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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  Τα φυσικά νευροστεροειδή που συντίθενται στον εγκέφαλο, δεϋδροεπιανδροστερόνη 

(DHEA) και θειϊκός εστέρας δεϋδροεπιανδροστερόνης (DHEA-S) ασκούν 

νευροπροστατευτική δράση σε αυτόν, τόσο από νευροεκφυλιστικά νοσήματα όσο και 

από άλλες πιθανές βλάβες. Οι συγκεντρώσεις των ορμονών αυτών (DHEA και 

DHEAS) στον άνθρωπο μειώνονται ραγδαία κατά την τρίτη ηληκία, γεγονός που τις 

συνδέει με την εκφύλιση των νευρώνων. Σύμφωνα με μελέτες που έχουν 

πραγματοποιηθεί, ανάμεσα στις κύριες βιολογικές δράσεις της DHEA-S 

περιλαμβάνονται η νευροπροστασία, η ανάπτυξη νευριτών, η νευρογένεση και η 

νευρωνική επιβίωση και απόπτωση. Οι παραπάνω δράσεις καθιστούν τη DHEA-S 

κατάλληλη για χορήγηση σε ασθενείς με νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Η κλινική 

χρήση των φυσικών νευροστεροειδών είναι περιορισμένη εξαιτίας της μετατροπής τους  

σε οιστρογόνα, ανδρογόνα και προγεστίνες που επιφέρουν  γενικευμένες παρενέργειες.  

Γι’ αυτό το λόγο, έχουν συντεθεί χημικά τροποποιημένα στεροειδή με αυξημένη αντι-

αποπτωτική, νευροπροστατευτική δράση τα οποία έχουν τέτοια δομή ώστε να γίνεται 

αναστολή της μετατροπής τους σε οιστρογόνα και ανδρογόνα.  Στην παρούσα μελέτη 

χρησιμοποιήθηκε ένα από αυτά τα συνθετικά παράγωγα, συγκεκριμένα  το 17β-spiro[5-

androstene-17,20-oxiran]-3β-ol (ΒΝΝ-20 ή BNN-50).  

  Το ΒΝΝ-50 είναι ένα εξαιρετικά λιπόφιλο μόριο με μικρό μοριακό βάρος και πολύ 

μικρή υδατική διαλυτότητα. Επιπλέον έχει πρόσφατα ευρεθεί (μη-δημοσιευμένα 

αποτελέσματα), ότι έχει πολύ μικρό χρόνο ημιζωής στο αίμα, μετά από ενδοφλέβια 

ένεση (σε ποντίκια). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν πολύ δύσκολη τη 

χορήγησή του. Για να επιλυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, μελετήθηκε η μορφοποίηση 

του μορίου σε υβριδικά λιποσώματα φαρμάκου-σε-κυκλοδεξτρίνη-σε-λιπόσωμα. Για να 

διαπιστωθεί εάν τα υβριδικά λιποσώματα ενσωματώνουν περισσότερο φάρμακο και με 

πιο σταθερό τρόπο, παρασκευάστηκαν (και μελετήθηκαν παράλληλα) και συμβατικά 

λιποσώματα. 

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω μελέτες: 

- Ενσωμάτωση του ΒΝΝ-50 στη λιποσωμική μεμβράνη SUV λιποσωμάτων (συμβατικά 

λιποσώματα) 
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- Παρασκευή συμπλοκών του ΒΝΝ-50 με διάφορες κυκλοδεξτρίνες (HP-β-CD, 

CRYSMEB, SBE7-β-CD, Methyl-β-CD) προκειμένου να προσδιοριστεί η 

κυκλοδεξτρίνη με τη μεγαλύτερη ικανότητα εγκλωβισμού του ΒΝΝ-50 

- Ανάπτυξη υβριδικών λιποσωμάτων, δηλαδή λιποσωμάτων που στην εσωτερική τους 

κοιλότητα εγκλωβίζουν υδατοδιαλυτά σύμπλοκα του ΒΝΝ-50 με τις αντίστοιχες 

κυκλοδεξτρίνες. 

  Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η συμπλοκοποίση BNN-50  / κυκλοδεξτρίνη, 

οδήγησε σε δραματική αύξηση της υδατικής διαλυτότητας του BNN-50, της τάξης 10
6
 

(118.243,14%). Επιπλέον, τα συμβατικά λιποσώματα ενσωμάτωσαν μικρές ποσότητες 

BNN-50 (Φάρμακο) / Λιπίδιο (μοριακές αναλογίες) που κυμαίνονται μεταξύ 0.06 – 

0.07, ενώ τα υβριδικά λιποσώματα είχαν σημαντικά αυξημένη ικανότητα εγκλωβισμου 

με το BNN-50 (Φάρμακο/ λιπίδιο μεταξύ 0.10 – 0.12). 

  Τέλος, οι προκαταρκτικές μελέτες σταθερότητας υποδεικνύουν ότι οι υβριδικές 

λιποσωμικές μορφές είναι πιθανότατα οι πιο κατάλληλες για in vivo χορήγηση του 

BNN-50. Απαιτούνται περαιτέρω in vivo μελέτες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι 

προτεινόμενες μορφές μπορούν να παρατείνουν το βιολογικό χρόνο ημιζωής του 

παρόντος νευροπροστατευτικού παράγοντα. 
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ABSTRACT 

  The natural neurosteroids which are synthesized in the brain, dihydroepiandrosterone 

(DHEA) and its sulfuric ester (DHEA (S)) exercise neuroprotective action on the brain, 

caused by neurodegenerative diseases and other etiologies. The concentrations of these 

hormones (DHEA and DHEA (S)) gradually decrease during elderly life, and this fact 

connects them with the degeneration of the neurons. According to previous studies, 

among the main biological actions of DHEA (S) are neuroprotection, the development 

of neurites, neuronal survival and apoptosis. The aforementioned actions constitute 

DHEA (S) suitable for administration to patients with neurodegenerative diseases. 

However, the clinical use of natural neurosteroids is limited due to their metabolism to 

estrogens, androgens and progestins that cause side-effects. Due to this reason, 

chemically modified steroids with improved anti- apoptotic, and neuroprotective action, 

which additionally due to their structure are not metabolized to estrogens and 

androgens, have been synthesized and proposed as alternative (to DHEA and DEA(S)) 

active molecules. Herein one of the synthetic products, more specifically the 17β-

spiro[5-androstene-17,20-oxiran]-3β-ol (ΒΝΝ-20 ή BNN-50) was studied, toward the 

design of a suitable drug formulation. 

  BNN-50 is a lipophilic molecule which has small molecular weight and very low 

aqueous solubility. Furthermore, it was recently found (non-published results) that it has 

a very short half-life in the blood, following its intravenous injection (in mice). The 

aforesaid characteristics constitute its applicability as a drug very difficult. In order to 

solve this particular problem, the preparation of hybrid drug-in-cyclodextrin-in-

liposome formulations of BNN-50 was studied. In order to ascertain whether the hybrid 

liposomes incorporate more drug and in a more stable manner, conventional liposomes 

were produced and studied at the same time (as control formulations). 

More precisely, the following studies took place: 

- Incorporation of BNN-50 in the liposomal membrane of liposomes (conventional 

liposomes). 

- Production of BNN-50 complexes with multiple cyclodextrins (HP-β-CD, 

CRYSMEB, SBE7 β-CD, Methyl-β-CD) in order to determine the cyclodextrin with the 

highest complexation capability for BNN-50. 
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- Development of hybrid liposomes, from selected BNN-cyclodextrin complexes. 

  The results of our studies revealed that BNN-50/cyclodextrin complexation resulted in 

a dramatic increase of the aqueous solubility of BNN-50, in the order 10
6 (118.243, 

14%). Furthermore, conventional liposomes incorporated low amounts of BNN-50, 

Drug/Lipid (molar ratios) were between 0.06 – 0.07, while hybrid liposomes had 

significantly increased BNN-50 association capability (Drug/Lipid between 0.10 – 

0.12). 

  Finally, preliminary stability studies indicate that the hybrid liposomal formulations 

are most possibly suitable for in vivo administration of BNN50. Further in vivo studies 

are required in order to see if the proposed formulations can prolong the biological half-

life of this neuroprotective agent. 
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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΙ ΟΡΟΙ 

CHOL Cholesterol (Χοληστερόλη) 

CL Conventional Liposomes (συμβατικά λιποσώματα) 

CMC Critical Micelle Concentration (κρίσιμη μικκυλιακή συγκέντρωση) 

CD Cyclodextrin ( κυκλοδεξτρίνη) 

DRV Dehydrated-Rehydrated Vesicle(Αφυδατωμένο-επανενυδατωμένο 

κυστίδιο ) 

DSPC Distearyloglycerophosphatidylcholine (1,2-διαστερουλ-sn-γλυκερο-3-

φωσφοχολίνη) 

DLS Dynamic Light Scattering (δυναμική σκέδαση φωτός) 

DPPG Dipalmitoylglycerophosphoglycerol (1,2-διπαλμιτοϋλο-sn-γλυκερο-3- 

φωσφο-(1-rac-γλυκερόλη) 

HP-β-CD (Hydroxypropyl-beta-cyclodextrin) υδροξυπρόπυλ-βήτα-κυκλοδεξτρίνη 

HPC hydrogenated phosphatidylcholine (L-α-υδρογονοποιημένη 

φωσφατιδυλο-χολίνη) 

MLV multilamellar vesicle (πολυστοιβαδιακά λιποσώματα ) 

PBS phosphate buffer saline (ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών ) 

PEG polyethylenglycol (πολυαιθυλενογλυκόλη) 

p-gp p-glycoprotein (p-γλυκοπρωτεΐνη) 

 

PC L-a-φωσφατιδυλοχολίνη (Εgg PC) φωσφατιδιδυλοχολίνη 

RES Reticuloendothelial system (Δικτυοενδοθηλιακό σύστημα) 

REV Reverse phase evaporation vesicle (αντίστροφης φάσης εξατμιζόμενο 

σωματίδιο) 

SUV small unilamellar vesicles (μικρά μονοστοιβαδιακά κυστίδια) 

SBE-β CD Σουλφοβουτυλαιθερ-β-κυκλοδεξτρίνη 

Tc Transition temperature (Θερμοκρασία μετάπτωσης) 

ULV Unilamellar vesicle (μονοστοιβαδιακό λιπόσωμα) 
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1.1  Νανομορφές χορήγησης φαρμάκων-Λιποσώματα 

  Οι πρόσφατες νανοτεχνολογικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για την 

μορφοποίηση δραστικών συστατικών περιλαμβάνουν μία πληθώρα νανοφορέων (Εικόνα 

1) που διαφοροποιούνται μεταξύ τους ανάλογα με  τη φύση τους (οργανική και 

ανόργανη), το μέγεθός τους, το ζ-δυναμικό, την ικανότητά τους να εγκλωβίζουν ουσίες, 

την σύσταση και την μέθοδο παρασκευής τους. 

 

Εικόνα 1: Είδη νανοφορέων (Mc Carthy & al, 2014) 

  Τα νανοσωματίδια ή νανοφορείς που χρησιμοποιούνται για ενσωμάτωση μίας 

βιοδραστικής ένωσης παρουσιάζουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα:  

-Ελεγχόμενη αποδέσμευση: οι νανοφορείς χρησιμοποιούνται ως δεξαμενή από την 

οποία το φάρμακο αποδεσμεύεται αργά συναρτήσει του χρόνου. Αυτό συμβάλλει στη 

διατήρηση των θεραπευτικών επιπέδων του φαρμάκου στην κυκλοφορία του αίματος ή 

στην παρατεταμένη δράση του φαρμάκου σε περίπτωση τοπικής εφαρμογής. 

-Επιλεκτική μεταφορά της βιοδραστικής ένωσης  σε συγκεκριμένους ιστούς και 

όργανα: με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η τοξικότητα των φαρμάκων και 

πολλαπλασιάζεται η δράση τους. 

-Αύξηση της διαλυτότητας των φαρμάκων  

-Διευκόλυνση τη διαπέρασης των φαρμάκων μέσω διαφόρων φραγμών 
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-Προστασία της εγκλωβισμένης βιοδραστικής ένωσης από το περιβάλλον της περιοχής 

χορήγησης 

  Σε αυτό το σημείο, θα εστιάσουμε στα λιποσώματα τα οποία είναι το κύριο θέμα της 

παρούσας εργασίας. Τα λιποσώματα είναι σφαιρικά κολλοειδή λιπιδικά σωματίδια. Η 

μεμβράνη τους έχει δομή διπλοστοιβάδας και αποτελείται από φυσικά ή συνθετικά 

αμφίφιλα λπιδικά μόρια που περιέχουν υδρόφιλες και λιπόφιλες περιοχές. Τα 

συμβατικά λιποσώματα σχηματίζονται συνήθως από μη τοξικά λιπίδια (φωσφολιπίδια-

μόρια που αποτελούν το κύριο συστατικό των βιολογικών μεμβρανών) και 

χοληστερόλη, και το μέγεθός τους ποικίλει από μερικά νανόμετρα (συνήθως 100-

200nm) έως μερικά μικρόμετρα (Antimisiaris, 2011). Τα λιπίδια όντας αμφίφιλα μόρια 

όταν βρεθούν σε υδατικό περιβάλλον, για θερμοδυναμικούς λόγους, απομονώνουν τις 

υδρόφοβες περιοχές τους σχηματίζοντας σφαιρικές διπλοστοιβάδες. Αυτές οι 

διπλοστοιβάδες αναφέρονται ως lamellae (Εικόνα 2). 

  Όταν τα φωσφολιπίδια (που φέρουν μία πολική κεφαλή και δύο αλυσίδες 

υδρογονανθράκων) διασπείρονται σε ένα υδατικό μέσο  σχηματίζουν αυθόρμητα 

κλειστές δομές και όχι μικύλλια, καθώς οι υδρογονανθρακικές αλυσίδες 

καταλαμβάνοντας μεγάλο όγκο δε μπορούν να εισέλθουν στο εσωτερικό του μικυλλίου 

και ως εκ τούτου σχηματίζουν διπλοστοιβάδες. Το πιο κοινό φωσφολιπίδιο είναι η 

φωσφατιδυλοχολίνη (PC) που αποτελεί το κύριο δομικό στοιχείο των κυτταρικών 

μεμβρανών. Τα λιποσώματα αποτελούνται από μία ή περισσότερες λιπιδικές 

διπλοστοιβάδες που περικλείουν υδατικό μέσο. Οι υδρόφιλες πολικές κεφαλές 

προσανατολίζονται προς την εσωτερική και εξωτερική υδατική φάση δημιουργώντας 

ένα μικροπεριβάλλον για τη «φιλοξενία» λιπόφιλων και υδρόφιλων φαρμάκων. Οι 

υδρόφιλες ουσίες μπορούν να εγκλεισθούν στο εσωτερικό υδατικό διαμέρισμα ενώ οι 

λιπόφιλες παγιδεύονται εντός της λιπιδικής διπλοστοιβάδας. 
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Εικόνα 2: Δομή λιποσώματος και λιπιδικής μεμβράνης 

  Τα λιποσώματα χρησιμοποιούνται ως μοντέλα μεμβρανικών συστημάτων και ως 

συστήματα χορήγησης φαρμάκων. Η μεμβράνη των λιποσωμάτων έχει δομή 

διπλοστοιβάδας που έχει πανομοιότυπα γνωρίσματα με το λιπιδικό τμήμα των 

κυτταρικών μεμβρανών (σύμφωνα με το πρότυπο του ρευστού μωσαϊκού κατά Singer 

και Nicholson) (Sessa & Weissmann, 1968).
  
Με χημική τροποποίηση της λιποσωμικής 

μεμβράνης, η ομοιότητα αυτή μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Αυτό έχει ως 

απόρροια τα υδρόφιλα και τα υδρόφοβα τμήματά τους να αλληλεπιδρούν ιδανικά με τις 

υδρόφοβες και υδρόφιλες θύρες των βιολογικών μεμβρανών. Τα λιποσώματα μπορούν 

να αποτελούνται τόσο από φυσικά όσο και από συνθετικά λιπίδια (με βελτιωμένες 

χημικές ιδιότητες). 

  Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα λιποσώματα χρησιμοποιούνται ως ερευνητικό 

εργαλείο σε βιοχημικές μελέτες (μοντέλο κυτταρικών μεμβρανών)  και ως σύστημα 

χορήγησης φαρμάκων λόγω της βιοσυμβατότητας, της βιοαποικοδομησιμότητας, της 

χαμηλής τοξικότητας και της ικανότητάς τους να παγιδεύουν τόσο υδρόφιλα όσο και 

λιπόφιλα φάρμακα. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα για τη χρήση τους αποτελεί η εκλεκτική 

στόχευση μίας βιοδραστικής ουσίας στους ιστούς (Laouini, et al., 2012) που μπορεί να 

επιτευχθεί με στοχευμένα λιποσώματα (που φέρουν ειδικούς προσδέτες στην επιφάνειά 

τους). 

  Η διπλοστοιβάδα χρησιμεύει ως ημιδιαπερατή μεμβράνη μέσω της οποίας διαχέονται 

διαλύτες και διαλυμένες ουσίες σε απόκριση στις διαφορές βαθμίδες συγκέντρωσης. Τα 

λιποσώματα που αιωρούνται σε ένα υποοσμωτικό (χαμηλή εξωτερική συγκέντρωση 

διαλυμένης ουσίας) μέσο εμπλουτίζονται σιγά-σιγά με νερό από το εξωτερικό τους και 

διογκώνονται. Εάν τα λιποσώματα βρεθούν σε ένα υπεροσμωτικό (υψηλή εξωτερική 

συγκέντρωση διαλυμένης ουσίας) μέσο,  δύο πράγματα μπορούν να συμβούν: Το νερό 
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θα αρχίσει να βγαίνει από το εσωτερικό του λιποσώματος και θα προκαλεί συρρίκνωσή 

του, και την ίδια στιγμή, η διαλυμένη ουσία θα μπορεί επίσης να διεισδύσει μέσα στο 

εσωτερικό των λιποσωμάτων (ανάλογα με τις φυσικοχημικές της ιδιότητες). Με αυτόν 

τον τρόπο, αυξάνεται η συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας στο εσωτερικό του 

λιποσώματος και προκαλείται  κίνηση του νερού ξανά εντός του λιποσώματος, το οποίο 

στη συνέχεια διογκώνεται.  

1.2  Συστατικά λιποσωμάτων  

  Τα λιποσώματα αποτελούνται κυρίως από φωσφολιπίδια που είναι αμφίφιλα μόρια 

που έχουν μια υδρόφιλη κεφαλή και δύο υδρογονανθρακικές αλυσίδες (Εικόνα 3) και 

χοληστερόλη.  

 

Εικόνα 3: Δομή φωσφολιπιδίου, λιπιδικής μεμβράνης και λιποσώματος. Εγκλωβισμός υδρόφιλων και 

λιπόφιλων ουσιών 

  -Φωσφολιπίδια 

  Τα φωσφολιπίδια συνιστούν το κύριο συστατικό των βιολογικών μεμβρανών. 

Αποτελούνται από τέσσερα συστατικά: δύο αλυσίδες λιπαρών οξέων, μία εξέδρα στην 

οποία προσδένονται τα λιπαρά οξέα, μία φωσφορική ομάδα και μία αλκοόλη 

προσδεδεμένη στη φωσφορική ομάδα (Εικόνα 3). Οι αλυσίδες των λιπαρών οξέων στα 

φωσφολιπίδια έχουν συνήθως άρτιο αριθμό ατόμων άνθρακα 14-24. Η μία από τις 
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αλυσίδες είναι ευθεία λιπαρή αλυσίδα (κορεσμένη), ενώ η άλλη παρουσιάζει κυρτότητα 

λόγω cis διπλού δεσμού (μη κορεσμένη). Τα λιπαρά οξέα που λαμβάνουν μέρος στο 

σχηματισμό των λιποσωμάτων μπορεί να είναι κορεσμένα και να περιέχουν μόνο 

απλούς δεσμούς (όπως στεατικό, μυριστικό, παλμιτικό) ή ακόρεστα και να περιέχουν 

διπλούς δεσμούς στην υδρογονανθρακική τους αλυσίδα (όπως ελαϊκό, λινολενικό, 

αραχιδονικό). Η διαμόρφωση, ο αριθμός των δεσμών και το μήκος της αλυσίδας 

επιδρούν στο σημείο τήξης και στη ρευστότητα της μεμβράνης.     

  Τα φωσφολιπίδια διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στα φωσφο-γλυκερίδια αν 

περιέχουν γλυκερόλη και στα σφιγγολιπίδια αν περιέχουν ένα σκελετό σφιγγοσίνης με 

τα αντίστοιχα προϊόντα υδρόλυσής τους. Η δομή του απλού φωσφο-δι-γλυκεριδίου 

αποτελείται από ένα μόριο γλυκερόλης στο οποίο προσδένονται δύο αλυσίδες λιπαρών 

οξέων και μία φωσφορυλιωμένη αλκοόλη. Τα γλυκερο-φωσφολιπίδια μπορούν να 

φέρουν ως υποκατάσταση Χ τη χολίνη (φωσφατιδυλοχολίνη, PC), σερίνη 

(φωσφατιδυλοσερίνη, PS), αιθανολαμίνη (φωσφατιδυλοαιθανολαμίνη, PE), ινοσιτόλη 

(φωσφατιδυλοϊνοσιτόλη, PI). Η δομή του απλού σφιγγολιπιδίου αποτελείται από μία 

αμινο-αλκοόλη που περιέχει μία επιμήκη ακόρεστη υδρογονανθρακική αλυσίδα. (Berg, 

et al., 2009) 

 

Εικόνα 4: Γενική δομή φωσφογλυκεριδίων και σφιγγολιπιδίων 

.  Το πιο κοινό φωσφολιπίδιο είναι η φωσφατιδυλοχολίνη (PC), η οποία φέρει πάνω στη 

φωσφορική ομάδα, μία υδρόφιλη ομάδα φωσφοχολίνης. 
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  Οι αλυσίδες των δύο λιπαρών οξέων προσδίδουν ένα κυλινδρικό σχήμα στα μόρια των 

φωσφολιπιδίων τα οποία με τη σειρά τους καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο. Το γεγονός 

αυτό ευνοεί το σχηματισμό διπλοστοιβάδας αντί μικκυλίων και κατ’ επέκταση το 

σχηματισμό λιποσωμάτων (Εικόνα 5). 

 

Εικόνα 5: Μικκύλιο, λιπιδική διπλοστοιβάδα και λιπόσωμα  

  Οι υδρόφοβες αλυσίδες σχηματίζουν ένα λιπόφιλο εσωτερικό διαμέρισμα που 

λειτουργεί ως φραγμός διαπερατότητας για τις υδρόφιλες ουσίες τόσο προς τα μέσα 

όσο και προς τα έξω. Πίσω από το σχηματισμό αυτών των λιπιδικών διπλοστοιβάδων 

κρύβονται υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις και δυνάμεις Van der Waals που συγκρατούν 

ενωμένες τις μεγάλες υδρογονανθρακικές ουρές. Τέλος, οι δεσμοί υδρογόνου και οι 

πολικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μορίων του υδατικού περιβάλλοντος και των 

πολικών κεφαλών των λιπιδίων σταθεροποιούν αυτή την οργάνωση. Η τελική 

οργάνωση των λιπιδίων σε υδατικό περιβάλλον εξαρτάται από  παράγοντες όπως είναι:  

i) η πολικότητα του λιπιδίου, ii) το μήκος της αλειφατικής αλυσίδας λιπαρού οξέος, iii) 

η θέση και ο βαθμός ακορεστότητας της αλειφατικής αλυσίδας, iv)  η διακλάδωση 

αλειφατικού οξέος, v) η πολικότητα και το φορτίο της περιοχής της κεφαλής vi) οι 

εξωγενείς παράγοντες όπως η συγκέντρωση (lyotropism) και η θερμοκρασία 

(thermotropism) (Mauer, et al., 2001). 

    Χαρακτηριστικό κάθε λιπιδίου είναι η θερμοκρασία μετάπτωσης φάσης (phase 

transition temperature-Tc). Η κινητικότητα και η ρευστότητα των λιπιδίων 

μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία. Σε μια δεδομένη θερμοκρασία, μία λιπιδική 

διπλοστοιβάδα μπορεί να υφίσταται σε στερεή (γέλη) ή υγρή κατάσταση. Και στις δύο 

φάσεις, τα μόρια των λιπιδίων περιορίζονται στο δισδιάστατο επίπεδο της μεμβράνης 

με τη διαφορά ότι στην υγρή φάση, τα μόρια έχουν την ικανότητα να διαχέονται πολύ 
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πιο ελεύθερα εντός του επιπέδου της μεμβράνης αλλά και από τη μία πλευρά της στην 

άλλη (flip-flop). 

  H διαπερατότητα της λιποσωμικής μεμβράνης εξαρτάται από την ρευστότητα και την 

δυνατότητα κίνησης των μεβρανικών λιπιδίων. Όταν η θερμοκρασία γίνει ίση ή υπερβεί 

τη θερμοκρασία μετάπτωσης-Τc, τα λιπίδια περνούν από τη δύσκαμπτη στερεή 

κατάσταση στη ρευστή ή ρευστή κρυσταλλική κατάσταση (Εικόνα 6). Η  Τc εξαρτάται 

από το μήκος των αλυσίδων των λιπαρών οξέων και το βαθμό κορεσμού τους. Μόνο 

στη θερμοκρασία μετάπτωσης παρατηρείται υψηλή ρευστότητα και διαπερατότητα 

ταυτόχρονα (Collier & Messersmith, 2001). 

 

Εικόνα 6: Επίδραση της θερμοκρασίας και της χοληστερόλης στην ρευστότητα της λιπιδικής 

διπλοστοιβάδας  

  Η μετάβαση από τη μία φάση στην άλλη μπορεί να μελετηθεί με διάφορες φυσικές 

μεθόδους. Οι διπλοστοιβάδες που απαρτίζονται από μακριές και κορεσμένες 

υδρογονανθρακικές αλυσίδες είναι περισσότερο άκαμπτες και λιγότερο διαπερατές 

επειδή οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των υδρογονανθρακικών ουρών είναι ισχυρότερες 

οδηγώντας σε υψηλότερη θερμοκρασία μετάπτωσης. Για αυτό το λόγο τα διαφορετικά 

φωσφολιπίδια έχουν διαφορετικές θερμοκρασίες μετάπτωσης (Πίνακας 1.1). Η πιο 

διαδεδομένη τεχνική για τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας μετάπτωσης είναι η 

διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (Differential Scanning Calorimetry-(DSC) 

(Monteiro, et al., 2014). 
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Πίνακας 1.1: Θερμοκρασίες μετάπτωσης  φωσφολιπιδίων που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη 

εργασία  

Φωσφολιπίδιο 
Θερμοκρασία μετάπτωσης 

(Transition temp.) °C 

L-a-φωσφατιδυλοχολίνη (Εgg PC) 40 

1,2-διαστερουλ-sn-γλυκερο-3-φωσφοχολίνη (DSPC) 55 

1,2-διπαλμιτοϋλο-sn-γλυκερο-3-φωσφο-(1-rac-

γλυκερόλη (DPPG) 
41 

L-α-υδρογονοποιημένη φωσφατιδυλοχολίνη (HPC) 53 

 

-Χοληστερόλη 

  Η χοληστερόλη αποτελεί βασικό συστατικό των βιολογικών μεμβρανών. Η προσθήκη 

της στην μεμβράνη των λιποσωμάτων μπορεί να επιφέρει σημαντικές μεταβολές, όπως 

αλλαγή της διαπερατότητας ή της ρευστότητάς της. Η δομή της χοληστερόλης και 

γενικότερα των στερολών περιλαμβάνει έναν επίπεδο πυρήνα στεροειδούς (4 

δακτύλιοι), μία 3β-υδροξυλική ομάδα και μία αλειφατική πλευρική αλυσίδα (Εικόνα 7).   

