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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Υποβληθείσα στο 
 

Τμήμα Φαρμακευτικής 
 

του Πανεπιστημίου Πατρών 
 
 
 
 

Υπό 
 
 

ΣΤΕΛΑ ΝΤΟΥΡΑΪ 
 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ 
 
 
 
 
 

Για την απόκτηση του  

Μεταπτυχιακού  Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση  

«Βιομηχανική Φαρμακευτική και Ανάλυση Φαρμάκων»  



 2

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
ΔΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΠΟΣΩΜΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΤΑΝ 

ΤΑ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΔΡΟΓΕΛΕΣ. 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΚΔΟΧΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΤΗ 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ.» 
 

 
 
 
 

 
Υπό 

 
ΣΤΕΛΑ ΝΤΟΥΡΑΪ 

 
 
 

Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας 
 

Τμήμα Φαρμακευτικής 
 

Σχολή Επιστημών Υγείας 
 

Πανεπιστήμιο Πατρών 
 
 
 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
Σ. Αντιμησιάρη  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
Τμήμα Φαρμακευτικής  
 
 
 
Π. Κλεπετσάνη  
Επίκουρος Καθηγητής  
Τμήμα Φαρμακευτικής  
 
 
 
Κ. Αυγουστάκης  
Επίκουρος Καθηγητής  
Τμήμα Φαρμακευτικής  
 



 3

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Η διπλωματική αυτή εργασία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του 

Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστήμιου Πατρών, στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση «Βιομηχανική Φαρμακευτική και Ανάλυση 

Φάρμακων» υπό την επίβλεψη της Αν.καθ. Σ. Αντιμησιάρη, κατά τα 2004-2006.  

 

Αν και είναι δύσκολο να συμπυκνώσω τα συναισθήματα και τις εμπειρίες δυο ετών σε λίγες 

γραμμές,  θα ήθελα πρωτίστως να ευχαριστήσω την Καθηγήτριά μου, κυρίως για την 

εμπιστοσύνη της, τη στήριξη της, ηθικά και πρακτικά, και αν μη τι άλλο την ευκαιρία που 

μου πρόσφερε.  

Ένα σημαντικό ευχαριστώ στον μεταδιδάκτορα κ. Σπύρο Μουρτά  και τη μεταπτυχιακή 

φοιτήτρια Σ. Φωτοπούλου για τη συνεργασία και τη βοήθειά τους  κατά την διάρκεια των δυο 

χρόνων.  

Ευχαριστώ επίσης τα αλλά δυο μέλη της τριμελούς επιτροπής.  

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω κάθε ένα μέλος ξεχωριστά του εργαστηρίου Φαρμακευτικής 

Τεχνολογίας , για το χρώμα και την ατμόσφαιρα που δημιουργεί στις ευχάριστες και 

δυσάρεστες στιγμές, την προθυμία να συζητήσουν επιστημονικά και για το ότι ήμουν πάντα 

ευπρόσδεκτη.  

Κλείνοντας,  το τελικό ευχαριστώ σε όλους όσους με στήριξαν και με στηρίζουν στις 

επιστημονικές και άλλες ανησυχίες μου και συνεισφέρουν ώστε να μη χάνω το δρόμο μου.  

 
 
 
 
 
 

Στέλα Ντούραϊ 
 

Φαρμακοποιός 
 

Φεβρουάριος 2006 
 
 
 
 
 



 4

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1.  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 7-72 
  

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  9 

1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 9-12 

1.3 ΤΑ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  

12-15 

1.4. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ TΩΝ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ 15-22 

1.5 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΛΙΠΙΔΙΚΗΣ 

ΔΙΠΛΟΣΤΟΙΒΑΔΑΣ  

23-28 

1.6 ΠΗΓΕΣ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΩΝ  28-29 

1.7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  ΤΩΝ 

ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

29-30 

1.8 ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ  30-31 

1.9.  ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ   ΛΙΠΟΣΩΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  31-36 

1.10  ΜΕΘΟΔΟΙ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ  37-43 

1.11 ΤΥΠΟΙ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ  43-49 

1.12   ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ  49-50 

1.13  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΙΠΟΣΩΜΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 50-54 

1.14. ΨΥΞΗ ΤΩΝ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ (FREEZING OF LIPOSOMES) 54-56 

1.15  ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ  56 

1.16  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ  56-57 

1.17  ΟΔΟΙ   ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ  57 

1.18 ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 

ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ  

57-59 

1.19 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ  60-62 

1.20  ΥΔΡΟΓΕΛΕΣ 62-69 

1.21. ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ 

ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΙΣ  ΥΔΡΟΓΕΛΕΣ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ  

69-70 

1.22.  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 71-72 

  
2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 73-94 

2.1  ΥΛΙΚΑ 75-76 



 5

2.2  ΟΡΓΑΝΑ  76 

2.3.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 76-78 

2.4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΓΕΛΩΝ  78-79 

2.5.  ΜΕΘΟΔΟΙ 79-88 

2.6. ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ MLV ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 

ΕΓΚΛΩΒΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΛΣΕΪΝΗ  ΣΤΟ 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ TBS pH=7,4 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΔΥΣΔΙΑΛΥΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΟΧΩΝ  

88-89 

2.7 .ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ  ΚΑΛΣΕΪΝΗΣ ΑΠΟ MLV 

ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΚΛΩΒΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΟΥΣΙΑ  ΣΕ 

ΓΕΛΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΔΥΣΔΙΑΛΥΤΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΟΧΩΝ  

90-91 

2.8. .ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΚΡΙΖΕΟΦΟΥΛΒΙΝΗΣ ΑΠΟ MLV 

ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΚΛΩΒΙΖΟΥΝ ΤΟ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΦΑΡΜΑΚΟ 

ΓΚΡΙΖΕΟΦΟΥΛΒΙΝΗ ΣΕ ΓΕΛΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΔΥΣΔΙΑΛΥΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΟΧΩΝ  

92-94 

  
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

95-141 

3.1. ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ MLV ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 

ΕΓΚΛΩΒΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΛΣΕΪΝΗ  ΣΤΟ 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ TBS pH=7,4 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΔΥΣΔΙΑΛΥΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΟΧΩΝ  

97-109 

3.2. ΜΕΛΕΤΗ AΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΛΩΒΙΖΟΝΤΑΙ 

ΣΕ MLV ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΤΑ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ ΕΠΩΑΖΩΝΤΑΙ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΔΥΣΔΙΑΛΥΤΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥΣ 

ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ-ΓΕΛΕΣ. 

110-111 

3.3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΑΠΌ  

MLV ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΚΛΩΒΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΟΥΣΙΑ 

ΚΑΛΣΕΪΝΗ, ΟΤΑΝ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΓΕΛΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΔΥΣΔΙΑΛΥΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΟΧΩΝ  

112-125 

3.4 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΑΠΌ  126-139 



 6

MLV ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΚΛΩΒΙΖΟΥΝ ΤΟ ΥΔΡΟΦΟΒΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΡΙΖΕΟΦΟΥΛΒΙΝΗ, ΟΤΑΝ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΓΕΛΕΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΔΥΣΔΙΑΛΥΤΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΟΧΩΝ.  

3.5. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 

ΓΚΡΙΖΕΟΦΟΥΛΒΙΝΗΣ 

 

140-141 

  

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ  143-146 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  147-149 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 150-153 



 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8



 9

 
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Είναι γνωστό ότι τα λιποσώματα παρέχουν πολλά πλεονεκτήματα για τη χορήγηση και /ή τη 

στόχευση φαρμάκων (Lasic 1993, Gregoriadis 1988). Κατά τη χορήγηση λιποσωμικών 

φαρμακομορφών για τοπική (topical) εφαρμογή ή  εφαρμογή σε επιθήλια (mucosal) (Rollan 

1993, Schreier and Bouwstra 1994) είναι απαραίτητο οι ρεολογικές και βλεννοσυγκολητικές 

ιδιότητες των λιποσωμικών διασπορών να ρυθμίζονται ανάλογα με την  επιδιωκόμενη  οδό 

χορήγησης. Αυτό μπορεί εύκολα να επιτευχθεί με τη προσθήκη παραγόντων αύξησης 

ιξώδους (gelling agents) στις λιποσωμικές διασπορές. Συνεπώς έχουν αναπτυχθεί σύνθετες 

φαρμακοτεχνικές μορφές που από δομικής σύστασης είναι διασπορές λιποσωμικών μορφών 

φάρμακων σε συστήματα γελών (drug-in-liposome-in-gel). Ανάλογα του βαθμού 

συγκράτησης του φαρμάκου στα λιποσώματα μετά τη διασπορά των λιποσωμάτων στην 

επιθυμητή φαρμακοτεχνική μορφή, μπορεί να τροποποιηθεί και ο ρυθμός απελευθέρωσης του 

φαρμάκου από τέτοια συστήματα. Αυτό συνδέεται σε μεγάλο βαθμό κυρίως με δυο ομάδες 

παραγόντων;  Πρώτον με τη σταθερότητα των λιποσωμάτων (ακεραιότητα μεμβράνης και 

μηχανική σταθερότητα) κατά τη διασπορά σε ημι-στερεές φαρμακοτεχνικές μορφές κάτι το 

οποίο συνδέεται τόσο με τη σκληρότητα (rigidity) της μεμβράνης του λιποσωμικού φορέα 

όσο και με τις φυσικές ιδιότητες του ημι-στερεού συστήματος (ιξώδες και ρεολογικές 

ιδιότητες). Δεύτερον, με τις φυσικοχημικές ιδιότητες του προς μορφοποίηση φάρμακου. Όσο 

πιο λιπόφιλο είναι ένα φάρμακο και άρα μικρότερη η διαλυτότητα του  στο νερό λογικά τόσο 

μεγαλύτερος θα είναι ο χρόνος συγκράτησης του στις λιπιδικές διπλοστοιβάδες των 

λιποσωμάτων συγκριτικά με αμφίφιλα φάρμακα που έχουν σημαντικά υψηλότερη  

διαλυτότητα στο νερό.  

 

 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Το περασμένο αιώνα σημειώθηκε εξαιρετική πρόοδος στον τομέα τις ιατρικής. Οι 

επιστήμονες καταφεύγουν σε καινούριες και αξιοθαύμαστες τεχνολογίες που βοηθούν στη 

διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία ασθενειών. Αυτοί οι πρόοδοι έχουν παρατείνει τη διάρκεια 

της ανθρώπινης ζωής καθως επίσης έχουν βελτιώσει και την ποιότητα της. Δυστυχώς όμως η 

πρόοδος αυτή δε συμβαδίζει με βελτιώσεις όσον αφορά τα συστήματα  χορήγησης 

φάρμακων.  

Τα φάρμακα εξακολουθούν να χορηγούνται βασικά με τους ίδιους τρόπους από τις αρχές του 

περασμένου αιώνα. Μετά τη χορήγησή του, ένα φάρμακο έχει ελεύθερη πρόσβαση σε 

διάφορα σημεία του οργανισμού. Αυτή η ευρεία κατανομή του φάρμακου μπορεί να 

οδηγήσει σε τοξικές παράπλευρες επιδράσεις, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα της 

φαρμακευτικής αγωγής. 
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Επομένως, κάθε μηχανισμός που συγκεντρώνει το φάρμακο σε εκείνο το σημείο του 

οργανισμού που αποτελεί το στόχο δράσης της δραστικής ουσίας θα αποτελούσε μια τρομερή 

εξέλιξη.  

Ο έλεγχος επί της έκτασης και της διάρκειας κατανομής των μορίων του φάρμακου μετά από 

συστηματική ή τοπική χορήγηση αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση στη χορήγηση 

φάρμακου. Ενώ η φαρμακοκινητική  είναι δυνατόν να καθορίζεται μέχρι ενός σημείου από το 

ρυθμό με το οποίο το φάρμακο παρουσιάζεται στον οργανισμό, η κατανομή του φαρμάκου 

στα διάφορα όργανα ή διαφορετικά η βιοκατανομή του είναι πολύ πιο δύσκολο να ελεγχθεί. 

Συνήθως, για συστηματικές χορηγήσεις, η φαρμακοκινητική μπορεί να επηρεαστεί από 

μηχανιστικές επινοήσεις και η βιοκατανομή κατά κύριο λόγο από συστήματα μεταφοράς 

φάρμακων.  

Η χημειοθεραπεία και ειδικά η συστηματική χορήγηση φάρμακων συνοδεύονται από 

ανεπαρκή κατανομή του φάρμακου στην επιθυμητή θέση δράσης και παρενέργειες, επειδή 

δεν υπάρχει σχεδόν κανένας έλεγχος στη κατανομή των φάρμακων που χορηγούνται δια της 

συστηματικής οδού. 

Το δοσολογικό σχήμα και η χρήση των μηχανικών επινοήσεων, όπως η μικροαντλίες, οι 

μικροδεξαμενές ελεγχόμενης διαρροής, δερματικά έμπλαστρα, υπόθετα κλπ. μπορούν κατά 

κύριο λόγο να αλλάξουν τη φαρμακοκινητική, δηλαδή, το προφίλ της χρονικής 

συγκέντρωσης του φάρμακου στο σώμα αλλά σε γενικές γραμμές δεν επηρεάζουν την 

βιοκατανομή σε σημαντικό επίπεδο. Για παράδειγμα, οι αντλίες έγχυσης ή η αργή έγχυση 

αποφεύγουν τα επίπεδα αιχμής ενός φάρμακου που χορηγείται ως στιγμιαία ενδοβλέβια 

ένεση και παρέχουν σταθερά επίπεδα της συγκέντρωσής του στο αίμα, αλλά υστερούν όσον 

αφορά τον έλεγχο κατανομής του φαρμάκου στον οργανισμό. Αντιθέτως, ειδικοί μεταφορείς 

φαρμάκων μπορούν να επηρεάζουν ουσιαστικά όχι μόνο τη φαρμακοκινητική αλλά επίσης 

και τη βιοκατανομή του φαρμάκου. Χαρακτηριστικοί ειδικοί μεταφορείς φαρμάκων είναι, τα 

μικτά μικκύλια, τα γαλακτώματα, τα  νάνο-και μικροσωματίδια και τα λιποσώματα.   

 

1.2.1 Εφαρμογές φορέων στη χορήγηση βιοδραστικών ενώσεων-Πλεονεκτήματα   

Τα πιθανά οφέλη κολλοειδών συστημάτων μεταφοράς φάρμακων αποτελούν αντικείμενο 

έντονης ερευνητικής προσπάθειας τα τελευταία 30 χρόνια χωρίς ακόμα να δικαιωθούν 

εξ’ολοκλήρου οι αρχικά ένθερμες προβλέψεις. Κολλοειδή συστήματα μεταφοράς των 

φαρμάκων όπως τα λιποσώματα και τα νανοσωματίδια έχουν χρησιμοποιηθεί για τη 

βελτίωση του θεραπευτικού αποτελέσματος τόσο των καθιερωμένων όσο και των νέων 

δραστικών ουσιών, εξαιτίας της ικανότητας τους να τροποποιούν τη βιοκατανομή του 

φάρμακου, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα του και ελαττώνοντας το τοξικό τους 

αποτέλεσμα. Και τούτο γιατί τα στάδια αποικοδόμησης του φάρμακου συνοδεύονται-

εξαρτώνται από την παρουσία του φορέα σε συνάρτηση βέβαια με τις φυσικοχημικές 
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ιδιότητες της δραστικής ουσίας. Προσεκτική σχεδίαση φορέων φαρμακευτικών ουσιών 

αποδεικνύεται πολύτιμη για τη στόχευση των φαρμάκων στις περιοχές δράσης, με 

επακόλουθη μείωση των παρενεργειών. Παρέχει λύση στο πρόβλημα μεταφοράς νέων 

δραστικών μορίων όπως πεπτίδια, πρωτεΐνες, γονίδια και ολιγονουκλεοτίδια λόγο της 

προστασίας τους από την αποικοδόμηση παρουσία βιολογικών υγρών ή  λόγο της αύξησης 

της διείσδυσής  τους στα κύτταρα. Παρακάτω γίνεται αναλυτική αναφορά των κυριότερων 

λόγων-πλεονεκτημάτων της χρήσης κολλοειδών συστημάτων χορήγησης φαρμάκων.  

1. Στόχευση της βιοδραστικής ένωσης σε προσδοκώμενη θέση δράσης στο σώμα που 

έχει ως συνέπεια αύξηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. 

2. Απομάκρυνση της βιοδραστικής ένωσης από θέσεις δευτερεύουσας δράσης που έχει 

στόχο τη μείωση παρενεργειών-τοξικότητας.  

3. Διάρκεια και έλεγχος αποδέσμευσης. Χρησιμοποιούνται ως αποθήκες από τις οποίες 

το δραστικό συστατικό απελευθερώνεται αργά συναρτήσει του χρόνου. Αυτή η 

διαδικασία ελεγχόμενης αποδέσμευσης μπορεί να αξιοποιηθεί για τη διατήρηση των 

θεραπευτικών επιπέδων του φάρμακου στην κυκλοφορία του αίματος ή για τοπική 

χορήγηση σε παρατεταμένη χρονική περίοδο. Έτσι επιτυγχάνεται αύξηση της 

διάρκειας δράσης και μείωση της συχνότητας χορήγησης. 

4. Προστασία του μορίου της βιοδραστικής ένωσης από το περιβάλλον της περιοχής 

χορήγησης. Φαρμακευτικές ουσίες που έχουν εγκλωβιστεί σε φορείς κυρίως στο 

υδατικό τμήμα των λιποσωμάτων, προστατεύονται από τη δράση φθοροποιών 

παραγόντων, όπως ενζύμων αποικοδόμησης, που είναι παρόντα στον ξενιστή. 

5. Εισαγωγή του φαρμακομορίου στα κύτταρα. Τα λιποσώματα μπορούν να 

αλληλεπιδρούν με  κύτταρα στόχους με διαφορετικούς τρόπους και έτσι να προάγουν 

την ενδοκυτταρική μεταφορά των μορίων της βιοδραστικής ένωσης που είναι 

εγκλωβισμένη σ’αυτά, σε μεγαλύτερες ποσότητες από ότι η «ελεύθερη» αν είχε 

χορηγηθεί στην ίδια δόση.  

6. Ανοσοενίσχυση. Στην περίπτωση ανοσοποίησης (χορήγηση εμβολίων) τα 

λιποσώματα μπορούν να δράσουν ως ανοσοενισχυτικά. Δρουν ως αντιγόνα εφ’όσον 

χρησιμοποιούνται ως μεταφορείς πρωτεϊνών και πεπτιδίων. Η ανοσογονική τους 

δράση οφείλεται στην εύκολη αναγνώριση τους από το σύστημα των 

αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων (antigen presenting cells, APC). Τα λιποσώματα 

συγκρινόμενα με τους υπόλοιπους κολλοειδείς φορείς φαρμάκων, έχουν ένα κυρίως 

πλεονέκτημα: επιδέχονται απεριόριστες τροποποιήσεις στη δομή και τα 

φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους. Ένα ιδανικό σύστημα μεταφοράς φαρμάκων 

περιέχει μια «αυτοκατευθυνόμενη ομάδα», ικανή να αναγνωρίζεται από κύτταρα.  

Συστήματα στοχεύσεις που έχουν διερευνηθεί είναι οι υποδοχείς μαννόζης  και φρουκτόζης 

των μακρόφαγων, οι υποδοχείς γαλακτόζης των ηπατοκυττάρων, οι υποδοχείς ορμονών και 
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αυξητικών παραγόντων, καθως και θρεπτικών συστατικών, όπως τρανσφερίνης και φολικού 

οξέος που υπερεκφράζονται σε μερικούς καρκίνους. Η στόχευση των λιποσωμάτων λαμβάνει 

χώρα με την ενσωμάτωση μορίων στην επιφάνεια τους. Τέτοια μόρια είναι διάφορα 

γλυκολιπίδια (γαγγλιοσίδια), γλυκοπρωτεΐνες, γλυκοπεπτίδια, επιφανειακά αντισώματα, 

επιφανειακοί ολιγοσακχαρίτες, λεκτίνες, συνθετικά πολυμερή. Εντυπωσιακά αποτελέσματα 

έχουν ληφθει in vitro χωρίς να επαληθευτούν εξ’ολοκλήρου in vivo, με εξαίρεση τη 

στόχευση του ήπατος. Η επέκταση της γνώσης των φυσιολογικών περιορισμών ελέγχου της 

τύχης και της κατανομής τέτοιων φορέων θα χρησιμοποιηθεί για τον ορθολογικό σχεδιασμό 

και την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων «δεύτερης γενιάς».  

 

1.3   ΤΑ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  

1.3.1 . Εισαγωγή Στα Λιποσώματα 

Τα λιποσώματα είναι κολλοειδή σωματίδια σφαιρικού σχήματος στα οποία μια μεμβράνη 

λιπιδικής διπλοστοιβάδας που αποτελείται από αυτοσυγκροτούμενα μόρια φωσφολιπιδίων  

εγκλείει στο εσωτερικό  ένα μέρος από την υδάτινη φάση στην οποία τα λιποσώματα 

διασπείρονται. Επειδή τα λιπίδια είναι αμφιπαθή μόρια (υδρόφοβο και λιπόφιλο τμήμα) σε 

ένα υδάτινο περιβάλλον για θερμοδυναμικούς λόγους που απαιτούν η εντροπία του 

συστήματος να είναι η μικρότερη δυνατή απομονώνουν τις υδρόφοβες περιοχές σε σφαιρικές 

διπλοστοιβάδας. Αυτές οι στοιβάδες αναφέρονται ως lamellae. Οι ιδιότητες των 

λιποσωμάτων πρώτα έχουν περιγραφεί το 1965 από τον  Alec D. Bangham.   

 
Σχήμα.1.1 Σχηματική απεικόνιση ενός λιποσώματος .  

 

 Η αντίληψη περί λιποσωμάτων ως μεταφορείς φάρμακων, υποβλήθηκε σε διαφορετικά 

σταδία τα οποία πρόσφατα έχουν καταλήξει στο να διατίθενται στο εμπόριο φαρμακευτικά 

προϊόντα σωτήρια για την ανθρώπινη  ζωή. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 26 χρόνων τα λιποσώματα έχουν αλλάξει την ιδιότητα τους 

από το να είναι απλά ένα χρήσιμο εργαστηριακό εργαλείο ερευνάς πάνω στις μεμβράνες και 

έχουν  εξελιχθεί σε ισχυρά εργαλεία στον τομέα της βιομηχανίας ως ένα in vivo σύστημα 

μεταφοράς ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα διάφορων βιολογικά ενεργών μορίων.  
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Οι ιδιότητες των μεμβρανικών παρασκευασμάτων έχουν μελετηθεί εκτενώς και έχουν βρεθεί 

έξυπνοι τρόποι τροποποιήσεως τους που τους προσδίδουν τέτοια χαρακτηριστικά 

συμπεριφοράς τα οποία φτάνουν τα όρια της φαντασίας – ευαισθησία στη θερμοκρασία, στο 

φως, pH, μαγνητικό πεδίο και χημική δομή.  

 
1.3.2  Ιστορική αναδρομή  

1965-Πρώτη περιγραφή της λιπιδικής  διπλοστοιβάδας. 

1967-Εισάγεται ο όρος «Λιπόσωμα» για περιγραφή της λιπιδικής διπλοστοιβάδας. 

1972-Πρώτη χρήση λιποσωμάτων ως συστήματα χορήγησης των φαρμάκων.  

1974-Πρώτη ένεση λιποσωμάτων σε ασθενείς. 

1979-Τα λιποσώματα χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά ως συστήματα μεταφοράς 

νουκλεϊκού οξέος σε κύτταρα.  

1980-Τα πρώτα φέροντα μονοκλωνικά αντισώματα στην επιφάνειά τους  λιποσώματα. 

1987-Η πρώτη εμφάνιση του σταθεροποιημένου στο χώρο long-circulating 

λιποσωμικού συστήματος.  

1987-Η πρώτη εμφάνιση των κατιονικών λιποσωμάτων που έχουν παρασκευαστεί 

συνθετικά για τη μεταφορά γονιδίου σε κύτταρα.  

1992-Η πρώτη κλινική δοκιμή σε ασθενείς γονιδιακής θεραπείας για την κυστική 

ίνωση που βασίζεται σε λιποσωμικό μη-ιϊκό φορέα.  

1993-Το πρώτο βασισμένο σε λιπόσωμα εμβόλιο κατά του ιού της ηπατίτιδας Α 

διατίθεται στο εμπόριο.  

1995-Η εγκαψυλιωμένη σε λιποσώματα μορφή των αντικαρκινικών φαρμάκων  

Doxorubicin  και Daunorubicin εγκρίνεται για ανθρώπινη χρήση.  

1995-Τα πρώτα (long-circulating) ανοσολιποσώματα με μακρύ χρόνο κυκλοφορίας στο 

αίμα.  

1997-Το πρώτο λιποσωμικό DNA-εμβόλιο. 
 

1.3.3. Δομή Των Λιποσωμάτων  

Τα λιποσώματα είναι απλά τεχνητά οχήματα σφαιρικού σχήματος που μπορούν να 

παρασκευαστούν από φυσικά και συνθετικά μόρια λιπιδίων, συνήθως φωσφολιπίδια και 

χοληστερόλη. Αυτά σχηματίζονται αυθόρμητα όταν τα λιπίδια διασπείρονται σε υδάτινο 

μέσο δημιουργώντας ένα πληθυσμό οχημάτων το μέγεθος των οποίων κυμαίνεται από τάξεις 

των δεκάδων νανομέτρων έως δεκάδων μικρομέτρων σε διάμετρο. Τα λιποσώματα 

φτιάχνονται έτσι ώστε να παγιδεύουν ποσότητες υλικών τόσο στο εσωτερικό υδατικό 

διαμέρισμα όσο και εντός της λιπιδικής διπλοστοιβάδας. Η αξία των λιποσωμάτων ως 

μοντέλα μεμβρανικών συστημάτων προέρχεται από το γεγονός ότι τα λιποσώματα μπορεί να 

παρασκευαστούν από συστατικά φυσικής προέλευσης τέτοια που η λιποσωμική μεμβράνη 
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σχηματίζει μια δομή διπλοστοιβάδας η οποία σε βασικές γραμμές είναι πανομοιότυπη με το 

λιπιδικό τμήμα των φυσικών κυτταρικών μεμβρανών-το μοντέλο του ρευστού μωσαϊκού 

κατά Singer και Nicholson. Η ομοιότητα μεταξύ των λιποσωμάτων και μεμβρανών φυσικής 

προέλευσης αυξάνεται μέσω της δυνατότητας που υπάρχει για εκτενή χημική τροποποίηση 

λιποσωμικής μεμβράνης και μπορεί να αξιοποιηθεί σε τομείς που αφορούν τη στόχευση 

φαρμάκων ή την ανοσοτροποποιήση, in vivo και in vitro, όπου η δυνατότητα να μιμούνται (ή 

να βελτιώνουν) τη συμπεριφορά των μεμβρανών φυσικής προελεύσεως και επίσης το γεγονός 

ότι αποικοδομούνται από τις ίδιες οδούς, τα κάνουν ένα πολύ ασφαλές και αποτελεσματικό 

όχημα για ιατρικές εφαρμογές. Εναλλακτικά τα λιποσώματα μπορεί να απαρτίζονται 

εξ’ολοκλήρου από  συνθετικά συστατικά, που επιλέγονται επειδή φέρουν βελτιωμένες 

χημικές ιδιότητες. Επομένως εκτός των φωσφολιπιδίων, σταθερά οχήματα μεμβρανικής 

διπλοστοιβάδας θα μπορούσαν να σχηματιστούν από ένα ευρύ φάσμα άλλων ειδών λιπιδίων, 

για παράδειγμα λιπαρά οξέα, δευτεροταγείς αμίνες διπλής αλυσίδας ή παράγωγα 

χοληστερόλης. 

Οι διπλοστοιβάδας λιπιδίων είναι μη ομοιοπολικές συνεργειακές δομές  

Ένα χαρακτηριστικό των διπλοστοιβάδων λιπιδίων είναι ότι είναι συνεργειακές δομές. 

Τέτοιες  δομές διατηρούνται εξαιτίας πολλών αλληλοενισχυόμενων, μη ομοιοπολικών 

αλληλεπιδράσεων. Τα φωσφολιπίδια και τα γλυκολιπίδια ως αμφίφιλα  μόρια σε υδατικό 

περιβάλλον συναθροίζονται το ένα δίπλα στο άλλο για να ελαχιστοποιήσουν τον αριθμό των 

εκτεθειμένων υδρογονανθρακικών αλυσίδων. 

    

 (α)              (β) 
Σχήμα 1.2. α) Λιπιδική διπλοστοιβάδα β) λιπόσωμα. 

  

Οι υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις είναι η κύρια κινητήρια δύναμη στον σχηματισμό λιπιδικών  

μεμβρανών. Αυτή η συνάθροιση υδρογονανθρακικών αλυσίδων ευνοείται επίσης και από τις 

μεταξύ τους ελκτικές δυνάμεις τύπου van der Waals, καθώς επίσης και από τις 

ηλεκτροστατικές δυνάμεις και τους δεσμούς υδρογόνου μεταξύ των πολικών κεφαλών και 

των μορίων νερού από το περιβάλλον. Η άσκηση αυτού του συνόλου των δυνάμεων έχει 

τρεις σημαντικές προεκτάσεις: 

• Οι διπλοστοιβάδας των λιπιδίων έχουν την τάση να είναι εκτεταμένες 
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• οι διπλοστοιβάδας των λιπιδίων θα έχουν την τάση να ενώσουν τα άκρα τους ώστε να 

μην υπάρχουν εκτεθειμένες υδρογονανθρακικές αλυσίδες, πράγμα που σημαίνει ότι 

θα δημιουργείται με το κλείσιμο τους ένα διαμέρισμα 

• οι διπλοστοιβάδας λιπιδίων κλείνουν από μόνες τους επειδή κάθε οπή ή άνοιγμα στη 

διπλοστοιβάδα είναι ενεργειακά μη επιτρεπτή.  

 

1.4. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ TΩΝ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ 

1.4.1. Δομικά συστατικά - Συμπεριφορά φάσης λιπιδίου  

Υπάρχουν πολλά είδη λιπιδίων. Όταν αυτά τα λιπίδια διασπείρονται σε υδατικό διάλυμα 

παρουσιάζουν μια ισχυρή τάση να αυτοσυγκροτούνται σε μια ποικιλία δομών οι οποίες 

ονομάζονται φάσεις και περιλαμβάνουν μονοστοιβάδες, μικκύλια, αντίστροφα μικκύλια, 

διπλοστοιβάδες και εξαγωνικές φάσεις.  

 

 
 
Σχήμα.1.3  Απεικόνιση διαφορετικών φάσεων που σχηματίζονται όταν τα λιπίδια διασπείρονται σε υδατικό 

μέσο. 
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Η δομή που λαμβάνεται κάθε φορά εξαρτάται από τις φυσικοχημικές ιδιότητες του λιπιδίου 

και του υδατικού διαλύματος στο οποίο διασπείρεται το λιπίδιο. Μερικές από τις φάσες 

απεικονίζονται παρακάτω. Η φάση στην οποία τα λιπίδια συγκροτούνται βασίζεται στο 

«σχήμα» των λιπιδίων. Η συμπεριφορά φάσης λιπιδίων σε υδατικό περιβάλλον υπαγορεύεται 

από εγγενείς παράγοντες όπως είναι: η πολικότητα του λιπιδίου, το μέγεθος της αλειφατικής 

αλυσίδας λιπαρού οξέος, η θέση και ο βαθμός ακορεστότητας της αλειφατικής αλυσίδας, η 

διακλάδωση αλειφατικού οξέος, το μέγεθος, η πολικότητα, και το φορτίο της πολικής 

κεφαλής, καθως επίσης και από εξωγενείς παράγοντες όπως η συγκέντρωση (lyotropism) και 

η θερμοκρασία (thermotropism).  

Τα φωσφολιπίδια  διαφέρουν σημαντικά από τα αλλά αμφίφιλα μόρια (απορρυπαντικά, 

λυσολεκιθίνη) στο ότι η ευνοούμενη δομή για τα περισσότερα από αυτά σε υδατικό 

περιβάλλον είναι το διμοριακό λεπτό φύλλο, παρά το μικκύλιο. Ο λόγος είναι ότι οι δυο 

αλυσίδες λιπαρών οξέων δίνουν στα μόρια των φωσφολιπιδίων ένα σχήμα ανάποδου κώνεως  

ή κυλινδρικό καταλαμβάνοντας  υπέρμετρα μεγάλο όγκο και επομένως δε χωρούν στο 

εσωτερικό του μικκυλίου αλλά είναι κατάλληλα να συσσωματώνονται σε λιπιδικές 

διπλοστοιβάδες.  

 
Σχήμα.1.4. Μερικά παραδείγματα λιπιδίων και οι αντίστοιχες φάσεις που σχηματίζουν σε υδατικό μέσο. 
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1.4.2  Ταξινόμηση των λιπιδίων  

1. Λιπαρά οξέα (Fatty acid) 

2. Λιπίδια γλυκερόλης (Glycerolipids) 

3. Γλυκεροφωσφολιπίδια (Glycerophospholipids) 

4.  Σφιγγολιπίδια (Sphingolipids) 

5. Λιπίδια στερόλης (Sterol lipids) 

6. Λιπίδια πρενόλης (Prenol lipids)  

7. Σακχαρολιπίδια (Saccharolipids) 

8. Πολυκετίδια (Polyketides) 

 
Τα φωσφολιπίδια και η χοληστερόλη είναι τα κατεξοχήν δομικά συστατικά των βιολογικών 

μεμβρανών. Υπάρχουν δυο είδη φωσφολιπιδίων – τα φωσφογλυκερίδια και τα σφιγγολιπίδια, 

μαζί με τα αντίστοιχα παράγωγα υδρόλυσης.  

 

 
Σχήμα.1.5. Τα κυριότερα δομικά συστατικά της λιπιδικής διπλοστοιβάδας. 

 
Τα φωσφολιπίδια είναι μια ομάδα οργανικών συστατικών χωρίς τα οποία η ζωή δε θα είχε 

εξελιχθεί όπως τη γνωρίζουμε αφού είναι θεμελιώδους σημασίας για το σχηματισμό κάθε 

ζωντανού κύτταρου. Τα φωσφολιπίδια είναι αμφίφιλα μόρια που σημαίνει ότι αποτελούνται 

από ένα τμήμα που έλκει μόρια νερού (υδρόφιλη περιοχή) και δυο ακόμη τμήματα που 

παρουσιάζουν προτίμηση για λιποειδείς ουσίες (υδρόφοβες περιοχές)-με μεγάλη ομοιότητα 

σε έναν γαλακτωματοποιητή.  
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Το υδρόφιλο τμήμα στην περίπτωση των γλυκεροφωσφολιπιδίων αποτελείται από ένα εστέρα 

του φωσφορικού οξέος με το μόριο της γλυκερόλης στο οποίο ουσιαστικά συνάπτονται δυο 

λιποφιλικές αλυσίδες λιπαρών οξέων.   

Επίσης οι υδρογονανθρακικές αλυσίδες μπορούν να συνδέονται  στη γέφυρα γλυκερόλης 

μέσω αιθερικών δεσμών όπως συμβαίνει στη τρίτη κατηγόρια λιπιδίων φωσφοχολίνης.  Στη 

φύση τα διαίθερ-φωσφολιπίδια συνήθως έχουν μια κεφαλή γλυκερόλης ενώ οι κεφάλες 

χολίνης και αιθανολαμίνης βρίσκονται συνήθως σε μόρια που περιέχουν και τους δυο 

δεσμούς, εστερικό και αιθερικό δεσμό. Αυτά τα λιπίδια είναι πολύ λιγότερα διαδεδομένα στη 

φύση από τις διάκυλ-φωσφατιδυλχολίνες.  

Τα φωσφολιπίδια φωσφατιδικού όπως για παράδειγμα η φωσφατιδυλοχολίνη μετά από 

υδρόλυση μπορεί να χάσουν το ένα ή και τις δυο αλυσίδες λιπαρού οξέος και δίνουν 

φωσφολιπίδια με ασυνήθιστο περιεχόμενο σε λιπαρά οξέα γνωστά και ως λύσο-παράγωγα. Η 

όξινη υδρόλυση δίνει ένα μίγμα από ίσες ποσότητες  λύσο-παραγωγών  με μια εναπομένουσα 

αλυσίδα λιπαρού οξέως  στη θέση 1 ή 2 αντίθετα με την ενζυμική υδρόλυση με το ένζυμο 

φωσφολιπάση Α που σπάει αποκλειστικά τον εστερικό δεσμό στη θέση 2.  

Μερικά φωσφολιπίδια φωσφογλυκερίνης που απαντώνται ευρέως στη φύση είναι : 

• το φωσφατιδικό οξύ 

• η φωσφατιδυλοχολίνη  

• η φωσφατιδυλαιθανολαμίνη  

• η φωσφατιδυλγλυκερόλη 

• η φωσφατιδυλινοσιτόλη 

• λυσοφωσφατιδυλοχολίνη  
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Σχήμα.1.6. Τα πιο συχνά απαντώμενα γλυκερολοφωσφολιπίδια. 

 
 
 
Ενώ στη σφιγγομυελίνη το υδρόφοβο τμήμα αποτελείται από μια μοναδική αλυσίδα λιπαρού 

οξέος που ενώνεται με αμιδικό δεσμό με το άζωτο της σφιγγοσύνης και η υδρόφιλη περιοχή 

είναι η ομάδα φωσφοχολίνης. Η λιπόφιλη ουρά  είναι γνωστό ως κεραμίδιο.  
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Σχήμα.1.7. Τα πιο συχνά απαντώμενα σφιγγολιπίδια. 

 
 
Τα φωσφολιπίδια που συμμετέχουν στο σχηματισμό της διπλοστοιβάδας όσον αφορά το 

φορτίο τους μπορεί να είναι: 

• ουδέτερα π.χ. φωσφατιδυλχολίνες (λεκιθίνες), σφιγγομυελίνη και τα αλκυλ-αιθερικά 

ανάλογα λεκιθινών.  

• αρνητικά φορτισμένα π.χ. φωσφατιδυλοσερίνη, φωσφατιδικό οξύ, 

φωσφατιδυλγλυκερόλη, καρδιολιπίνες.  

Ενώ όσο αφορά τις αλυσίδες των λιπαρών οξέων μπορεί να είναι συμμετρικά όταν R1= 

R2  και ασύμμετρα όταν R1≠R2 . 

 

1.4.3 Γενικά χαρακτηριστικά λιπαρών οξέων που απαρτίζουν τα μόρια των 

φωσφολιπιδίων 

Οι αλυσίδες των λιπαρών οξέων στα φωσφολιπίδια και τα γλυκολιπίδια συνήθως περιέχουν 

έναν άρτιο αριθμό ατόμων άνθρακα, συνήθως μεταξύ 14 και 24. Πιο συχνά βρίσκουμε τα 

λιπαρά οξέα με 16 και 18 άτομα άνθρακα. Τα λιπαρά οξέα μπορεί να είναι ακόρεστα ή 

κορεσμένα. Το ισόμερες που ανευρίσκεται στα ακόρεστα λιπαρά είναι σχεδόν πάντα στη cis 

μορφή. Ένα κεκορεσμένο λιπαρό οξύ περιέχει μόνο απλούς δεσμούς ενώ τα ακόρεστα λιπαρά 

οξέα έχουν διπλούς δεσμούς στην υδρογονανθρακική αλυσίδα τους. Οι  διπλοί δεσμοί των 

πολυακόρεστων λιπαρών οξέων χωρίζονται από μια τουλάχιστον μεθυλενική ομάδα. Η 
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διαμόρφωση και ο αριθμός αυτών των διπλών δεσμών καθως και το μήκος της αλυσίδας 

επιδρά στο σημείο τήξης και στα χαρακτηριστικά ρευστότητας της μεμβράνης. Τα 

περισσότερα φωσφολιπίδια φυσικής προέλευσης είμαι «μίγματα» επειδή τα λιπαρά οξέα που 

συνάπτονται στις θέσεις 1 και 2 του ίδιου μορίου συνήθως είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Η 

αλυσίδα του λιπαρού οξέως στην εσωτερική  θέση είναι ακόρεστη ενώ της εξωτερικής θέσης 

είναι κεκορεσμένη και μεγαλύτερου μήκους όσο αφορά τον αριθμό των ατόμων άνθρακα.  

 
1.4.4 Χοληστερόλη 

Η χοληστερόλη είναι ένα πολύ σημαντικό συστατικό των μεμβρανών και η ενσωμάτωση της 

στη λιποσωμική διπλοστοιβάδα μπορεί να επιφέρει πολλές αλλαγές στις ιδιότητες αυτών των 

μεμβρανών που αφορούν την ρευστότητα, ελαστικότητα και τη διαπερατότητα. Η 

χοληστερόλη περιέχει έναν ογκώδη στεροειδή πυρήνα ο οποίος έχει ένα υδροξύλιο στη μια 

άκρη και μια ευέλικτη υδρογονανθρακική ουρά στην άλλη πλευρά. Η χοληστερόλη εισχωρεί 

στις διπλοστοιβάδας με τον επιμήκη της άξονα κάθετο προς το μεμβρανικό επίπεδο. Η 

υδροξυλομάδα της χοληστερόλης σχηματίζει δεσμούς υδρογόνου με το καρβονυλικό οξυγόνο 

από την πολική κεφαλή ενός φωσφολιπιδίου ενώ η υδρογονανθρακική ουρά της 

χοληστερόλης βρίσκεται μέσα στον μη πολικό πυρήνα της διπλοστοιβάδας. 

 

 
 
Σχήμα.1. 8. Σχηματική απεικόνιση του  μορίου της χοληστερόλης και διευθέτησή  του στην φωσφολιπιδική 

διπλοστοιβάδα. 

 

Η χοληστερόλη δε σχηματίζει από μόνη της δομές διπλοστοιβάδας αλλά μπορεί να 

ενσωματωθεί στις φωσφολιπιδικές μεμβράνες σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις μέχρι 1:1 ή 

ακόμα και 2:1 αναλογία σε mol της χοληστερόλης και φωσφολιπιδίου.  

 

1.4.5 Ομάδες φωσφολιπιδίων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των λιποσωμάτων  

Υπάρχουν πέντε κύριες ομάδες φωσφολιπιδίων διαθέσιμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στην παρασκευή των λιποσωμάτων. 
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1. Φωσφολιπίδια φυσικής προέλευσης. 

2. Τροποποιημένα φωσφολιπίδια από φυσικές πηγές.  

3. Ημι-συνθετικά φωσφολιπίδια. 

4. Εξ’ολοκλήρου συνθετικά φωσφολιπίδια. 

5. Φωσφολιπίδια με μη-φυσικές κεφαλές (non-natural headgroups) 

Η φωσφατιδυλοχολίνη (PC), φωσφατιδυλαιθανολαμίνη (PE) και φωσφατιδυλοσερίνη (PS) 

είναι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα φωσφολιπίδια κατά την παρασκευή των λιποσωμάτων.  

Μερικά χαρακτηριστικά λιπιδίων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των 

λιποσωμάτων 

• Egg phosphatidylcholines γνωστές και ως λεκιθίνες: Αποτελούν τα κύρια συστατικά 

που χρησιμοποιούνται συχνότερα κατά την παρασκευή λιποσωμάτων για πολλές 

εφαρμογές εξαιτίας του χαμηλού κόστους σχετικά με τα αλλά φωσφολιπίδια και του 

ουδέτερου φορτίου που τους καθιστά χημικά αδρανείς. Οι λεκιθίνες μπορεί να 

προέρχονται από φυσικές ή να είναι συνθετικά. Οι πιο γνωστές φυσικές πήγες είναι ο 

κρόκος των αυγών και σπόροι σόγιας. Λιγότερα εύκολες πηγές αποτελούν η καρδιά 

και η σπονδυλική στήλη βοοειδούς.  

• Dipalmitoyl-PC: Συνθετική πλήρως κεκορεσμένη φωσφατιδυλοχολίνη. 

• Distearoyl-PC: Λιγότερα διαπερατή σε υδατική φάση από την egg-PC.  

• Sphingomyelin: Συχνά προτιμάται στις ανοσολογικές μελέτες από την egg-PC. 

Βελτιώνει την σταθερότητα λιποσωμάτων in-vivo.  

• Cholesterol: Μειώνει τη διαπερατότητα των λιποσωμικών φορέων που αποτελούνται 

από egg-PC. Η μέγιστη επί τοις εκατό  σε mol  αναλογία  ενσωμάτωσης 

χοληστερόλης σε σχέση με τα φωσφολιπίδια της διπλοστοιβάδας φτάνει το 50%.  

• Stearylamine: Δίνει ένα δίχτυο θετικού φορτιού. Δεν απαντάται στη φύση και μπορεί 

να είναι τοξική στα κύτταρα.  

• Phosphatidic acid: Προσδίδει αρνητικό φορτίο στη μεμβράνη. 

• Phosphatidylserine: Προσδίδει αρνητικό φορτίο στη μεμβράνη. 

• Cardiolipid: Αντιγονικό λιπίδιο που χρησιμοποιείται σε ανοσολογικές εφαρμογές.  

• Phosphatidylethanolamine: Δε σχηματίζει έγκλειστους φορείς από μόνο του. Είναι 

χρήσιμο για τη σύζευξη μορίων  στην  εξωτερική επιφάνεια των λιποσωμάτων. Τα 

υποκατεστημένα παράγωγα χρησιμοποιούνται στις ανοσολογικές μελέτες.  

•  Lysophosphatidylcholine: Αυξάνει τη διαπερατότητα των λιποσωμάτων. Μπορεί να 

ενισχύει τη σύντηξη λιποσωμάτων με τα κύτταρα.  
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1.5 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΛΙΠΙΔΙΚΗΣ ΔΙΠΛΟΣΤΟΙΒΑΔΑΣ  

Οι λιπιδικές μεμβράνες δεν είναι άκαμπτες και αδιατάρακτες δομές. Τουναντίον τα λιπίδια 

βρίσκονται σε διαρκή κίνηση μέσα στο επίπεδο της μεμβράνης. Παρατηρείται πλευρική και 

flip-flop (η διαπέραση από το ένα πλευρό της διπλοστοιβάδας στο άλλο) κίνηση των λιπιδίων 

μέσα στη διπλοστοιβάδα.  Η λιπιδική σύσταση ρυθμίζει τις φυσικοχημικές ιδιότητες των 

μεμβρανών όπως: 

• δομή  

• ρευστότητα και ίξωδο-ελαστικές ιδιότητες  

• διαπερατότητα 

• καταπόνηση σε διάφορα στρες π.χ. διατμητική τάση  κλπ. 

• πυκνότητα φορτίου  

 

1.5.1.  Ρύθμιση της ρευστότητας  της λιπιδικής διπλοστοιβάδας στα λιποσώματα 

Οι αλυσίδες λιπαρών οξέων στα μόρια των φωσφολιπιδίων στις μεμβρανικές διπλοστοιβάδας 

μπορεί να βρίσκονται σε μια καλώς διατεταγμένη και δύσκαμπτη διάταξη (φάση γέλης) ή σε 

μια άτακτη και ρευστή κατάσταση (υγρή φάση ή κρυσταλλική φάση). Στην καλώς 

διατεταγμένη κατάσταση όλοι οι δεσμοί C-C είναι σε στερεοδιάταξη trans, ενώ στην άτακτη 

κατάσταση ορισμένοι είναι σε στερεοδιάταξη gauche.  

 
Σχήμα 1.9. Απεικόνιση α) φάσης γέλης και β) υγρής κρυσταλλικής φάσης της λιπιδικής διπλοστοιβάδας. 

