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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ρξήζε ηνπ πδξνμπαπαηίηε (hydroxyapatite, HAP), αλόξγαλνπ ζπζηαηηθνύ 

ηωλ αλζξώπηλωλ νζηώλ θαη δνληηώλ, ωο θνξέα θαξκάθωλ θπξίωο ππό κνξθή 

εκθπηεύκαηνο, αιιά θαη ωο πάζηαο θ.α. εκθαλίδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. ηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε δηεξεπλάηαη ε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ελόο ζπζηήκαηνο ηνπηθήο 

κεηαθνξάο θαη ειεγρόκελεο απνδέζκεπζεο (drug delivery system, DDS) ηνπ 

αληηθαξθηληθνύ θαξκάθνπ νμαιηπιαηίλε (oxaliplatine, DACH-OPt) ρξεζηκνπνηώληαο 

ωο θνξέα ηνλ ΗΑΡ. πγθεθξηκέλα εξεπλάηαη ηόζν ε ηθαλόηεηα θαη ν κεραληζκόο 

ζπγθξάηεζεο ηεο DACH-OPt από ηνλ ΗΑΡ ζε πδαηηθά δηαιύκαηα όζν θαη ν 

κεραληζκόο απνδέζκεπζήο ηεο από απηόλ ζε πξνζνκνηωκέλα πγξά ζώκαηνο (SBF). 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε κέγηζηε πξνζξνθνύκελε πνζόηεηα DACH-

OPt από ηνλ ΗΑΡ παξαζθεπάδνληαη πδαηηθά δηαιύκαηα πνηθίιωλ αξρηθώλ 

ζπγθεληξώζεωλ ζε DACH-OPt ζηα νπνία πξνζηίζεηαη νξηζκέλε πνζόηεηα ΗΑΡ. 

Μεηά ηελ αλάδεπζή ηνπο γηα 48hrs, δηεζνύληαη θαη ζην δηήζεκα πξνζδηνξίδεηαη ε 

ζπγθέληξωζε ηεο DACH-OPt κε ηε κέζνδν ηεο ΦΑΑΦ. Η ίδηα δηαδηθαζία 

αθνινπζείηαη θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θηλεηηθήο ηεο πξνζξόθεζεο κε ηε 

δηαθνξά όηη ηα δηαιύκαηα έρνπλ ωο αξρηθή ζπγθέληξωζε DACH-OPt απηήλ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε πξνζδηνξηζζείζα ωο κέγηζηε πξνζξνθνύκελε πνζόηεηα θαη όηη ε 

δηήζεζε ηνπ θαζελόο αηωξήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ κεραληζκνύ εθξόθεζεο ην πξνθύπηνλ κεηά ηε 

κέγηζηε πξνζξόθεζε ζύζηεκα HAP/DACH-OPt εηζάγεηαη ζε θαζνξηζκέλνπ όγθνπ 

SBF θαη αλαηαξάζζεηαη. ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θπγνθεληξείηαη θαη ζην 

ππεξθείκελν πγξό πξνζδηνξίδεηαη ε ζπγθέληξωζε ηεο DACH-OPt κε ηε κέζνδν ηεο 

ΦΑΑΦ. Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κε θξέζθν SBF κέρξη πιήξνπο εθξόθεζεο.  

Βξέζεθε όηη ν ΗΑΡ πξνζξνθά 49,1mg DACH-OPt/g ζε 20hrs. Εθηηκάηαη όηη 

ε πξνζξόθεζε είλαη πνιπζηξωκαηηθή θαζώο πεξηγξάθεηαη από ηελ ηζόζεξκε 

πξνζξόθεζεο Freundlich.  

Η εθξόθεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ζρεηηθά αξγό ξπζκό. ην πξώην 

εηθνζηηεηξάωξν εθξνθάηαη πεξίπνπ ην 23% ηεο DACH-Opt ελώ ζηηο επόκελεο ώξεο ν 

ξπζκόο εθξόθεζεο ειαηηώλεηαη θαη θαηαιήγεη λα είλαη ηεο ηάμεωο ηνπ 0,36% αλά 

8hrs. Απηό έρεη ωο απνηέιεζκα ζε 126hrs από ηελ έλαξμε ηεο εθξόθεζεο λα έρεη 

εθξνθεζεί ζπλνιηθά ην 34,7% ηεο DACH-OPt. 

ύκθωλα κε ηα απνηειέζκαηα ε πνζόηεηα DACH-OPt πνπ πξνζξνθάηαη από 

ηνλ ΗΑΡ, ε θηλεηηθήο απηήο ηεο πξνζξόθεζεο θαη ν κεραληζκόο εθξόθεζήο ηεο, 

ππνδεηθλύνπλ ηελ πηζαλή ρξήζε απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ζρεδηαζκό θαη αλάπηπμε 

εκθπηεπκάηωλ, παζηώλ ή ππόζεηωλ αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ θαξθίλνπ. Σέινο, ε 

νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ, θαζώο θαη ε δνζνινγία πνπ εμαζθαιίδεη ηε 

κε ηνμηθόηεηα ηεο δξάζεο ηνπ ζα πξέπεη λα πηζηνπνηεζεί κε in vivo πεηξάκαηα. 
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