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Περίληψη Στην εργασία αυτή εξετάζεται η 
δυνατότητα παρασκευής οργανογελών λεκιθίνης και 
χρησιμοποίησης τους ως φορείς φαρμακευτικών 
ουσιών Παρασκευάστηκαν οργανογέλες λεκιθίνης 
από σόγια, χρησιμοποιώντας ως οργανική φάση 
ισοοκτάνιο, παλμιτικό ισοπροπυλιο και μυριστικό 
ισοπροπυλιο Οι οργανογελες σχηματίζονται, όταν 
προστίθεται μικρή ποσότητα ύδατος σε διάλυμα λε-
κιθίνής/οργανικου διαλύτη και είναι διαυγείς με υψη
λό ιξώδες που φθάνει τα 1000 Pa s Μελετήθηκαν 
τα διαγράμματα φάσεων των συστημάτων από τα 
οποία φαίνεται ότι το ποσοστό του περιεχομένου 
ύδατος, το οποίο κυμαίνεται από 0,15-1,15% ν/ν, 
εξαρτάται από την περιεκτικότητα τους σε λεκιθίνη 
και από το είδος του οργανικού διαλύτη που χρησι
μοποιείται Προσδιορίστηκε η ικανότητα των οργα
νογελών λεκιθίνης να διαλυτοποιούν μόρια με φαρ
μακευτική δράση, όπως οι ξανθίνες καφεΐνη, θεο-
φυλλίνη και θεοβρωμϊνη 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα μικρογαλακτώματα ύδατος σε έλαιο (w/o) 

είναι ειδική κατηγορία κολλοειδών συστημάτων 

τα οποία χαρακτηρίζονται από τη σύγχρονη πα-
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ρουσία δύο ξεχωριστών μικροφάσεων, μιας υδα

τικής και μιας οργανικής, σε ένα διάλυμα μακρο

σκοπικά ομογενές και θερμοδυναμικά σταθερό 

(1). Η σταθεροποίηση των μικροφάσεων αυτών 

που χαρακτηρίζονται από τελείως διαφορετικές 

ιδιότητες, επιτυγχάνεται με την παρουσία των 

επιφανειοενεργών μορίων, τα οποία περιβάλουν 

τη διεσπαρμένη υδατική φάση με τρόπο ώστε να 

αποφεύγεται η επαφή της με τη συνεχή οργανική 

φάση Μία από τις ιδιότητες αυτών των συστη

μάτων είναι ότι παρέχουν τη δυνατότητα σύγχρο

νης διαλυτοποίησης ουσιών με διαφορετικές 

ιδιότητες, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα πολύ με

γάλη επιφάνεια επαφής μεταξύ τους (2,3) 

Βιολογικά ενεργές ουσίες, όπως ένζυμα, φαρ

μακευτικά δραστικές ουσίες, βιοπολυμερή, κ α , 

είναι δυνατόν να εγκλωβιστούν σε τέτοια συστή

ματα υπερμοριακών σχηματισμών (4,5) 

Με τον γενικότερο όρο γέλες χαρακτηρίζονται 

τα στερεά ή ημιστερεά συστήματα που αποτε

λούνται από δύο τουλάχιστον συστατικά Η μάζα 

τους είναι συμπυκνωμένη και αποτελείται κατά 

σημαντικό ποσοστό από ενα υγρό Εάν το υγρό 

είναι ύδωρ, ονομάζονται υδρογελες, ενώ αν εί

ναι, έλαιο ονομάζονται οργανογέλες 
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Οι οργανογελες λεκιθινης είναι μικρογαλα-

κτωματα που χαρακτηρίζονται απο υψηλό ιξώ

δες και απόλυτη οπτική διαύγεια Η παρασκευή 

τους είναι απλή και βασίζεται στην προσθήκη 

μικρής ποσότητας ύδατος σε διάλυμα λεκιθινης 

σε μη πολικό διαλυτή Αποτέλεσμα είναι η δη

μιουργία οργανογελης με μεγάλο ιξώδες, ακόμη 

και πολύ υψηλότερο απο 100 P a s (103 poise) 

