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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Υβριδικές οργανικές-ανόργανες ενώσεις έχουν κεντρίσει την προσοχή των ερευνητών 

λόγω της ποικιλίας τόσο στη δομή  όσο και στις εφαρμογές τους. Συνήθως, 

αποτελούνται από ένα ανόργανο μέρος, μεταλλικό ιόν ή μεταλλικές πλειάδες, 

συναρμοσμένο με έναν οργανικό υποκαταστάτη με λειτουργικές ομάδες ικανές να 

συναρμοστούν σε αυτό, όπως καρβοξυλικές, φωσφονικές, σουλφονικές, αμινικές κτλ. 

Για ένα μεταλλικό ιόν και έναν υποκαταστάτη, οι μεταλλοφωσφονικές ενώσεις 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη δομική ποικιλία συγκριτικά με τις μεταλλοκαρβοξυλικές 

ενώσεις. Ανάλογα με τις συνθήκες του pH που επικρατούν, τα φωσφονικά μπορούν 

να βρεθούν σε διαφορετικό βαθμό αποπρωτονίωσης γεγονός που επηρεάζει τον τρόπο 

συναρμογής τους. Εφαρμογές των μεταλλοφωσφονικών ενώσεων απαντώνται κυρίως 

στην ιατρική, στη βιομηχανία ως αντιδιαβρωτικά, στην συντήρηση των αρχαίων ως 

στερεωτικά, στη χρήση τους ως καταλύτες, στην πρωτονιακή αγωγιμότητα, στην 

αποθήκευση και στον διαχωρισμό αερίων, κ.ά. 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν αρχικά η σύνθεση 

μεταλλοφωσφονικών ενώσεων, χρησιμοποιώντας το διφωσφονικό φάρμακο τρίτης 

γενιάς κατά της οστεοπόρωσης, ρισεδρονικό οξύ (risedronic acid) με βιοσυμβατά 

δισθενή μεταλλικά ιόντα αλκαλικών γαιών (Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+) αλλά και με τα 

ιόντα μετάλλων μεταπτώσεως Zn2+ και Cu2+. Οι συντεθείσες ενώσεις που 

απομονώθηκαν και χαρακτηρίστηκαν δομικά ήταν αυτές που περιείχαν ρισεδρονικό 

οξύ με το ασβέστιο και τον χαλκό. Η ένωση με τον χαλκό έχει ήδη δημοσιευτεί με το 

όνομα «LUVMUL» από τους ερευνητές S. Kunnas-Hiltunen, E. Laurila, M. Haukka, 

J. Vepsalainen, M. Ahlgren4. Tο ασβέστιο με το risedronate (Ca-RIS) μελετήθηκε για 

την ικανότητα του να αποδεσμεύει το διφωσφονικό ενεργό συστατικό με ένα 

προβλέψιμο και ελεγχόμενο τρόπο. Οι συνθήκες της ελεγχόμενης αποδέσμευσης 

προσομοιάστηκαν με εκείνες που επικρατούν στο ανθρώπινο στομάχι, δηλαδή σε 

χαμηλό pΗ, ώστε να γίνει πιο ρεαλιστική η αποικοδόμηση της δομής μετάλλου-

διφωσφονικού φαρμάκου υπό βιολογικές συνθήκες.  

Ο φυσικοχημικός χαρακτηρισμός των ενώσεων πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια 

της περίθλασης ακτινών Χ (XRD), της φασματοσκοπίας υπερύθρου (IR), της 

ηλεκτρονιακής μικροσκοπίας σάρωσης (SEM) και της φασματομετρίας EDS. Η 

αποδέσμευση του φαρμάκου ποσοτικοποιήθηκε με φασματοσκοπία Πυρηνικού 

Μαγνητικού Συντονισμού πρωτονίου (1H NMR). Τα αποτελέσματα απεικονίζονται σε 

διαγράμματα καμπυλών αποδέσμευσης που απεικονίζουν την % αποδέσμευση έναντι 

του χρόνου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. Φωσφονικά οξέα 

Τα φωσφονικά οξέα είναι μια ειδική κατηγορία ενώσεων που περιέχουν φώσφορο 

παρουσιάζοντας sp3 υβριδισμό. Πιο συγκεκριμένα, ο φώσφορος της ομάδας αυτής 

είναι πεντασθενής, καθώς συνδέεται με διπλό δεσμό με το οξυγόνο(P=O), ενώ 

παράλληλα σχηματίζει δύο απλούς δεσμούς με δύο υδροξυλικές ομάδας(P-OH). 