 

Η μετάπτωση από τη δύσκαμπτη (όλο trans) στη ρευστή (εν μέρει gauche) κατάσταση όπου η 

ελευθερία κινήσεως των μορίων αυξάνεται συμβαίνει κάπως απότομα όταν η θερμοκρασία 

έχει ξεπεράσει τη θερμοκρασία τήξης Tm. Αυτή η θερμοκρασία μετάπτωσης φάσης  

εξαρτάται από: 

• το μήκος των αλυσίδων των λιπαρών οξέων και το βαθμό ακορεστότητάς τους. Η 

δύσκαμπτη κατάσταση ευνοείται από την παρουσία κορεσμένων λιπαρών οξέων 

γιατί οι άκαμπτες υδρογονανθρακικές αλυσίδες τους αλληλεπιδρούν με μεγάλη 

ευκολία μεταξύ τους. Αντίθετα ένας διπλός δεσμός cis προκαλεί μια κάμψη στην 
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υδρογονανθρακική αλυσίδα. Αυτή  η κάμψη παρεμποδίζει το καλώς διατεταγμένο 

πακετάρισμα των αλυσίδων των λιπαρών οξέων με αποτέλεσμα την ελάττωση της 

Tm. Η θερμοκρασία μετάπτωσης επηρεάζεται επίσης από το μήκος της αλυσίδας των 

λιπαρών οξέων. Οι επιμήκεις αλυσίδες αλληλεπιδρούν πολύ πιο έντονα μεταξύ τους 

παρά οι αντίστοιχες μικρότερου μήκους. 

• Ένα άλλο συστατικό της μεμβράνης που επιδρά στη ρευστότητα είναι η 

χοληστερόλη. Η χοληστερόλη παρεμποδίζει την κρυστάλλωση των αλυσίδων 

λιπαρών οξέων παρεμβαλλόμενη μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα, οι υψηλές 

συγκεντρώσεις χοληστερόλης παρεμποδίζουν τις αλλαγές φάσης στις 

διπλοστοιβάδες. Μια αντίθετη δράση της χοληστερόλης είναι η στερεοχημική 

παρεμπόδιση μεγάλης έκτασης κινήσεων των αλυσίδων λιπαρών οξέων, καθιστώντας 

έτσι τις μεμβράνες λιγότερο ρευστές. Άρα η χοληστερόλη τροποποιεί τη ρευστότητα 

των μεμβρανών.  

• Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη ρευστότητα της λιπιδικής διπλοστοιβάδας 

είναι το φορτίο και το μέγεθος της πολικής κεφαλής των μορίων των φωσφολιπιδίων 

όπως και η παρουσία ιόντων.  

 

Η θερμοκρασία μετάπτωσης για τα φωσφολιπίδια που προέρχονται από το κρόκο αυγού 

ποικίλλει μεταξύ -15°C ( υψηλό βαθμό ακορεστότητας) και πάνω από 50°C για πλήρη 

κεκορεσμένα φωσφολιπίδια όπως είναι η διστεαροϋλφωσφατιδυλοχολίνη (DSPC).  

Στο παρακάτω πίνακα φαίνονται οι θερμοκρασίες μετάπτωσης διαφόρων ακόμα 

φωσφολιπιδίων.  

 
Πίνακας 1.2 Θερμοκρασίες μετάπτωσης διαφόρων φωσφολιπιδίων 

Φωσφολιπίδιο Θερμοκρασία μετάπτωσης (Transition 
temp.) °C 

diC22 Φωσφατιδυλοχολίνη  
diC18 Φωσφατιδυλοχολίνη 
diC16 Φωσφατιδυλοχολίνη 
diC14 Φωσφατιδυλοχολίνη 
diC18:1 Φωσφατιδυλοχολίνη 
diC16 Φωσφατιδυλοσερίνη (low pH) 
diC16 Φωσφατιδυλοσερίνη (high pH) 
diC16 Φωσφατιδυλαιθανολαμίνη  
diC14 Φωσφατιδυλαιθανολαμίνη 

75 
54.9 
41.4 
23.9 
-22 
72 
55 
60 

49.5 

 

Μίγματα δυο συνθετικών λεκιθίνων με διαφορετικού μήκους αλυσίδες δίνουν την κύρια 

μετάβαση σε θερμοκρασία ενδιάμεση αυτής που έχουν τα συστατικά τους, εκτός εάν τα μήκη 

των ανθρακικών αλυσίδων είναι πολύ διαφορετικά οπότε παρατηρούνται δυο διαφορετικές 
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μεταβάσεις. Στη θερμοκρασιακή περιοχή ανάμεσα στις δυο μεταβάσεις, η στερεά και η υγρή 

φάση συνυπάρχουν εμπλουτίζοντας η μια την άλλη.  

Η κατανόηση των μεταπτώσεων φάσεων και της ρευστότητας της μεμβράνης είναι 

σημαντικό τόσο στην κατασκευή όσο και στην αξιοποίηση των λιποσωμάτων επειδή η 

συμπεριφορά φάσης της λιποσωμικής μεμβράνης καθορίζει τέτοιες ιδιότητες όπως 

διαπερατότητα, σύντηξη, συσσωμάτωση, πρόσδεση πρωτεϊνών οι οποίες συνολικά 

επηρεάζουν σημαντικά τη σταθερότητα των λιποσωμάτων καθώς και τη συμπεριφορά τους 

στα βιολογικά συστήματα. 

 

1.5.2 Διαπερατότητα των λιπιδικών μεμβρανών  

Η λιπιδικές  διπλοστοιβάδες είναι δισδιάστατα ρευστά. Ένα χαρακτηριστικό τους είναι ότι 

είναι ημιδιαπερατές μεμβράνες που σημαίνει ότι παρουσιάζουν εκλεκτικότητα σε ότι αφορά 

τις ουσίες που θα περάσουν μέσα από την μεμβράνη. Ο μηχανισμός με το οποίο οι ουσίες 

περνάνε μέσα από τη λιποσωμική μεμβράνη είναι η απλή διάχυση. Επομένως η ταχύτητα 

διάχυσης των μορίων και των ιόντων διαμέσου της μεμβράνης διαφέρει σημαντικά.  

Τα αέρια O2, CO2,  διαχέονται πολύ γρήγορα μέσω της μεμβράνης. Για μόρια με μεγάλη 

διαλυτότητα τόσο σε οργανικό όσο και σε ένα υδατικό μέσο μια μεμβράνη φωσφολιπιδίων 

αποτελεί ένα ισχνό φραγμό. Από την άλλη, πολικά μόρια όπως γλυκόζη και συστατικά 

μεγαλύτερου μοριακού βάρους διαπερνούν διαμέσου της μεμβράνης μόνο πολύ αργά. 

Μικρότερα μόρια με ουδέτερο φορτίο όπως νερό και ουρία μπορούν να διαχυθούν πολύ 

γρήγορα ενώ τα φορτισμένα ιόντα διαφέρουν σημαντικά στη συμπεριφορά τους. Τα μόρια 

του νερού βρίσκονται βαθιά στο εσωτερικό της διπλοστοιβάδας έως τη χαμηλότερη 

καρβονυλομάδα. 

Τα πρωτόνια και τα ιόντα υδροξυλίου διαπερνούν τη μεμβράνη πολύ γρήγορα. Τα ιόντα 

νατρίου και καλίου διασχίζουν τη μεμβράνη πολύ αργά σε σχέση με τα πρωτόνια καθως 

επίσης και με τα ανιόντα όπως τα χλωριούχα και τα νιτρικά.  Φαίνεται  ότι ο μηχανισμός 

διάχυσης των μεταλλικών ιόντων δια της μεμβράνης είναι πολύ διαφορετικός από εκείνο των 

άλλων κατηγοριών μορίων όπως υποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η διαπερατότητα των 

ιόντων νατρίου μειώνεται καθως αυξάνεται ο βαθμός ακορεστότητας των αλυσίδων λιπαρών 

οξέων ενώ η διαπερατότητα της γλυκόζης αυξάνεται ελαφρώς καθως αυξάνεται ο βαθμός 

ακορεστότητας των αλυσίδων λιπαρών οξέων. Μια εξήγηση μπορεί να είναι ότι τα 

μεταλλοϊόντα κινούνται διάμεσου προσωρινών συστροφών των αλυσίδων των λιπαρών 

οξέων που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα περιστροφών των απλών δεσμών. Αντίθετα το 

μόριο της  γλυκόζης  είναι πολύ μεγάλο για να χρησιμοποιήσει αυτές τις αλλαγές 

διαμόρφωσης στα ξεχωριστά μόρια.  
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Σχήμα 1.10. Συντελεστές διαπερατότητας της μεμβράνης για διάφορα μόρια και ιόντα. 

 

Παρόλα αυτά αύξηση στο μήκος της αλυσίδας δηλαδή στο πάχος της διπλοστοιβάδας έχει 

την ίδια επίδραση σε όλες  τις ουσίες φορτισμένες και μη Αυτό σημαίνει ότι σε όλες τις 

περιπτώσεις μειώνει το ρυθμό διάχυσης. Η διαπερατότητα των λιποσωμικών μεμβρανών στο 

ασβέστιο και άλλες πολυσθενικά ιόντα είναι μικρότερη από ότι για τα μονοσθενικά ιόντα 

όπως το νάτριο και αυτό μπορεί να οφείλεται στο μεγαλύτερο φορτίο και τη μεγαλύτερη 

διάμετρο της στοιβάδας νερού που περιβάλλει τα ιόντα. Το γεγονός ότι υπάρχουν 

διαφορετικοί μηχανικοί για τη διαπερατότητα των μορίων διαμέσου της λιπιδικής 

διπλοστοιβάδας ενισχύεται από τη διαφορετική συμπεριφορά μεταξύ των πρωτονίων και 

μεταλλοϊόντων στη θερμοκρασία μετάπτωσης φάσεως. Η διαπερατότητα των πρωτονίων 

αυξάνεται στην κρίσιμη θερμοκρασία (ΤC) και παραμένει υψηλή καθως η θερμοκρασία 

αυξάνεται αντίθετα με τα ιόντα νατρίου και πολλές άλλες διαλυμένες ουσίες για τις οποίες η 

διαπερατότητα πάνω και κάτω από τη θερμοκρασία μετάπτωσης φάσεως είναι χαμηλότερη 

από τη διαπερατότητα της μεμβράνης σ’αυτήν τη θερμοκρασία. Επομένως τα πρωτόνια και 

τα μόρια νερού των οποίων η μεταφορά είναι σημαντικά πιο γρήγορη από τα ιόντα νατρίου 
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έχουν επιπλέον οδούς διαμέσου της μεμβράνης οι οποίοι είναι ποιοτικά διαφορετικοί, 

πιθανώς υπό τη μορφή των διαύλων νερού.   

Η πιο πάνω συζήτηση αναφέρεται σε λιποσώματα στα οποία τα εσωτερικά και εξωτερικά 

υδατικά διαμερίσματα είναι σε ισορροπία μεταξύ τους. Αν και οι φωσφολιπιδικές 

διπλοστοιβάδες είναι ημιδιαπερατές, παρόλο αυτό μια διαφορά συγκέντρωσης της 

διαλυμένης ουσίας μεταξύ των δυο πλευρών της μεμβράνης μπορεί να δημιουργήσει διαφορά 

οσμωτικής πίεσης που θα οδηγήσει στη συσσώρευση των μορίων του νερού στη μια πλευρά. 

Στην περίπτωση που η συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας εγκλωβισμένης εντός των 

λιποσωμάτων είναι υψηλή ενώ η συγκέντρωση του ρυθμιστικού διαλύματος στο οποίο 

εναιωρούνται τα λιποσώματα είναι χαμηλή, τα λιποσώματα θα υπερδιογκωθούν καθώς ο 

όγκος του νερού στο εσωτερικό διαμέρισμα θα αυξάνεται σε τέτοιο βαθμό που η επιφάνεια 

της μεμβράνης αυξάνεται σημαντικά καθως αυξάνεται αντίστοιχα ο χώρος των γειτονικών 

μορίων των φωσφολιπιδίων. Κάτω από αυτές τις συνθήκες μια αναπτυσσόμενη διαρροή 

διαμέσου της μεμβράνης μπορεί να συμβαίνει για διαλυμένες ουσίες με μέγεθος μορίων ίσο ή 

μικρότερο από αυτό των μορίων της γλυκόζης. Η διαρροή σουκρόζης δεν επηρεάζεται. Σε 

μερικές περιπτώσεις, παρόλ’αυτά, η πίεση που δημιουργείται μπορεί να είναι ικανή να 

προκαλέσει εντελώς τη  ρήξη  της μεμβράνης, δίνοντας αφορμή για να χαθεί το όλο 

περιεχόμενο των λιποσωμάτων στο κύριο όγκο της υδατικής φάσης, πριν σχηματιστούν ξανά 

τα λιποσώματα. 

Μερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διαπερατότητα της λιπιδικής διπλοστοιβάδας σε 

διάφορα μόρια και ιόντα αναφέρονται παρακάτω: 

• Παράγοντες που επηρεάζουν τη ρευστότητα της μεμβράνης όπως: λιπιδική σύσταση, 

παρουσία χοληστερόλης και θερμοκρασία. 

 

Σχήμα 1.10. Σχέση μεταξύ θερμοκρασίας και διαπερατότητας της λιπιδικής διπλοστοιβάδας. 

• Χημική φύση των μορίων ( εάν το μόριο είναι ένα λιπίδιο τότε διαλύεται εύκολα στα 

λιπιδικά  συστατικά της μεμβράνης και τη διαπερνά αμέσως) 

Χαμηλή 
 διαπερατότητα 
μεμβράνης 

Υψηλή 
διαπερατότητα 
μεμβράνης 

Χαμηλή  
διαπερατότητα 
μεμβράνης 

 



 28

• Το μοριακό ή ατομικό βάρος (τα μικρότερα σε μέγεθος μόρια περνάνε πιο γρήγορα 

τη μεμβράνη)  

• Το σθένος των ιόντων και το βαθμό ενυδάτωσης (το μόριο γίνεται πιο πολικό και 

επομένως δύσκολα περνά τη λιπιδική διπλοστοιβάδα).  

• Από τη κλίση της διαβάθμισης συγκέντρωσης. 

• Από το pKa της διαχεόμενης ουσίας και το pH του περιβάλλοντος. 

 

1.6 ΠΗΓΕΣ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΩΝ  

Υπάρχουν δυο βασικές πηγές φωσφολιπιδίων:  αυτά που παρασκευάζονται συνθετικά  και 

αυτά που λαμβάνονται από φυσικές πήγες. Οι ιστοί φυσικής προέλευσης φωσφολιπιδίων 

λαμβάνονται από τα αυγά και τα βοοειδή. Για κλινικές εφαρμογές και οι δυο αυτές πηγές δεν 

είναι κατάλληλες εξαιτίας προβλημάτων σταθερότητας και της πιθανότητας  ιΐκης και 

πρωτεϊνικής μόλυνσης. Οι πήγες από ιστούς αυγών δε έχουν τεθεί ακόμα υπό περιορισμούς 

όμως παρόλα αυτά επιπρόσθετοι έλεγχοι για ιϊκή μόλυνση μπορεί να απαιτούνται για τα 

φαρμακευτικά προϊόντα. Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης δεν έχουν κανένα πλεονέκτημα σε 

σχέση με τα λιπίδια που παρασκευάζονται συνθετικά. Αυτά είναι εγγενώς λιγότερα σταθερά 

εξαιτίας των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, και σε πολλές περιπτώσεις τα συνθετικά 

ομόλογα φωσφολιπίδια κοστίζουν το ίδιο ή λιγότερα από τα προϊόντα ιστικής προέλευσης. 

Τα συνθετικά λιπίδια μπορεί να παρασκευάζονται από γλυκερόλη ή γλυκερο-3- φωσφοχολίνη 

(GPC) που αποκομίζεται από φυτική ή ζωική πηγή. Τα τελευταία μερικές φορές αναφέρονται 

ως ημισυνθετικά λιπίδια επειδή ένα μέρος του μορίου είναι φυσικής προέλευσης. Στα λιπίδια 

που παρασκευάζονται από γλυκερόλη το ασύμμετρο κέντρο συντίθεται συνθετικά και αυτό 

μπορεί να οδηγήσει στη παρουσία στερεοχημικών ακαθαρσιών στο τελικό προϊόν. Τα λιπίδια 

που παρασκευάζονται χρησιμοποιώντας GPC ζωικής προέλευσης μπορεί να είναι μολυσμένα 

από τους ίδιους ιούς και πρωτεΐνες των προαναφερθέντων ιστών. Η χαρακτηριστική πηγή για 

το GPC είναι η λεκιθίνη από σπέρματα σόγιας. Μερικές εταιρίες παρέχουν λιπίδια τα οποία 

συνήθως περιέχουν τουλάχιστον 98% φωσφολιπίδια και λιγότερο από 1% 

λυσοφωσφολιπίδια, χαμηλή περιεκτικότητα σε ενδοτοξίνες μικροβιακό φορτίο και ρινίσματα 

μετάλλων.  

 

1.6.1 Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή των λιπιδίων  

1. Θερμοκρασία μετάπτωσης φάσης   

2. Σταθερότητα  

3. Φορτίο 

4.  Παρουσία μίγματος  λιπιδίων  

5.  Χοληστερόλη 
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6. Πηγή  προέλευσης των λιπιδίων   

     

1.7. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  ΤΩΝ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ ΩΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

1.7.1  Πλεονεκτήματα 

Προκειμένου τα φάρμακα να είναι αποτελεσματικά χρειάζεται να χορηγούνται σε 

συγκεκριμένες συγκεντρώσεις. Όμως, η αραίωση στο αίμα, ο μεταβολισμός και η ανάληψη 

των φάρμακων από τους υγιείς ιστούς που συμβαίνουν έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνο την 

ελλιπή κατανομή τους στο επιθυμητό σημείο στο σώμα αλλά και συνοδεύεται με τοξικές 

παρενέργειες. Τα λιποσώματα παρέχουν ιδανικά μέσα να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά 

όλα τα πιο πάνω ζητήματα. Τα εγκλωβισμένα στα λιποσώματα φάρμακα που χορηγούνται 

στο σώμα μπορεί να κατανεμηθούν στη επιθυμητή θέση δράσης στις επιθυμητές 

συγκεντρώσεις χωρίς να είναι τοξικά.  

Τα χαρακτηριστικά των λιποσωμάτων τους αποδίδουν μια σειρά πλεονεκτημάτων κατά τη 

μορφοποίηση όπως: 

 Τα λιποσώματα μπορεί να μεταβολίζονται in vivo (βιοαποικοδομήσιμοι φορείς) 

επειδή παρασκευάζονται από φωσφολιπίδια.  

 Τα λιποσώματα δεν είναι τοξικά και δεν είναι αντιγονικά επειδή αποτελούνται από 

φωσφολιπίδια.  

 Τα λιποσώματα επιτρέπουν την επιβραδυνόμενη απελευθέρωση των φαρμάκων με 

χαμηλό θεραπευτικό δείκτη τροποποιώντας την φαρμακοκινητική τους.  

 Διευκολύνουν την κατανομή και την πρόσληψη σε ειδική θέση δράσης.  

 Τα λιποσώματα μπορούν να προστατεύουν τα εγκλωβισμένα σε αυτά φάρμακα από 

την αποικοδόμηση π.χ πρόληψη οξείδωσης. 

 Τα λιποσώματα κάνουν πολύ πιο εύκολη τη θεραπεία μειώνοντας τη συχνότητα 

χορήγησης του φάρμακου.  

 Μπορούν να τροποποιήσουν την ιστική κατανομή του φαρμάκου με  ένα 

θεραπευτικό ευνοϊκό τρόπο.  

 Δείχνουν συμβατότητα τόσο για λιπόφιλο όσο και για υδρόφιλα φάρμακα. Δηλαδή 

επιτρέπουν στα υδατοδιαλυτά και μη υλικά να χρησιμοποιηθούν μαζί σε μια 

φαρμακοτεχνική μορφή χωρίς τη χρήση των επιφανειοδραστικών ή άλλων 

γαλακτωματοποιητών. 

 Οι λιποσωμικές επιφάνειες μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να παρέχουν 

βιοπροσκόλληση η οποία χρησιμοποιείται για να αυξηθεί ο χρόνος παραμονής σε 

μια συγκεκριμένη θέση.   

 Συμβάλλουν στη σταθεροποίηση πρωτεϊνών.  

 Προσφέρουν ελεγχόμενη ενυδάτωση.  
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1.7.2  Μειονεκτήματα  

Τα μειονεκτήματα των λιποσωμάτων είναι: 

 Η υγρή κρυσταλλική τους δομή παρεμποδίζει μια πραγματική μεμβρανική μεταφορά 

και προκαλεί φυσική αστάθεια.  

 Η χωρητικότητα φόρτισής τους είναι πολύ χαμηλή.  

  Πιθανές αλλεργικές αντιδράσεις.  

 Ο πτωχός εγκλωβισμός φαρμάκων θα μπορούσε να αποτελέσει έναν περιορισμό.  

 

1.8 ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ  

Από τη στιγμή που τα λιπιδικά σωματίδια σχηματίζονται είναι δύσκολη η διατήρηση των 

φυσικών τους ιδιοτήτων. Η κατανομή μεγέθους μπορεί να αλλάζει κατά τη διάρκεια της 

αποθήκευσης εξαιτίας της αποικοδόμησης των συστατικών. Η διαπερατότητα της μεμβράνης 

μπορεί να οδηγήσει στη διαρροή του υλικού που έχει εγκλωβιστεί στα λιποσώματα. 

Ζητήματα σταθερότητας που οφείλονται στην υδρολυτική αποικοδόμηση είναι ένα γενικό 

πρόβλημα με τα προϊόντα λιπιδίων. Τα υδατικά σκευάσματα των φαρμακευτικών προϊόντων 

τείνουν να είναι λιγότερα σταθερά εφόσον η παρουσία περίσσειας νερού οδηγεί στην ταχεία 

υδρολυτική αποικοδόμηση τα λιπιδικά παρασκευάσματα. Μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας κατά την οποία τα λιποσώματα αποκτούν το επιθυμητό μέγεθος το λιποσωμικό 

εναιώρημα μπορεί να αποθηκεύεται κατά προτίμηση σε μέσο με pH γύρω στο 7. Τα λιπίδια 

που περιέχουν στη δομή τους υδρογονανθρακικές αλυσίδες που συνδέονται με εστερικό 

δεσμό είναι επιδεκτικά στη όξινη ή βασική υδρόλυση. Η ταχύτητα υδρόλυσης επηρεάζεται 

εντυπωσιακά από τη θερμοκρασία, επομένως το λιποσωμικό εναιώρημα φυλάσσεται στο 

ψυγείο κατά τη διατήρηση του. Το λιποσωμικό εναιώρημα δεν πρέπει να καταψυχθεί καθως 

η διαδικασία ψύξης μπορεί να προκαλέσει θραύση ή διάρρηξη  στους φορείς με επακόλουθο  

αλλαγές στην κατανομή μεγέθους και απώλεια του εσωτερικού περιεχομένου. Η χρήση 

κρυοπροστατευτικών όπως δεξτρόζη, σουκρόζη και τρεχαλόζη μπορεί να αυξήσουν τη 

σταθερότητα στην υδρόλυση. Επίσης τα λιποσωμικά δείγματα μπορούν να υποστούν 

οξείδωση κατά την αποθήκευση. Η προσθήκη μικρών ποσοτήτων αντιοξειδωτικών κατά τη 

διαδικασία μπορεί να σταθεροποιεί το εναιώρημα και να περιορίζει την οξείδωση του 

προϊόντος.  

Τα μικρά μονοστοιβαδιακά λιποσώματα (SUV) μπορεί να διατηρηθούν πάνω από τη 

θερμοκρασία μετάπτωσης τους για όχι πάνω από 24 ώρες. Τα μεγάλα μονοστοιβαδιακά 

λιποσώματα LUV μπορεί να διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όταν 

αποθηκευτούν στους 4-8°C όταν δε χρησιμοποιούνται. Η υδρόλυση του λιπιδίου συμβαίνει 

αμέσως με αποτέλεσμα το σχηματισμό των μονοάκυλ-παραγώγων (λύσο λιπίδια) τα οποία 

δρουν ως απορρυπαντικά και επιφέρουν τη ρήξη της μεμβράνης διαπερνώντας την. Μετά από 
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περίπου 5-7 ημέρες στους 4-8°C το εσωτερικό περιεχόμενο ξεκινά να διαρρέει δείχνοντας 

την υδρολυτική αποικοδόμηση του λιπιδίου. Εάν η μεμβρανική δομή δεν είναι ένας κρίσιμος 

παράγοντας στα πειράματα που επρόκειτο να διεξαχθούν  τότε, οι φορείς μπορεί να 

διατηρηθούν για 1-2 μήνες με ελάχιστη (<10%) υδρολυτική αποικοδόμηση.  

 

1.9.  ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ   ΛΙΠΟΣΩΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

Πολλά φάρμακα έχουν μειονεκτική φαρμακοκινητική η οποία μπορεί να τροποποιηθεί με τον 

εγκλωβισμό τους σε λιποσώματα. Επίσης είναι  δυνατόν να τροποποιηθούν οι 

φαρμακοκινητικές των ίδιων των λιποσωμάτων μεταβάλλοντας το μέγεθος, τη σύστασή τους 

καθως και με προσκόλληση προσδετών όπως μονοκλωνικά αντισώματα στη επιφάνεια τους. 

Επιπρόσθετα τα λιποσώματα μπορεί να φτιάχνονται έτσι ώστε να απελευθερώνουν εκλεκτικά 

το εγκλωβισμένο φάρμακο στις θέσεις στόχους χρησιμοποιώντας ως έναυσμα την ενζυμική 

δράση, μεταβολές στη θερμοκρασία και στο pH. Η τροποποίηση των φαρμακοκινητικών του 

φαρμάκου ή και των λιποσωμάτων  επιτρέπει τη συγκέντρωση του φαρμάκου στη θέση 

δράσης ενώ ταυτόχρονα μειώνει την ποσότητα του στις θέσεις όπου προκαλεί τοξικότητα. 

Επίσης η φαρμακοκινητική του εγκλωβισμένου φαρμάκου μεταβάλλεται με τα λιποσώματα 

να δρουν ως δεξαμενές αργής αποδέσμευσης τόσο στη θέση δράσης όσο και στο αίμα. Τα 

λιποσώματα πρέπει να αποφεύγουν την κάθαρση τους από το δικτυοενδοθυλιακό σύστημα 

(RES) εάν πρέπει να λειτουργούν ως δεξαμενές φαρμάκων στην κυκλοφορία.  Η συνεχή 

χορήγηση των λιποσωμάτων πάνω από 3,5 εβδομάδες φαίνεται να επηρεάζει δυσμενώς τη 

λειτουργία του RES. Ο βαθμός της βλάβης εξαρτάται από το λιποσωμικό μέγεθος και 

σύσταση, το μέγεθος και τη συχνότητα της λιποσωμικής δόσης και την παρουσία των 

λιπιδικών υπεροξειδίων στο λιποσωμικό παρασκεύασμα. Μεταβάλλοντας αυτούς τους 

παράγοντες είναι εφικτό να επινοηθούν θεραπευτικές αγωγές για τη χρόνια λιποσωμική 

χορήγηση που περιορίζουν στο ελάχιστο τη βλάβη στη λειτουργία του RES. Περιορισμένες 

δόσεις των λιποσωμάτων PC:Chol (2:1) από λεκιθίνη που προέρχεται από αυγό και που 

παρασκευάζονται με την τεχνική της εξώθησης  και περιέχουν 1% βιταμίνη E θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν στην εκτεταμένη λιποσωμική θεραπεία για να αποφευχθεί βλάβη στη 

λειτουργία του RES.   

Όταν μελετάμε κινητικές  λιποσώματος-εγκλωβισμένου φαρμάκου επιβάλλεται να εξεταστεί 

η σταθερότητα των λιποσωμάτων, ειδικά στην κυκλοφορία του αίματος. Η σταθερότητα των 

λιποσωμάτων σε ένα ρυθμιστικό διάλυμα μπορεί να είναι τελείως διαφορετική από τη 

σταθερότητα τους στο πλάσμα ή στο λεμφικό υγρό στους 37°C. Σε γενικές γραμμές ο ρυθμός 

απελευθέρωσης ενός μικρού πολικού φαρμάκου είναι μεγαλύτερος από τα μικρά 

μονοστοιβαδιακά λιποσώματα (small unilamellar vesicles SUVs), ακολουθούν τα μεγάλα 

μονοστοιβαδιακά λιποσώματα (large unilamellar vesicles LUVs) και τελευταία  τα 

πολυστοιβαδιακά λιποσώματα (multilamellar vesicles MLVs). 
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Τα λιποσώματα ως συστήματα χορήγησης ελευθερώνουν το φορτίο τους κάτω από ένα 

σύνολο διαφορετικών συνθηκών: 

-Αργή / γρήγορη απελευθέρωση του υδρόφιλου φορτίου  

- Αργή / γρήγορη απελευθέρωση του λιπόφιλου φορτίου  

-Λιπιδική σύσταση  

o Μέγεθος αλυσίδας λιπαρού οξέος  

o Κορεσμού 

o Κατηγορία λιπιδίου  

      -Φυσική διαμόρφωση λιποσώματος  

      -Απελευθέρωση εξαρτώμενη από διαλύτη 

      -Απελευθέρωση εξαρτώμενη από το pH 

      - Απελευθέρωση εξαρτώμενη από τη θερμοκρασία  

 

1.9.1  Δείκτες για φαρμακοκινητικές μελέτες  

Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται στον προσδιορισμό της φαρμακοκινητικής συμπεριφοράς 

των λιποσωμάτων δεν πρέπει να απελευθερώνονται από τα λιποσώματα που βρίσκονται στο 

κυκλοφορικό σύστημα. Στην περίπτωση που ο δείκτης ελευθερώνεται τότε μάλλον 

προσδιορίζεται η κινητική του δείκτη από ότι των λιποσωμάτων. Οι λιποδιαλυτοί δείκτες 

μπορεί να ανταλλάσσονται με λιποπρωτεΐνες ή μεμβράνες. Οι υδατοδιαλυτοί δείκτες τέτοιοι 

όπως η καρβοξυφλουορεσκεΐνη (carboxyfluorescein) και ορισμένοι ραδιενεργοί δείκτες 

εξυπηρετούν  πολύ καλά τον προσδιορισμό της λιποσωμικής κάθαρσης από το σώμα. 

Εντούτοις αυτοί χάνονται πολύ γρήγορα από τους ιστούς και δεν είναι χρήσιμοι για τον 

προσδιορισμό της κατανομής λιποσωμάτων στους ιστούς. Όταν χρησιμοποιηθούν 

ραδιενεργοί δείκτες ένας γ-emitter όπως 22Na, 59Fe, 111In ή 125Ι μπορεί να είναι καλύτεροι από 

ένα β- emitter επειδή οι γ-emitter έχουν λιγότερα προβλήματα απόσβεσης. Ένας δείκτης όπως 

η 111In- επισημασμένη μπλεομυκίνη (bleomycin) ο οποίος παραμένει στους ιστούς μετά την 

κατανομή από τα λιποσώματα είναι εξαιρετικά χρήσιμος. Μια μεγάλης χρησιμότητας τεχνική 

χρησιμοποιεί 111In ως ασθενή χημική ένωση με το νιτριλοοξικό οξύ (nitriloacetic acid) και 

gamma- ray perturbed angular correlation (PAC). Αν και πολύ εξειδικευμένη, αυτή η τεχνική 

προσδιορίζει το βαθμό της απελευθέρωσης των λιποσωμικών περιεχομένων in vivo χωρίς το 

διαχωρισμό των άθικτων και λιποσωμάτων που έχουν υποστεί διάσπαση στο πλάσμα η στους 

ιστούς. Αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έμβια ζώα.  

 

1.9.2.  Κινητική απελευθέρωσης των λιποσωμικών περιεχομένων στους ιστούς  

Σε κάθε δοσολογικό σχήμα μόνο το κλάσμα του φαρμάκου που έχει ελευθερωθεί έχει 

θεραπευτική δράση. Αυτό σημαίνει ότι ο βαθμός απελευθέρωσης ενός εγκλωβισμένου σε 

λιπόσωμα φαρμάκου προσδιορίζει την τελική βιοδιαθεσιμότητα του φαρμάκου. Επομένως η 
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ταχύτητα και η έκταση της απελευθέρωσης του φαρμάκου από τα λιποσώματα σε ένα ιστό 

στόχο επηρεάζει όχι μόνο την έναρξη αλλά και το βαθμό και τη διάρκεια της θεραπευτικής 

δράσης του φαρμάκου.  

Θεωρητικά ένα φάρμακο σε ένα λιποσωμικό φορέα μπορεί να απελευθερώνεται στους ιστούς  

μέσω τριών πιθανών μηχανισμών :  

-Παθητική διάχυση του φαρμάκου διαμέσου της λιποσωμικής μεμβράνης (passive 

diffusion). 

Στην παθητική διάχυση ένα μόριο του φαρμάκου διαπερνά μια σειρά από 

διπλοστοιβάδες με κλίση τέτοια ώστε να  φτάσει τη εξώτατη στοιβάδα του λιποσωμικού 

οχήματος. Αυτός ο τρόπος απελευθέρωσης έχει διερευνηθεί χρησιμοποιώντας μοντέλα 

διάχυσης. Στην πιο απλή περίπτωση το μοντέλο θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε εκείνο 

της διάχυσης διαμέσου μιας μεμβράνης (δεύτερος νόμος του Fick). Όταν είναι παρόν 

πολλές στοιβάδες το μοντέλο θα μπορούσε να μοιάζει με ένα κύμα ροής διαμέσου 

ομόκεντρων σφαιρών ή με τη διάχυση διάμεσου μιας σειράς από φραγμούς. Η ρύθμιση 

της διαπερατότητας επηρεάζεται από ορισμένα υλικά όπως τη χοληστερόλη.  

- Διάβρωση φορέα κατά την ενζυμική αποικοδόμηση της λιποσωμικής μεμβράνης  

(vesicle erosion). 

Οι φωσφολιπάσες και οι λιποπρωτεΐνες παρούσες στο πλάσμα του αίματος επιτίθενται 

και λύνουν την ακεραιότητα των λιποσωμικών φορέων, εκθέτοντας σταδιακά το 

εγκλωβισμένο φάρμακο στους διαμεμβρανικούς χώρους. Η διάβρωση φορέα ελέγχεται 

με μεταβολή της  σύστασης των λιπιδικών διπλοστοιβάδων.  

-Διατάραξη της λιποσωμικής μεμβράνης από ενδοκυτταρικές και / ή εξωκυτταρικές  

πρωτεΐνες ( vesicle retention). 

Ορισμένες πρωτεΐνες του πλάσματος όπως οι οψωνίνες έχουν κάποια συγγένεια για τα 

λιποσώματα. Αυτή η συγγένεια ενισχύεται εάν τα λιποσώματα είναι φορτισμένα. Τα 

ηλεκτρικά ουδέτερα λιποσώματα παρουσιάζουν παρατεταμένο χρόνο ημιζωής στην 

κυκλοφορία. Τα λιποσώματα που χαρακτηρίζονται από μια πολύ πυκνή διάταξη των 

λιπιδίων στη μεμβράνη είναι λιγότερα επιρρεπή στη προσρόφηση και διείσδυση 

οψωνινών. Άρα οι λιποσωμικές μορφές στα οποία ενσωματώνεται χοληστερόλη 

παρουσιάζουν αυξημένους χρόνους κυκλοφορίας. Επίσης τα μικρότερα λιποσώματα 

φαίνεται να είναι λιγότερο ικανά να προσροφήσουν οψωνίνες εξαιτίας του ότι 

παρουσιάζουν μεγαλύτερου βαθμού ακτίνα καμπυλότητας σε σύγκριση με τα 

μεγαλύτερα λιποσώματα.  

Συνήθως αυτοί οι μηχανισμοί συμβαίνουν ταυτόχρονα. Ο βαθμός της απελευθέρωσης του 

εγκλωβισμένου σε λιποσώματα φαρμάκου που μεσολαβείτε από τους δυο πρώτους 

μηχανισμούς μπορεί κανονικά να εκτιμάται, και ενδεχομένως να τεθεί υπό έλεγχο. Αυτό 
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γίνεται με in vitro πειράματα από τα οποία μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για την in 

vitro συμπεριφορά των λιποσωμάτων.  

 

1.9.3.  Εξάρτηση φαρμακοκινητικής λιποσωμικών μορφών από την οδό χορήγησης 

• Ενδοφλέβια χορήγηση λιποσωμάτων (intravenous injection I.V.) 

Η ενδοφλέβια χορήγηση των λιποσωμάτων έχει ευρέως διερευνηθεί από το 1972. Είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι τα κολλοειδή συστήματα μεταφοράς δεν είναι δυνατόν να 

εξαγγειώνονται εκτός από την περίπτωση ιστών οι οποίοι έχουν ασυνεχές ενδοθήλιο 

(discontinuous endothelium) ή έχουν ελαττωματικά τριχοειδή όπως συμβαίνει στους 

όγκους. Τα λιποσώματα απομακρύνονται πολύ γρήγορα από την κυκλοφορία μέσω του 

δικτυοενδοθυλιακού συστήματος  (RES). Το ήπαρ έχει το μεγαλύτερο ρυθμό κάθαρσης 

ακολουθούμενο από τη σπλήνα και τέλος από το μυελό των οστών. Επειδή το RES είναι 

ένας κρίσιμος μηχανισμός άμυνας έναντι ξένων εισβολέων στον οργανισμό απομακρύνει 

πολύ γρήγορα τα λιποσώματα από την κυκλοφορία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην 

υπάρχει σημαντική συσσώρευση των συμβατών λιποσωμάτων στα κύτταρα  εκτός αυτών 

του δικτυοενδοθυλιακού συστήματος.  

Αυτή η λειτουργία κάθαρσης του RES μπορεί να ξεπεραστεί σχεδιάζοντας λιποσώματα 

με παρατεταμένους χρόνους κυκλοφορίας. Αυτά τα λιποσώματα ( στερεοχημικά 

σταθεροποιημένα λιποσώματα Stealth) συζητούνται αναλυτικά σε άλλη ενότητα. Η δομή 

των τριχοειδών αγγείων αποτελεί εμπόδιο στη κίνηση των λιποσωμάτων έξω από το 

κυκλοφορικό σύστημα. Τα τοιχώματα των τριχοειδών αγγείων χωρίζονται σε τρεις 

τύπους:  συνεχή, θυριδωτά (fenestrated) και ασυνεχή.  

Συνεχή τοιχώματα έχουν τα τριχοειδή αγγεία των σκελετικών μυών, της καρδιάς, των 

λείων μυών καθως επίσης και των πνευμόνων, του δέρματος, του υποδόριου ιστού και 

των ορωδών και βλεννωδών μεμβρανών. Αυτά τα τριχοειδή έχουν εσωκυτταρικούς 

συνδέσμους των 20-60Å επομένως δεν είναι δυνατόν το πέρασμα ούτε των μικρότερων 

σε μέγεθος λιποσωμάτων. Τα fenestrated τριχοειδή έχουν ανοίγματα των 300-800Å. 

Αυτά τα ανοίγματα επικαλύπτονται από ένα λεπτό μεμβρανώδες διάφραγμα. Τα 

τριχοειδή που έχουν ασυνεχή τοιχώματα όπως στο ήπαρ επιτρέπουν τη διείσδυση των 

λιποσωμάτων με μέγεθος μικρότερο των 0,2μm. Συνεπώς τα μικρά λιποσώματα μπορούν 

να φτάσουν τα παρεγχυματικά κύτταρα του ήπατος. Εξαιτίας αυτών των εμποδίων που 

παρουσιάζει το τοίχωμα των τριχοειδών αγγείων τα μεγάλα λιποσώματα εγκλείονται στο 

ενδοαγγειακό χώρο και προσλαμβάνονται από τα μακροφάγα κύτταρα όπως τα 

μονοκύτταρα του αίματος και τα καθηλωμένα μακροφάγα των ιστών όπως ήπατος, 

σπλήνας και μυελού των οστών.  

 



 35

 
 

Σχήμα.1.11.  Ένα μονοστοιβαδιακό σωματίδιο που περιέχει ένα φάρμακο (*) αναγνωρίζει το κύτταρο-

στόχος, μέσω ενός συνδέσμου όπως π.χ. η οψωνίνη (~<). Σε αυτό το απλοποιημένο σχήμα, η επαφή με 

το κύτταρο ακολουθείται από ενδοκύττωση του λιποσώματος (←). Το ενδόσωμα που περιέχει το 

λιπόσωμα μπορεί να συντηχθεί με ένα λυσόσωμα. Το προκύπτον σωματίδιο (γνωστό και ως 

φαγολυσόσωμα), λυσοσωμικές φωσφολιπάσες (●) αποικοδομούν το λιπόσωμα και ελευθερώνουν το 

φάρμακο που είτε μπορεί να δράσει εντός του οργανιδίου, η να διαχυθεί σε άλλες περιοχές του 

κυττάρου. Ν: πυρήνας, GA: σύμπλεγμα Golgi SER:λείο ενδοπλασματικό δίκτυο, REP: αδρό 

ενδοπλασματικό δίκτυο, M: μιτοχόνδριο, L: λυσόσωμα, e: περιβάλλον (Gregoriadis G., 1990). 

 

Η πρόσληψη είναι επικρατέστερη από τα κύτταρα Kupffer (καθηλωμένα μακροφάγα) του 

ήπατος. Τα κύτταρα Kupffer έχουν περιορισμένη ικανότητα να φαγοκυτταρώνουν 

λιποσώματα. Επομένως η κάθαρση λιποσωμάτων από την κυκλοφορία φτάνει σε 

κορεσμό υψηλές δόσεις.  Μετά τη λιποσωμική πρόσληψη από τα κύτταρα Kupffer είναι 

δυνατή η ανακατανομή του υλικού στα ηπατοκύτταρα. Τα μικρά λιποσώματα 

απομακρύνονται από την κυκλοφορία με τις ίδιες διαδικασίες όπως επίσης και από τα 

παρεγχυματικά κύτταρα του ήπατος. Οι οδοί κάθαρσης των λιποσωμάτων από το αίμα 

ελέγχονται από τη δοσολογία, την ανομοιομορφία μεγέθους και τη λιπιδική σύσταση των 

λιποσωμάτων. Συνοψίζοντας,  η κάθαρση των μεγάλων λιποσωμάτων από το RES μετά 

από I.V χορήγηση είναι μια διαδικασία που φτάνει σε κορεσμό. Ο κορεσμός της 

διαδικασίας πρόσληψης παρατείνει το χρόνο κυκλοφορίας των λιποσωμάτων στο αίμα 

αλλά δε φαίνεται να αυξάνεται η πρόσληψη από άλλους ιστούς. Η κινητική κάθαρσης 

περιγράφεται με την εξίσωση Michaelis-Menden:    max ( )m

CV V
K C

=
+

 

όπου 

V    = Ρυθμός κάθαρσης από το αίμα  
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Vmax= Μέγιστη ταχύτητα κάθαρσης  

C    = Συγκέντρωση λιποσωμάτων στο αίμα  

Km =Σταθερά Michaelis-Menden 

Όσον αφορά τα μικρά λιποσώματα (SUV) η κάθαρση τους μετά από I.V χορήγηση 

γίνεται τόσο από το RES όσο και από τα παρεγχυματικά κύτταρα του ήπατος μετά το 

πέρασμα τους  από την κυκλοφορία μέσω των ασυνεχών τριχοειδών. Η πρόσληψη από τα 

παρεγχυματικά κύτταρα δε φτάνει σε κορεσμό και περιγράφεται από τη παρακάτω 

εξίσωση: 

dC kC
dt

=  

 

όπου 

      C= Συγκέντρωση των λιποσωμάτων στο αίμα 

t  = Χρόνος 

k = Φαινομενική σταθερά πρώτης τάξεως ρυθμού απομάκρυνσης  

Δηλαδή τα μικρά λιποσώματα έχουν δυο παράλληλους οδούς απομάκρυνσης, ισχύει η 

εξίσωση: 

' ''max

( m

V CV kC V V
K C

= + = +
+

 

Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα κατανοητή η επίδραση του μεγέθους των λιποσωμάτων 

στην κινητική συμπεριφορά τους μετά από I.V χορήγηση.  

 

1.9.4. Φαρμακοκινητικά στοιχεία που αφορούν άλλες  οδούς  χορήγησης 

λιποσωμικών μορφών  

Μετά τη χορήγηση από άλλες οδούς π.χ.υποδόρια (subcutaneous S.C), ενδομυϊκή 

(intramuscular I.M), τοπικής χορήγησης, οι φορείς τείνουν να απομακρυνθούν από το 

σημείο εφαρμογής (injection site) με πιο αργό ρυθμό από ότι το ελεύθερο φάρμακο. 

Μετά από i.p. (Intraperitonal administration) να λιποσώματα εμφανίζονται στο λεμφικό 

σύστημα. Η per.os χορήγηση είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα όσον αφορά την ακεραιότητα 

του φορέα εξαιτίας της οξύτητας των υγρών του στομάχου, των ένζυμων πέψης και των 

χολικών αλάτων. Οι περισσότερες λιποσωμικές φαρμακοτεχνικές μορφές 

καταστρέφονται κατά από τέτοιες συνθήκες ενώ τα νανοσωματίδια φαίνεται να είναι πιο 

σταθερά.  
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1.10  ΜΕΘΟΔΟΙ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ  

1.10.1  Μηχανική διασπορά  

Η τεχνική αυτή βασίζεται στο σχηματισμό λεπτού υμενίου κατά την εξάτμιση οργανικού 

διαλύτη ή οργανικών διαλυτών στους οποίους έχει προηγουμένως διαλυθεί το λιπίδιο.  Για να 

απομακρυνθούν τα τελευταία ίχνη διαλύτη και να αποφευχθεί η χημική αποικοδόμηση του 

λιπιδίου (π.χ οξείδωση), το εσωτερικό της σφαιρικής φιάλης εκτίθεται σε ρεύμα αζώτου για 5 

λεπτά. Η ενυδάτωση του λεπτού υμενίου που ακολουθεί πραγματοποιείται με νερό ή 

ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει τη δραστική ουσία που προορίζεται για εγκλωβισμό. Το 

στάδιο αυτό όπως και το στάδιο της εξάτμισης των διαλυτών, πραγματοποιούνται σε 

θερμοκρασίες υψηλότερες της θερμοκρασίας μετάβασης φάσης του χρησιμοποιούμενου 

λιπιδίου.  Με μηχανική ανάδευση της φιάλης το υμένιο αποκολλάται από τα τοιχώματα της 

και σχηματίζονται αυθόρμητα πολυστοιβαδιακά λιποσώματα μεγάλου μεγέθους (MLVs). Η 

μείωση μεγέθους των λιποσωμάτων MLV και η δημιουργία ομοιογενούς όσον αφορά το 

μέγεθος πληθυσμού, υλοποιείται με τη χρήση διαφορετικών τεχνικών, όπως εξώθηση μέσω 

φίλτρων ή μεμβρανών(extrusion),  υπερήχηση (ultrasonication), μικρο-γαλακτωματοποίηση ( 

microemulsification),  εισαγωγή σε θάλαμο εφαρμογής μεγάλης πίεσης (French pressure cell) 

κ.λ.π. Μετά το σχηματισμό των λιποσωμάτων ακολουθεί η διαδικασία του “annealing” , στην 

οποία τα λιποσώματα τοποθετούνται σε υδατόλουτρο θερμοκρασίας υψηλότερης αυτής της 

μετάπτωσης φάσεως του λιπιδίου και παραμένουν για μια περίπου ώρα ώστε να ολοκληρωθεί 

η μορφοποίηση της δομής τους.                                                                    

 

 
Σχήμα.11. Παρασκευή λιποσωμάτων με την τεχνική της μηχανικής διασποράς. 
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1.10.2  Ακίδα Υπερήχων (Probe Sonicator) 

Τα λιποσώματα (SUV) που λαμβάνονται με τη χρήση ακίδας υπερήχων έχουν διάμετρο 

της τάξης μερικών δεκάδων nm. Το σημείο εκκίνησης είναι συνήθως μία διασπορά 

πολυστοιβαδιακών MLV λιποσωμάτων. Δεδομένου ότι αυτά τα σωματίδια θα 

διασπασθούν ολοκληρωτικά στην πορεία, δεν είναι απαραίτητο να ληφθεί προσοχή 

σχετικά με το αρχικό μέγεθος των MLV λιποσωμάτων, το ποσοστό εγκλωβισμού και το 

πάχος του λιπιδικού υμενίου.   

Η ακίδα υπερήχων προτιμάται για διασπορές που απαιτούν υψηλή ενέργεια σε 

μικρό όγκο (π.χ. υψηλές συγκεντρώσεις λιπιδίου, ή παχύρρευστη υδατική φάση), ενώ το 

λουτρό υπερήχων είναι περισσότερο κατάλληλο για μεγάλους όγκους διαλυμένου 

λιπιδίου και για περιπτώσεις που δεν είναι απαραίτητη η απόδοση οριακού μεγέθους 

σωματιδίων. 