 

Εικόνα 7: Δομή του μορίου της χοληστερόλης 

  Η προσθήκη χοληστερόλης σε μία λιπιδική διπλοστοιβάδα μειώνει τη ρευστότητα και 

τη διαπερατότητά της στο νερό κατά τη ρευστή φάση. Το μόριο της χοληστερόλης 

παρεμβάλλεται μεταξύ των φωσφολιπιδικών μορίων, με την ομάδα υδροξυλίου (πολική 

κεφαλή) να προσανατολίζεται προς τις κεφαλές των φωσφολιπιδίων και τον τρικυκλικό 

δακτύλιο να παρεμβάλλεται μεταξύ των πρώτων μορίων άνθρακα των λιπαρών 

ακυλικών αλυσίδων (Εικόνα 8). 
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Εικόνα 8: Οργάνωση της χοληστερόλης εντός της διπλοστοιβάδας (Svarnas, et al., 2015) 

  Επειδή οι στεροειδείς δακτύλιοι της χοληστερόλης είναι συμπαγείς, προσθέτοντας τη 

χοληστερόλη σε μία λιπιδική διπλοστοιβάδα, αυξάνεται η πυκνότητα του υδρόφοβου 

τμήματος. Αυτό μειώνει την ευκαμψία των γύρω αλυσίδων των λιπιδίων και 

παράλληλα  αυξάνει την μηχανική ακαμψία των ρευστών διπλοστοιβάδων. Επιπλέον, η 

χοληστερόλη μπορεί να εμποδίσει την κρυστάλλωση των υδρογονανθρακικών 

αλυσίδων  των κορεσμένων λιπιδίων που οδηγούν στο σχηματισμό ενός συστήματος 

γέλης, καταργώντας ουσιαστικά τη μετάπτωση φάσης (Monteiro, et al., 2014). 

  Η χοληστερόλη ενσωματώνεται σε φωσφολιπιδικές μεμβράνες σε μεγάλο βαθμό, σε 

μοριακή αναλογία μέχρι και 1:1 ως προς το λιπίδιο. Τόσο η χοληστερόλη όσο και τα 

φωσφολιπίδια των λιποσωμάτων είναι φυσικά συστατικά των κυτταρικών μεμβρανών 

και έτσι τα λιποσώματα καθίστανται αποτελεσματικοί και ασφαλείς-βιοσυμβατοί  

φορείς για in vivo χρήση (Pandit, et al., 2004). 

1.3 Ταξινόμηση λιποσωμάτων 

  Τα λιποσώματα ταξινομούνται ανάλογα με διάφορα χαρακτηριστικά, όπως: i) τον 

αριθμό των διπλοστοιβάδων, ii) το μέγεθος  και iii) τη μέθοδο παρασκευής τους. 

1.3.1 Κατηγοριοποίηση των λιποσωμάτων με βάση το μέγεθος και τον 

αριθμό των διπλοστοιβάδων τους 

  Το μέγεθος είναι ένας κρίσιμος παράγοντας στον καθορισμό του χρόνου ημιζωής των 

λιποσωμάτων στην κυκλοφορία και μαζί με τον αριθμό των διπλοστοιβάδων 

επηρεάζουν το ποσοστό εγκλωβισμού μία βιοδραστικής ένωσης στα λιποσώματα 

(Nogueira, et al., 2015).  Υπάρχουν πολλά είδη λιποσωμάτων με διαφορετικό μέγεθος 

και αριθμό διπλοστοιβάδων (Εικόνα 9). Μερικά από αυτά αναφέρονται παρακάτω: 
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Εικόνα 9: Ταξινόμηση λιποσωμάτων με βάση το μέγεθος και τον αριθμό των στοιβάδων τους 

Μεγάλα πολυστοιβαδιακά λιποσώματα (MLVs –Multilamellar vesicles): Τα ΜLVs 

αποτελούν το απλούστερο είδος λιποσωμάτων και χαρακτηρίζονται από αρκετές 

ομόκεντρες διπλοστοιβάδες που διαχωρίζονται μεταξύ τους από υδατική φάση. Η 

διάμετρός τους κυμαίνεται από 500nm μέχρι μερικά μm. Τα ΜLVs παρασκευάζονται 

με απλή ενυδάτωση του «ξηρού» λιπιδικού φιλμ (ενυδάτωση λεπτού υμενίου). Οι 

υδατοδιαλυτές ενώσεις ενσωματώνονται στα υδατικά μεσοδιαστήματα των μεμβρανών 

ενώ οι λιπόφιλες στο εσωτερικό των λιπιδικών διπλοστοιβάδων. Τα συγκεκριμένα 

λιποσώματα ευνοούν περισσότερο τον εγκλωβισμό λιπόφιλων φαρμάκων.  Η απόσταση 

μεταξύ των διαδοχικών διπλοστοιβάδων καθορίζεται από την ισορροπία των ελκτικών 

δυνάμεων  Van der Waals, των ηλεκτροστατικών δυνάμεων και άλλων δυνάμεων 

άπωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η χρήση τους ως νανοφορείς να είναι  περίπλοκη. 

Μονοστοιβαδιακά λιποσώματα (Unilamellar Vesicle,UVs): Τα συγκεκριμένα 

λιποσώματα αποτελούνται από μία λιπιδική διπλοστοιβάδα και το μέγεθός τους 

κυμαίνεται από 20nm έως μερικά μm.  

 

-Μεγάλα Μονοστοιβαδιακά λιποσώματα (Lamellar Unilamellar Vesicle, LUVs): To 

μέγεθός τους κυμαίνεται στα 100-1000nm. Παρασκευάζονται με διάφορες μεθόδους 

όπως είναι η απομάκρυνση απορρυπαντικού, η μηχανική διασπορά και η μέθοδος 

κύκλων ψύξης-απόψυξης. Σε σχέση με τα ΜLVs, τα LUVs φέρουν μεγαλύτερο όγκο 

εγκλωβισμένης υδατικής φάσης. Γι’ αυτό το λόγο θεωρούνται  κατάλληλα για 
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εγκλωβισμό υδατικών ουσιών, αν και το γεγονός ότι είναι μονοστοιβαδιακά οδηγεί σε 

μικρότερη μηχανική αντοχή και συγκράτηση της ουσίας σε σχέση με τα ΜLVs. 

 

-Μικρά Μονοστοιβαδιακά λιποσώματα (Small Unilamellar Vesicle, SUVs): Tα SUVs 

αποτελούνται από μία λιπιδική διπλοστοιβάδα και το μέγεθός τους κυμαίνεται στα 20-

100nm. Έχουν το μικρότερο δυνατό μέγεθος στο οποίο τα φωσφολιπίδια μπορούν να 

οργανωθούν σε λιποσώματα. Είναι θερμοδυναμικά ασταθή λιποσώματα, που δύνανται 

να συσσωματώνονται ή να συντήκονται εύκολα, ιδιαίτερα πάνω από τη θερμοκρασία 

μετάπτωσης. Οι μέθοδοι παρασκευής τους περιλαμβάνουν: 1) κατεργασία τους σε 

υπέρηχους, 2) μέθοδος διαδοχικών κύκλων ψύξης-απόψυξης, 3) μέθοδος εξώθησης 

μέσω φίλτρων και 4)  ένεση λιπιδίων (Phillippot & Schuber, 1994).  

  Οι λιπόφιλες ουσίες εγκλωβίζονται στη διπλοστοιβάδα. Οι υδατοδιαλυτές ενώσεις 

μπορούν είτε να εγκλωβιστούν στον υδατικό πυρήνα, είτε να συνδεθούν εξωτερικά 

στην επιφάνεια (Εικόνα 10). 

 

 

Εικόνα 10: Μονοστοιβαδιακό λιπόσωμα: διαφορετικά μέρη της δομής της διπλοστοιβάδας (a) εξωτερική 

διπλοστοιβάδα (eb)εσωτερική διπλοστοιβάδα (ib) ακυλικές αλυσίδες (ach) πολική ομάδα (pg) b - h 

δείχνουν τα είδη ουσιών που μπορούν να εγκλωβιστούν στο λιπόσωμα (Gomez-Hens & Fernandez-

Romero, 2005) 

  - Γιγαντιαία λιποσώματα (Giant unilamellar vesicles, GUVs): To μέγεθός τους 

υπερβαίνει το 1 μm. Χρησιμοποιούνται κυρίως ως μοντέλα κυτταρικών μεμβρανών. 
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Πολυδιαμερισματικά  λιποσώματα (Μultivesicular): O όρος αφορά τα λιποσώματα 

που φέρουν στο εσωτερικό τους άλλα μικρότερα λιποσώματα με διαφορετικά μεγέθη 

και αριθμό στοιβάδων. Το μέγεθος κυμαίνεται στα 20-40 μm. Παρασκευάζονται με τη 

μέθοδο αντίστροφης φάσης. Παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό εγκλωβισμού 

μιας βιοδραστικής ένωσης σε σχέση με ΜLVs και παρατεταμένο χρόνο αποδέσμευσης 

in vivo υπό ειδικές συνθήκες χορήγησης (οδός χορήγησης) (Jain, et al., 2005). 

1.4 Μέθοδοι παρασκευής  

  Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μέθοδοι για την παρασκευή λιποσωμάτων όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 11. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται: 

1. Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των συστατικών (λιποσώματος και βιοδραστικής 

ένωσης προς εγκλωβισμό) 

2. Η τοξικότητα και τη συγκέντρωση της προς εγκλωβισμό ουσίας  

3. Ο τύπος του μέσου στο οποίο διασπείρονται τα λιποσώματα 

4. Το επιθυμητό μέγεθος και ο επιθυμητός χρόνο ημίσειας ζωής 

5. Το κόστος, η αναπαραγωγιμότητα και η δυνατότητα εφαρμογής σε μεγάλης 

κλίμακας παραγωγή (Bozzuto & Molinari, 2015) 

Πολλές μέθοδοι παρασκευής λιποσωμάτων περιλαμβάνουν τα παρακάτω βασικά 

στάδια: i) Ξήρανση των λιπιδίων και απομάκρυνση του οργανικού διαλύτη, ii) 

Διασπορά του λιπιδίου σε υδατικό μέσο, iii) Καθαρισμό του προκύπτοντος 

λιποσώματος και  iv) Χαρακτηρισμό του τελικού προϊόντος 
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                             Εικόνα 11: Μέθοδοι παρασκευής λιποσωμάτων (Dwivedi, et al., 2014) 

Η φόρτωση των λιποσωμάτων με βιοδραστικές ουσίες μπορεί να γίνει με:  

- Παθητική τεχνική φόρτωσης, στην οποία η βιοδραστική ουσία εγκλωβίζεται κατά τη 

διαδικασία παρασκευής του λιποσώματος 

-  Ενεργητική τεχνική φόρτωσης, στην οποία η βιοδραστική ουσία προστίθεται και 

εγκλωβίζεται σε προσχηματισμένα άδεια λιποσώματα  

  Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι κύριες μέθοδοι παρασκευής: 

Μέθοδος Ενυδάτωσης λεπτού λιπιδικού υμενίου (Thin film hydration) 

  Αποτελεί την αρχική μέθοδο του Bangham που είναι η απλούστερη.  Περιλαμβάνει τη 

χρήση πτητικών οργανικών διαλυτών,  κυρίως χλωροφορμίου,  αιθέρα ή μεθανόλης  για 

τη διάλυση των λιπιδίων. Τα λιπίδια στη συνέχεια, αποτίθενται ως ένα λεπτό φιλμ 

(μεμβράνη) επί του τοιχώματος του πυθμένα μιας σφαιρικής φιάλης, ενώ ο διαλύτης 

εξατμίζεται με μία τεχνική περιστροφικής εξάτμισης, υπό μειωμένη πίεση. Για να 

πιστοποιηθεί η απομάκρυνση του οργανικού διαλύτη και η χημική αποικοδόμηση των 

λιπιδίων διοχετεύεται στην φιάλη ρεύμα αζώτου. Στο εξής, προστίθεται στα λιπίδια 
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υδατικό διάλυμα, επιτρέποντας την ενυδάτωση τους σε μια θερμοκρασία πάνω από την 

Tc του λιπιδίου. Για το λόγο αυτό, το διάλυμα που προορίζεται για ενυδάτωση 

προθερμαίνεται προηγουμένως σε αυτή τη θερμοκρασία. Το υμένιο αποκολλάται από 

τα τοιχώματα της φιάλης με μηχανική ανάδευση (vortex) και λαμβάνεται θολερή 

διασπορά MLV λιποσωμάτων. 

  Για την επίτευξη κατάλληλου μεγέθους (μείωση μεγέθους) και ομοιογένειας 

χρησιμοποιείται το λουτρό ή ακίδα υπερήχων (bath/probe-sonicator), η μέθοδος 

εξώθησης μέσω φίλτρων (extrusion) και η μικρογαλακτωματοποίηση 

(microemulcification). Τέλος, λαμβάνει μέρος η διαδικασία της ομαλοποίησης 

(annealing) κατά την οποία τα λιποσώματα τοποθετούνται στο υδατόλουτρο σε Τ > Τc 

για περίπου μία ώρα.  

  Τα χαρακτηριστικά των ΜLV λιποσωμάτων εξαρτώνται από το χρόνο ενυδάτωσής 

τους, τη μέθοδο επαναιώρησής τους, τη συγκέντρωση και σύσταση των λιπιδίων τους, 

καθώς και από τον όγκο της υδατικής φάσης που χρησιμοποιείται για επαναιώρηση. 

  Αυτή η μέθοδος παρασκευής λιποσωμάτων παρουσιάζει κάποιους περιορισμούς, όπως  

χαμηλή ικανότητα εγκλωβισμού και  δυσκολία παραγωγής λιποσωμάτων νανο-

μεγέθους.  Ωστόσο, η κατεργασία με υπερήχους και η εξώθηση μέσω μεμβρανών  

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ληφθούν μονοστοιβαδιακά λιποσώματα (Bhai, et 

al., 2012). 

Μέθοδος χρήσης υπερήχων 

  Οι υπέρηχοι είναι συχνή μέθοδος για την παρασκευή SUV λιποσωμάτων. Τα ΜLV 

λιποσώματα τοποθετούνται σε υπερήχους και μετατρέπονται σε SUVs. Τα κύρια 

μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ο πολύ χαμηλός εγκλωβισμένος όγκος 

υδατικού διαλύματος, η πιθανή αποικοδόμηση των λιπιδίων ή των ενώσεων προς 

εγκλεισμό,  η ρύπανση από μέταλλα από την ακίδα και η συνύπαρξη των MLVs με τα 

SUVs  λιποσώματα. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο τύποι υπερήχων: 

- Η ακίδα υπερήχων: Η ακίδα τοποθετείται μέσα στη λιποσωμική διασπορά. Η 

ενέργεια που δίνεται με αυτή την μέθοδο είναι αρκετά υψηλή με αποτέλεσμα να 

αναπτύσσεται θερμότητα, γι’ αυτό το λόγο πρέπει να τοποθετείται κάτω από τον 
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περιέκτη του δείγματος πάγος. Την υπερήχηση ακολουθεί η φυγοκέντρηση στις 15000 

στροφές για την απομάκρυνση των ρινισμάτων τιτανίου που αποδεσμεύονται από την 

ακίδα λόγω της δύναμης της τριβής,  καθώς και των MLV λιποσωμάτων και πιθανών 

συσσωματωμάτων.  

- Το λουτρό υπερήχων: Η διασπορά λιποσωμάτων  που βρίσκεται σε κυλινδρική φιάλη 

τοποθετείται στη συσκευή του λουτρού υπερήχων (Εικόνα 12). Κατάλληλο για μεγάλους 

όγκους διαλυμένου λιπιδίου (Bhai, et al., 2012). 

 

 

Εικόνα 12 : Μέθοδος παρασκευής λιποσωμάτων με κατεργασία σε υπερήχους (Dwivedi, et al., 2014) 

Εξώθηση μέσω φίλτρων  

  Η τεχνική εξώθησης μέσω φίλτρων περιλαμβάνει την εξώθηση των MLV 

λιποσωμάτων διαμέσου φίλτρων που φέρουν συγκεκριμένη διάμετρο. Το πλεονέκτημα 

της μεθόδου είναι ότι έχει επαναλήψιμα αποτελέσματα, τα λιπίδια δεν υφίστανται 

κάποια μεταβολή και επιτυγχάνεται μεγάλο ποσοστό εγκλωβισμού. Το μειονέκτημα 

είναι ότι οι μεγάλοι όγκοι παρουσιάζουν δυσκολία στον χειρισμό  (Akbarzadeh, et al., 

2013). 

 Μικρογαλακτωματοποίηση (microfluidization) 

  Οι μικρογαλακτωματοποιητές είναι συσκευές που αντλούν το ρευστό (τα λιποσώματα 

στην συγκεκριμένη περίπτωση) μέσω μία αντλίας υψηλής πίεσης διαμέσου  φίλτρων 

διαμέτρου 5μm και στη συνέχεια τα διοχετεύουν σε δύο κανάλια με αποτέλεσμα να 

συγκρούονται με μεγάλη ταχύτητα. Πραγματοποιούνται αρκετοί διαδοχικοί κύκλοι 

μέχρι τα μεγάλα MLV λιποσώματα να αποκτήσουν μικρότερη διάμετρο έως 0.1-0.2μm. 

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η επεξεργασία μεγάλων όγκων δείγματος και η 

μεγάλη ικανότητα εγκλωβισμού (Mayhew, et al., 1984). 
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Ψύξη-Απόψυξη-Υπερήχηση (Freeze-thaw sonication method, FTS) 

  Σε αυτή την τεχνική (Εικόνα 13), η βιοδραστική ουσία προς εγκλωβισμό προστίθεται 

μετά το σχηματισμό των λιποσωμάτων. Έτσι, πραγματοποιείται ανάμιξη της διασποράς 

των SUV λιποσωμάτων με το διάλυμα της βιοδραστικής ουσίας και ακολουθεί μία 

διαδικασία επαναλαμβανόμενων κύκλων ψύξης – απόψυξης. Στη φάση της ψύξης τα 

λιποσώματα διαρρηγνύονται και η βιοδραστική ουσία διαχέεται στο εσωτερικό τους. Οι 

επαναλαμβανόμενοι κύκλοι ψύξης και απόψυξης εξυπηρετούν την εξισορρόπηση της 

συγκέντρωσης της βιοδραστικής ουσίας μέσα και έξω από τα λιποσώματα.  Η 

επανάληψη της διαδικασίας έχει ως αποτέλεσμα την σύντηξη των λιποσωμάτων και την 

αύξηση του μεγέθους τους. Επίσης με τη συγκεκριμένη διαδικασία, επιτυγχάνεται 

μεγαλύτερος εγκλωβισμός της βιοδραστικής ουσίας, εξαιτίας της πρόσληψής της κατά 

την ψύξη-απόψυξη και μειώνεται η πολυδιασπορά. 

  Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η παρασκευή μεγάλων μονοστοιβαδιακών 

λιποσωμάτων με καλό εγκλωβισμό ουσιών. Στη συνέχεια, τα λιποσώματα που 

προκύπτουν μπορούν να γίνουν μικρότερα με επακόλουθη εξώθηση μέσω μεμβρανών 

(Costa, et al., 2014). 

 

Εικόνα 13: Μέθοδος παρασκευής λιποσωμάτων με ψύξη-απόψυξη-υπερήχηση (Dwivedi, et al., 2014) 

Μέθοδος “Αφυδατωμένα-Ενυδατωμένα Σωματίδια” (Dehydration–Rehydration 

Vesicles, DRV) 

  Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε από τους C. Kirby και G. Gregoriadis, το 1984. Τα 

DRV είναι λιποσώματα που διαμορφώνονται κάτω από ήπιες συνθήκες και έχουν την 
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ικανότητα να παγιδεύουν ουσιαστικά υψηλές ποσότητες υδρόφιλων ουσιών (σε 

σύγκριση με άλλους τύπους λιποσωμάτων). Οι ήπιες συνθήκες δεν προκαλούν 

αποσύνθεση ή απώλεια δραστικότητας των ευαίσθητων δραστικών ουσιών. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά καθιστούν τα DRV λιποσώματα ιδανικά για παγίδευση ασταθών 

ουσιών, όπως πεπτίδια, πρωτεΐνες ή εμβόλια DNA και ευαίσθητα φάρμακα. Αρχικά, 

στη μέθοδο αυτή πραγματοποιείται λυοφιλοποίηση (freeze drying) του μίγματος της 

διασποράς άδειων SUV λιποσωμάτων με το διάλυμα της προς εγκλωβισμό ουσίας. 

Ακολουθεί επανυδάτωση της λυοφιλοποιημένης διασποράς με υδατική φάση 

οδηγώντας στο σχηματισμό μεγάλων λιποσωμάτων με μικρό αριθμό λιπιδικών 

στοιβάδων και υψηλό ποσοστό εγκλωβισμού της υδατικής φάσης (Antimisiaris, 2010). 

Μέθοδοι διασποράς σε διαλύτη- Ένεση λιπιδίων  

  Διάλυμα λιπιδίου σε οργανικό διαλύτη προστίθεται σε περίσσεια υδατικής φάσης που 

περιέχει την προς εγκλωβισμό ουσία (Εικόνα 14). Στη διεπιφάνεια της υδατικής-

οργανικής φάσης, τα φωσφολιπίδια αναδιατάσσονται σχηματίζοντας λιποσώματα 

μικρής διαμέτρου. Πλεονέκτημα των μεθόδων είναι η μειωμένη αποικοδόμηση των  

λιπιδίων και το ότι είναι σχετικά γρήγορες τεχνικές. Το ποσοστό εγκλωβισμού των 

υδατοδιαλυτών ουσιών όμως είναι χαμηλό. 

  Στις συγκεκριμένες τεχνικές, ο οργανικός διαλύτης μπορεί να είναι ή όχι αναμίξιμος 

με την υδατική φάση. Υπάρχουν δύο κύριες περιπτώσεις: 

Έγχυση αιθέρα: Η διασπορά λιπιδίων που είναι διαλυμένη σε δι-αιθυλαιθέρα ή μίγμα 

αιθέρα-μεθανόλης, εγχέεται σταδιακά σε ένα υδατικό διάλυμα της προς εγκλωβισμό 

ουσίας στους 55°C έως τους 65°C ή κάτω από μειωμένη πίεση. Η επακόλουθη 

απομάκρυνση του αιθέρα υπό κενό οδηγεί στη δημιουργία λιποσωμάτων. Τα κύρια 

μειονεκτήματα της τεχνικής είναι η μεγάλη πολυδιασπορά (70 έως 200 nm) και η 

έκθεση των προς εγκλεισμό ενώσεων σε οργανικούς διαλύτες σε υψηλή θερμοκρασία. 

Έγχυση αιθανόλης: Η διασπορά των λιπιδίων που είναι διαλυμένα σε αιθανόλη εγχέεται 

ταχέως σε μια τεράστια περίσσεια ρυθμιστικού διαλύματος. ΜLV λιποσώματα 

σχηματίζονται αυθόρμητα. Τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι ο πληθυσμός 

παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια (30 έως 110 nm), η απομάκρυνση της αιθανόλης 

καθίσταται δύσκολη και η πιθανότητα αδρανοποίησης των διαφόρων βιοδραστικών 

ενώσεων με την παρουσία ακόμη και χαμηλών ποσοτήτων αιθανόλης είναι αρκετά 
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υψηλή. Επίσης, ο εγκλωβισμός υδατοδιαλυτών ουσιών είναι χαμηλός (Sharma & 

Sharma, 1997). 

 

Εικόνα 14: Μέθοδος παρασκευής λιποσωμάτων με μεθόδους διασποράς σε διαλύτη  (Dwivedi, et al., 

2014) 

Μέθοδος εξάτμισης ανάστροφης φάσης (Reverse Phase Evaporation, REV) 

  Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στη δημιουργία διφασικού συστήματος από δύο 

διαλύματα που φέρουν ίσους όγκους. Το διάλυμα λιπιδίων σε οργανικό διαλύτη 

αναμειγνύεται υπό έντονη ανάδευση (vortex) με υδατικό διάλυμα της ουσίας που 

πρόκειται να εγκλειστεί.  H οργανική φάση απομακρύνεται με εξάτμιση υπό κενό. 

Αφού απομακρυνθεί ο διαλύτης,  σχηματίζονται τα λιποσώματα στην υδατική φάση. Το 

μέγεθος των λιποσωμάτων και ο όγκος της υδατικής φάσης εξαρτώνται από την αρχική 

συγκέντρωση και σύσταση των λιπιδίων, τη θερμοκρασία, το ρυθμό εξάτμισης του 

διαλύτη και τη μέθοδο ανάδευσης (Betageri & Kulkarni, 1999). 

 Δημιουργία μεικτών μικκυλίων με απορρυπαντικά  

  Με αυτή τη μέθοδο, αναμειγνύοντας απορρυπαντικά (χολικά άλατα ή άλκυλο-

γλυκοζίτες) με φωσφολιπίδια παράγονται μεικτά μικκύλια. Κατά την ελεγχόμενη 

απομάκρυνση του απορρυπαντικού από τα μικύλλια σχηματίζονται τα λιποσώματα. 

(Antimisiaris, et al., 2008). Η συγκέντρωση του  απορρυπαντικού στο νερό  κατά την 

οποία αρχίζουν  να σχηματίζονται μικκύλια είναι γνωστή ως κρίσιμη μικκυλιακή 

συγκέντρωση  (critical micelle concentration, CMC).  Σε συγκεντρώσεις μικρότερες της 

κρίσιμης, τα μόρια του απορρυπαντικού απαντούν ελεύθερα στο διάλυμα ενώ σε 

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αυξάνεται η ποσότητα των μικκυλίων. Η απομάκρυνση 

του απορρυπαντικού από τα μικκύλια πραγματοποιείται είτε με χρωματογραφίας 

στήλης ή με διαπίδυση ισορροπίας μέσω ημιπερατών μεμβρανών, με άμεση απόρροια 
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να δημιουργούνται λιποσώματα που εγκλωβίζουν οτιδήποτε υπάρχει στην υδατική 

φάση. Αποτελεί μέθοδο κατάλληλη για λιπόφιλες ουσίες επειδή εγκλωβίζονται στα 

μικκύλια σε πολύ μεγάλο ποσοστό (Wacker & Schuber, 1998). 

Τεχνική ενός βήματος (one –step-method) 

  Αποτελεί μία τεχνική για την παρασκευή λιποσωμάτων χωρίς τη χρήση οργανικών 

διαλυτών, απορρυπαντικών ή άσκηση υψηλών διατμηματικών δυνάμεων. Τα λιπίδια 

τοποθετούνται αρχικά σε ένα φιαλίδιο και προστίθεται το υδατικό ή ρυθμιστικό 

διάλυμα που έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία μετάπτωσης του 

λιπιδίου (αφού έχει προθερμανθεί). Το εναιώρημα αναδεύεται υπό θέρμανση (σε 

θερμοκρασία μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία μετάπτωσης του λιπιδίου)  για αρκετές 

ώρες καθώς η ενυδάτωση υπό τόσο ήπιες συνθήκες είναι αρκετά χρονοβόρα (Fatouros, 

et al., 2001).  Επιπρόσθετα, τα φορτισμένα λιπίδια, η χοληστερόλη και η ιονική ισχύς 

της υδατικής φάσης επηρεάζουν το σχηματισμό των λιποσωμάτων. Μία εναλλακτική 

μέθοδος  είναι αυτή της φυσαλίδας (bubble method) κατά την οποία διοχετεύεται ρεύμα 

αζώτου κατά την ενυδάτωση. Τα λιποσώματα που παρασκευάζονται με αυτή τη μέθοδο 

φέρουν μικρότερο μέγεθος (Talsma, et al., 1994). 