Οι οργανογελες του τύπου αυτού διατηρούν το 

υψηλό ιξώδες μέχρι τους 40 °C Σε μεγαλύτερες 

θερμοκρασίες περνούν σε υγρή μορφή (6) 

Αξιοσημείωτη είναι η ιδιότητα οργανογελης λε-

κιθινης να εγκλωβίζει στο λιποφιλο η στο υδρόφι

λο περιβάλλον της διάφορα μόρια μικρού η με

γάλου μοριακού βάρους Μεταξύ των διαλυτών 

που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παρα

σκευή τέτοιων οργανογελων είναι οι εστέρες των 

λιπαρών οξέων, όπως ο παλμιτικος ισοπροπυ-

λεστερας και ο μυριστικος ισοπροπυλεστερας, οι 

οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο 

πεδίο των φαρμακευτικών εφαρμογών (7) 

Η έρευνα στο πεδίο της φυσικοχημείας των 

μικκυλιακων αυτών συστημάτων εξελίσσεται τα

χέως τα τελευταία χρονιά, έτσι ώστε, πέρα απο 

την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε θέματα βα

σικής έρευνας (δομές, κινητική αντιδράσεων, μη

χανισμοί σε διαμερισματοποιημενο μικροπερι-

βαλλον, κ α ), να υπάρχει και σημαντική πρόο

δος στον τομέα των εφαρμογών (8,9) Μια απο 

τις προτεινόμενες βιοιατρικες εφαρμογές είναι η 

χρήση του υδάτινου πυρήνα μικρογαλακτωμα-

των για μικροεγκλεισμο διάφορων ουσιών, όπως 

φάρμακα, εμβόλια, πρωτείνες, καθώς και ένζυμα 

(10-12) Με την τεχνική αυτή οι μικροφασεις 

μπορούν να μετατραπούν σε μικροκαψουλες, 

επιτυγχάνοντας κατευθυνόμενη εκλεκτική εναπό

θεση των ουσιών σε συγκεκριμένα όργανα Σε 

αυτές τις εφαρμογές η χρήση φυσικών επιφα-

νειενεργων μορίων θεωρείται επιβεβλημένη Στις 

περιπτώσεις αυτές, η μελέτη εστιάζεται κυρίως 

στη χρήση φυσικών επιφανειενεργων μορίων, 

όπως είναι η λεκιθινη και άλλων παρομοίων 

φωσφολιποειδων, λόγω της βιοσυμβατοτητας 

των μορίων αυτών, άλλα και απο το γεγονός οτι 

αυτές οι ενώσεις ηδη χρησιμοποιούνται εκτετα

μένα σε κλασσικές συνταγές φαρμακευτικών και 

καλλυντικών σκευασμάτων (13,14) Συμφωνά με 

δημοσιευμένα αποτελέσματα, πρωτείνες που 

τροποποιούνται με πρόσδεση υδρόφοβων ομά

δων (φωσφολιπιδια, λιπαρά οξέα) μπορεί να αλ

ληλεπιδράσουν και να διαπεράσουν βιολογικές 

μεμβράνες (15,16) Τα αντίστροφα μικκύλια σχη

ματισμένα με λεκιθινη, είναι δυνατόν να αποτε 

λουν φορείς ουσιών (π χ πρωτεϊνών, φάρμα 

κων), που, αλληλεπιδρώντας με τις βιολογικές 

μεμβράνες, επιτρέπουν τη διείσδυση αυτών των 

ουσιών και τη δράση τους εκλεκτικά σε κύτταρα 

στόχους (17,18) 

Στη συγκεκριμένη εργασία, παρασκευάστηκαν 

και μελετήθηκαν συστήματα οργανογελων λεκιθι-

νης απο σόγια, με τρεις οργανικούς διαλυτές 

ισοοκτανιο, ισοπροπυλεστερα του παλμιτικου 

οξέος (ΙΡΡ) και ισοπροπυλεστερα του μυριστικου 

οξέος (ΙΡΜ) Στη συνέχεια διαλυτοποιηθηκαν 

(μικροεγκλωβισμος) στα συστήματα αυτά οι φαρ

μακευτικές ουσίες καφείνη, θεοφυλλινη και θεο 

βρωμινη 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Στην εργασία αυτή εχρησιμοποηθησαν οι ακό