Τέλος, διαθέτει έναν απλό δεσμό με έναν άνθρακα (P-C) που ανήκει σε μια 

αλειφατική ή αρωματική ομάδα, όπως απεικονίζεται και στην Εικόνα 1(Ι).  Κατά 

συνέπεια, ο γενικός τύπος για τις ενώσεις αυτές είναι RP(O)(OH)2, και η γεωμετρία 

του φωσφόρου είναι τετραεδρική. [Εικόνα 1(ΙΙ)] 

 

Εικόνα 1 : (Ι) Απεικόνιση της ομάδας του φωσφονικού οξέος .(ΙΙ) ) Τετραεδρική δομή της φωσφονικής ομάδας. 

(Ελήφθη από παραπομπή 1.) 

Η ομάδα -P(O)(OH)2 του φωσφονικού οξέος παρουσιάζει μεταβλητή οξύτητα με 

αποπρωτονίωση δύο βημάτων. Οι τιμές των σταθερών διάστασης των οξέων ή 

σταθερών αποπρωτονίωσης (pKa) εξαρτώνται από την χημικό κομμάτι R που είναι 

συνδεδεμένο στη φωσφονική ομάδα καθώς και από την παρουσία άλλων 

λειτουργικών ομάδων (π.χ. αμίνη, σουλφονική, καρβοξυλική ). 

Η οξύτητα του πρώτου πρωτονίου εκφράζεται ως pKa1 και οι τιμές της κυμαίνονται 

από 0.5 έως 3, ενώ για το δεύτερο πρωτόνιο εκφράζεται ως pKa2 και οι τιμές της είναι 

από 5 έως 9. Ανάλογα το βαθμό αποπρωτονίωσης μεταβάλλεται και το συνολικό 

φορτίο του οξέος. 

 

(Ι) (ΙΙ) 
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Εικόνα 2 :Διαδικασία αποπρωτονίωσης της ομάδας φωσφονικού οξέος. (Ελήφθη από παραπομπή 1.) 

 

Σε περίπτωση που τα φωσφονικά οξέα θεωρηθούν ως υποκαταστάτες, η φωσφονική 

ομάδα μπορεί να έχει τρεις καταστάσεις (Εικόνα 2) : α) χωρίς αποπρωτονίωση 

(ουδέτερο φορτίο), β) με μονή αποπρωτονίωση («-1» φορτίο), και γ) με διπλή 

αποπρωτονίωση («-2» φορτίο). Λόγω αυτής της ιδιότητας, η φωσφονική ομάδα 

μπορεί να έχει πολλαπλές θέσεις δέσμευσης με περισσότερα του ενός μεταλλικά 

κέντρα. 

1.2.Πολυμερή 8,9,10 

Τα συστήματα μεταφοράς φαρμάκων (Drug Delivery Systems) είναι σημαντικά για 

την αποτελεσματική, ασφαλή και την εύκολη χορήγηση φαρμάκων. Τα πολυμερή που 

ανταποκρίνονται στο pΗ και στα ιόντα έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως ως συστήματα 

μεταφοράς φαρμάκων για την απελευθέρωση φαρμάκων σε συγκεκριμένες θέσεις 

λόγω των δυνατοτήτων τους να εκμεταλλεύονται συγκεκριμένες διαβαθμίσεις του pΗ 

ή των ιόντων στο ανθρώπινο σώμα. Η χρήση πολυμερών επιδιώκει τη διατήρηση των 

θεραπευτικών επιπέδων του φαρμάκου, την μείωση των παρενεργειών, τη μείωση της 

δοσολογίας του φαρμάκου και συχνότητα λήψης του. 

Τα πολυμερή που είναι ευαίσθητα στις αλλαγές του pH, διακρίνονται σε κατιοντικά 

και ανιοντικά πολυμερή. Τα κατιονικά πολυμερή μπορούν να καλύψουν τη γεύση του 

φαρμάκου και απελευθερώνουν φάρμακα στο στομάχι ανταποκρινόμενα στο χαμηλό 

pH του γαστρικού υγρού. Τα ανιοντικά πολυμερή, που ανταποκρίνονται στο υψηλό 

pΗ  του εντέρου, χρησιμοποιούνται για την πρόληψη της γαστρικής αποικοδόμησης 

του φαρμάκου, της χορήγησης φαρμάκου στο έντερο και την επίτευξη υψηλής 

βιοδιαθεσιμότητας σε ασθενών βασικών φαρμάκων. Στην παρούσα εργασία 

χρησιμοποιήθηκαν δύο κατιοντικά πολυμερή (linear polyethyleneimine L-PEI και 
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polyaminoamide dendrimer PAMAM) στο στάδιο της απελευθέρωσης του φαρμάκου 

από το χάπι.  