Γιγαντιαία λιποσώματα  

  Τα γιγαντιαία λιποσώματα παρασκευάστηκαν αρχικά από τους Reeves και Dowban. 

Τα λιπίδια διαλύονται αρχικά σε μίγμα χλωροφορμίου/μεθανόλης 2:1 και το διάλυμα 

απλώνεται σε μία επιφάνεια από γυαλί. Αφού εξατμισθούν οι οργανικοί διαλύτες, 

γίνεται ενυδάτωση των λιπιδίων. Ο πληθυσμός λιποσωμάτων που δημιουργείται με την 

παραπάνω διαδικασία παρουσιάζει μεγάλη ανομοιογένεια. Γι’ αυτό το λόγο έχουν 

αναπτυχθεί άλλες μέθοδοι που περιλαμβάνουν τη λυοφιλοποίηση του διπλού 

γαλακτώματος  

Μέθοδος σύντηξης με ασβέστιο  

  Σε SUV λιποσώματα  (αποτελούμενα από φωσφατιδυλοσερίνη) προστίθεται ασβέστιο 

το οποίο οδηγεί σε σύντηξη και σχηματισμό πολυστοιβαδιακών δομών με  σπειροειδή 

διαμόρφωση (κύλινδροι Cochleate). Η προσθήκη EDTA δημιουργεί σύμπλοκα με το 

ασβέστιο με αποτέλεσμα το μετασχηματισμό των κυλίνδρων Cochleate σε LUV 

λιποσώματα  (Antimisiaris, et al., 2008). 



33 
 

1.5 Μέθοδοι διαχωρισμού των λιποσωμάτων από μη ενσωματωμένες 

ουσίες 

  Για να πραγματοποιηθεί ο χαρακτηρισμός των λιποσωμάτων μετά το στάδιο της 

παρασκευής τους, κρίνεται απαραίτητο να γίνει διαχωρισμός τους από την ουσία που 

δεν εγκλωβίστηκε σε αυτά. Το ελεύθερο φάρμακο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα 

στη σταθερότητα των λιποσωμάτων κατά την αποθήκευσή τους καθώς αλληλεπιδρούν 

με την επιφάνειά τους, αλλά καθώς επίσης και πιθανή συστημική τοξικότητα μετά την  

in vivo χορήγηση των μορφών (λόγω αυξημένης δόσης) (Xu & Burgess, 2012). Ο 

διαχωρισμός μπορεί να βασίζεται στη διαφορά μεγέθους καθώς οι προς εγκλωβισμό 

ουσίες έχουν μικρότερο μέγεθος από τα λιποσώματα (χρωματογραφία στήλης, 

διαπίδυση ισορροπίας) είτε στη διαφορά πυκνότητας μεταξύ των λιποσωμάτων και της 

μη εγκλωβισμένης ουσίας (υπερφυγοκέντρηση) (Shashi, et al., 2012). 

Οι κύριες τεχνικές περιγράφονται στη συνέχεια: 

Διαπίδυση ισορροπίας (Dialysis): Στη συγκεκριμένη μέθοδο πραγματοποιείται 

διαχωρισμός των υδρόφιλων ουσιών (που δεν είναι εγκλωβισμένες) από τα λιποσώματα 

με βάση το μέγεθος. Αρχικά, το λιποσωμικό δείγμα τοποθετείται σε ημιπερατές 

μεμβράνες διαπίδυσης (που αποτελούνται κυρίως από παράγωγα κυτταρίνης), όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 15. Οι μεμβράνες στη συνέχεια, τοποθετούνται σε ένα δοχείο  με 

διαλύτη. Οι μεμβράνες έχουν τέτοια διάμετρο πόρων ώστε να περνούν όλα τα ιόντα 

ηλεκτρολυτών και  οι ουσίες με μέγεθος μικρότερο από αυτό των λιποσωμάτων. Τα 

σωματίδια με μέγεθος μικρότερο από αυτό των λιποσωμάτων διαχέονται μέσω των 

μεμβρανών στον καθαρό διαλύτη μέχρι εξισορροπήσεως της συγκέντρωσης. Η 

διαπίδυση συνεχίζεται με διαδοχικές αλλαγές του διαλύτη, μέχρι η συγκέντρωση της 

ελεύθερης ουσίας στο λιποσωμικό δείγμα να γίνει αμελητέα (Nanosciences, 2013). 
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Εικόνα 15: Μέθοδος διαπίδυσης ισορροπίας για καθαρισμό μη εγκλωβισμένων ουσιών από τα λιποσώματα 

(Nanosciences, 2013) 

Xρωματογραφία στήλης (gel chromatography): Στη χρωματογραφία μοριακού 

αποκλεισμού επιτυγχάνεται γρήγορος διαχωρισμός των μορίων με βάση το μέγεθός 

τους. Στη συγκεκριμένη τεχνική, υπάρχει μία στερεή στατική φάση (gel) μέσω της 

οποίας περνά μία υγρή κινητή φάση (το λιποσωμικό δείγμα στη συγκεκριμένη 

περίπτωση). Το πληρωτικό υλικό της στήλης αποτελείται από πολυμερικές ή πυριτικές 

πηκτές που περιέχουν ένα δίκτυο ομοιόμορφων πόρων μέσα από τους οποίους 

διαχέονται τα μόρια του διαλύτη και των διαλυμένων σωματιδίων.  Μόρια, τα οποία 

είναι μεγαλύτερα από το μέσο μέγεθος των πόρων του υλικού πλήρωσης, αποβάλλονται 

πρώτα και δεν υφίστανται καμιά κατακράτηση. Μόρια με διάμετρο σημαντικά 

μικρότερη από τους πόρους μπορούν να διεισδύσουν ή να διαπεράσουν στο δαιδαλώδες 

πορώδες τους και έτσι παγιδεύονται για μεγαλύτερο χρόνο και εκλούονται τελευταία. 

  Ως πληρωτικό υλικό της στήλης (όταν πρόκειται για καθαρισμό λιποσωμικών 

μορφών) χρησιμοποιούνται υδρόφιλες πηκτές από διακλαδισμένα πολυμερή δεξτράνης 

(Sephadex G) , gel αγαρόζης (Sephadex B)  ή ακρυλαμίδης. 

  Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χρωματογραφικές τεχνικές, δεν υπάρχουν χημικές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μορίων που διαχωρίζονται και του υποστρώματος και 

έτσι, ο χρόνος έκλουσης εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα διαχυθούν τα μόρια και θα 

περάσουν μέσα από τους πόρους για να εκλουσθούν. 

Φυγοκέντρηση (centrifugation): Το είδος και η διάρκεια της τεχνικής διαφέρει 

ανάλογα με το είδος και το μέγεθος των λιποσωμάτων, την παρουσία χοληστερόλης,  το 

είδος της εγκλωβισμένης ουσίας. Τα ΜLV λιποσώματα διαχωρίζονται γρήγορα από την 
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ελεύθερη ουσία με τη μέθοδο αυτή ενώ στην περίπτωση των SUV λιποσωμάτων 

προτιμάται η χρωματογραφία στήλης και η υπερφυγοκέντρηση (φυγοκέντρηση υπο 

κενό) (Lasch, et al., 2003). 

1.6 Κατηγοριοποίηση των λιποσωμάτων με βάση τη σύσταση και τις 

εφαρμογές τους  

  Τα λιποσώματα  με βάση την σύσταση αλλά και τις εφαρμογές τους ταξινομούνται 

στις παρακάτω κατηγορίες (Εικόνα 16) : 

 

Εικόνα 16: Σχηματική απεικόνιση διάφορων τύπων λιποσωμάτων: Συμβατικά (Conventional) λιποσώματα, 

Στερεοχημικά σταθεροποιημένα (Stealth-Pegylated) λιποσώματα, Στοχευμένα (Targeted), Κατιονικά 

(Cationic) λιποσώματα (Sercombe, et al., 2015) 

Συμβατικά λιποσώματα (Conventional liposomes) 

  Τα λιποσώματα αποτελούνται από μία λιπιδική διπλοστοιβάδα που μπορεί να 

αποτελείται από κατιονικά, ανιονικά  ή ουδέτερα φωσφολιπιδία και χοληστερόλη. Τόσο 

στη λιπιδική διπλοστιβάδα όσο και στην υδατική φάση  μπορούν να ενσωματωθούν  

υδρόφοβες ή υδρόφιλες ενώσεις, αντίστοιχα. Τα λιποσώματα διαφέρουν ως προς τις 

φυσικοχημικές τους ιδιότητες δηλαδή ως προς το μέγεθος, τη λιπιδική σύσταση, το 

επιφανειακό φορτίο, τον αριθμό και τη ρευστότητα των λιπιδικών διπλοστoιβάδων 

(Chonn, et al., 1995). Οι συμβατικές  λιποσωμικές μορφές  έχουν μειώσει την 

τοξικότητα των ενώσεων in vivo, μέσω τροποποίησης της φαρμακοκινητικής, της 
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βιοκατανομής τους και  της στοχευμένης δράσης τους. Ωστόσο, το συγκεκριμένο 

σύστημα χορήγησης υφίσταται ταχεία απομάκρυνση από την κυκλοφορία του αίματος 

και ως εκ τούτου περιορίζεται η  θεραπευτική του αποτελεσματικότητα. Αυτή η ταχεία 

κάθαρση οφείλεται στην  οψωνινοποίησή των (συμβατικών) λιποσωμάτων από τα 

συστατικά του πλάσματος (οψωνίνες) και στην αναγνώρισή και  πρόσληψή τους από τα 

μακροφάγα κύτταρα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος (RES), που βρίσκονται 

κυρίως στο ήπαρ και το σπλήνα (Hua & Wu, 2013). 

Λιποσώματα μακράς κυκλοφορίας (Long circulating liposomes or stealth or 

sterically stabilized) 

  Παρά το γεγονός ότι τα λιποσώματα προσομοιάζουν τις βιολογικές μεμβράνες, 

εξακολουθούν να αποτελούν ξένα αντικείμενα για το σώμα. Ως εκ τούτου, τα 

λιποσώματα αναγνωρίζονται από τα φαγοκύτταρα του δικτυοενδοθηλιακού 

συστήματος (RES) (όπως αναφέρθηκε παραπάνω). Αυτό έχει ως συνέπεια, να 

απομακρύνονται από την κυκλοφορία του αίματος σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Επιπλέον, τα SUV κατέχουν το μειονέκτημα του χαμηλού εγκλωβισμού του υδατικού 

όγκου και η χρήση των φορτισμένων λιποσωμάτων μπορεί να αποβεί τοξική. Έχουν 

αναπτυχθεί διαφορετικές στρατηγικές για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες, που 

κυρίως  αφορούν την επικάλυψη της επιφάνειας των λιποσωμάτων με αδρανή μόρια 

ώστε να σχηματιστεί ένα στερεοχημικό φράγμα. Η πρώτη στρατηγική που αναπτύχθηκε 

ήταν η προετοιμασία λιποσωμάτων-μιμητών της μεμβράνης των ερυθροκυττάρων. Στην 

περίπτωση αυτή η επιφάνεια λιποσωμάτων τροποποιήθηκε με προσθήκη γαγγλιοσίδων 

και παραγώγων του σιαλικού οξέος. 

  Το επόμενο βήμα ήταν να αναπτυχθεί ένας  μηχανισμός που θα παρείχε στερεοχημική 

σταθεροποίηση στα λιποσώματα και θα συνέβαλλε στην αύξηση του χρόνου  ημιζωής 

τους στην κυκλοφορία. Η προσθήκη ενός υδρόφιλου πολυμερούς ή ενός γλυκολιπιδίου, 

όπως η πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG) ή η γαγγλιοσίδη GM1 που διαθέτουν μια ευέλικτη 

αλυσίδα που καταλαμβάνει χώρο και ενσωματώνεται άμεσα στην επιφάνεια του 

λιποσώματος όπως φαίνεται στην Εικόνα 17, τείνουν να αποκλείσουν την πρόσβαση 

και τη δέσμευση των οψωνινών του πλάσματος στην επιφάνειά τους και  

παρεμποδίζουν  κατ’ επέκταση τις αλληλεπιδράσεις των οψωνινών με τα μακροφάγα. 

  Με τη μείωση της πρόσληψης από τα μακροφάγα, τα λιποσώματα μακράς 

κυκλοφορίας μπορούν να συσσωρεύονται με παθητική διάχυση μέσα σε άλλους ιστούς 
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ή όργανα. Το φαινόμενο αυτό, που ονομάζεται παθητική στόχευση είναι ιδιαίτερα 

εμφανές σε συμπαγείς όγκους όπου παρατηρείται  έντονη αγγειογένεση. Σε αυτή την 

περίπτωση η παρουσία της ασυνεχούς ενδοθηλιακής επένδυσης του αγγειακού 

συστήματος του όγκου διευκολύνει την εξαγγείωση των λιποσωμικών μορφών στο 

διάμεσο χώρο, όπου συσσωρεύονται λόγω της αυξημένης διαπερατότητας. Αυτό 

επιτρέπει την εκλεκτική συσσώρευση λιποσωμάτων στην  περιοχή του όγκου (μια 

διαδικασία γνωστή ως ενισχυόμενη διαπέραση-EPR). Αντίθετα τα λιποσώματα δεν 

εξέρχονται από την κυκλοφορία του αίματος σε φυσιολογικούς ιστούς, καθώς οι 

συνδέσεις μεταξύ των τριχοειδών στα ενδοθηλιακά κύτταρα είναι σφιχτές, και έτσι η 

συγκέντρωση των λιποσωμάτων (και κατ’ επέκταση των εγκλωβισμένων σε αυτά 

φαρμάκων) είναι πολύ μεγαλύτερη στους όγκους σε σχέση με τους φυσιολογικούς 

ιστούς. Οι μηχανισμοί αυτοί φαίνεται να είναι υπεύθυνοι για τα βελτιωμένα 

θεραπευτικά αποτελέσματα των αντικαρκινικών λιποσωμικών μορφών έναντι των 

αντίστοιχων ελεύθερων φαρμάκων (Immordino, et al., 2006). 

 

Εικόνα 17: Σχηματική απεικόνιση ενός λιποσώματος μακράς κυκλοφορίας 

Στοχευμένα λιποσώματα (Targeted liposomes) 

  Για να αυξηθεί η συσσώρευση των λιποσωμικών μορφών στους επιθυμητούς ιστούς 

και η επιλεκτική θεραπευτική τους δράση, έχει προταθεί η χρήση στοχευμένων 

λιποσωμάτων. Μπορεί να γίνει σύνδεση προσδετών στόχευσης που αναγνωρίζουν 

συγκεκριμένα κύτταρα-στόχους στη μεμβράνη των λιποσωμάτων. Στους προσδέτες 

περιλαμβάνονται τα μονοκλωνικά αντισώματα (MAb) ή θραύσματα αυτών, πεπτίδια, 

αυξητικοί παράγοντες, γλυκοπρωτεΐνες, υδατάνθρακες ή υποδοχείς-συνδέτες (receptor 

lingands). Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα των στοχευμένων λιποσωμάτων 

είναι η δραματική αύξηση της ποσότητας του φαρμάκου που καταλήγει στο στόχο. Η 
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χρήση τους έχει αποδειχτεί εξαιρετικά ωφέλιμη στην αντικαρκινική θεραπεία. Επειδή η 

απομάκρυνσή τους από την κυκλοφορία του αίματος πραγματοποιείται κατά κύριο 

λόγο από το ήπαρ και το σπλήνα προτιμάται να γίνεται τοπική χορήγηση (όταν αυτό 

είναι εφικτο) για καλύτερη στόχευση των υποδοχέων (Immordino, et al., 2006). 

Κατιονικά λιποσώματα (Cationic liposomes) 

  Αποτελούνται από κατιονικά λιπίδια όπως η διολεϋλοφωσφατιδυλο-αιθανολ-αμίνη 

(DOPE). Τα κατιονικά λιποσώματα χρησιμοποιούντα για να μεταφέρουν εξωγενές 

γενετικό υλικό μέσα στα κύτταρα μετά από σύντηξή τους με την κυτταρική μεμβράνη. 

Τα κατιονικά λιποσώματα αντιδρούν και εξουδετερώνουν το αρνητικά φορτισμένο 

DNA με αποτέλεσμα τη συμπύκνωση του σε μια σταθερότερη δομή. Τα κατιονικά 

λιποσώματα έχουν εφαρμογή σε μελέτες γονιδιακής θεραπείας για τη μεταφορά 

γενετικού υλικού στον πυρήνα κυττάρων.  

Λιποσώματα  ευαίσθητα στο pH 

Αυτά τα λιποσώματα είναι σταθερά σε φυσιολογικό ρΗ (7.4), αλλά υποβάλλονται σε 

αποσταθεροποίηση και αποκτούν ικανότητα σύντηξης με μεμβράνες όταν εκτίθενται σε 

περισσότερο όξινες συνθήκες, οδηγώντας έτσι στην απελευθέρωση του υδατικού τους 

περιεχομένου. Αποτελούνται από φωσφολιπίδια όπως φωσφατιδυλαιθανολαμίνη (PE) ή 

διολεϋλοφωσφατιδυλοαιθανολαμίνη  (DOPE) (Karanth & Murthy, 2007). 

Λιποσώματα που επάγουν τη σύντηξη (Fusogenic liposomes) 

  O μηχανισμός με τον οποίο δρουν τα συγκεκριμένα λιποσώματα είναι η σύντηξή τους 

με τις κυτταρικές μεμβράνες (των κυττάρων στόχων) και η ενδοκυτταρική μεταφορά 

του περιεχόμενού τους. Η δράση τους οφείλεται στο ότι αποτελούνται από λιπίδια που 

επιτρέπουν την αποσταθεροποίηση της διπλοστοιβάδας και επάγουν το φαινόμενο 

σύντηξης. 

1.7 Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός των λιποσωμάτων 

  Η καταλληλότητα των λιποσωμάτων ως φορείς φαρμάκων εξαρτάται αυστηρά από τις 

φυσικοχημικές τους ιδιότητες, από την φύση των συστατικών τους, το μέγεθός τους, το 

επιφανειακό φορτίο, και την οργάνωση των λιπιδίων. 
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1.7.1 Κατανομή μεγέθους των λιποσωμάτων 

  Αρκετές τεχνικές είναι διαθέσιμες για τον προσδιορισμό του μεγέθους και της 

κατανομής του μεγέθους (πολυδιασπορά, PDI) των λιποσωμάτων. Στις πιο ευρέως 

διαδεδομένες συμπεριλαμβάνονται: η δυναμική σκέδαση φωτός (DLS), η 

χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών και η κλασμάτωση ροής (Field-flow 

fractionation -FFF). Επιπλέον, διάφορες τεχνικές μικροσκοπίας, συμπεριλαμβανομένων 

της κρυομικροσκοπίας διέλευσης (cryo–TEM), είναι εξίσου χρήσιμες για τον 

προσδιορισμό του λιποσωμικού μεγέθους. 

  Η  τεχνική DLS μετρά τις χρονο-εξαρτώμενες διακυμάνσεις στην ένταση του 

σκεδαζόμενου  φωτός, οι οποίες λαμβάνουν μέρος όταν τα σωματίδια (λιποσώματα) 

που βρίσκονται σε ένα εναιώρημα υφίστανται τυχαία κίνηση Brown λόγω των 

συγκρούσεών τους με τα μόρια του διαλύτη. Η ανάλυση των διακυμάνσεων της 

έντασης επιτρέπει τον προσδιορισμό της κατανομής των συντελεστών διάχυσης των 

λιποσωμάτων, τα οποία μετατρέπονται σε κατανομή μεγέθους χρησιμοποιώντας 

καθιερωμένες θεωρίες.  Η DLS είναι μια απλή και γρήγορη μέθοδος και μπορεί να 

προσδιορίσει τόσο την υδροδυναμική διάμετρο όσο και την πολυδιασπορά των μεγεθών 

σε μία δεδομένη διασπορά σωματιδίων. Με την τεχνική αυτή λαμβάνεται ο μέσος όρος 

του μεγέθους των λιποσωμάτων. Ο δείκτης πολυδιασποράς λαμβάνει τιμές από 0-1 και 

η αύξηση της τιμής PDI συνεπάγεται αύξηση της ετερογένειας μεγέθους στο 

λιποσωμικό δείγμα. 

  Αντίθετα, στις τεχνικές ηλεκτρονικής μικροσκοπίας, όπως cryo-ΤΕΜ και ΤΕΜ  

χρησιμοποιείται η τεχνική της παγωμένης κατάτμησης και προσδιορίζεται επακριβώς 

το μέγεθος των λιποσωμάτων, δεδομένου ότι είναι εφικτή η απεικόνιση του κάθε 

λιποσώματος και μπορούν να αναλυθούν σωματίδια διαφόρων μεγεθών. Το 

αποτέλεσμα είναι να παρέχονται ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον πληθυσμό των 

λιποσωμάτων σε όλο το φάσμα των μεγεθών. Το μειονέκτημα αυτών των τεχνικών 

είναι ότι είναι πολύ ακριβές και απαιτούν ειδικό εξοπλισμό. H cryo-TEM προσφέρει τη 

δυνατότητα μελέτης της εσωτερικής διαμόρφωσης των λιποσωμάτων. Μία άλλη 

μικροσκοπική τεχνική που χρησιμοποιείται για να αναλύσει τη μορφολογία και το 

μέγεθος των λιποσωμάτων είναι η μικροσκοπία ατομικών δυνάμεων (atomic force 

microscopy), η οποία παρέχει πληροφορίες υψηλής ανάλυσης σχετικά με το 

τρισδιάστατο προφίλ των λιποσωμάτων χωρίς να απομακρυνθούν από το περιβάλλον 

στο οποίο βρίσκονται. Επιπρόσθετα, με την τεχνική της ηλεκτρονικής σάρωσης (SEM) 
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μπορεί να γίνει προσδιορισμός του μεγέθους και της μορφολογίας της επιφάνειας των 

λιποσωμάτων . 

  Η χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών είναι μια τεχνική που προσδιορίζει το 

μέγεθος μέσω του χρόνου έκλουσης των διάφορων λιποσωμάτων του δείγματος. Ο 

διαχωρισμός και ο χρόνος έκλουσης στηρίζεται στο μέγεθος των μορίων. Τα μικρά 

μόρια εισχωρούν στους πόρους της χρωματογραφικής στήλης και καθυστερούν να 

εξέλθουν από  αυτή περιπλανώμενα στους πόρους του πληρωτικού υλικού ενώ τα 

μεγαλύτερα λιποσώματα εκλούονται άμεσα. Η μέθοδος έχει χαμηλή ακρίβεια και 

ενδείκνυται για διασπορές με μεγάλη διακύμανση μεγεθών  

  H κλασμάτωση ροής (FFF) είναι μια τεχνική διαχωρισμού με βάση το μέγεθος. Τα 

λιποσώματα βρίσκονται σε κάθετο πεδίο στρωτής ροής που επιτρέπει τον προσδιορισμό 

του μεγέθους τους και της κατανομής τους μέσα στη λιποσωμική διασπορά (Bozzuto & 

Molinari, 2015). 

  Μία νεότερη μέθοδος μέτρησης μεγέθους είναι η  τεχνική συντονισμένης ανίχνευσης 

παλμών ωμικού ρεύματος (Tunable Resistive Pulse Sensing-TRPS). Με την τεχνική 

αυτή μπορούν να μετρηθούν ένα προς ένα τα σωματίδια σε επίπεδο νανοκλίμακας. 

Αρχικά, πραγματοποιείται ροή ιοντικού ρεύματος μέσω ενός νανοπόρου, η οποία 

μετριέται και εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο. Το λογισμικό εντοπίζει κάθε 

αποκλεισμό ρεύματος που λαμβάνει χώρα όταν ένα σωματίδιο περνά μέσα από το 

νανοπόρο και εκτοπίζει όγκο του ηλεκτρολύτη, μειώνοντας προσωρινά το ρεύμα. Με 

αυτόν τον τρόπο εξάγει πληροφορίες από τα τη μετατόπιση των σωματιδίων, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής του μεγέθους και της συγκέντρωσης των 

σωματιδίων, καθώς και του επιφανειακού τους φορτίου σε λίγα λεπτά. Τα 

πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η συγκεκριμένη μέθοδος είναι ότι μετράει την 

πραγματική διάμετρο και όχι την υδροδυναμική όπως η DLS και μειονέκτημα αποτελεί 

η μόλυνση που μπορεί να υποστεί το λιποσωμικό δείγμα από διάφορους παράγοντες 

κατά τη μέτρηση (Colby, et al., 2013).  

1.7.2 Επιφανειακό φορτίο λιποσωμάτων  

  Σε κάθε λιπιδική μεμβράνη, οι αλυσίδες των υδρογονανθράκων διευθετούνται μαζί με 

τις ενυδατωμένες πολικές κεφαλές. Η οργάνωση των θετικά και αρνητικά φορτισμένων  

ομάδων των φωσφολιπιδίων δημιουργούν το επιφανειακό φορτίο της μεμβράνης. Το 

φορτίο της επιφάνειας των λιποσωμάτων επηρεάζει τη σταθερότητα του συστήματος 
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και την αλληλεπίδρασή του με τα κύτταρα των οποίων το φορτίο είναι συνήθως 

αρνητικό.  

  Η ανάπτυξη φορτίου στην επιφάνεια των σωματιδίων επηρεάζει την κατανομή των 

ιόντων στη γύρω διεπιφανειακή περιοχή, με αποτέλεσμα μια αυξημένη συγκέντρωση 

ιόντων αντίθετου φορτίου προς εκείνη του σωματιδίου που προσεγγίζουν την επιφάνεια 

(Εικόνα 18).  Έτσι, δημιουργείται μία ηλεκτρική διπλοστοιβάδα γύρω από κάθε 

σωματίδιο. Η στοιβάδα που περιβάλλει το σωματίδιο συνίσταται σε δύο μέρη: μια 

εσωτερική περιοχή, που ονομάζεται στοιβάδα Stern, όπου τα ιόντα είναι στενά 

συνδεδεμένα και μία εξωτερική, που τα ιόντα είναι διάχυτα και λιγότερα συνδεδεμένα 

μεταξύ τους.  Εντός της διάχυτης στοιβάδας υπάρχει ένα  θεωρητικό όριο μέσα στο 

οποίο τα ιόντα και τα σωματίδια σχηματίζουν μια σταθερή οντότητα. Όταν ένα 

σωματίδιο κινείται  (π.χ. λόγω της βαρύτητας), κινούνται μαζί του και τα ιόντα (εντός 

του θεωρητικού ορίου), αλλά τα ιόντα που ευρίσκονται πέραν του ορίου αυτού δεν 

ταξιδεύουν μαζί με  το σωματίδιο. Αυτό το όριο ονομάζεται επιφάνεια υδροδυναμικής 

διάτμησης. Το δυναμικό που υπάρχει σε αυτό το όριο είναι γνωστό ως ζήτα δυναμικό 

(Disalvo & Bouchet, 2014). 