λουθες ουσίες 

- Λεκιθινη (1,2-διακυλ-εη-γλυκερο-3-φωσφατιδυ-

λοχολινη) απο σόγια, Epikuron 200 της LUKAS 

MEYER, Hamburg, Germany, 92-93% σε 

φωσφατιδυλοχολινη 

- Ισοοκτανιο (2,2,4-τριμεθυλο-πεντανιο) της 

MERCK, καθαρότητας 99% 

- Ισοπροπυλεστερας του παλμιτικου οξέος της 

FLUKA, καθαρότητας 90% 

- Ισοπροπυλεστερας του μυριστικου οξέος της 

FLUKA, καθαρότητας 95% 

- Καφείνη άνυδρος, USP, 99%, SIGMA 

- Θεοφυλλινη άνυδρος, 99%, SIGMA 

- Θεοβρωμινη, 99%, SIGMA 

- Απιονισμενο ύδωρ απο συσκευή Milli Q Plus 

της Millipore 

Τα φάσματα και οι μετρήσεις ορατου-υπερι-

ωδους φωτός ελήφθησαν με θερμοστατουμενο 

φωτομετρο διπλής δέσμης Hitachi U-2000 

Η μέθοδος παρασκευής μικρογαλακτωματος 

οργανογελης λεκιθινης/οργανικου διαλυτη/υδα-

τος είναι η ακόλουθη Παρασκευάζονται διαλύ

ματα λεκιθινης (Epikuron 200) σε ισοοκτανιο 5-

25% w/w Η διαλυτοποιηση επιτυγχάνεται με 

ανάδευση και με αύξηση της θερμοκρασίας 

στους 45 °C περίπου Η οργανογελη σχηματίζε

ται με προσθήκη κατάλληλης ποσότητας ύδατος 

Για τυπικό μικρογαλακτωμα αναμειγνύονται 1 ml 

διαλύματος λεκιθινης/ισοοκτανιου 5%w/w και 

0,0025 ml ύδατος 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Παρασκευή οργανογελων - Φυσικοχημικά χαρα
κτηριστικά 

Πίνακας 1 
Ελάχιστες και μέγιστες ποσότητες ύδατος με τις οποίες 

σχηματίζονται οργανογελες λεκιθινης σε οργανικούς 
διαλυτές 

% w/w 
λεκιθινη/ισοοκτανιο 

5 
10 
15 
20 
25 

%w/w Lecithin/IPP 
5 
10 
25 

%w/wLecithm/IPM 

5 

10 

25 

% w/w H20 σε 
gel ελάχιστο 

0 21 
0 49 
0,57 
0,71 
0 99 

0,40 
1,04 
1,56 

0,24 

0,95 

1 50 

% w/w Η20 
σε gel 

μέγιστο 

0 36 
071 
0 85 
1 68 
2 23 

0 74 
1 27 

2 51 

0,70 

1 25 

2 48 
aaa IPP=isopropyl palmitate (ισοπροπυλεστερας του 
τταλμιτικου οξέος) 

IPM=isopropyl myristate (ισοττροπυλεστερας του 
μυριστικου οξέος) 

Αρχικά παρασκευάστηκαν διάφορα διαλύματα 
λεκιθινης (5%, 10% και 25% w/w) στους τρεις 
οργανικούς διαλυτές ισοοκτανιο, ισοπροπυλε-
στερα του παλμιτικου οξέος (ΙΡΡ) και ισοπρο-
πυλεστερα του μυριστικου οξέος (ΙΡΜ) Γενικά 
παρετηρηθη ο σχηματισμός πηκτώματος (gel) 
υψηλού ιξώδους, όταν σε διάλυμα λεκιθινης στον 
οργανικό διαλυτή προστίθεται μια πολύ μικρή και 
κρίσιμη ποσότητα ύδατος Οπως φαίνεται στον 
Πίνακα 1, οι ποσότητες του ύδατος κυμαίνονται 
απο 0,15 μέχρι 0,50% ν/ν στο σύστημα λεκιθι
νη/ισοοκτανιο, απο 0,35 μέχρι 1,15% ν/ν στο 
σύστημα λεκιθινη/ΙΡΡ και απο 0,20 μέχρι 1,15% 
ν/ν στο σύστημα λεκιθινη/ΙΡΜ Επιπλέον, η μέ
γιστη ποσότητα του ύδατος εξαρτάται και απο 
την περιεκτικότητα των διαλυμάτων σε λεκιθινη 
Με προσθήκη μεγαλύτερης ποσότητας ύδατος, 
δηλαδή επάνω απο τα όρια που παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 1, το πήκτωμα παύει να υπάρχει και 
το σύστημα διαχωρίζεται σε δυο φάσεις Το φαι
νόμενο έχει παρατηρηθεί και σε διαλύματα λεκι-
θινης απο σόγια σε άλλους οργανικούς διαλυτές 