Τα κατιονικά πολυμερή έχουν προσελκύσει μεγάλη προσοχή τα τελευταία χρόνια, ως 

μη ιϊκοί φορείς, λόγω της υψηλής απόδοσης κατά την κυτταρική πρόσληψη, της 

καλής υδατοδιαλυτότητας και της εύκολης σύνθεσης. Αυτά τα πολυμερή έχουν 

επίσης μεγάλη δυνατότητα να μεταφέρουν φάρμακα (drug delivery), γεγονός που 

οφείλονται στη δομή τους, η οποία είναι κατάλληλη για τη βιολογική διαδικασία και 

μπορεί εύκολα να ελέγξει την βιοκατανομή και τη βιοσυμβατότητα των μορίων που 

χρησιμοποιούνται ως φορείς.  

Η ονομασία τους κατιοντικά πολυμερή αναφέρονται σε θετικά φορτισμένα 

μακρομόρια που διαθέτουν. Το θετικό φορτίο μπορεί να βρίσκεται στην κεντρική 

αλυσίδα του πολυμερούς ή σε κάποια πλευρική αλυσίδα. Τα περισσότερα κατιοντικά 

πολυμερή έχουν ως λειτουργικές ομάδες, πρωτοταγείς, δευτεροταγείς και τριτοταγείς 

αμίνες, οι οποίες μπορούν να πρωτονιωθούν. Επίσης, υπάρχει ποικιλία στην 

πολυμερική δομή (γραμμική, διακλαδισμένη, υπερδιακλαδισμένη, δενδριμερή) καθώς 

και στις θέσεις των θετικά φορτισμένων ομάδων 

1.3. Εφαρμογές Φωσφονικών Ενώσεων11,12,13,17 

Βιομηχανία 

Στον τομέα της βιομηχανίας, τα φωσφονικά χρησιμοποιούνται κυρίως ως 

παρεμποδιστές καθίζησης δυσδιάλυτων αλάτων στο νερό ή ως παρεμποδιστές 

διάβρωσης. Γενικά, το νερό θεωρείται το καταλληλότερο ψυκτικό μέσο των 

εξώθερμων βιομηχανικών διεργασιών καθώς έχει μεγάλη θερμοχωρητικότητα και 

χαμηλό κόστος. Όμως, αφού το νερό έρθει σε επαφή με μία «θερμή» διεργασία, θα 

πρέπει στη συνέχεια να επαναψυχθεί. Η ψύξη πραγματοποιείται στα cooling towers 

μέσω εξάτμισης. Ως αποτέλεσμα, η συγκέντρωση των αλάτων στο νερό αυξάνεται 

έως ότου φτάσει μία κρίσιμη τιμή που οδηγεί στην καθίζηση και τελικά στην 

εναπόθεση των μεταλλικών αλάτων στις επιφάνειες ανταλλαγής θερμότητας. Τα 

άλατα αυτά είναι κυρίως ανθρακικά (CO3
2- ), αλλά και φωσφορικά (PO4

3-), θειικά 

(SO4
2-) και πυριτικά άλατα αλκαλικών γαιών. 

Συνεπώς, υπάρχει αυξημένη ανάγκη απομάκρυνσης των αλάτων, χωρίς την 

απενεργοποίηση του συστήματος για μηχανικό καθαρισμό. Για το σκοπό αυτό, 

χρησιμοποιούνται φωσφονικά πρόσθετα ως παρεμποδιστές κρυστάλλωσης των 

αλάτων ή παρεμποδιστές διάβρωσης. Η χρήση τους ως παρεμποδιστές κρυστάλλωσης 

προκύπτει από την ικανότητά τους να προσροφώνται πάνω σε επίπεδα των 

σχηματιζόμενων πυρήνων κρυστάλλωσης των αλάτων αποτρέποντας την περαιτέρω 
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ανάπτυξή τους. Όσον αφορά τη χρήση τους ως παρεμποδιστές διάβρωσης, θα πρέπει 

το φωσφονικό να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας λεπτών μεταλλοφωσφονικών 