 

Εικόνα 18: Κατανομή φορτίου στην επιφάνεια του λιποσώματος 

  Οι ηλεκτρικές ιδιότητες της επιφάνειας των λιποσωμάτων μπορούν να μελετηθούν με 

τη μέθοδο της ηλεκτροφόρησης, η οποία μετρά την ηλεκτροφορητική κινητικότητα των 

λιποσωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η κίνηση των λιποσωμάτων μέσα σε ένα 

στάσιμο υγρό υπό την επίδραση εξωτερικά εφαρμοζόμενης διαφοράς δυναμικού. 

  Η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική για τη μέτρηση της κίνησης αυτής είναι η 

Φασματοσκοπία Συσχέτισης Φωτονίων (Photon Correlation Spectroscopy, PCS) που 
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μετρά τις διακυμάνσεις του σκεδαζόμενου φωτός στο χρόνο. Η πειραματική διάταξη 

της PCS περιγράφεται στο παρακάτω σχήμα (Εικόνα 19).  

 

Εικόνα 19: Σχηματικό διάγραμμα της πειραματικής διάταξης της τεχνικής Φασματοσκοπίας Συσχέτισης 

Φωτονίων 

  Καθώς τα λιποσώματα κινούνται, λόγω του ηλεκτρικού πεδίου, το φως που 

διασκορπίζουν μεταβάλλεται με το χρόνο. Η κίνηση μπορεί να μετρηθεί με την 

παραπάνω τεχνική και βασίζεται στο φαινόμενο Doppler που προκαλείται όταν 

μονοχρωματική ακτινοβολία προσπίπτει στα κινούμενα σωματίδια-λιποσώματα. Με 

βάση την τιμή της ηλεκτροφορητικής κινητικότητας και της εξίσωσης Helmholtz-

Smoluchowski προσδιορίζεται το ζ-δυναμικό και κατ’ επέκταση η πυκνότητα 

επιφανειακού φορτίου (σ).  

  Η εξίσωση Helmholtz – Smoluchowski που ακολουθεί δίνει την τιμή του ζ – 

δυναμικού, 

ζ = un/Εε 

όπου u (cm/sec) η ταχύτητα κίνησης 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 (Jones, 1995). 

  To ζ-δυναμικό μπορεί να μετρηθεί με τη μέθοδο της μικροηλεκτροφόρησης, όπου 

χρησιμοποιείται μία κυψελίδα που στα δύο άκρα της φέρει ηλεκτρόδια στα οποία 

εφαρμόζεται ένα δυναμικό. Τα σωματίδια κινούνται προς το ηλεκτρόδιο αντίθετου 
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φορτίου και μετριέται η ταχύτητα τους, η οποία με διάφορους υπολογισμούς 

μετατρέπεται σε ηλεκτροφορητική κινητικότητα. 

  Η φύση και η πυκνότητα του φορτίου της επιφάνειας των λιποσωμάτων επηρεάζουν 

το μηχανισμό και την αλληλεπίδραση των λιποσωμάτων με τα κύτταρα. Η απουσία 

επιφανειακού φορτίου μπορεί να μειώσει τη σταθερότητα των SUV λιποσωμάτων και 

να αυξήσουν παράλληλα τη συσσωμάτωσή τους. Επιπλέον, τα στερεοχημικώς 

σταθεροποιημένα λιποσώματα παρουσιάζουν μικρότερη τιμή ζ-δυναμικού από τα 

συμβατικά. Έχει δειχθεί ότι τα αρνητικά φορτισμένα λιποσώματα προσλαμβάνονται 

κατά κύριο λόγο από τα κύτταρα μέσω ενδοκυττάρωσης ενώ τα θετικά φορτισμένα 

συντήκονται με τη μεμβράνη των κυττάρων και απελευθερώνουν το υδρόφιλο 

περιεχόμενό τους εντός του κυττάρου (Sharma & Sharma, 1997). Τα αρνητικά 

φορτισμένα λιποσώματα γενικά αποτελούνται από ανιονικά λιπίδια και λόγω των 

ηλεκτροστατικών ιδιοτήτων τους, είναι λιγότερο σταθερά από τα ουδέτερα και θετικά 

λιποσώματα όταν εγχέονται στην κυκλοφορία του αίματος .Στην πραγματικότητα, τα 

ανιονικά λιποσώματα αλληλεπιδρούν ταχέως με το βιολογικό σύστημα στη συνέχεια 

οψωνινοποιούνται (Bozzuto & Molinari, 2015). 

1.8 Κυκλοδεξτρίνες  

  Οι κυκλοδεξτρίνες είναι κυκλικοί ολιγοσακχαρίτες που αποτελούνται από μονάδες 

γλυκοπυρανόζης που συνδέονται μεταξύ τους με α (1,4) γλυκοσιδικούς δεσμούς. Οι πιο 

γνωστές μορφές κυκλοδεξτρινών είναι η α, β, γ με 6,7,8 μονάδες  γλυκοπυρανόζης 

αντίστοιχα. Η παραγωγή των κυκλοδεξτρινών είναι αποτέλεσμα της ενδομοριακής 

αντίδρασης τρανσγλυκοζυλίωσης από την αποικοδόμηση του αμύλου μέσω του 

ενζύμου γλυκοτρανσφεράση (CGT-ases) όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 20. Τα 

τελευταία χρόνια, η εφαρμογή των CDs επεκτείνεται στα τρόφιμα και στους τομείς της 

φαρμακευτικής, χημείας και γεωργίας. Επίσης, έχει δειχθεί ότι οι από του στόματος 

χορηγούμενες κυκλοδοξτρίνες είναι μη-τοξικές, δεν απορροφούνται από το 

γαστρεντερικό σωλήνα και μεταβολίζονται πλήρως από την εντερική μικροχλωρίδα 

(Valle, 2004).  
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Εικόνα 20: Ενζυματική μετατροπή του άμυλου σε α, β, γ κυκλοδεξτρίνες 

   Οι κυκλοδεξτρίνες έχουν σχήμα κωνικού κυλίνδρου, με μία σχετικά υδρόφοβη 

εσωτερική κοιλότητα και μία υδρόφιλη εξωτερική επιφάνεια. Ειδικότερα, στη δομή 

τους περιλαμβάνονται δύο δευτερεύουσες υδροξυλομάδες ανά μονάδα γλυκόζης στους 

άνθρακες C-2 και C-3 (στη φαρδιά πλευρά του κώνου) και μία πρωτεύουσα 

υδροξύλομάδα στον άνθρακα C-6 (Εικόνα 21). Έτσι, η εξωτερική επιφάνεια των 

κυκλοδεξτρινών είναι υδρόφιλη, γεγονός που τις καθιστά ευδιάλυτες στο νερό. Το 

εσωτερικό τμήμα των κυκλοδεξτρινών είναι υδρόφοβο, εξαιτίας των υδρογόνων που 

συνδέονται στους άνθρακες C-3 και C-5 και των αιθερικών οξυγόνων στον άνθρακα   

C-4 (McCormack & Gregoriadis, 1994). 

  Με αυτόν τον τρόπο, οι κυκλοδεξτρίνες είναι διαλυτές στο νερό και ικανές να 

δημιουργούν σύμπλοκα με πλήθος μορίων που μπορούν να φιλοξενηθούν στην 

υδρόφοβη κοιλότητά τους. Η λιπόφιλη κοιλότητα προστατεύει τα λιπόφιλα μόρια από 

το υδατικό περιβάλλον, ενώ η πολική εξωτερική επιφάνεια του μορίου της 

κυκλοδεξτρίνης παρέχει την επίδραση της διάλυσης στο υδάτινο περιβάλλον (Schöffer, 

et al., 2013). 
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Εικόνα 21: Χημική δομή και 3D αναπαράσταση των κυκλοδεξτρινών 

  Οι κυκλοδεξτρίνες (CDs)  χρησιμοποιούνται για τους παρακάτω σκοπούς (Davis & 

Brewster, 2004) : 

1) Ενίσχυση της διαλυτότητας 

2) Ενίσχυση της βιοδιαθεσιμότητας 

3) Ενίσχυση της σταθερότητας 

4) Μετατροπή υγρών και ελαίων σε κόνεις ελεύθερης ροής 

5) Βελτίωση γεύσης και μείωση οσμών 

6) Μειώση  αιμόλυσης 

1.8.1  Είδη κυκλοδεξτρινών 

  Οι πιο γνωστές φυσικές κυκλοδεξτρίνες είναι η α, β, γ που αποτελούνται από 6, 7, 8 

μόρια γλυκοπυρανόζης αντίστοιχα όπως φαίνεται στην Εικόνα 22 και φέρουν 

διαφορετικά χαρακτηριστικά η καθεμία (Πίνακας 1.2). Κυκλοδεξτρίνες με λιγότερες από 

6 μονάδες γλυκοπυρανόζης δεν είναι εφικτό να υπάρξουν λόγω στερεοχημικών 

περιορισμών ενώ με περισσότερες από 8 μονάδες παρουσιάζουν χαμηλές αποδόσεις και 

ασθενή συμπλοκοποιητική ικανότητα. Υπάρχουν και φυσικές κυκλοδεξτρίνες που 

αποτελούνται από 9 μόρια γλυκοπυρανόζης αλλά είναι πιο σπάνιες. Το μέγεθος της 

εσωτερικής κοιλότητας της α, β, γ κυκλοδεξτρίνης είναι 0.5, 0.6 και 0.7 nm αντίστοιχα. 

Το μέγεθος της κοιλότητας υπαγορεύει το μέγεθος του μορίου που μπορεί να 

φιλοξενηθεί σε αυτήν. Μία μεγαλύτερη κοιλότητα επιτρέπει την είσοδο ενός 

μεγαλύτερου μορίου ενώ μία μικρότερη περιορίζει το μέγεθος των μορίων που μπορούν 

να φιλοξενηθούν. Για παράδειγμα, η γ κυκλοδεξτρίνη μπορεί να δεχθεί στην κοιλότητά 

της ένα μόριο μεγαλύτερου μεγέθους από ότι η α (Welliver, 2007). 
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Πίνακας 1.2 : Χαρακτηριστικά των φυσικών κυκλοδεξτρινών (Παχής, 2012) 

Είδος κυκλοδεξτρινών α β γ 

Αριθμός μονάδων Γλυκόζης 6 7 8 

Μοριακό βάρος 972 1135 1297 

Διαλυτότητα στο νερό (g/100mL) 14.5 1.85 23.2 

Εσωτερική διάμετρος (nm) 0.45-0.57 0.62-0.68 0.75-0.83 

Εξωτερική διάμετρος (nm) 1.37 1.53 1.69 

Ύψος (nm) 0.79 0.79 0.79 

 

 

 

Εικόνα 22:  Χημική δομή και τριτοταγής δομή της  α, β, γ κυκλοδεξτρίνης 

  Από όλες τις φυσικές κυκλοδεξτρίνες (CD), η β-CD έχει τη χαμηλότερη διαλυτότητα, 

λόγω του μεγάλου αριθμού των ενδομοριακών δεσμών υδρογόνου μεταξύ των 

δευτερεύουσων υδροξυλομάδων εντός του μορίου (Εικόνα 23). Αυτές οι αλληλεπιδράσεις 

καθιστούν τη δομή άκαμπτη και αποτρέπουν την ενυδάτωσή της από τα μόρια του 

νερού. Οι CDs είναι σταθερές σε αλκαλικό περιβάλλον, υδρολύονται σε ισχυρά όξινο 

μέσο και είναι ανθεκτικές στην ενζυματική αποικοδόμηση από τη β-αμυλάση, ενώ  

είναι επιρρεπείς σε προσβολή από α-αμυλάση. Οι CDς μπορούν και σχηματίζουν 

σταθερές ένυδρες μορφές και η σταθερότητά τους είναι ταυτόσημη με εκείνη του 

αμύλου. Έτσι, μπορούν να αποθηκεύονται για χρόνια χωρίς να υποστούν καμία 

υποβάθμιση (Miranda, et al., 2011). 
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Εικόνα 23:  Ενδομοριακοί δεσμοί υδρογόνου 

  Επιπλέον, οι μοριακές διαστάσεις της κοιλότητας της β - CD (διάμετρος 0.60-0.65 nm 

και ύψος 0.79 nm) την καθιστούν τον καλύτερο «οικοδεσπότη» μεταξύ των τριών 

μητρικών CDς για τον εγκλωβισμό των περισσότερων φαρμάκων, καλλυντικών, 

συστατικών, φυτοφαρμάκων (Vecsernyés, et al., 2014). 

   Η τροποποίηση των φυσικών κυκλοδεξτρινών μπορεί να αυξήσει ή να ελαττώσει τον 

εγκλωβισμό των διάφορων μορίων. Η ικανότητα της χημικής τροποποίησης των 

φυσικών κυκλοδεξτρινών επιτρέπει το στοχευμένο εγκλωβισμό ορισμένων μορίων και 

τη μείωση της συγγένειας για άλλα λιποφιλα μόρια. 

  Οι χημικά τροποποιημένες κυκλοδεξτρίνες παράγονται μετά από αντίδραση χημικών 

μορίων με τις κυκλοδεξτρίνες. Οι διαθέσιμες θέσεις προς τροποποίηση είναι το 

δεύτερο, τρίτο και έκτο άτομο άνθρακα της γλυκοπυρανόζης (στις αντίστοιχες 

υδροξυλομάδες) (Εικόνα 23). Επομένως, η α-κυκλοδεξτρίνη διαθέτει 18 θέσεις προς 

χημική τροποποίηση, η β-κυκλοδεξτρίνη 21 και η γ-κυκλοδεξτρίνη 24. Κάθε θέση που 

προσφέρεται για χημική τροποποίηση είναι γνωστή ως βαθμός υποκατάστασης. Τα 

διάφορα παράγωγα μπορούν  να ληφθούν με υποκατάσταση με μεθυλικές, αιθυλικές, 

καρβοξυμεθυλικές, υδροξυαιθυλικές, υδροξυπροπυλικές, σουλφοβουτυλαιθερικές – 

ομάδες ή ακόμη και με πολυμερισμό των CDς. Πολυάριθμα άτομα, ιοντικές ή ανιονικές 

ενώσεις, λειτουργικές ομάδες ή μοριακές δομές μπορούν να προστεθούν σε αυτές τις 

περιοχές δημιουργώντας ένα πλήθος πιθανών τροποποιήσεων. Η τροποποίηση των 

φυσικών κυκλοδεξτρινών επιτρέπει την αύξηση της υδατικής τους διαλυτότητας και τη 

βελτιστοποίηση της σύνδεσής τους με επιλεγμένα μόρια ή φάρμακα. 

  Πολλά παράγωγα των φυσικών CDs έχουν συντεθεί και χαρακτηριστεί, αλλά λίγα 

μόνο χρησιμοποιούνται  σε μελέτες που αφορούν νέα φαρμακευτικά έκδοχα (Miranda, 
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et al., 2011). Το ακριβές σημείo τήξης των κυκλοδεξτρινών δεν είναι γνωστό αλλά 

αποσυντίθενται άνω των 270
ο
C. 

  Η υδροξυλομάδα του άνθρακα 6 (C6) είναι πιο δραστική από τις αντίστοιχες των 

ανθράκων 2 (C2) και 3 (C3). Τα μόρια υποκαταστάτες εμφανίζουν μεγαλύτερη 

ειδικότητα για την υδροξυλομάδα C6  λόγω μικρότερης στερεοχημικής παρεμπόδισης 

όπως φαίνεται στη Εικόνα 24 (Li, et al., 1997). 

 

Εικόνα 24: Υδροξυλομάδες 2ης ,3ης και 6ης θέσης 

  Το αρνητικό φορτίο των υδροξυλομάδων αλληλεπιδρά θερμοδυναμικά με το θετικό 

προφίλ των μορίων του νερού σχηματίζοντας ευδιάλυτο προϊόν. Ανάλογα με τους 

υποκαταστάτες, οι χημικά τροποποιημένες κυκλοδεξτρίνες χωρίζονται στις παρακάτω 

κατηγορίες: Α) Μεθυλιωμένες κυκλοδεξτρίνες, Β) Υδροξυλακυλιωμένες 

κυκλοδεξτρίνες, Γ) Ιοντικές κυκλοδεξτρίνες, Δ) Αιθυλιωμένες κυκλοδεξτρίνες, Ε) 

Ακυλιωμένες κυκλοδεξτρίνες . 

  Κάθε κατηγορία παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 1.3 και διαφορετική δομή, όπως φαίνεται στον  Πίνακα 1.4. 
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Πίνακας 1.3 : Χαρακτηριστικά των χημικά τροποποιημένων κυκλοδεξτρινών (Miranda, et al., 2011)

Είδος κυκλοδεξτρίνης + Μέθοδος χημικής 

τροποποίησης 
Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα 

Μειονεκτήματα 

 

Μεθυλιωμένες κυκλοδεξτρίνες 

DIMEM,TRIMEB, CRYSMEB, RAMEB 

Μεθυλίωση 

Η διαλυτότητα στο νερό μειώνεται 

καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται 

Η διαλυτότητα στο νερό μεγαλύτερη 

της φυσικής CD πολύ διαλυτή σε 

οργανικούς διαλύτες 

Υδρολύεται παρουσία ισχυρών 

οξέων 

Υδροξυλακυλιωμένες κυκλοδεξτρίνες HP-

β-CD  Κατεργασία των κυκλοδεξτρινών με 

οξείδια των αλκυλενίων και υποκατάσταση 

των ελεύθερων υδροξυλομάδων 

Η επιφανειακή τάση όμοια με 

εκείνη των φυσικών CD 

Υδρολύεται παρουσία ισχυρών 

οξέων 

Υπό την παρουσία υγρασίας > 

90%, διαλύονται στο νερό 

 

Ιοντικές κυκλοδεξτρίνες (SBE-β-CD) 

Υποκατάσταση των ομάδων υδροξυλίου με 

ιονιζόμενες ομάδες 

Συμπλοκοποίηση εξαρτώμενη από 

το pH 

Υψηλή διαλυτότητα σε ουδέτερο ή 

αλκαλικό ρΗ 

Χαμηλή διαλυτότητα σε όξινο 

pH 

Αιθυλιωμένες κυκλοδεξτρίνες  Μερική 

μεθυλίωση των υδροξυλομάδων 

H διαλυτότητα μειώνεται ανάλογα 

με το ποσοστό υποκατάστασης και 

αυξάνεται σε λιγότερο πολικούς 

διαλύτες 

Παρατεταμένος χρόνος  

αποδέσμευσης του φαρμάκου 

 

Μείωση  της υδατικής 

διαλυτότητας των CDs 

Ακυλιωμένες κυκλοδεξτρίνες 

Υποκατάσταση των ομάδων υδροξυλίου με 

διαφορετικές αλκυλικές αλυσίδες 

Η υδατική διαλυτότητα, το σημείο 

τήξεως και το ποσοστό της 

αλκαλικής υδρόλυσης μειώνεται 

καθώς αλυσίδα αλκυλίου  

αυξάνεται 

Αποβάλλεται εύκολα από τον 

οργανισμό μετά από αλκαλική 

υδρόλυση 

Υψηλό ιξώδες σε διαλύτες όπως 

αιθανόλη, ακετόνη, και 

χλωροφόρμιο 



50 
 

Πίνακας 1.4: Γενική δομή κυκλοδεξτρινών και των κυριότερων παραγώγων τους (Stella & 

Rajewski, 1997) 

 

 

 

Κυκλοδεξτρίνη Συντομογραφία R n 

α-κυκλοδεξτρίνη α-CD Η 4 

β-κυκλοδεξτρίνη β-CD Η 5 

γ-κυκλοδεξτρίνη γ-CD Η 6 

6-ο-γλυκόσυλ-β-κυκλοδεξτρίνη G-β-CD Γλυκόσυλ- ή Η 5 

6-ο-μαλτόσυλ-β-κυκλοδεξτρίνη 5 M-β-CD Μαλτόσυλ- ή Η 5 

Διμεθυλιωμένη-β-κυκλοδεξτρίνη DM-β-CD CH3 ή H 5 

Τριμεθυλιωμένη-β-κυκλοδεξτρίνη TM-β-CD CH3 ή H 5 

Τυχαίως μεθυλ-β-κυκλοδεξτρίνη RM-β- CD CH3 ή H 5 

2-Υδρόξυπροπυλ-β-κυκλοδεξτρίνη HP-β-CD CH2CHOHCH3 ή H 5 

Υδροξυβουτενύλ-β-κυκλοδεξτρίνη Hben-β-CD CH2CHOHCHCH2 ή H 5 

Σουλφοβουτυλαίθερ-β- 

κυκλοδεξτρίνη 
SBE-β-CD (CH2)4SO3Na ή H 5 

 

Οι κύριες κατηγορίες αναλύονται περισσότερο στη συνέχεια: 

Μεθυλιωμένες β-κυκλοδεξτρίνες  (methylated derivatives of β-CD) 

  Πιο γνωστές είναι οι DM14-β-CD (DIMEB), η 2, 3, 6 - ΤΜ21 - β- CD (TRIMEB), 

CRYSMEB, RAMEB (στις 2 τελευταίες οι θέσεις μεθυλίωσης είναι τυχαίες) 

(Vecsernyes & al, 2014). Η υδατική διαλυτότητα αυξάνει όταν ο αριθμός των μεθόξυ-

ομάδων κυμαίνεται ανάμεσα σε 13-14 ενώ μειώνεται όταν ο αριθμός αυτός πλησιάζει 

το 21. Οι CRYSMEB και RAMEB είναι οι πιο κατάλληλες κυκλοδεξτρίνες για 

συμπλοκοποίηση. 

  Η μεθυλίωση αυξάνει την ικανότητα συμπλοκοποίησης των κυκλοδεξτρινών καθώς η 

υποκατάσταση των υδροξυλομάδων στις θέσεις 2 και 6 αυξάνει την υδροφοβικότητα 
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της εσωτερικής κοιλότητας. Σε χαμηλές τιμές του βαθμού υποκατάστασης, η ικανότητα 

συμπλοκοποίησης είναι όμοια με αυτή της β-CD, αντίθετα με την αύξηση του βαθμού 

υποκατάστασης παρατηρείται μείωση λόγω στερεοχημικής παρεμπόδισης (Szente & 

Szejtli, 1999). 

Υδροξυλακυλιωμένες κυκλοδεξτρίνες 

  Η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη είναι η HP-β-CD. Το παράγωγο αυτό 

παρασκευάζεται μετά από κατεργασία της β-κυκλοδεξτρίνης με οξείδιο του 

προπυλενίου. Η αντίδραση πραγματοποιείται τόσο στις πρωτεύουσες όσο και στις 

δευτερεύουσες υδροξυλομάδες και παράγεται ένα μίγμα ισομορφών της HP-β-CD που 

οδηγούν σε ένα άμορφο μη κρυσταλλικό προϊόν, με υδατοδιαλυτότητα 27 φορές 

μεγαλύτερη από τη β-CD. Η ΗP-β-CD διαθέτει την ικανότητά να σχηματίζει σταθερά 

σύμπλοκα με πάρα πολλές βιοδραστικές ενώσεις ενώ έχει υψηλό προφίλ ασφάλειας 

τόσο στην παρεντερική όσο και στην per os χορήγηση (Szejtli, 1992). 

Ιοντικές κυκλοδεξτρίνες 

  Η SBE-β-CD είναι μία πολυανιονική CD που σχηματίζεται όταν λαμβάνει μέρος η 

υποκατάσταση των 2, 3 και 6 ομάδων υδροξυλίου των μονάδων γλυκόζης της β-CD 

από σουλφοβουτυλαιθέρα, που είναι πλήρως ιονισμένος σε μία ευρεία περιοχή pΗ. 

Διαθέτει μία αρνητικά φορτισμένη πολική κεφαλή, προσαρτημένη σε μία  υδρόφοβη 

ουρά, η οποία είναι συνδεδεμένη με την εσωτερική κοιλότητα. 

  H παρασκευή μιας τροποποιημένης κυκλοδεξτρίνης λαμβάνει μέρος κάτω από 

διαφορετικές συνθήκες και οι φυσικοχημικές ιδιότητες των διάφορων τροποποιημένων 

κυκλοδεξτρινών μπορεί να διαφέρουν ακόμα και αν έχουν τον ίδιο βαθμό 

υποκατάστασης. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι ο υποκαταστάτης μπορεί να 

βρίσκεται σε διαφορετική θέση του μητρικού μορίου. Ο βαθμός υποκατάστασης μπορεί 

να εκφραστεί με διάφορους τρόπους : 

1) Βαθμός υποκατάστασης (degree of substitution or S): εκφράζει τον αριθμό των 

υποκατεστημένων υδροξυλίων ανά μονάδα γλυκοπυρανόζης μπορεί να είναι ίσος με 1, 

2 ή 3 
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2) Μέσος βαθμός υποκαταστάσεως (DS): εκφράζει το μέσο αριθμό των 

υποκατεστημένων υδροξυλίων ανά μονάδα γλυκόζης. Μπορεί  να πάρει τιμές από 0 έως 

3. 

3) Μέσος όρος μοριακού βαθμού υποκατάστασης (ΜS): εκφράζει τον αριθμό των 

υδροξυπροπυλο-ομάδων ανά μονάδα γλυκόζης. Η τιμή τους μπορεί να είναι πάνω από 

3 διότι τα οξείδια του προπυλενίου μπορούν να αντιδράσουν με την ομάδα υδροξυλίου 

ενός υδροξυπρόπυλ υποκαταστάτη σχηματίζοντας ολιγο- ή ακόμη και 

προπυλενόγλυκο- πλευρικές αλυσίδες. 

4) Βαθμός πολυμερισμού (Degree of polymerization or DP): Η αναλογία MS/DS 

καθορίζει το βαθμό πολυμερισμού. Όταν κατά την υποκατάσταση δεν δημιουργούνται 

επιπλέον ενεργές θέσεις ο MS και ο DS έχουν ίδιες τιμές και ο DP είναι ίσος με 1 

(Szejtli, 1992). 

1.8.2 Σχηματισμός προϊόντων εγκλεισμού (συμπλόκων) φαρμακομορίων σε 

κυκλοδεξτρίνες 

  Η κωνική δομή των κυκλοδεξτρινών, η οποία είναι ανοικτή στα δύο άκρα, επιτρέπει 

τον εγκλεισμό μίας ευρείας ποικιλίας οργανικών μορίων (μη πολικά φάρμακα) στην 

κεντρική τους κοιλότητα. Ο σχηματισμός ενός συμπλόκου εντός ενός υδατικού μέσου 

(Εικόνα 25) λαμβάνει χώρα όταν αφαιρούνται τα μόρια του νερού από την άπολη 

κοιλότητα των CDς (που βρίσκονται σε ένα δυσμενές ενεργειακά περιβάλλον) και 

αντικαθιστώνται από το μόριο-επισκέπτη που έχει πολικότητα, μέγεθος και σχήμα 

συμβατό με εκείνο της δομής των κυκλοδεξτρινών. Αυτή η διαδικασία είναι ενεργειακά 

ευνοϊκή και συμβάλλει στην αύξηση της σταθερότητας του συμπλέγματος, επειδή 

προκαλεί αλλαγές στην ενθαλπία και μείωση της συνολικής ενέργειας του συστήματος. 