και η μέγιστη ποσότητα του ύδατος για την οποία 
το πήκτωμα εξακολουθεί να υφίσταται εξαρτάται 
απο τον χρησιμοποιούμενο κάθε φορά διαλυτή 
(για διάλυμα λεκιθινης/κυκλοεξανιου φθάνει σε 
επταπλασια ποσότητα απο ο τι στο διάλυμα λε 
κιθινης/ισοοκτανιου) (19)) Αξιοσημείωτη είναι η 
παρατήρηση οτι διαλύματα λεκιθινης ανεπαρ 
κους καθαρότητας ως προς τη φωσφατιδυλοχο 
λινή δεν σχηματίζουν πηκτώματα (6) 

Οργανικός διαλυτής 

/ \ —ο—ισοοκτανιο 

/ Υ —χ—ΙΡΡ η ΙΡΜ 

6/ V 

/ \b\ σχηματισμού 

\J νΛ,ο/οργανογελης 

/ \ο \ 

/ \ \ 
/ \ 

3<Η== =5=30 

Κ ο Λεκιθινη 
2 

Σχήμα 1 Τμήμα τριγωνικού διαγράμματος φάσεων του 
συστήματος λεκιθινης/υδατος/οργανικου διαλυτή Στο 
σχήμα φαίνεται η περιοχή οπού εμφανίζονται συστη 
ματα οργανογελων 

Για τη μελέτη και την κατασκευή των δια
γραμμάτων φάσεων παρασκευάστηκαν οργανο-
γελες με τη μέθοδο της δυναμικής τιτλοδοτησης 
(προσθήκη ολίγον κατ ολίγον ποσότητας ύδατος 
σε διάλυμα λεκιθινης-οργανικου διαλυτή ορισμέ
νης συγκέντρωσης) και παρατήρησης της σταθε 
ροτητας των φάσεων Επίσης παρασκευάστηκε 
σειρά οργανογελων με σύνθεση κοντά στις περι
οχές αλλαγής φάσεων, τα οποία σφραγίστηκαν 
και τέθηκαν σε παρακολούθηση (στατική τιτλο-
δοτηση) Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται τμήμα του 
τριγωνικού διαγράμματος φάσεων που κατα
σκευάστηκε και για τα τρία συστήματα για το συ 
στημα λεκιθινης/ισοοκτανιου/υδατος για το σύ
στημα λεκιθινης/ΙΡΡ/υδατος και για το σύστημα 
λεκιθινης/ΙΡΜ/υδατος 

Στο Σχήμα 1 φαίνεται η περιοχή του διαγραμ 
ματος οπού εμφανίζονται σταθερά συστήματα 
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οργανογελών. Στο διάγραμμα φάσεων μπορεί να 
παρατηρηθεί η διαφορά στη συμπεριφορά των 
συστημάτων που παρασκευάστηκαν με οργανική 
φάση το ισοοκτάνιο και των δύο εστέρων. Η πο
σότητα ύδατος που ενσωματώνεται στο σύστημα 
με ισοοκτάνιο είναι σημαντικά μικρότερη και 
φθάνει περίπου στο 1/3 των αντίστοιχων συ
στημάτων με τους εστέρες. 

