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     Οη πνιπζηινμάλεο, θαη εηδηθόηεξα ε πνιπ(δηκεζπινζηινμάλε) (PDMS), απνηεινύλ κηα 

ζεκαληηθή θαηεγνξία πιηθώλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ρεκηθή αδξάλεηα, ζεξκηθή θαη  

κεραληθή ζηαζεξόηεηα, ηθαλνπνηεηηθή νπηηθή δηαθάλεηα, πςειή δηαπεξαηόηεηα αεξίσλ θαη 

βηνζπκβαηόηεηα. Εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξσλ απηώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο ρξεζηκνπνηνύληαη 

επξύηαηα ζε βηνταηξηθέο εθαξκνγέο όπσο ηαηξηθέο ζπζθεπέο θαη δηαηάμεηο (νθζαικηθέο, 

νξζνπεδηθέο, νπξνινγηθέο, γαζηξνινγηθέο) θαη σο κήηξεο ζε ζπζηήκαηα ειεγρόκελεο 

απνδέζκεπζεο [1]. Σε πνιιέο από απηέο ηηο βηνταηξηθέο εθαξκνγέο επηδηώθεηαη ε κείσζε 

ηνπ πδξόθνβνπ ραξαθηήξα ηνπ PDMS, είηε κε ρεκηθή ηξνπνπνίεζε (π.ρ. ζπκπνιπκεξηζκό 

κε πην πδξόθηια πνιπκεξή [2]) είηε κε ηε ρξήζε πξόζζεησλ, κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε 

αλεθηηθόηεηα από ην ρξήζηε (π.ρ. θαθνί επαθήο [3]) ή ηελ αύμεζε ηεο βηνζπκβαηόηεηαο 

γηα ηελ απνθπγή ινηκώμεσλ (επηθαλεηαθή ηξνπνπνίεζε θαζεηεξηαθώλ θαη γαζηξνινγηθώλ 

ζπζθεπώλ).  

     Σηελ πεξίπησζε ησλ ζπζηεκάησλ ειεγρόκελεο απνδέζκεπζεο ηύπνπ κήηξαο ε δξαζηηθή 

νπζία είλαη ελζσκαησκέλε ζηε κήηξα ηνπ πνιπκεξνύο. Ληπόθηια θάξκαθα, κε πςειή 

δηαιπηόηεηα ζηελ ζηινμάλε, παξνπζηάδνπλ αληίζηνηρα θαη ηθαλνπνηεηηθή δηαπεξαηόηεηα, 

θαη ε απνδέζκεπζή ηνπο από ηελ κήηξα ειέγρεηαη από ηελ δηάρπζε ζην κε δηνγθσκέλν 

πνιπκεξέο. 

     Γηα θάξκαθα παξόκνηνπ κνξηαθνύ κεγέζνπο, όζν απμάλεη ε πδξνθηιηθόηεηα ηνπ 

θαξκάθνπ, κεηώλεηαη ε δηαπεξαηόηεηά ηνπο ζην PDMS, ιόγσ αληίζηνηρεο κείσζεο ηεο 

δηαιπηόηεηαο. Γηα ην ιόγν απηό, νη ζηινμάλεο δε ζεσξνύληαη γεληθά θαηάιιειεο σο κήηξεο 

απνδέζκεπζεο πδξόθηισλ θαξκάθσλ, παξά κόλν ύζηεξα από ηξνπνπνίεζε ησλ ηδηνηήησλ 

ηεο κήηξαο έηζη ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ε απνδέζκεπζε ηνπ θαξκάθνπ. Μηα ηέηνηα κέζνδνο 

είλαη ε πξνζζήθε ζηελ πνιπκεξηθή κήηξα σζκσηηθώο ελεξγώλ πξνζζέησλ, όπσο αλόξγαλα 

άιαηα, γιπθόιεο θ.α. [1,4,5,6]. 

     Σηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα ηξνπνπνίεζεο κεηξώλ PDMS κε 

ηελ πξνζζήθε δηαθόξσλ πνζνζηώλ κηαο επίζεο βηνζπκβαηήο νπζίαο, ηεο 

πνιπαηζπελνγιπθόιεο (PEG). Μειεηήζεθε ε επίδξαζε ηεο PEG ζηηο ηδηόηεηεο ηεο 

ζύλζεηεο πιένλ κήηξαο PDMS – PEG θαη πσο επεξεάδεηαη ε θηλεηηθή απνδέζκεπζεο 

πξόηππσλ θαξκάθσλ ηεο νκάδαο ηεο θαθεΐλεο πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο σο πξνο ηε 

δηαιπηόηεηά ηνπο ζην λεξό.  

     Ο ραξαθηεξηζκόο ηεο ζύλζεηεο κήηξαο PDMS – PEG έδεημε όηη ε PEG παξεκπνδίδεη ηε 

δηθηύσζε ηνπ PDMS ηδίσο ζε κεγάια πνζνζηά ελζσκάησζεο απηήο. Επηπιένλ, 

κεηαβάιινληαο ην πνζνζηό ελζσκάησζεο ηεο PEG, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηνπ 

ξπζκνύ απνδέζκεπζεο νξηζκέλσλ πξόηππσλ θαξκάθσλ.   
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