Επιπλέον, άλλες δυνάμεις που εμπλέκονται στο σχηματισμό και τη σταθεροποίηση των 

συμπλοκών εγκλεισμού είναι οι δυνάμεις Van der Waals (αλληλεπίδραση διπόλου-

διπόλου και δυνάμεις διασποράς London), οι ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις, οι 

υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις, ο σχηματισμός δεσμών υδρογόνου και οι  

αλληλεπιδράσεις με μεταφορά φορτίου. Τα σύμπλοκα που σχηματίζονται είναι 

συνήθως περισσότερο διαλυτά στο νερό από ότι τα δραστικά συστατικά που περιέχουν 

και πιο σταθερά σε μορφή διαλύματος. Μπορούν επίσης να διασπώνται εύκολα 

προκειμένου να απελευθερώσουν το μόριο του φαρμάκου. 
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Εικόνα 25: Σχηματισμός συμπλόκου εγκλεισμού μεταξύ  ξενιζόμενου μορίου και κυκλοδεξτρίνης. 1. Η 

μετατόπιση των πολικών μορίων  νερού από τη μη-πολική κοιλότητα της κυκλοδεξτρίνης 2.ένας 

αυξανόμενος αριθμός δεσμών υδρογόνου σχηματίζονται κατά την έξοδο των μορίων νερού από τη 

κοιλότητα 3. Μείωση των απωθητικών αλληλεπιδράσεων  μεταξύ του υδρόφοβου μορίου-επισκέπτη και του 

υδάτινου περιβάλλοντος 4. Αύξηση των υδρόφοβων αλληλεπιδράσεων κατά την είσοδο του υδρόφοβο 

μορίου στην άπολη κοιλότητα της κυκλοδεξτρίνης. (Marques, 2010) 

  Η στερεοχημεία και ενδεχομένως, η πολικότητα τόσο του ξενιστή όσο και των 

μορίων-υποδοχέων καθορίζουν την δυνατότητα σχηματισμού συμπλόκου. Τη 

μεγαλύτερη συνεισφορά στη δέσμευση κυκλοδεξτρινών-μορίων ξενιστή δίνει η 

γεωμετρική διευθέτηση και για αυτό το λόγο η συμπλοκοποίηση χαρακτηρίζεται από 

στερεο-εξειδίκευση. 

  Σε γενικές γραμμές, όσο μικρότερο είναι το φιλοξενούμενο μόριο, τόσο μεγαλύτερη 

είναι η ικανότητα συμπλοκοποίησής του, εφ 'όσον υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

του ξενιστή και των μορίων-υποδοχέων. Ομοίως, ο βαθμός της δραστικότητας των 

μεγάλων μορίων εξαρτάται από την παρουσία μιας κατάλληλης ομάδας  ή δακτυλίου 

ικανού να εισέρχεται στην κοιλότητα. Στη περίπτωση των μεγάλων μορίων, μόνο το 

λιπόφιλο μέρος τους εισχωρεί στη λιπόφιλη κοιλότητα (Marques, 2010). 

  Τα σύμπλοκα φαρμάκου-CD έχουν μια εξαιρετικά ταχεία και δυναμική κινητική 

σχηματισμού και αποσύζευξης σε μορφή διαλύματος, σχηματίζοντας και διασπώντας 

συνεχώς ομοιοπολικούς δεσμούς. Η διάσταση του συμπλόκου εκφράζεται ποσοτικά 

από την σταθερά διάστασης (Κc), όπου το [φάρμακο-CD], [φάρμακο] και [CD] είναι οι 

συγκεντρώσεις του συμπλοκοποιημένου φαρμάκου, του ελεύθερου φαρμάκου και της 

ελεύθερης CD, αντίστοιχα. Αυτή η διάσταση κυμαίνεται σταθερά από 0 έως 10
5
, όπου 

το 0 υποδεικνύει ότι το φάρμακο είναι ανίκανο να σχηματίσει σύμπλοκο με CD και το 

10
5
 δηλώνει το ανώτατο όριο των συμπλοκών φαρμάκου-CD .  

Kc = [φάρμακο-CD] / [φάρμακο] [CD] 
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  Η κινητική διάστασης είναι αντιστρόφως ανάλογη της αντοχής του δεσμού μεταξύ της 

CD και του φαρμάκου, δηλαδή, όσο πιο αργή η κινητική διάστασης, τόσο πιο ισχυρός ο 

δεσμός φαρμάκου-CD (Kc). Ακόμη και σε αυτή την κατάσταση, η ταχύτητα διάστασης 

των συμπλόκων θεωρείται ότι είναι σχεδόν στιγμιαία. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για 

τον χαρακτηρισμό των συμπλόκων εγκλεισμού: η περίθλαση ακτίνων Χ, η Fourier 

υπέρυθρη (FTIR) φασματοσκοπία, η θερμική ανάλυση, η φασματοσκοπία Raman, η 

μικροσκοπία ηλεκτρονικής σάρωσης (SEM) (Miranda, et al., 2011). 

Μέθοδος διαλυτότητας φάσης 

  Η πιο κοινή μέθοδος για τη μελέτη των συμπλόκων που σχηματίζουν οι 

κυκλοδεξτρίνες και για τον προσδιορισμό της σταθεράς συμπλοκοποίησης και της 

στοιχειομετρίας τους, αποτελεί η μέθοδος διαλυτότητας φάσεων. Η συγκεκριμένη 

μέθοδος περιλαμβάνει αρχικά την προσθήκη σταθερής ποσότητας βιοδραστικής ένωσης 

σε σταθερό όγκο υδατικού διαλύματος με αυξανόμενη συγκέντρωση κυκλοδεξτρίνης. 

Μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας, προσδιορίζεται η συγκέντρωση της 

διαλυμένης βιοδραστικής ουσίας. Στα διαγράμματα διαλυτότητας φάσης, 

παρουσιάζεται η διαλυτότητα της βιοδραστικής ουσίας (φαρμάκου) σε συνάρτηση με 

τη συνολική συγκέντρωση κυκλοδεξτρίνης.  

  Αν m μόρια φαρμάκου (D) συνδέονται με n μόρια κυκλοδεξτρίνης (CD) για να 

σχηματιστεί το σύμπλοκο (Dm / CDn), πρέπει να επιτευχθεί η ακόλουθη ισορροπία: 

m D + n CD                       Dm / CDn  (1) 

όπου Kc η είναι η σταθερά συμπλοκοποίησης φαρμάκου-CD (Loftsson & Brewsterb, 

2010). 

  Τα διαγράματα διαλυτότητας φάσης (Εικόνα 26) διακρίνονται σε δύο τύπους Α και Β 

(Higuchi & Connors, 1965). Τα διαγράμματα τύπου Α καταδεικνύουν το σχηματισμό 

ευδιάλυτων συμπλόκων, ενώ τα τύπου Β το σχηματισμό συμπλόκων με περιορισμένη 

διαλυτότητα.  

Τα διαγράμματα τύπου Α διακρίνονται στους υποτύπους:  

-ΑL (όπου η διαλυτότητα του φαρμάκου αυξάνει γραμμικά με τη συγκέντρωση της 

κυκλοδεξτρίνης. Είναι πρώτης τάξεως) 

Κc 



55 
 

-ΑN   (αρνητικά αποκλίνουσα ισόθερμη) 

-Αp  (θετικά αποκλίνουσα ισόθερμη) 

  Τα διαγράμματα τύπου Β χωρίζονται σε δύο υποτύπους : ο υπότυπος Βs αντιστοιχεί 

στο σχηματισμό συμπλόκων με χαμηλή διαλυτότητα και ο ΒΙ σε αδιάλυτα σύμπλοκα. 

 

Εικόνα 26: Διάγραμμα διαλυτότητας φάσης της συγκέντρωσης κυκλοδεξτρίνης έναντι της συγκέντρωσης 

φαρμάκου κατά Higuchi και Connors 

  Η β-κυκλοδεξτρίνη δίνει συχνά διαγράμματα τύπου Β λόγω της χαμηλής υδατικής 

διαλυτότητάς της, ενώ οι χημικά τροποποιημένες κυκλοδεξτρίνες όπως η HP β-CD και 

η SBE-β-CD σχηματίζουν ευδιάλυτα σύμπλοκα και δίνουν συστήματα τύπου Α. 

  Εάν ένα φαρμακομόριο σχηματίζει υδατοδιαλυτό σύμπλοκο με ένα μόριο CD (δηλαδή 

αναλογία 1:1), η σταθερά συμπλοκοποίησης προσδιορίζεται από την κλίση του 

γραμμικού τμήματος της καμπύλης του διαγράμματος διαλυτότητας φάσης μέσω της 

παρακάτω εξίσωσης (2): 

Kc = κλίση/ So (1-κλίση) (2) 

όπου So η διαλυτότητα του φαρμάκου στο υδατικό διάλυμα απουσία κυκλοδεξτρίνης. 

Για τα περισσότερα σύμπλοκα βιοδραστικών ενώσεων/κυκλοδεξτρίνης οι τιμές των 

σταθερών κυμαίνονται από 100-20000Μ
-1

. 

1.9  Υβριδικά λιποσώματα που εγκλωβίζουν σύμπλοκα φαρμάκων-

κυκλοδεξτρινών 

  Αυτή η νέα έννοια στη χορήγηση φαρμάκων έχει προταθεί από τους  McCormack and 
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Gregoriadis. Ο κύριος σκοπός τους ήταν να συνδυαστούν κάποια από τα 

πλεονεκτήματα των κυκλοδεξτρινών, όπως η αύξηση της διαλυτότητας του φαρμάκου,  

με αυτά των λιποσωμάτων, όπως η εκλεκτική στόχευση σε ένα ενιαίο σύστημα που 

παρακάμπτει τα προβλήματα καθενός συστήματος ξεχωριστά.  

  Στην πραγματικότητα, τα λιποσώματα μπορούν να εγκλωβίσουν  φάρμακα  και  να τα 

μεταφέρουν στα όργανα και τους ιστούς-στόχους με ένα προκαθορισμένο ρυθμό 

κάθαρσης και βιοκατανομής. Ο εγκλωβισμός αδιάλυτων στο νερό ουσιών στη  λιπιδική  

διπλοστοιβάδα είναι περιορισμένος και τα μόρια αυτά συνήθως διαφεύγουν της 

μεμβράνης μετά την μεγάλη αραίωση που υφίστανται οι όγκοι που χορηγούνται μέσα 

στο αίμα. Από την άλλη πλευρά, οι κυκλοδεξτρίνες διαθέτουν την ικανότητα να 

παγιδεύουν και να διαλυτοποιούν φάρμακα και ουσίες που έχουν μικρή υδατική 

διαλυτότητα  αλλά δεν μπορούν να κατευθύνουν τα φάρμακα σε συγκεκριμένους 

βιολογικούς στόχους. 

  Η παγίδευση των υδατοδιαλυτών συμπλοκών κυκλοδεξτρίνης-φαρμάκου στα  

λιποσώματα επιφέρει  αύξηση του λόγου φάρμακο προς λιπίδιο σε αυτά. Με αυτόν τον 

τρόπο διευρύνεται το φάσμα των αδιάλυτων στο νερό φαρμάκων που μπορούν να 

εγκλωβιστούν στα λιποσώματα και επιτρέπεται η εκλεκτική στόχευση των φαρμάκων 

με παράλληλη μείωση της τοξικότητάς τους (Duchênea, et al., 1999). 

  Στις πρώτες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με τα λιποσώματα ως συστήματα 

χορήγησης φαρμάκων, παρατηρήθηκε ότι η αλληλεπίδραση με το βιολογικό 

περιβάλλον in vivo οδήγησε σε ταχεία πρόσληψή τους από τα φαγοκύτταρα του 

δικτυοενδοθηλιακού συστήματος (RES) λόγω της προσρόφησης των οψωνινών στην 

επιφάνειά τους. Επιπρόσθετα, οι λιποπρωτεΐνες  υψηλής πυκνότητας (HDL)  στο αίμα 

αφαιρούν φωσφολιπίδια από τη λιπιδική διπλοστοιβάδα, αποσταθεροποιώντας τα 

λιποσώματα και απελευθερώνοντας κατά συνέπεια τις παγιδευμένες διαλυμένες ουσίες. 

Αυτά τα προβλήματα ξεπεράστηκαν σε μεγάλο βαθμό με τη χρήση της χοληστερόλης 

και με τη χρησιμοποίηση κεκορεσμένων φωσφολιπιδίων με θερμοκρασίες μετάπτωσης 

(Tc) άνω των 37
ο
C. Ο χρόνος ημίσειας ζωής των κυκλοφορούντων λιποσωμάτων 

αυξήθηκε με την ενσωμάτωση  πολυαιθυλενογλυκόλης (PEG) που σχηματίζει ένα 

ιδιαίτερα υδρόφιλο κέλυφος στην επιφάνεια λιποσώματος δημιουργώντας ένα 

στερεοχημικό περιβάλλον που εμποδίζει τις πρωτεΐνες να προσροφηθούν στην 

επιφάνεια του λιποσώματος. Τα λιποσώματα με μεγάλο χρόνο ημισείας ζωής 
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συσσωρεύονται στο ήπαρ και το σπλήνα με πολύ βραδύτερο ρυθμό.  Τα σύμπλοκα 

κυκλοδεξτρινών που παγιδεύονται σε λιποσώματα μεταβάλλουν το χρόνο παραμονής 

και την κατανομή του φαρμάκου στον ιστό καθώς υιοθετούνται οι ιδιότητες του 

λιποσωμικού φορέα. Επίσης, γίνεται εφικτή και η πιθανότητα στόχευσης ενώ το 

σύμπλοκο προστατεύεται από τις πρωτεΐνες (McCormack & Gregoriadis, 1994). 

1.10 Νευροστεροειδή και νευροπροστατευτική δράση της 

δεϋδροεπιανδροστερόνης (DHEA) 

  Η ικανότητα των νευρώνων να συνθέτουν αρκετά στεροειδή συμπεριλαμβανομένης 

της δεϋδροεπιανδροστερόνης (DHEA) διαπιστώθηκε μετά από πειράματα μέτρησης της 

DHEA στο κεντρικό νευρικό σύστημα  κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Με αυτόν 

τον τρόπο, παρατηρήθηκε ότι τα επίπεδα της DHEA παραμένουν σταθερά και σε 

υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με αυτά του ορού ακόμα και μετά την επινεφριδεκτομή 

(Charalampopoulos, et al., 2008). Ο εγκέφαλος λοιπόν, δεν είναι μόνο ένας στόχος των 

στεροειδών ορμονών που παράγονται από το φλοιό των επινεφριδίων, των όρχεων, των 

ωοθηκών και του πλακούντα, αλλά είναι επίσης ικανός να μετατρέπει τη χοληστερόλη 

σε βιολογικά ενεργό στεροειδές γνωστό ως νευροστεροειδές. Στα κύρια 

νευροστεροειδή περιλαμβάνονται το DHEA, η πρεγνανολόνη (PREG), τα θειϊκά 

παράγωγα τους, DHEA-S και PREG-S, η προγεστερόνη (PROG), η 

δεοξυκορτικοστερόνη και οι μεταβολίτες τους, 3α, 5α-τετραϋδροπρογεστερόνη (3α, 

5αTH PROG) ή αλλοπρεγνανολόνη (Allo) και το 30α, 5α-TH DOC. 

  Αρχικά, η πρωτεΐνη StΑR εμπλέκεται στη μεταφορά της χοληστερόλης από την 

εξωτερική στην εσωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη. Η σύνθεση των νευροστεροειδών 

αρχίζει με τη μετατροπή της χοληστερόλης σε πρεγνανολόνη μέσα στα μιτοχόνδρια, 

από το κυτταρόχρωμα P450scc που είναι το περιοριστικό ένζυμο κοπής της πλευρικής 

αλυσίδας της χοληστερόλης (Εικόνα 27). Η πρεγνανολόνη είναι ο πρόδρομος όλων των 

νευροστεροειδών και μετατρέπεται άμεσα σε DHEA ή προγεστερόνη. Στη συνέχεια, με 

το ένζυμο P450c17 παράγεται η 17α-υδροξυπρεγνεναλόνη και τελικά το DHEA. Η 

προγεστερόνη (PROG) συντίθεται από την πρεγνενολόνη μέσω της επίδρασης του 

ενζύμου με 3β υδροξυστεροειδούς αφυδρογονάσης (3β-HSD), που εκφράζεται τόσο 

στους νευρώνες όσο και στη γλοία. Η Allo συντίθεται στο ΚΝΣ από PROG, η οποία 

αρχικά μετατρέπεται σε 5α-διυδροπρογεστερόνη, μέσω αντίδρασης που καταλύεται από 

5α-αναγωγάση και στη συνέχεια σε αλλοπρεγνανολόνη μέσω της 3α-
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υδροξυστεροειδούς αφυδρογονάσης (3α-HSD). Η αλληλομετατροπή των ελεύθερων 

στεροειδών, όπως πρεγνανολόνης και DHEA στα θειωμένα παράγωγά τους, 

διαμεσολαβείται από σουλφοτρανσφεράσες και σουλφατάσες (Charalampopoulos, et 

al., 2008). 

 

Εικόνα 27: Η νευροστεροειδογένεση στο νευρικό σύστημα (Rego & Vaudry, 2015) 

1.10.1 H Δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA) και o θειικός εστέρας της 

(DHEA-S) 

  Η δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA) και ο θειικός εστέρας της (DHEA-S) παράγονται 

στον εγκέφαλο και στα επινεφρίδια, με την DHEA του εγκεφάλου να ενεργεί τοπικά με 

ένα παρακρινή τρόπο και την DHEA των επινεφριδίων με συστημικό ρόλο. Ο DHEA-S 

προκύπτει μέσω της επίδρασης του ενζύμου σουλφατάση στην DHEA (Εικόνα 28). 
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Εικόνα 28: Μετατροπή του DHEA σε DHEA-S μέσω του ενζύμου σουλφατάση του DHEA (Best, 2016) 

  Οι συγκεντρώσεις των ορμονών αυτών (DHEA και DHEAS) στον άνθρωπο, 

μειώνονται σταθερά με την ηλικία, προσεγγίζοντας ένα ελάχιστο περίπου στο χρόνο 

που οι ασθένειες της γήρανσης γίνονται αισθητές. Παρατηρήσεις όπως αυτές, σε 

συνδυασμό με τη βασική βιολογική λειτουργία της DHEAS, ενίσχυσαν την άποψη ότι η 

αποκατάσταση της DHEA στα  επίπεδα που υπάρχουν σε νεανική ηλικία μπορεί να 

αυξήσει την ευημερία και να παρατείνει το χρόνο ζωής ενώ παράλληλα μπορεί να 

παρέχει προστασία στον εγκέφαλο και να επιβραδύνει τη φθορά κατά τη  γήρανση. 

Στον εγκέφαλο, τα κύτταρα που παράγουν DHEA είναι κυρίως τα αστροκύτταρα και σε 

πολύ μικρότερο βαθμό οι νευρώνες. Τα επίπεδά τους είναι πολύ αυξημένα κατά την 

εμβρυική και εφηβική ηλικία ενώ μειώνονται ραγδαία κατά την υπερήλικη ζωή γεγονός 

που συνδέει τις ορμόνες αυτές με την εκφύλιση των νευρώνων. Η DHEA δρα στους 

υποδοχείς GABAA,στους υποδοχείς NMDA και στον υπότυπο του σ1 υποδοχέα. Οι 

σημαντικές βιολογικές δράσεις της DHEA (S) αφορούν τη νευροπροστασία, την 

ανάπτυξη νευριτών, τη νευρογένεση,τη νευρωνική επιβίωση, την απόπτωση, τη  

σύνθεση και την έκκριση κατεχολαμινών, καθώς και αντιοξειδωτικές, 

αντιφλεγμονώδεις και αντιγλυκοκορτικοειδείς δράσεις (Maninger & al, 2009). Η 

νευροπροστασία που προσφέρει η DHEA (S) την καθιστά κατάλληλη για χορήγηση σε 

ασθενείς με νευροεκφυλιστικές ασθένειες (Alzheimer,Parkinson). Όμως, μελέτες έχουν 

δείξει  ότι η χορήγησή της σε μεγάλες συγκεντρώσεις έχει τοξικές δράσεις, για 

παράδειγμα ηπατοτοξικότητα ή νευροτοξικότητα. 
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Συνθετικό νευροστεροειδές ΒΝΝ-50 

  Τα φυσικά νευροστεροειδή στο ανθρώπινο σώμα μετατρέπονται μέσω της διαδικασίας 

της νευροστεροειδογένεσης σε οιστρογόνα, ανδρογόνα και προγεστίνες. Τα  μόρια αυτά 

μπορούν να επιφέρουν γενικευμένες ενδοκρινικές παρενέργειες μέχρι και νεοπλασίες 

γεγονός που περιορίζει σημαντικά την κλινική τους χρήση (Compagnone & Mellon, 

2000). 

  Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ανάγκη σύνθεσης χημικά τροποποιημένων 

στεροειδών. Κάποια από τα νεοσυντιθέμενα παράγωγα του DHEA (χημική 

τροποποίηση στον 3
ο
 και 17

ο
 άνθρακα του μορίου) που έχουν αντιαποπτωτική, και 

νευροπροστατευτική δράση αλλά παράλληλα και την ιδιότητα να μη μετατρέποναι σε 

οιστρογόνα και ανδρογόνα είναι τα εξής: 3 σπιρο-εποξικά ανάλογα, το 17β-spiro[5-

androstene-17,20-oxiran]-3β-ol (ΒΝΝ20 ή BNN50), το (20S)-3β,21-dihydroxy-17β,20-

epoxy-5-pregnene (ΒΝΝ23) και το (20R)-3β,21-dihydroxy-17R,20-epoxy-5-pregnene 

(ΒΝΝ27). 

  Στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιήθηκε το χημικό ανάλογο ΒΝΝ-50. Για να ληφθεί 

το συγκεκριμένο παράγωγο λαμβάνει μέρος η εποξείδωση της υδροξυλομάδας του 17 

άνθρακα του μορίου της δεϋδροεπιανδροστερόνης, με χρήση του αντιδραστηρίου 

trimethylsulfonium methylide (Εικόνα 29) (Calogeropoulou, et al., 2009). 

 

Εικόνα 29: Μετατροπή του ενδογενούς μορίου DHEA στο χημικό του ανάλογο BNN-20 (ΒΝΝ-50) 

(Calogeropoulou, et al., 2009). 
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1.11 Σκοπός της εργασίας  

   Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η σύνθεση συμβατικών και υβριδικών λιποσωμάτων 

που εγκλωβίζουν το φάρμακο ΒΝΝ-50 και η μελέτη των φυσικοχημικών τους 

χαρακτηριστικών, ώστε να χρησιμοποιηθούν για in vivo πειράματα ενδοφλέβιας 

χορήγησης στο μέλλον. Η ομοιότητα του ΒΝΝ-50 με το μόριο της χοληστερόλης 

συνέβαλε τόσο στην παρασκευή των λιποσωμικών μορφών όσο και στον εγκλωβισμό 

του φαρμάκου στην κοιλότητα των κυκλοδεξτρινών., το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί 

στην παρασκευή λιποσωμικών μορφών.  

   Αρχικά, παρασκευάστηκαν διάφορες λιποσωμικές συστάσεις συμβατικών λιποσωμάτων 

και μελετήθηκαν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους και η ικανότητα ενσωμάτωσης του 

ΒΝΝ-50 στη λιποσωμική μεμβράνη. Τα λιποσώματα εμφανίζουν ποικίλα πλεονεκτήματα 

ως μορφές χορήγησης φαρμάκων.  Παρόλ’ αυτά ένα από τα κυριότερα προβλήματα που 

συναντώνται κατά τον εγκλωβισμό λιπόφιλων φαρμάκων στα λιποσώματα είναι η 

διαφυγή τους από τη λιποσωμική μεμβράνη,  όταν η λιποσωμική διασπορά αραιώνεται, 

όπως συμβαίνει μετά από in vivo χορήγηση. Έτσι, για να παρασκευάσουμε πιο 

σταθερές λιποσωμικές μορφές χορήγησης του λιπόφιλου φαρμάκου ΒΝΝ-50 

προχωρήσαμε στην παρασκευή υβριδικών λιποσωμάτων που περιέχουν σύμπλοκο 

κυκλοδεξτρίνης φαρμάκου μέσα σε λιπόσωμα.  

  Μελετήθηκε η διαλυτότητα του ΒΝΝ-50 στο νερό και η συμπλοκοποίησή του με 

διάφορα είδη κυκλοδεξτρινών προκειμένου να αποφασιστεί ποια κυκλοδεξτρίνη 

διαθέτει τη μεγαλύτερη ικανότητα εγκλωβισμού του ΒΝΝ-50. Χρησιμοποιήθηκαν οι 

κυκλοδεξτρίνες HP-β-CD, CRYSMEB, SBE7-β-CD (Captisol), και Methyl-β-CD. 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μελέτη της συμπλοκοποίησης με τη μέθοδο 

διαλυτότητας φάσης για τις 2 πρώτες. Στη συνέχεια, παρασκευάστηκαν υβριδικές 

μορφές λιποσωμάτων με τις κυκλοδεξτρίνες που έδειξαν το καλύτερο προφίλ όσον 

αφορά τον τρόπο  παρασκευής και την ικανότητα εγκλωβισμού τους, προκειμένου να 

αποφασιστεί ποια λιπιδική σύσταση είναι καταλληλότερη για την παρασκευή των 

υβριδικών λιποσωμάτων με το ΒΝΝ-50. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

2.1 Όργανα 

 Περιστρεφόμενος Eξατμιστήρας (Rotary Evaporator) (BÜCHI RE 111)  

 Υδατόλουτρο ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας (JULABO FS 18) 

 Λουτρό Υπερήχων (Branson, Bransonic ultrasonic 2510) 

 Θερμαινόμενη πλάκα (Labinco L32) 

 Ακίδα υπερήχων (Probe Sonicator, Sonics Vibra Cell)  

 Ηλεκτρονικός ζυγός ακριβείας (Mettler AE 166, Deltarange)  

 Συσκευή λυοφιλοποίησης (Freezone 4.5, LABCONCO)  

 Ηλεκτρονικός ζυγός ακριβείας (Mettler AE 166, Deltarange) 

 Ωσμόμετρο (Roembling auto cal type 13 DR automatic) 

 Φασματοφωτόμετρο, Spectrophotometer UV-Vis (Shimadzu UV-mini 1240) 

 Zeta-sizer (δυναμική σκέδαση φωτός) Μετρητής μεγέθους νανοσωματιδίων 

(Malvern Nano-ZS, Malvern Instrument, UK) 

 Συσκευή εξώθησης μέσω φίλτρων (extruder) (Avestin) 

 Υπερφυγόκεντρος (Τhermo Scientific WX Ultra 100 Centrifuge)  

 Φυγόκεντρος (Biofuge 28 RS, HERAEUS SEPATECH)  

 Μηχανικός αναδευτήρας vortex (A-100 Micrel) 

 Μαγνητικός αναδευτήρας (IKAMAG RH JANKE & KUNKEL) 

 Αναδευτήρας Μini Rocker (Shaker Gkisker) 
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2.2 Υλικά  

Λιπίδια που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή των λιποσωμάτων: 

- PC : L-a-φωσφατιδυλοχολίνη (Εgg PC), Avanti Polar Lipids 

- HPC: L-α-υδρογονοποιημένη φωσφατιδυλοχολίνη, Avanti Polar Lipids 

- DSPC: 1,2-διαστερουλ-sn-γλυκερο-3-φωσφοχολίνη, Avanti Polar Lipids 

-DPPG: 1,2-διπαλμιτοϋλο-sn-γλυκερο-3-φωσφο-(1-rac-γλυκερόλη (άλας νατρίου), 

Avanti Polar Lipid 

-PEG-2000PE:1,2-διαστερουλ-sn-γλυκερο-3-φωσφοαιθανολαμίνη 

Ν[μεθόξυ(πολυαιθυλενογλυκόλη)-2000] (άλας αμμωνίου), Avanti Polar Lipids 

-Χοληστερόλη: Cholesterol ≥99%, SIGMA  

  Κυκλοδεξτρίνες που χρησιμοποιήθηκαν: 

-  HP-β-CD : 2-υδροξυπροπυλ-β-κυκλοδεξτρίνη  (ΜW=1460), TCI EUROPE N.V  

- KLEPTOSE® CRYSMEB exp: 2-Ο-μέθυλ β κυκλοδεξτρίνη (ΜW=1191), Roquette 

Frères  

- SBE7-β-CD (Captisol): σουλφο-βουτυλ-αιθέρας β-κυκλοδεξτρίνης (ΜW=2163), 

Ligand Pharmaceuticals  

-  Methyl-β-CD : μέθυλ - β-κυκλοδεξτρίνη (ΜW=1310), ΑLDRICH 

Άλλα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν: 

- Μεμβράνες εξώθησης  (πολυανθρακικές διαμέτρου 100, 200, 400 nm) Avestin  

- Γέλη Sephadex G-50 Fine,Sigma,G5080 (για καθαρισμό των λιποσωμάτων με τη 

χρήση υγρής χρωματογραφίας στήλης μοριακού αποκλεισμού) 

- kit προσδιορισμού χοληστερόλης (ρυθμιστικό διάλυμα και ένζυμα), BIOSIS 
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2.3 Παρασκευή διαλυμάτων  

Ισότονο ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών, PBS:  

  Προστέθηκαν σε ογκομετρική φιάλη 7.12gr όξινου φωσφορικού νατρίου (Na2HPO4 · 

12Η20),  0.48gr δισόξινου φωσφορικού καλίου (KH2PO4), 16gr χλωριούχου νατρίου 

(NaCl) και 0.4gr χλωριούχου καλίου και διαλύθηκαν σε απεσταγμένο νερό τελικού 

όγκου 2L. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ρύθμιση του pH στο 7.4 και το διάλυμα 

αποθηκεύτηκε στους 4
ο 
C. 