«φιλμ» πάνω στις επιφάνειες. Αυτό προϋποθέτει το φωσφονικό να μη σχηματίζει 

πολύ ευδιάλυτα σύμπλοκα με τα μέταλλα στο νερό, πράγμα που θα είχε ως συνέπεια 

την παραμονή τους στο διάλυμα. Επίσης, θα πρέπει να μην είναι πολύ δυσδιάλυτα 

στο νερό καθώς αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την κατακρήμνισή τους και όχι την 

αποτελεσματική εναπόθεσή τους στα τοιχώματα. Τέλος, θα πρέπει τα 

μεταλλοφωσφονικά σύμπλοκα να έχουν ανθεκτική δομή και να μην είναι πορώδη, 

γεγονός που θα προκαλούσε σταδιακή οξείδωση της μεταλλικής επιφάνειας καθώς το 

οξυγόνο θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με αυτή μέσω των πόρων. 

Φαρμακευτική Χημεία 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής στο τομέα της Φαρμακευτικής Χημείας είναι 

τα διφωσφονικά οξέα. Είναι δομικά ανάλογα των ενδογενών πυροφωσφορικών, στα 

οποία ένα άτομο άνθρακα αντικαθιστά το κεντρικό γεφυρωτικό άτομο οξυγόνου. 

Έχει παρατηρηθεί ότι αυξάνουν την οστική μάζα και επιφέρουν μείωση κατά το 

ήμισυ στο ρυθμό διάσπασης της σπονδυλικής στήλης, του ισχίου καθώς και άλλων 

σημείων που προσβάλλονται από την οστεοπόρωση. Η χημική τους δομή 

περιλαμβάνει δύο φωσφονικές ομάδες συνδεδεμένες απευθείας με το κεντρικό άτομο 

άνθρακα δια μέσου δεσμού C-P, που είναι ανθεκτικός στην υδρόλυση. Το κεντρικό 

άτομο άνθρακα μπορεί να δημιουργήσει δύο επιπλέον ομοιοπολικούς δεσμούς με δύο 

πλευρικές ομάδες R1 και R2 αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 3: Τα είδη διφωσφοινικών που χρησιμοποιούνται ως φάρμακα κατά της οστεοπόρωσης. (Ελήφθη από 

παραπομπή 16.) 

Μηχανισμός δράσης διφωσφονικών φαρμάκων 

Η κύρια επίδραση των διφωσφονικών επί του σκελετού είναι η αναστολή της οστικής 

απορρόφησης των οστεοκλαστών. Όταν συνδέονται με το κόκαλο, τα διφωσφονικά 

αναστέλλουν την αύξηση των κρυστάλλων. Η ιδιότητα  αυτή εξηγεί την αναστολή 

της κρυσταλλοποίησης (mineralization), που παρατηρείται in vivo με ορισμένα 
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διφωσφονικά όταν χορηγούνται σε υψηλές δόσεις. Τα περισσότερα από αυτά 

δεσμεύονται εξίσου με τον υδροξυαπατίτη, ένα ουσιαστικό βήμα για την καταστολή 

της οστικής απορρόφησης από τους οστεοκλάστες, ενώ η φαρμακολογική τους ισχύς 

ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό. 

Στον επιστημονικό κλάδο υπάρχουν τρείς αποδεκτές δράσεις των διφωσφονικών σε 

κυτταρικό και οστεοκλαστικό επίπεδο που οδηγεί σε μείωση της οστικής μεταβολής: 

 (Α) Αναστολή, άμεσα ή έμμεσα, της πρόσληψης οστεοκλαστών στην οστική 

επιφάνεια. Η έμμεση αναστολή προκαλείται από τους οστεοβλάστες.  

(Β) Αναστολή της δράσης των οστεοκλαστών στην οστική επιφάνεια.  

(Γ) Μείωση της διάρκειας ζωής των οστεοκλαστών, πιθανώς μέσω της απόπτωσης 

(Εικόνα 4).  