Την υπερήχηση με ακίδα ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 15000 στροφές για πέντε 

λεπτά προκειμένου να απομακρυνθούν αδιάσπαρτο λιπίδιο και MLV λιποσώματα καθώς 

και ρινίσματα τιτανίου που σχηματίζονται από τη μεγάλη δύναμη τριβής μεταξύ της 

διασποράς και της ακίδας. 

 

1.10.3  Εξώθηση μέσω φίλτρων  

Στα λιποσώματα αυτού του τύπου η μείωση μεγέθους επιτυγχάνεται με τη χρήση 

φίλτρων των οποίων οι πόροι έχουν συγκεκριμένη διάμετρο. Η μέθοδος παρουσιάζει το 

πλεονέκτημα ότι παρέχει επαναλήψιμα αποτελέσματα, ενώ το λιπίδιο δεν υφίσταται 

κάποια σημαντική μεταβολή. Επιπλέον μπορεί να διπλασιαστεί το ποσοστό εγκλωβισμού 

διαφόρων ουσιών. Η εξώθηση μέσω φίλτρων διαμέτρου 0,2 μm οδηγεί σε εξαιρετικά 

ομοιογενείς πληθυσμούς λιποσωμάτων διαμέτρου 270 nm (Olson F.et al., 1979). 

 

1.10.4  Χρήση Μικρογαλακτωματοποιητή 

Για την παρασκευή λιποσωμάτων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν  

γαλακτωματοποιητές (Mayhew E. et al., 1984). Οι μικρο-γαλακτωματοποιητές είναι 

συσκευές που αντλούν το ρευστό, στην προκειμένη περίπτωση τα λιποσώματα, με πολύ 

υψηλές πιέσεις μέχρι και (10000 p.s.i., 600 – 700 bar)  μέσα από φίλτρα διαμέτρου 5μm. 

Στη συνέχεια διαπερνούν το μίγμα χωρισμένο σε δύο τμήματα με πολύ μεγάλη ταχύτητα, 

από μικρά κανάλια που αναμιγνύουν τα δύο ρεύματα υπό ορθή γωνία παρέχοντας με τον 

τρόπο αυτό πολύ μεγάλη ενέργεια. Τα λιπίδια εισάγονται στο μικρογαλακτωματοποιητή 

με τη μορφή εναιωρήματος μεγάλων λιποσωμάτων MLV ή με τη μορφή μη 

ενυδατωμένου λιπιδίου εντός υδατικού μέσου. Με την τεχνική αυτή παρασκευάζονται 

μικρά MLV λιποσώματα με καλή κατανομή μεγέθους 100 – 200 nm (micro – 
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emulsification liposomes, MEL). Οι γαλακτωματοποιητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

και στη βιομηχανική παραγωγή  για την παρασκευή μεγάλων ποσοτήτων λιποσωμάτων 

(Vemuri S. et al., 1989). 

 

1.10.5.  Εξώθηση σε θάλαμο εφαρμογής μεγάλης πίεσης 

Η τεχνική περιλαμβάνει την εισαγωγή προσχηματισμένων μεγάλων λιποσωμάτων σε 

θάλαμο (French Press) υπό μεγάλη πίεση (20000 – 40000 p.s.i.), και αποδίδει ομογενείς 

μόνο- ή ολίγο- στοιβαδιακές λιποσωμικές διασπορές ενδιάμεσων μεγεθών (30 – 80 nm 

σε διάμετρο ανάλογα με την εφαρμοζόμενη πίεση) (Barenholtz Y. et al., 1979). Τα 

λιποσώματα που λαμβάνονται με τη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 

ευαίσθητων μακρομορίων και είναι πιο σταθερά από τα κατεργασμένα με υπέρηχους 

λιποσώματα.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Σχήμα 1.12.Σχηματική  παράσταση παρασκευής λιποσωμικών μορφών. 
 
 
1.10.6.  Ένεση λιπιδίων  

Διάλυμα λιπιδίου σε οργανικό διαλύτη ενιέται ταχέως σε περίσσεια υδατικού μέσου που 

περιέχει την ουσία που πρόκειται να εγκλωβιστεί στα λιποσώματα. Στη διεπιφάνεια μεταξύ 

νερού και οργανικού διαλύτη, τα φωσφολιπίδια αυτοδιατάσσονται σε λιποσώματα μικρής 

διαμέτρου. Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου συγκριτικά με άλλες είναι η εύκολη 

εφαρμογή της και ο μικρός κίνδυνος αποικοδόμησης των λιπιδίων. Μειονέκτημα της μεθόδου 

είναι το χαμηλό ποσοστό εγκλωβισμού για υδατοδιαλυτές ουσίες. Οι πιο συχνά 
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εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες παρασκευής τέτοιων λιποσωμικών διασπορών με διασπορά 

διαλύτη περιγράφονται παρακάτω. 

 

1.10.6.1. Ένεση Αιθανόλης   

Το ή τα λιπίδια διαλύονται σε αιθανόλη και στη συνεχεία τοποθετούνται στο υδατικό 

διάλυμα (που αναδεύεται ισχυρά) με χρήση σύριγγας. Τα λιποσώματα που παράγονται είναι 

μονοστοιβαδιακά με διάμετρο 25 nm. Εάν η ανάμιξη δε γίνει προσεκτικά υπάρχει κίνδυνος 

τα λιπίδια να συσσωματωθούν και να προκύψουν τεμαχίδια πολύ μεγαλύτερου μεγέθους. Στα 

μειονεκτήματα της μεθόδου συμπεριλαμβάνονται, η περιορισμένη διαλυτότητα των λιπιδίων 

στην αιθανόλη (40mM για PC), ο μικρός όγκος λιπιδίων (διαλυμένων σε αιθανόλη) που 

μπορεί να εισαχθεί στο υδατικό διάλυμα, με αποτέλεσμα μικρή τελική συγκέντρωση των 

λιποσωμάτων, καθως και η δυσκολία με την οποία η αιθανόλη απομακρύνεται από τις 

λιποσωμικές μεμβράνες, κυρίως με διαπίδυση μέσω μεμβράνης.  

 

1.10.6.2 Έγχυση Αιθέρα  

Παρά τις ομοιότητες της μεθόδου με την ένεση αιθανόλης, η τεχνική αυτή εμφανίζει 

σημαντικές διάφορες. Περιλαμβάνει την ένεση μη αναμίξιμου με το νερό οργανικού 

διαλύματος με αργούς ρυθμούς εντός υδατικής φάσης με χρήση σύριγγας με βελόνα μικρής 

εσωτερικής διαμέτρου. Η θερμοκρασία έγχυσης πρέπει να επιτρέπει την εξάτμιση του 

οργανικού διαλύτη κατά τη διάρκεια προσθήκης του. Λόγω άμεσης εξάτμισης του διαλύτη 

έχουμε αύξηση της βαθμίδωσης του λόγου αιθέρας / νερού στη διεπιφάνεια της λιπιδικής 

μονοστοιβάδας των δυο μέσων. Η αναδίπλωση της σχηματιζόμενης διπλοστοιβάδας οδηγεί 

στο σχηματισμό μεγάλων μονοστοιβαδιακών λιποσωμάτων (large unilamellar vesichles 

LUVs).  

Η μέθοδος χρησιμοποιείται με ικανοποιητικά αποτελέσματα στην περίπτωση ευαίσθητων 

λιπιδίων, καθως μειώνει σημαντικά την πιθανότητα οξείδωσής τους, με την προϋπόθεση ότι ο 

αιθέρας έχει προσεκτικά επαναποσταχθεί ώστε να απομακρυνθούν τυχόν υπεροξείδια που 

προκύπτουν από αυθόρμητη οξείδωση του. Επειδή ο ρυθμός απομάκρυνσης του διαλύτη 

είναι ίσος με το ρυθμό εισόδου, δεν υπάρχει όριο στην τελική συγκέντρωση του λιπιδίου (και 

κατ’επέκταση των λιποσωμάτων στο διάλυμα), καταλήγοντας σε λιποσώματα με υψηλό 

ποσοστό εγκλωβισμού.  

 

1.10.7 Νερό σε οργανική φάση  

Περιλαμβάνει το σχηματισμό λιποσωμάτων σε δύο φάσεις. Πρώτα παρασκευάζεται η 

εσωτερική μονοστοιβάδα και έπειτα η δεύτερη εξωτερική. Υπάρχουν διάφορες 

παραλλαγές της τεχνικής, κατά βάση  όμως παράγεται ένα γαλάκτωμα νερού σε έλαιο με 

την εισαγωγή μικρής ποσότητας υδατικού μέσου (που περιέχει την προς εγκλωβισμό 
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ουσία) σε μεγάλο όγκο μη αναμίξιμου διαλύματος λιπιδίων, συνοδευόμενη από μηχανική 

ανάδευση ώστε η υδατική φάση να διασπαστεί σε μικροσκοπικά σταγονίδια ύδατος. Τα 

σταγονίδια αυτά σταθεροποιούνται από την παρουσία της λιπιδικής διπλοστοιβάδας στη 

διεπιφάνεια των δύο φάσεων. Το μέγεθος των σταγονιδίων εξαρτάται από την ένταση της 

μηχανικής ενέργειας κατά την  παρασκευή του γαλακτώματος και από το ποσό του 

λιπιδίου σχετικά με τον όγκο της υδατικής φάσης· αφού κάθε σταγονίδιο απαιτεί μια 

ολοκληρωμένη μονοστοιβάδα φωσφολιπιδίου που να καλύπτει πλήρως την επιφάνειά της 

ώστε να παρεμποδισθεί η συσσωμάτωση με άλλες σταγόνες. Το υδατικό τμήμα που 

περιβάλλεται από αυτή τη διπλοστοιβάδα θα αποτελέσει τον πυρήνα του τελικού 

λιποσώματος.  

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προετοιμασίας των σταγονιδίων νερού σε έλαιο πριν 

την προσθήκη της εξωτερικής κάλυψης, οι οποίοι υπό κατάλληλες συνθήκες παράγουν 

διαφορετικά μεγέθη σταγονιδίων. Με την επίδραση ακίδας υπερήχων λαμβάνονται 

σταγονίδια διαμέτρου 100 nm. 

 

1.10.8.  Με απομάκρυνση απορρυπαντικού  

Κατά την ανάμιξη λιπιδίων με απορρυπαντικά – ιονικά αμφοτερικά ή μη ιονικά σε 

ρυθμιστικό διάλυμα, σχηματίζονται αυθόρμητα μεικτά μικκύλια. Η κατανομή των πολικών 

και λιπόφιλων ομάδων του απορρυπαντικού μέσα στο μικκύλιο καθορίζει το σχήμα του. Η 

συγκέντρωση του απορρυπαντικού στο νερό, κατά την οποία αρχίζουν να σχηματίζονται 

μικκύλια, είναι  γνωστή ως κρίσιμη συγκέντρωση μικκυλίων (CMC-critial micelle 

concentration). Σε συγκεντρώσεις μικρότερες της κρίσιμης, τα μόρια του απορρυπαντικού 

απαντώνται ελευθέρα στο διάλυμα, ενώ σε μεγαλύτερες σχηματίζουν όλο και μεγαλύτερες 

ποσότητες μικκυλίων, αναπτύσσοντας μια ισορροπία μεταξύ των μορίων απορρυπαντικού 

που βρίσκονται στην υδατική φάση και αυτών του λιπιδικού περιβάλλοντος των μικκυλίων. 

Ανάλογα με την κατανομή πολικής και υδρόφοβης περιοχής που διαθέτουν τα 

απορρυπαντικά διακρίνονται σε πεπλατυσμένα (όπως οι αλκυλογλυκοσίδες που δίνουν 

σφαιροειδή μικκύλια) και σε επιμήκη (όπως τα χολικά άλατα, παρουσία των οποίων 

σχηματίζονται δισκοειδή μικκύλια). Ακολουθεί απομάκρυνση του απορρυπαντικού με 

διαπίδυση ή με χρωματογραφία στήλης. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου είναι δυνατόν 

να απομακρυνθούν και μικρά μόρια, για αυτό τα ποσοστά εγκλωβισμού με αυτήν την τεχνική 

δεν είναι αξιόλογα. Είναι όμως βέλτιστη για το σχηματισμό λιποσωμάτων που 

ενσωματώνουν λιπόφιλα μόρια, διότι αυτά μπορούν να εισαχθούν στα μικτά μικκύλια 

παρουσία ήπιων απορρυπαντικών με ποσοστό εγκλωβισμού ακόμη και 100%.    
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1.10.9.  Αφυδατωμένα-Ενυδατωμένα Σφαιρίδια (DRV) 

DRV: Η συντομογραφία αυτή σημαίνει αφυδατωμένα ενυδατωμένα σωματίδια (dehydrated-

rehydrated vesicles). Η μέθοδος αυτή έχει αναπτυχθεί από τους  Kirby και Gregoriadis. Κατά 

την τεχνική αυτή, γίνεται λυοφιλοποίηση κενών SUV παρουσία διαλύματος της προς 

εγκλωβισμό ουσίας. Έτσι, σε αντίθεση με την κλασσική παρασκευή της απομάκρυνσης του 

διαλύτη όπου τα μόρια του λιπιδίου είναι σε τυχαία κατανομή, το λιπίδιο το οποίο βρίσκεται 

στα κενά SUVs είναι πολύ καλά οργανωμένο στη δομή της μεμβράνης. Έτσι κατά την 

προσθήκη του νερού οδηγεί στο σχηματισμό λιποσωμάτων με υψηλή ικανότητα 

εγκλωβισμού. Τα λιποσώματα που λαμβάνονται με αυτήν την μέθοδο έχουν διάμετρο 400nm 

έως μερικά μm.  

 

1.10.10  Ψύξη – Απόψυξη – Υπερήχηση (Freeze – thaw sonication method, FTS) 

Η μέθοδος παρασκευής DRV λιποσωμάτων είναι παραλλαγή της μεθόδου ψύξη-απόψυξη-

υπερήχηση (freeze-thaw-sonication, FTS). Κατά την τεχνική αυτή, που αναπτύχθηκε από τον 

Pick και τους Kasahara και Hinckle, κενά SUVs αναμιγνύονται με την προς εγκλωβισμό 

ουσία. Η διασπορά ψύχεται σε υγρό άζωτο και κατόπιν αφήνεται σε θερμοκρασία δωματίου 

να ξεπαγώσει. Αυτό επαναλαμβάνεται αρκετές φορές.  

Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνονται ποσοστά εγκλωβισμού μέχρι 30%. Τα λιποσώματα που 

λαμβάνονται με αυτή τη μέθοδο έχουν αρκετά μειονεκτήματα σε σχέση με τα DRV. Το 

κυριότερο είναι ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ουδέτερα λιπίδια και κατά κύριο λόγο 

το PC και αυτό επειδή το φορτίο διαδραματίζει πολύ σπουδαίο ρόλο στο σχηματισμό των 

κρυστάλλων κατά τη διαδικασία της ψύξης, οι οποίοι κρύσταλλοι με τη σειρά τους βοηθούν 

στη σύντηξη των λιποσωμάτων με την προς εγκλωβισμό ουσία. Για τους ίδιους λόγους και τα 

ποσοστά εγκλωβισμού δισθενών μεταλλο-κατιόντων είναι περιορισμένα, επειδή τα τελευταία 

μπορούν να εξουδετερώνουν το επιφανειακό φορτίο των λιπιδίων. Η τεχνική αυτή έχει 

βελτιωθεί από τους Oku και McDonald.  

 

1.10.11  Τεχνική ενός βήματος (one step method) 

Το λιπίδιο ή το μίγμα λιπιδίων υπό μορφή σκόνης, τοποθετούνται σε φιαλίδιο με πώμα. 

Προστίθεται η κατάλληλη ποσότητα νερού ή κάποιου ρυθμιστικού διαλύματος, το οποίο έχει 

προθερμανθεί σε θερμοκρασία υψηλότερη από τη θερμοκρασία μεταπτώσεως του λιπιδίου. 

Ακολουθεί θέρμανση υπό ανάδευση με μαγνητικό αναδευτήρα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη 

από τη θερμοκρασία μεταπτώσεως του λιπιδίου για 4 έως 7 ώρες. Ο μηχανισμός 

σχηματισμού λιποσωμάτων απουσία οργανικών διαλυτών και επιφανειοδραστικών ουσιών 

δεν είναι πλήρως διευκρινισμένος. Κάτω από ήπιες συνθήκες, η ενυδάτωση των λιπιδίων 

είναι μια αργή διαδικασία. Η ύπαρξη φορτισμένων λιπιδίων η παρουσία και η συγκέντρωση 

χοληστερόλης και η ιοντική ισχύος του μέσου, επηρεάζουν το σχηματισμό λιποσωμάτων. 
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Μια εναλλακτική τεχνική γνωστή ως “bubble method” χρησιμοποιεί το άζωτο στη 

διεπιφάνεια νερού λιπιδίου για να μειωθεί το μέγεθος των παρασκευασθέντων λιποσωμάτων.  

 

1.11 ΤΥΠΟΙ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ  

1.11.1  Ταξινόμηση με βάση το μέγεθος  

Το μέγεθος των λιποσωμάτων είναι πολύ σημαντική παράμετρος για τον καθορισμό του 

χρόνου ημιζωής των. Το μέγεθος και ο αριθμός των διπλοστοιβάδων επηρεάζουν το ποσοστό 

του φαρμάκου που εγκλωβίζεται στα λιποσώματα. Το μέγεθος των λιποσωμάτων ποικίλει 

από 0,025 μm έως 10μm ενώ ο αριθμός των διπλοστοιβάδων μπορεί να είναι από μια μέχρι 

δεκάδες διπλοστοιβάδες. Ο καθοριστικός παράγοντας που προσδιορίζει το μέγεθος και τον 

αριθμό των διπλοστοιβάδων είναι η μέθοδος παρασκευής των λιποσωμάτων. Έτσι,  ανάλογα 

με το μέγεθος και το αριθμό των διπλοστοιβάδων τα λιποσώματα κατατάσσονται ως 

παρακάτω: 

 

Πίνακας.1.3. Κατάταξη λιποσωμάτων σε διάφορες κατηγορίες και γενικά 

χαρακτηριστικά τους. 

 
Τύπος σωματιδίου  

 
Σύντμηξη

 
Διάμετρος  

 
Αριθμός 

διπλοστοιβάδων  
 

Μικρά μονοστοιβαδιακά 
 

SUV 
 

20-100nm. 
Μια λιπιδική 
διπλοστοιβάδα 

 
Μεγάλα μονοστοιβαδιακά 

 
LUV 

 
�100nm. 

Μια λιπιδική 
διπλοστοιβάδα 

 
Πολυστοιβαδιακά 

 
MLV 

 
�0.5�m. 

5-20 λιπιδικές 
διπλοστοιβάδες 

 
Ολιγο-στοιβαδιακά 

 
OLV 

 
0.1-1�m. 

~5 λιπιδικές 
διπλοστοιβάδες 

 
Πολυ-διαμερισματικά 

 
MMV 

 
�1�m. 

Πολυδιαμερισματική 
δομή   [2] 

 

 
Σχήμα 1.13. Κατηγόριες λιποσωμάτων. 
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1.11.1.1 Πολυστοιβαδιακά λιποσώματα (Multilamellar vesicles,MLVs). 

Αποτελούνται από πέντε έως δεκάδες ομόκεντρες πολλαπλές διπλοστοιβάδες, με μέγεθος 

που κυμαίνεται από 100-1000nm ή και μεγαλύτερα. Λιποσώματα που αποτελούνται από 

λίγες μόνο λιποστοιβάδες ονομάζονται ολιγοστοιβαδικά λιποσώματα (oligo-lamellar 

liposomes, OLVs). Η απόσταση μεταξύ των διαδοχικών διπλοστοιβάδων καθορίζεται 

από την ισορροπία των ελκτικών δυνάμεων Van der Waals, ηλεκτροστατικών και άλλων 

δυνάμεων άπωσης. Η κυριότερη μέθοδος παρασκευής για τα MLVs είναι η μέθοδος του 

Bangham (hand-shaken method).  

 

1.11.1.2 Μεγάλα μονοστοιβαδιακά λιποσώματα (large unilamellar vesicles LUVs).  

Τα λιποσώματα αυτά έχουν διάμετρο περίπου 100 nm και είναι μονοστοιβαδιακά. 

Ανάλογα με το επιθυμητό μέγεθος, τα LUVs μπορούν να παρασκευαστούν με διαφόρους 

μεγέθους, όπως η απομάκρυνση απορρυπαντικού, η έγχυση αιθανολικού διαλύματος 

φωσφολιπιδίων, η εξάτμιση διαλύτη και η έγχυση αιθερικού διαλύματος φωσφολιπιδίων.  

 

1.11.1.3 Μικρά μονοστοιβαδιακά λιποσώματα (small unilamellar vesicles SUVs). 

Διαθέτουν το μικρότερο δυνατό μέγεθος στο οποίο μπορεί ένα φωσφολιπίδιο να 

σχηματίσει λιποσωμική μορφή. Η δυνατότητα αυτή εξαρτάται από την ιοντική ισχύ του 

διαλύματος στην οποία διαλύονται τα φωσφολιπίδια, καθως και από τη λιπιδική σύσταση 

των μεμβρανών. Οι μέθοδοι παρασκευής SUVs είναι η κατεργασία με υπέρηχους, η 

γαλλική πρέσα (French press) και η ψύξη-θέρμανση (Freeze-thaw).  

 

1.11.1.4 Μεσαίου μεγέθους –μονοστοιβαδιακά λιποσώματα (intermediate size 

unilamellar vesicles, IUV).  

Ο ορισμός αυτός συναντάται συχνά στη βιβλιογραφία αλλά αναφέρεται σε λιποσώματα 

με διάμετρο 100 nm.  Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα λιποσώματα μπορούν να 

εγκλωβίζουν διάφορα φάρμακα είτε στο εσωτερικό τους υδατικό διάλυμα είτε στις 

διπλοστοιβάδες, ανάλογα με τις φυσικοχημικές ιδιότητες του φαρμάκου. Έτσι, τα 

λιποδιαλυτά φάρμακα ενσωματώνονται στη διπλοστοιβάδα. Επομένως το ποσοστό 

εγκλωβισμού του φαρμάκου εξαρτάται αποκλειστικά από το μέγεθος των λιποσωμάτων 

που θα χρησιμοποιηθούν, διότι όλα τα λιποσώματα ανεξάρτητα από τη λιπιδική τους 

σύσταση μπορούν να εγκλωβίζουν λιπόφιλα φάρμακα στις διπλοστοιβάδες τους. Τα 

λιποσώματα που περιέχουν το φάρμακο στις διπλοστοιβάδες στα in vitro και  in vivo 

πειράματα απελευθερώνουν πολύ γρήγορα το φάρμακο όταν έρθουν σε επαφή με 

σκληρές επιφάνειες ή μεμβράνες ή μεγάλα πρωτεϊνικά μόρια. Για αυτό το λόγο πρακτικά 

είναι καλύτερα να μειωθεί όσο είναι δυνατόν η εξωτερική επιφάνεια των λιποσωμάτων 

για να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια (απελευθέρωση) του φαρμάκου πριν το λιπόσωμα 
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φτάσει στο όργανο-στόχο. Με αλλά λόγια είναι γνωστό ότι τα MLVs λιποσώματα είναι 

τα λιποσώματα επιλογής για μια τέτοια περίπτωση. Επίσης είναι γνωστό ότι τα MLV 

λιποσώματα έχουν σταδιακή απελευθέρωση του φαρμάκου σε σύγκριση με τα LUVs ή τα 

SUVs και IUVs λιποσώματα διότι η διάσπαση των διπλοστοιβάδων γίνεται σταδιακά η 

μία μετά την άλλη, με αποτέλεσμα τη σταδιακή απελευθέρωση του φαρμάκου. Αντίθετα, 

εάν το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η γρήγορη απελευθέρωση του φαρμάκου από τις 

διπλοστοιβάδες, τότε η χρήση SUV ή LUV είναι αποτελεσματικότερη. Στην περίπτωση 

των υδατοδιαλυτών φαρμάκων, όπου ο στόχος είναι να επιτευχθεί όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο ποσοστό εγκλωβισμού του φαρμάκου σε σχέση με το λόγο φάρμακο / 

φωσφολιπίδιο, τότε χρησιμοποιούνται τα LUVs.  

Ο προσδιορισμός μεγέθους των λιποσωμάτων μπορεί να γίνει  με: 

• Ηλεκτρονική μικροσκοπία  

• Οπτική μικροσκοπία (για μεγαλύτερα σωματίδια)  

• Σκέδαση  δέσμης laser ( laser light scattering) 

• Χρωματογραφία από μοριακό κόσκινο (molecular sieve chromatography). 

• Μετρητή μεγέθους σωματιδίων (Coulter, counter).  

 

1.11.2 Ταξινόμηση με βάση τη χημική σύσταση 

Τα λιποσώματα με βάση τη χημική σύσταση και το φορτίο τους, που καθορίζουν μερικές 

ιδιότητες των λιποσωμάτων (όπως π.χ. η ρευστότητα και η διαπερατότητα τους) μπορούν να 

χωριστούν σε πέντε τύπους: 

1. Συμβατικά λιποσώματα ( Conventional Liposomes) 

2. Λιποσώματα μεγάλης κυκλοφορίας (Long Circulation Liposomes) 

3. Λιποσώματα ευαίσθητα στο pH (pH sensitive Liposomes) 

4. Κατιονικά λιποσώματα (Cationic Liposomes) 

5. Ανοσολιποσώματα (Immunoliposomes) 

 

1.11.2.1 Συμβατικά λιποσώματα: 

 Τα συμβατικά λιποσώματα αποτελούνται από φωσφατιδυλοχολίνη και χοληστερόλη και 

σπανιότερα από ανιονικά φωσφολιπίδια. Τα συμβατικά λιποσώματα παρουσιάζουν το 

μειονέκτημα της γρήγορης αναγνώρισης τους από τα μακροφάγα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήματος. Η λιπιδική τους σύσταση, καθως και το μέγεθος τους 

αποτελούν δυο σημαντικούς παραμέτρους για την κατανομή και τη φαρμακοκινητική της 

εγκλωβισμένης βιοδραστικής ένωσης. Ο χρόνος παραμονής των λιποσωμάτων στο αίμα 

χαρακτηρίζεται ως ημιπερίοδος ζωής τους και μπορεί να κυμαίνεται από λίγα λεπτά έως λίγες 
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ώρες. Οι μηχανισμοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη γρήγορη καταστροφή των 

λιποσωμάτων στο αίμα είναι δυο: 

 

 
Σχήμα.14. Σχηματική απεικόνιση διαφορετικών τύπων λιποσωμάτων: Συμβατικά (Conventional) 

λιποσώματα, Στερεοχημικά σταθεροποιημένα (Stealth) λιποσώματα, Ανοσολιποσώματα (Targeted), 

Κατιονικά (Cationic) λιποσώματα. 
 

a. Σήμανση τους κυρίως από τις πρωτεΐνες του πλάσματος (οψωνίνες) και στη συνεχεία 

καταστροφή τους από τα μακροφάγα του μονοπυρηνικού φαγοκυτταρικού συστήματος 

(MPS), γνωστό και ως δικτυοενδοθυλιακό σύστημα (RES). Εφαρμογές της στόχευσης σε 

μακροφάγα έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές σε λιποσωμικά εμβόλια, καθως και στη 

μεταφορά ανοσορυθμιστών για την καταστροφή νεοπλασματικών κυττάρων.  

b. Αλληλεπίδραση με τις λιποπρωτεΐνες του πλάσματος που έχει ως αποτέλεσμα την 

αποσύνθεση των λιποσωμάτων στα λιπίδια εκ των οποίων αποτελούνται.  

 

1.11.2.2 Στερεοχημικά σταθεροποιημένα λιποσώματα (Stelth liposomes) ή 

δεύτερης γενιάς λιποσώματα:  

Τα λιποσώματα χρησιμοποιούνται επί πολλά χρόνια ως φορείς κατανομής φαρμάκων και 

στόχευσης ιστών. Ωστόσο τα συμβατικά λιποσώματα έχουν ένα σημαντικό πρόβλημα: πολύ 

γρήγορα εγκαταλείπουν το κυκλοφοριακό σύστημα και συσσωρεύονται στα μακροφάγα της 

σπλήνας και στα κύτταρα Kupffer του ήπατος. Διαφορετικές προσεγγίσεις και μεθόδους 

έχουν δοκιμαστεί και διερευνηθεί για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα. Υδρόφιλες 

ομάδες βρέθηκαν να είναι αποτελεσματικά στο να αυξήσουν το χρόνο κυκλοφορίας των 



 47

λιποσωματων στο αίμα. Τέτοιες ομάδες περιλαμβάνουν monosialoganglioside (GM1), 

sulfogalactosylceramide, phosphatidylinositol (PI). Όμως η πραγματική επιτυχία ήρθε με την 

ανακάλυψη των τροποποιημένων με πολυμερή λιποσωμάτων μεγάλης κυκλοφορίας. Μεταξύ 

όλων των πολυμερών που είχαν σχεδιαστεί για λιποσώματα μεγάλης κυκλοφορίας οι 

γραμμικές πολυαιθυλενογλυκόλες (poly(ethylene glycol) ή PEG είναι τα πιο δημοφιλή. Οι 

αιτίες για την παρατεταμένη κυκλοφορία των PEG-λιποσωμάτων είναι οι εξής: 

 

  Σχήμα.15.Σχηματικη απεικόνιση ενός στερεοχημικά σταθεροποιημένου λιποσώματος. Η μοριακή 

δομή του PEG-λιπιδίου, DSPE-PEG, όπου το n συνήθως ποικίλλει μεταξύ 17-114 (�Göran Karlsson). 

 

• Το επιφανειακό φορτίο των PEG-λιποσωμάτων. 

• Οι απωστικές δυνάμεις που επικρατούν  (repulsive interaction) ανάμεσα στα PEG-

λιποσωμάτων και άλλων σωματιδίων. 

• Η υδροφιλικότητα των PEG-λιποσωμάτων. 

• Η μείωση στο ρυθμό προσρόφησης των πρωτεϊνών του πλάσματος στην επιφάνεια των 

PEG-λιποσωμάτων.  

 

Ενσωμάτωση των PEGs στη λιποσωμική μεμβράνη  

Ένα υδρόφοβο παράγωγο των PEG τέτοιο όπως PEG-PE (PE=phosphatidyl ethanolamine) με 

μοριακό βάρος 1-10kDa μπορεί να ενσωματώνεται στα λιποσώματα. Στη μέθοδο αυτή το 

PEG-PE συστατικό πρέπει να προστίθεται στο μίγμα των λιπιδίων πριν το σχηματισμό των 

λιποσωμάτων.  

Προσάρτηση των PEG στην επιφάνεια των προπαρασκευασμένων λιποσωμάτων  

Ένα παραγωγό PEG με ενεργό άκρο μπορεί να συζευχθεί με ορισμένες ενεργές ομάδες στη 

λιποσωμική επιφάνεια όμως η maleimide ομάδα. Αυτή η τεχνική συνήθως ονομάζεται post-

coating PEGylation τεχνική,  και είναι κατάλληλη για την προσκόλληση PEG στη επιφάνεια 

προπαρασκευασμένων ανοσολιποσωμάτων.  

 

1.11.2.3 Λιποσώματα ευαίσθητα σε pH:  

Αποτελούνται από φωσφολιπίδια όπως φωσφατιδυλαιθανολαμίνη (PE), 

διολεϋλοφωσφατιδυλο-αιθανολ-αμίνη (DOPE), cholesterol hemisuccinate (CHEMS). Σε 

χαμηλό pH ενώνονται με τη κυτταρική μεμβράνη του ενδοσώματος και απελευθερώνουν το 
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περιεχόμενό τους στο κυτταρόπλασμα. Η βιοκατανομή και η φαρμακοκινητική τους είναι 

ανάλογη με αυτή των συμβατών λιποσωμάτων. Είναι κατάλληλα για ενδοκυτταρική 

μεταφορά ασθενών βάσεων και υδρόφιλων μακρομορίων όπως πρωτεϊνών και 

ολιγονουκλεοτιδίων. 

 
Σχήμα.16.Σχηματική απεικόνιση της πυροδοτούμενης από το pH απελευθέρωσης ουσιών (©Göran 

Karlsson). 
 

1.11.2.4. Κατιονικά λιποσώματα:  

Αποτελούνται από κατιονικά λιπίδια όπως η διολεϋλοφωσφατιδυλο-αιθανολ-αμίνη (DOPE). 

Τα κατιονικά λιποσώματα παρουσιάζουν μεγάλη συγγένεια σύνδεσης με τις κυτταρικές 

μεμβράνες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μεταφέρουν εξωγενές γενετικό υλικό 

μέσα στα κύτταρα μετά από σύντηξή τους με την κυτταρική μεμβράνη. Τα συστατικά των 

κατιονικών λιπιδίων αντιδρούν με το DNA (αντίδραση εξουδετέρωσης) με αποτέλεσμα τη 

συμπύκνωση του σε μια σταθερότερη δομή.  

 
Σχήμα 1.17. Λιποσωμική χορήγηση γενετικού  υλικού. 
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Αυτά τα είδη λιποσωμάτων χρησιμοποιούνται σε μελέτες γονιδιακής θεραπείας για 

μεταφορά γενετικού υλικού στον πυρήνα.  

 

1.11.2.5 Ανοσολιποσώματα:  

Τα ανοσολιποσώματα είναι συμβατικά αλλά πρόσφατα και στερεοχημικά σταθεροποιημένα 

λιποσώματα που φέρουν στην επιφάνεια τους μόρια που λειτουργούν ως κέντρα 

αναγνώρισης, όπως τα αντισώματα. Η σύνδεση αυτή γίνεται με διάφορες μεθόδους. Διάφορα 

μονοκλωνικά αντισώματα έχουν συνδεθεί με τα λιποσώματα. Η χρήση ανοσολιποσωμάτων 

στον καρκίνο των ωοθηκών είχε ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη βελτίωση της δράσης του 

φαρμάκου, όχι μόνο σε σύγκριση με το ελεύθερο φάρμακο αλλά και με τα συμβατικά 

λιποσώματα. Τα ανοσολιποσώματα αυτά έχουν συνδεθεί με μονοκλωνικά αντισώματα 

αναγνωρίσιμα από αντιγόνα επιφάνειας καρκινικών κυττάρων των ωοθηκών.  

 

1.12  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ  

 Οι ηλεκτρικές ιδιότητες της επιφάνειας των λιποσωμάτων μπορούν να μελετηθούν με 

ηλεκτροφόρηση κατά την οποία προκαλείται κίνηση των λιποσωμάτων μέσα σε στάσιμο 

υγρό υπό την επίδραση εξωτερικά εφαρμοζόμενης διαφοράς δυναμικού. Η κίνηση αυτή 

μετράται με Φασματοσκοπία Συσχέτισης Φωτονίων (Photon Correlation Spectroscopy, 

PCS) και βασίζεται στη μετατόπιση Doppler που προκαλείται από την πρόσπτωση 

μονοχρωματικής ακτινοβολίας (laser He – Ne, 5 mW, 633 nm) στα κινούμενα σωματίδια. 

Γενικά δύο παράμετροι που χαρακτηρίζουν την επιφάνεια των λιποσωμάτων 

μπορούν να υπολογισθούν από τις μετρούμενες κινητικότητες· το δυναμικό επιφάνειας, 

ζ–δυναμικό (z-potential) και η πυκνότητα επιφανειακού φορτίου σ (surface charge 

density).  

Η εξίσωση Helmholtz – Smoluchowski (Jones M.N., 1995) που ακολουθεί δίνει την τιμή 

του ζ – δυναμικού,  
  
                                                       u · n 
                                               ζ   =  ───  ,    
                                                        ε · Ε       
 

όπου u (cm/sec) η ταχύτητα μετακίνησης του λιποσώματος στο σωλήνα του κελιού 

ηλεκτροφόρησης, n (dyne · sec/cm 2) το ιξώδες του μέσου, ε η διηλεκτρική σταθερά του 

μέσου και Ε (V/cm) η ένταση του εφαρμοζόμενου δυναμικού. 

Το ζ - δυναμικό σχετίζεται με το δυναμικό επιφάνειας των σωματιδίων και 

επηρεάζει μεγάλο φάσμα ιδιοτήτων των κολλοειδών συστημάτων όπως τη σταθερότητά 

τους, την αλληλεπίδρασή τους με ηλεκτρολύτες και φάρμακα καθώς και τις ρεολογικές 

ιδιότητες των εναιωρημάτων τους.  
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 Η τιμή του ζ – δυναμικού αποτελεί ένδειξη για την καλή εκτίμηση σταθερότητας 

των κολλοειδών διασπορών. Είναι γενικά αποδεκτό ότι λιποσωμικές διασπορές με 

μεγάλο θετικό ή αρνητικό ζ – δυναμικό εμφανίζουν απωστικές δυνάμεις που εμποδίζουν 

τη συσσώρευση, πήξη, συσσωμάτωση και κατακρήμνιση των σωματιδίων τους.  

Η φύση και η πυκνότητα του επιφανειακού φορτίου είναι επίσης πολύ 

σημαντικοί παράμετροι που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των λιποσωμάτων. Και οι δύο 

παράμετροι μπορούν να μεταβληθούν με την αλλαγή της λιπιδικής σύστασης των 

λιποσωμάτων. Η έλλειψη φορτίου επιφάνειας μπορεί να μειώσει τη φυσική σταθερότητα 

των SUV, αυξάνοντας τη συσσωμάτωσή τους. Επιπλέον τα ουδέτερα λιποσώματα δεν 

αλληλεπιδρούν με τα κύτταρα, ενώ μεγάλο επιφανειακό φορτίο προάγει σημαντικά 

αλληλεπιδράσεις τέτοιου είδους.  

 

1.13  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΙΠΟΣΩΜΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

1.13.1  Ενσωμάτωση φαρμάκων στα λιποσώματα  

Για να κατανοήσουμε τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των λιποσωμικών συστημάτων, 

είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πρώτα τους μηχανισμούς μέσω των οποίων τα 

φάρμακα εισάγονται εντός λιποσωμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας έναν από 

τους τρεις πρωτεύοντες  μηχανισμούς: εγκαψυλίωση (encapsulation), καταμερισμός 

(partitioning) και αντίστροφη φόρτιση (reverse loading).  

1. Εγκαψυλίωση (encapsulation) 

Χρήσιμος για υδατοδιαλυτά φάρμακα, η εγκαψυλίωση είναι η απλή ενυδάτωση 

του λιπιδίου με ένα υδατικό διάλυμα του φαρμάκου. Ο σχηματισμός των 

λιποσωμάτων παθητικά εγκλωβίζει το διαλυμένο φάρμακο στο χώρο μεταξύ των 

διπλοστοιβάδων, κυρίως εγκλωβίζοντας ένα μικρο (captured) όγκο υδατικού 

διαλύματος.   

2. Καταμερισμός  (partitioning) 

Ένα φάρμακο που είναι διαλυτό σε οργανικούς διαλύτες εισάγεται με 

καταμερισμό. Αυτό διαλύεται μαζί με τα φωσφολιπίδια σε ένα κατάλληλο 

διαλύτη. Αυτός ο συνδυασμός είτε πρώτα αποξηραίνεται είτε προστίθεται άμεσα 

στην υδατική φάση και τα υπολείμματα του οργανικού διαλύτη απομακρύνονται 

υπό κενό. Οι αλυσίδες των λιπαρών οξέων παρέχουν ένα περιβάλλον 

διαλυτοποίησης για τα μόρια του φαρμάκου, το οποίο εντοπίζεται στο χώρο 

εντός της διπλοστοιβάδας.  

3. Αντίστροφη φόρτιση (reverse loading) 

Αυτός ο μηχανισμός χρησιμοποιεί το γεγονός ότι ορισμένα φάρμακα (τέτοια 

όπως τα ασθενή οξέα) υπάρχουν τόσο στην ιονισμένη όσο και στην αφόρτιστη 
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μορφή ανάλογα με το pH του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται. Τέτοια μόρια 

φαρμάκων προστίθενται στην υδατική φάση στη μη φορτισμένη μορφή τους για 

να διαπεράσουν στα λιποσώματα μέσω των διπλοστοιβάδων τους. Ύστερα το pH 

στο εσωτερικό των λιποσωμάτων ρυθμίζεται έτσι ώστε να δημιουργεί φορτίο στο 

μόριο του φαρμάκου. Αφού φορτιστεί η φαρμακευτική ουσία δεν είναι πλέον 

αρκετά λιπόφιλη για να περάσει διαμέσου της λιπιδικής διπλοστοιβάδας και 

συνεπώς να επιστρέψει στο εξωτερικό μέσο, οπότε εγκλωβίζεται στο εσωτερικό 

των λιποσωμάτων.  

 

1.13.2.  Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός λιποσωμάτων  

Μετά την παρασκευή και πριν τη χρήση τους τα λιποσώματα πρέπει να χαρακτηρίζονται. Οι 

πιο σημαντικές φυσικοχημικές ιδιότητες των λιποσωμάτων είναι ο αριθμός διπλοστοιβάδων 

που απαρτίζουν το λιπόσωμα (lamellarity), η κατανομή μεγέθους (sizing), η σταθερότητα 

(stability), ο συγκρατούμενος όγκος (captured or trapped volume) και η κατανομή φάρμακου 

στο λιπόσωμα (encapsulation efficiency).  

a) Αριθμός διπλοστοιβάδων που απαρτίζουν το λιπόσωμα (lamellarity): Ο μέσος αριθμός 

των διπλοστοιβάδων παρευρισκόμενων στα λιποσώματα μπορεί να προσδιορίζεται 

με το freeze-fracture electron microscopy και το 31P-NMR.  

b) Κατανομή μεγέθους: Συνήθως είναι δύσκολο να εκτιμάται επειδή συχνά καμία 

τεχνική δεν μπορεί να καταγράψει όλα τα μεγέθη που είναι παρόντα. Αυτό ισχύει 

ειδικά για τα πολυστοιβαδιακά λιποσώματα τα οποία συνήθως παρουσιάζουν μια 

ευρεία κατανομή μεγέθους. Πιο στενές κατανομές μεγέθους MLV μπορεί να 

επιτευχθούν με εξώθηση των διασπορών μέσω φίλτρων με σχετικά μεγάλου 

μεγέθους πόρους (π.χ.1μm). Πολλές διαφορετικές τεχνικές χρησιμοποιούνται για 

συστήματα MLV και LUV με μέσους διαμέτρους μικρότερες του 1μm, 

περιλαμβάνοντας την ηλεκτρονική μικροσκοπία (electron microscopy) και 

διαδικασίες σκέδασης φωτός (light scattering procedures). Άλλες τεχνικές είναι η 

dynamic light scattering (DLS), gel permeation, High-performance gel exclusion 

chromatography (HPGEC), Sendimentation field flow fractionation και η Coulter 

counter (Μετρητής Coulter) .  

c) Συγκρατούμενος όγκος (captured or trapped volume): Ο συγκρατούμενος όγκος των 

λιποσωμικών παρασκευασμάτων συνήθως εκφράζεται ως συγκρατούμενος όγκος ανά 

λιπίδιο (trapped volume per lipid) και μπορεί να κυμαίνεται από 0,5μl/μmol για 

μερικά MLV  και SUV συστήματα και έως και 30 μl/μmol για ορισμένα LUV 

συστήματα. Οι   συγκρατούμενοι όγκοι συνήθως προσδιορίζονται πειραματικά με τη 

διασπορά του λιπιδίου σε ένα υδατικό μέσο που περιχέει μη διαπερατή ραδιενεργό 

διαλυμένη ουσία τέτοια όπως η [22Na] [14C] Ινουλίνη. Το κλάσμα της εγκλωβισμένης 
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Ινουλίνης προσδιορίζεται με απομάκρυνση της ελεύθερης ραδιενέργειας με 

φυγοκέντρηση, διαπίδυση ή διήθηση πηκτής και προσδιορισμό της υπόλοιπης 

ραδιενέργειας ανά λιπίδιο.    

d) Σταθερότητα : Η σταθερότητα των λιποσωμάτων είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στις 

εφαρμογές των λιποσωμάτων. Υπάρχουν διάφορες διαστάσεις της σταθερότητας και 

πιο συγκεκριμένα οι λιποσωμικές διασπορές παρουσιάζουν χαρακτηριστικά 

κολλοειδούς (φυσικής), χημικής και βιολογικής σταθερότητας. Γενικά το 

χαρακτηριστικό γνώρισμα της φυσικής σταθερότητας είναι η διατήρηση της 

λιποσωμικής δομής και το χαρακτηριστικό γνώρισμα της χημικής σταθερότητας 

αναφέρεται στη μοριακή δομή.  

Μερικά πιθανά προβλήματα σταθερότητας περιλαμβάνουν την απώλεια του 

εγκλωβισμένου φαρμάκου, αλλαγές στη δομή των λιποσωμάτων όπως κατανομή 

μεγέθους σωματιδίων και συσσωμάτωση / σύντηξη των λιποσωμάτων, καθίζηση των 

λιποσωμάτων καθως και η χημική αστάθεια  των λιποσωμάτων και του 

εγκλωβισμένου φαρμάκου. 

 

1.13.3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη σταθερότητα των λιποσωμάτων  

a) Επίδραση αίματος, ορρού και πλάσματος  

Η σταθερότητα των λιποσωμάτων επηρεάζεται από το ολικό αίμα, πλάσμα και 

ορρός. Οι λιποπρωτεΐνες υψηλής πυκνότητας (HDL)  αποσταθεροποιούν τα 

λιποσώματα, πιθανόν μέσω μετατόπισης των φωσφολιπιδίων από τη 

διπλοστοιβάδα. Τα λιποσώματα πλούσια σε χοληστερόλη είναι πιο σταθερά 

σ’αυτήν την επίδραση. Τα λιποσώματα φαίνεται να είναι πιο σταθερά στο ολικό 

πλάσμα από ότι στον ορρό. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η 

αλληλεπίδραση HDL-Ερυθροκυττάρων επικρατεί της αλληλεπίδρασης HDL-

Λιποσωμάτων. Επίσης είναι πιθανόν η χοληστερόλη να μεταφερθεί από τα 

ερυθροκύτταρα στα λιποσώματα.  

b) Επίδραση φωτός, μόλυνσης από μέταλλα και οξυγόνο.  

Είναι δυνατόν να περιοριστεί η οξείδωση των φωσφολιπιδίων που είναι παρόντα 

στα λιποσώματα. Η οξείδωση των ακόρεστων φωσφολιπιδίων καταλύεται από τα 

βαρέα μέταλλα και το φως. Αυτό καταστέλλεται με την προσθήκη 

συμπλοκοποιητών μετάλλων όπως το EDTA, προστασία από το φως, 

αποθήκευση σε ατμόσφαιρα ελεύθερης οξυγόνου, αποθήκευση σε χαμηλές 

θερμοκρασίες και προσθήκη α-tocopherol αλλά όχι α-tocopherol acetate. Η 

προσθήκη χοληστερόλης μειώνει το ρυθμό διαρροής κατά την αποθήκευση των 

λιποσωμάτων καθιστώντας την δομή της διπλοστοιβάδας πιο τραχιά. H α-

tocopherol έχει ακόμα μεγαλύτερη επίδραση στο να μη σπάσουν τα λιποσώματα.   
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c)  Επίδραση των πρωτεϊνών  

Η σύζευξη πρωτεϊνών στην επιφάνεια των λιποσωμάτων επηρεάζει σοβαρά τη 

σταθερότητα των λιποσωμάτων. Η διαπερατότητα λιποσωμικής μεμβράνης σε 

εγκλωβισμένη γλυκόζη αυξάνεται γραμμικά με τη σύζευξη πρωτεΐνης. Αυτό 

μπορεί να οφείλεται στη αποδιοργάνωση που παρουσιάζεται στη λιπιδική 

διπλοστοιβάδα από τα μόρια λιπιδίων. Αυτή η αποδιοργάνωση προκαλείτε από 

τη θερμική κίνηση του μορίου της πρωτεΐνης η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη 

σχετικά με αυτήν των λιπιδίων που των αγκυροβολούν. Αυτό επομένως μπορεί 

να προκαλεί την κίνηση των λιπιδίων αγκυροβόλησης και δημιουργεί ελεύθερο 

όγκο στη διπλοστοιβάδα δηλαδή μια οδό διαφυγής του εγκλωβισμένου 

φαρμάκου. Τα λιποσώματα με συζευγμένες πρωτεΐνες στην επιφάνεια τους είναι 

πιο διαπερατά στην περιοχή μετάπτωσης φάσεως του φωσφολιπιδίου από ότι 

συνήθως. Αυτό υποδηλώνει ότι η διαπερατότητα είναι η μέγιστη όταν η υγρή 

κρυσταλλική φάση συνυπάρχει με τη φάση γέλης που συνεπάγεται ότι η 

αποδιοργάνωση της διπλοστοιβάδας είναι ο μηχανισμός που αυξάνει τη 

διαπερατότητα. Πρωτεΐνες μεταφερόμενες στο εσωτερικό των λιποσωμάτων 

μπορεί επίσης να έχουν επιβλαβή επίδραση στη σταθερότητα των λιποσωμάτων. 