Σημαντική είναι η παρατήρηση ως προς το 
ιξώδες των σχηματιζόμενων οργανογελών. Το 
σύστημα λεκιθίνης/ισοοκτανίου σχηματίζει οργα-
νογέλη με το μεγαλύτερο ιξώδες, ενώ το σύστη
μα λεκιθίνης/ΙΡΡ σχηματίζει οργανογέλη με το 
μικρότερο ιξώδες. Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται το 
διάγραμμα φάσης στο οποίο φαίνεται η έκταση 
της περιοχής και τα όρια σχηματισμού μικρογα-
λακτωμάτων οργανογελών υψηλού ιξώδους σε 
σύστημα ισοοκτανίου/λεκιθίνης/ύδατος. Πιο συγ
κεκριμένα εμφανίζεται η σχέση μεταξύ περιεκτι
κότητας σε λεκιθίνη σε συνάρτηση με το w0, 
όπου Wo είναι ο γραμμομοριακός λόγος ύδατος 
και λεκιθίνης στο σύστημα: 

Wo = Η20/Λεκιθίνη 

(μονοφασική περιοχή εμφάνισης οργοτνογέλης) 

η=27 
η=240 

0 5 10 15 20 25 

περιεκτικότητα Αεκιθίνης σε ισοοκτάνιο, % w/w 

Σχήμα 2. Διάγραμμα φάσεων. Περιεκτικότητα ύδατος 
(Wo) σε συνάρτηση με την περιεκτικότητα σε λεκιθίνη. 
Οι τιμές του ιξώδους n είναι σε Pa s 

Στο Σχήμα 2 επίσης φαίνονται οι τιμές ιξώδους 
των οργανογελών που μετρήθηκαν. Παρατηρεί
ται τεράστια αύξηση του ιξώδους από την μικρό
τερη έως τη μεγαλύτερη ποσότητα ύδατος. Για 
συγκέντρωση λεκιθίνης 15% παρατηρείται αύξη
ση ιξώδους κατά 85 φορές, ενώ για συγκέν

τρωση 25% παρατηρείται αύξηση κατά 4 περί
που φορές. 

Διαλυτοποίηση στις οργανογέλες καφείνης, θεο-
φυλλίνης και θεοβρωμίνης 

Οι ουσίες καφεΐνη, θεοφυλλίνη και θεοβρω-
μίνη, διαλύθηκαν σε ύδωρ και τα διαλύματα πα
ρασκευάστηκαν σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 
(20-21) Οι διαλυτότητες των ουσιών αυτών ήταν 
για την καφεΐνη 2% w/v, για τη θεοφυλλίνη 0,6% 
w/v και για τη θεοβρωμίνη 0,05% w/v. 

φάσμα απορρόφησης 

Theobromine σε 

υδατικό διάλυμα 0,002% w/v 

φάσμααττορροφησης 

διαλύματος οργανογελης 

σε ισοοκτάνιο που περιέχει Caffeine 

Theobromine, Theofytline 

280 300 320 340 

μήκος κύματος, nm 

Σχήμα 3: Φάσματα απορρόφησης θεοβρωμίνης σε 
υδατικό διάλυμα και οργανογέλης που περιέχει θεο
βρωμίνη σε διάλυμα με ισοοκτάνιο 

Στα διαλύματα αυτά κατεγράφησαν τα φάσμα
τα απορρόφησης. Τα φάσματα και των τριών ου
σιών ήσαν όμοια, γεγονός που αποδίδεται στην 
παρόμοια δομή των τριών χημικών μορίων (22). 
Στο Σχήμα 3, παρουσιάζεται το φάσμα απορρό
φησης της θεοβρωμίνης σε υδατικό διάλυμα 
αυτής 0,002 % w/v (συνεχής γραμμή) το οποίο 
εκτείνεται από 240 έως 300 nm και παρουσιάζει 
μέγιστο σε μήκος κύματος λ=272 nm. 