Διαλύματα λιπιδίων 

  Τα διαλύματα όλων των λιπιδίων: προετοιμάστηκαν με διάλυση του στερεού λιπιδίου 

σε χλωροφόρμιο (CHCl3) : μεθανόλη (MeOH) 2/1 κατ’ όγκο στις ανάλογες τελικές 

συγκεντρώσεις. Τα διαλύματα και οι κόνεις των λιπιδίων διατηρήθηκαν στην κατάψυξη 

στους -20
ο
C. 

 Διάλυμα αντιδραστηρίου Stewart για μέτρηση λιπιδίου : 

  Διαλύθηκαν 27.03 gr εξαένυδρου τριχλωριούχου σιδήρου (FeCl3.6H2O), (Merck) και 

30.4gr θειοκυανιούχου αμμωνίου (NH4SCN), (Merck) σε 1 L απεσταγμένου νερού. 

Πραγματοποιήθηκε μαγνητική ανάδευση των συστατικών για 1-2 ώρες, το διάλυμα 

διατηρήθηκε σε σκιερό περιβάλλον, σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι τη χρήση του. 

 

Πρότυπα διαλύματα προσδιορισμού συγκέντρωσης λιπιδίου : 

   Αρχικά, παρασκευάστηκαν 10 ml διαλύματος φωσφολιπιδίου PC σε χλωροφόρμιο με 

τελική συγκέντρωση 0.1 mg/ml (από αρχική συγκέντρωση 20 mg/ml). Από αυτό το 

διάλυμα, στη συνέχεια, προετοιμάστηκαν τα πρότυπα διαλύματα για την καμπύλη 

Stewart σε δοκιμαστικούς σωλήνες των 10 ml προσθέτοντας τις ποσότητες που 

αναγράφονται στον Πίνακα 2.1. 

Πίνακας 2.1 : Πρότυπα διαλύματα για πρότυπη καμπύλη Stewart 

Δείγμα 
Ποσότητα 

λιπιδίου (ug) 

Πρότυπο διάλυμα 

λιπιδίου (ml ) 

Xλωροφόρμιο 

(ml) 

Σιδηροθειοκυανιούχο 0.1Μ 

(ml) 

1 10 0.1 1.9 2.0 

2 20 0.2 1.8 2.0 

3 40 0.4 1.6 2.0 

4 80 0.6 1.4 2.0 

5 100 1.0 1.0 2.0 
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Διάλυμα του αντιδραστηρίου (Kit) μέτρησης χοληστερόλης  : 

  Τα ένζυμα που βρίσκονται σε στερεή μορφή διαλύονται με μικρές ποσότητες του 

έτοιμου ρυθμιστικού διαλύματος. Στη συνέχεια, μεταφέρεται όλη η ποσότητα των 

ενζύμων στο φιαλίδιο του ρυθμιστικού διαλύματος και πραγματοποιείται ανακίνηση. Η 

φύλαξη πραγματοποιείται στους -4
ο
C. 

Πρότυπα διαλύματα προσδιορισμού συγκέντρωσης του ΒΝΝ-50: 

  Από πρότυπο αιθανολικό διάλυμα Α συγκέντρωσης 500 ppm, παρασκευάσαμε με 

αραίωση πέντε καινούρια διαλύματα συγκέντρωσης 2.5, 5, 10, 15 και 20 ppm με τελικό 

όγκο 5 ml στο καθένα που χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία παρασκευής της 

πρότυπης καμπύλης προσδιορισμού της συγκέντρωσης του ΒΝΝ-50. 

Διαλύματα συμπλόκων ΒΝΝ-50/Κυκλοδεξτρίνης : 

  Παρασκευάστηκε υδατικό διάλυμα κυκλοδεξτρίνης (επιθυμητής τελικής 

συγκέντρωσης), το οποίο τοποθετήθηκε σε φιαλίδιο μαζί με μαγνητική ράβδο και στη 

συνέχεια σε μαγνητικό αναδευτήρα. Προστέθηκε αρκετή ποσότητα του προς διάλυση 

ΒΝΝ-50 ώστε το διάλυμα να κορεστεί πλήρως. Το τελικό διάλυμα αφέθηκε υπό 

ανάδευση για 96 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου (25⁰C), ακολούθησε διήθηση του 

διαλύματος με φίλτρα των 0.25μm και προσδιορισμός της συγκέντρωσης του 

φαρμάκου με τη μέθοδο του kit. 

2.4 Ποσοτικός προσδιορισμός της συγκέντρωσης του  φαρμάκου  

BNN-50  

  Για τον προσδιορισμό του φαρμάκου ΒΝΝ-50 χρησιμοποιήθηκε ένα kit 

προσδιορισμού χοληστερόλης, το οποίο τροποποιήθηκε κατάλληλα ώστε να 

κατασκευάσουμε την πρότυπη καμπύλη προσδιορισμού του φαρμάκου ΒΝΝ-50. Το kit 

αυτό βασίζεται στις παρακάτω αντιδράσεις (Allain, et al., 1974), (Richmond, 1973): 
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   Το συγκεκριμένο kit έχει την ικανότητα του in vitro ποσοτικού προσδιορισμού της 

χοληστερόλης σε δείγματα ορού του αίματος ή πλάσματος. Η αύξηση της απορρόφησης 

στα 510nm είναι ανάλογη της συγκέντρωσης της χοληστερόλης στο δείγμα. Η επιλογή 

της συγκεκριμένης μεθόδου οφείλεται στην ομοιότητα που παρουσιάζουν το μόριο του 

BNN-50 με το μόριο της χοληστερόλης όπως φαίνεται στην Εικόνα 30. Για τη μέτρηση 

έγινε συνδυασμός αιθανόλης/υδατικού διαλύματος του kit σε αναλογία 1/4 . 

 

Εικόνα 30: Δομή μορίου του ΒΝΝ-50 και της χοληστερόλης 

Πρότυπη καμπύλη προσδιορισμού της συγκέντρωσης του ΒΝΝ-50 

  Από τα πρότυπα διαλύματα που αναφέρονται στη παράγραφο §2.3 μεταφέρθηκαν 250 

μl σε δοκιμαστικούς σωλήνες των 5 ml και στη συνέχεια προστέθηκε 1 ml του 

αντιδραστηρίου του kit.. Ακoλούθησε ισχυρή ανακίνηση των δειγμάτων στο vortex επί 

10 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, επωάστηκαν για 15 λεπτά στους 37°C ώστε να λάβει 

μέρος η αντίδραση που δίνει το προϊόν ερυθρού χρώματος και τέλος, μετρήθηκε η 

οπτική απορρόφηση του διαλύματος στα 510 nm. Ως τυφλό δείγμα χρησιμοποιήθηκε η 

αιθανόλη (250μl) και βάση της καμπύλης αναφοράς που προέκυψε (Σχήμα 2.1), 

υπολογίστηκε η ποσότητα (σε μg) και τελικώς η συγκέντρωση του BNN-50 (ug/ml) στα 

δείγματα. 
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Σχήμα 1.1: Παράδειγμα πρότυπης  καμπύλης αναφοράς της συγκέντρωσης (ppm) του ΒΝΝ-50 

  Στα λιποσώματα που περιείχαν χοληστερόλη στη λιπιδική τους σύσταση δεν ήταν 

εφικτή η μέτρηση του ΒΝΝ-50 με αυτή τη μέθοδο, διότι τα ένζυμα του kit  αντιδρούν 

με τη χοληστερόλη και η μέτρηση θα ήταν ανακριβής. 

  Ο προσδιορισμός του ΒΝΝ-50 πραγματοποιήθηκε σε κάποιες περιπτώσεις με τη 

μέθοδο υγρής χρωματογραφίας HPLC-MS από το εργαστήριο τοξικολογίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης (υπεύθυνος ο Επικ. Καθηγητής κ. Τζατζαράκης Εμμανουήλ). 

2.5 Διερεύνηση μηχανισμού συμπλοκοποίησης του φαρμάκου ΒΝΝ-50 

με τις κυκλοδεξτρίνες 

Προσδιορισμός ενδογενούς διαλυτότητας του ΒΝΝ-50  

  Η ενδογενής διαλυτότητα του ΒΝΝ-50 μετρήθηκε ως εξής: Σε σφαιρική ογκομετρική 

φιάλη προστέθηκαν 250ml απεσταγμένου νερού και ορισμένη ποσότητα του φαρμάκου 

ΒΝΝ-50 ώστε να υπάρχει αδιάλυτο στερεό στη φιάλη. Το εναιώρημα αφέθηκε υπό 

ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου (25⁰C) για 72 ώρες και στη συνέχεια, διηθήθηκε 

μέσω μεμβράνης 0.25μm. 100 ml από το διήθημα  μεταφέρθηκαν σε ογκομετρική 

φιάλη και προστέθηκαν 5ml χλωροφορμίου. Ακολούθησε ανακίνηση ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα. Η φιάλη αφέθηκε για 24h σε ηρεμία και στη συνέχεια, 
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απομακρύνθηκε η στοιβάδα του χλωροφορμίου. Η διαδικασία της προσθήκης 

χλωροφορμίου επαναλήφθηκε άλλες 2-3 φορές και ακολούθησε ένωση όλων των 

κλασμάτων και εξάτμιση του διαλύτη σε περιστροφικό εξατμιστή (rotary evaporator). 

Τέλος, η ποσότητα του ΒΝΝ-50 παραλήφθηκε με αιθανόλη και προσδιορίστηκε 

ποσοτικά με τη μέθοδο που αναφέρεται στην §2.4. Πραγματοποιήθηκαν 5 επαναλήψεις 

της διαδικασίας. 

2.5.1  Μέθοδος διαλυτότητας φάσης 

  Στη συγκεκριμένη μέθοδο, χρησιμοποιήθηκαν οι κυκλοδεξτρίνες HP-β-CD και 

CRYSMEB. Η  HP-β-CD  είναι παράγωγο υδροξυαλκυλίου, 2-υδροξυπροπυλ-αιθέρας 

της β-κυκλοδεξτρίνης με μοριακό βάρος 1460. Η Crysmeb είναι μία χαμηλής 

μεθυλίωσης β-κυκλοδεξτρίνη  με  μοριακό βάρος 1191. 

  Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε ως εξής: Αρχικά, παρασκευάστηκε διάλυμα 

κυκλοδεξτρίνης συγκέντρωσης (100mΜ) σε απεσταγμένο νερό. Από αυτό το διάλυμα 

παρασκευάστηκαν μέσα σε φιαλίδια, με διαδοχικές αραιώσεις 14 διαλύματα με 

συγκεντρώσεις 0-100mΜ. Προστέθηκε σε κάθε ένα από τα φιαλίδια σταθερή ποσότητα 

φαρμάκου BNN50 10mg (εκτός από την περίπτωση των 200 mΜ για την 

κυκλοδεξτρίνη HP-β-CD που προστέθηκαν 15mg BNN-50) και στη συνέχεια αφέθηκαν 

σε ηρεμία για 72 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου (25
ο
C). Τα διαλύματα διηθήθηκαν με 

φίλτρα των 0.20 μm και μετρήθηκε η ποσότητα του φαρμάκου με τη μέθοδο του kit-

χοληστερόλης (§2.4) προκειμένου να παρασκευαστεί το διάγραμμα διαλυτότητας 

φάσης της κάθε κυκλοδεξτρίνης με το ΒΝΝ-50, να προσδιοριστεί το είδος του 

συμπλόκου που σχηματίζεται και η σταθερά συμπλοκοποίησης. 

2.5.2 Μέθοδoς παρασκευής στερεού συμπλόκου ΒΝΝ-50/ Κυκλοδεξτρίνης | 

Mέθοδος συγκαταβύθισης (co – precipitation or co – evaporation method) 

  Σε σφαιρική φιάλη των 250ml προστέθηκαν ίσοι όγκοι διαλύματος κυκλοδεξτρίνης 

και διαλύματος BNN50 σε μεθανόλη με αναλογία φάρμακο/κυκλοδεξτρίνη ίση με 1:1 

(moles/moles). Μετά από ήπια ανάδευση, πραγματοποιήθηκε εξάτμιση της μεθανόλης 

σε περιστρεφόμενο εξατμιστή υπό κενό (40 
ο
C). Ελαττώνοντας βαθμιδωτά την πίεση, 

εξατμίστηκε όλη η ποσότητα του διαλύτη και σχηματίστηκαν λευκοί κρύσταλλοι στα 

τοιχώματα της φιάλης. Μετά την απομάκρυνση της φιάλης από τον εξατμιστή, με τη 

βοήθεια σπάτουλας αποκολλήθηκαν οι κρύσταλλοι από τα τοιχώματα της φιάλης 

(λειοτρίβηση) και σχηματίστηκε λευκή ομοιόμορφη κόνις, η οποία στην πορεία 
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ενυδατώθηκε με απεσταγμένο νερό. Το διάλυμα αφέθηκε υπο ήπια ανάδευση σε 

μαγνητικό αναδευτήρα για 5 ημέρες σε θερμοκρασία δωματίου. Το διάλυμα διηθήθηκε 

από φίλτρο 0.20 mΜ ώστε να απομακρυνθούν τα στερεά υπολείμματα φαρμάκου. 

Παρασκευάστηκαν με αυτό τον τρόπο 4 διαφορετικά είδη κυκλοδεξτρινών 

συγκέντρωσης 100 και 200mg/ml με αρχική αναλογία φάρμακο/κυκλοδεξτρίνη = 1:1 

(moles/moles) με σκοπό να μελετηθεί η τελική αναλογία φάρμακο/κυκλοδεξτρίνη. Οι 

μετρήσεις έλαβαν μέρος τη 1
η
 ,2

η
 4

η
 και 7

η
 ημέρα. 

2.6 Παρασκευή λιποσωμικών μορφών με ΒΝΝ-50 

Μονοστοιβαδιακά λιποσώματα (SUV) 

  Αρχικά, οι απαιτούμενοι όγκοι από τα διαλύματα των λιπιδίων PC, HPC, DSPC  

καθώς και της χοληστερόλης, του PEG-λιπιδίου και  του PG (§2.3) (όταν χρειάζονταν),  

μεταφέρθηκαν σε σφαιρική φιάλη των 50ml προκειμένου να υπάρχει η τελική 

επιθυμητή συγκέντρωση κάθε λιπιδίου για την συγκεκριμένη λιπιδική σύσταση (σε 

κάθε περίπτωση). Η σφαιρική φιάλη τοποθετήθηκε στον περιστρεφόμενο εξατμιστή 

υπό κενό ώστε να πραγματοποιηθεί εξάτμιση των οργανικών διαλυτών (μεθανόλη, 

χλωροφόρμιο). Η θερμοκρασία στο υδατόλουτρο του συστήματος του στρεφόμενου 

επωαστή ρυθμίστηκε σε τιμή υψηλότερη από τη θερμοκρασία μετάπτωσης του 

λιπιδίου. Μετά το σχηματισμό του λεπτού υμενίου, η φιάλη τοποθετήθηκε σε ρεύμα 

αζώτου για εξάτμιση πιθανών κατάλοιπων των διαλυτών. Στην περίπτωση του ΒΝΝ-50 

που είναι λιπόφιλο και ενσωματώνεται στη λιπιδική διπλοστοιβάδα, οι όγκοι από τα 

διαλύματα των λιπιδίων  αναμείχθηκαν εξαρχής με τον επιθυμητό όγκο από το διάλυμα 

του φαρμάκου (σε μεθανόλη). 

  Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ενυδάτωση του υμενίου με το επιθυμητό όγκο PBS 

(για επίτευξη επιθυμητής τελικής συγκέντρωσης λιπιδίου) ακολουθούμενη από ήπια 

ανάδευση (vortex) (για σχηματισμό ΜLV λιποσωμάτων), βύθιση σε λουτρό υπερήχων 

και θέρμανση σε θερμοκρασία υψηλότερη από τη θερμοκρασία μετάπτωσης των 

λιπιδίων μέχρι την πλήρη αποκόλληση του υμενίου από τα τοιχώματα της φιάλης. Τα 

λιποσώματα μεταφέρθηκαν σε γυάλινο φιαλίδιο και τοποθετήθηκαν στην ακίδα 

υπερήχων. Η ακίδα βυθίστηκε μέσα στο φιαλίδιο, έτσι ώστε το κατώτερο σημείο της να 

είναι λίγο πιο πάνω από το κέντρο καμπυλότητας του πυθμένα του φιαλιδίου. Επειδή 

κατά τη λειτουργία της ακίδας δημιουργείται υψηλή θερμοκρασία, το γυάλινο φιαλίδιο 
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βυθίστηκε εξαρχής σε ένα ποτήρι ζέσεως με κρύο νερό.  Όταν το λιποσωμικό δείγμα 

διαύγασε, είχε επιτευχθεί η επιθυμητή μείωση του μεγέθους και ο σχηματισμός των 

SUV λιποσωμάτων. Κατά τη λειτουργία της ακίδας, αποκολλούνται ρινίσματα τιτανίου 

από αυτήν εξαιτίας των δυνάμεων τριβής που αναπτύσσονται με το λιποσωμικό δείγμα. 

Για αυτό το λόγο, ακολουθεί φυγοκέντρηση για 5 λεπτά στις 14000 στροφές για 

απομάκρυνση των ρινισμάτων τιτανίου καθώς και των λιποσωμάτων μεγάλου 

μεγέθους. 

  Στη συνέχεια, το λιποσωμικό δείγμα αφήνεται για 1 ώρα σε θερμοκρασία υψηλότερη 

από τη θερμοκρασία μετάπωσης (annealing) και ακολουθεί καθαρισμός των 

λιποσωμάτων από τη μη εγκλωβισμένη ουσία. 

  Ο καθαρισμός των SUV λιποσωμάτων που περιείχαν ΒΝΝ-50 στην μεμβράνη τους, 

πραγματοποιήθηκε είτε με την υγρή χρωματογραφία μοριακού αποκλεισμού (σε στήλη 

Sephadex G-50 διαστάσεων 40x1cm και με εκλούτη  το PBS), είτε με την τεχνική της 

υπερφυγόκεντρησης (45000rpm για 2 ώρες) στην υπερφυγόκεντρο. 

Υβριδικά λιποσώματα με τη μέθοδο ΄΄αφυδατωμένων-ενυδατωμένων 

σωματιδίων΄΄ (DRV) 

  Τα DRV λιποσώματα παρασκευάστηκαν με την ίδια μέθοδο με αυτήν των SUV 

λιποσωμάτων, με τη διαφορά ότι το μέσο ενυδάτωσης που χρησιμοποιήθηκε μετά την 

δημιουργία του λεπτού λιπιδικού υμενίου είναι 10%  ή 6% PBS (για αυτά που 

περιέχουν 400 και 100mg/ml κυκλοδεξτρίνης αντίστοιχα) ώστε να επιτυγχάνεται κάθε 

φορά  η κατάλληλη οσμωτικότητα. Ακολούθησε ελάττωση του μεγέθους με την χρήση 

της ακίδας υπερήχων και φυγοκέντρηση της λιποσωμικής διασποράς για την 

απομάκρυνση των ρινισμάτων τιτανίου. Σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα προστέθηκαν i) το 

προς εγκλωβισμό διάλυμα του συμπλόκου κυκλοδεξτρίνης/ΒΝΝ-50 (1ml), ii) το 

λιποσωμικό δείγμα (1ml), iii) 8ml απεσταγμένου νερού (d-H20). Το δείγμα ψύχθηκε με 

την χρήση υγρού αζώτου ή στους -80
ο
C over night και ακολούθησε λυοφιλοποίηση για 

3 ημέρες. Η ανασύσταση και επανα-ενυδάτωση των λιποσωμάτων πραγματοποιήθηκε 

με την εξής διαδικασία: i) Προσθήκη 100 μl d-H20 (10% του τελικού επιθυμητού 

όγκου) στη στερεή μάζα που προκύπτει μετά την λυοφιλοποίηση, έντονη μηχανική 

ανάδευση (vortex) και παραμονή του δείγματος για 30 λεπτά σε υδατόλουτρο σε 

κατάσταση ηρεμίας σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία μετάπτωσης του 

λιπιδίου. ii) Προσθήκη 100 μl d-H20 (10% του τελικού επιθυμητού όγκου) επανάληψη 
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του βήματος 1 και iii) Προσθήκη 800 ul (80% του τελικού επιθυμητού όγκου) PBS, pH 

7.4, μηχανική ανάδευση και παραμονή του δείγματος για 30 λεπτά σε κατάσταση 

ηρεμίας σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία μετάπτωσης του λιπιδίου.  

  Η μείωση του μεγέθους των λιποσωμάτων πραγματοποιήθηκε είτε με την τεχνική της 

εξώθησης μέσω φίλτρων, αρχικά από φίλτρα που έχουν πόρους μεγέθους 400 nm και 

στη συνέχεια από φίλτρα που φέρουν πόρους των 100 nm (Extruded DRV) είτε ακίδα 

υπερήχων (Sonicated DRV). 

  Τέλος, έγινε καθαρισμός των λιποσωμάτων από το ελεύθερο σύμπλοκο με 

υπερφυγοκέντρηση (45000rpm για 2 ώρες) και το δείγμα αποθηκεύτηκε στους -4
ο
C για 

περαιτέρω χρήση. 

2. 7 Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός των λιποσωμάτων  

2.7.1 Μέθοδος Stewart – Προσδιορισμός συγκέντρωσης λιπιδίου 

  Η μέθοδος Stewart (Stewart, 1980) χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να προσδιοριστεί η 

ακριβής συγκέντρωση λιπιδίου στα λιποσώματα. Τα φωσφολιπίδια έχουν την 

ικανότητα να σχηματίζουν σύμπλοκο με το σιδηροθειοκυανιούχο αμμώνιο σε οργανικό 

διάλυμα. Η κόκκινη ανόργανη ένωση του σιδηροθειοκυανιούχου αμμωνίου είναι 

αδιάλυτη στο χλωροφόρμιο αλλά σχηματίζει σύμπλοκο με τα φωσφολιπίδια (λ=485nm) 

που είναι ελεύθερα διαλυτά στο χλωροφόρμιο. H παρουσία ανόργανου φωσφόρου δεν 

παρεμποδίζει την ανάλυση και τη συσχέτιση των τιμών απορρόφησης με τα μg του 

λιπιδίου και πραγματοποιείται εύκολα με τη χρήση πρότυπης καμπύλης. 

  Αρχικά, παρασκευάστηκαν τα πρότυπα διαλύματα σε δοκιμαστικούς σωλήνες των 

10ml (όπως περιγράφεται στην §2.3). Ακολούθησε ισχυρή ανακίνηση των δειγμάτων 

στο vortex για 1 λεπτό και επώαση για 15 λεπτά ώστε να πραγματοποιηθεί ο 

διαχωρισμός των φάσεων. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται προσεκτική αφαίρεση της 

υπερκείμενης υδατικής φάσης με τη βοήθεια αντλίας κενού και μετράται η οπτική 

απορρόφηση της οργανικής φάσης στα 485nm, αφού γίνει πρώτα μηδενισμός με 

χλωροφόρμιο (τυφλό δείγμα). Βάσει της καμπύλης αναφοράς που προκύπτει, 

υπολογίζεται η ποσότητα (μg) και τελικώς η συγκέντρωση του λιπιδίου (mg/ml) στα 

δείγματα.
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Προετοιμασία λιποσωμικού δείμγατος για μέτρηση λιπιδικής συγκέντρωσης  

   Σε 20μl λιποσωμικού εναιωρήματος προστίθενται 2ml CHCl3 και 2ml αντιδραστηρίου 

Stewart. Όπου κρίνεται απαραίτητο, το δείγμα αραιώνεται κατάλληλα. 

Π ρ ό τυ π η  κα μ π ύ λ η  Μ έθ ο δ ο ς  S te w a rt

u g /m l P C

A
B

S
 4

8
5

 n
m

0 5 0 1 0 0 1 5 0

0 .0

0 .1

0 .2

0 .3 y  =  0 ,0 0 2 8 x  - 0 ,0 0 0 5

R ² =  0 ,9 9 7 7

 

Σχήμα 2.2: Παράδειγμα πρότυπης καμπύλης συγκέντρωσης λιπιδίου με τη μέθοδο Stewart 

2.7.2 Μέτρηση του μεγέθους και κατανομής μεγέθους των λιποσωμάτων  

  Αρχικά, για να γίνει υπολογισμός της κατανομής μεγέθους, τα δείγματα αραιώθηκαν 

με PBS σε τελική συγκέντρωση 0.4mg/ml. Τα αραιωμένα διαλύματα μετρήθηκαν με 

την τεχνική δυναμικής σκέδασης του φωτός (DLS) (Malvern Nano-ZS Malvern 

Instruments, UK) στους 25⁰C σε γωνία 173⁰. Η συσκευή αποτελείται από μία πηγή 

laser που διαπερνά το δείγμα που βρίσκεται μέσα σε κυψελίδα και από έναν ανιχνευτή 

που μετρά την ένταση του σκεδαζόμενου φωτός. Η συσκευή διαθέτει πηγή 

ακτινοβολίας laser He/Ne 25 mW και με τη μέτρηση της κίνησης Brown των 

σωματιδίων (τυχαία κίνηση των σωματιδίων στο υγρό εξαιτίας των συγκρούσεων με τα 

μόρια που τα περιβάλλουν) στο δείγμα δίνεται με ακρίβεια το μέγεθος. Μετρούνται οι 

μέσοι διάμετροι των σωματιδίων και οι κατανομές μεγέθους στο λιποσωμικό δείγμα. 