Οι πρωτεΐνες μπορεί να αλληλεπιδρούν με την εσωτερική και / ή την εξωτερική 

στοιβάδα ή να τη διαπερνούν σε όλο το μήκος. Η προσρόφηση αλβουμίνης από 

ορρό βοοειδούς στα λιποσώματα αυξάνει δραματικά την συσσωμάτωση των 

μονοστοιβαδιακών κυστιδίων.  

d) Επίδραση πολυμερισμένων φωσφολιπιδίων   

Τα πολυμερισμένα λιποσώματα (polymerized liposomes) παρασκευάζονται από 

φωσφολιπίδια που εμπεριέχουν ομάδες που πολυμερίζονται στις αλυσίδες των 

λιπαρών οξέων τέτοιες όπως diacetylenic, methacryloylic, dienoyl ή butadienic. 

Αυτά τα φωσφολιπίδια αναμιγνύονται με αλλά κανονικά λιπίδια ως μονομερή 

και ο πολυμερισμός πυροδοτείται χημικά ή με UV ακτινοβολία. Τα 

πολυμερισμένα λιποσώματα είναι πολύ σταθερά στους υπέρηχους, στα 

απορρυπαντικά, στους οργανικούς διαλυτές, στη σύντηξη, στην ανεπιθύμητη 

διαρροή και στην επίδραση πρωτεϊνών του πλάσματος. Επομένως υπερτερούν 

όχι μόνο όσο αφορά την αποθήκευση τους αλλά και στα χαρακτηριστικά 

σταθερότητας in vivo. Η χοληστερόλη στη λιποσωμική διπλοστοιβάδα 

παρεμποδίζει τον πολυμερισμό. Τα  πολυμερισμένα λιποσώματα είναι εξαιρετικά 

χρήσιμα για την αργή απελευθέρωση των εγκλωβισμένων συστατικών. Τα 

πολυμερισμένα LUVs είναι πιο σταθερά από SUVs. Αυτό έχει να κάνει με τη 

μικρή γωνία καμπυλότητας των  SUVs. Τα πολυμερισμένα λιποσώματα μπορεί 

να λυοφιλοποιούνται χωρίς αλλαγές στη δομή ή στην κατανομή μεγέθους. 
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Δυστυχώς όμως υπάρχουν λίγα στοιχεία σχετικά με τη βιοαποικοδόμηση και την 

τοξικότητά τους.  

e) Επίδραση στερεοχημικής  σταθεροποίησης  

Η παρασκευή των στερεοχημικά σταθεροποιημένων λιποσωμάτων είναι μια άλλη 

μέθοδος αύξησης της σταθερότητας των λιποσωμάτων. Τα στερεοχημικά 

σταθεροποιημένα λιποσώματα παρασκευάζονται με την ενσωμάτωση ενός μη 

φορτισμένου επιφανειοδραστικού όπως polysorbate 80 (Tween 80) στη λιπιδική 

διπλοστοιβάδα. Τα στερεοχημικά σταθεροποιημένα λιποσώματα είναι μη τοξικά 

και πιο σταθερά τόσο από τα συμβατικά σταθεροποιημένα με χοληστερόλη 

λιποσώματα όσο και από τα πολυμερισμένα λιποσώματα.  

f) Επίδραση αλκοολών  

Η επίδραση διάφορων αλκοολών στη σταθερότητα της λιποσωμικής μεμβράνης 

έχει επίσης ερευνηθεί. Ο ρυθμός διαρροής αυξάνεται όσο αυξάνεται και η 

συγκέντρωση αιθανόλης. Η μεθανόλη, αιθανόλη και προπανόλη επάγουν το 

σχηματισμό μιας συναρμοζόμενης (interdigitated)  φάσης από τις διπλοστοιβάδες 

φωσφολιπιδίων στη φάση γέλης. Αντίθετα με τις αποσταθεροποιητικές 

επιδράσεις των αλκοολών, οι αιθυλενογλυκόλη και η γλυκερόλη και έχουν καμία 

επίδραση στους ρυθμούς διαρροής.   

 

1.14. ΨΥΞΗ ΤΩΝ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ (FREEZING OF LIPOSOMES) 

Για να είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα λιποσώματα πρέπει να αποθηκεύονται για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα χωρίς να υφίστανται συσσωμάτωση, σύντηξη και διαρροή του 

εγκλωβισμένου φαρμάκου. Τα λιποσώματα που εμπεριέχουν χοληστερόλη και που 

αποστειρώνονται με φιλτράρισμα μπορεί να αποθηκεύονται επ’αόριστον στους 4°C. Τα 

λιποσώματα μπορεί να διατηρούνται σε χαμηλές θερμοκρασίες χωρίς αλλαγές στο μέγεθος, 

στα εγκλωβισμένα συστατικά, η στη συμπεριφορά τους.  

Χρήση κρυοπροστατευτικών  

Η χρήση κρυοπροστατευτικών παραγόντων όπως γλυκερόλη, DMSO ή σουκρόζη  σε 

συγκέντρωση 10-20% μειώνει την ποσότητα του πάγου που σχηματίζεται κατά την κατάψυξη 

των λιποσωμικών παρασκευασμάτων. Η συμπεριφορά του νερού στη διασπορά προκαλεί 

πολλές καταστροφές στα λιποσώματα κατά την διαδικασία ψύξης-θέρμανσης. Για 

παράδειγμα καταστροφή μπορεί να προκληθεί από την κρυστάλλωση του νερού στο 

εσωτερικό, το σχηματισμό άμορφου υλικού, οσμωτικές δυνάμεις και την αφυδάτωση των 

λιπιδικών διπλοστοιβάδων. Υπάρχει σημαντική αποσταθεροποίηση των λιποσωμάτων κατά 

την ψύξη απουσία κρυοπροστατευτικών παραγόντων. Όμως αυτό το πρόβλημα μπορεί να 

ξεπεραστεί με τη χρήση αμφιπαθών πρωτεϊνών του ορρού οι οποίες  προκαλούν αλλαγές στις 

υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις μεταξύ φωσφολιπιδίων. Τα σάκχαρα έχουν ισχυρές 
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κρυοπροστατευτικές επιδράσεις στη σύντηξη και διαρροή των μονοστοιβαδιακών κυστιδίων. 

Ο ακριβής μηχανισμός προστασίας είναι άγνωστος, όμως τα σάκχαρα μπορεί να 

αλληλεπιδρούν άμεσα με τις πολικές ομάδες των φωσφολιπιδίων κατά την ψύξη. Η 

τρεχαλόζη, σουκρόζη και σε πιο περιορισμένο βαθμό η γλυκόζη και φρουκτόζη 

καταστέλλουν τη διαρροή των συστατικών των λιποσωμάτων από τις βαθμιαίες μεταβολές 

κατά τη θερμοκρασία μετάπτωσης φάσεως.  

Βλάβες που προκαλούνται κατά τη ψύξη  

Η καταστροφή των λιποσωμάτων κατά την ψύξη σχετίζεται με την οσμωτική αφυδάτωση 

(osmotic dehydration). Επομένως τα μικρά λιποσώματα που δεν είναι ευαίσθητα σε 

οσμωτικές αλλαγές συμπεριφέρονται διαφορετικά από τα μεγάλα λιποσώματα. Αφυδάτωση 

των λιποσωμάτων συμβαίνει όταν το νερό έξω από τα λιποσώματα παγώνει πριν από τα 

συστατικά των λιποσωμάτων. Αυτό προκαλεί μια εκροή του νερού από τα λιποσώματα. 

Επίσης ένα πιθανό πρόβλημα κατά την ψύξη είναι η γρήγορη συσσωμάτωση των 

λιποσωμάτων, σχηματισμός MLV από SUV και απώλεια λιποσωμικών συστατικών. 

Επιπρόσθετα ελεύθερα λιπαρά οξέα και άλλα λιπίδια απλής-αλυσίδας παρόντα ως μολυντικά 

ακόμα και μικρές συγκεντρώσεις μπορούν να δρουν ως παράγοντες που προκαλούν σύντηξη.   

Λυοφιλοποίηση  

Λυοφιλοποίηση (freeze-drying) είναι μια εξαιρετική μέθοδος να παραταθεί ο χρόνος ημιζωής 

των μιγμάτων με προβλήματα σταθερότητας σε υδατικό μέσο. Αυτά τα μίγματα διατηρούνται 

και κατανέμονται σε ξηρή μορφή και η ανασύσταση τους γίνεται τη στιγμή πριν από τη 

χρήση. Η λυοφιλοποίηση και η ανασύσταση των λιποσωμάτων που εμπεριέχουν φάρμακο 

επιτυγχάνεται χωρίς σημαντική επίδραση στο μέγεθος των λιποσωμάτων, στις ιδιότητες 

απελευθέρωσης, τη διαβάθμιση ιόντων ή τη ικανότητα εγκλωβισμού. Τα κρυοπροστατευτικά 

τέτοια όπως η σουκρόζη, λακτόζη, τρεχαλόζη απαιτούνται κατά κανόνα με τη τρεχαλόζη να 

είναι το πιο αποτελεσματικό. Στην άνυδρη κατάσταση  η τριαλόζη προστατεύει τις 

λιποσωμικές δομές  αντικαθιστώντας τα μόρια του νερού που κανονικά βρίσκονται 

δεσμευμένα στις υδρόφιλες κεφαλές των φωσφολιπιδίων. Όταν γίνει η ανασύσταση των  

λυοφιλοποιημένων λιποσωμάτων το νερό γρήγορα αντικαθιστά τα μόρια του σακχάρου και 

τα λιποσώματα ξανακλείνουν πριν συμβεί σημαντική διαρροή των εγκλωβισμένων 

περιεχομένων τους. Ο λόγος  κρυοπροστατευτικού παράγοντα / λιπιδίου,  φαίνεται να είναι 

κρίσιμος, με τη μικρότερη απώλεια  του εγκλωβισμένου φαρμάκου να συμβαίνει όταν ο 

λόγος τρεχαλόζης προς λιπίδιο είναι 3:1. Επίσης θα ήταν χρήσιμο ο κρυοπροστατευτικός 

παράγοντας να εγκλωβίζεται όχι μόνο στα λιποσώματα αλλά  και στο μέσο εναιώρησης.  Τα 

φορτισμένα λιποσώματα φαίνεται να είναι πιο σταθερά κατά τη λυοφιλοποίηση από τα 

ουδέτερα λιποσώματα. Οι ασυμφωνίες στα αποτελέσματα φαίνεται να οφείλονται στις 

διαφορές στις μεθόδους παρασκευής των λιποσωμάτων, τη σύσταση των λιποσωμάτων και 

στις φυσικές ιδιότητες των λιποσωμάτων. Η βέλτιστη συγκράτηση φαρμάκου συμβαίνει στο 
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εύρος μεγέθους 50-200nm. Γενικά, όταν η ξηρή εναποθήκευση των λιποσωμάτων είναι 

απολύτως απαραίτητη η ανάπτυξη μιας freeze-dried φαρμακοτεχνικής μορφής είναι πολύ 

εφικτή λύση.   

 

1.15  ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ  

Ο κίνδυνος που συνδέεται με την χρήση των λιποσωμάτων φαίνεται να είναι ελάχιστος. Τα 

προϊόντα λιπιδίων όπως τα Intralipid χορηγούνται ως ενδοβλέβια i.v. επί χρόνια χωρίς να 

παρουσιαστεί κάποιο φαινόμενο τοξικότητας. Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι τα αρνητικά 

φορτισμένα φωσφολιπίδια όπως η φωσφατιδυλοσερίνη εμπλέκεται στο μηχανισμό πήξεως 

του αίματος και / ή αλληλεπιδρά με συστατικά όπως ισταμίνη και ασβέστιο. Μια άλλη 

ανησυχία αποτελεί και το ότι τα λιποσώματα είναι αποτελεσματικοί ανοσολογικοί ενισχυτές 

(immunological adjuvants). Επομένως δυνητικά προβλήματα υφίστανται σε πολλαπλές 

θεραπείες. Τελικά, αν και τα λιποσώματα είναι χρήσιμα στην τροποποίηση της 

φαρμακοκινητικής των τοξικών φαρμάκων, υπάρχει ένα ενδεχόμενο αυτή η τροποποίηση στη 

πραγματικότητα να κάνει το φάρμακο πιο τοξικό.  

 

1.16  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ  

Τα περισσότερα φαρμακευτικά προϊόντα πρέπει να είναι αποστειρωμένα. Οι περισσότεροι 

μέθοδοι αποστείρωσης χρησιμοποιούν τη θερμότητα ή τα φίλτρα αποστείρωσης, ενώ σε 

μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιείται η ακτινοβολία (ακτίνες-γ). Τις περισσότερες φορές τα 

φαρμακευτικά προϊόντα αποστειρώνονται στο τελικό στάδιο παρασκευής τους με θέρμανση 

για 20 λεπτά σε θερμοκρασία 121°C και πίεση 2atm. Στην πράξη η μέθοδος αυτή είναι 

ακατάλληλη για λιποσώματα, διότι η υψηλή θερμοκρασία προκαλεί μη αναστρέψιμη 

μεταβολή της δομής τους και αυξάνει σημαντικά την ταχύτητα της χημικής διάσπασης των 

συστατικών τους. Η μέθοδος της θέρμανσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μερικές μόνο 

περιπτώσεις π.χ. σε MLV λιποσώματα που αποτελούνται μόνο από κορεσμένα λιπίδια ή 

μερικά συνθετικά λιπίδια με υψηλή θερμοκρασία μετάβασης φάσης. 

Η καταλληλότερη μέθοδος για την αποστείρωση των λιποσωμάτων είναι η χρήση 

αποστειρωτικών φίλτρων 0,22μm ή 0,4μm. Τα φίλτρα αυτά υπάρχουν σε μεγάλη ποικιλία 

μεγέθους πόρων και διαμόρφωσης, παρασκευάζονται από διάφορα υλικά, όπως 

πολυκαρβονικά, νάυλον και αλλά. Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

λιποσώματα με μέγεθος μικρότερο των 200nm.  Η χρήση πίεσης μπορεί να εφαρμοστεί για 

να βοηθήσει τα λιποσώματα να διέλθουν από φίλτρα αποστείρωσης. Η μέθοδος είναι απλή, 

γρήγορη, αποτελεσματική  και χρησιμοποιείται για την αποστείρωση των λιποσωμάτων και 

εφαρμόζεται στο τελικό στάδιο παρασκευής τους. Ακολουθεί το γέμισμα των φιαλιδίων με το 

προϊόν. Εάν το μέγεθος των λιποσωμάτων είναι αρκετά μεγάλο, τότε η μοναδική λύση είναι 

να γίνει όλη η διαδικασία παρασκευής κάτω από άσηπτες συνθήκες. Όλα τα υλικά, 
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ρυθμιστικά διαλύματα, φάρμακα, νερό και όλες οι συσκευές πρέπει να είναι αποστειρωμένα 

σε κλίβανο αποστείρωσης ή με φίλτρα αποστείρωσης. Επίσης όλη η διαδικασία της 

βιομηχανικής παρασκευής, από την αρχή μέχρι το τέλος, πρέπει να γίνεται κάτω από άσηπτες 

συνθήκες. Η μέθοδος αυτή είναι πολύπλοκη, με μεγάλο κόστος παρασκευής και αυξάνει την 

πιθανότητα μόλυνσης των προϊόντων.  

 

1.17  ΟΔΟΙ   ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ  

Παρεντερική χορήγηση  

1. Ενδοφλέβια i.v. 

2. Ενδοπεριτονικά i.p.   

3. Υποδόρια s.c. 

4. Ενδομυϊκά i.m. 

Τοπική χορήγηση λιποσωμάτων  

1. Διαδερμική χορήγηση  

2. Οφθαλμική χορήγηση 

3. Πνευμονική χορήγηση 

4. Για εφαρμογές στο στοματικό και ρινικό βλεννογόνο 

Εντερική χορήγηση  

1. Δια του στόματος (per.os) 

 

1.18 ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ  

1.18.1. Παρασκευή  

Κατά τη μορφοποίηση φαρμακοτεχνικών μορφών  με λιποσώματα οι διαδικασίες και οι 

πρώτες ύλες πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά για να αποφευχθεί κάθε παράγοντας που 

επιδρά αρνητικά στη σταθερότητα των λιποσωμάτων.  

• Γενικά, τα λιποσώματα θα πρέπει να προστίθενται σε μια φαρμακοτεχνική μορφή σε 

θερμοκρασία κάτω των 40°C και υπό αργή ανάδευση (low shear mixing). 

• Η προσθήκη των λιποσωμάτων επίσης θα πρέπει να είναι το τελευταίο βήμα κατά τη 

διαδικασία παρασκευής της φαρμακοτεχνικής μορφής. 

• Τα επίπεδα συγκέντρωσης της αιθυλικής αλκοόλης θα πρέπει να τηρούνται κάτω από 

5%, ενώ οι διαλύτες κάτω από 10%. 

• Τα επιφανειοδραστικά επίσης θα πρέπει να αποφεύγονται, αλλά μικρά επίπεδα (μέχρι 

και 1%) των μη ιοντικών επιφανειοδραστικών με υψηλό HLB συνήθως είναι καλά 

ανεκτά.  

• Υψηλά επίπεδα αλάτων (>0,5%) να αποφεύγονται. 
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• Η συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης των περισσότερων λιποσωμικών 

φαρμακοτεχνικών μορφών είναι 25°C.  

•  

1.18.2 Διαλυτότητα λιποσωμάτων σε διάφορους διαλυτές ή συστήματα διαλυτών  

Διαλυτής  Διαλυτότητα  

Απιονισμένο νερό  Επαναδιασπειρόμενο εναιώρημα   

100% αιθανόλη  Αδιάλυτο  

25:75 αιθανόλη:νερό  Επαναδιασπειρόμενο εναιώρημα  * 

50:50 αιθανόλη:νερό Επαναδιασπειρόμενο εναιώρημα  * 

75:25 αιθανόλη:νερό Αδιάλυτο 

Αραβοσιέλαιο  Αδιάλυτο 

Ελαιολαδο  Αδιάλυτο 

Παραφινέλαιο  Αδιάλυτο 

Βουτύλενο-γλυκόλη  Αδιάλυτο 

Προπύλενο-γλυκόλη  Μερικώς διαλυτό  (διάσπαση των λιποσωμάτων) 

Silicone oil Αδιάλυτο 

Isononyl isononanoate Αδιάλυτο 

SLES επιφανειοδραστικό  Επαναδιασπειρόμενο εναιώρημα  ** 
 

 

1.18.3  Ειδικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται στις μελέτες σταθερότητας ΦΜ που 

περιέχουν λιποσώματα 

Δείκτες που μπορούν εύκολα να μετρηθούν μπορεί να είναι χρήσιμοι στα αρχικά στάδια 

εξέλιξης ενός λιποσωμικού προϊόντος. Ειδικοί δείκτες είναι κατάλληλοι για τη μελέτη 

σταθερότητας λιποσωμικών φαρμακοτεχνικών μορφών (χωρίς το φάρμακο) ή κατά την 

ανάπτυξη μιας φαρμακοτεχνικής μορφής για γρήγορη απελευθέρωση ενός φαρμάκου με 

αλλαγή στη θερμοκρασία ή το pH. 

Ένας ιδανικός δείκτης θα πρέπει να έχει πολύ μεγάλη διαλυτότητα στο νερό για να 

διαχωρίζεται εύκολα από τα λιποσώματα. Ο δείκτης δεν πρέπει να διαπεράσει τις 

λιποσωμικές μεμβράνες ή να αλληλεπιδρά με τις μεμβράνες, κάτι το οποίο θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε αλλαγές στις ιδιότητες τις μεμβράνης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 

ραδιενεργοί δείκτες, αλλά είναι ακριβοί και επικίνδυνοι.  

Παρακάτω αναφέρονται μερικοί ειδικοί δείκτες που είναι διαθέσιμοι: 

• Arsenazo III 

Ενζυμικοί δείκτες  

• Alkaline phosphatase (AP) 

• Horseradish peroxidase (HRP) 
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• Glucose oxidase (GOX) 

Δείκτες που φέρουν φθορίζοντες ομάδες  

• Sulforhodamine 

• Carboxyfluorescein(CF) 

• Καλσεΐνη(Bis[N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl]fluorescein): Η καλσεΐνη έχει 

χρησιμοποιηθεί ως δείκτης από το 1977. Είναι αποτελεσματικός δείκτης και 

υπερτερεί των ραδιοϊσοτόπων στο χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό για τον 

προσδιορισμό του καθως και στο ότι  είναι ακίνδυνη ουσία και φθηνή.  

 
Η καλσεΐνη είναι ένας φθορίζων μεταλλικός δείκτης για προσδιορισμό ασβεστίου κατά 

την τιτλοδότηση με EDTA. Είναι ελαφρώς διαλυτή στο νερό (Διαλυτότητα: 100 mg/2 ml 

1 M KOH σε 100 ml νερού). Οι σταθερές διάστασης πρωτονίου που αναφέρονται είναι: 

pKa1=2.1, pKa2=2.9, pKa3=4.2, pKa4=5.5, pKa5=10.8 και pKa6=11.7. Το διάλυμα 

καλσεΐνης εκπέμπει ένα κίτρινο-πράσινο φθορισμό σε όξινες συνθήκες, όμως δε φθορίζει 

σε αλκαλικές συνθήκες. Εντούτοις, η  καλσεΐνη φθορίζει παρουσία μεταλλοϊόντων όπως 

Al, Ba, Ca, Cu, Mg and Zn σε αλκαλικές συνθήκες και χρησιμοποιείται για το 

φθορισμομετρικό προσδιορισμό τους κατά την τιτλοδότηση με EDTA. Ο φθορισμός της 

καλσεΐνης εξαρτάται σε μικρότερο βαθμό από το pH καθως και είναι πιο υδατοδιαλυτό 

σε σύγκριση με τη καρβοξυφλουορεσκίνη.  

 

Καλσεΐνη 

Φθορισμός 

      Μη- 
Φθορισμός  
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1.19 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ  

1.19.1 -Εφαρμογές λιποσωμάτων στις επιστήμες  

 
Επιστημονικός κλάδος          Εφαρμογή

 
Μαθηματικά                           Τοπολογία δισδιάστατων επιφανειών σε τρισδιάστατο που 

                                               ελέγχεται μόνο από την ελαστικότητα διπλοστοιβάδας  

Φυσική  Συμπεριφορά συσσωμάτωσης, μελέτη μαλακών και πολύ  

                                                σκληρών υλικών  

Βιοφυσική Διαπερατότητα, μεταπτώσεις φάσεως σε δυο διαστάσεις ,   

                                               φωτοφυσική  

Φυσικοχημεία  Κολλοειδή συμπεριφορά σε ένα σύστημα με καλά        

                                                προσδιορισμένα φυσικά  χαρακτηρίστηκα , σύνολο δια και      

                                                ενδο-μοριωκών  δυνάμεων , DLVO 

Χημεία  Φωτοχημεία, τεχνική φωτοσύνθεση, κατάλυση, μικρο- 

                                                διαμερισματοποιήση  

Βιοχημεία  Αναδιοργάνωση μεμβρανικών πρωτεϊνών σε τεχνικές   

                                                μεμβράνες   

Βιολογία Μοντέλα βιολογικών μεμβρανών, κυτταρική λειτουργία, 

  σύντηξη, αναγνώριση 

Φαρμακευτική  Μελέτες δράσης φαρμάκων   

Ιατρική  Χορήγηση φαρμάκων, ιατρική διάγνωση, γονιδιακή θεραπεία   

Βιομηχανία  

καλλυντικών  

 

1.19.2 Κατηγορίες ασθενειών για λιποσωμική χορήγηση φαρμάκου  

a) Μολυσματικές ασθένειες  

- λεϊσμανίαση  

- βρυκέλλιωση 

- φυματίωση  

- Μολύνσεις από  Listeria 

- Λέπρα (βακτηριακή)  

- Ελονοσία ( πρωτοζωική) 

- Ηπατίτιδα 

- Ίκτερο 

- Μολύνσεις από το cytomegalovirus ( ιϊκή ασθένεια του ήπατος )  

- Μυκητιασικές μολύνσεις   

- AIDS κλπ… 
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b) Ανοσοποιητικό σύστημα  

Χρήση ως adjuvants (ρυθμιστές)  

- Μεταβολικές ανεπάρκειες στη χρόνια νόσο granu-lomatous 

- Χορήγηση εμβολίων   

c) Αποτοξίνωση από μέταλλα   

d) Χημειοθεραπεία καρκίνου 

e)  Αρθρίτιδα  

f) Αιμορροφιλία 

g) Διαβήτη   

 
1.19.3  Στόχευση Λιποσωμάτων στους ιστούς  

Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για την στόχευση φορέων σε ειδικούς τύπους κύτταρων. Οι 

τροποποιήσεις στην επιφάνεια των λιποσωμάτων είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τον 

έλεγχο των βιολογικών ιδιοτήτων τους. Η πρόσδεση ορισμένων ειδικών προσδετών όπως 

πεπτιδίων, πρωτεϊνών (π.χ. αντισώματα), ορμονών, καταλοίπων σακχάρων, λεκτινών και 

μετάλλων δίνει στα λιποσώματα την ιδιότητα να αναγνωρίζονται ειδικά από δομές στην 

επιφάνεια των κυττάρων.  

Προϋποθέσεις  για την επιτυχημένη στόχευση φαρμάκων  

Η στόχευση των λιποσωμάτων  σε ένα ειδικό τύπο κύτταρων in vivo  απαιτεί την 

επιτυχημένη αποπεράτωση ορισμένων προϋποθέσεων. Πρώτον, τα λιποσώματα πρέπει να 

έχουν πρόσβαση στο κατάλληλο κύτταρο στόχο. Στη συνεχεία το λιπόσωμα πρέπει να 

αναγνωρίζεται από το κύτταρο στόχο ή το ίδιο το λιπόσωμα να αναγνωρίζει το κύτταρο 

στόχο ή το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται τα κύτταρα. Το λιπόσωμα πρέπει να 

αλληλεπιδρά ειδικά με το κύτταρο στόχο ενώ πρέπει να αλληλεπιδρά σε πολύ μικρο βαθμό ή 

και καθόλου με τα κύτταρα που δεν αποτελούν στόχους δράσης του.  

Επίσης είναι κρίσιμο το φάρμακο να παραμένει συνδεδεμένο με το λιπόσωμα καθως 

κατανέμεται η απαιτούμενη συγκέντρωση φάρμακου. Εν κατακλείδι, η στόχευση φαρμάκων 

δε θα πρέπει να δημιουργεί μη αποδεκτά τοξικά επίπεδα. Στην περίπτωση που ένα από τα 

βήματα δεν ολοκληρώνεται επιτυχώς η στόχευση του φαρμάκου δεν είναι πρακτικά εφικτή.  

 

Αλληλεπίδραση λιποσωμάτων με τα κύτταρα  

Τα λιποσώματα μπορεί να αλληλεπιδρούν με τα κύτταρα με διάφορους τρόπους. Oι 

μηχανισμοί αλληλεπίδρασης αναφέρονται παρακάτω: 

• Διαμεμβρανική μεταφορά  

• Απελευθέρωση επαφής  

• Προσρόφηση 

• Σύντηξη 
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• Φαγοκυττάρωση / Ενδοκυττάρωση    

 

 Είδη  λιποσωμικής στόχευσης  

Η στόχευση των λιποσωμάτων χωρίζεται σε δυο γενικές κατηγορίες: παθητική και ενεργή 

στόχευση.  

Η παθητική στόχευση των λιποσωμάτων εκμεταλλεύεται την τάση των λιποσωμάτων που δεν 

έχουν υποστεί τροποποιήσεις να συσσωρεύονται σε ορισμένους ιστούς. Ενώ η ενεργή 

στόχευση των λιποσωμάτων εμπλέκει τροποποιήσεις στη βασική δομή του λιποσώματος. 

Παραδείγματα τροποποιημένων λιποσωμάτων συμπεριλαμβάνουν την πρόσδεση προσδετών 

στην επιφάνεια λιποσώματος  όπως μονοκλωνικών αντισωμάτων και την ενσωμάτωση 

λιπιδίων που καθιστούν τα λιποσώματα επιρρεπή σε μεταβολές του pH και θερμοκρασίας.  

 
Τα λιποσώματα μπορούν να μορφοποιούνται  σε διάφορες φαρμακοτεχνικές μορφές:  

- Υγρές φαρμακομορφές  

- Ημιστερεές φαρμακομορφές  

- Στερεές φαρμακομορφές ( σε ξηρή μορφή)  

Στην παρούσα μελέτη ως μέσο διασποράς και μορφοποίησης του λιποσωμικού εναιωρήματος 

χρησιμοποιήθηκαν συστήματα υδρογελών και πιο συγκεκριμένα το carbopol 974PNF και η 

Hydroxyethylcellulose καθως και μίγμα τους. Για αυτό το λόγο παρακάτω αναφέρονται 

μερικά στοιχεία σχετικά με τις υδρογέλες.  

 

1.20  ΥΔΡΟΓΕΛΕΣ 

1.20.1 Γενικά στοιχεία για τις υδρογέλες  

Ιστορικά τα πολυμερή έχουν αποτελέσει το κλειδί στην ανάπτυξη σημαντικών συστημάτων 

χορήγησης φαρμάκων. Η πρώτη χρήση γελών για εφαρμογές στη ιατρική παρουσιάστηκε από 

Wichterle και Lim το 1960 και περιελάμβανε τη κατασκευή μαλακών φακών επαφής και 

έμπλαστρων από πολυμερή μεθ-ακρυλικού.  Από τότε οι γέλες χρησιμοποιούνται ως φορείς 

για τη χορήγηση φαρμάκων με τοπική και συστεμική δράση (Peppas et al.). Έχουν εξεταστεί 

διάφορες οδοί χορήγησης τέτοιων φαρμακοτεχνικών μορφών όπως διαδερμική, υποδόρια, 

buccal, χορήγηση στην περιοδοντική τσέπη, οισοφάγο, στομάχι, έντερο, δια του 

απευθυσμένου και κολπική.  

Οι υδρογέλες αποτελούν μια μοναδική ομάδα υλικών με μεγάλο φάσμα εφαρμογών. Οι 

υδρογέλες είναι τρισδιάστατα, κολλοειδή, υδρόφιλα πλέγματα πολυμερών ικανά να 

συγκρατούν (απορροφούν)  μεγάλες ποσότητες νερού ή βιολογικών υγρών (ορισμός κατά 

Almdal 1993). Τα πλέγματα των υδρογελών αποτελούνται από ομοπολυμερή 

(homopolymers) ή συμπολυμερή (copolymers) και είναι αδιάλυτα παρουσία χημικών (tie-

points, junctions) ή φυσικών (entanglements, crystallites) διασυνδετών (crosslinks). Οι 
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υδρογέλες παρουσιάζουν θερμοδυναμική συμβατότητα με το νερό που τους επιτρέπει να 

διογκώνονται σε ένα υδατικό μέσο και μπορούν να συγκρατούν νερό από 10-20% μέχρι πάνω 

από χιλιάδες φορές το ξηρό βάρος τους. 

 

1.20.2 Ταξινόμηση Υδρογελων  

1.20.2.1 • Ταξινόμηση  με βάση τη  μέθοδο  παρασκευής  

– υδρογέλες ομοπολυμερών-ενός είδους υδρόφιλου πολυμερούς  (homopolymer hydrogels-

one type of hydrophilic polymer) 

– υδρογέλες συμπολυμερών-δυο είδη πολυμερών εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα είναι 

υδρόφιλο  (copolymer hydrogels-two types of polymers, at least one hydrophilic)  

– υδρογέλες πολύ-πολυμερών-πάνω από τρία είδη πολυμερών (multipolymer hydrogels-more 

than three types of  polymers) 

– Υδρογέλες πολυμερικής ενδοδιείσδυσης (interpenetrating polymeric hydrogels)  

1.20.2.2 Ταξινόμηση με βάση το φορτίο  

– ουδέτερες υδρογέλες (neutral hydrogels) 

– ανιοντικές υδρογέλες (anionic hydrogels) 

– κατιονικές υδρογέλες cationic hydrogels 

– αμφολυτικές υδρογέλες (ampholytic hydrogels) 

1.20.2.3 Ταξινόμηση με βάση τη δομή  

– άμορφες υδρογέλες (amorphous hydrogels-αλυσίδες διαταγμένες τυχαία στο πλέγμα του 

πολυμερούς) 

– ημι-κρυσταλλικές υδρογέλες με πυκνές περιοχές διαταγμένων μακρομορίων π,χ 

κρυστάλλων (semicrystalline hydrogels-dense regions of ordered macromolecules, i.e. 

crystallites) 

–Υδρογέλες με δεσμούς υδρογόνου στο πλέγμα του πολυμερούς  (hydrogen-bonded 

hydrogels) 

1.20.2.4. Ευαίσθητα σε ερεθίσματα υδρογέλες (Stimuli-sensitive       hydrogels) 

– Δείχνουν μια συμπεριφορά διόγκωσης εξαρτώμενη από το εξωτερικό περιβάλλον 

1.20.2.5. Ταξινόμηση με βάση τη φύση των δεσμών μεταξύ των πολυμερών στο 

πλέγμα  

– φυσικές υδρογέλες όταν τα μόρια πολυμερών συγκρατούνται στο πλέγμα με μοριακούς 

ενδοδεσμούς  (molecular entanglements) και δευτερογενείς δυνάμεις περιλαμβάνοντας 

ιοντικές αλληλεπιδράσεις, δεσμούς υδρογόνου, υδρόφοβους δεσμούς και δυνάμεις Van der 

Waals. Όλες αυτές οι αλληλεπιδράσεις είναι αντιστρέψιμες και μπορεί να παύουν να ισχύουν 

όταν συμβαίνουν αλλαγές στην ιοντική ισχύ, pH, θερμοκρασία, εφαρμογή πίεσης και 

προσθήκη ειδικών διαλυμένων ουσιών.  
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– χημικές υδρογέλες όταν τα πολυμερή συγκρατούνται στο πλέγμα με ομοιοπολικούς 

δεσμούς. Επίσης οι χημικές υδρογέλες παράγονται με διασύνδεση των υδατοδιαλυτών 

πολυμερών ή με τη μετατροπή των υδρόφοβων πολυμερών σε υδρόφιλα και στη συνεχεία τη 

διασύνδεση ώστε να σχηματιστεί το πλέγμα πολυμερών.  

 

 
Σχήμα 1.16. Σχηματική απεικόνιση των (a) χημικώς  (ομοιοπολικά) συνδεδεμένων και (b) φυσικά (μη-

ομοιοπολικά) συνδεδεμένων πολυμερών στο πλέγμα γέλης. Παραδείγματα φυσικής διασύνδεσης (physical 

cross-linking) είναι (c) ο σχηματισμός έλικας από τη δημιουργία δεσμών υδρογόνου (helix formation by 

hydrogen bonding) π.χ. στα carrageenans και agars, και (d) συμπλοκοποιήση κατιόντων (chelation of 

cations) π.χ. alginates. 

 
1.20.3 Διόγκωση υδρογελών  

Όταν η ξερή κόνη υδρογέλης ξεκινά να προσροφά νερό, τα πρώτα μόρια νερού που 

εισέρχονται στη κύρια μάζα της κόνεως θα ενυδατώσουν τις πιο πολικές, υδρόφιλες ομάδες 

αποτελώντας το «πρωτογενές δεσμευμένο νερό» ( “primary bound water” ). Καθως οι 

πολικές ομάδες ενυδατώνονται το πλέγμα διογκώνεται, και εκτίθενται οι υδρόφοβες ομάδες 

οι οποίες επίσης αλληλεπιδρούν με τα μόρια του νερού τα οποία αποτελούν το «δευτερογενές 

δεσμευμένο νερό» (“secondary bound water”). Το «πρωτογενές  δεσμευμένο νερό» και το 

«δευτερογενές δεσμευμένο νερό» συχνά αναφέρονται ως το «ολικό δεσμευμένο νερό» (“total 

bound water”). Στη συνεχεία το πλέγμα θα προσροφά επιπλέον νερό με κινητήρια δύναμη την 

όσμωση που οφείλεται στο γεγονός ότι οι αλυσίδες του πλέγματος τείνουν προς άπειρη 

διάλυση. Αυτή η πρόσθετη διόγκωση ανταγωνίζεται τις φυσικές ή χημικές διασυνδέσεις 

δημιουργώντας στο  πλέγμα  μια ελαστική δύναμη ανάκλησης. Επομένως η διόγκωση της 

υδρογέλης θα φτάσει σε κάποιο επίπεδο ισορροπίας. Αυτό το επιπρόσθετο νερό διόγκωσης 

αναφέρεται ως «ελεύθερο νερό» (“free water”  ή “bulk water”)  και γεμίζει το χώρο ανάμεσα 

στις αλυσίδες των πολυμερών στο πλέγμα, και/ή το κέντρο των μεγαλύτερων πόρων, 

μακροπόρων ή κενών χώρων. Καθως το πλέγμα διογκώνεται εάν η αλυσίδες που την 
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αποτελούν ή οι διασυνδετές διασπώνται, η υδρογέλη αρχίζει να αποσυντίθεται και να 

διαλύεται με ένα ρυθμό που εξαρτάται από τη σύσταση της.  

1.20.3.1  Μηχανισμοί διόγκωσης υδρογελών  

Η διόγκωση των υδρογελών γίνεται με δυο διαφορετικούς μηχανισμούς όσον αφορά την 

κινητική που ακολουθούν και κατατάσσονται ως εξής: 

 Diffusion-controlled (Fickian)  

 Relaxation-controlled (non-Fickian)  

Όταν η διάχυση του νερού στην υδρογέλη συμβαίνει πολύ πιο γρήγορα από τη διάταση 

(relaxation) των αλυσίδων του πολυμερούς, η κινητική διόγκωσης είναι diffusion-controlled 

(Peppas and Colombo).  

1.20.3.2  Παράγοντες που επηρεάζουν τη διόγκωση των υδρογελών  

 Ο βαθμός διασυνδέσεως είναι ένα από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν τη διόγκωση των υδρογελών. Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός 

διασυνδέσεως τόσο μεγαλύτερη ποσότητα του παράγοντα διασύνδεσης 

ενσωματώνεται στη δομή της υδρογέλης. Οι υδρογέλες με υψηλό βαθμό διασύνδεσης 

έχουν μια στερεή δομή και διογκώνονται λιγότερα σε σύγκριση με τις ίδιες 

υδρογέλες με μικρότερο βαθμό διασύνδεσης. Η διασύνδεση εμποδίζει την 

κινητικότητα των αλυσίδων του πολυμερούς αφού μειώνεται ο βαθμός διόγκωσης.  

 Η χημική δομή του πολυμερούς επίσης μπορεί να επηρεάζει το βαθμό διόγκωσης των 

υδρογελών. Οι υδρογέλες που περιλαμβάνουν υδρόφιλες ομάδες διογκώνονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με εκείνες που περιλαμβάνουν υδρόφοβες ομάδες.  

 Η διόγκωση των ευαίσθητων στις περιβαλλοντικές συνθήκες υδρογέλες  εξαρτάται 

από ειδικά ερεθίσματα τέτοια όπως θερμοκρασία, ιοντική ισχύς και το pH (επηρεάζει 

το βαθμό εξουδετέρωσης ειδικά κατά τη διάρκεια διόγκωσης πολυμερών που φέρουν 

ομάδες που διίστανται). 

 

1.20.4.  Απελευθέρωση ουσιών από τις γέλες  

Η ποσότητα του νερού σε μια υδρογέλη δηλ το κλάσμα του όγκου που καταλαμβάνεται από 

το νερό καθως και η αναλογία ελεύθερο προς δεσμευμένο νερού θα προσδιορίζει την 

απορρόφηση (absorption) ή τον καταμερισμό (partitioning)  και συνεπώς τη διάχυση των 

διαλυμένων ουσιών διαμέσου υδρογέλης. Οι πόροι σχηματίζονται στις υδρογέλες με 

διαχωρισμό φάσεως κατά τη σύνθεση, ή μπορεί να υπάρχουν ως μικρότεροι πόροι εντός του 

πλέγματος. Ο μέσος όρος μεγέθους πόρων, η κατανομή μεγέθους πόρων και οι διασυνδέσεις 

μεταξύ των πόρων είναι σημαντικοί παράγοντες της μάζας της υδρογέλης που είναι συχνά 

δύσκολοι να ποσοτικοποιούνται, και συνήθως  συμπεριλαμβάνονται σε μια παράμετρο που 

ονομάζεται “tortuosity”.  
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Οι μηχανισμοί απελευθέρωσης των φάρμακων προσφέρουν έναν εύκολο τρόπο κατάταξης 

των συστημάτων ελεγχόμενης απελευθέρωσης σε: 

1. diffusion-controlled 

2. chemically-controlled 

3. swelling-controlled (υδρόφιλη μήτρα)  

Επειδή το φαινόμενο της διάχυσης συμβαίνει σε σημαντικό βαθμό και στους τρεις αυτούς 

μηχανισμούς παρακάτω θα αναφερθούν οι αρχές που διέπουν αυτό το φαινόμενο.  

1.20.4.1  Φαινόμενο της διάχυσης  

Η απελευθέρωση ενός δραστικού παράγοντα από μια μήτρα πολυμερούς έγκειται στη κίνηση 

του φαρμάκου διαμέσου του όγκου του πολυμερούς. Αυτό το φαινόμενο γνωστό ως διάχυση, 

είναι σε μεγάλο βαθμό ελεγχόμενο από τους περιορισμούς στη μεταφορά μάζας στη 

διεπιφάνεια μεταξύ του φορέα πολυμερούς και του περιβάλλοντός του. Σε μακροσκοπικό 

επίπεδο, η διάχυση των μορίων του φάρμακου διάμεσου του φορέα του πολυμερούς 

περιγράφεται από το νόμο διάχυσης του Fick που μαθηματικά διατυπώνεται με τις εξισώσεις 

(1) και (2) για μεταφορά σε μια διάσταση:  

i
i ip

dcj D
dx

= −                                    (1) 

2

2
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cci D

t x
θθ

θ θ
=                                  (2) 

Όπου ci και  ji η συγκέντρωση και ο ρυθμός ροής των διαχεόμενων μορίων αντίστοιχα, Dip 

είναι ο συντελεστής διάχυσης των μορίων στη μήτρα του πολυμερούς και x και t εκφράζουν 

τις ανεξάρτητες μεταβλητές της θέσης και χρόνου.  

Μερικές σημαντικές προϋποθέσεις έχουν ενσωματωθεί αυθαίρετα στις εξισώσεις 1 και 2. 

Καταρχάς  αυτές οι εξισώσεις περιγράφουν την απελευθέρωση ενός φαρμάκου από ένα 

φορέα  λεπτής  επίπεδης διάταξης αν και Ισοδύναμες εξισώσεις για την απελευθέρωση από 

παχιά στρώματα, κυλίνδρους και σφαίρες έχουν επίσης εξαχθεί από αυτές.  Επίσης πρέπει να 

τονίζεται ότι στη πιο πάνω μορφή που διατυπώνεται ο νόμος του Fick, ο συντελεστής 

διάχυσης προϋποθέτει να είναι ανεξάρτητο της συγκέντρωσης.  Αυτή η προϋπόθεση αν και 

εννοιολογικά δεν είναι ορθή, έχει γίνει αποδεκτή  σε μεγάλο βαθμό λόγο ευκολίας στους 

υπολογισμούς. Τελικά, ο ρυθμός ροής  ji είναι ανάλογος του μέσου όρου ταχύτητας u των 

διαχεόμενων μορίων στο σύστημα.  

Προκειμένου να βελτιωθεί  η θεωρία διάχυσης του Fick χρησιμοποιείται στις εξισώσεις 1 και 

2 ένας συντελεστής διάχυσης εξαρτώμενος από τη συγκέντρωση και η εξίσωση 2 γράφεται 

με την πιο κάτω μορφή: 
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Το Dip   είναι ο συντελεστής διάχυσης που εξαρτάται από τη συγκέντρωση και η μορφή της 

εξάρτησης του από τη συγκέντρωση επηρεάζεται από τα δομικά χαρακτηρίστηκα του φορέα 

του πολυμερούς.  

Εάν η γέλη είναι πολύ ενυδατωμένη η διάχυση γίνεται μέσα από τους πόρους. Το κλάσμα του 

φαρμάκου που απελευθερώνεται από τη γέλη, F, σε χρόνο t δίνεται από τη σχέση: 

0

ntMF kt
M

= =                                 (4) 

όπου tM  είναι η ποσότητα του φαρμάκου που απελευθερώνεται σε χρόνο t, 0M είναι η 

αρχική συγκέντρωση του φαρμάκου, k  είναι η σταθερά ταχύτητας και n  είναι ο 

συντελεστής διάχυσης διάχυσης. Εάν  

1. n=0 τότε nt =1 είναι μηδενικής τάξεως 

2. n=0,5  τότε ισχύει ο νόμος του Fick 

3. n>0,5 έχουμε ανώμαλη διάχυση που οφείλεται στη διόγκωση του συστήματος στο 

διαλύτη πριν ξεκινήσει η απελευθέρωση του φαρμάκου. 

 

1.20.4.2. Παράγοντες που επιδρούν στη διαπερατότητα (Permeation) μορίων στο πλέγμα 

υδρογελών  

Κατά τη φόρτωση μορίων στο πλέγμα υδρογελών ο συντελεστής διαπερατότητας P είναι το 

γινόμενο του συντελεστή κατανομής K και του φαινομενικού συντελεστή διάχυσης Dapp.  

Ο συντελεστής κατανομής K και η ομοιομορφία των μορίων κατά τη φόρτωση τους εντός 

του πλέγματος της υδρογέλης  εξαρτάται από: 

- το σχήμα, μέγεθος και το φορτίο των μορίων  

- τις φορτισμένες, πολικές, μη-πολικές ομάδες του πολυμερούς  

- το ολικό διαθέσιμο ελεύθερο νερό στο πλέγμα  

- την προσθήκη στο διαλύτη των παραγόντων που ενισχύουν τη κατανομή  

- τη θερμοκρασία, pH, ιοντική ισχύ 

- τη μέθοδο ξήρανσης της υδρογέλης  

Ο φαινομενικός συντελεστής διάχυσης των μορίων στο πλέγμα της υδρογέλης ισούται με 

γινόμενο D0 και του λόγου (<1) του κλάσματος όγκου πόρων δια τη tortuosity, όπου το D0  

είναι ο συντελεστής διάχυσης στο ελεύθερο νερό.  

1.20.4.3. Παράγοντες που επηρεάζουν την απελευθέρωση μορίων ενός φαρμάκου από το 

πλέγμα υδρογελών  

- το κλάσμα όγκου πόρων 

- το μέγεθος πόρων και οι μεταξύ τους διασυνδέσεις  

- το μέγεθος μορίου φαρμάκου 
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- το είδος και το μέγεθος των αλληλεπιδράσεων του φάρμακου με τις 

αλυσίδες πολυμερούς  

- τη σύσταση των αλυσίδων του πολυμερούς του πλέγματος  

- τη πυκνότητα των διασυνδέσεων  

- τις ίξωδο-ελαστικές ιδιότητες του πλέγματος, το βαθμό διόγκωσης καθως 

και από τους  παράγοντες που επηρεάζουν τη διαπερατότητα. 

Οι περισσότερες γέλες που χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικές εφαρμογές αποτελούνται 

από 1% πολυμερές και 99% νερό. Το ιξώδες μπορεί να είναι σημαντικό εξαιτίας του 

πολυμερούς όμως οι συνθήκες μεταφοράς για ένα μικρό μόριο αναμένεται να είναι σχεδόν 

ίδιες με αυτές στο νερό. Το πλέγμα του πολυμερούς αποτελεί πολύ μικρο εμπόδιο και το 

φάρμακο πιθανόν να διαχέεται έξω από τη γέλη αρκετά γρήγορα. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι 

για να επιτευχθεί επιβραδυνόμενη απελευθέρωση (sustained release) τέτοιοι όπως 

διασπείροντας το φάρμακο στη γέλη (σε συγκέντρωση πάνω από τη διαλυτότητα), 

μορφοποιώντας το φάρμακο ως μικρό- ή νανοσφαίρες, εγκλωβίζοντας το φάρμακο στα 

λιποσώματα ή χρησιμοποιώντας αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκου και πολυμερούς.  