Στη συνέχεια παρασκευάστηκαν μικρογαλα-
κτώματα οργανογελών τα οποία σχηματίστηκαν 
χρησιμοποιώντας τα ανωτέρω διαλύματα των 
δραστικών ουσιών. Οι ποσότητες της χρησιμο
ποιούμενης υδατικής φάσης ήσαν οι ίδιες όπως 
και στη περίπτωση του καθαρού ύδατος, επι
τυγχάνοντας τα ίδια αποτελέσματα ως προς το 
ιξώδες και γενικότερα ως προς τη μορφή των 
μικρογαλακτωμάτων. Στο Σχήμα 3 παρουσιάζε
ται και το φάσμα απορρόφησης που καταγραφή-
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κε σε διάλυμα μικρογαλακτώματος οργανογελης 
που περιείχε καφεΐνη, θεοφυλλίνη και θεοβρω-
μινη σε ισοοκτάνιο (διακεκομμένη γραμμή), το 
οποίο εκτείνεται από 255 έως 320 nm και πα
ρουσιάζει μέγιστο σε μήκος κύματος λ=274 nm 
Το αριστερό μέρος του φάσματος, με ισχυρή 
απορρόφηση από 220 έως 250 nm αποδίδεται 
στη παρουσία λεκιθινης 

Σταθερότητα των παρασκευασμάτων 

Μια σημαντική παράμετρος, που επίσης εξετά

στηκε μετά την παρασκευή των συγκεκριμένων 

παρασκευασμάτων, ήταν η σταθερότητα τους σε 

συνθήκες αποθήκευσης Παρασκευάστηκαν δείγ

ματα τα οποία σφραγίστηκαν και τέθηκαν σε πα

ρακολούθηση για ενα περίπου έτος Επίσης 

μελετήθηκε η συμπεριφορά των παρασκευα

σμάτων σε θερμοκρασία δωματίου και θερμο

κρασία ψυγείου 4 °C Οι παρατηρήσεις ήταν οι 

έξης Τα δείγματα δεν παρουσιάζουν καμία αλ

λοίωση στην εμφάνιση τους και στα φυσικο

χημικά τους χαρακτηριστικά, όταν παραμείνουν 

σφραγισμένα Το κατάλληλο εύρος θερμοκρα

σιών είναι από 3 °C μέχρι 50 °C Δείγματα που 

τέθηκαν σε παρακολούθηση εκτός ψυγείου δεν 

παρουσίασαν καμία αλλοίωση Σε δείγματα που 

τοποθετήθηκαν σε ψυγείο κάτω από 3°C πα

ρατηρείται διαχωρισμός φάσεων και θόλωμα Η 

ομοιογενής εμφάνιση επανέρχεται, όταν επανέλ

θει η θερμοκρασία στα ανωτέρω όρια Η δομή 

της οργανογέλης δεν καταστρέφεται, αλλά η εμ

φάνιση δεν είναι ομοιογενής Με έντονη ανακίνη

ση του περιέκτη η ομοιογένεια μπορεί να ανακτη

θεί 

Συμπερασματικά οι οργανογέλες που παρα

σκευάζονται με λεκιθίνη και χρησιμοποιώντας ως 

οργανική φάση ισοοκτάνιο, παλμιτικό ισοπρο-

πύλιο και μυριστικό ισοπροπυλιο μπορούν να 

εγκλωβίσουν πρότυπες φαρμακευτικές ουσίες 

όπως η καφεΐνη, η θεοφυλλίνη και η θεοβρω-

μίνη Τα συστήματα αυτά μπορούν να μελετη

θούν φασματοσκοπικά λόγω της οπτικής τους δι

αύγειας Η σταθερότητα των παρασκευασμάτων 

ήταν σημαντική επιτρέποντας τη χρήση τους σε 

εφαρμογές 

Lecithin Organogels as Drug and 
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SUMMARY The preparation of lecithin organogels 
and their possible application as drug carriers was 
examined Organogels have been prepared from 
solutions of soyabeen lecithin in the organic sol
vents isooctane, isopropyl palmitate and isopropyl 
mynstate, by addition of a critical amount of water 
The organanogels are transparent, with a high vis
cosity reaching 1000 Pas Their water content var
ies from 0 15 to 1 15% v/v and depends on the 
nature of the organic solvent and the lecithin con
centration, as shown by the phase diagram study 
The capacity of the organogels to incorporate 
molecules with pharmacological action, such as 
xanthines, can be studied spectroscopically 
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