Στο όργανο χρησιμοποιείται ως δείκτης διάθλασης ο δείκτης διάθλασης του νερού 

R.I.=1.330. 
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  H τεχνική μέτρησης του Νano Zeta Sizer είναι η μη επεμβατική ΝΙΒS (non-invasive 

back scatter), διότι το οπτικό σύστημα δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το δείγμα και 

επιτρέπει τη μέτρηση ενός εκτεταμένου εύρους μεγεθών και συγκεντρώσεων των 

δειγμάτων. Η μέθοδος χαρακτηρίζεται από αυξημένη ευαισθησία καθώς επιτρέπει 

μέτρηση του μεγέθους αραιωμένων διασπορών σε σωματίδια μεγέθους μικρότερου και 

από ένα νανόμετρο. Η ακτίνα laser διαπερνά όλο το δείγμα αλλά μπορεί να μετρά τα 

σωματίδια κοντά στο τοίχωμα της κυψελίδας. Το φώς διαπερνά με μικρότερο μήκος το 

δείγμα, μειώνοντας ή εξαλείφοντας το φαινόμενο της πολλαπλής σκέδασης, όπου η 

ακτίνα του φωτός από ένα σωματίδιο σκεδάζεται και από άλλα σωματίδια. Αυτό 

καθιστά δυνατή τη μέτρηση και πιο πυκνών δειγμάτων.  

2.7.3 Μέτρηση ζ-δυναμικού  

  Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε στο Malvern Nano-ZS Malvern Instruments, η οποία 

είναι εφοδιασμένη με πηγή ακτινοβολίας laser He/Ne 25 mW. Η τελική συγκέντρωση 

των λιποσωμάτων για τη μέτρηση ήταν 0.4mg/ml (σε PBS) και η κυψελίδα που 

χρησιμοποιήθηκε είναι ειδικά διαμορφωμένη και φέρει ηλεκτρόδια για την εφαρμογή 

του δυναμικού.  

2.8 Μέτρηση της οσμωτικής πίεσης  

  Οι μετρήσεις οσμωτικής πίεσης πραγματοποιήθηκαν στο Auto cal type 13 DR 

automatic της εταιρίας Roembling. Αρχικά, σε κάθε μέτρηση τοποθετήθηκαν 100μl 

απεσταγμένου νερού, η θερμοκρασία του  οποίου φτάνει στους -70
ο
C και αφού 

λαμβάνεται η τιμή της μέτρησης ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος της συσκευής. 

Επιλέγεται το πλήκτρο (0 –zero) για μηδενισμό και προστίθενται 100μl NaCl 150mΜ 

(300mOsm) το οποίο παγώνει στους -70
ο
C και μετά την ένδειξη της τιμής επιλέγουμε 

το πλήκρο cal για να βαθμονομίσουμε την συσκευή. Με το ίδιο τρόπο στη  συνέχεια, 

υπολογίστηκε η οσμωτικότητα του διαλύματος PBS (pH 7.4) και του διαλύματος του 

συμπλόκου κυκλοδεξτρινών/ΒΝΝ-50. 
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3.1 Σύμπλοκα BNN-50/Κυκλοδεξτρινών  με τη μέθοδο διαλυτότητας 

φάσης 

Ενδογενής διαλυτότητα BNN-50 στο νερό  

  Αρχικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ενδογενής διαλυτότητα του BNN-50 στο νερό 

προσδιορίστηκε με τον τρόπο που περιγράφηκε στην παράγραφο 2.5. Βρέθηκε ότι η 

ενδογενής διαλυτότητα του ΒΝΝ-50 στο νερό είναι:  S0 = 1.69±0.45 μg/ml. Είναι 

εύκολα αντιληπτό ότι η διαλυτότητα της ουσίας στο νερό είναι εξαιρετικά χαμηλή, 

γεγονός που δικαιολογεί την επιλογή των κυκλοδεξτρινών ως μέσο αύξησης της 

διαλυτότητας. 

  Για την παρασκευή συμπλόκου ΒΝΝ-50/Κυκλοδεξτρίνης με τη μέθοδο διαλυτότητας 

φάσης ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία: Προετοιμάστηκαν διαλύματα 

κλιμακωτής συγκέντρωσης κυκλοδεξτρίνης (HP-β-CD και CRYSMEB) με σταθερή 

ποσότητα φαρμάκου ΒΝΝ-50 τα οποία αφέθηκαν σε ηρεμία για 72 ώρες στους 25
ο
C 

(§2.5.1). Στη συνέχεια, διηθήθηκαν από φίλτρα 0.20 μm και μετρήθηκε η ποσότητα 

φαρμάκου με τη μέθοδο του kit χοληστερόλης (§2.4). 

3.1.1 Σύμπλοκα ΒΝΝ-50 με HP-β-CD 

 Στο σχήμα 3.1 παρουσιάζεται το διάγραμμα φάσης διαλυτότητας του ΒΝΝ-50 με την  

HP-β-CD. Το σχήμα 3.2 είναι επανάληψη του σχήματος 3.1 με τη διαφορά ότι 

προστέθηκε και ένα τελευταίο σημείο με συγκέντρωση κυκλοδεξτρίνης 200 mΜ και 

15mg BNN-50. 

δ ιά γ ρ α μ μ α  φ ά σ η ς  B N N -5 0 /H P -β -C D

C H P -β -C D (m M )

C
B

N
N

-5
0
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M
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0 5 0 1 0 0 1 5 0

0
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Σχήμα 3.1. Διάγραμμα διαλυτότητας φάσης BNN-50/HP-β-CD 
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  Το διάγραμμα 3.1 είναι της μορφής Βs (§1.8.2) καθώς σχηματίζονται σύμπλοκα 

περιορισμένης διαλυτότητας. Αρχικά, παρατηρείται μία σχετική γραμμικότητα στην 

περιοχή συγκεντρώσεων 0-50 mΜ κυκλοδεξτρίνης. Στη συνέχεια, τα επίπεδα του 

φαρμάκου κυμαίνονται γύρω από μία σταθερή τιμή. Πραγματοποιήθηκε επανάληψη 

του πειράματος με τη διαφορά ότι  στα τελευταία σημεία (10-13) προστέθηκε φάρμακο 

5mg/ml και στο σημείο 15, 15mg/ml. 

δ ιά γ ρ α μ μ α  φ ά σ η ς B N N -5 0 /H P -β -C D

C H P -β -C D (m M )

c
B

N
N

-5
0
(m

M
)

0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

 

Σχήμα 3.2. Διάγραμμα διαλυτότητας φάσης BNN-50/HP-β-CD 

  Στα διάγραμμα 3.2 παρατηρείται μία σχετική γραμμικότητα στην περιοχή 

συγκεντρώσεων 0-40 mΜ. Αυτό υποδηλώνει την παρουσία ευδιάλυτων συμπλόκων 

BNN-50/HP-β-CD. Όσο αυξάνεται η συγκέντρωση της κυκλοδεξτρίνης από 0-40 mΜ 

αυξάνεται και η συγκέντρωση του φαρμάκου. Από 40-100 mΜ κυκλοδεξτρίνης 

παρατηρείται ότι ο ρυθμός αύξησης της συγκέντρωσης μειώνεται. Στο σημείο 14 όπου 

η συγκέντρωση της κυκλοδεξτρίνης είναι στα 100 mΜ, η συγκέντρωση του φαρμάκου 

είναι 4,36mg/ml (αρχικά είχαν προστεθεί 5mg/ml). Στα 200 mΜ κυκλοδεξτρίνης, η 

τελική μέτρηση έδωσε 14.16 mg/ml (αρχικά είχαν προστεθεί 15mg/ml).
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3.1.2 Σύμπλοκο ΒΝΝ-50 με CRYSMEB-CD 

  Στο Σχήμα 3.3 παρουσιάζεται η διαλυτότητα του ΒΝΝ-50 παρουσία αυξανομένων 

συγκεντρώσεων κυκλοδεξτρίνης CRYSMEB. 

δ ιά γ ρ α μ μ α  φ ά σ η ς  B N N -5 0 /C R Y S M E B -C D

C C R Y S M E B (m M )

C
B

N
N

-5
0
(m

M
)

0 5 0 1 0 0 1 5 0

0

5

1 0

1 5

 

Σχήμα 3.3. Διάγραμμα διαλυτότητας φάσης BNN-50/CRYSMEB-CD 

  Όπως φαίνεται, το διάγραμμα είναι της μορφής ΑL, καθώς παρατηρείται γραμμική 

σχέση διαλυτότητας φαρμάκου με τη συγκέντρωση της κυκλοδεξτρίνης.  

  Χρησιμοποιώντας τις γραμμικές περιοχές των διαγραμμάτων 3.1 και 3.3, σε 

συνδυασμό με τον τύπο Κ1:1 = κλίση/So(1-κλίση) (1) και την ενδογενή διαλυτότητα S0 

του ΒΝΝ-50, προσδιορίστηκε η σταθερά συμπλοκοποίησης σε κάθε περίπτωση. 
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δ ιά γ ρ α μ μ α  φ ά σ η ς  B N N -5 0 /H P -β -C D

C H P -β -C D (m M )
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Σχήμα 3.4: Γραμμική περιοχή του διαγράμματος φάσης BNN-50/HP-β-CD 

δ ιά γ ρ α μ μ α  φ ά σ η ς  B N N -5 0 /C R Y S M E B -C D
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R ²  =  0 ,9 9 4 8

 

Σχήμα 3.5: Γραμμική περιοχή του διαγράμματος φάσης BNN-50/ CRYSMEB-CD 

  Γνωρίζοντας ότι η S0 = 1.69 μg/mL, υπολογίστηκε ότι ο συντελεστής συμπλοκοποίησης 

του ΒΝΝ-50 με HP-β-CD είναι Κ1:1 =35651.1Μ-1 και με CRYSMEB  είναι Κ1:1 = 

23663.8Μ-1. Η διαλυτότητα του ΒΝΝ-50 παρουσίασε αύξηση της τάξης 10
6 

. Παρόμοια 

αποτελέσματα υπάρχουν στη βιβλιογραφία για την συμπλοκοποίηση της χοληστερόλης 
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με κυκλοδεξτρίνες (πχ. με την ΗP-β-CD) καθώς προκαλείται αύξηση της ίδιας τάξης 

(10
6
) στη διαλυτότητά της (Frijlink, et al., 1991). 

3.2 Σύμπλοκα BNN-50/Κυκλοδεξτρινών με τη μέθοδο συγκαταβύθισης 

  Στη συγκεκριμένη μελέτη, παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο της συγκαταβύθισης 

σύμπλοκα από 4 διαφορετικά είδη κυκλοδεξτρινών (HP-β-CD, CRYSMEB, SBE7-β-

CD(Captisol), Methyl-β-CD). Χρησιμοποιήθηκαν δύο συγκεντρώσεις κυκλοδεξτρίνης, 

100 και  200mg/ml για το σχηματισμό συμπλόκων. Προσδιορίστηκε η ποσότητα του 

φαρμάκου με τη μέθοδο του kit (§2.4) και η αναλογία φάρμακο/κυκλοδεξτρίνη (moles / 

moles). Στον Πίνακα 3.1, φαίνεται ο προσδιορισμός των μορίων ΒΝΝ-50 που 

συμπλοκοποιούνται σε κάθε μόριο κυκλοδεξτρίνης (CD).  

Πίνακας 3.1: Συγκέντρωση των κυκλοδεξτρινών, συγκέντρωσης του φαρμάκου ΒΝΝ-50 στα 

διαλύματα, μόρια ΒΝΝ-50 ανά μόρια κυκλοδεξτρίνης (CD) (moles / moles). Κάθε μέτρηση είναι 

μέσος όρος από 4-10 δείγματα** 

CD 
CCD 

(mg/ml) 

CBNN-50 

(mg/ml) 

Μόρια BNN-50/Μόρια 

CD (moles/moles) 

 

HP-β-CD 

100 7.19±1.12 0.31±0.04 

200 10.17±0.69 0.22±0.01 

CRYSMEB 
100 9.10±1.02 0.32±0.03 

200 19.45±0.19 0.34±0.00 

Methyl-β- CD 
100 9.05±0.99 0.35±0.03 

200 15.64±1.3 0.30±0.09 

SBE7 β-CD(Captisol) 
100 1.58±0.19 0.10±0.01 

200 5.18±0.23 0.16±0.00 

** όπου CD=Κυκλοδεξτρίνη, C = συγκέντρωση 

  Στα παρακάτω διαγράμματα (Σχήμα 3.6 και 3.7) παρουσιάζονται οι λόγοι ΒΝΝ-

50/CD (moles/moles) στα διάφορα σύμπλοκα με συγκέντρωση 100 και 200mg/ml 

αντίστοιχα. 
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Σχήμα 3.6: Λόγοι Φαρμάκου/Κυκλοδεξτρίνη (BNN-50/CD) στα διάφορα σύμπλοκα με συγκέντρωση 

100mg/ml 
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Σχήμα 3.7: Λόγοι Φαρμάκου/Κυκλοδεξτρίνη (BNN-50/CD) στα διάφορα σύμπλοκα με συγκέντρωση 

200mg/ml 

**** 
**** 

*** 

* 

****

  

**** 

**** 

**** 
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  Λαμβάνοντας υπόψη την αρχική αναλογία φαρμάκου/κυκλοδεξτρίνης (BNN-50/CD) 

(1/1) που προσθέσαμε σε σχέση με την τελική, στα 100 mg/ml κυκλοδεξτρίνης (Σχήμα 

3.6&3.7), οι κυκλοδεξτρίνες που παρουσίασαν το καλύτερο προφίλ δέσμευσης του 

φαρμάκου στα σύμπλοκα είναι : CRYSMEB ≥ Methyl-β-CD ≥ HP-β-CD> SBE7-β-

CD και στα 200mg/ml οι CRYSMEB ≥ Methyl-β-CD > HP-β-CD> SBE7 -β-CD . 

Αυτό συμβαίνει πιθανώς επειδή οι μεθυλιωμένες κυκλοδεξτρίνες όπως η CRYSMEB 

και η Methyl-β-CD διαθέτουν μία βαθύτερη κοιλότητα (deeper cavity) για ουσίες προς 

εγκλωβισμό και έχουν μεγαλύτερη συγγένεια για τη χοληστερόλη άρα και για το 

φάρμακο ΒΝΝ-50 απ’ ότι οι υπόλοιπες κυκλοδεξτρίνες. Αυτό οφείλεται στο ότι η 

κοιλότητά τους είναι πιο υδρόφοβη λόγω των μεθυλενομάδων και φιλοξενεί πιο εύκολα 

το υδρόφοβο μόριο της χοληστερόλης (άρα και του ΒΝΝ-50) (Piel & al, 2007). Από 

την άλλη πλευρά, η SBE7 -β-CD παρουσιάζει πολύ μικρή ικανότητα συμπλοκοποίησης 

με τη χοληστερόλη και κατ’ επέκταση με το ΒΝΝ-50, γεγονός που οφείλεται πιθανώς 

στην πολυανιονική της φύση και στη δημιουργία απωστικών δυνάμεων Coulomb 

(Bochot, 2005). Επίσης, αυξάνοντας τη συγκέντρωση της κυκλοδεξτρίνης σε όλες τις 

περιπτώσεις από τα 100 στα 200mg/ml γίνεται εμφανές (από τον Πίνακα 3.1) ότι 

αυξάνεται και η συγκέντρωση του BNN-50 στο διάλυμα. 

3.3 Συμβατικά λιποσώματα που ενσωματώνουν ΒΝΝ-50 

  Σε πρώτο στάδιο, παρασκευάστηκαν συμβατικά λιποσώματα αποτελούμενα από PC ή 

PC:DPPG (1:0.1) (moles/moles). To ΒΝΝ-50 προστέθηκε αρχικά σε μοριακή αναλογία 

φάρμακο/λιπίδιο=1/2.5 ή 1/4 ή 1/10. Στα παραχθέντα λιποσώματα μετά το διαχωρισμό 

τους από το μη-ενσωματωμένο φάρμακο, έγινε φυσικοχημικός χαρακτηρισμός και 

μελέτη της ικανότητας εγκλωβισμού του ΒΝΝ-50, η οποία εκφράζεται μέσω του 

ποσοστού ενσωμάτωσης Ε=[(moles ενσωματωμένου ΒΝΝ-50 / moles λιποσωμικού 

λιπιδίου) / (moles αρχικού ΒΝΝ-50/ moles αρχικού λιπιδίου)] *100%. Ο καθαρισμός 

των λιποσωμάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση υγρής χρωματογραφίας στήλης και 

η μέτρηση του φαρμάκου πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του αντιδραστηρίου kit. 

  Στον Πίνακα 3.2 αναγράφονται το μέγεθος, η πολυδιασπορά, το ζ-δυναμικό, η 

αναλογία φάρμακο/λιπίδιο (moles/moles) και το ποσοστό ενσωμάτωσης του ΒΝΝ-50 

στις λιποσωμικές διασπορές που παρασκευάστηκαν. 
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Πίνακας 3.2: Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός των συμβατικών λιποσωμάτων με λιπιδική σύσταση 

PCκαι PC:DPPG που ενσωματώνουν ΒΝΝ-50. Κάθε μέτρηση είναι μέσος όρος από 3 δείγματα*** 

Λιπιδική 

σύσταση 

Αρχική 

αναλογία 

Φ:Λ 

Μέση τιμή 

υδροδυναμικής 

διαμέτρου 

(nm) 

Πολυδιασορά 

(PDI) 

Ζ-

δυναμικό 

(mV) 

 

Φ:Λ 

(moles/moles) 

Ποσοστό 

ενσωμά-

τωσης (%) 

PC 

0.4 89.46±12.86 0.317±0.086 -2.77±0.24 0.046±0.005 11.50±1.39 

0.25 100.04±13.41 0.286±0.075 -3.35±0.63 0.048±0.011 19.46±4.63 

0.1 85.74±3.04 0.246±0.047 -2.55±0.47 0.060±0.005 60.54±5.85 

PC:DPPG 

0.4 73.57±4.35 0.284±0.041 -18.60±0.96 0.052±0.005 13.16±1.25 

0.25 76.41±6.27 0.285±0.079 -17.38±1.39 0.053±0.008 21.46±3.44 

0.1 95.51±2.84 0.279±0.014 -18.36±2.12 0.076±0.006 76.62±6.00 

*** Φ:Λ=Φάρμακο/Λιπίδιο 
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Σχήμα 3.8  Σύγκριση της ικανότητας ενσωμάτωσης διάφορων συστάσεων και μοριακών αναλογιών με το 

ΒΝΝ-50 

   Όπως παρατηρείται από το Σχήμα 3.8 στο οποίο απεικονίζονται τα ποσοστά 

ενσωμάτωσης του ΒΝΝ-50 στα συμβατικά λιποσώματα με τα χαρακτηριστικά που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, στην αναλογία Φ:Λ = 0.1 εγκλωβίστηκε το μεγαλύτερο μέρος 

της ποσότητας του φαρμάκου. Παρατηρούμε ότι όσο μειώνεται η αρχική αναλογία Φ:Λ 

αυξάνεται η ενσωμάτωση, καθώς εγκλωβίζεται το μεγαλύτερο μέρος του φαρμάκου 

στη λιποσωμική μεμβράνη. Επιπρόσθετα, παρατηρούμε ότι τα δείγματα που περιέχουν 

DPPG παρουσιάζουν ελαφρώς καλύτερη ικανότητα ενσωμάτωσης του ΒΝΝ-50 και 

*** 

* 

*** 

* 

**** 

*** 
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φέρουν σημαντική αύξηση στο φορτίο της επιφάνειας των λιποσωμάτων που οφείλεται 

στην παρουσία του DPPG. 

3.4  Υβριδικά λιποσώματα που ενσωματώνουν ΒΝΝ-50 

  Παρασκευάστηκαν υβριδικά λιποσώματα τα οποία εγκλώβισαν στο εσωτερικό τους 

υδατικό διάλυμα συμπλόκου  ΒΝΝ-50/CD. Μελετήθηκε η ικανότητα εγκλωβισμού, η 

οποία εκφράζεται μέσω του λόγου Φαρμάκου/Λιπιδίο (Φ:Λ) (moles του εγκλωβισμένου 

φαρμάκου προς τα moles του λιπιδίου). 

3.4.1 Υβριδικά λιποσώματα που εγκλωβίζουν σύμπλοκο BNN-50/ ΗP-β-CD 

με CCD=400mg/ml 

    Αρχικά, προετοιμάστηκε διάλυμα συμπλόκου BNN-50/ ΗP-β-CD με συγκέντρωση 

κυκλοδεξτρίνης 400mg/ml (§2.3). Παρασκευάστηκαν άδεια (SUV) λιποσώματα με 

λιπιδική σύσταση PC:CHOL, DSPC:PG, DSPC:PG:CHOL, DSPC:CHOL που έγιναν 

υβριδικά προσθέτοντας το σύμπλοκο και ακολουθώντας τη μέθοδο DRV.  Μετά το 

στάδιο της ανασύστασης, ένα μέρος από το λιποσωμικό δείγμα κρατήθηκε (DRV 

λιποσώματα) και στο υπόλοιπο εφαρμόσθηκε η τεχνική εξώθησης μέσω φίλτρων 

προκειμένου να μειωθεί το μέγεθος των λιποσωμάτων (extruded-DRV). O καθαρισμός 

των λιποσωμάτων πραγματοποιήθηκε με την τεχνική της υπερφυγοκέντρησης. Για κάθε 

λιποσωμική σύσταση παρασκευάστηκαν δύο δείγματα στα οποία πραγματοποιήθηκε 2 

φορές μέτρηση του φαρμάκου με τεχνική LC/MS (§2.4). 

Πίνακας 3.3: Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός των extruded-DRV υβριδικών λιποσωμάτων που 

ενσωματώνουν ΒΝΝ-50 και περιέχουν το σύμπλοκο  BNN-50/ ΗP-β-CD (400mg/ml) Κάθε μέτρηση 

είναι μέσος όρος από 2 δείγματα 

 

Λιπιδική σύσταση 

extruded-DRV 

λιποσωμάτων 

Μέση τιμή 

υδροδυναμικής 

διαμέτρου 

(nm) 

Πολυδιασπορά 

(PDI) 

ζ-

δυναμικό 

(mV) 

 

 

Mέσος όρος 

Φ/Λ 

(moles/moles) 

PC:CHOL (2:1) 200.1±0.00 0.310±0.180 -4.4 0.145±0.024 

DSPC:PG (1:0.1) 435±43.40 0.448 -18.0 0.132±0.023 

DSPC:PG:CHOL(2:0.2:1) 217.4±3.49 0.389 -18.0 0.129±0.011 

DSPC:CHOL (2:1) 197.4±14.58 0.307 -4.83 0.059±0.004 
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Πίνακας 3.4: Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός των DRV υβριδικών λιποσωμάτων που 

ενσωματώνουν ΒΝΝ-50 και περιέχουν το σύμπλοκο  BNN-50/ ΗP-β-CD (400mg/ml) Κάθε μέτρηση 

είναι μέσος όρος από 2 δείγματα 

 

  Στο παρακάτω διάγραμμα (Σχήμα 3.9)  παρουσιάζονται οι λόγοι Φαρμάκου/ Λιπίδιο 

(Φ/Λ)  στις διάφορες λιποσωμικές συστάσεις  (DRV και extruded-DRV λιποσώματα) 

που περιέχουν το σύμπλοκο  BNN-50/ ΗP-β-CD. 
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Σχήμα 3.9: Λόγοι Φαρμάκου/Λιπίδιο στις διάφορες λιποσωμικές συστάσεις με σύμπλοκο ΒΝΝ-50 / HP-β –

CD (DRV+extruded-DRV λιποσώματα) 

  Αρχικά, στα DRV λιποσώματα  παρατηρούμε ότι τα λιποσώματα με λιπιδική σύσταση 

PC:CHOL έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά από τα DSPC:CHOL. Αυτό οφείλεται 

στο ότι απομακρύνεται χοληστερόλη από την επιφάνεια της λιποσωμικής μεμβράνης 

και αλληλεπιδρά με τις κυκλοδεξτρίνες. Τα λιπιδικά συστατικά της μεμβράνης  του 

DSPC λόγω της πιο σκληρής υφής της δεν αναδιοργανώνονται γρήγορα, ώστε να 

επαναδομήσουν τη μεμβράνη, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση περισσότερου 

Λιπιδική σύσταση 

DRV λιποσωμάτων 

Μέση τιμή 

υδροδυναμικής 

διαμέτρου 

(nm) 

Πολυδιασπορά 

(PDI) 

ζ-

δυναμικό 

(mV) 

 

 

Mέσος όρος 

Φ/Λ 

(moles/moles) 

PC:CHOL (2:1) 548±26.16 0.396±0.001 -4.29±0.20 0.188±0.020 

DSPC:PG (1:0.1) 1901±37.20 1000±0.000 -22.45±2.19 0.149±0.00 

DSPC:PG:CHOL ( 2:0.2:1) 1608±306.90 0.940±0.085 -21.20±1.83 0.123±0.017 

DSPC:CHOL (2:1) 1926±314 1±0.000 -3.38±0.38 0.093±0.025 

** 

*****

* 

** 
**** 

* 
* 
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φαρμάκου. Στην περίπτωση που στη λιπιδική σύσταση περιλαμβάνεται το DPPG τα 

λιποσώματα εμφανίζονται πιο σταθερά. Όπως έχει παρατηρηθεί και από προηγούμενες 

μελέτες, τα DRV λιποσώματα είναι λιγότερα σταθερά παρουσία κυκλοδεξτρινών από 

ότι τα extruded-DRV ή τα SUV λιποσώματα καθώς τα τελευταία παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη κυρτότητα της μεμβράνης με αποτέλεσμα να μειώνεται η πιθανή 

αλληλεπίδραση των λιπιδίων με τα μόρια της κυκλοδεξτρίνης (Χατζή, 2007). Επίσης, 

παρατηρείται ότι και στην περίπτωση των extruded-DRV, τα δείγματα που περιέχουν 

DPPG παρουσιάζουν καλύτερη ικανότητα ενσωμάτωσης του ΒΝΝ-50. Τα extruded-

DRV λιποσώματα που δεν περιείχαν χοληστερόλη εμφανίζουν ελαφρώς μεγαλύτερο 

εγκλωβισμό γεγονός που μπορεί να οφείλεται στην αλληλεπίδραση της χοληστερόλης 

με τις κυκλοδεξτρίνες, αφαίρεσή της από τη λιπιδική διπλοστοιβάδα με ταυτόχρονη 

απομάκρυνση του ΒΝΝ-50. 

 

Μελέτη απελευθέρωσης του ΒΝΝ-50 από υβριδικά λιποσώματα που 

ενσωματώνουν σύμπλοκο BNN-50/ ΗP-β-CD με CCD = 400mg/ml 

  Αρχικά, παρασκευάστηκαν extruded-DRV υβριδικά λιποσώματα DSPC:PG:Chol και 

DSPC:PG:Chol:PEG με σύμπλοκο BNN-50/ ΗP-β-CD (cCD=400mg/ml). Τοποθετήθηκε 

μέρος των δειγμάτων σε eppendorfs και προστέθηκε ρυθμιστικό διάλυμα PBS. 

Μελετήθηκε η ικανότητα εγκλωβισμού, η οποία εκφράζεται μέσω του λόγου 

Φάρμακο/Λιπίδιο (Φ:Λ) (moles του εγκλωβισμένου φαρμάκου προς τα moles του 

λιπιδίου)] στις 0, 2 και 6h (Πίνακας 3.5) με σκοπό να προσδιοριστεί η σταθερότητα των 

μορφών. Η μέτρηση του φαρμάκου πραγματοποιήθηκε με τη τεχνική LC/MS. 