 

1.20.5  Εφαρμογές υδρογελών  

- Ένας μεγάλος αριθμός στρατηγικών έχουν προταθεί ώστε να επιτευχθούν συστήματα 

χορήγησης φαρμάκων για αποτελεσματική θεραπεία. Ανάμεσά τους οι υδρογέλες έχουν 

τραβήξει την προσοχή ως εξαιρετικά υποψήφια συστήματα για ελεγχόμενη απελευθέρωση, 

για βιοπροσκόλληση ή στόχευση των θεραπευτικών παραγόντων. Τα συστήματα χορήγησης 

που βασίζονται στις υδρογέλες χρησιμοποιούνται για per os , οφθαλμική, δια του 

απευθυσμένου, επιδερμική και υποδόρια εφαρμογή. Οι υδρογέλες επίσης χρησιμοποιούνται 

ως φορείς που μπορούν να αλληλεπιδρούν με το βλεννογόνο του γαστρεντερικού σωλήνα, 

ορθού, κόλπου, το ρινικό βλεννογόνο και άλλα σημεία του σώματος αυξάνοντας τη 

παραμονή του δραστικού συστατικού στο σημείο δράσης. Η αλληλεπίδραση μεταξύ τέτοιων 

φορέων και γλυκοπρωτεϊνών του βλεννογόνου χιτώνα συμβαίνει κατά κύριο λόγο μέσω 

δεσμών υδρογόνου. Επομένως υλικά που περιχέουν υψηλό ποσοστό καρβοξυλικών και 

υδροξυλικών ομάδων υπόσχονται πολλά για τέτοιου είδους εφαρμογές. Τα μονομερή που 

χρησιμοποιούνται πιο συχνά για τη σύνθεση των βλεννοπροσκολλητικών πολυμερών 

περιέχουν ακρυλικό και μεθακρυλικό οξύ.  

- Οι υδρογέλες έχουν μελετηθεί ευρέως ως μήτρες στο τομέα της μηχανικής ιστών 

(tissue engineering). Οι υδρογέλες που χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό πρέπει να 

περιέχουν αρκετά μεγάλους πόρους που θα στεγάζουν ζωντανά κύτταρα ή σχεδιάζονται έτσι 

ώστε να διαλύονται ή αποικοδομούνται, απελευθερώνοντας αυξητικούς παράγοντες και 

δημιουργώντας πόρους εντός των οποίων τα ζωντανά κύτταρα μπορούν να εισχωρήσουν και 

να πολλαπλασιαστούν.  
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1.20.6.  Μηχανικές και ηλεκτρικές  ιδιότητες υδρογελών  

Οι μηχανικές ιδιότητες υδρογελών είναι πολύ σημαντικές κατά την εφαρμογή τους στη 

φαρμακευτική. Οι μηχανιστικές και ηλεκτρικές ιδιότητες αναφέρονται στις ρεολογικές 

(ίξωδο-ελαστικές), διηλεκτρικές και βλεννοπροσκολλητικές  ιδιότητες  των συστημάτων 

υδρογελών. Η αλλαγή στο βαθμό διασύνδεσης έχει χρησιμοποιηθεί για να επιτυγχάνονται οι 

επιθυμητές μηχανικές ιδιότητες. Αυτή η αύξηση στο βαθμό διασύνδεσης του συστήματος 

έχει ως αποτέλεσμα την παρασκευή υδρογέλης με πιο σκληρό πλέγμα και από την άλλη 

δημιουργεί μια πιο εύθραυστη δομή. Όμως υπάρχει ένα βέλτιστος βαθμός διασύνδεσης στο 

οποίο επιτυγχάνεται ένα σχετικό ισχυρό αλλά ταυτόχρονα και ελαστικό πλέγμα της 

υδρογέλης. Ο συμπολυμερισμός επίσης έχει χρησιμοποιηθεί για να ρυθμιστούν οι μηχανικές 

ιδιότητες υδρογελών. Η ενσωμάτωση συμπολυμερών που συμβάλλουν στη δημιουργία 

δεσμών υδρογόνου αυξάνει την αντοχή των υδρογελών.  

 

1.21. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΠΟΥ 

ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΙΣ  ΥΔΡΟΓΕΛΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ 

ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ  

1.21.1  Carbopol® Polymers στη Φαρμακευτική  

- Carbopol polymers: Είναι μεγάλου μοριακού βάρους crosslinked πολυμερή με βάση το 
ακρυλικό οξύ.  

- Carbopol copolymers: Είναι πολυμερή του ακρυλικού οξέος που τροποποιούνται με 

μακριές αλυσίδες alkyl acrylates (C10-C30) και οι αλυσίδες του πολυμερούς διασυνδέονται 

μέσω του παράγοντα διασύνδεσης allylpentaerythritol.   

- Carbopol homopolymers: Είναι πολυμερή του ακρυλικού οξέος οι αλυσίδες των οποίων 
διασυνδέονται με allyl sucrose ή  allylpentaerythritol.    

 
 

Σχήμα.1. 17.  Σχηματική δομή των  cross-linked πολυμερών ακρυλικού οξέος όπου  R μπορεί να είναι allyl 

sucrose, allyl pentaerythritol ή  divinyl glycol. 
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Σε γενικές γραμμές τα πολυμερή του ακρυλικού οξέος είναι υπό μορφή λευκής κόνεως και 
έχουν τιμή pKa : 6.0 ± 0.5. Οι ρεολογικές ιδιότητές τους επηρεάζονται από το pH αλλά όχι 
και από τη θερμοκρασία.  

1.21.2 Πολυμερή υδροξυ-αιθυλ-κυτταρίνης (HEC Hydroxyethylcellulose) 

Η υδροξυ-αιθυλ-κυτταρίνη (Hydroxyethylcellulose HEC) κατά τη διόγκωσή της σε υδατικό 

περιβάλλον σχηματίζει ένα ουδέτερο πλέγμα πολυμερούς. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 

είναι ότι διατηρεί αμετάβλητες ρεολογικές ιδιότητες σε μεγάλο εύρος τιμών pH του 

περιβάλλοντος όμως επηρεάζονται από τη θερμοκρασία.  

 

 

Σχήμα 1.18. Χημική δομή υδροξυ-αιθυλ-κυτταρίνης 
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1.22.  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Σε προηγούμενες μελέτες που έχουν γίνει στο εργαστήριο (ΜΔΕ κ.Στ.Φωτοπούλου) μας έχει 

αποδειχθεί ότι ή απελευθέρωση υδρόφιλων μορίων (ως μοντέλο χρησιμοποιήθηκε η 

υδρόφιλη ουσία καλσεΐνη) από συστήματα διασποράς λιποσωμικών μορφών φάρμακων σε 

γέλες  (drug-in-liposome-in-gel) είναι ταχύτερη από ότι ή απελευθέρωση λιπόφιλων μορίων 

(ως μοντέλο χρησιμοποιήθηκε το υδρόφοβο φάρμακο γκριζεοφουλβίνη). Επίσης 

διαπιστώθηκε ότι πιο σταθερά λιποσώματα επιτυγχάνουν μείωση του ρυθμού αποδέσμευσης 

των εγκλωβισμένων μορίων και μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε για λιπόφιλα μόρια.  

Επειδή σε ανάλογα σύνθετα (φάρμακο-σε-λιπόσωμα-σε-γέλες) συστήματα χορήγησης είναι 

πιθανόν να πρέπει να συνυπάρχουν εκτός από τον παράγοντα αύξησης του ιξώδους και άλλα 

έκδοχα, κυρίως παράγοντες που αυξάνουν τη διαλυτότητα διάφορων ουσιών, ο σκοπός  της 

παρούσας μελέτης ήταν η εξέταση της επίδρασης τέτοιων εκδοχών κατά την προσθήκη τους 

στα παραπάνω συστήματα. Πιο συγκεκριμένα μελετήθηκε η  επίδραση των εξής εκδοχών: 

Transcutol, Propylene-glycol, Cremophor και Labrafac στο ρυθμό απελευθέρωσης 

υδρόφιλων και λιπόφιλων μορίων  από συστήματα διασποράς λιποσωμικών μορφών τέτοιων 

ουσιών σε γέλες  (drug-in-liposome-in-gel).  

Για την εκτίμηση του βαθμού επίδρασης των πιο πάνω αναφερθέντων εκδοχών στο ρυθμό 

απελευθέρωσης τόσο των υδρόφιλων όσο και λιπόφιλων φάρμακων από συστήματα 

διασποράς λιποσωμικών μορφών τους σε γέλες  (drug-in-liposome-in-gel) μελετήθηκε ο 

ρυθμός απελευθέρωσης της ουσίας καλσεΐνης και της γκριζεοφουλβίνης. Η καλσεΐνη 

χρησιμοποιήθηκε ως μοντέλο υδρόφιλων μορίων ενώ η γκριζεοφουλβίνη ως μοντέλο 

υδρόφοβων ουσιών.  Η επιλογή των μορίων-μοντέλων και παραγόντων αύξησης του ιξώδους  

έγινε έτσι ώστε τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης να είναι συγκρίσιμα με εκείνα της 

προηγούμενης μελέτης που επίσης πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριό μας και που αφορά  

τους παράγοντες που επιδρούν στο ρυθμό απελευθέρωσης υδρόφιλων και λιπόφιλων μορίων 

από συστήματα διασποράς λιποσωμικών μορφών τους σε γέλες (drug-in- liposome-in-gel) 

απουσία των προς εξέταση εκδοχών. Εδώ ως παράγοντες αύξησης του ιξώδους για την 

παρασκευή των σύνθετων φαρμακευτικών μορφών, φάρμακο-σε-λιπόσωμα-σε-γέλες και ως 

φορέας για την προσθήκη κάθε φορά του προς μελέτη εκδόχου χρησιμοποιήθηκαν: (Ι) το 

πολυμερές του ακρυλικού οξέος, carbopol 974PNF, (ΙΙ) το πολυμερές υδροξυ-αιθυλ-

κυτταρίνης (HEC-Hydroxyethylcellulose) καθως και (ΙΙΙ) μίγμα των δυο πολυμερών.  

 Για την καλύτερη κατανόηση και εξήγηση της επίδρασης των προς μελέτη εκδοχών στη 

σταθερότητα των λιποσωμάτων, αναφέρουμε εδώ μερικά στοιχεία που αφορούν την χημική 

τους σύσταση και τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες:  

 Labrafac (caprylate/caprate triglycerides): Αποτελεί το κύριο συστατικό λιπιδικών 

φορέων που ενσωματώνουν λιπόφιλα δραστικά συστατικά. Το έλαιο αυτό μαζί με 

επιφανειοδραστικά, συνεπιφανειοδραστικά ( ή παράγοντες αύξησης διαλυτότητας) 
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έχουν την ικανότητα να σχηματίζουν εξαιρετικά έλαιο-σε-νερό (oil-in-water) 

μικρογαλακτώματα κατά την ανάμιξη τους με υδατική φάση.  

 Cremophor (Polyoxyl (ethoxylated) castor oil): Χρησιμοποιείται κυρίως ως μέσο 

διαλυτοποίησης και ως γαλακτωματοποιητής  κατά την παρασκευή ημι-στερεών και 

υγρών φαρμακοτεχνικών μορφών των αδιάλυτων σε υδατικό μέσο δραστικών ουσιών 

και άλλων υδρόφοβων συστατικών.  

 Propylene-glycol: Χρησιμοποιείται ως συν-διαλύτης. 

 Transcutol (monoethyl ether of diethylene glycol): Χρησιμοποιείται ως συν-

διαλύτης. 

Τα έκδοχα αυτά μόνα ή σε συνδυασμό μεταξύ τους καθως και σε συνδυασμό με άλλους 

φορείς προσφέρονται για την παρασκευή κατάλληλων φαρμακοτεχνικών μορφών που 

αποβλέπουν στην αύξηση διαλυτότητας,  απορρόφησης και τελικά της βιοδιαθεσιμότητας 

δυσδιάλυτων φαρμάκων.  
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2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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2.1  ΥΛΙΚΑ  

• Στερεό απόθεμα λιπιδίων. Προμηθεύονται από την εταιρία Lipoid. 

• Στερεό απόθεμα Natriumchlorid. Προμηθεύεται από την εταιρία χημικών MERCK. 

• Στερεό απόθεμα TRISMA®BASE( Tris[hydroxymethyl]aminomethane). 

Προμηθεύεται από την εταιρία χημικών SIGMA.  

• Στερεό απόθεμα Natriumazide 99%. Προμηθεύεται από την εταιρία χημικών 

ALDRICH. Χρησιμοποιείται μόνο για έρευνα και ανάπτυξη (R&D use).  

• Στερεό απόθεμα CITRIC ACID (Monohydrate). Προμηθεύεται από την εταιρία 

χημικών SIGMA.  

• Στερεό απόθεμα SODIUM CITRATE (Dihydrate). Προμηθεύεται από την εταιρία 

χημικών SIGMA.  

• Υγρό απόθεμα Triton®Χ-100. Προμηθεύεται από την εταιρία χημικών SIGMA.   

• Στερεό απόθεμα CALCEIN ( 30 26 2 13C H N O ). Προμηθεύεται από την εταιρία χημικών 

SIGMA.  Χρησιμοποιείται μόνο για έρευνα και ανάπτυξη (R&D use).  

• Στερεό απόθεμα EDTA (Ethylenediamine tetraacetic-acid) ( 10 16 2 8C H N O ). 

Προμηθεύεται από την εταιρία χημικών SERVA. Διατηρείται σε θερμοκρασία 15°C-

30°C.  

• Υγρό απόθεμα TRANSCUTOL CG (DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL 

ETHER). Χρησιμοποιείται στις φαρμακοτεχτικές μορφές ως παράγοντας αύξησης 

της διαδερμικής διαπερατότητας (skin enhancer). Προμηθεύεται από την εταιρία 

χημικών GATTEFOSSE. Διατηρείται σε ειδικό μεταλλικό δοχείο επειδή το χημικό 

αυτό είναι  πολύ ευαίσθητο στην οξείδωση.  

• Υγρό   απόθεμα   1,2-PROPANEDIOL  (Propyleneglycol)  ( 3 8 2C H O ). Είναι μη-

ιοντικό απορρυπαντικό και χρησιμοποιείται στις φαρμακοτεχτικές μορφές ως 

παράγοντας αύξησης της διαδερμικής διαπερατότητας (skin enhancer). 

Προμηθεύεται από την εταιρία χημικών SIGMA.  Χρησιμοποιείται μόνο για έρευνα 

και ανάπτυξη (R&D use).  

• Υγρό απόθεμα Cremophor® EL. Χρησιμοποιείται ως γαλακτωματοποιητή και 

παράγοντας αύξησης διαλυτότητας μη υδατοδιαλυτών ουσιών. Προμηθεύεται από 

την εταιρία χημικών SIGMA. Είναι τοξική ουσία . Δεν έχει εξεταστεί ακόμα πλήρως.  

• Υγρό απόθεμα LABRAFAC HYDRO WL 1219 ή MACROGOLGLYCEROLI 

CAPRYLOCAPRAS (είδος MACROGOL=200).  

• Στερεό απόθεμα Carbopol  974PNF. Προμηθεύεται από την εταιρία χημικών 

NOVEON. 
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• Στερεό απόθεμα Hydroxyethylcellulose. Προμηθεύεται από την εταιρία χημικών 

MERCK.  

• Στερεό απόθεμα Agarose, Type I-B. Προμηθεύεται από την εταιρία χημικών 

SIGMA-ALDRICH.  

• Υγρό απόθεμα Methanol. Προμηθεύεται από την εταιρία χημικών MERCK.  

• Υγρό απόθεμα Chloroform. Προμηθεύεται από την εταιρία χημικών MERCK.  

• Υγρό απόθεμα Hydrochloric acid. Προμηθεύεται από την εταιρία χημικών MERCK.  

• Υγρό απόθεμα 2-Propanol.  

 

2.2  ΟΡΓΑΝΑ  

• Sonicator Ultrasonic cleaner 

• Υδατόλουτρο  BÜCHI  RE111 Rotavapor 

• Μηχανικός αναδευτήρας RW20 K  Janke & Kunkel IKA-WERN 

• Φθορισμόμετρο, RF-1501 SPECTROFLUOROPHOTOMETER SHIMADZU  

• Φυγόκεντρος Biofuge 28KS Heraeus SEPATECH 

• Επωαστής  Julabo SW-20C 

• Vortex A-100 micrel  

• Φασματόμετρο υπεριώδους ορατού UV-1205, UV-VIS SPECTROPHOTOMETER 

SHIMADZU  

• Θερμαινόμενη πλάκα Labinco  

• pH-μέτρο  

 

2.3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 

 

2.3.1 Παρασκευή Ρυθμιστικού Διαλύματος TBS  

Παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος TBS pH=7,4 τελικού όγκου 2ml: 

1. Ζυγίζουμε 16,4gr στέρεου αποθέματος χλωρίου νατρίου(NaCl). 

2. Ζυγίζουμε 2,42gr στερεού αποθέματος Tris-Base. 

3. Ζυγίζουμε 0,4gr στέρεου αποθέματος του συντηρητικού Αζίδιο του νατρίου 

(Natriumazide 0,02%). 

4. Προσθέτουμε όλα τα παραπάνω στερεά σε ένα ποτήρι ζέσεως που περιέχει 2lt 

απεσταγμένο νερό (d-H2O)  

5. Αναδεύουμε το περιεχόμενο του ποτηριού ζέσεως σε μαγνητικό αναδευτήρα ώσπου 

να διαλυθεί όλο το στερεό και ρυθμίζουμε το τελικό pH στο 7,4 με πυκνό 

υδροχλωρικό οξύ (HCl). 
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2.3.2  Παρασκευή  Διαλύματος  Καλσεΐνης  

Παρασκευή διαλύματος  καλσεΐνης 100mM τελικού όγκου 20ml:  

1. Ζυγίζουμε 1,245gr στερεής καλσεΐνης. 

2. Ζυγίζουμε 0,0058gr στερεού EDTA (Αιθύλενο-διάμινο-τετραοξικό οξύ) . 

3. Τοποθετούμε τις πιο πάνω ποσότητες των στέρεων που ζυγίσαμε σε μια κωνική 

φιάλη των 50ml. 

4. Προσθέτουμε 6ml buffer TBS  

5. Προσθέτουμε 6ml διαλύματος καυστικού νατρίου (NaOH) 1N.  

6. Αφήνουμε το περιεχόμενο της κωνικής φιάλης να αναδεύεται σε μαγνητικό 

αναδευτήρα υπό ελαφριά θέρμανση. 

7. Καθως η στερεή καλσεΐνη διαλύεται προσθέτουμε μικρές ποσότητες από το διάλυμα 

καυστικού νατρίου (NaOH) 1N ταυτόχρονα ρυθμίζουμε το pH του διαλύματος ούτως 

ώστε να είναι ίσον με 7,4.  

8. Όταν όλη η στερεή καλσεΐνη έχει διαλυθεί και το pH είναι 7,4 μετράμε τον όγκο του 

διαλύματος με ένα ογκομετρικό κύλινδρο και συμπληρώνουμε τον όγκο μέχρι τα 

20ml.  

9. Το διάλυμα καλσεΐνης διατηρείται στο ψυγείο στους 4°C και το προστατεύουμε από 

το φως καλύπτοντάς το με αλουμινόχαρτο.  

 

2.3.3 Παρασκευή Ρυθμιστικού Διαλύματος Κιτρικών (Buffer Citrate) 

Παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος κιτρικών 0,01M pH =4,5 και 0,5% ή 0,2% 

συντηρητικού βενζοϊκού νατρίου. 

1. Παρασκευή διαλύματος (Α): Ζυγίζουμε 2,10gr στερεού αποθέματος κιτρικού οξέος. 

Το στερεό διαλύεται υπό ανάδευση σε μαγνητικό αναδευτήρα σε 1lt απεσταγμένο 

νερό(d-H2O). 

2. Παρασκευή διαλύματος (Β): Ζυγίζουμε 2,94gr στερεού αποθέματος κιτρικού νατρίου 

(sodium citrate). Το στερεό διαλύεται υπό ανάδευση σε μαγνητικό αναδευτήρα σε 1lt 

απεσταγμένο νερό(d-H2O). 

3. Προσθέτουμε σε μικρό όγκο διαλύματος  κιτρικού οξέος το ποσό του βενζοϊκού 

νατρίου που αντιστοιχεί στο τελικό όγκο ρυθμιστικού διαλύματος που πρόκειται να 

φτιάξουμε και συμπληρώνουμε το υπόλοιπο όγκο  ρυθμίζοντας ταυτόχρονα  το pH 

στο 4,5 προσθέτοντας διάλυμα κιτρικού οξέος ή διάλυμα κιτρικού νατρίου. 

 

2.3.4  Παρασκευή Διαλύματος 10% Triton  

Παρασκευή 1L διαλύματος 10%Triton σε ρυθμιστικό διάλυμα TBS pH=7,4: 

1. Μετράμε σε ογκομετρικό κύλινδρο 100ml υγρού αποθέματος Triton και τα 

προσθέτουμε σε μια ογκομετρική φιάλη του 1L. 
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2. Ξεπλένουμε τον ογκομετρικό κύλινδρο με μικρές ποσότητες του ρυθμιστικού 

διαλύματος. 

3. Αναπληρώνουμε τον όγκο στην ογκομετρική φιάλη μέχρι τη χαραγή και αφήνουμε 

το διάλυμα να αναδεύεται σε μαγνητικό αναδευτήρα.  

4. Φυλάμε το διάλυμα σε θερμοκρασία δωματίου.  

 

2.3.5. Παρασκευή Διαλύματος Αγαρόζης  

Παρασκευή 100ml διαλύματος αγαρόζης 2%: 

1. Ζυγίζουμε 2gr στερεού αποθέματος  αγαρόζης. 

2. Σε μια κωνική φιάλη των 250ml που περιέχει 100ml απεσταγμένο νερό 

προσθέτουμε την αγαρόζη.  

3. Τοποθετούμε τη φιάλη πάνω σε θερμαινόμη πλάκα υπό ανάδευση σε 

μαγνητικό αναδευτήρα και  αφήνουμε την αγαρόζη να λιώσει. Όταν το 

περιεχόμενο της φιάλης είναι ένα διαυγές διάλυμα χαμηλώνουμε τη 

θερμοκρασία  για να το διατηρήσουμε σ’αυτήν την μορφή χωρίς να πήζει.    

 

2.4.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΓΕΛΩΝ  

Η παρασκευή των υδρογελών θα γίνει σε ρυθμιστικό διάλυμα κιτρικών συγκεντρώσεως 

0,01M, pH=4,5 και που περιέχει ως συντηρητικό βενζοϊκό  νάτριο συγκεντρώσεως 0,5%.  

Παρασκευάζουμε τις εξής υδρογέλες: 

 Carbopol 1% 

 Carbopol 2% 

 Hydroxy-ethyl-cellulose 4% 

 Μίγμα Hydroxy-ethyl-cellulose 4% και Carbopol 2% σε κατά βάρος μεταξύ τους  

αναλογία 2:1.  

2.4.1  Για την παρασκευή υδρογελών ακολουθούμε την εξής διαδικασία : 

1. Προσθέτουμε υπό ανάδευση στους 3000rpm σε μηχανικό αναδευτήρα το 1/3 

της μάζας στερεού αποθέματος κόνεως της υδρογέλης στο 1/2 του όγκου του 

ρυθμιστικού διαλύματος κιτρικών 0,01M pH=4,5 και που περιέχει 0,5% 

συντηρητικό βενζοϊκό νάτριο.  

2. Ανάδευση στους 10000rpm για 30min.  

3. Προσθέτουμε υπό μηχανική ανάδευση στους 3000rpm το υπόλοιπο 1/2 του 

όγκου του ρυθμιστικού διαλύματος κιτρικών και στη συνέχεια το 1/3 της 

μάζας στερεού αποθέματος κόνεως της υδρογέλης.  

4. Ακολουθεί ανάδευση στους 10000rpm για 30min. 

5. Προσθέτουμε υπό μηχανική ανάδευση στους 3000rpm το υπόλοιπο 1/3 της 

μάζας στερεού αποθέματος κόνεως της υδρογέλης. 
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6. Η υδρογέλη αφήνεται να διογκωθεί υπό μηχανική ανάδευση στους 10000rpm 

για 2~24ώρες και χρησιμοποιείται μετά την πάροδο 24 ή περισσότερων 

ωρών ώστε να έχει διογκωθεί πλήρως.  
*Στην περίπτωση που χρειάζεται να φτιάξουμε γέλη Carbopol συγκεντρώσεως <1,5% η 

προσθήκη στερεού αποθέματος κόνεως της υδρογέλης στο ρυθμιστικό διάλυμα κιτρικών 

γίνεται σε δύο στάδια. 

 

2.4.2  Παρασκευή μίγματος υδρογελών: 

Παρασκευάζουμε ξεχωριστά την κάθε μια από τις υδρογέλες. 

• Για γέλες χαμηλού ιξώδους (π.χ. Carbopol 1,5%) η ανάμιξη γίνεται με vortex (5min). 

• Κατά την παρασκευή μίγματος υδρογελών μεγάλου ιξώδους η υδροπηκτή με το 

μεγαλύτερο ιξώδες προστίθεται πάντα στο δεύτερο στάδιο και η ανάμιξη γίνεται υπό 

μηχανική ανάδευση.  

• Για μίγματα τριών συστατικών παρασκευάζεται πρώτα το απόθεμα μίγματος 

υδρογελών στο οποίο θα προστεθεί το τρίτο συστατικό.   

 

2.5.  ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

2.5.1  Παρασκευή Λιποσωμάτων MLV  (Multilamellar vesicles) 

Μέθοδος  Λεπτού Υμενίου (Thin Film Method) 

 

1. Υπολογισμός των ποσοτήτων του λιπιδίου/λιπιδίων και χοληστερόλης (στην 

περίπτωση που χρησιμοποιείται χοληστερόλη) που χρειάζονται προκειμένου να 

παρασκευαστεί ο επιθυμητός όγκος και συγκέντρωση  (η τελική συγκέντρωση 

λιπιδίου συνήθως είναι 5, 10 ή 20mg/ml)  των λιποσωμάτων. 

2. Η ποσότητα της χοληστερόλης υπολογίζεται μετά τον υπολογισμό των moles του 

λιπιδίου βάσει του λόγου των moles που χρειάζεται (για παράδειγμα: εάν η 

συγκέντρωση λιπιδίου (PC) είναι 10mg/ml και θέλουμε να παρασκευάζουμε τελικό 

όγκο λιποσωμικού εναιωρήματος του 1ml, το λιπίδιο είναι 

10mg/760*(MΒPC=760g/mol) =13umoles. Εάν επιθυμούμε ο λόγος λιπίδιο / 

χοληστερόλη (lipid/chol) να είναι 2:1 χρειάζονται 13/2=6,5umoles χοληστερόλης x 

MΒχοληστερολης=386,7* =2,51mg χοληστερόλης). 

3. Τοποθετούμε τις υπολογισμένες ποσότητες του λιπιδίου ή λιπιδίων (συνήθως 

χρησιμοποιώντας διαλύματα λιπιδίων που είναι στην κατάψυξη)  και χοληστερόλης 

(σε περίπτωση που χρειάζεται) σε μια σφαιρική φιάλη των 50ml και συνδέουμε τη 

φιάλη στο στρεφόμενο εξατμιστήρα, αφού θέτουμε σε λειτουργία την αντλία και 
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ελέγχουμε το σύστημα κενού. Η θερμοκρασία στο υδατολουτρο του συστήματος του 

στρεφόμενου επωαστήρα πρέπει να είναι η επιθυμητή (εξαρτάται από το λιπίδιο που 

χρησιμοποιείται κάθε φορά). 

4. Εάν ένα λιπόφιλο φάρμακο, στην περίπτωση μας γκριζεοφουλβίνη πρέπει να 

ενσωματώνεται στα λιποσώματα συνήθως προστίθεται σ΄αυτό το σημείο μαζί με το 

διάλυμα λιπιδίου ή και χοληστερόλης ως ένα διάλυμά του σε έναν οργανικό διαλύτη 

(συνήθως προτιμάται το χλωροφόρμιο). 

5. Μετά την εξάτμιση όλου του υγρού αφήνουμε τη σφαιρική φιάλη  στο στρεφόμενο 

εξατμιστήρα για ακόμα 5-10min, και μετά την αποσυνδέουμε. (Εάν το υμένιο δεν 

είναι λεπτό και ομοιογενές χρειάζεται να επαναδιαλύουμε το λιπίδιο σε χλωροφόρμιο 

ή απόλυτη αιθανόλη και να το επαναεξατμίσουμε για την παρασκευή ενός καλύτερου 

υμενίου). 

6. Το υμένιο ξεπλένεται με αέριο άζωτο, για εξάτμιση κατάλοιπων διαλυτών που τυχόν 

έχουν παραμείνει. 

7. Το υμένιο ενυδατώνεται με προσθήκη επιθυμητού όγκου του επιθυμητού διαλύτη, 

νερό/ή ρυθμιστικό διάλυμα TBS στην περίπτωση που πρόκειται να εγκλωβιστεί ένα 

υδρόφοβο φάρμακο ( γkριζεοφουλβίνη)  ή διάλυμα υδρόφιλης ουσίας (καλσεΐνη)  

όταν πρόκειται να εγκλωβιστεί το τελευταίο στα λιποσώματα. Αυτό το βήμα 

χρειάζεται ένα συνδυασμό από ανάδευση (vortexing), εμβύθιση σε λουτήρα 

υπερήχων και θέρμανση (ειδικά κατά την παρασκευή σκληρών λιποσωμάτων με ένα 

υψηλό ποσοστό χοληστερόλης). 

8. Μετά την πλήρη απομάκρυνση του υμενίου από τα τοιχώματα της σφαιρικής φιάλης, 

η φιάλη τοποθετείται στο κέντρο του λουτήρα υπερήχων κατά τέτοιο τρόπο που το 

νερό έξω και μέσα από τη φιάλη να είναι στο ίδιο επίπεδο με το υγρό δείγμα, και το 

δείγμα παραμένει στο λουτήρα υπερήχων για 15min.  

9. Μετά  την παρασκευή των λιποσωμάτων ακολουθεί μια διαδικασία που ονομάζεται 

annealing, δηλαδή το λιποσωμικό εναιώρημα αφήνεται σε ηρεμία για 1ωρα σε 

θερμοκρασία υψηλότερη από τη θερμοκρασία μετάπτωσης λιπιδίου.  

10. Φυλάμε το δείγμα MLVs λιποσωμάτων στο ψυγείο στους 4°C.  

 

2.5.2 Καθαρισμός λιποσωμάτων από τη μη εγκλωβισμένη ουσία  

 

2.5.2.1  Καθαρισμός των MLV λιποσωμάτων από την ελεύθερη καλσεΐνη με  

φυγοκέντρηση 

Η Φυγοκέντρηση χρησιμοποιείται στην περίπτωση που τα λιποσώματα  είναι αρκετά μεγάλα 

σε μέγεθος ούτως ώστε να καθιζάνουν. Η Φυγοκέντρηση χρησιμοποιείται για τα MLV και 

DRV λιποσώματα . 
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1. Μετά το annealing τοποθετούμε τα δείγματα του λιποσωμικού εναιωρήματος  σε 

πλαστικούς δοκιμαστικούς  σωλήνες και προσθέτουμε περίσσεια buffer TBS . 

2. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στους 15000rpm για 20min (25°C). 

3. Χύνουμε το υπερκείμενο και προσθέτουμε μικρό όγκο από το buffer TBS. Αφού 

επαναδιασπείρουμε τα λιποσώματα με vortex προσθέτουμε περίσσεια buffer TBS . 

4. Φυγοκέντρηση στους 15000rpm για 20min (25°C). 

5. Η πιο πάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται ώσπου το υπερκείμενο να μην έχει χρώμα . 

6. Τελικά πετάμε το υπερκείμενο και επαναδιασπείρουμε τα λιποσωμικό ίζημα  σε 

buffer TBS ίδιου όγκου με αυτό του αρχικού μας δείγματος. 

7. Μέτρηση του % συγκράτησης (% Latency).  

 

2.5.2.2  Καθαρισμος των MLV λιποσωμάτων από την ελεύθερη καλσεΐνη με την τεχνική 

διήθησης  πηκτής   

Για το διαχωρισμό των λιποσωμάτων από μικρά μόρια  όπως καλσεΐνη ή φάρμακα 

(MW<1000daltons) διήθηση πηκτής σε μια στήλη Sephadex-50(1x35cm) είναι επαρκής. Για 

αυτή τη διαδικασία χρειάζεται : 

 

 Παρασκευή της γέλης :                                                                                                                                

Η γέλη διογκώνεται προσθέτοντας μια ποσότητα της σε νερό ή buffer (πάντα 

προσθέτουμε στο buffer νατραζίδιο) μέσα σε μια κωνική φιάλη με άνοιγμα στο 

πλάι. Ανακατεύουμε τη φιάλη με το χέρι (δεν χρησιμοποιείται λουτρό υπερήχων 

επειδή καταστρέφει τη γέλη). Κλείνουμε τη φιάλη και στη συνεχεία τη 

συνδέουμε με την αντλία κενού για να απαερωθεί η γέλη. Ανά διαστήματα 

ανακατεύουμε τη φιάλη ώστε να απελευθερώνεται ο εγκλωβισμένος αέρας. Μετά 

την απομάκρυνση του αέρα, η απαερωμένη και διογκωμένη γέλη διατηρείται στο 

ψυγείο στους 5°C. 

 

 Πακετάρισμα της στήλης  

Αφού καθαρίζουμε τη στήλη και τοποθετούμε τα εξαρτήματα  σωλήνων, 

προσθέτουμε αμμόπετρες στο πυθμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα μεγάλα 

κομμάτια που φράζουν το άνοιγμα να είναι κάτω και τα μικρότερα κομμάτια που 

παρεμποδίζουν την απώλεια γέλης να είναι στο πάνω μέρος.  

Κλείνουμε το πυθμένα της γέλης χρησιμοποιώντας ένα πλαστικό ψαλίδι στο 

ελαστικό σωλήνα (ποτέ δε σφίγγουμε το σωλήνα από Teflon για να μη το 

καταστρέφουμε), ή αλλιώς υαλοβάμβακα. 

Προσθέτουμε buffer μέχρι το μισό του σωλήνα.  
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Τοποθετούμε ένα μέρος από τη γέλη σε ένα ποτήρι ζέσεως και γεμίζουμε τη 

στήλη ρίχνοντας τη γέλη προσεκτικά. 

Αφαιρούμε το πλαστικό ψαλίδι  και καθως το buffer απομακρύνεται η γέλη 

πακετάρεται. 

Προσθέτουμε συνεχώς γέλη με ένα ποτήρι ζέσεως ή μια πιπέττα Pasteur έως που 

η στήλη να πακετάρεται στο επιθυμητό ύψος. 

Κλείνουμε την έξοδο της στήλης και συνδέουμε τη δεξαμενή με τον εκλούτη 

στην κορυφή της στήλης. 

Ανοίγουμε τη στήλη και την αφήνουμε να τρέχει προκειμένου να εξισορροπηθεί, 

εξασφαλίζοντας ότι ο εκλούτης ρέει με τέτοιο τρόπο που πάντα να υπάρχει μια 

ποσότητα εκλούτη στην κορυφή της στήλης πάνω από την επιφάνεια της γέλης.  

 Κορεσμός της στήλης με το πέρασμα ενός δείγματος λιποσωμάτων  

 Περνάμε το δείγμα από τη στήλη και συλλέγουμε τα καθαρά λιποσώματα. Τα 

λιποσώματα εκλούονται μετά από 9-14ml και μετά από τα λίγα ml λιποσωμάτων 

εκλύονται τα ελεύθερα μικρά μόρια. 

Τοποθέτηση δείγματος στη στήλη: 
 

1. Ανοίγουμε την κορυφή της στήλης και στη συνεχεία το κάτω μέρος και αφήνουμε  

τον εκλούτη να ρέει έως το σημείο που φαίνεται η επιφάνεια της γέλης. Πρέπει να 

προσέχουμε να κλείσουμε γρήγορα τη στήλη για να αποφεύγεται η παρουσία αέρα 

μέσα σ΄αυτήν. 

2. Έχοντας κλειστό το κάτω μέρος της στήλης προσθέτουμε το δείγμα στην επιφάνεια 

της γέλης, χρησιμοποιώντας μια πιπέττα Pasteur, προσεχτικά ούτως ώστε να μη 

διαταραχή η επιφάνεια της γέλης. 

3. Ανοίγουμε το κάτω μέρος της στήλης και αφήνουμε το δείγμα να ρέει στη γέλη μέχρι 

που ξαναεμφανίζεται  η επιφάνεια της και τότε κλείνουμε τη στήλη.  

4. Προσθέτουμε λίγο καθαρό εκλούτη προκείμενου να ξεπλυθούν τα τοιχώματα στο 

άνω μέρος της στήλης από το εναπομένον δείγμα.  

5. Ξανανοίγουμε τη στήλη και αφήνουμε τον εκλούτη να εισρέει και το ξανακλείνουμε 

όταν η επιφάνεια της γέλης αποκαλύπτεται.  

6.  Προσθέτουμε  εκλούτη στο άνω μέρος της στήλης. Κλείνουμε το άνω μέρος και το 

συνδέουμε με τη δεξαμενή. 

7. Ανοίγουμε τη στήλη και ξεκινάμε να μετράμε τα κλάσματα που εκλούονται από τη 

γέλη, με τη χρήση κλασματοσυλλέκτη.  

8. Συλλέγουμε τα δείγματα που χρειαζόμαστε. Δηλαδή τα κλάσματα που περιέχουν τα 

λιποσώματα ή τα κλάσματα που περιέχουν την ελεύθερη καλσεΐνη.  
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9. Μέτρηση του % συγκράτησης (% Latency) (για λιποσώματα που εγκλωβίζουν 

καλσεΐνη).  

Αφού εκλύεται όλο το δείγμα  η στήλη καθαρίζεται περνώντας από αυτήν τουλάχιστον 100ml 

εκλούτη πριν προστεθεί άλλο δείγμα στη στήλη. 

 

2.5.2.3  Καθαρισμός των MLV λιποσωμάτων από την ελεύθερη     Γκριζεοφουλβίνη με 

φυγοκέντρηση σε σουκρόζη (διαβαθμισμένη) 

1. Φτιάχνουμε διαλύματα σουκρόζης σε απεσταγμένο νερό των παρακάτω 

συγκεντρώσεων: 50% σουκρόζη, 25% σουκρόζη και 12,5% σουκρόζη.  

2. Προσθέτουμε με σιφώνιο σε πλαστικό δοκιμαστικό σωλήνα μπουκάλι φυγοκέντρου 

20 ml διαλύματος 50% σουκρόζη, 5 ml διαλύματος 25% σουκρόζη και 5 ml 

διαλύματος 12,5% σουκρόζη με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματιστούν ευδιάκριτες 

ζώνες διαβαθμισμένων συγκεντρώσεων.  

3. Τοποθετούμε στη πάνω επιφάνεια του πιο πάνω συστήματος διαβαθμισμένων 

συγκεντρώσεων το προς καθαρισμό λιποσωμικό εναιώρημα του λιπόφιλου 

φαρμάκου.  

4. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στους 14500rpm για 20 λεπτά στους 25°C. 

5. Παίρνουμε με προσοχή με μια πιπέττα Pasteur το λιποσωμικό στρώμα και το 

συλλέγουμε σε πλαστικό σωλήνα φυγοκέντρησης. 

6. Ξεπλένουμε τα λιποσώματα από τη σουκρόζη με 2-3 καθαρισμούς με περίσσεια 

ρυθμιστικού διαλύματος TBS και φυγοκέντρηση στα 1500rpm για 15 λεπτά.  

7.  Μετά το τελευταίο καθαρισμό πετάμε το υπερκείμενο και επαναδιασπείρουμε τα 

λιποσώματα στο επιθυμητό όγκο ρυθμιστικού διαλύματος.  

8. Μέτρηση λόγου drug/lipid (mol/mol). 

 

2.5.3 Μέτρηση % συγκράτησης  (% Latency) της καλσεΐνης στο λιποσωμικό εναιώρημα 

μετά τον καθαρισμό  

 

1. Τοποθετούμε σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα 4ml ρυθμιστικού διαλύματος TBS  

2. Προσθέτουμε 20μl από το δείγμα λιποσωμικού εναιωρήματος  

3. Ανάδευση σε στρεφόμενο αναδευτήρα  

4. Μετράμε το φθορισμό (πριν την προσθήκη 10% Triton)  της καλσεΐνης στο δείγμα σε 

φθορισμόμετρο στα μήκη κύματος Ex=470nm και Em=520nm.  

5. Επαναφέρουμε το περιεχόμενο της κυψελίδας στο δοκιμαστικό σωλήνα και 

προσθέτουμε 400μl διαλύματος 10% Triton 

6. Στη συνεχεία διασπούμε τα λιποσώματα αναδεύοντας πολύ καλά  το περιεχόμενο του 

δοκιμαστικού σωλήνα σε στρεφόμενο αναδευτήρα και ταυτόχρονα τοποθετώντάς το 
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σε ένα ποτήρι ζέσεως που περιέχει νερό που βράζει. Όταν τα λιποσώματα 

διασπώνται το περιεχόμενο του δοκιμαστικού σωλήνα από θολό  γίνεται  διαυγές 

διάλυμα.   

7. Μετά από κατάλληλες αραιώσεις (εάν χρειαστεί) μετράμε το φθορισμό της 

καλσεΐνης στο δείγμα σε φθορισμόμετρο στα μήκη κύματος Ex=470nm και 

Em=520nm. 

Η συγκράτηση (% latency) υπολογίζεται από τον τύπο: 

%latency 100at bt

at

F F x
F
−

=  

όπου atF =φθορισμός μετά την προσθήκη Triton  και btF =φθορισμός προ- Triton. 

 

2.5.4 Μέτρηση λιπιδίου στο λιποσωμικό εναιώρημα με το αντιδραστήριο Stewart  

Πρότυπη καμπύλη για το λιπίδιο 

Για αυτό χρησιμοποιούμε τη μέθοδο Stewart, με την οποία ποσοτικά η συγκέντρωση 

φωσφολιπιδίων. 

Για να φτιάξουμε την πρότυπη καμπύλη που αφορά το λιπίδιο, φτιάχνουμε ένα stock διάλυμα 

στο CHCl3 0,1 mg/ml(=από διάλυμα λιπιδίου των 20mg /ml παίρνουμε 50 μl και τα 

διαλύουμε σε CHCl3 χρησιμοποιώντας ογκομετρική φιάλη έως τελικού όγκου 10 ml ). 

 

Αντιδραστήρια : 

1. Αντιδραστήριο Stewart (διαλύουμε 27,03 gr του ferric chloride hecahydrate και 30,4 

gr από το ammonium thiocyanate σε απεσταγμένο νερό έως τελικού όγκου 1L 

χρησιμοποιώντας ογκομετρική φιάλη). 

2. Χλωροφόρμιο  

Α] Διαλύματα για την πρότυπη καμπύλη  

 

B] Πριν τη μέτρηση  

 

Διαλύματα 

Ποσότητα του 

Λιπιδίου(μg) 

Όγκος από το 

stock 

Όγκος από 

Το 

χλωροφόρμιου 

Όγκος από το 

Αντιδραστήριο 

Stewart 

1. 10 100μl 1,9ml 2ml 

2. 20 200μl 1,8ml 2ml 

3. 40 400μl 1,6ml 2ml 

4. 60 600μl 1,4ml 2ml 

5. 100 1000μl 1ml 2ml 
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1. Δυνατό vortex για τουλάχιστον 1 min κάθε διαλύματος για την καλή εκχύλιση του 

λιπιδίου / αντιδραστηρίου προϊόντος στη φάση του χλωροφόρμιου (πολύ σημαντικό 

βήμα). 

2. αφήνουμε τα δείγματα σε ηρεμία ή τα φυγοκεντρούμε στους 2000 rpm 5 λεπτά ( στη 

μικρή φυγόκεντρο για 5-10 min). 

3. όταν ετοιμαζόμαστε να  μετρήσουμε ( το  UV είναι ανοικτό και έτοιμο), 

απομακρύνουμε την πάνω (κόκκινη) φάση με μια πιππέτα Pasteur συνδεδεμένη στην 

αντλία νερού  

4. μετράμε την οπτική απορρόφηση O.D (optical density) χρησιμοποιώντας τη μικρή 

κυβέττα. Ελέγχουμε ότι δεν υπάρχουν κόκκινα κομμάτια από το αντιδραστήριο 

Stewart στην κυψελίδα πριν από τη μέτρηση. 

C] Μέτρηση O.D στα 485 nm: 

1. ανοίγουμε το UV /VIS  φασματοφωτόμετρο  

2. ρυθμίζουμε το μήκος κύματος στα 485 nm 

3. μηδενίζουμε με καθαρό χλωροφόρμιο  

4. μετράμε τα διαλύματα ξεκινώντας από το 1 και προχωρώντας προς τα πιο πυκνά 

δείγματα . 

5. φτιάχνουνε την πρότυπη καμπύλη στο Origin (χ=μg λιπιδίου, y=O.D-485nm. Πάντα 

συμπεριλαμβάνουμε το σημείο (0,0) ως το πρώτο σημείο της πρότυπης καμπύλης ). 

Για άγνωστα δείγματα : 

1. προσθέτουμε 10,20,ή 50 μl (ή πιο πολύ αν τα δείγματα είναι πολύ αραιά) από τα 

δείγματα των λιποσωμάτων σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα  

2. Προσθέτουμε 2 ml από το αντιδραστήριο Stewart και 2 ml χλωροφόρμιο  

3. Συνεχίζουμε με τα βήματα Β και C όπως αναφέρουμε παραπάνω.  

0 20 40 60 80 100

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5 Πρότυπη καμπύλη(STEWART)
 

y=A+Bx
A -0.02256
B 0.00524

R
0.99989

O
D

 σ
τα

 4
85

nm

μg PC  
Σχήμα 2.1. Πρότυπη καμπύλη λιπιδίου 



 86

 

2.5.5 Μέτρηση Γκριζεοφουλβίνης - Πρότυπες  καμπύλες Γκριζεοφουλβίνης   

Πρότυπη καμπύλη  Γκριζεοφουλβίνης  σε 2-προπανόλη TBS σε κ.ό αναλογία 1:1  

Για να φτιάξουμε την πρότυπη καμπύλη για τη Γκριζεοφουλβίνη, πρέπει να ετοιμάσουμε ένα 

stock διάλυμα (διάλυμα 1)του φαρμάκου σε μεθανόλη των 3000ppm (=3000μg /ml ή 

3mg/ml). Ζυγίζουμε 30 mg Γκρισεοφουλβίνη και το διαλύουμε σε 10 ml MeOH σε μια 

ογκομετρική φιάλη.  Από αυτό το stock διάλυμα φτιάχνουμε σε μια ογκομετρική φιάλη ένα 

διάλυμα (διάλυμα 2) Γκριζεοφουλβίνης σε MeOH των 500ppm.  

Προσθέτουμε σε ογκομετρικές φιάλες των 5ml τους παρακάτω όγκους του διαλύματος 2 και 

συμπληρώνουμε τον όγκο μέχρι τη χαραγή με 2-προπανόλη TBS σε κ.ό αναλογία 1:1  

 

 

Πάντα τα διαλύματα αυτά τα φτιάχνουμε σε ογκομετρικές φιάλες για ακρίβεια εις διπλούν.  

Μέτρηση της απορρόφησης O.D στα 292nm: 

1. Ανοίγουμε το UV /VIS φασματοφωτόμετρο  

2. Ρύθμιση απορρόφησης στα 292 nm 

3. Μηδενίζουμε με 2-προπανόλη TBS σε κ.ό αναλογία 1:1  

4. Μετράμε τα διαλύματα ξεκινώντας από το 1 και συνεχίζουμε με σειρά αυξανόμενης 

πυκνότητας  

5. Φτιάχνουμε την πρότυπη καμπύλη στο ORIGIN (x = συγκέντρωση , y=O.D-292. 