 

Εικόνα 4: Σχηματική απεικόνιση της απόπτωσης των οστεοκλαστών. (Ελήφθη από παραπομπή 14) 

Ανεξάρτητα από τον μηχανισμό δράσης, που κυμαίνεται μεταξύ διαφορετικών 

διφωσφονικών φαρμάκων, το τελικό αποτέλεσμα είναι η μείωση της δράσης των 

οστεοκλαστών, με αποτέλεσμα να ελαττωθεί ο σχηματισμός νέων μονάδων 

αναμόρφωσης οστού καθώς και το βάθος των κοιλοτήτων διάβρωσης. Ο πλήρης 

μηχανισμός που οδηγεί σε μειωμένη οστεοκλαστική δραστηριότητα είναι ακόμη 

άγνωστος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΦΩΣΦΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

2.1. Χημικά Αντιδραστήρια 

❖ CaCl2•2H2O (Mr = 146.99 g/mol)  

Το απιονισμένο νερό από εργαστηριακή στήλη ιοντοανταλλαγής ρητίνης αποτέλεσε 

τον διαλύτη για την υλοποίηση των αντιδράσεων. Για την ρύθμιση του pH 

χρησιμοποιήθηκαν υδατικά διαλύματα υδροξειδίου του νατρίου (NaOH) και 

υδροχλωρικού οξέος (HCl).  

Ο υποκαταστάτης που χρησιμοποιήθηκε είναι το risedronate monosodium, ένα 

διφωσφονικό άλας με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

ΔΟΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Risedronate monosodium (RIS): 

Sodium hydrogen(1-hydroxy-1-phosphono- 

2-pyridin-3-ylethyl) phosphonate 

 

 

 

 

 

 

Μοριακός τύπος:  C₇H₁₀NNaO₇P₂ 

 

Μοριακό Βάρος:  305.094g/mol 

 

 

m/z: 304.98 (100.0%), 305.99 (8.0%), 306.99 (1.7%) 

 

 

Στοιχειακή ανάλυση:  

C: 27.56 %, H: 3.30 %,N: 4.59 %, O: 36.71 %, P: 20.30% 
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2.2. Υπολογισμοί Stock διαλυμάτων 

Για το Stock διάλυμα του ασβεστίου(CaCl2•2H2O) (n = 0.0125mmole): 

𝒎 = 𝒏 ∙ 𝑴𝒓 → 𝒎 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟐𝟓 ∙ 𝟏𝟎−𝟑𝒎𝒐𝒍𝒆 ∙  𝟏𝟒𝟔. 𝟗𝟗
𝐠𝐫

𝐦𝐨𝐥𝐞
→ 𝒎 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟖𝟑𝟕𝒈𝒓 

Για 80 πειράματα : 𝒎 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟖𝟑𝟕𝒈𝒓 ∙ 𝟖𝟎 = 𝟎. 𝟏𝟒𝟕𝒈𝒓 

Σε ένα φιαλίδιο (vial) ζυγίστηκαν 0.147gr CaCl2•2H2O τα οποία διαλύθηκαν σε 20ml 

απιονισμένου νερού. 

Για το Stock διάλυμα του Risedronate (n = 0.025mmole): 

𝒎 = 𝒏 ∙ 𝑴𝒓 → 𝒎 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟓 ∙ 𝟏𝟎−𝟑𝒎𝒐𝒍𝒆 ∙ 𝟑𝟎𝟓. 𝟎𝟗𝟒
𝒈𝒓

𝒎𝒐𝒍𝒆
→ 𝒎 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟕𝟔𝟐𝟕𝒈𝒓 

Για 36 πειράματα: 𝒎 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟕𝟔𝟐𝟕 ∙ 𝟑𝟔 → 𝒎 = 𝟎. 𝟐𝟕𝟒 𝒈𝒓 

Σε ένα ποτήρι ζέσεως ζυγίστηκαν 0.274gr RIS τα οποία διαλύθηκαν σε 108ml 

απιονισμένου νερού. 

2.3. Όργανα και Υλικά  

❖ Το πεχάμετρο που χρησιμοποιήθηκε για τη ρύθμιση του pH στις συνθέσεις που 

πραγματοποιήθηκαν ήταν της εταιρίας WTW και συγκεκριμένα το TwpH315i, με 

ηλεκτρόδιο τύπου SeTix 41 electrode.  

❖ Τα φάσματα Φασματοσκοπίας Υπερύθρου (ATR-IR) συλλέχθηκαν σε ένα οπτικό 

φασματόμετρο Thermo-ElectronNICOLET 6700 FTIR. Όλα τα φάσματα 

καταγράφηκαν σε εύρος 4000-400 cm-1, με ανάλυση 4 cm-1 και είχαν συσσωρευτεί 

32 σαρώσεις. 