Πίνακας 3.5: Aναλογία φαρμάκου/λιπίδιο (Φ:Λ) (moles/moles) στα υβριδικά λιποσώματα 

DSPC:PG(10%):Chol και DSPC:PG:CHOL:PEG στις 0h,2h,6h. Κάθε μέτρηση είναι μέσος όρος 

από 3  δείγματα 

Λιπιδική σύσταση 
Χρονικές στιγμές 

μέτρησης (h) 

Μέσος όρος Φ/Λ 

(moles/moles) 

DSPC:PG:Chol (2:0.2:1) 

0 0.015±0.000 

2 0.012±0.000 

6 0.013±0.003 

DSPC:PG:CHOL:PEG (2:0.2:1:0.12) 

0 0.025±0.017 

2 0.023±0.003 

6 0.027±0.009 
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Σχήμα 3.10: Μέσος όρος της αναλογίας φαρμάκου/λιπίδιο (Φ:Λ) (moles/moles), στα λιποσώματα με 

σύσταση DSPC:PG:Chol στις 0h,2h,6h 

R E L E A S E  T E S T  D S P C :P G :C H O L :P E G  (P B S )

Χρόνος(ώ ρες)

0 2 6

0 .0 0

0 .0 1

0 .0 2

0 .0 3

0 .0 4

0 .0 5
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ό
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ι 
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/Λ

 

Σχήμα 3.11: Μέσος όρος της αναλογίας φαρμάκου/λιπίδιο (Φ:Λ) (moles/moles), στα λιποσώματα με 

σύσταση DSPC:PG:Chol στις 0h,2h,6h 
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  Όπως παρατηρούμε από τα παραπάνω διαγράμματα (Σχήμα 3.10 &3.11), ο αρχικός 

εγκλωβισμός είναι χαμηλός αλλά ο λόγος Φάρμακο/Λιπίδιο παρουσιάζει σταθερές 

τιμές (δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά) στις 0, 2 και 6h γεγονός που 

υποδηλώνει ότι η απελευθέρωση του φαρμάκου σε αυτές τις χρονικές στιγμές είναι 

αμελητέα, δηλαδή και οι δύο μορφές συγκρατούν σταθερά το φάρμακο για διάστημα 6 

ωρών. 

  Πραγματοποιήθηκε παράλληλα, μέτρηση της οσμωτικής πίεσης (§2.8) του συμπλόκου 

ΒΝΝ-50/ HP-β:CD με CCD=400mg/ml  και βρέθηκε ότι  είναι  485 mΟsm.)H τιμή αυτή  

δε συμβαδίζει με την οσμωτική πίεση των λιποσωμάτων που έχουν ενυδατωθεί με 10% 

PBS, καθώς είναι πολύ μεγαλύτερη. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγεί σε μη σωστό 

εγκλωβισμό του φαρμάκου και «σπάσιμο» των λιποσωμάτων, εξαιτίας της μεγάλης 

διαφοράς στην τιμή της οσμωτικής πίεσης με το διάλυμα του συμπλόκου, με το οποίο 

αναμειγνύονται. Έτσι, τα σύμπλοκα που παρασκευάστηκαν στα επόμενα πειράματα 

αποφασίστηκε να έχουν συγκέντρωση κυκλοδεξτρίνης 100mg/ml. Για να επιτευχθεί η 

κατάλληλη τελική οσμωτικότητα στα δείγματα των άδειων SUV λιποσωμάτων 

προστέθηκε ως μέσο ενυδάτωσης 6% PBS. 

   Παράλληλα, σε αυτό το στάδιο η παρασκευή των λιποσωμάτων με DSPC κρίθηκε 

αρκετά δύσκολη και η εξώθηση μέσω φίλτρων πολύ χρονοβόρα (εξαιτίας της μεγάλης 

συγκέντρωσης της κυκλοδεξτρίνης) και αποφασίσαμε τα πειράματα που θα 

ακολουθήσουν να πραγματοποιηθούν με το λιπίδιο ΗPC. 

 3.4.2 Υβριδικά λιποσώματα που εγκλωβίζουν  σύμπλοκο BNN-50/ Methyl-β-

CD και BNN-50/ CRYSMEB με CCD=100mg/ml 

  Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω αποτελέσματα, προχωρήσαμε στην παρασκευή 

υβριδικών λιποσωμάτων με τα σύμπλοκα που έδειξαν το καλύτερο προφίλ 

εγκλωβισμού (§3.2). Τα σύμπλοκα παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο της 

συγκαταβύθισης. 

  Παρασκευάσαμε υβριδικά λιποσώματα (DRV & Sonicated DRV) με λιπιδική σύσταση 

ΗPC:PEG (1:0.8) που εγκλώβιζαν στο εσωτερικό υδατικό τους διάλυμα, σύμπλοκα 

BNN-50/ Methyl-β-CD και BNN-50/ CRYSMEB με CCD=100mg/ml. Η ενυδάτωση 

πραγματοποιήθηκε με τα βήματα που αναφέρονται στην DRV μέθοδο (§2.6) και 

προστέθηκε PBS 6% για ρύθμιση της οσμωτικής πίεσης. Η μέτρηση του φαρμάκου 
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πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο kit-χοληστερόλης. Μελετήθηκε η ικανότητα 

εγκλωβισμού, η οποία εκφράζεται μέσω του λόγου Φαρμάκου/Λιπιδίου (Φ:Λ)  (moles 

του εγκλωβισμένου φαρμάκου προς τα moles του λιπιδίου). Πραγματοποιήθηκε επίσης 

φυσικοχημικός χαρακτηρισμός των λιποσωμάτων ως προς το μέγεθός τους, το δείκτη 

πολυδιασποράς (PDI), το ζ- δυναμικό (Πίνακας 3.7). 

  Στον Πίνακα 3.6, αναγράφονται οι τιμές οσμωμέτρησης του ρυθμιστικού διαλύματος 

και των συμπλόκων BNN-50/ Methyl-β-CD και BNN-50/ CRYSMEB. 

Πίνακας 3.6 : Tιμές Oσμωμέτρησης δειγμάτων 

Σύμπλοκο CD/BNN-50 Τιμή οσμωτικής πίεσης (mOsm) 

PBS 307 

BNN-50/ Methyl-β-CD (CCD=100mg/ml) 124 

BNN-50/ CRYSMEB-CD (CCD=100mg/ml) 118 

 

Πίνακας 3.7: Χαρακτηρισμός DRV&Sonicated DRV λιποσωμάτων με λιπιδική σύσταση ΗPC:PEG 

Κάθε μέτρηση είναι μέσος όρος από 1-5  δείγματα 

Υβριδικά λιποσώματα  
Μέση τιμή υδρ. 

Διαμέτρου (nm) 

Πολυδιασπο

ρά (PDI) 

ζ-δυναμικό 

(mV) 

 

Φ/Λ 

(moles/mole

s) 

BNN-50/Methyl-β σε ΗPC:PEG 

(1:0.8) Sonicated DRV λιποσώματα 142.93±7.95 0.310±0.034 -0.47±0.17 0.12±0.04 

BNN-50/CRYSMEB σε ΗPC:PEG  

(1:0.8) Sonicated DRV λιποσώματα 141.46±34.40 0.340±0.090 -1.38±1.00 0.10±0.03 

BNN-50/Methyl-β σε ΗPC:PEG 

(1:0.8) DRV λιποσώματα 2243.5±202.95 0.990±0.100 0.03±0.06 0.21±0.14 

BNN-50/CRYSMEB σε  ΗPC:PEG 

(1:0.8)  DRV λιποσώματα 4.564e4±1.045e4 0.392±0.240 -1.62±0.21 0.3 
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Λ ό γ ο ι Φ /Λ  σ τ α  S o n ic a te d -D R V  υ β ρ ιδ ικ ά  λ ιπ ο σ ώ μ α τα

Λ ιπ ιδ ικ έ ς  Σ υ σ τ ά σ ε ις

Λ
ό

γ
ο

ι 
Φ

/Λ

H P C :P E G : M e th yl-β -C D /Β Ν Ν -5 0    H P C :P E G : C R Y S M E B -C D /Β Ν Ν -5 0   

0 .0 0

0 .0 5

0 .1 0

0 .1 5

0 .2 0

 

Σχήμα 3.11: Λόγοι Φαρμάκου/Λιπίδιο στα Sonicated DRV  υβριδικά λιποσώματα HPC:PEG:Μethyl-β-

CD/ΒΝΝ-50 και HPC:PEG:Μethyl-β-CD/ΒΝΝ-50 

  Από το παραπάνω διάγραμμα (Σχήμα 3.11) διαπιστώνεται ότι τα Sonicated DRV  

λιποσώματα με σύσταση HPC:PEG:Methyl-β-CD/ΒΝΝ-50 έχουν ελαφρώς μεγαλύτερη 

ικανότητα εγκλωβισμού του φαρμάκου σε σχέση με τα HPC:PEG:CRYSMEB/ΒΝΝ-50 

(χωρίς να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά) γεγονός που δικαιολογείται από τη 

μεγαλύτερη συγγένεια που παρουσιάζει η πιο λιπόφιλη Μethyl-β-CD για το μόριο της 

χοληστερόλης και κατ’ επέκταση για το ΒΝΝ-50.  

 Σταθερότητα της ικανότητας εγκλωβισμού του ΒΝΝ-50 κατά την επώαση των 

δειγμάτων για 48 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου και σταθερότητα μεγέθους κατά 

την επώαση των δειγμάτων για 5 ημέρες σε θερμοκρασία δωματίου  

  Μελετήθηκε σε  δείγμα  των Sonicated DRV λιποσωμάτων με σύσταση ΗPC:PEG 

(1:0.8), η σταθερότητα του λόγου Φ/Λ αφού αφέθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου για 

48h. Μετά την πάροδο των 48 ωρών, πραγματοποιήθηκε υπερφυγοκέντρηση των 

δειγμάτων στις 47000 rpm για 2:30 h και επαναιώρησή τους. Ακολούθησε μέτρηση του 

φαρμάκου (μέθοδος kit) και του λόγου Φάρμακο/Λιπίδιο (Φ/Λ) (Πίνακας 3.8). 
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Πίνακας 3.8: Λόγοι Φαρμάκου/Λιπίδιο (moles/moles) στις 0 και 48 h για τα υβριδικά λιποσώματα  

HPC:PEG(8%): Methyl-β-CD/ΒΝΝ-50 , HPC:PEG(8%): CRYSMEB/ΒΝΝ-50 

 

            

Λ ό γ ο ι Φ /Λ  σ τα  υ β ρ ιδ ικ ά  λ ιπ ο σ ώ μ α τα  σ τ ις  0  &  4 8 h

 M ethyl-β-CD /ΒΝΝ-50                     CRYSM EB -CD/ΒΝΝ-50

Λ
ό

γ
ο

ι 
Φ

/Λ

 0 h 4 8 h 0 h 4 8 h

0 .0 0

0 .0 2

0 .0 4

0 .0 6

0 .0 8

0 .1 0

Χ ρ ό ν ο ς  (ώ ρ ε ς )

 

Σχήμα 3.12:Λόγοι Φάρμακο/Λιπίδιο στα υβριδικά λιποσώματα HPC:PEG: Methyl-β-CD/ΒΝΝ-50 , 

HPC:PEG: CRYSMEB-CD/ΒΝΝ-50 στις 0 και 48 ώρες 

  Όπως παρατηρούμε από τον Σχήμα 3.12, ο λόγος Φ/Λ παραμένει ίδιος. Παρουσιάζεται 

λίγο μεγαλύτερος στις 48h πιθανότατα λόγω των σφαλμάτων των τεχνικών μέτρησης 

γεγονός όμως που μας δείχνει ότι η ικανότητα εγκλωβισμού παραμένει στα ίδια επίπεδα 

στις παραπάνω συνθήκες. 

  Επιπρόσθετα, μελετήθηκε η σταθερότητα του μεγέθους των λιποσωμάτων μετά την 

πάροδο 5 ημερών. Οι τιμές μέτρησης αναγράφονται στον Πίνακα 3.9. 

Υβριδικά λιποσώματα 

(Sonicated-DRV) 

Χρονικές στιγμές μέτρησης 

(h) 

Φ/Λ  (mole/mole) 

HPC:PEG: Methyl-β-

CD/ΒΝΝ-50   

0 .0.087 

48 0.095 

HPC:PEG: CRYSMEB/ΒΝΝ-

50   

0 0.066 

48 0.075 
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Πίνακας 3.9 : Μέση υδροδυναμική διάμετρος και  πολυδιασπορά την 1
η
 και 5

η
 ημέρα μετά την 

παρασκευή των υβριδικών λιποσωμάτων. Κάθε μέτρηση είναι μέσος όρος από 3  δείγματα 

Υβριδικά λιποσώματα (Sonicated-DRV) 
Ημέρα 

μέτρησης 

Μέση τιμή 

υδρ. 

διαμέτρου 

(nm) 

Πολυδιασπορά 

(PDI) 

HPC:PEG:Methyl-β-CD/ΒΝΝ-50 

1η 78.38±0.02 0.218±0.001 

5η 79.46±1.60 0.221±0.003 

HPC:PEG: CRYSMEB/ΒΝΝ-50 

1η 86.61±0.04 0.294±0.011 

5η 84.50±0.85 0.228±0.013 

 

Σ τα θ ερ ό τη τα  μ εγέθ ο υ ςτω ν  λ ιπ ο σ ω μ ά τω ν

Μ
έ

σ
η

 τ
ιμ

ή
 υ

δ
ρ

ο
δ

υ
ν

α
μ

ικ
ή

ς
 δ

ια
μ

έ
τ

ρ
ο

υ
 (

n
m

)

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0
H P C :P E G :M e th y l-β -C D /Β Ν Ν -5 0

H P C :P E G :C R Y S M E B -C D /Β Ν Ν -5 0

Η μ έρ ε ς

1 5 1 5

 

Σχήμα 3.12: Μελέτη σταθερότητας μεγέθους υβριδικών λιποσωμάτων HPC:PEG: Methyl-β-CD/ΒΝΝ-50 , 

HPC:PEG: CRYSMEB-CD/ΒΝΝ-50 την 1η και 5η ημέρα 

Παρατηρούμε στο Σχήμα 3.12 ότι οι λιποσωμικές διασπορές παρέμειναν σταθερές 

(χωρίς να έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά) στο μέγεθός τους μετά την πάροδο 5 

ημερών. 
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3.5 Σύγκριση των μεθόδων προσδιορισμού της συγκέντρωσης του 

ΒΝΝ-50 –Μέθοδος kit & μέθοδος LC/MS 

  Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3.10) αναγράφονται οι τιμές της συγκέντρωσης του 

ΒΝΝ-50 (mg/ml)  διαφόρων δειγμάτων που μετρήθηκαν με τη μέθοδο του kit και με τη 

μέθοδο LC/MS. 

Πίνακας 3.10:  Μέτρηση  συγκέντρωσης του ΒΝΝ-50 με τις 2 μεθόδους σε ίδια δείγματα και % 

διαφορά τιμών συγκέντρωσης ανάμεσα στις δύο τεχνικές  

Δείγματα CBNN-50 (mg/ml) με τη 

μέθοδο του kit 

 

Ν=3 

CBNN-50 (mg/ml) με τη 

μέθοδο LC/MS 

 

Ν=1 

Σύμπλοκο HP-β-CD/BNN-50 (CCD=400 

mg/ml) 
10.19±0.29 11.1 

Σύμπλοκο CRYSMEB/BNN-50 

(CCD=400mg/ml) 
8.3±0.47 10.74 

 

  Παρατηρούμε ότι οι τιμές της συγκέντρωσης του ΒΝΝ-50 είναι κοντινές ανάμεσα στις 

δύο μεθόδους. Η μέθοδος του kit χοληστερόλης παρέχει μία αξιόπιστη ένδειξη των 

τιμών συγκέντρωσης του φαρμάκου ΒΝΝ-50. 

  



93 
 

 

 

 

 

 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
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4.1 Συμπεράσματα 

  Συνοπτικά, η παρούσα εργασία είχε ως σκοπό τη μελέτη διαλυτότητας και 

συμπλοκοποίησης του ΒΝΝ-50 με τις κυκλοδεξτρίνες την παρασκευή συμβατικών 

λιποσωμικών μορφών που ενσωματώνουν το χημικό ανάλογο ΒΝΝ-50, καθώς και τη 

μελέτη υβριδικών λιποσωμάτων που ενσωματώνουν στο εσωτερικό υδατικό 

περιεχόμενό τους σύμπλοκα του ΒΝΝ-50 με κυκλοδεξτρίνες. Στη συνέχεια, 

αναφέρονται τα συμπεράσματα που εξάγονται από τα πειραματικά αποτελέσματα των 

διαφορετικών σταδίων. 

4.1.1 Συμπεράσματα που αφορούν τη συμπλοκοποίηση του ΒΝΝ-50 με τις 

κυκλοδεξτρίνες  

  Η ενδογενής υδατική διαλυτότητα του ΒΝΝ-50 βρέθηκε ότι είναι υπερβολικά χαμηλή, 

γεγονός που δικαιολογεί την προσπάθεια αύξησής της με τον σχηματισμό συμπλόκων 

με κυκλοδεξτρίνες. Με τη χρησιμοποίηση των κυκλοδεξτρινών (HP-β-CD και 

CRYSMEB στη μέθοδο διαλυτότητας φάσης), η διαλυτότητα του ΒΝΝ-50 στο νερό 

παρουσίασε σημαντική αύξηση της τάξης 10
6
 (118.243,14% αύξηση) σε σχέση με την 

ενδογενή υδατική διαλυτότητα, καθιστώντας τα σύμπλοκα αυτά κατάλληλα για in vivo 

χορήγηση του ΒΝΝ-50. 

   Από τα τέσσερα διαφορετικά σύμπλοκα του ΒΝΝ-50 (με διαφορετικά μόρια CD 

συγκέντρωσης 100mg/ml και 200mg/ml) που παρασκευάστηκαν, τα καλύτερα 

«προφίλ» δέσμευσης του φαρμάκου έδειξαν αυτά που περιείχαν την CRYSMEB και 

την Methyl-β-CD, την HP-β-CD (χαμηλότερη διαλυτότητα στα 200mg/ml 

κυκλοδεξτρίνης) και τέλος αυτό με την SBE7 β-CD (που είχε την χαμηλότερη υδατική 

διαλυτότητα). Τα παραπάνω αποτελέσματα δικαιολογούνται από το γεγονός ότι οι 

μεθυλιωμένες κυκλοδεξτρίνες (CRYSMEB και Methyl-β-CD) διαθέτουν μεγαλύτερη 

και πιο υδρόφοβη  κοιλότητα (για ουσίες προς εγκλωβισμό), και ως εκ τούτου 

εμφανίζουν μεγαλύτερη συγγένεια προς το μόριο της  χοληστερόλης -και κατ΄ 

επέκταση για το φάρμακο ΒΝΝ-50 σε σύγκριση με τις υπόλοιπες κυκλοδεξτρίνες. Η 

SBE7-β-CD έχει μικρότερη ικανότητα συμπλοκοποίησης με τη χοληστερόλη, γεγονός 

που οφείλεται στην πολυανιονική της φύση και στη δημιουργία απωστικών δυνάμεων 

Coulomb. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι όσο αυξάνεται η συγκέντρωση της κυκλοδεξτρίνης 

στο διάλυμα αυξάνεται και ο εγκλωβισμός του ΒΝΝ-50, όπως είναι φυσικό, λόγω του 

συνεχούς σχηματισμού συμπλόκου (που διαλύει αυξανόμενη ποσότητα φαρμάκου).  
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   Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα και τη βιβλιογραφία, συμπεραίνεται ότι οι πιο 

κατάλληλες κυκλοδεξτρίνες για in vivo πειράματα με το ΒΝΝ-50 είναι η CRYSMEB 

διότι συνδυάζει τον υψηλό εγκλωβισμό του φαρμάκου με τη βιοσυμβατότητα καθώς 

είναι λιγότερο μεθυλ-υποκατεστημένη από τη Methyl-β-CD και η HP-β-CD. Η Methyl-

β-CD λόγω της μεγαλύτερης συγγένειας που εμφανίζει με το μόριο της χοληστερόλης 

(είναι πιο υδρόφοβη) προκαλεί μεγαλύτερη αποδιοργάνωση της λιπιδικής μεμβράνης 

των κυττάρων (Vecsernyés, et al., 2014) και εμφανίζει τοξικότητα οπότε μπορεί να μην 

είναι τελικά η πλέον κατάλληλη για χρήση σε υβριδικές λιποσωμικές μορφές. 

4.1.2 Συμπεράσματα ως προς τις συμβατικές λιποσωμικές μορφές  

  Τα ποσοστά ενσωμάτωσης του ΒΝΝ-50 σε συμβατικά λιποσώματα  ήταν χαμηλά, και 

ως εκ τούτου οι αναλογίες φαρμάκου/λιπιδίου (Φ/Λ) που επιτεύχθηκαν στα 

λιποσώματα αυτά κυμαίνονται μόλις μεταξύ 0.046 και 0.076 mole/mole. Και στις δύο 

διαφορετικές λιπιδικές συστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν, λιποσώματα με PC και με 

PC/DPPG, τα καλύτερα ποσοστά ενσωμάτωσης του ΒΝΝ-50 (που ήταν 60.54% και 

76.63% αντίστοιχα), επετεύχθησαν όταν η αρχική αναλογία Φ/Λ που χρησιμοποιήθηκε 

(μελετήθηκαν οι αναλογίες 0.4, 0.25, και 0.1 [mole/mole]) ήταν ίση με 0.1.  Επίσης, η 

λιπιδική σύσταση PC/DPPG είχε καλύτερη ικανότητα ενσωμάτωσης του φαρμάκου, 

υποδεικνύοντας ότι πιθανώς η ύπαρξη αρνητικού δυναμικού στις λιπιδικές μεμβράνες 

ευνοεί την ενσωμάτωση του ΒΝΝ-50 σε αυτές.  

4.1.3 Συμπεράσματα ως προς τις υβριδικές λιποσωμικές μορφές (που εγκλωβίζουν 

σύμπλοκο BNN50/ CD) 

  Όταν στη λιπιδική σύσταση των υβριδικών λιποσωμάτων  περιλαμβάνεται το DPPG 

τα λιποσώματα εμφανίζουν μεγαλύτερο λόγο Φ/Λ (μεγαλύτερη ικανότητα 

εγκλωβισμού) σε συμφωνία με την παρατήρηση που έγινε παραπάνω για τα συμβατικά 

λιποσώματα. Τα DRV λιποσώματα είναι λιγότερα σταθερά παρουσία κυκλοδεξτρινών 

από ότι τα extruded-DRV λιποσώματα καθώς τα τελευταία παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

κυρτότητα της μεμβράνης με αποτέλεσμα να μειώνεται η πιθανή αλληλεπίδραση των 

λιπιδίων της λιποσωμικής μεμβράνης με τα μόρια κυκλοδεξτρίνης που είναι 

εγκλωβισμένα στην εσωτερική κοιλότητα των λιποσωμάτων, όπως είναι γνωστό από 

την σχετική βιβλιογραφία (Χατζή, 2007). Επιπλέον το μικρότερο μέγεθος των extruded-

DRVs ευνοεί την in vivo χρήση τους (για τις περισσότερες οδούς χορήγησης 

φαρμάκων).  
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Για τα extruded-DRV λιποσώματα, τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι :  

1) Όταν δεν περιείχαν χοληστερόλη στη λιπιδική τους μεμβράνη είχαν ελαφρώς 

μεγαλύτερη ικανότητα εγκλωβισμού του ΒΝΝ-50, γεγονός που μπορεί να οφείλεται 

στην αλληλεπίδραση της χοληστερόλης με τα μόρια κυκλοδεξτρίνης και την αφαίρεσή 

της από τα λιποσώματα με ταυτόχρονη απομάκρυνση του ΒΝΝ-50 (που όπως 

αναφέρθηκα παραπάνω έχει αποδειχτεί ότι συμβαίνει στα υβριδικά λιποσώματα).  

2) Τα λιποσώματα που στη λιπιδική τους σύσταση είχαν το λιπίδιο DSPC εμφάνισαν 

καλύτερο εγκλωβισμό για το ΒΝΝ-50, πιθανότατα λόγω της μεγαλύτερης 

σταθερότητας των μεμβρανών τους –και ως τούτου της καλύτερης συγκράτησης του 

συμπλόκου ΒΝΝ/CD (Χατζή, 2007). Επίσης, η απελευθέρωση του ΒΝΝ-50 από τα 

υβριδικά λιποσώματα (μετά από 2 ή 6 ώρες) ήταν πάρα πολύ μικρή, ενώ η προσθήκη 

PEG στη λιπιδική σύσταση αύξησε περαιτέρω τον εγκλωβισμό του ΒΝΝ-50, 

πιθανότατα λόγω της στερεοχημικής σταθεροποίησης που είναι γνωστό ότι προσφέρει 

στα λιποσώματα (μειώνοντας την διαφυγή υδατοδιαλυτών μορίων από την εσωτερική 

τους κοιλότητα).     

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

  Συγκρίνοντας του λόγους Φ/Λ μεταξύ συμβατικών και υβριδικών λιποσωμάτων, 

συμπεραίνουμε ότι η ικανότητα εγκλωβισμού του φαρμάκου σε υβριδικά λιποσώματα 

είναι σχεδόν η διπλάσια (σε σχέση με τα συμβατικά). Επίσης, τα λιποσώματα που 

εγκλωβίζουν το σύμπλοκο BNN-50/Methyl-β-CD εμφάνισαν μεγαλύτερο λόγο Φ/Λ 

που δικαιολογείται από το γεγονός ότι η Methyl-β-CD είναι πιο λιπόφιλη και 

συμπλοκοποιεί μεγαλύτερη ποσότητα φαρμάκου (ΒΝΝ-50) στην εσωτερική της 

κοιλότητα. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι ο λόγος Φ/Λ καθώς και το μέγεθος των 

υβριδικών λιποσωμάτων παρέμειναν σταθερά κατά την επώαση σε υδατικά διαλύματα 

τουλάχιστον για διάστημα 48 ωρών, αποδεικνύοντας ότι τέτοιες μορφές χορήγησης του 

ΒΝΝ-50 είναι κατάλληλες για in vivo χορήγηση του φαρμάκου.  

  Σε in vivo πειράματα (σε μύες) που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο Φυσιολογίας 

Ανθρώπου και Ζώων του Πανεπιστημίου Πατρών υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας, 

κ. Φεβρωνίας Αγγελάτου έγινε ενδοφλέβια χορήγηση i) εναιωρήματος του ΒΝΝ-50, ii) 

συμβατικών λιποσωμάτων που ενσωματώνουν το ΒΝΝ-50 και iii) υβριδικών 

λιποσωμάτων  με εγκλωβισμένο σύμπλοκο BNN-50/ΗP-β-CD, και βρέθηκε ότι στο 
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αίμα των πειραματόζωων 1 και 3 ώρες μετά τη χορήγηση, τα μόνα δείγματα στα οποία 

μετρήθηκαν ποσότητες του ΒΝΝ-50, ήταν αυτά που προέρχονταν από τους μύες στους 

οποίους είχαν χορηγηθεί τα υβριδικά λιποσώματα. Αυτό το προκαταρκτικό πείραμα 

αποδεικνύει την ικανότητα τέτοιων μορφών χορήγησης να επιμηκύνουν τον χρόνο 

κυκλοφορίας του ΒΝΝ-50 στο αίμα. 

  Αντικείμενο περαιτέρω εργασίας στο μέλλον, θα είναι η παρασκευή υβριδικών 

λιποσωμάτων με το σύμπλοκο BNN-50/CRYSMEB η πιστοποίηση της σταθερότητάς 

τους και η in vivo μελέτη τους. 
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