Πάντα προσθέτουμε το σημείο 0,0 ως το πρώτο σημείο της πρότυπης καμπύλης ). 

 

Διαλύματα 

 

Συγκέντρωση 

 

Όγκος διαλύματος 2 

 

Συμπλήρωση όγκου με  

2-προπανόλη  

1. 2ppm 20μl 5ml 

2. 5ppm 50μl 5ml 

3. 8ppm 80μl 5ml 

4. 10ppm 100μl 5ml 

5. 15ppm 150μl 5ml 
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Y = A + B * X

Parameter Value Error
------------------------------------------------------------
A 0,00348 0,01078
B 0,06925 0,00129
------------------------------------------------------------

R SD N P
------------------------------------------------------------
0,99931 0,01589 6 <0.0001
------------------------------------------------------------
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Griseofulvin concentration (ppm) 

Προτυπη καμπυλη Griseofulvin σε 2-Propanol & TBS(1:1)
                    292nm

 
Σχήμα 2.1.Πρότυπη καμπύλη γκριζεοφουλβίνης σε 2-προπανόλη TBS σε κ.ό αναλογία 1:1 στα 292 nm. 

 

Πρότυπη καμπύλη Γκριζεοφουλβίνης  σε ρυθμιστικό διάλυμα TBS  

Για να φτιάξουμε την πρότυπη καμπύλη για τη Γκριζεοφουλβίνη, πρέπει να ετοιμάσουμε ένα 

stock διάλυμα (διάλυμα 1) του φαρμάκου σε μεθανόλη των 3000ppm (=3000μg /ml ή 

3mg/ml). Ζυγίζουμε 30 mg Γρισεοφουλβίνη και το διαλύουμε σε 10 ml MeOH σε μια 

ογκομετρική φιάλη.  Από αυτό το stock διάλυμα φτιάχνουμε σε μια ογκομετρική φιάλη ένα 

διάλυμα (διάλυμα 2) Γρισεοφουλβίνης σε MeOH των 500ppm.  

Προσθέτουμε σε ογκομετρικές φιάλες των 5ml τους παρακάτω όγκους του διαλύματος 2 και 

συμπληρώνουμε τον όγκο μέχρι τη χαραγή με TBS: 

 
 

 

Πάντα τα διαλύματα αυτά τα φτιάχνουμε σε ογκομετρικές φιάλες για ακρίβεια εις διπλούν.  

 

Διαλύματα  

 

Συγκέντρωση 

 

Όγκος διαλύματος 2 

 

Συμπλήρωση όγκου με  

TBS 

1. 2ppm 20μl 5ml 

2. 5ppm 50μl 5ml 

3. 8ppm 80μl 5ml 

4. 10ppm 100μl 5ml 

5. 15ppm 150μl 5ml 
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Μέτρηση της απορρόφησης O.D στα 294nm: 

6. Ανοίγουμε το UV /VIS φασματοφωτόμετρο  

7. ρύθμιση απορρόφησης στα 294 nm 

8. Μηδενίζουμε με TBS 

9. Μετράμε τα διαλύματα ξεκινώντας από το 1 και συνεχίζουμε με σειρά αυξανόμενης 

πυκνότητας  

10. Φτιάχνουμε την πρότυπη καμπύλη στο ORIGIN (x=συγκέντρωση, y=O.D-294. 

Πάντα προσθέτουμε το σημείο 0,0 ως το πρώτο σημείο της πρότυπης καμπύλης ). 

 

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2 A -0,01626 0,00778
B 0,07299 9,31564E-4
------------------------------------------------------------

R SD N P
------------------------------------------------------------
0,99967 0,01146 6 <0.0001
------------------------------------------------------------

ab
s

ppm GF

 
Σχήμα 2.2.Πρότυπη καμπύλη γκριζεοφουλβίνης σε ρυθμιστικό διάλυμα TBS pH=7,4 στα 294 nm. 

 

2.6 ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ MLV ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΛΩΒΙΖΟΥΝ 

ΤΗΝ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΛΣΕΪΝΗ ΣΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ TBS 

PH=7,4 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΔΥΣΔΙΑΛΥΤΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΟΧΩΝ  

2.6.1 Μέθοδος υπολογισμού % Latency  

1.  Φτιάχνουμε σε ογκομετρικές φιάλες των 10ml διάλυμα που περιέχει: 

• Διάλυμα TBS pH=7,4 

• 10%k.o  Transcutol σε ρυθμιστικό διάλυμα TBS pH=7,4  

• 25%k.o Transcutol σε ρυθμιστικό διάλυμα TBS pH=7,4 

• 10%k.o Propylene-glycol σε ρυθμιστικό διάλυμα TBS pH=7,4  

• 25%k.o Propylene-glycol σε ρυθμιστικό διάλυμα TBS pH=7,4  
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• 10%k.o Cremophor σε ρυθμιστικό διάλυμα TBS pH=7,4  

• 25%k.o Cremophor σε ρυθμιστικό διάλυμα TBS pH=7,4  

• 10%k.o Labrafac σε ρυθμιστικό διάλυμα TBS pH=7,4 

• 25%k.o Labrafac σε ρυθμιστικό διάλυμα TBS pH=7,4 

2. Παρασκευάζουμε  MLVs λιποσώματα με τη Μέθοδο του Λεπτού Υμενίου και μετά 

την ενυδάτωση του υμενίου με το διάλυμα καλσεΐνης 100mM. 

3. Καθαρίζουμε τα MLVs λιποσώματα από την μη εγκλωβισμένη καλσεΐνη με 

φυγοκέντρηση ή με την τεχνική διήθησης πηκτής.  

4. Μετράμε το αρχικό % Latency. 

5. Προσθέτουμε σε δοκιμαστικό σωλήνα 1,25ml από το καθένα από τα παραπάνω 

διαλύματα και 0,25ml από το εναιώρημα MLVs λιποσωμάτων. Αναδεύουμε με 

vortex το περιεχόμενο του δοκιμαστικού σωλήνα. 

6. Τα δείγματα τοποθετούνται σε κινούμενο επωαστεί στους 37°C. 

7. Γίνεται δειγματοληψία 20μL στα παρακάτω χρονικά διαστήματα μετά από καλή 

ανάδευση των δειγμάτων σε vortex: 0hs; 3hs; 6hs; 24hs; 48hs. 

8. Τοποθετούμε κάθε φορά τα 20μl σε δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει 4ml 

ρυθμιστικού διαλύματος TBS pH=7,4 και αφού αναδεύουμε το δείγμα μετράμε 

αμέσως το φθορισμό της ελεύθερης καλσεΐνης σε φθορισμόμετρο. 

9. Μετά τη μέτρηση συλλέγουμε το κάθε δείγμα στο αντίστοιχο δοκιμαστικό σωλήνα 

και προσθέτουμε 400μl από το διάλυμα 10%Triton. Ακολουθεί ανάδευση με vortex 

και σπάνε καλά τα λιποσώματα ειδικά όταν είναι πολύ σκληρά τοποθετώντας το 

δοκιμαστικό σωλήνα σε νερό που βράζει ώστε όλη η καλσεΐνη να ελευθερώνεται στο 

διάλυμα. 

10. Αφήνουμε το δείγμα να επανέρθει σε θερμοκρασία δωματίου και  μετράμε το ολικό 

φθορισμό (total FI) της εγκλωβισμένης σε λιποσώματα και της ελεύθερης καλσεΐνης 

στο δείγμα στα Ex=470nm και Em=520nm. Τα δείγματα πρέπει να είναι σε 

θερμοκρασία δωματίου πριν τη μέτρηση σε φθορισμόμετρο επειδή η θερμότητα 

επιδρά στο να μετράμε χαμηλότερες τιμές φθορισμού από τη πραγματική τιμή.   

11. Υπολογισμός του επί τοις εκατό συγκράτησης (%Latency).  
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2.7 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ MLV 
ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΣΕΪΝΗΣ ΟΤΑΝ ΤΑ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΓΕΛΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΔΥΣΔΙΑΛΥΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΟΧΩΝ  
 
2.7.1  Μέθοδος ελέγχου ρυθμού αποδέσμευσης εγκλωβισμένης ουσίας. 

Μελέτη κινητικής απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε λιποσώματα καλσεΐνης όταν τα 

λιποσώματα διασπείρονται σε συστήματα υδρογελών παρουσία και μη διάφορων εκδοχών . 

1. Παρασκευή MLVs λιποσωμάτων με τη Μέθοδο του Λεπτού Υμενίου και μετά την 

ενυδάτωση του υμενίου με το διάλυμα καλσεΐνης 100mM. 

2. Καθαρισμός λιποσωμάτων με φυγοκέντρηση ή με την τεχνική διήθησης πηκτής από 

την μη εγκλωβισμένη καλσεΐνη.  

3. Υπολογισμός % αρχικής συγκράτησης.  

4. Παρασκευή φορέων.  

     Ζυγίζουμε σε μικρό υάλινο πωματιζόμενο περιέκτη : 

• Για τα δείγματα που θα αποτελούν τα τυφλά, 5γρ υδρογέλης ή μίγματος υδρογελών 

χωρίς τον παράγοντα. 

• Για τα δείγματα που περιέχουν 10% παράγοντα, 4,5g υδρογέλης ή μίγματος 

υδρογελών και 0,5g από τον παράγοντα.    

• Για τα δείγματα που περιέχουν 25% παράγοντα, 3,75g υδρογέλης ή μίγματος 

υδρογελών και 1,25g από τον παράγοντα.    

• Αναμιγνύουμε τα πιο πάνω μίγματα φορέων σε στρεφόμενο αναδευτήρα ώσπου το 

μίγμα να γίνει ομοιογενές.  

5. Προσθέτουμε 1ml λιποσωμικού εναιωρήματος στον  καθένα από τους πιο πάνω 

φορείς ούτως ώστε να έχουμε 200μl λιποσωμικού εναιωρήματος /1gr φορέα: 

6. Ακολουθεί vortexing μέχρι η διασπορά να γίνει ομοιογενής.  

7. Ζυγίζουμε σε ένα μικρό υάλινο πωματιζόμενο περιέκτη 1gr από το πιο πάνω μίγμα 

του φορέα και του λιποσωμικού εναιωρήματος τοποθετώντας το με μεγάλη προσοχή 

ώστε να μη μολύνουμε τα τοιχώματα του μπουκαλιού.  

8. Στη συνεχεία προσθέτουμε 1,5ml υγρής αγαρόζης 2%. 

9. Ανακατεύουμε γρήγορα το περιεχόμενο του μικρού υάλινου πωματιζόμενου περιέκτη 

με μια σπάτουλα πριν πήζει η αγαρόζη μέχρι να γίνει ομοιογενές και με προσοχή 

ώστε να μη απλώνεται στα τοιχώματα.  

10. Αφήνουμε το περιεχόμενο του μικρού υάλινου πωματιζόμενου περιέκτη να πήζει σε 

θερμοκρασία δωματίου για 1 ώρα . 

11. Προσθέτουμε στο μικρό υάλινο πωματιζόμενο περιέκτη με ένα σιφώνιο 5ml 

ρυθμιστικού διαλύματος TBS ή ρυθμιστικού διαλύματος κιτρικών. 

12. Τοποθετούμε τους περιεκτες σε κινούμενο επωαστή και θερμοκρασία 37°C. 
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13. Γίνεται δειγματοληψία συλλέγοντας κάθε φορά όλο το όγκο του ρυθμιστικού 

διαλύματος και αναπληρώνοντάς το με αλλά 5ml καινούργιου ρυθμιστικού σε 

χρόνους: 1h; 3h; 5h; 8h; 24h; 48h. 

14. Μετράμε το φθορισμό της καλσεΐνης στα δείγματα σε φθορισμόμετρο στα μήκη 

κύματος Ex=470nm και Em=520nm.  

15. Υπολογισμός του επί τοις εκατό ποσοστού της ποσότητας της καλσεΐνης που 

απελευθερώνεται.  

 

2.7.2. Μέτρηση φθορισμού όταν έχουμε 100% απελευθέρωση της εγκλωβισμένης και μη σε 

λιποσώματα καλσεΐνης από το φορέα στο διαμέρισμα υποδοχής  ρυθμιστικού διαλύματος 

TBS 

Για τον υπολογισμό του % ποσοστού της ποσότητας της καλσεΐνης που απελευθερώνεται σε 

κάθε χρονικό διάστημα στο πείραμα ελέγχου ρυθμού αποδέσμευσης εγκλωβισμένης ουσίας 

απαιτείται να μετρηθεί ο φθορισμός της καλσεΐνης όταν έχουμε 100% απελευθέρωση της 

εγκλωβισμένης και μη  σε λιποσώματα φθορίζουσας ουσίας που βάζουμε σε 1gr φορέα 

ακολουθώντας την εξής διαδικασία:  

• Τοποθετούμε 200μl λιποσωμικού εναιωρήματος σε μια ογκομετρική φιάλη των 5ml. 

• Προσθέτουμε 500μl διαλύματος 10% Triton. 

• Συμπληρώνουμε τον όγκο μέχρι την χαραγή με ρυθμιστικό διάλυμα TBS. 

• Στη συνεχεία διασπούμε τα λιποσώματα αναδεύοντας πολύ καλά  το περιεχόμενο της 

φιάλης σε στρεφόμενο αναδευτήρα και ταυτόχρονα τοποθετώντάς το σε ένα ποτήρι 

ζέσεως που περιέχει νερό που βράζει. Όταν τα λιποσώματα διασπώνται το 

περιεχόμενο της φιάλης από θολό  γίνεται  διαυγές διάλυμα.   

• Μετά από κατάλληλες αραιώσεις μετράμε το φθορισμό της καλσεΐνης στο δείγμα σε 

φθορισμόμετρο στα μήκη κύματος Ex=470nm και Em=520nm. Αυτή η τιμή 

φθορισμού αντιστοιχεί στον φθορισμό της καλσεΐνης όταν έχουμε 100% 

απελευθέρωση της από τα 200μl λιποσωμικού εναιωρήματος που διασπείρονται σε 

1gr φορέα.  
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2.8. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ MLV 

ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ ΣΕ ΓΚΡΙΣΕΟΦΟΥΛΒΙΝΗΣ ΟΤΑΝ ΤΑ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ 

ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΓΕΛΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ 

ΔΥΣΔΙΑΛΥΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΟΧΩΝ  

 

2.8.1.Μέθοδος ελέγχου ρυθμού αποδέσμευσης εγκλωβισμένης ουσίας . 

Μελέτη κινητικής απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε λιποσώματα Γρισεοφουλβίνης όταν 

τα λιποσώματα διασπείρονται σε συστήματα υδρογελών παρουσία και μη διάφορων εκδοχών 

. 

1. Παρασκευάζουμε MLVs λιποσώματα με τη Μέθοδο του Λεπτού Υμενίου. Οι 

υπολογισμοί ποσοτήτων λιπιδίου και φαρμάκου γίνονται έτσι ώστε ο θεωρητικός 

λόγος drug/lipid (mol/mol) =0,8.  

2. Καθαρίζουμε τα  λιποσώματα με διαβαθμισμένη φυγοκέντρηση. 

3. Μετράμε το λόγο drug/lipid (mol/mol).  

4. Παρασκευάζουμε τους φορείς.  

     Ζυγίζουμε σε μικρό υάλινο πωματιζόμενο περιέκτη: 

• Για τα δείγματα που θα αποτελούν τα τυφλά, 5g υδρογέλης ή μίγματος υδρογελών 

χωρίς τον παράγοντα. 

• Για τα δείγματα που περιέχουν 10% παράγοντα, 4,5g υδρογέλης ή μίγματος 

υδρογελών και 0,5γρ από τον παράγοντα.    

• Για τα δείγματα που περιέχουν 25% παράγοντα, 3,75g υδρογέλης ή μίγματος 

υδρογελών και 1,25g από τον παράγοντα.    

• Αναμιγνύουμε τα πιο πάνω μίγματα φορέων σε στρεφόμενο αναδευτήρα ώσπου το 

μίγμα να γίνει ομοιογενές.  

5. Προσθέτουμε 1ml λιποσωμικού εναιωρήματος στον  καθένα από τους πιο πάνω 

φορείς ούτως ώστε να έχουμε 200μl λιποσωμικού εναιωρήματος /1gr φορέα: 

6. Ακολουθεί vortex μέχρι η διασπορά να γίνει ομοιογενές.  

7. Ζυγίζουμε σε ένα μπουκαλάκι 1gr από το πιο πάνω μίγμα του φορέα και του 

λιποσωμικού εναιωρήματος  τοποθετώντας το με μεγάλη προσοχή ώστε να μη 

μολύνουμε τα τοιχώματα του μικρού υάλινου περιέκτη. 

8. Στη συνεχεία προσθέτουμε 1,5ml υγρής αγαρόζης 2%. 

9. Ανακατεύουμε γρήγορα το περιεχόμενο του υάλινου περιέκτη με μια σπάτουλα πριν 

πήζει η αγαρόζη μέχρι να γίνει ομοιογενές και με προσοχή ώστε να μη απλώνεται 

στα τοιχώματα.  

10. Αφήνουμε το περιεχόμενο του υάλινου περιέκτη να πήζει σε θερμοκρασία δωματίου 

για 1 ώρα . 
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11. Προσθέτουμε στο υάλινο περιέκτη με ένα σιφώνιο 5ml ρυθμιστικού διαλύματος TBS 

ή ρυθμιστικού διαλύματος κιτρικών. 

12. Τοποθετούμε τους υάλινους περιέκτες σε κινούμενο επωαστή και θερμοκρασία 37°C. 

13. Γίνεται δειγματοληψία συλλέγοντας κάθε φορά όλο το όγκο του ρυθμιστικού 

διαλύματος και αναπληρώνοντάς το με αλλά 5ml καινούργιου ρυθμιστικού σε 

χρόνους: 1h; 3h; 5h; 8h; 24h; 48h. 

14. Μετράμε την απορρόφηση των δειγμάτων στα 294nm σε φασματοφωτόμετρο UV-

Vis.  

15. Υπολογισμός του επί τοις εκατό ποσοστού της ποσότητας της Γρισεοφουλβίνης που 

απελευθερώνεται ανά χρονικά διαστήματα.  

 

2.8.2 Μέτρηση ποσότητας (μg) Γκριζεοφουλβίνης όταν έχουμε 100% απελευθέρωση της 

από το φορέα στο διαμέρισμα υποδοχής  ρυθμιστικού διαλύματος TBS 

Για τον υπολογισμό του % ποσοστού της ποσότητας της γκριζεοφουλβίνης που 

απελευθερώνεται σε κάθε χρονικό διάστημα στο πείραμα ελέγχου ρυθμού αποδέσμευσης 

εγκλωβισμένης ουσίας απαιτείται να μετρηθεί  η απορρόφηση στο υπεριώδες μήκος κύματος 

της Γρισεοφουλβίνης όταν έχουμε 100% απελευθέρωση της εγκλωβισμένης και μη  σε 

λιποσώματα υδρόφοβου φάρμακου που βάζουμε σε 1gr φορέα ακολουθώντας την εξής 

διαδικασία:  

• Τοποθετούμε 200μl λιποσωμικού εναιωρήματος σε μια ογκομετρική φιάλη των 5ml. 

• Συμπληρώνουμε τον όγκο μέχρι την χαραγή με διάλυμα 2-προπανολης /TBS 1:1. 

• Στη συνεχεία σπάμε τα λιποσώματα αναδεύοντας πολύ καλά το περιεχόμενο της 

φιάλης σε στρεφόμενο αναδευτήρα και ταυτόχρονα τοποθετώντάς το σε ένα ποτήρι 

ζέσεως που περιέχει νερό που βράζει. Όταν τα λιποσώματα σπάνε το περιεχόμενο της 

φιάλης από θολό  γίνεται διαυγές διάλυμα.   

• Μέτρηση της απορρόφησης της Γκριζεοφουλβίνης στο δείγμα στα 292 nm. Αυτή η 

τιμή απορρόφησης αντιστοιχεί στην απορρόφηση της Γκριζεοφουλβίνης όταν έχουμε 

100% απελευθέρωση της από τα 200μl λιποσωμικού εναιωρήματος που 

διασπείρονται σε 1gr φορέα.  
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
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3.1. ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ MLV ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΛΩΒΙΖΟΥΝ 

ΤΗΝ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΛΣΕΪΝΗ  ΣΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ TBS pH=7,4 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΔΥΣΔΙΑΛΥΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΟΧΩΝ  

 

3.1.1 Μέθοδος υπολογισμού % Latency  

Με αυτήν την πειραματική διαδικασία μελετήθηκε η επίδραση των εκδοχών Transcutol, 

Propylene-glycol, Cremophor και Labrafac στη σταθερότητα MLV λιποσωμάτων στα οποία 

έχει εγκλωβιστεί ένα υδρόφιλο μόριο δείκτη όταν οι πιο πάνω αναφερθέντες παράγοντες 

προστίθενται σε υδατικό εναιώρημα των λιποσωμάτων (βλ. πειραματική διαδικασία). Η 

καλσεΐνη αποτελεί ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο δείκτη σε παρόμοιες μελέτες και είναι ένα 

πολύ καλό μοντέλο προσομοίωσης συμπεριφοράς υδρόφιλων μορίων γενικότερα.   

Γνωρίζουμε  ότι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν τη σταθερότητα 

των λιποσωμάτων όταν αυτά μορφοποιούνται σε διάφορες φαρμακοτεχνικές μορφές 

παρουσία εκδοχών όπως συνδιαλύτες, επιφανειοδραστικά κ.λ.π. είναι η ίδια η λιπιδική τους 

σύσταση. Για αυτό το λόγο στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν δυο διαφορετικά όσον αφορά 

τη λιπιδική τους σύσταση MLV λιποσώματα και πιο συγκεκριμένα λιποσώματα που 

αποτελούνται από φωσφατιδυλοχολίνη (μίγμα λιπιδίων με διαφορετικό μήκος λιπαρών 

οξέων-PC) και λιποσώματα που παρασκευάζονται από το λιπίδιο Distearoyl-

phosphatidylcholine (DSPC). Είναι γνωστό ότι τα PC-λιποσώματα είναι πιο επιδεκτικά στους 

παράγοντες που επιδρούν στη σταθερότητα των λιποσωμάτων από ότι τα DSPC-λιποσώματα 

που επίσης αναφέρονται ως σκληρά λιποσώματα. Επειδή η προσθήκη χοληστερόλης κατά 

την παρασκευή των λιποσωμάτων καθιστά τη λιπιδική διπλοστοιβάδα πιο  σκληρή η 

παρουσία της στη λιποσωμική δομή αποτέλεσε ένα επιπλέον ενδιαφέρον προς εξέταση θέμα.  

Παρασκευάστηκαν και μελετήθηκε η σταθερότητα των PC, PC/Chol 1:1, DSPC, DSPC/Chol 

2:1 και DSPC/Chol 1:1 λιποσωμάτων μετά από προσθήκη των  εκδοχών Transcutol HP, 

Propylene-glycol, Cremophor EL και Labrafac στο υδατικό λιποσωμικό εναιώρημα. Η 

καλσεΐνη δεν διαπερνά εύκολα έως καθόλου τη λιπιδική διπλοστοιβάδα των ακέραιων 

λιποσωμάτων.  Επομένως αρχικά, μετά τη διαδικασία καθαρισμού των λιποσωμάτων στα 

οποία έχει εγκλωβιστεί καλσεΐνη δεν είναι δυνατόν η μέτρηση φθορισμού στα δείγματα 

λιποσωμικών εναιωρημάτων της. Όμως παρουσία διαφόρων παραγόντων που πιθανόν 

διαταράσσουν την ακεραιότητα της λιπιδικής διπλοστοιβάδας συμβαίνει διαρροή της 

καλσεΐνης στο εξωτερικό υδατικό περιβάλλον  καθιστώντας δυνατό την μέτρηση φθορισμού 

στα δείγματα. Βάση των πειραμάτων αυτών αποτελεί η χρονική παρακολούθηση της 

απελευθέρωσης της καλσεΐνης από τα λιποσώματα  και συνεπώς η αύξηση φθορισμού στο 

υδατικό λιποσωμικό εναιώρημα παρουσία και μη των πάνω αναφερθέντων συνδιαλυτών και 

γαλακτωματοποιητών. Η εκτίμηση της σταθερότητας των λιποσωμάτων γίνεται 
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υπολογίζοντας την  % συγκράτηση  (%Latency)  της φθορίζουσας ουσίας καλσεΐνης στα 

λιποσώματα. Ο υπολογισμός της  συγκράτησης απαιτεί τη  μέτρηση φθορισμού στο υδατικό 

λιποσωμικό εναιώρημα πριν και μετά την προσθήκη του επιφανειοδραστικού παράγοντα 

triton 10% ώστε να μετρηθεί ο φθορισμός της ελεύθερης καλσεΐνης (έξω από τα λιποσώματα) 

και ο φθορισμός που αντιστοιχεί στη συνολική ποσότητα της καλσεΐνης (ελεύθερη και 

δεσμευμένη καλσεΐνη). Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά τα αποτελέσματα αυτής της 

μελέτης.  
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3.1.1.1 Μελέτη σταθερότητας PC λιποσωμάτων παρουσία εκδοχών Transcutol, 

Propylene-glycol, Cremophor και Labrafac 

Στο διάγραμμα 3.1, φαίνονται οι πειραματικές τιμές για το ποσοστό συγκράτησης της 

καλσεΐνης (% Latency) μέσα στα λιποσώματα κατά τη διάρκεια επώασης λιποσωμάτων 

λιπιδικής σύστασης PC, απουσία και παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων των εκδόχων που 

μελετήθηκαν. Οι τιμές αυτές είναι μέσες τιμές που προέκυψαν από τουλάχιστον τρεις 

επαναλήψεις με διαφορετικές λιποσωμικές διασπορές, και οι μπάρες είναι ίσες με τις τυπικές 

αποκλίσεις (standard deviation of the mean) που υπολογίστηκαν, Αναλυτικά οι ίδιες τιμές 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Εξετάζουμε την επίδραση δυο διαφορετικών συγκεντρώσεων 10% και 25% από το κάθε 

παράγοντα στο υδατικό λιποσωμικό εναιώρημα.  

Όπως προκύπτει από τις πειραματικές τιμές, είναι εμφανές ότι η συγκράτηση της 

εγκλωβισμένης καλσεΐνης στα λιποσώματα PC, άρα και η μεμβρανική ακεραιότητα των 

λιποσωμάτων δεν επηρεάζεται καθόλου από την παρουσία των εκδόχων transcutol ή 

propylene-glycol σε ποσοστό 10% μέσα στο υγρό επώασης. Αντίθετα η ίδια 

συγκέντρωση του εκδόχου Cremophor μειώνει τη συγκράτηση Καλσεΐνης σημαντικά 

(μείωση στο 50% περίπου –σε σύγκριση με το πείραμα ελέγχου που γίνεται σε 

ρυθμιστικό διάλυμα- μετά από 3 μόλις ώρες επώασης, ενώ στις 24 ώρες τα λιποσώματα 

έχουν απελευθερώσει όλη την εγκλωβισμένη χρωστική). Επιπλέον, ακόμα πιο 

επιβαρυντική είναι η επίδραση του εκδόχου Labrafac (στην ίδια συγκέντρωση [10%]), 

παρουσία του οποίου τα λιποσώματα κυριολεκτικά διαλύονται, αφού απελευθερώνεται 

ποσοστό >60% της εγκλωβισμένης στα λιποσώματα καλσεΐνης άμεσα, δηλαδή αμέσως 

μετά την ανάμειξη των λιποσωμάτων με το μέσο επώασης (είναι η τιμή που 

παρουσιάζεται ως χρόνος 0, στη γραμμική παράσταση και στον πίνακα). 
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Σχήμα.3.1. Μεταβολή της % συγκράτησης της εγκλωβισμένης σε  PC λιποσώματα καλσεΐνης έναντι του 

χρόνου παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol HP, Propylene-glycol, Cremophor  και  Labrafac. 
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Πίνακας 3.1. Μεταβολή % συγκράτησης (% Latency) της εγκλωβισμένης σε PC λιποσώματα 

καλσεΐνης έναντι του χρόνου παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol HP, Propylene-glycol, 

Cremophor EL και Labrafac hydro στο υδατικό λιποσωμικό εναιώρημα. 

Liposomes 
pc 

TBS 
 

 
 transcutol10% 

 
    transcutol 25%  
  

Χρόνος (h) 
% 

Συγκράτηση SD 
%  

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
0 77,01 0,54 78,46 4,6 76,07 0,99 
3 72,19 3,29 73,39 0,42 55,79 5,31 
6 70,55 0,23 72,71 0,5 49,84 1,52 

24 74,72 1,46 73,28 2,03 40,13 0,98 

Liposomes 
pc 

             
TBS 

  
P-glycol 10% 

  
P-glycol 25% 

  

Χρόνος (h) 
% 

Συγκράτηση SD 
%  

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
0 77,01 0,54 77,99 2,77 65,69 3,95 
3 72,19 3,29 71,9 1,33 58,01 0,56 
6 70,55 0,23 73,66 3,3 54,69 2,15 

24 74,72 1,46 73,96 1,59 46,4 4,61 

Liposomes 
pc 

              
TBS 

  
Cremophor 10% 

 
Cremophor 25% 

 

Χρόνος (h) 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
0 77,01 0,54 79,34 1,28 67,42 1,24 
3 72,19 3,29 43,97 0,37 31,2 0,31 
6 70,55 0,23 30,94 0,56 12,61 0,2 

24 74,72 1,46 4,93 2,46 -2,01 1,33 

Liposomes 
pc 

 
TBS 

 
Labrafac  10% 

 
Labrafac  25% 

 

Χρόνος (h) 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
0 77,01 0,54 26,44 0,18 11,47 0,84 
3 72,19 3,29 1,64 0,51 -2,49 2,41 
6 70,55 0,23 -13,12 0,89 -6,58 1,71 

24 74,72 1,46 -15,26 2,55 -10,67 1,68 
 

Όταν η συγκέντρωση των εκδόχων αυξάνει από 10 σε 25%, υπάρχουν πλέον σημαντικές 

επιπτώσεις στη σταθερότητα των λιποσωμάτων ακόμα και για τα δύο έκδοχα που δεν 

ευρέθησαν να τα επηρεάζουν στη χαμηλότερη συγκέντρωση (transcutol και propylene-

glycol), ενώ αυξάνει και η αστάθεια (δηλαδή τα λιποσώματα σπάνε πιο γρήγορα) 

παρουσία Cremophor και Labrafac.  



 101

3.1.1.2 Μελέτη σταθερότητας PC/Chol 1:1 λιποσωμάτων παρουσία εκδόχων Transcutol, 

Propylene-glycol, Cremophor και Labrafac 

Στη συνέχεια εξετάστηκε η σταθερότητα λιποσωμάτων που αποτελούνται από PC/Chol 

(δηλαδή στη λιπιδική μεμβράνη προστίθεται και χοληστερόλη σε μοριακή αναλογία 

λιπιδίου/χοληστερόλη 1:1). Είναι γνωστό ότι η χοληστερόλη αυξάνει τη σταθερότητα των 

λιποσωμικών μεμβρανών. 

Εξετάζουμε  και πάλι την επίδραση δυο διαφορετικών συγκεντρώσεων 10% και 25% από 

τον κάθε παράγοντα στο υδατικό λιποσωμικό εναιώρημα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται από τα πειραματικά αποτελέσματα αυτής της μελέτης που παρουσιάζονται 

στο Σχήμα 3.2 και αναλυτικά (οι τιμές) στον πίνακα 3.2, τα λιποσώματα PC/Chol (1:1) είναι 

σταθερά ακόμα και παρουσία 25% των εκδόχων transcutol και Propyleneglycol (όπου 

παρατηρείται μόνο μιά μικρή αύξηση της διαρροής της εγκλωβισμένης καλσεΐνης σε 

σύγκριση με το πείραμα ελέγχου), ενώ διασπώνται σημαντικά παρουσία Cremophor και 

ουσιαστικά διαλύονται και πάλι (όπως και τα λιποσώματα PC)  παρουσία Labrafac.  

Συμπεραίνουμε από τα αποτελέσματα ότι: Η επίδραση της προσθήκης χοληστερόλης αυξάνει 

ουσιαστικά τη σταθερότητα των λιποσωμάτων PC, όσο αφορά τα έκδoχα Cremophor (10 & 

25%) και transcutol – propylene-glycol 25%. Όμως αντίθετα δεν προσφέρει καμία 

ουσιαστική θετική επίδραση όσο αφορά τη σταθερότητα παρουσία του εκδόχου Labrafac.  
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Σχήμα.3.2. Μεταβολή % συγκράτησης της εγκλωβισμένης σε PC/Chol1:1 λιποσώματα καλσεΐνης έναντι 

του χρόνου παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol HP, Propylene-glycol, Cremophor  και  Labrafac. 
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Πίνακας.3.2. Μεταβολή % συγκράτησης  (% Latency) της εγκλωβισμένης σε PC/Chol 1:1 

λιποσώματα καλσεΐνης παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol HP, Propylene-glycol, 

Cremophor EL και Labrafac hydro στο υδατικό λιποσωμικό εναιώρημα σε συγκέντρωση 10 ή 

25% (v/v). 

Liposomes 
PC/Chol 

1:1 

 
TBS 

 
transcutol10% 

 
transcutol 25% 

 

Χρόνος (h 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
0 82,66 1,58 85,52 1,41 81,05 1,22 
3 71,55 2,05 74,65 0,18 65,98 1,16 
6 67,03 0,77 75,24 0,62 65,02 0,6 

24 65,97 0,95 75,17 0,83 64,51 0,3 
Liposomes 
PC/Chol 
1:1 

 
TBS 

 
P-glycol 10% 

 
P-glycol 25% 

 

Χρόνος (h 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
0 82,66 1,58 78,28 1,22 70,19 0,02 
3 71,55 2,05 59,41 0,35 45,46 0,54 
6 67,03 0,77 57,94 0,35 45,83 0,96 

24 65,97 0,95 60,27 0,69 50,08 0,94 
Liposomes 
PC/Chol 
1:1 

 
TBS 

 
Cremophor 10% 

 
Cremophor 25% 

 

Χρόνος (h 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
0 82,66 1,58 79,38 0,69 76,7 1,98 
3 71,55 2,05 39,58 1,33 33,59 1,37 
6 67,03 0,77 31,19 3,55 26,14 0,18 

24 65,97 0,95 15,8 1,8 19,75 0,18 
Liposomes 
PC/Chol 
1:1 

 
TBS 

 
Labrafac  10% 

 
Labrafac  25% 

 

Χρόνος (h 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
0 82,66 1,58 58,37 4,21 31,17 4,05 
3 71,55 2,05 -8,91 2,03 -6,51 1,58 
6 67,03 0,77 -6,89 0,83 -10,62 1,48 

24 65,97 0,95 -7,25 1,72 -10,18 1,47 
 



 103

3.1.1.3. Μελέτη σταθερότητας DSPC λιποσωμάτων παρουσία εκδοχών Transcutol, 

Propylene-glycol, Cremophor και Labrafac 

Στη συνεχεία έγιναν τα ίδια πειράματα και σε λιποσώματα αποτελούμενα από το κορεσμένο 

συνθετικό λιπίδιο DSPC, που λόγω της υψηλής θερμοκρασίας μετάπτωσης φάσης (>600C), 

σχηματίζει ιδιαίτερα σκληρές (rigid) μεμβράνες. 

Στο σχήμα 3.3 και τον πίνακα 3.3. αντίστοιχα, φαίνονται τα πειραματικά αποτελέσματα 

αυτής της μελέτης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τα πειραματικά αποτελέσματα, πράγματι φαίνεται (και συγκρίνοντας με αυτά των 

λιποσωμάτων PC), ότι τα λιποσώματα DSPC έχουν διαφορετική συμπεριφορά, όσο αφορά 

την επίδραση των εκδόχων που μελετήθηκαν στη σταθερότητά τους. Πράγματι, είναι 

περισσότερο σταθερά παρουσία transcutol (και 10 και 25%), ενώ παρουσιάζουν σταδιακή 

διαρροή χρωστικής όταν επωάζονται παρουσία propylene-glycol, ιδιαίτερα για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Όσο αφορά την επίδραση Cremophor, έχουν κάποια σταθερότητα σε 10% 

διάλυμα αλλά όχι και σε 25%, ενώ και αυτά τα λιποσώματα διαλύονται γρήγορα ακόμα και 

σε 10% Labrafac.   
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Σχήμα.3.3 Μεταβολή της % συγκράτησης της εγκλωβισμένης σε  DSPC λιποσώματα καλσεΐνης έναντι του 

χρόνου παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol HP, Propylene-glycol, Cremophor  και  Labrafac. 
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Πίνακας .3..3. Μεταβολή της % συγκράτησης εγκλωβισμένης σε DSPC λιποσώματα καλσεΐνης 

παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol HP, Propylene-glycol, Cremophor EL και Labrafac 

hydro στο υδατικό λιποσωμικό εναιώρημα, σε συγκεντρώσεις 10 και 25% (v/v). 

 

Liposomes 
DSPC 

 
TBS 

 
transcutol10% 

 
transcutol 25% 

 

Χρόνος (h) 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
0 87 4,33 84,65 5,22 80,43 4,52 
3 78,59 8,87 66,27 7,97 54,26 4,65 

24 77,61 13,36 55,14 7,97 40,55 11,62 
48 86,29 9,59 60,38 3,96 47,23 4,53 

Liposomes 
DSPC 

 
TBS 

 
P-glycol 10% 

 
P-glycol 25% 

 

Χρόνος (h) 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
0 87 4,33 82,5 3,26 70,14 3,72 
3 78,59 8,87 51,34 9,47 54,8 4,65 

24 77,61 13,36 22,62 16,08 5,86 18,01 
48 86,29 9,59 29,92 9,47 11,49 8,02 

Liposomes 
DSPC 

 
TBS 

 
Cremophor 10% 

 
Cremophor 25% 

 

Χρόνος (h) 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
0 87 4,33 83 11,37 81,17 7,2 
3 78,59 8,87 68,92 12,22 62,93 12,58 

24 77,61 13,36 28,43 25,33 -1,14 18,68 
48 86,29 9,59 30,17 14,58 2,08 6,31 

Liposomes 
DSPC 

 
TBS 

 
Labrafac  10% 

 
Labrafac  25% 

 

Χρόνος (h) 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
0 87 4,33 48,68 4,58 33,39 9,39 
3 78,59 8,87 -4,84 6,88 -5,8 5,43 

24 77,61 13,36 -20,01 20,75 -16,62 14,33 
48 86,29 9,59 -7,81 3,89 -6,95 5,12 
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3.1.1.4 Μελέτη σταθερότητας DSPC/Chol 2:1 λιποσωμάτων παρουσία εκδόχων 

Transcutol, Propylene-glycol, Cremophor και Labrafac 

 

Όταν μέσα στα DSPC λιποσώματα προστίθεται χοληστερόλη βλέπουμε ότι είναι εμφανής 

η σταθεροποίηση τους (σχήμα 3.4 και πίνακας 3.4), παρουσία όλων των εκδόχων, αλλά 

όχι και παρουσία Labrafac, παρουσία του οποίου και αυτά τα σωματίδια ουσιαστικά 

διαλύονται πλήρως (απελευθερώνουν ποσοτικά την εγκλωβισμένη καλσεΐνη) μέσα σε 

λίγες ώρες. 
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Σχήμα.3.4. Μεταβολή % συγκράτησης της εγκλωβισμένης σε DSPC/Chol2:1 λιποσώματα 

καλσεΐνης έναντι του χρόνου παρουσία και μη των εκδόχων Transcutol HP, Propylene-glycol, 

Cremophor  και  Labrafac. 
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Πίνακας 3..4. Μεταβολή % συγκράτησης της εγκλωβισμένης σε DSPC/Chol 2:1 λιποσώματα 

καλσεΐνης παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol HP, Propylene-glycol, Cremophor EL και 

Labrafac hydro στο υδατικό λιποσωμικό εναιώρημα. 

Liposomes 
DSPC/Chol 

2:1 

 
TBS 

 
transcutol10% 

 
transcutol 25% 

 

Χρόνος (h) 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
0 88,92 3,91 90,42 0,21 87,98 2,48 
3 87,96 0,1 81,35 0,64 83,3 6,2 

24 81,21 0,57 74,26 1,45 71,91 1,55 
48 80,65 1,48 77,02 1,67 74,02 0,9 

Liposomes 
DSPC/Chol 

2:1 

 
TBS 

 
P-glycol 10% 

 
P-glycol 25% 

 

Χρόνος (h)) 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

 Συγκράτηση SD 
0 88,92 3,91 87,16 0,07 77,90 1,78 
3 87,96 0,1 82,91 0,25 64,45 0,98 

24 81,21 0,57 76,23 1,5 52,92 2,43 
48 80,65 1,48 76,85 0,92 52,68 2,01 

Liposomes 
DSPC/Chol 

2:1 

 
TBS 

 
Cremophor 10% 

 
Cremophor 25% 

 

Χρόνος (h) 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
0 88,92 3,91 84,885 0,302 83,775 0,394 
3 87,96 0,1 71,915 0,138 70,577 0,206 

24 81,21 0,57 57,331 0,189 51,812 1,103 
48 80,65 1,48 55,762 0,867 50,485 0,083 

Liposomes 
DSPC/Chol 

2:1 

 
TBS 

 
Labrafac  10% 

 
Labrafac  25% 

 

Χρόνος (h) 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
0 88,92 3,91 53,223 0,912 49,69 2,112 
3 87,96 0,1 29,847 3,64 12,752 4,224 

24 81,21 0,57 -10,019 5,029 -17,763 0,96 
48 80,65 1,48 -14,592 19,22 -14,357 5,791 
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3.1.1.5 Μελέτη σταθερότητας DSPC/Chol 1:1 λιποσωμάτων παρουσία εκδόχων 

Transcutol, Propylene-glycol, Cremophor και Labrafac 

 
Στη τελευταία μελέτη αυτής της σειράς πειραμάτων, ελέχθησαν λιποσώματα MLV με 

λιπιδική σύσταση DSPC/Chol (1:1) τα οποία είναι ιδιαίτερα σταθερά λιποσώματα, 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Πράγματι, όπως προκύπτει αυτά τα λιποσώματα είναι 

ιδιαίτερα σταθερά σχεδόν σε όλα τα μέσα επώασης που εξετάστηκαν. Μάλιστα, ακόμα 

και παρουσία Labrafac, συγκρατούν σημαντικά ποσοστά της εγκλωβισμένης στα 

σωματίδια χρωστικής μετά από 24 ώρες επώασης, 42% παρουσία 10% Labrafac και 

περίπου 20% παρουσία 10% Labrafac.  
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Σχήμα.3.5. Μεταβολή % συγκράτησης της εγκλωβισμένης σε  DSPC/Chol1:1 λιποσώματα καλσεΐνης 

έναντι του χρόνου παρουσία και μη των εκδόχων Transcutol HP, Propylene-glycol, Cremophor  και  

Labrafac 
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Πίνακας.3.5. Αποτεσμάτα υπολογισμού τιμών % συγκράτησης  (% Latency) καλσεΐνης στα 

DSPC/Chol 1:1 λιποσώματα παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol HP, Propylene-glycol, 

Cremophor EL και Labrafac hydro στο υδατικό λιποσωμικό εναιώρημα. 

 

Liposome s 
DSPC/Chol 

1:1 

 
TBS 

 
transcutol10% 

 
transcutol 25% 

 

Χρόνος (h) 
% 

Συγκράτηση  SD 
% 

 Συγκράτηση SD 
%  

Συγκράτηση  SD 

0 94,59 0,55 92,5 0,03 87,19 0,2 
3 95,11 0,32 92,7 0,2 84,58 0,24 

24 94,56 0,12 91,45 0,03 85,52 0,69 
48 94,42 0,49 90,64 0,01 85,12 0,96 

Liposome s 
DSPC/Chol 

1:1 

 
TBS 

 
P-glycol 10% 

 
P-glycol 25% 

 

Χρόνος (h) 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

 Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση  SD 

0 94,59 0,55 89,53 1,41 79,44 6,98 
3 95,11 0,32 89 0,28 76,55 2,75 

24 94,56 0,12 86,41 0,23 76,02 2,85 
48 94,42 0,49 80,13 1,19 68,11 0,06 

Liposome s 
DSPC/Chol 

1:1 

 
TBS 

 
Cremophor 10% 

 
Cremophor 25% 

 

Χρόνος (h)) 
% 

 Συγκράτηση SD 
%  

Συγκράτηση SD 
%  

Συγκράτηση SD 

0 94,59 0,55 91,13 0,34 86,22 1,08 
3 95,11 0,32 80,08 0,48 77,9 0 

24 94,56 0,12 61,86 0,53 55,04 0,13 
48 94,42 0,49 60,02 1,36 55,15 0 

Liposome s 
DSPC/Chol 

1:1 

 
TBS 

 
Labrafac  10% 

 
Labrafac  25% 

 

Χρόνος (h) 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

Συγκράτηση SD 
% 

 Συγκράτηση SD 

0 94,59 0,55 66,09 1,65 60,86 0,45 
3 95,11 0,32 61,64 0,95 52,61 0,06 

24 94,56 0,12 42,88 0,53 20,67 3,77 
48 94,42 0,49 38,68 3,07 10,89 2,9 
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3.1.2 Συμπεράσματα από τα πειράματα σταθερότητας (μεμβρανικής ακεραιότητας) 

λιποσωμάτων κατά την επώαση παρουσία εκδόχων 

Η στατιστική ανάλυση όλων των πιο πάνω  πειραματικών αποτελεσμάτων έγινε 

χρησιμοποιώντας το paired t-test (t-test για συζευγμένες τιμές δυο πληθυσμών). Σε όλες τις 

περιπτώσεις λιποσωμάτων διαφορετικών συστάσεως (παρουσία και μη χοληστερόλης) 

παρατηρήθηκε ότι όλη οι παράγοντες 10%Transcutol, 25%Transcutol, 10%Propylene-glycol, 

25% Propylene-glycol, 10%Cremophor 25%Cremophor 10%Labrafac  25% Labrafac έχουν 

κάποια επίδραση στη σταθερότητα των λιποσωμάτων. Ο βαθμός στο οποίο οι πιο πάνω 

παράγοντες προκαλούν αστάθεια στη λιποσωμική λιπιδική διπλοστοιβάδα ποικίλλει ανάλογα 

με τη λιποφιλικότητα του παράγοντα, τη λιποσωμική σύσταση και την προσθήκη ή μη 

χοληστερόλης κατά την παρασκευή των λιποσωμάτων. Από τα πειραματικά αποτελέσματα 

και  τη στατιστική ανάλυση που ακολούθησε συμπεραίνουμε ότι τα πιο πάνω έκδοχα 

μπορούν να κατατάσσονται με την ακόλουθη σειρά όσο αφορά το βαθμό επίδρασης στη 

σταθερότητα των λιποσωμάτων: Transcutol <Propylene-glycol <Cremophor <Labrafac. 

Επίσης φαίνεται ότι ο βαθμός αστάθειας για κάθε παράγοντα διαφοροποιείται ανάλογα με τη 

συγκέντρωση του (αυξάνοντας τη συγκέντρωση του παράγοντα αυξάνει και η διαρροή 

καλσεΐνης από το εσωτερικό των λιποσωμάτων που σημαίνει μείωση της % συγκράτησης). 

Κατά τη μελέτη σταθερότητας PC και PC/Chol1:1 λιποσωμάτων δεν φάνηκε να υπάρχει 

διαφορά στο βαθμό επίδρασης των εκδοχών στη σταθερότητά τους. Όμως σημειώθηκαν 

σημαντικές διαφορές στην περίπτωση των DSPC λιποσωμάτων  που παρασκευάστηκαν με 

και χωρίς την προσθήκη χοληστερόλης. Όσο αυξάνεται η συγκέντρωση χοληστερόλης στην 

λιποσωμική σύσταση τόσο φαίνεται να αυξάνεται και η σταθερότητα τους παρουσία των 

εκδοχών.  

Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων αυτής της σειράς εξάγουμε ότι τα πλέον ασταθή 

λιποσώματα όταν επωάζονται μέσα στα έκδοχα που εξετάστηκαν είναι τα λιποσώματα PC 

και τα πλέον σταθερά τα DSPC/Chol. Για αυτό επιλέχθηκαν αυτές οι δύο λιποσωμικές 

συστάσεις για τη συνέχεια (πειράματα της επόμενης μελέτης). 
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3.2. ΜΕΛΕΤΗ AΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΛΩΒΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ MLV 

ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΤΑ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ ΕΠΩΑΖΩΝΤΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΔΥΣΔΙΑΛΥΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΕΚΔΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ-

ΓΕΛΕΣ. 
 

Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω το ενδιαφέρον της παρούσας μελέτης εστιάζεται στην 

επίδραση εκδοχών τέτοιων όπως Transcutol, Propylene-glycol, Cremophor και Labrafac  στη 

σταθερότητα των λιποσωμικών μορφών φάρμακων όταν τα λιποσώματα διασπείρονται σε 

σύστημα αύξησης ιξώδους. Ως μέσω διασποράς χρησιμοποιήθηκαν υδρογέλες και πιο 

συγκεκριμένα για τη μελέτη μας  επιλέχθηκαν : 

1. το carbopol 974NP,  

2. η υδροξυ-αιθυλ-κυτταρίνη (HEC) καθώς και  

3. μίγμα τους (HEC 4% &carbopol 2%   σε κατά βάρος αναλογία (W/W) 2:1). 

Σε αυτή τη  μελέτη έγινε έλεγχος του ρυθμού αποδέσμευσης εγκλωβισμένων σε λιποσώματα 

μορίων όταν τα λιποσώματα διασπείρονται σε συστήματα υδρογελών παρουσία των προς 

εξέταση εκδοχών. Ουσιαστικά μας ενδιαφέρει εδώ να διερευνήσουμε εάν τα έκδοχα 

επηρεάζουν την κινητική απελευθέρωσης φαρμάκων από τέτοια σύνθετα συστήματα 

χορήγησης. 

Για να διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, πρέπει να έχουμε υπ’όψη μας ότι η κινητική απελευθέρωσης 

ουσιών από το σύστημα φάρμακο - σε - λιπόσωμα - σε - γέλες μπορεί να επηρεάζεται από 

πολλούς παράγοντες. Πιο αναλυτικά οι σημαντικότεροι από τους παράγοντες που μπορεί να 

επηρεάζουν την κινητική απελευθέρωσης φαρμάκων είναι: 

1. H λιποφιλικότητα/υδροφιλικότητα της προς απελευθέρωση ουσίας (φαρμάκου). Αυτή 

συνδέεται κυρίως με τη συγκράτηση του φαρμάκου από τα λιπίδια από τα οποία 

σχηματίζονται τα λιποσώματα. Λόγω μεγαλύτερης συγγένειας τα πιο λιπόφιλα φάρμακα 

αναμένεται να παραμένουν περισσότερο στα λιποσώματα, ακόμα και αν αυτά δεν έχουν 

πλήρη μεμβρανική ακεραιότητα (δηλαδή έχουν ανοίξει πόροι στη μεμβράνη τους).   

2. H λιπιδική σύσταση του λιποσωμικού φορέα (είδος λιπιδίου και επίδραση 

χοληστερόλης), η οποία συνδέεται με τη σταθερότητα των λιποσωμάτων όταν 

ευρίσκονται σε επαφή με τα έκδοχα.  Όσο πιο σταθερά είναι τα λιποσώματα τόσο πιο 

πολύ αναμένεται να συγκρατούν τα φάρμακα που έχουν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό 

τους.  

3. Oι ρεολογικές ιδιότητες του συστήματος διασποράς δηλαδή των υδρογελών. Αυτές 

πιθανώς να συνδέονται τόσο με τη ταχύτητα διάχυσης των φαρμάκων δια μέσου της 

γέλης προς την υδατική φάση (διαμέρισμα δέκτης στο πείραμα) καθώς και με τη 

σταθερότητα των λιποσωμάτων που έχουν διασπαρθεί στη γέλη. Πιο πυκνές (με 
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μεγαλύτερο ιξώδες) μπορεί να είναι περισσότερο επιβαρυντικές στα λιποσώματα (δηλαδή 

τα λιποσώματα να μην αντέχουν τη μηχανική πίεση που υφίστανται).  

4. Η παρουσία ή μη διαφόρων εκδόχων όπως βοηθητικών διάλυσης δυσδιάλυτων 

φαρμάκων (συνδιαλύτες), παραγόντων που αυξάνουν τη διαπερατότητα ουσιών σε 

επιφάνειες που αποτελούν φραγμούς κατά τη διάχυση μορίων και άλλα έκδοχα. Τα 

έκδοχα μπορεί να επηρεάζουν τη σταθερότητα των λιποσωμάτων (όπως είδαμε στο 

πρώτο τμήμα της εργασίας [παρ. 3.1] ή μπορεί να αποτελούν δεξαμενή που συγκρατεί το 

φάρμακο (ανάλογα με τις ιδιότητες του φαρμάκου), μέσα στη γέλη ακόμα και μετά που 

έχει απελευθερωθεί το φάρμακο από τα λιποσώματα. 

Επειδή η εμπλοκή ενός τόσου μεγάλου αριθμού παραγόντων καθιστά γενικώς τις κινητικές 

μελέτες περίπλοκες προσπαθήσαμε να τους λάβουμε όλους υπόψη  χωρίς να 

απομακρυνθούμε από το σκοπό της παρούσας μελέτης.  

Γι’αυτό η μελέτη αυτή χωρίστηκε σε δυο υπομελέτες όσον αφορά το είδος του 

εγκλωβισμένου στα λιποσώματα μορίου. Στη μια από τις υπομελέτες εξετάζεται  ο ρυθμός 

απελευθέρωσης μιας υδρόφιλης ουσίας – μοντέλο, που στην περίπτωση αυτής της μελέτης 

είναι η καλσεΐνη  και στην άλλη ο ρυθμός απελευθέρωσης μιας υδρόφοβης ουσίας – μοντέλο 

που στις μελέτες μας ήταν η γκριζεοφουλβίνη, από το σύστημα φάρμακο - σε - λιπόσωμα - 

σε – γέλες παρουσία εκδοχών.  

Σε προηγούμενη μελέτη (διπλωματική ΜΔΕ της κ. Σ. Φωτοπούλου) ελέγχθηκε η επίδραση 

του εγκλωβισμού μορίων σε λιποσώματα στην κινητική απελευθέρωσης τους από γέλες (σε 

σύγκριση με το ρυθμό απελευθέρωσης από απλές γέλες [χωρίς λιποσώματα]). Τα 

αποτελέσματα αυτής της προηγούμενης μελέτης που έγινε στο εργαστήριο μας 

χρησιμοποιήθηκαν (ως controls) για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων έλεγχου ρυθμού 

απελευθέρωσης ίδιων μορίων από το σύστημα φάρμακο - σε - λιπόσωμα - σε – γέλες 

παρουσία εκδοχών. Για αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες γέλες που είχαν χρησιμοποιηθεί και 

στην προηγούμενη μελέτη. 

Παρασκευάστηκαν λοιπόν λιποσώματα PC, και DSPC/Chol 1:1, που εγκλωβίζουν καλσεΐνη 

και γκριζεοφουλβίνη και μελετήθηκε η απελευθέρωση των μορίων αυτών από γέλες χωρίς, 

καθώς και μετά, από προσθήκη των  εκδοχών Transcutol HP, Propylene-glycol, Cremophor 

EL και Labrafac. Ουσιαστικά στα πειράματα αυτά γίνεται εκτίμηση της σταθερότητας των 

λιποσωμάτων.  

O υπολογισμός της κινητικής  απελευθέρωσης  απαιτεί τη λήψη όλου του ρυθμιστικού 

διαλύματος από το διαμέρισμα υποδοχής σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και 

αναπλήρωση του όγκου, για τη συνέχιση του πειράματος. Ακολουθεί μέτρηση του φθορισμού 

του δείγματος (στα Ex=470nm, Em=520nm) για την εκτίμηση της συγκέντρωσης καλσεΐνης 

που έχει απελευθερωθεί από τις γέλες, ενώ για τη γκριζεοφουλβίνη ακολουθεί μέτρηση 

απορρόφησης στα 294nm. 
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3.3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΑΠΌ  MLV 

ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΚΛΩΒΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΛΣΕΪΝΗ, 

ΟΤΑΝ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΓΕΛΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ 

ΔΥΣΔΙΑΛΥΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΟΧΩΝ  

 

3.3.1 Μελέτη απελευθέρωσης καλσεΐνης από DSPC/Chol 1:1 λιποσώματα κατά τη 

διασπορά τους σε γέλη HEC 4% , απουσία και παρουσία των εκδοχών 

Transcutol HP(10% και 25%κ.β) και Propylene-glycol(10% και 25%κ.β). 

Σύγκριση αποτελεσμάτων με αντίστοιχες απουσία προσθήκης των εκδοχών 

στην υδρογέλη.  

 
Όπως φαίνεται από τα πειραματικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στα σχήματα 3.6 

(πειράματα ελέγχου –καλσεΐνη διασπαρμένη στις γέλες) και 3.7 (πειράματα με την καλσεΐνη 

εγκλωβισμένη στα λιποσώματα τα οποία διασπείρονται στις γέλες), και αναλυτικά (τιμές 

στους πίνακες 3.6.) είναι εμφανές ότι η απελευθέρωση καλσεΐνης από τις γέλες είναι πολύ πιο 

γρήγορη όταν διασπείρετε στις γέλες ενώ καθυστερεί όταν εγκλωβίζεται στα λιποσώματα 

(σύγκριση των δύο σχημάτων). Όμως μεταξύ των διαφόρων γελών που χρησιμοποιήθηκαν σε 

κάθε περίπτωση (χωρίς έκδοχα ή με τα διάφορα έκδοχα) δεν φαίνονται να υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές. 

 

Σχήμα.3.7. Μεταβολή της % απελευθέρωσης της 

εγκλωβισμένης σε DSPC /Chol 1:1λιποσώματα 

καλσεΐνης όταν τα λιποσώματα διασπείρονται σε 

υδρογέλη HEC παρουσία και μη των εκδοχών 

Transcutol (10& και 25% κ.β)  και Propylene-glycol 

(10& και 25% κ.β). 
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Λιποσώματα DSPC/Chol(1:1)
ΓΕΛΗ: HEC
Διαμέρισμα υποδοχής: TBS 7,4

 όχι έκδοχα 
 10 % Tr
 10 % Pg
 25 % Tr
 25 % Pg
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CONTROL 
ΓΕΛΗ: HEC
Διαμέρισμα υποδοχής: TBS 7,4

 Control
 10 % Tr
 10 % Pg
 25 % Tr 
 25 % Pg

Σχήμα.3.6. Μεταβολή της %  απελευθέρωσης 

καλσεΐνης από υδρογέλη HEC 4% παρουσία και μη των 

εκδοχών Transcutol (10% και 25% κ.β) και  Propylene-

glycol (10% και 25% κ.β). 
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Πίνακας.3.6.  
Α. Μεταβολή % απελευθέρωσης καλσεΐνης από υδρογέλη HEC παρουσία και μη των εκδοχών 

Transcutol HP (10%) και Propylene-glycol (10%). 

Liposomes 
DSPC:Chol 1:1 

 
control 

 
control&10% transcutol 

 

control& 10% propylene-
glycol 

 

Χρόνος (h) 
% 

Απελευθέρωση sd 
% 

Απελευθέρωση sd 
% 

Απελευθέρωση sd 
0 0 0 0 0 0 0 
1 20,09 0,18 20,32 1,59 21,06 1,25 
3 37,47 3,07 40,22 2,58 37,17 3,04 
8 57,27 4,95 65,06 3,15 57,09 5,56 

24 75,78 4,85 84,43 3,50 74,47 9,21 
48 82,87 5,23 92,76 3,36 81,05 10,34 
Β Μεταβολή % απελευθέρωσης καλσεΐνης από υδρογέλη HEC παρουσία και μη των εκδοχών 

Transcutol HP (25%) και Propylene-glycol (25%). 

Liposomes 
DSPC:Chol 1:1 

 
control 

 
control&25% transcutol 

 

control& 25% propylene-
glycol 

 

Χρόνος (h) 
% 

Απελευθέρωση sd 
% 

Απελευθέρωση sd 
% 

Απελευθέρωση sd 
0 0 0 0,00 0,00 0 0 
1 20,09 0,18 19,25 1,06 18,42 1,15 
3 37,47 3,07 36,45 1,40 34,68 2,41 
8 57,27 4,95 59,62 2,25 55,81 4,36 

24 75,78 4,85 78,35 0,43 75,75 8,84 
48 82,87 5,23 87,12 1,32 83,70 9,07 

Γ. Μεταβολή % απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε DSPC:Chol 1:1 λιποσώματα καλσεΐνης όταν 
τα λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη HEC παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol HP (10%) 

και Propylene-glycol (10%). 

Liposomes 
DSPC:Chol 

1:1 

 
 

liposomal όχι παραγοντα 
  

liposomal &10% transcutol
 

liposomal & 10% 
propylene-glycol 

 

Χρόνος (h) 
% 

Απελευθέρωση sd 
% 

Απελευθέρωση sd 
% 

Απελευθέρωση sd 
0 0 0 0 0 0 0 
1 13,784 1,273 12,58 0,68 13,73 1,28 
3 24,491 1,883 25,63 1,06 25,06 2,02 
8 38,203 2,307 41,83 0,81 39,37 3,01 

24 50,939 2,426 55,77 0,03 51,81 4,46 
48 55,555 2,525 61,54 1,22 56,70 4,90 

Δ. Μεταβολή % απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε DSPC:Chol 1:1 λιποσώματα καλσεΐνης όταν 
τα λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη HEC παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol HP (25%) 

και Propylene-glycol (25%). 
Liposomes 
DSPC:Chol 

1:1 

 
liposomal όχι παραγοντα 

  
liposomal & 25% transcutol 

 

liposomal & 25% 
propylene-glycol 

 

Χρόνος (h) 
% 

Απελευθέρωση sd 
% 

Απελευθέρωση sd 
% 

Απελευθέρωση sd 
0 0 0 0 0 0 0 
1 13,784 1,273 14,05 1,28 11,37 1,39 
3 24,491 1,883 27,17 2,12 21,91 2,25 
8 38,203 2,307 43,75 2,38 36,67 3,39 

24 50,939 2,426 59,98 1,62 51,63 5,52 
48 55,555 2,525 67,48 0,54 57,87 6,09 
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Συμπεράσματα  

Ενώ η επίδραση του εγκλωβισμού της καλσεΐνης σε λιποσώματα (DSPC/Chol 1:1) στην 

κινητική απελευθέρωσης της καλσεΐνης από τις γέλες είναι εμφανής (σύγκριση των τιμών 

των πινάκων και των διαγραμμάτων), όπως προέκυψε και από την αντίστοιχη προηγούμενη 

μελέτη που έγινε στο εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας), γενικά δεν φαίνονται να 

είναι σημαντικές οι διαφορές που μετρήθηκαν όσο αφορά τις τιμές απελευθέρωσης 

καλσεΐνης μεταξύ των γελών που περιέχουν και δεν περιέχουν έκδοχα. Η στατιστική 

ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων έγινε χρησιμοποιώντας το paired t-test (t-test για 

συζευγμένες τιμές δυο πληθυσμών). Δε σημειώθηκαν σημαντικές επιδράσεις όσο αφορά την  

κινητική απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε DSPC:Chol 1:1 λιποσώματα καλσεΐνης όταν 

τα λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη HEC παρουσία των εκδόχων 10% transcutol, 10% 

propylene-glycol & 25% transcutol και 25% propylene-glycol σε σχέση με την κινητική 

απελευθέρωσης της καλσεΐνης από τα ίδια λιποσώματα όταν αυτά διασπείρονται σε υδρογέλη 

HEC χωρίς την προσθήκη κάποιου από αυτά τα έκδοχα.  

Τα αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων συσχετίζονται πολύ καλά και με αυτά της 

προηγούμενης μελέτης σταθερότητας λιποσωμάτων παρουσία των ιδίων εκδόχων, που έγινε 

στο πρώτο μέρος (παρ. 3.1). Είναι λογικό αφού αυτά τα έκδοχα δεν επηρεάζουν τη 

σταθερότητα ή αλλιώς τη συγκράτηση της καλσεΐνης στα λιποσώματα DSPC/Chol 1:1, να 

μην επηρεάζουν και την κινητική απελευθέρωσής της όταν προστίθενται στις γέλες στις 

οποίες διασπείρονται αυτά τα λιποσώματα. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι είναι συμβατή η προσθήκη  10% transcutol, 10% propylene-

glycol & 25% transcutol και 25% propylene-glycol σε γέλη HEC 4%, στην οποία 

διασπείρονται λιποσώματα DSPC/Chol 1:1. 
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3.3.2  Μελέτη αποδέσμευσης καλσεΐνης από DSPC /Chol 1:1 λιποσώματα κατά τη 

διασπορά τους σε μίγμα υδρογελών HEC 4% & Carbopol 2% (2:1) παρουσία   των 

εκδοχών Transcutol HP(10% και 25%κ.β) και Propylene-glycol (10% και 25%κ.β). 

Σύγκριση αποτελεσμάτων με αντίστοιχες απουσία προσθήκης των εκδοχών στο 

μίγμα.  

 
 
Στη συνέχεια έγιναν τα ίδια πειράματα σε μίγμα γέλης HEC 4% & carbopol 2%  σε αναλογία 

βάρους 2:1, και εξετάστηκε και πάλι η απελευθέρωση καλσεΐνης από λιποσώματα 

DSPC/Chol που διασπείρονται στις γέλες απουσία και παρουσία εκδόχων. 

Τα αποτελέσματα απεικονίζονται γραφικά στα σχήματα 3.8 και 3.9 και αναλυτικά στον 

πίνακα 3.7. 
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CONTROL
ΓΕΛΗ: Μίγμα
Διαμέρισμα Υποδοχής : TBS 7,4

 control 
 10 % Tr
 10 % Pg
 25 % Tr
 25 % Pg

Σχήμα.3.8. Μεταβολή της %  απελευθέρωσης 

καλσεΐνης από μίγμα υδρογελών HEC 4% & carbopol 

2% (2:1κ.β.) παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol 

(10% και 25% κ.β) και  Propylene-glycol (10% και 

25% κ.β). 
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Λιποσώματα DSPC/Chol (1:1)
ΓΕΛΗ : Mixture
Διαμέρισμα υποδοχής: TBS 7,4

 όχι έκδοχα
 10 % Tr
 10 % Pg
 25 % Tr
 25 % Pg

Σχήμα.3.9 Μεταβολή της % απελευθέρωσης της 

εγκλωβισμένης σε DSPC/Chol1:1 λιποσώματα καλσεΐνης 

όταν τα λιποσώματα διασπείρονται σε μίγμα υδρογελών 

HEC 4% & carbopol 2% (2:1κ.β.) παρουσία και μη των 

εκδοχών Transcutol (10& και 25% κ.β)  και Propylene-

glycol (10& και 25% κ.β). 
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Πίνακας.3.7.  
Α. Μεταβολή % απελευθέρωσης καλσεΐνης από μίγμα υδρογελών HEC 4% & carbopol 2% (2:1κ.β.) 

παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol HP (10%) και Propylene-glycol (10%). 
Liposomes 
DSPC:Chol 

1:1 
control 

  

 
control&10% transcutol 

 

control& 10% propylene-
glycol 

 

Χρόνος (h)  
% 

Απελευθέρωση sd 
% 

Απελευθέρωση sd 
% 

Απελευθέρωση sd 
0 0 0 0 0 0 0 
1 21,30 1,04 23,01 0,79 20,99 2,79 
3 36,99 0,31 31,98 11,23 37,07 4,63 
8 55,00 4,11 50,55 10,45 53,80 6,13 

24 71,67 5,00 65,34 9,32 70,27 8,37 
48 78,69 5,10 72,19 7,75 77,52 8,70 

Β. Μεταβολή  % απελευθέρωσης καλσεΐνης από HEC 4% & carbopol 2% (2:1κ.β.)  παρουσία και μη 
των εκδοχών Transcutol HP (25%) και Propylene-glycol (25%). 

Liposomes 
DSPC:Chol 

1:1 
Control 

 
control&25% transcutol 

 

control& 25% propylene-
glycol 

 

Χρόνος (h) 
% 

Απελευθέρωση sd 
% 

Απελευθέρωση sd 
% 

Απελευθέρωση sd 
0 0 0 0 0 0 0 
1 21,30 1,04 21,11 1,45 19,90 3,50 
3 36,99 0,31 38,22 3,42 35,42 5,37 
8 55,00 4,11 57,78 4,05 55,13 6,90 

24 71,67 5,00 77,74 0,00 74,88 9,83 
48 78,69 5,10 85,24 4,23 84,53 9,71 

Γ. Μεταβολή  % απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε DSPC:Chol 1:1 λιποσώματα καλσεΐνης όταν 
τα λιποσώματα διασπείρονται σε μίγμα υδρογελών HEC 4% & carbopol 2% (2:1κ.β.)  παρουσία και 

μη των εκδοχών Transcutol HP (10%) και Propylene-glycol (10%). 
Liposomes 
DSPC:Chol 

1:1 
liposomal όχι παραγοντα  

 
liposomal &10% transcutol  

 

liposomal & 10% 
propylene-glycol 

 

Χρόνος (h) 
% 

Απελευθέρωση sd 
% 

Απελευθέρωση sd 
% 

Απελευθέρωση 
sd 

0 0 0 0 0 0 0 
1 15,939 0,074 17,52 2,02 16,08 1,93 
3 26,923 0,148 30,50 4,47 27,47 2,64 
8 39,437 0,584 45,34 8,32 40,75 3,15 

24 51,101 0,129 58,04 10,06 53,39 4,72 
48 56,552 0,097 61,55 9,61 60,85 2,86 

Δ. Μεταβολή % απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε DSPC:Chol 1:1 λιποσώματα καλσεΐνης όταν 
τα λιποσώματα διασπείρονται σε μίγμα υδρογελών HEC 4% & carbopol 2% (2:1κ.β.) παρουσία και μη 

των εκδοχών Transcutol HP (25%) και Propylene-glycol (25%). 
Liposomes 
DSPC:Chol 

1:1 
liposomal όχι παραγοντα  

 
liposomal & 25% transcutol 

  

liposomal & 25% 
propylene-glycol 

 

Χρόνος(h)  
% 

Απελευθέρωση sd 
% 

Απελευθέρωση sd 
% 

Απελευθέρωση sd 
0 0 0 0 0 0 0 
1 15,939 0,074 14,92 0,59 13,08 2,01 
3 26,923 0,148 25,87 0,90 23,91 3,60 
8 39,437 0,584 39,52 1,45 37,86 5,08 

24 51,101 0,129 50,87 1,04 52,55 8,37 
48 56,552 0,097 57,58 0,97 59,87 9,58 
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Συμπεράσματα  

Η στατιστική ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων έγινε χρησιμοποιώντας το paired t-

test (t-test για συζευγμένες τιμές δυο πληθυσμών). Δε σημειώθηκαν σημαντικές επιδράσεις 

όσο αφορά την  κινητική απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε DSPC:Chol1:1 λιποσώματα 

καλσεΐνης όταν τα λιποσώματα διασπείρονται σε μίγμα υδρογελών HEC 4% & carbopol 2% 

(2:1κ.β αναλογία.) παρουσία των εκδόχων 10% transcutol, 10% propylene-glycol, 25% 

transcutol και 25% propylene-glycol σε σχέση με την κινητική απελευθέρωσης της καλσεΐνης 

από τα ίδια λιποσώματα όταν αυτά διασπείρονται σε μίγμα υδρογελών HEC 4% & carbopol 

2% (2:1κ.β αναλογία.) χωρίς την προσθήκη κάποιου από τα  έκδοχα.   

Τα αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων συσχετίζονται πολύ καλά και με αυτά της 

προηγούμενης μελέτης σταθερότητας λιποσωμάτων παρουσία των ιδίων εκδόχων, που έγινε 

στο πρώτο μέρος (παρ. 3.1). Είναι λογικό αφού αυτά τα έκδοχα δεν επηρεάζουν τη 

σταθερότητα ή αλλιώς τη συγκράτηση της καλσεΐνης στα λιποσώματα DSPC/Chol 1:1, να 

μην επηρεάζουν και την κινητική απελευθέρωσής της όταν προστίθενται στις γέλες στις 

οποίες διασπείρονται αυτά τα λιποσώματα. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι είναι συμβατή τη προσθήκη  10% transcutol, 10% propylene-

glycol & 25% transcutol και 25% propylene-glycol σε μίγμα υδρογελών HEC 4% & 

carbopol 2% (2:1κ.β.), στην οποία διασπείρονται λιποσώματα DSPC/Chol 1:1. 
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3.3.3. Μελέτη απελευθέρωσης καλσεΐνης από DSPC/Chol 1:1 λιποσώματα κατά τη 

διασπορά τους σε γέλη carbopol 1%  παρουσία των εκδόχων Transcutol HP(25% 

κ.β), Propylene-glycol(25% κ.β) και Labrafac(25%).  

 

Η ίδια μελέτη (με τα DSPC/Chol 1:1 λιποσώματα) έγινε και σε γέλη Carbopol (1%). Εδώ 

έγινε επιπλέον μελέτη της επίδρασης της προσθήκης του εκδόχου Labrafac, λόγω του ότι το 

έκδοχο αυτό ευρέθηκε να επηρεάζει ουσιαστικά την ακεραιότητα ακόμα και αυτών των 

«σκληρών» λιποσωμικών μεμβρανών που αποτελούνται από DSPC/Chol 1:1. Τα πειραματικά 

αποτελέσματα αυτής της μελέτης φαίνονται στα σχήματα 3.10 και 3.11 και αναλυτικά (τιμές) 

στον πίνακα 3.8.   

Πράγματι φαίνεται άμεσα από το σχήμα 3.11, η διαφορετική συμπεριφορά του συστήματος 

όταν μέσα στη γέλη προστίθεται το Labrafac (σε σύγκριση με τα άλλα έκδοχα που βρέθηκαν 

να μην επηρεάζουν πολύ τη σταθερότητα αυτών των λιποσωμάτων). Το Labrafac προφανώς 

διασπά τα λιποσώματα και η συγκέντρωση της ελεύθερης καλσεΐνης αυξάνει οπότε τελικά η 

καλσεΐνη βγαίνει από τη γέλη πιο γρήγορα.  
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ΓΕΛΗ: Carbopol 1%
Διαμέρισμα υποδοχής: TBS 7,4

 control
 25 % Tr 
 25 % Pg
 25 % Lab

Σχήμα.3.10. Μεταβολή της %  απελευθέρωσης καλσεΐνης 

από υδρογέλη  carbopol 1% παρουσία και μη των εκδοχών 

Transcutol (25% κ.β),  Propylene-glycol (25% κ.β) και 

Labrafac(25% κ.β). 
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Λιποσώματα DSPC/Chol(1:1)
ΓΕΛΗ: carbopol1%
Διαμέρισμα υποδοχής: TBS 7,4

 όχι έκδοχα
 25% Tr
 25% Pg
 25% Lab

Σχήμα 3.11. Μεταβολή της % απελευθέρωσης της 

εγκλωβισμένης σε DSPC /Chol1:1 λιποσώματα καλσεΐνης 

όταν τα λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη carbopol 

1%  παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol (25%κ.β), 

Propylene-glycol (25% κ.β) και Labrafac(25% κ.β). 
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Πίνακας.3.8.  
Α. Μεταβολή % απελευθέρωσης καλσεΐνης από υδρογέλη carbopol 1% παρουσία και μη των εκδοχών 

Transcutol HP (25%) Propylene-glycol (25%) και Labrafac(25% κ.β). 

Liposomes DSPC/Chol 1:1 
carbopol1%(control) 

 
carbopol1% & 25%TR(control) 

 
Χρόνος(h)  %Απελευθέρωση SD %Απελευθέρωση SD 

0 0 0 0 0 
1 27,83 1,65 27,19 0,49 
3 47,34 1,3 47,24 1,03 
5 58,35 1,69 57,78 1,11 
8 68,87 1,37 67,46 1,02 

24 83,98 0,63 83,05 1,46 
48 90,35 0,71 90,21 1,55 

     

Liposomes DSPC/Chol 1:1 
carbopol1% & 

25%PG(control) 
carbopol1% & 25%Labrafac(cont)

 
Χρόνος(h)  %Απελευθέρωση SD %Απελευθέρωση SD 

0 0 0 0 0 
1 21,6 0,24 27,84 0,83 
3 38,95 0,68 47,86 1,16 
5 49,66 1,07 57,97 0,84 
8 60,08 1,48 68,32 0,89 

24 77,66 2,03 83,38 1,01 
48 85,77 2,83 89,8 1,05 

 
Β.. Μεταβολή % απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε DSPC:Chol 1:1 λιποσώματα καλσεΐνης όταν 
τα λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη  carbopol 1% παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol HP 

(25%), Propylene-glycol (25%) και Labrafac(25% κ.β). 

Liposomes DSPC/Chol 1:1 
carbopol1%(liposomal) 

 
carbopol1% & 25%TR(liposomal) 

 
Χρόνος(h)  %Απελευθέρωση SD %Απελευθέρωση SD 

0 0 0 0 0 
1 17,19 1,13 18,32 1,45 
3 31,53 0,9 32,18 1,3 
5 39,01 0,71 39,92 1,37 
8 48,52 0,58 48,27 1,38 

24 58,73 0,46 58,26 1,44 
48 63,02 0,51 62,53 1,29 

Liposomes DSPC/Chol 1:1 
carbopol1% 

&25%PG(liposomal) carbopol1% & 25%Labrafac(lip) 
Χρόνος(h)  %Απελευθέρωση SD %Απελευθέρωση SD 

0 0 0 0 0 
1 17,46 1,27 25,72 0,53 
3 30,2 1,48 42,51 0,14 
5 37,96 1,57 51,23 0,67 
8 46,97 1,32 61,46 1,13 

24 59,06 0,82 73,64 1,93 
48 64,4 1,04 78,72 2,17 

Συμπεράσματα  
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Η στατιστική ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων έγινε χρησιμοποιώντας το 

paired t-test (t-test για συζευγμένες τιμές δυο πληθυσμών). Δε σημειώθηκαν σημαντικές 

επιδράσεις όσο αφορά την  κινητική απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε DSPC:Chol 

1:1 λιποσώματα καλσεΐνης όταν τα λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη carbopol 1% 

παρουσία των εκδόχων 25% transcutol και 25% propylene-glycol σε σχέση με την 

κινητική απελευθέρωσης της καλσεΐνης από τα ίδια λιποσώματα όταν αυτά 

διασπείρονται σε υδρογέλη carbopol 1% χωρίς την προσθήκη κάποιου από τα  έκδοχα. Η 

στατιστική ανάλυση έδειξε σημαντικές διαφορές όσο αφορά την κινητική 

απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε DSPC:Chol 1:1 λιποσώματα καλσεΐνης όταν τα 

λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη carbopol 1% μετά την προσθήκη του 

γαλακτωματοποιητή  Labrafac Hydro σε ποσοστό 25% (κ.β.) σε σχέση με την κινητική 

απελευθέρωσης της καλσεΐνης από τα ίδια λιποσώματα όταν αυτά διασπείρονται σε 

υδρογέλη carbopol 1%  παρουσία και μη  των εκδόχων  25% transcutol και 25% 

propylene-glycol.  

Είναι σημαντικό να επισημανθεί σε αυτό το σημείο ότι το έκδοχο Labrafac δεν ευρέθηκε 

να επηρεάζει την κινητική απελευθέρωσης της ελεύθερης καλσεΐνης από τη γέλη (σχήμα 

3.10), οπότε η επίδραση στα πειράματα στα οποία η καλσεΐνη είναι σε λιποσώματα έχει 

πράγματι σχέση με τη σταθερότητα των λιποσωμάτων σε αυτό το μέσο, αφού το έκδοχο 

δεν συνδέεται με πιθανές αλλαγές στη ρεολογία της γέλης που επηρεάζουν την διάχυση 

της καλσεΐνης μέσα από αυτή. 
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3.3.4  Μελέτη απελευθέρωσης καλσεΐνης από DSPC/Chol 1:1 λιποσώματα κατά τη 

διασπορά τους σε γέλη carbopol 2%  παρουσία  των εκδοχών Transcutol 

HP(25%κ.β), Propylene-glycol (25% κ.β) και Labrafac(25% κ.β).  

 

Το ίδιο ακριβώς πείραμα, με το προηγούμενο έγινε και πάλι εδώ,  χρησιμοποιώντας τη γέλη 

carbopol σε μεγαλύτερη συγκέντρωση (2%) και όπως φαίνεται σε γενικές γραμμές τα 

αποτελέσματα αυτού του πειράματος είναι παραπλήσια με αυτά του προηγούμενου. Τα 

πειραματικά αποτελέσματα φαίνονται στα σχήματα 3.12 και 3.13 και στον πίνακα 3.9. Εδώ, 

συγκρίνοντας με το προηγούμενο πείραμα η επίδραση του Labrafac (σχήματα 3.11 με 3.13) 

είναι μικρότερη, αλλά και πάλι –όπως αναφέρετε στα συμπεράσματα παρακάτω- στατιστικά 

σημαντική). 
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CONTROL
ΓΕΛΗ: Carbopol 2%
Διαμέρισμα υποδοχής: TBS 7,4

 όχι έκδοχα
 25 % Tr
 25 % Pg
 25 % Lab

Σχήμα.3.12. Μεταβολή της % απελευθέρωσης καλσεΐνης 

από υδρογέλη  carbopol 2% παρουσία και μη των εκδοχών 

Transcutol (25% κ.β),  Propylene-glycol (25% κ.β) και 

Labrafac(25% κ.β). 
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Λιποσώματα DSPC/Chol(1:1)
ΓΕΛΗ: Carbopol 2% 
Διαμέρισμα Υποδοχής: TBS 7,4

 όχι έκδοχα
 25% Tr
 25% Pg
 25% Lab

Σχήμα.3.13. Μεταβολή της % απελευθέρωσης της 

εγκλωβισμένης σε DSPC /Chol1:1 λιποσώματα καλσεΐνης 

όταν τα λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη carbopol 2%  

παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol (25%κ.β), 

Propylene-glycol (25% κ.β) και Labrafac(25% κ.β). 
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Πίνακας 3.9.  
Α. Μεταβολή % απελευθέρωσης καλσεΐνης από υδρογέλη carbopol 2% παρουσία και μη των 

εκδοχών Transcutol HP (25%) Propylene-glycol (25%) και Labrafac(25% κ.β). 
Liposomes 

l 
DSPC/Chol 1:1 

 
carbopol2%(control) 

 
carbopol 2 % & 25%TR(control)

 
Χρόνος(h)  %Απελευθέρωση SD %Απελευθέρωση SD 

0 0 0 0 0 
1 25,12 1,43 24,71 1,09 
3 43,03 2,83 43,31 1,41 
5 53,33 3,26 53,37 1,76 
8 63,07 3,09 62,93 1,89 

24 78,92 1,97 79,79 0,81 
48 87,49 1,53 88,14 1,13 

Liposomes 
DSPC/Chol 
1:1 

 
carbopol 2 % & 

25%PG(control) 

carbopol2% & 
25%Labrafac(control) 

 
Χρόνος(h)  %Απελευθέρωση SD %Απελευθέρωση SD 

0 0 0 0 0 
1 20,81 0,44 25,13 3,78 
3 37,66 1,14 42,25 5,93 
5 47,33 1,34 52,16 6,66 
8 58,08 1,36 61,24 7,21 

24 74,57 1,71 77,47 6,22 
48 81,69 2,04 86,22 3,8 

 
Β. Μεταβολή % απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε DSPC:Chol 1:1 λιποσώματα καλσεΐνης 

όταν τα λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη  carbopol 1% παρουσία και μη των εκδοχών 
Transcutol HP (25%), Propylene-glycol (25%) και Labrafac(25% κ.β). 

Liposomes
DSPC/Chol 
1:1 

 
carbopol2%(liposomal) 

 

carbopol 2 % & 
25%TR(liposomal) 

 
Χρόνος(h) %Απελευθέρωση SD %Απελευθέρωση SD 

0 0 0 0 0 
1 18,04 0,75 19,14 0,32 
3 31,93 1 32,73 0,31 
5 39,93 1,28 40,75 0,32 
8 49,23 1,33 49,09 0,3 

24 59,8 1,17 59,63 0,56 
48 65,29 0,46 64,38 0,13 

Liposomes
DSPC/Chol 
1:1 

 
carbopol 2 % & 

25%PG(liposomal) 
 

carbopol2% & 25%Labrafac 
(liposomal) 

 
Χρόνος(h) %Απελευθέρωση SD %Απελευθέρωση SD 

0 0 0 0 0 
1 16,82 0,41 22,98 0,57 
3 28,34 0,86 38,83 0,61 
5 35,23 1,12 47,26 0,63 
8 44,06 1,51 56,79 1,02 

24 56,68 1,56 68,79 1,62 
48 62,79 1,31 73,91 1,42 
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Συμπεράσματα  

Η στατιστική ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων έγινε χρησιμοποιώντας το paired t-

test (t-test για συζευγμένες τιμές δυο πληθυσμών). Δε σημειώθηκαν σημαντικές επιδράσεις 

όσο αφορά την  κινητική απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε DSPC:Chol 1:1 λιποσώματα 

καλσεΐνης όταν τα λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη carbopol 2% παρουσία των 

εκδόχων 25% transcutol και 25% propylene-glycol σε σχέση με την κινητική απελευθέρωσης 

της καλσεΐνης από τα ίδια λιποσώματα όταν αυτά διασπείρονται σε υδρογέλη carbopol 2% 

χωρίς την προσθήκη κάποιου από τα  έκδοχα. Η στατιστική ανάλυση έδειξε σημαντικές 

διαφορές όσο αφορά την κινητική απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε DSPC:Chol1:1 

λιποσώματα καλσεΐνης όταν τα λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη carbopol 2% μετά 

την προσθήκη του γαλακτωματοποιητή  Labrafac Hydro σε ποσοστό 25% (κ.β.) σε σχέση με 

την κινητική απελευθέρωσης της καλσεΐνης από τα ίδια λιποσώματα όταν αυτά 

διασπείρονται σε υδρογέλη carbopol 2%  παρουσία και μη  των εκδόχων  25% transcutol και 

25% propylene-glycol.   

Και πάλι, δεν ευρέθηκε το εν λόγο έκδοχο να επηρεάζει την διάχυση της καλσεΐνης από την 

γέλη, όταν η καλσεΐνη διαλύεται στη γέλη (σχήμα 3.12) οπότε είναι λογικό να συμπεράνουμε 

ότι η επίδραση που παρατηρείται στις λιποσωμικές γέλες συνδέεται με τη διαφορά 

σταθερότητας αυτών των λιποσωμάτων παρουσία του Labrafac, που διαπιστώθηκε στα 

πειράματα του πρώτου μέρους (παρ. 3.1). 
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3.3.5 Μελέτη απελευθέρωσης καλσεΐνης από PC λιποσώματα κατά τη διασπορά τους σε 

μίγμα υδρογελών HEC 4% & carbopol 2% (2:1) παρουσία των εκδοχών Transcutol 

HP (25%κ.β)  και Propylene-glycol (25%κ.β). Σύγκριση αποτελεσμάτων με 

αντίστοιχες απουσία προσθήκης των εκδόχων στο μίγμα.  

 
Εάν τα συμπεράσματα που βγήκαν από τα αμέσως προηγούμενα πειράματα για την επίδραση 

του Labrafac είναι σωστά, θα πρέπει τα περισσότερο ασταθή λιποσώματα που αποτελούνται 

μόνο από PC, και τα οποία είδαμε στα πειράματα του πρώτου μέρους να είναι ασταθή όταν 

επωάζονται παρουσία και των άλλων εκδόχων, να έχουν παραπλήσια συμπεριφορά όσο 

αφορά την επίδραση και αυτών των εκδόχων στην κινητική απελευθέρωσης της καλσεΐνης 

από λιποσωμικές γέλες. Για να διαπιστωθεί λοιπόν ότι πράγματι αυτό συμβαίνει, και δεν 

είναι κάποια ειδική αλληλεπίδραση μεταξύ Labrafac και DSPC λιποσωμάτων που δίνει αυτά 

τα αποτελέσματα, σχεδιάστηκε αυτό το πείραμα για έλεγχο της επίδρασης των πιο ήπιων 

(σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους) εκδόχων Transcutol και propylene glycol 

στην απελευθέρωση καλσεΐνης από λιποσωμικές γέλες που περιέχουν PC λιποσώματα. 

Τα αποτελέσματα αυτού του πειράματος παρουσιάζονται στα διαγράμματα 3.14 και 3.15 και 

αναλυτικά οι τιμές στον πίνακα 3.10 (παρακάτω). 
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ΓΕΛΗ: Μίγμα
Διαμέρισμα υποδοχής: TBS 7,4

 όχι έκδοχα
 25% Tr
 25% Pg

Σχήμα.3.14. Μεταβολή % απελευθέρωσης καλσεΐνης 

από μίγμα υδρογελών HEC 4% & carbopol 2%   

(2:1κ.β.) παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol (25% 

κ.β) και  Propylene-glycol (25% κ.β). 
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Λιποσώματα PC
ΓΕΛΗ: Μίγμα
Διαμέρισμα υποδοχής: TBS 7,4

 όχι έκδοχα
 25% Tr
 25% Pg

Σχήμα.3.15. Μεταβολή % απελευθέρωσης της 

εγκλωβισμένης σε PC λιποσώματα καλσεΐνης όταν τα 

λιποσώματα διασπείρονται σε μίγμα υδρογελών HEC 4% & 

carbopol 2% (2:1κ.β.) παρουσία και μη των εκδοχών 

Transcutol (25% κ.β)  και Propylene-glycol (25% κ.β). 
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Πίνακας.3.10.  

 
Α. Μεταβολή % απελευθέρωσης καλσεΐνης από μίγμα υδρογελών HEC 4% & carbopol 2%  (2:1κ.β.)  
παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol HP (25%) και Propylene-glycol (25%). 

Liposomes 
PC 

 
control 

 
control&25% transcutol 

 

control& 25% propylene-
glycol 

 
Χρόνος(h)  %Απελευθέρωση sd %Απελευθέρωση sd %Απελευθέρωση sd 

0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 
1 20,56 1,38 20,00 0,29 17,55 0,67 
3 35,75 2,38 35,02 0,57 30,93 1,29 
5 46,72 3,21 43,52 0,08 40,07 1,87 
8 58,71 0,46 53,99 0,01 50,90 2,92 

24 71,49 0,28 71,56 0,61 71,46 3,45 
48 78,12 0,43 80,03 1,20 81,46 3,54 

 
Β. Μεταβολή % απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε PC λιποσώματα καλσεΐνης όταν τα 

λιποσώματα διασπείρονται σε μίγμα υδρογελών HEC 4% & carbopol 2% (2:1κ.β.) παρουσία και μη 
των εκδοχών Transcutol HP (25%) και Propylene-glycol (25%). 

Liposomes 
PC 

 
liposomal όχι παραγοντα 

  
liposomal & 25% transcutol 

  

liposomal & 25% 
propylene-glycol 

 
Χρόνος(h)   %Απελευθέρωση sd %Απελευθέρωση sd %Απελευθέρωση sd 

0 0 0 0 0 0 0 
1 17,01 0,19 18,71 1,42 17,41 1,39 
3 31,68 0,05 33,94 2,47 30,82 2,37 
5 40,79 0,71 43,16 3,15 39,27 2,82 
8 48,33 0,19 53,67 3,95 49,79 3,26 

24 60,82 0,56 70,91 5,35 68,50 4,30 
48 67,56 0,34 78,93 6,07 77,64 4,94 

 

Συμπεράσματα  

Η στατιστική ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων έγινε χρησιμοποιώντας το paired t-

test (t-test για συζευγμένες τιμές δυο πληθυσμών). Εδώ πράγματι διαπιστώθηκε ότι 

σημειώθηκαν σημαντικές επιδράσεις όσο αφορά την  κινητική απελευθέρωσης της 

εγκλωβισμένης σε PC λιποσώματα καλσεΐνης όταν τα λιποσώματα διασπείρονται σε μίγμα 

υδρογελών HEC 4% & carbopol 2%  (2:1κ.β αναλογία.) παρουσία των εκδόχων 25% 

transcutol και 25% propylene-glycol σε σχέση με την κινητική απελευθέρωσης της καλσεΐνης 

από τα ίδια λιποσώματα όταν αυτά διασπείρονται σε μίγμα υδρογελών  HEC % 4% 

&carbopol 2 (2:1κ.β αναλογία.) χωρίς την προσθήκη κάποιου από τα  έκδοχα.  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:Αποδεικνύεται ότι η σταθερότητα των λιποσωμάτων στα 

έκδοχα συνδέεται με την επίδραση των εκδόχων στην κινητική απελευθέρωσης της 

εγκλωβισμένης καλσεΐνης από τις αντίστοιχες λιποσωμικές γέλες. 
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3.4.  ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΑΠΌ  MLV 

ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΚΛΩΒΙΖΟΥΝ ΤΟ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΦΑΡΜΑΚΟ 

ΓΡΙΖΕΟΦΟΥΛΒΙΝΗ, ΟΤΑΝ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΓΕΛΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΔΥΣΔΙΑΛΥΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΕΚΔΟΧΩΝ 

 

3.4.1 Μελέτη απελευθέρωσης γκριζεοφουλβίνης από PC λιποσώματα  κατά τη διασπορά 

τους σε γέλη HEC 4% παρουσία  των εκδοχών Transcutol HP (25% κ.β)  και 

Propylene-glycol(25% κ.β). Σύγκριση αποτελεσμάτων με αντίστοιχες απουσία 

προσθήκης των εκδόχων στο μίγμα.  

 
Το φάρμακο γκριζεοφουλβίνη είναι ένα λιπόφιλο φάρμακο με χαμηλή σχετικά υδατική 

διαλυτότητα. ‘Έτσι αναμένεται η αποδέσμευσή της από τη λιποσωμική γέλη να είναι 

βραδύτερη–σε σχέση με ότι παρατηρήθηκε για την καλσεΐνη- αφού η γκριζεοφουλβίνη θα 

προτιμά να παραμένει στη λιπιδική φάση, στα λιποσώματα. Αναμένουμε λοιπόν να 

παρατηρήσουμε διαφορές σε ότι αφορά την κινητική απελευθέρωσης της από λιποσωμικές 

γέλες και την επίδραση των διαφόρων εκδόχων σε αυτή.  

Μελετήθηκαν αρχικά τα πιο ασταθή PC-λιποσώματα, και τα αποτελέσματα αυτού του 

πειράματος παρουσιάζονται στα σχήματα 3.16 -17 και στον Πίνακα 11. 
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ΓΕΛΗ: HEC
Διαμέρισμα υποδοχής: TBS 7,4

 όχι έκδοχα
 25% Tr
 25% Pg

Σχήμα.3.16. Μεταβολή % απελευθέρωσης 

Γκριζεοφουλβίνης από υδρογέλη HEC 4% παρουσία 

και μη των εκδοχών Transcutol (25% κ.β) και  

Propylene-glycol (25% κ.β). 
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Λιποσώματα (PC)
ΓΕΛΗ: HEC
Διαμέρισμα υποδοχής: TBS 7,4

 όχι έκδοχα
 25% Tr
 25% Lab

Σχήμα.3.17. Μεταβολή % απελευθέρωσης της 

εγκλωβισμένης σε PC λιποσώματα Γκριζεοφουλβίνης 

όταν τα λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη HEC 

παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol (25% κ.β) 

και Propylene-glycol (25% κ.β). 
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Πίνακας.3.11.  

Α. Μεταβολή % απελευθέρωσης Γκριζεοφουλβίνης από υδρογέλη HEC 4% παρουσία και μη των 

εκδοχών Transcutol HP (25%) και Propylene-glycol (25%). 

liposomes PC 
 

 
Control - HEC4% 

 

 
Control - HEC4% &  

25%transcutol 
 

Control - HEC4% & 
 25% PG 

 

Χρόνος(h) 
% 

Απελευθέρωση sd 
% 

Απελευθέρωση sd 
% 

Απελευθέρωση sd 
0 0 0 0 0 0 0 
1 21,66 2,24 13,40 0,18 15,76 0,35 
3 40,80 1,95 27,55 1,06 28,91 0,53 
5 51,54 2,79 41,82 2,11 42,31 0,70 
8 60,92 3,04 54,47 3,70 54,10 0,70 

24 72,95 2,95 73,59 5,28 73,35 0,70 
48 80,79 5,39 87,24 4,75 86,50 0,88 

 

Β. Μεταβολή % απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε PC λιποσώματα Γκριζεοφουλβίνης όταν τα 

λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη HEC 4% παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol HP 

(25%) και Propylene-glycol (25%). 

 
liposomes PC 

 

 
Liposomal - PC, 

HEC4% 
 

 
Liposomal - PC, 

HEC4% & 
25%transcutol 

 

Liposomal - PC, HEC4% &
25%PG 

 

Χρόνος(h) 
% 

Απελευθέρωση sd 
% 

Απελευθέρωση sd 
% 

Απελευθέρωση sd 
0 0 0 0 0 0 0 
1 12,56 1,91 20,73 2,17 12,90 1,23 
3 26,27 2,11 37,70 7,34 23,56 1,09 
5 35,71 2,10 51,06 9,00 34,12 1,76 
8 46,09 2,26 62,68 10,23 41,46 1,56 

24 65,17 3,60 81,72 9,65 63,88 2,20 
48 79,64 5,76 94,60 9,04 76,90 2,01 

 
Συμπεράσματα  

Η στατιστική ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων έγινε χρησιμοποιώντας το 

paired t-test (t-test για συζευγμένες τιμές δυο πληθυσμών). Δε υπολογίστηκαν 

σημαντικές επιδράσεις όσο αφορά την  κινητική απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης 

γκριζεοφουλβίνης από PC λιποσώματα όταν τα λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη 

HEC 4% παρουσία των εκδόχων 25% transcutol και 25% propylene-glycol σε σχέση με 

την κινητική απελευθέρωσης της γκριζεοφουλβίνης από τα ίδια λιποσώματα όταν αυτά 

διασπείρονται σε υδρογέλη HEC 4% χωρίς την προσθήκη κάποιου από τα  έκδοχα.  

Γνωρίζοντας ότι στην περίπτωση της καλσεΐνης τα αντίστοιχο πείραμα έδωσε διαφορές, 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η διαφοροποίηση οφείλεται στα λιπόφιλα 

χαρακτηριστικά της γκριζεοφουλβίνης που εξακολουθεί να συγκρατείται από τα μερικώς 

διερρηγμένα λιποσώματα. 
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3.4.2. Μελέτη απελευθέρωσης γκριζεοφουλβίνης από PC λιποσωμάτων  κατά τη 

διασπορά τους σε μίγμα υδρογελών  HEC 4% & carbopol 2% (2:1) παρουσία των 

εκδοχών Transcutol HP (25% κ.β)  και Propylene-glycol (25% κ.β). Σύγκριση 

αποτελεσμάτων με αντίστοιχες απουσία προσθήκης των εκδόχων στο μίγμα.  

 

Το ίδιο πείραμα επαναλήφθηκε και σε μίγμα υδρογελών (διαφορετικά χαρακτηριστικά της 

γέλης) και πάλι, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα (σχήματα 3.18, 19 και Πίνακας 12) τα 

συμπεράσματα είναι ανάλογα (παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω). 
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ΓΕΛΗ: mixture
Διαμέρισμα υποδοχής: TBS 7,4

 όχι έκδοχα
 25% Tr 
 25% Pg

Σχήμα.3.18 Μεταβολή % απελευθέρωσης 

Γκριζεοφουλβίνης από μίγμα υδρογελών HEC 4%& 

carbopol 2% (2:1κ.β.) παρουσία και μη των εκδοχών 

Transcutol (25% κ.β) και  Propylene-glycol (25% κ.β).
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Λιποσώματα PC
ΓΕΛΗ: Mixture
Διαμέρισμα υποδοχής: TBS 7,4

 όχι έκδοχα
 25% Tr
 25% Pg

Σχήμα.3.19 Μεταβολή % απελευθέρωσης της 

εγκλωβισμένης σε PC λιποσώματα 

Γκριζεοφουλβίνης  όταν τα λιποσώματα 

διασπείρονται σε μίγμα υδρογελών HEC 4%& 

carbopol 2% (2:1κ.β.) παρουσία και μη των εκδοχών 

Transcutol (25% κ.β)  και Propylene-glycol (25% 
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Πίνακας.3.12.  
 
Α. Μεταβολή % απελευθέρωσης Γκριζεοφουλβινης από μίγμα υδρογελών HEC 4% & carbopol 2% 

(2:1κ.β.) παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol HP (25%) και Propylene-glycol (25%). 

liposomes PC 
 

 
Control – Mixture 

 

Control - Mixture & 
25%transcutol 

 

Control - Mixture & 
25% PG 

 

Χρόνος(h) 
% 

Απελευθέρωση sd 
% 

 Απελευθέρωση sd 
% 

Απελευθέρωση sd 
0 0 0 0 0 0 0 
1 21,64 2,37 12,10 0,83 11,15 1,15 
3 41,18 0,89 28,29 1,82 26,83 2,14 
5 53,34 2,27 44,83 1,65 41,24 2,97 
8 65,76 1,42 57,04 1,65 53,55 2,47 

24 79,40 3,40 75,57 0,99 71,80 3,13 
48 88,90 3,84 88,37 1,16 84,46 3,46 

Β. Μεταβολή % απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε PC λιποσώματα Γκριζεοφουλβίνης όταν τα 

λιποσώματα διασπείρονται σε μίγμα υδρογελών HEC 4% & carbopol 2% (2:1κ.β.) παρουσία και 

μη των εκδοχών Transcutol HP (25%) και Propylene-glycol (25%). 

liposomes PC 
 

 
Liposomal - PC, 

Mixture 
 

Liposomal - PC, 
 Mixture & 

 25%transcutol 
 

Liposomal - PC, 
 Mixture & 

 25%PG 
 

Χρόνος(h) 
% 

Απελευθέρωση sd 
% 

Απελευθέρωση sd 
% 

Απελευθέρωση sd 
0 0 0 0 0 0 0 
1 12,84 1,30 16,61 1,05 11,80 0,25 
3 27,03 1,18 28,72 1,37 23,63 0,69 
5 36,06 1,70 41,06 1,52 34,21 1,37 
8 45,79 2,12 51,69 1,84 44,07 1,55 

24 64,32 0,66 71,55 2,06 66,43 1,27 
48 77,51 1,46 84,58 1,88 82,53 1,01 

 
Συμπεράσματα  

Η στατιστική ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων έγινε χρησιμοποιώντας το paired t-

test (t-test για συζευγμένες τιμές δυο πληθυσμών). Δε σημειώθηκαν σημαντικές επιδράσεις 

όσο αφορά την  κινητική απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε PC λιποσώματα 

γκριζεοφουλβίνης όταν τα λιποσώματα διασπείρονται σε μίγμα υδρογελών HEC 4% & 

carbopol 2% (2:1κ.β.αναλογία) παρουσία των εκδόχων 25% transcutol και 25% propylene-

glycol σε σχέση με την κινητική απελευθέρωσης της γκριζεοφουλβίνης από τα ίδια 

λιποσώματα όταν αυτά διασπείρονται σε μίγμα υδρογελών HEC 4% & carbopol 2% (2:1κ.β 

αναλογία) χωρίς την προσθήκη κάποιου από τα  έκδοχα.  
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3.4.3.  Μελέτη απελευθέρωσης γκριζεοφουλβίνης από PC λιποσώματα  κατά τη 

διασπορά τους σε carbopol 1% παρουσία   των εκδοχών Transcutol HP (25%κ.β)  

και Propylene-glycol (25%κ.β) και Labrafac (25%κ.β). Σύγκριση αποτελεσμάτων 

με αντίστοιχες απουσία προσθήκης των εκδόχων στο μίγμα.  

 

Σε αυτό το πείραμα ελέγχθηκε και η συμπεριφορά του παράγοντα Labrafac, που όπως έχουμε 

δει ουσιαστικά διαλύει τα λιποσώματα που αποτελούνται από PC. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στα σχήματα 3.20 και 3.21 και στον Πίνακα 3.13.  
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ΓΕΛΗ: Carbopol 1%
Διαμέρισμα υποδοχής : TBS 7,4

 όχι έκδοχα
 25% Tr
 25% Pg

Σχήμα.3.20. Μεταβολή % απελευθέρωσης 

Γκριζεοφουλβίνης από υδρογέλη carbopol 1% 

παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol (25% κ.β) 

και  Propylene-glycol (25% κ.β). 
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Λιποσώματα (PC)
ΓΕΛΗ: Carbopol1%
Διαμέρισμα υποδοχής: TBS 7,4

 25% Tr
 25% Pg
 25% Lab
 lipos.carb1.25labr

Σχήμα.3.21. Μεταβολή % απελευθέρωσης της 

εγκλωβισμένης σε PC λιποσώματα Γκριζεοφουλβίνης  

όταν τα λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη carbopol 

1% παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol (25% κ.β) 

,Propylene-glycol (25% κ.β) και Labrafac (25% κ.β). 
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Πίνακας.3.13.  
Α. Μεταβολή % απελευθέρωσης Γκριζεοφουλβινης από  υδρογέλη carbopol 1% παρουσία και μη 

των εκδοχών Transcutol HP (25%) και Propylene-glycol (25%). 

 

  
Liposomes 

PC 
  

  

 
 
 

Control 
Carbopol 1% 

 
  

Control - 
Carbopol 1%& 

25%tr 
  

 
 

Control - 
Carbopol 1% & 

25% PG 
  

  
 

Χρόνος(h) 
% 

Απελευθέρωση 
  

sd 
% 

Απελευθέρωση 
  

sd 
% 

Απελευθέρωση 
  

sd 

0 0 0 0 0 0 0 
1 26,91 2,5 16,43 0,59 14,33 0,59 
3 48,76 2,89 35,69 1,04 30,87 0,44 
5 63,15 3,88 52,54 1,33 47,4 0,59 
8 75,93 3,96 66,14 1,48 62,16 2,08 

24 91,14 5,31 83,94 0,74 83,52 1,33 
48 101,66 8,19 94,39 2,08 94,81 2,37 

 

Β. Μεταβολή % απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε PC λιποσώματα Γκριζεοφουλβίνης όταν τα 

λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη carbopol 1%  παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol 

HP(25%), Propylene-glycol(25%) και Labrafac(25%). 

liposomes PC 
 

 
Liposomal PC  
Carbopol 1% 

 

Liposomal - PC, 
 Carbopol 1% & 
25%transcutol 

 

Χρόνος(h) 
% 

Απελευθέρωση sd 
% 

Απελευθέρωση sd 
0 0 0 0 0 
1 14,62 1,61 16,65 0,55 
3 29,94 1,50 31,99 0,59 
5 39,66 1,54 41,56 1,80 
8 50,34 1,70 52,20 1,94 

24 67,04 2,38 68,10 3,11 
48 77,92 3,94 78,35 3,87 

liposomes PC 
 

 
Liposomal - PC, 
 Carbopol 1% & 

25%PG 
 

Liposomal - PC,  
 Carbopol1% & 

25% labrafac 
 

Χρόνος(h) 
% 

Απελευθέρωση sd 
% 

Απελευθέρωση sd 
0 0 0 0 0 
1 14,69 1,24 6,26 0,52 
3 28,31 2,28 12,52 0,92 
5 37,74 2,01 17,55 2,35 
8 48,02 2,32 22,66 2,29 

24 65,05 2,55 29,82 2,33 
48 76,01 4,06 36,66 2,29 
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Συμπεράσματα  

Η στατιστική ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων έγινε χρησιμοποιώντας το paired t-

test (t-test για συζευγμένες τιμές δυο πληθυσμών). Δε σημειώθηκαν σημαντικές επιδράσεις 

όσο αφορά την  κινητική απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε PC λιποσώματα 

γκριζεοφουλβίνης όταν τα λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη carbopol 1% παρουσία 

των εκδόχων 25% transcutol και 25% propylene-glycol σε σχέση με την κινητική 

απελευθέρωσης της γκριζεοφουλβίνης από τα ίδια λιποσώματα όταν αυτά διασπείρονται σε 

carbopol 1% χωρίς την προσθήκη κάποιου από τα  έκδοχα.  

Αντίθετα, η στατιστική ανάλυση έδειξε σημαντικές διαφορές όσο αφορά την  κινητική 

απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε PC λιποσώματα γκριζεοφουλβίνης όταν τα 

λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη carbopol 1% μετά την προσθήκη του 

γαλακτωματοποιητή  Labrafac Hydro σε ποσοστό 25% (κ.β.) σε σχέση με την κινητική 

απελευθέρωσης της καλσεΐνης από τα ίδια λιποσώματα όταν αυτά διασπείρονται σε υδρογέλη 

carbopol 1%  παρουσία και μη  των εκδόχων  25% transcutol και 25% propylene-glycol.   

Είναι παράξενο το γεγονός ότι η απελευθέρωση της γκριζεοφουλβίνης-αντίθετα από ότι 

παρατηρήθηκε με την καλσεΐνη- είναι τώρα σημαντικά πιο αργή από ότι συμβαίνει στη γέλη 

ελέγχου (χωρίς παράγοντες) και στις γέλες στις οποίες έχουν προστεθεί οι άλλοι παράγοντες. 

Αυτό μπορεί να εξηγηθεί μόνο εάν δεχτούμε ότι η γκριζεοφουλβίνη που αποδεσμεύεται από 

τα λιποσώματα που έχουν ουσιαστικά διαλυθεί λόγο της παρουσίας του Labrafac δεσμεύεται 

στο έκδοχο αυτό και για αυτόν τον λόγο παραμένει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη 

γέλη. Αυτό είναι συμβατό και με την κινητική απελευθέρωσης της γκριζεοφουλβίνης από τη 

γέλη που περιέχει Labrafac, από όπου φαίνεται ότι τι φάρμακο ουσιαστικά «κολλάει» στη 

γέλη μετά τις πρώτες 8 ώρες του πειράματος. 
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3.4.4 Μελέτη της αποδέσμευσης γκριζεοφουλβίνης από PC λιποσώματα κατά τη 

διασπορά τους σε carbopol 2% παρουσία των εκδοχών Transcutol HP 

(25%κ.β), Propylene-glycol (25%κ.β), και Labrafac (25%κ.β). Σύγκριση 

αποτελεσμάτων με αντίστοιχες απουσία προσθήκης των εκδόχων στο μίγμα.  

 

Το ίδιο πείραμα με το προηγούμενο έγινε σε μεγαλύτερη συγκέντρωση (2%) του ίδιου 

πολυμερούς (Carbopol) , και πάλι τα συμπέρασμα που εξάγεται είναι το ίδιο με το 

προηγούμενο, σχετικά με την επίδραση του Labrafac, όπως είναι εμφανές από τα 

αποτελέσματα που παρουσιάζονται στα διαγράμματα 3.22 και 3.23 και από τις τιμές του 

Πίνακα 3.14. 
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CONTROL
ΓΕΛΗ: Carbopol 2%
Διαμέρισμα υποδοχής: TBS 7,4

 όχι έκδοχα
 25% Tr
 25% Pg

Σχήμα.3.22. Μεταβολή % απελευθέρωσης 

Γκριζεοφουλβίνης από υδρογέλη carbopol 

2% παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol 

(25% κ.β) και  Propylene-glycol (25% κ.β). 
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Λιποσώματα (PC)
ΓΕΛΗ: carbopol 2%
Διαμέρισμα υποδοχής: TBS 7,4

 όχι έκδοχα
 25% Tr
 25% Pg
 25% Lab

Σχήμα.3.23. Μεταβολή % απελευθέρωσης της 

εγκλωβισμένης σε PC λιποσώματα Γκριζεοφουλβίνης  

όταν τα λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη carbopol 

2% παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol (25% κ.β)  

και Propylene-glycol (25% κ.β). 
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Πίνακας.3.14.  
Α. Μεταβολή % απελευθέρωσης Γκριζεοφουλβινης από  υδρογέλη carbopol 2% παρουσία και μη 

των εκδοχών Transcutol HP (25%) και Propylene-glycol (25%). 

 

liposomes 
PC 

 
 

 
Control  

- Carbopol 2% 
 
 

 
Control – 

 Carbopol 2% & 
25%transcutol 

 

Control – 
 Carbopol 2% & 

25% PG 
 

Χρόνος(h) 
% 

Απελευθέρωση sd 
% 

Απελευθέρωση sd 
% 

Απελευθέρωση sd 
0 0 0 0 0 0 0 
1 34,37 0,74 15,95 1,42 20,48 1,78 
3 49,68 3,34 34,80 2,32 38,07 2,31 
5 62,66 4,01 51,64 2,85 54,90 2,49 
8 75,63 4,58 64,44 3,03 69,59 2,49 

24 90,84 3,76 82,41 3,74 89,95 2,31 
48 100,52 2,94 93,20 3,92 101,24 3,20 

 

Β. Μεταβολή % απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε PC λιποσώματα Γκριζεοφουλβίνης όταν τα 

λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη carbopol 1%  παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol 

HP(25%), Propylene-glycol(25%)  και Labrafac(25%). 

liposomes PC 
 
 

 
Liposomal – PC 

Carbopol 2% 
 

Liposomal - PC, Carbopol 2% & 
25%transcutol 

 
Χρόνος(h) Απελευθέρωση sd %Απελευθέρωση sd 

0 0 0 0 0 
1 13,82 2,23 16,23 0,57 
3 27,99 3,42 31,84 0,93 
5 37,77 3,79 41,33 2,20 
8 48,55 4,11 52,09 2,52 

24 67,02 2,70 68,22 4,56 
48 79,89 3,58 78,73 5,84 

liposomes PC 
 
 

 
Liposomal - PC, Carbopol 

2% & 
25%PG 

 

Liposomal - PC,  Carbopol2% & 
25% labrafac 

 
Χρόνος(h) Απελευθέρωση sd %Απελευθέρωση sd 

0 0 0 0 0 
1 14,28 0,72 5,87 0,42 
3 26,55 0,98 11,68 0,73 
5 37,38 1,52 16,07 0,70 
8 47,86 1,77 20,40 1,26 

24 70,40 1,66 27,23 1,41 
48 85,37 1,63 33,95 1,58 
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Συμπεράσματα  

Η στατιστική ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων έγινε χρησιμοποιώντας το paired t-

test (t-test για συζευγμένες τιμές δυο πληθυσμών). Δε σημειώθηκαν σημαντικές επιδράσεις 

όσο αφορά την  κινητική απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε PC λιποσώματα 

γκριζεοφουλβίνης όταν τα λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη carbopol 2% παρουσία 

των εκδόχων 25% transcutol και 25% propylene-glycol σε σχέση με την κινητική 

απελευθέρωσης της γκριζεοφουλβίνης από τα ίδια λιποσώματα όταν αυτά διασπείρονται σε 

carbopol 2% χωρίς την προσθήκη κάποιου από τα  έκδοχα.  

Όμως και πάλι, η στατιστική ανάλυση έδειξε σημαντικές διαφορές όσο αφορά την κινητική 

απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε PC λιποσώματα γκριζεοφουλβίνης όταν τα 

λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη carbopol 2% μετά την προσθήκη του 

γαλακτωματοποιητή Labrafac Hydro σε ποσοστό 25% (κ.β.) σε σχέση με την κινητική 

απελευθέρωσης της καλσεΐνης από τα ίδια λιποσώματα όταν αυτά διασπείρονται σε υδρογέλη 

carbopol 2%  παρουσία και μη, των εκδόχων 25% transcutol και 25% propylene-glycol.   

Για να διαπιστωθεί εάν και τα πιο άκαμπτα λιποσώματα DSPC/Chol 1:1 , έχουν παρόμοια 

συμπεριφορά, γίνεται στη συνέχεια μελέτη της κινητικής απελευθέρωσης της 

γκριζεοφουλβίνης από τέτοια λιποσώματα.  
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3.4.5 Μελέτη απελευθέρωσης γκριζεοφουλβίνης από λιποσώματα  DSPC /Chol 1:1 

κατά τη διασπορά τους σε γέλη carbopol 1%  παρουσία   των εκδόχων 

Transcutol HP (25% κ.β) , Propylene-glycol(25% κ.β) και Labrafac(25% 

κ.β).  

 

Όπως προκύπτει από τα πειραματικά αποτελέσματα, αυτής της σειράς πειραμάτων, τα οποία 

παρουσιάζονται στο σχήμα 3.24 (κινητική) και στον Πίνακα 3.15, και πάλι η προσθήκη 

labrafac μέσα στη γέλη επηρεάζει σημαντικά την απελευθέρωση της γκριζεοφουλβίνης από 

τη λιποσωμική γέλη. 
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Λιποσώματα DSPC/Chol(1:1)
ΓΕΛΗ: Carbopol 1%
Διαμέρισμα υποδοχής: TBS 7,4

 όχι έκδοχα
 25% Tr
 25% Pg 
 25% Lab

Σχήμα.3.24. Μεταβολή % απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε DSPC/Chol 1:1 

λιποσώματα Γκριζεοφουλβίνης  όταν τα λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη 

carbopol 1% παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol (25% κ.β) ,Propylene-glycol 

(25% κ.β) και Labrafac (25% κ.β). 
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Πίνακας 3.15.  

Α. Μεταβολή % απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε DSPC/Chol1:1  λιποσώματα 

Γκριζεοφουλβίνης όταν τα λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη carbopol 1%  παρουσία και μη των 

εκδοχών Transcutol HP(25%), Propylene-glycol(25%)  και Labrafac(25%). 

Liposomes  
DSPC/Chol(1:1) 

Liposomal - Carbopol 1% 
 

 
Liposomal - carbopol1%+25%transcutol,

 
Χρόνος(h) %Απελευθέρωση sd %Απελευθέρωση sd 

0 0 0 0 0 
1 4 0,17 5,43 0,6 
3 8,46 0,32 11,89 1,34 
5 12,78 0,45 16,64 1,92 
8 17,33 0,52 22,07 2,26 

24 27,28 0,56 28,68 2,41 
48 31,6 0,68 33,01 2,22 

Liposomes 
DSPC/Chol(1:1)

 
Liposomal - carbopol1%+25%pg 

 
Liposomal - carbopol1%+25%labrafac 

 
Χρόνος(h) %Απελευθέρωση sd %Απελευθέρωση sd 

0 0 0 0 0 
1 4,16 0,23 2,67 0,25 
3 9,82 0,78 5,81 0,25 
5 15,05 1,36 8,82 0,67 
8 21,05 1,92 11,79 1,23 

24 28,53 2,65 16,23 1,54 
48 32,87 3,1 21,02 1,77 

 
 
Συμπεράσματα  

Η στατιστική ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων έγινε χρησιμοποιώντας το 

paired t-test (t-test για συζευγμένες τιμές δυο πληθυσμών). Δε σημειώθηκαν σημαντικές 

επιδράσεις όσο αφορά την  κινητική απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε 

DSPC/Chol1:1 λιποσώματα γκριζεοφουλβίνης όταν τα λιποσώματα διασπείρονται σε 

υδρογέλη carbopol 1% παρουσία των εκδόχων 25% transcutol και 25% propylene-glycol 

σε σχέση με την κινητική απελευθέρωσης της γκριζεοφουλβίνης από τα ίδια λιποσώματα 

όταν αυτά διασπείρονται σε carbopol 1% χωρίς την προσθήκη κάποιου από τα  έκδοχα.  

Αντίθετα και πάλι, η στατιστική ανάλυση απέδειξε ότι είναι σημαντικές οι διαφορές όσο 

αφορά την  κινητική απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε DSPC/Chol 1:1 λιποσώματα 

γκριζεοφουλβίνης όταν τα λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη carbopol 1% μετά την 

προσθήκη του γαλακτωματοποιητή  Labrafac Hydro σε ποσοστό 25% (κ.β.) σε σχέση με 

την κινητική απελευθέρωσης της καλσεΐνης από τα ίδια λιποσώματα όταν αυτά 

διασπείρονται σε υδρογέλη carbopol 1% παρουσία και μη των εκδόχων 25% transcutol 

και 25% propylene-glycol.   
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3.4.6. Μελέτη αποδέσμευσης γκριζεοφουλβίνης από DSPC /Chol 1:1 

λιποσώματα κατά τη διασπορά τους σε γέλη carbopol 2%  παρουσία των 

εκδόχων Transcutol HP (25%κ.β), Propylene-glycol (25%κ.β) και 

Labrafac(25% κ.β).  

 
Το ίδιο πειραματικό πρωτόκολλο εκτελέστηκε και σε υψηλότερη συγκέντρωση (2%) 

carbopol. Όπως άμεσα προκύπτει με παρατήρηση του διαγράμματος της κινητικής 

απελευθέρωσης της γκριζεοφουλβίνης από τις διάφορες γέλες (σχήμα 3.25) και από τις 

αντίστοιχες πειραματικές τιμές (Πίνακας 3.16), και πάλι προκύπτει ότι το labrafac έχει 

σημαντική επίδραση.  
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Λιποσώματα DSPC/Chol(1:1)
ΓΕΛΗ: Carbopol 2%
Διαμέρισμα υποδοχής:  TBS 7,4

 όχι έκδοχα
 25% Tr
 25% Pg
 25% Lab

Σχήμα.3.25. Μεταβολή % απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε DSPC/Chol 

1:1 λιποσώματα Γκριζεοφουλβίνης  όταν τα λιποσώματα διασπείρονται σε 

υδρογέλη carbopol 2% παρουσία και μη των εκδοχών Transcutol (25% κ.β), 

Propylene-glycol (25% κ.β) και Labrafac (25% κ.β). 
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Πίνακας.3.16.  
Μεταβολή % απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε DSPC/Chol1:1  λιποσώματα Γκριζεοφουλβίνης 

όταν τα λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη carbopol 1%  παρουσία και μη των εκδοχών 

Transcutol HP(25%), Propylene-glycol(25%)  και Labrafac(25%). 

Liposomes 
DSPC/Chol(1:1) 

Liposomal -Carbopol 2%, 
 

Liposomal -carbopol2%+25%transcutol 
 

Χρόνος(h) %Απελευθέρωση sd %Απελευθέρωση sd 
0 0 0 0 0 
1 4,667 0,12 5,24 0,34 
3 10,234 1,081 11,52 0,45 
5 15,232 1,632 16,13 1,24 
8 20,583 2,283 21,58 1,63 

24 30,543 3,213 29,04 1,59 
48 40,214 6,149 33,75 1,88 

Liposomes 
DSPC/Chol(1:1) 

Liposomal - carbopol2%+25%pg 
 

Liposomal - carbopol2%+25%labrafac 
 

Χρόνος(h) %Απελευθέρωση sd %Απελευθέρωση sd 
0 0 0 0 0 
1 4,27 0,11 2,82 0,14 
3 10,13 0,4 5,84 0,22 
5 15,12 0,93 8,56 0,28 
8 21,03 1,2 10,97 0,25 

24 29,2 1,47 15,3 0,36 
48 34,19 1,53 19,73 0,94 

 
Συμπεράσματα  

Η στατιστική ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων έγινε χρησιμοποιώντας το paired t-

test (t-test για συζευγμένες τιμές δυο πληθυσμών). Δε σημειώθηκαν σημαντικές επιδράσεις 

όσο αφορά την  κινητική απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε DSPC/Chol 1:1 λιποσώματα 

γκριζεοφουλβίνης όταν τα λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη carbopol 2% παρουσία 

των εκδόχων 25% transcutol και 25% propylene-glycol σε σχέση με την κινητική 

απελευθέρωσης της γκριζεοφουλβίνης από τα ίδια λιποσώματα όταν αυτά διασπείρονται σε 

carbopol 2% χωρίς την προσθήκη κάποιου από τα έκδοχα.  

Και πάλι όμως, η στατιστική ανάλυση έδειξε σημαντικές διαφορές όσο αφορά την  κινητική 

απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε DSPC/Chol 1:1 λιποσώματα γκριζεοφουλβίνης όταν 

τα λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλη carbopol 2% μετά την προσθήκη του 

γαλακτωματοποιητή  Labrafac Hydro σε ποσοστό 25% (κ.β.) σε σχέση με την κινητική 

απελευθέρωσης της καλσεΐνης από τα ίδια λιποσώματα όταν αυτά διασπείρονται σε υδρογέλη 

carbopol 2% παρουσία και μη των εκδόχων 25% transcutol και 25% propylene-glycol.   
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3.5. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ από τα πειράματα γκριζεοφουλβίνης 

Κατά τη μελέτη κινητικής απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε PC λιποσώματα 

γκριζεοφουλβίνης, όταν διασπείρονται σε συστήματα υδρογέλων παρουσία και μη των 

εκδοχών, παρατηρήθηκε ότι η σταθερότητα αυτών των λιποσωμάτων όταν διασπείρονται σε 

συστήματα υδρογέλων παρουσία και μη των εκδοχών σε όλες τις περιπτώσεις δεν 

επηρεάζεται σε σημαντικό  βαθμό λόγο του ότι τα λιποσώματα αυτά είναι πολύ ασταθή. 

Όμως  η προσθήκη του παράγοντα Labrafac Hydro στο φορέα υδρογέλης έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της κινητικής απελευθέρωσης λόγο της προτίμησης του φαρμάκου για 

κατανομή στο  πιο λιπόφιλο περιβάλλον από ότι στο διαμέρισμα υποδοχής που είναι το 

ρυθμιστικό διάλυμα TBS.   

Στις περιπτώσεις που μελετήθηκε η κινητική  απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης σε 

DSPC/Chol1:1 λιποσώματα γκριζεοφουλβίνης όταν διασπείρονται σε συστήματα υδρογέλων 

παρουσία και μη των εκδοχών επίσης παρατηρήθηκε ότι  η προσθήκη του παράγοντα 

Labrafac Hydro στο φορέα υδρογέλης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της κινητικής 

απελευθέρωσης λόγο της προτίμησης του φάρμακου για κατανομή στο  πιο λιπόφιλο 

περιβάλλον από ότι στο διαμέρισμα υποδοχής που είναι το ρυθμιστικό διάλυμα TBS.  

Συμπεραίνοντας μπορούμε να πούμε  ο Labrafac Hydro διαταράσσει σε μεγαλύτερο βαθμό τη 

σταθερότητα της λιποσωμικής λιπιδικής διπλοστοιβάδας σε σχέση με τους άλλους 

παράγοντες ανεξάρτητα από τη λιπιδική σύσταση και το είδος του προς εγκλωβισμού μορίου. 

Παρ’ όλα αυτά όμως ο ρυθμός απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων μορίων στα DSPC/Chol 

1:1 λιποσώματα είναι σημαντικά μικρότερος σε σύγκριση με αυτό από τα PC λιποσώματα 

κατά την διασπορά τους σε συστήματα υδρογέλων παρουσία και μη των εκδοχών transcutol, 

propylene-glycol και Labrafac Hydro.  

Για να εξετάσουμε εάν η καθυστέρηση αποδέσμευσης ή με άλλα λόγια το «κόλλημα» της 

γκριζεοφουλβίνης στις γέλες που περιέχουν Labrafac οφείλεται πράγματι στη διάλυση του 

φαρμάκου αυτού στο Labrafac, σχεδιάσαμε μια σειρά πειραμάτων στα οποία αντί για 

Labrafac χρησιμοποιήθηκε κορεσμένο με γκριζεοφουλβίνη διάλυμα Labrafac, και σε αυτό το 

σύστημα μελετήθηκε και πάλι η κινητική απελευθέρωσης της γκριζοεφουλβίνης. 
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Μελέτη αποδέσμευσης γκριζεοφουλβίνης από PC και DSPC /Chol 1:1  λιποσώματα κατά 

τη διασπορά τους σε γέλη carbopol 2% παρουσία Labrafac(25%) κεκορεσμένου και μη σε 

γκριζεοφουλβίνη.  

 

Πίνακας.3.17.  
Τιμές απορρόφησης της Γκριζεοφουλβίνης στο ρυθμιστικό διάλυμα TBS στα 294nm μετά την 

απελευθέρωση του μορίου από λιποσώματα όταν τα τελευταία διασπείρονται σε υδρογέλη 

Carbopol2% παρουσία κεκορεσμένου και μη σε γκριζεοφουλβίνη Labrafac 25%. 

 

Συγκρίνοντας τις τιμές απορρόφησης της γκριζεοφουλβίνης που απελευθερώνεται στο 

διαμέρισμα υποδοχής σε αντίστοιχες χρονικές στιγμές από PC και DSPC /Chol 1:1 

λιποσώματα κατά τη διασπορά τους σε γέλη carbopol 2% παρουσία Labrafac(25%) 

κεκορεσμένου και μη σε γκριζεοφουλβίνη συμπεραίνουμε ότι η καθυστέρηση που 

παρατηρείται στην αποδέσμευση της γκριζεοφουλβινης από γέλες όταν προσθέτουμε τον 

παράγοντα Labrafac οφείλεται πράγματι στη διάλυση του φαρμάκου αυτού στο Labrafac. 

Αυτή η προτίμηση του φάρμακου να παραμένει στο σύστημα φορέα και μετά τη διάσπαση 

των λιποσωμάτων εξηγείται με βάση τη λιποφιλικότητα των δυο αυτών ουσιών.  

 
PC Liposomes 

 

PC Liposomes και 
κεκορεσμένο σε GF 

Labrafac 
 

DSPC/Chol1:1 
Liposomes 

 

DSPC/Chol1:1 Liposomes 
και κεκορεσμένο σε GF  

Labrafac 
Χρόνος(h) UV SD UV SD UV SD UV SD 

0 0,22 0,01 0,43 0,00 0,14 0,01 0,43 0,01 
3 0,21 0,01 0,40 0,00 0,13 0,00 0,38 0,00 
5 0,13 0,01 0,32 0,00 0,10 0,01 0,32 0,00 
8 0,15 0,01 0,36 0,00 0,09 0,00 0,34 0,01 

24 0,24 0,02 0,55 0,01 0,13 0,01 0,53 0,00 
48 0,16 0,02 0,57 0,01 0,08 0,02 0,55 0,01 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 
Η ανακάλυψη νέων συστημάτων χορήγησης φαρμάκων αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη 

πρόκληση για τους επιστήμονες. Όλο και πιο πολλές έρευνες γίνονται σ’ αυτόν τον τομέα με 

σκοπό την εξέλιξη παλιών φαρμακοτεχνικών μορφών και ανακάλυψη νέων που να έχουν 

τέτοιες ιδιότητες ώστε να καθίστανται κατάλληλα συστήματα για την αποτελεσματική 

θεραπευτική αγωγή. Η έρευνα σήμερα στοχεύει σε συστήματα χορήγησης που όχι μόνο 

βελτιώνουν τις φυσικοχημικές ιδιότητες των φαρμάκων αλλά και που μπορούν να στοχεύουν 

στους επιθυμητούς ιστούς (στοχευόμενη θεραπεία). Ένας μεγάλος αριθμός επινοήσεων από 

φαρμακοτεχνικές μορφές χρησιμοποιούνται σήμερα ευρέως, εκ των οποίων πολύ σημαντικό 

ρόλο φαίνεται να παίζουν τα λιποσωμικά συστήματα χορήγησης και τα συστήματα 

υδρογελών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως συστήματα φορέων στη παρούσα μελέτη.  

Οι πιο πάνω φορείς συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο σπουδαία συστήματα χορήγησης 

φαρμάκων όχι μόνο λόγω συμβατότητας τους ως προς το ανθρώπινο οργανισμό αλλά και 

εξαιτίας της μεγάλης δυνατότητας εφαρμογών που προσφέρουν. Η μορφοποίησή τους σε 

φαρμακοτεχνικές μορφές απαιτεί την προσθήκη κατάλληλων εκδόχων που προσδίδουν στο 

τελικό σκεύασμα  βέλτιστες ιδιότητες όχι μόνο όσον αφορά τη σταθερότητα του συστήματος 

αλλά και την απελευθέρωση του δραστικού συστατικού, την απορρόφηση του, τη 

βιοδιαθεσιμότητα κλπ.  

Απώτερος σκοπός αυτής της μελέτης είναι η καταχώρηση νέων στοιχείων σχετικά με την 

επίδραση αυτών των εκδοχών στη βάση δεδομένων που περιέχουν τέτοιες πληροφορίες και 

συνεπώς η διευκόλυνση κατά την επιλογή των καταλληλότερων συνδυασμών φορέων-

εκδοχών στο σχεδιασμό επιθυμητών φαρμακοτεχνικών μορφών.  

 

Συνοψίζοντας,  στην παρούσα μελέτη εξετάσαμε την επίδραση των εκδόχων Transcutol, 

Labrafac, Propylene-glycol και Cremophor στην σταθερότητα λιποσωμικών μορφών 

υδρόφιλων και λιπόφιλων μορίων όταν τα λιποσώματα διασπείρονται σε υδρογέλες. Ως 

μοντέλο υδρόφιλου μορίου χρησιμοποιήθηκε η χρωστική καλσεΐνη και ως μοντέλο λιπόφιλου 

μορίου η γκριζεοφουλβίνη.  

Γενικά από τη μελέτη αυτή συμπεραίνουμε ότι: Η επίδραση των προς εξέταση παραγόντων 

στη σταθερότητα των λιποσωμάτων  εξαρτάται από:  τη λιπιδική σύσταση, την προσθήκη 

χοληστερόλης κατά την παρασκευή των λιποσωμάτων, τη λιποφιλικότητα του εκδόχου και τη 

συγκέντρωσή του.  
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Σχετικά με τη σταθερότητα των λιποσωμάτων παρουσία των εκδόχων που 

μελετήθηκαν:  

1. Tα PC λιποσώματα σπάνε πολύ εύκολα με και χωρίς την παρουσία των εκδοχών στο 

φορέα υδρογέλης.  

2. Τα πιο ανθεκτικά λιποσώματα DSPC/Chol 1:1 φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη 

σταθερότητα. Όμως και στις δυο περιπτώσεις (PC και DSPC/Chol) η σταθερότητα 

των λιποσωμάτων στους παράγοντες αυτούς μειώνεται ακολουθώντας την εξής 

σειρά: Transcutol < Propylene-glycol < Cremophor   < Labrafac.  

3. To Labrafac διαταράσσει στο μεγαλύτερο βαθμό τις λιπιδικές διπλοστοιβάδες 

προκαλώντας τη μεγαλύτερη διαρροή των εγκλωβισμένων μορίων προκαλώντας 

σημαντικές δομικές μεταβολές στα λιποσώματα.  

4. H χοληστερόλη αυξάνει την σταθερότητα των λιποσωμάτων κυρίως παρουσία των 

εκδοχών με μια σχετική ασθενή δράση αλλά όχι σημαντικά παρουσία του εκδόχου 

Labrafac.  

 

Σχετικά με τη κινητική απελευθέρωσης ουσιών από λιποσωμικές τους μορφές που 

διασπείρονται σε γέλες παρουσία των εκδόχων που μελετήθηκαν:  

1. Ένα σημαντικό εύρημα είναι ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στη συμπεριφορά 

απελευθέρωσης λιπόφιλων και υδρόφιλων μορίων από λιποσωμικές μορφές τους 

όταν τα τελευταία διασπείρονται σε συστήματα υδρογέλων παρουσία και απουσία 

των εκδόχων καθως και στη μεταξύ τους απελευθέρωση.  

2. Σε γενικές γραμμές η απελευθέρωση των εγκλωβισμένων στα λιποσώματα ουσιών, 

όταν αυτά διασπείρονται στις γέλες που περιέχουν έκδοχα, φαίνεται να συνδέεται-

επηρεάζεται από τη σταθερότητα των λιποσωμάτων παρουσία αυτών των εκδόχων, 

όπως ευρέθηκε στο πρώτο μέρος της μελέτης. 

3. Η κινητική απελευθέρωσης λιπόφιλων φαρμάκων από σύνθετα συστήματα όπως 

αυτά που μελετήθηκαν μπορεί να επιβραδύνεται σημαντικά όταν μέσα στις μορφές 

προστίθενται έκδοχα με υψηλή λιπόφιλα (Labrafac- γκριζεοφουλβίνη) (πιθανή 

κατανομή της γκριζεοφουλβίνης σε λιπόφιλες περιοχές). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι σημαντικότερες διαφορές που παρατηρούνται 

μετά από τη στατιστική ανάλυση t-Test των  πειραματικών αποτελεσμάτων. 

 
1. Μελέτη κινητικής απελευθέρωσης καλσεΐνης από  DSPC/Chol 1:1 λιποσώματα όταν 

διασπείρονται σε carbopol 1% παρουσία των εκδοχών 25%Labrafac, 25% Transcutol, 

25% Propylene-glycol 

 

carbopol1%(liposomal)- carbopol1% & 25%Labrafac(lip) 
Data Mean Variance                N 
------------------------------------------------------------ 
B 36,85714 512,86632 7 
C1 47,61143 770,36901 7 
------------------------------------------------------------ 
t = -5,35632 
p = 0,00173 
carbopol1% & 25%TR(liposomal)- carbopol1% & 25%Labrafac(lip) 
Data Mean Variance                 N 
------------------------------------------------------------ 
A 37,06857 496,74161 7 
B 47,61143 770,36901 7 
------------------------------------------------------------ 
t = -5,03759 
p = 0,00236 
carbopol1% & 25%PG(liposomal)- carbopol1% & 25%Labrafac(lip) 
Data Mean Variance               N 
------------------------------------------------------------ 
C6 36,57857 522,25575 7 
C7 47,61143 770,36901 7 
------------------------------------------------------------ 
t = -5,46163 
p = 0,00157 
 
 

2. Μελέτη κινητικής απελευθέρωσης καλσεΐνης από  DSPC/Chol 1:1 λιποσώματα όταν 

διασπείρονται σε carbopol 2% παρουσία των εκδοχών 25%Labrafac, 25% Transcutol, 

25% Propylene-glycol 

 
carbopol2%(liposomal)- carbopol2% & 25%Labrafac(lip) 
Data Mean Variance N 
------------------------------------------------------------ 
C6 37,74571 538,10263 7 
C7 44,08 681,31473 7 
------------------------------------------------------------ 
t = -5,42978 
p = 0,00162 
carbopol 2 % & 25%TR(liposomal)- carbopol2% & 25%Labrafac(lip) 
Data Mean Variance N 
------------------------------------------------------------ 



 151

B 44,08 681,31473 7 
C1 37,96 520,29553 7 
------------------------------------------------------------ 
t = 4,87574 
p = 0,00278 
carbopol 2 % & 25%PG(liposomal)- carbopol2% & 25%Labrafac(lip) 
Data Mean Variance   N 
------------------------------------------------------------ 
C2 34,84571 487,3574 7 
C3 44,08 681,31473 7 
------------------------------------------------------------ 
t = -5,28626 
p = 0,00185 
 

3. Μελέτη κινητικής απελευθέρωσης γκριζεοφουλβίνης από  DSPC/Chol 1:1 

λιποσώματα όταν διασπείρονται σε carbopol 1% παρουσία των εκδοχών 

25%Labrafac, 25% Transcutol, 25% Propylene-glycol 

 
Liposomal - DSPC/Chol (1:1), Carbopol 1%, TBS- Liposomal - DSPC/Chol (1:1), 
carbopol1%+25%labrafac, TBS 
Data Mean Variance                N 
------------------------------------------------------------ 
C5 14,49286 137,28116 7 
C6 9,47714 55,70352 7 
------------------------------------------------------------ 
t = 3,05649 
p = 0,02233 
Liposomal - DSPC/Chol (1:1), carbopol1%+25%transcutol, TBS- Liposomal - 
DSPC/Chol (1:1), carbopol1% &25%labrafac,, TBS 
Data Mean Variance N 
------------------------------------------------------------ 
B 16,81714 144,55332 7 
C1 9,47714 55,70352 7 
------------------------------------------------------------ 
t = 4,12398 
p = 0,00619 
Liposomal - DSPC/Chol (1:1), carbopol1%+25%pg, TBS- Liposomal - DSPC/Chol (1:1), 
carbopol1% &25%labrafac,, TBS 
Data Mean Variance    N 
------------------------------------------------------------ 
C1 9,47714 55,70352 7 
C2 15,92571 150,39036 7 
------------------------------------------------------------ 
t = -3,48887 
p = 0,013 
 

4. Μελέτη κινητικής απελευθέρωσης γκριζεοφουλβίνης από  DSPC/Chol 1:1 

λιποσώματα όταν διασπείρονται σε carbopol 2% παρουσία των εκδόχων 

25%Labrafac, 25% Transcutol, 25% Propylene-glycol 
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Liposomal - DSPC/Chol (1:1), Carbopol 2%, TBS- Liposomal - DSPC/Chol (1:1), 
carbopol2%+25%labrafac, TBS 
Data Mean Variance                 N 
------------------------------------------------------------ 
C6 17,35329 204,04572 7 
C7 9,03143 48,01141 7 
------------------------------------------------------------ 
t = 2,98328 
p = 0,02453 
Liposomal - DSPC/Chol (1:1), carbopol2%+25%pg, TBS- Liposomal - DSPC/Chol (1:1), 
carbopol2%+25%labrafac, TBS 
Data Mean Variance                 N 
------------------------------------------------------------ 
C1 16,27714 159,78392 7 
C2 9,03143 48,01141 7 
------------------------------------------------------------ 
t = 3,32421 
p = 0,01592 
Liposomal - DSPC/Chol (1:1), carbopol2%+25%transcutol, TBS – Liposomal - 
DSPC/Chol (1:1), carbopol2%+25%labrafac, TBS 
Data Mean Variance N 
------------------------------------------------------------ 
B 16,75143 150,69215 7 
C1 9,03143 48,01141 7 
------------------------------------------------------------ 
t = 3,76959 
p = 0,00929 
 
 

5. Μελέτη κινητικής απελευθέρωσης γκριζεοφουλβίνης από  PC λιποσώματα όταν 

διασπείρονται σε carbopol 2% παρουσία των εκδοχών 25%Labrafac, 25% Transcutol, 

25% Propylene-glycol 

 
 
Liposomal - PC, Carbopol 2%, TBS-Liposomal - PC,  Carbopol2% & 25% labrafac, TBS 
Data Mean Variance                 N 
------------------------------------------------------------ 
A 39,29143 804,24765 7 
B 16,45714 140,58279 7 
------------------------------------------------------------ 
t = 3,65817 
p = 0,0106 
Liposomal - PC, Carbopol 2% & 25%transcutol, TBS-Liposomal - PC,  Carbopol2% & 25% 
labrafac, TBS 
Data Mean Variance    N 
------------------------------------------------------------ 
A 41,20571 777,62343 7 
B 16,45714 140,58279 7 
------------------------------------------------------------ 
t = 4,06856 
p = 0,00659 
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Liposomal - PC, Carbopol 2% & 25%PG, TBS-Liposomal - PC,  Carbopol2% & 25% 
labrafac, TBS 
Data Mean Variance                 N 
------------------------------------------------------------ 
A 40,26286 915,52969 7 
B 16,45714 140,58279 7 
------------------------------------------------------------ 
t = 3,41521 
p = 0,01423 
 
 

6. Μελέτη κινητικής απελευθέρωσης γκριζεοφουλβίνης από  PC λιποσώματα όταν 

διασπείρονται σε carbopol 1% παρουσία των εκδοχών 25%Labrafac, 25% Transcutol, 

25% Propylene-glycol 

 
Liposomal PC Carbopol 1%, TBS-Liposomal - PC,  Carbopol1% & 25% labrafac, TBS 
Data Mean Variance           N 
------------------------------------------------------------ 
A 39,93143 770,23905 7 
B 17,92429 166,94066 7 
------------------------------------------------------------ 
t = 3,91682 
p = 0,00783 
Liposomal - PC, Carbopol 1% & 25%transcutol, TBS-Liposomal - PC,  Carbopol1% & 25% 
labrafac, TBS 
Data Mean Variance   N 
------------------------------------------------------------ 
A 41,26429 768,29996 7 
B 17,92429 166,94066 7 
------------------------------------------------------------ 
t = 4,15349 
p = 0,00599 
Liposomal - PC, Carbopol 1% & 25%PG, TBS-Liposomal - PC,  Carbopol1% & 25% 
labrafac, TBS 
Data Mean Variance      N 
------------------------------------------------------------ 
A 38,54571 726,01636 7 
B 17,92429 166,94066 7 
------------------------------------------------------------ 
t = 3,88385 
p = 0,00813 
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