❖ Διαγράμματα περίθλασης ακτίνων Χ σε σκόνη (XPRD), συλλέχθηκαν σε 

περιθλασίμετρο PANalytical X’Pert Pro, σε διαμόρφωση ανάκλασης Bragg-

Brentano, με τη χρήση ενός πρωτεύοντα μονοχρωμάτορα Ge(111) (CuKα1) και 

ανιχνευτή X’Celerator. Τα διαγράμματα XRD αναπροσαρμόστηκαν αυτόματα, με 

τη χρήση του προγράμματος HighScorePlus. 

❖ Οι εικόνες των κρυστάλλων καθώς και η στοιχειακή ανάλυσή τους 

πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του JEOL- Model JSM-6390- Scanning Electron 

Microscope (SEM).  



13 
 

❖ Για τις αντιδράσεις που πραγματοποιήθηκαν σε υδροθερμικές συνθήκες 

χρησιμοποιήθηκε φούρνος της εταιρείας Termarks. 

❖ Πιπέτα Gilson (1000 μL). 

❖ Θερμαντική πλάκα 

❖ Μεταλλικά στηρίγματα 

❖ Θερμόμετρο 

❖ Αναλυτικός ζυγός και αναδευτήρας. 

 

2.4 Σύνθεση της ένωσης Ca-Ris, {Ca[(C5H4NH)CH2C(OH)(PO3H)2]·H2O}n}. 

Η ένωση Ca-Ris συντέθηκε σε υδροθερμικές συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, 0.008 g 

(0.025 mmol) υποκαταστάτη risedronate αναμίχθηκαν με 0.002 g (0.0125 mmol) 

CaCl2·2H2O, τα οποία διαλύθηκαν σε 3.25 mL απιονισμένου νερού. Στη συνέχεια, 

πραγματοποιήθηκε η ρύθμιση του pH στην τιμή 2.5 με διαλύματα υδροχλωρικού 

οξέος  (HCl) και υδροξείδιο του νατρίου (NaOH). Το τελικό διάλυμα μεταφέρθηκε σε 

ένα αυτόκλειστο σύστημα υψηλής πίεσης με επένδυση από Teflon και τοποθετήθηκε 

στον φούρνο στους 120 oC για 3 ημέρες. Το σύστημα αφέθηκε στον φούρνο μέχρι να 

φτάσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το λευκό κρυσταλλικό ίζημα διηθήθηκε και 

εκπλύθηκε με μικρή ποσότητα νερού. Το στερεό αφέθηκε να στεγνώσει και έπειτα 

μελετήθηκε με περιθλασιμετρία ακτίνων Χ σκόνης (XRD), φασματοσκοπία 

υπερύθρου (IR), ηλεκτρονιακή μικροσκοπία σάρωσης (SEM) και με 

φασματοσκομετρία EDS. Η στοιχειακή ανάλυση ήταν:  

 

Επιπλέον, η ένωση Ca-Ris απομονώθηκε με αντίδραση που πραγματοποιήθηκε σε 

φιάλη (flask reaction).  Σε ένα ποτήρι ζέσεως, διαλύθηκαν 0.053 g risedronate σε 21 

mL απιονισμένου νερού. Το διάλυμα ρυθμίστηκε με πυκνό υδροχλώριο σε pH = 2.5. 

Στη συνέχεια προστέθηκαν 1.75 mL stock διαλύματος ασβεστίου 0.0125 mmol. Το 

σύστημα μεταφέρθηκε σε μια σφαιρική φιάλη των 25 mL, η οποία βρισκόταν πάνω σε 
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μια θερμαντική πλάκα και μέσα σε ελαιόλουτρο. Αφού τοποθετήθηκε το διάλυμα με 

το μαγνήτη ανάδευσης στη σφαιρική φιάλη, ενσωματώθηκε ο ψυκτήρας και η φιάλη 

αφέθηκε για τρεις μέρες υπό ανάδευση και θέρμανση στους 80 οC. Για την 

παρατήρηση της θερμοκρασίας, προσαρμόστηκε στο ελαιόλουτρο ένα θερμόμετρο. 

 

2.5 Αποτελέσματα 

2.5.1. Δονητική φασματοσκοπία υπερύθρου3,19 

H υπέρυθρη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος εκτείνεται από το τέλος του 

ορατού φάσματος έως την περιοχή των μικροκυμάτων, δηλαδή μεταξύ 0,7 μm έως 300 

μm, και διακρίνεται σε τρεις περιοχές:  

i. Το εγγύς υπέρυθρο (NIR) φάσμα που κυμαίνεται μεταξύ 0,8 μm έως 2,5 μm 

και αντιστοιχεί στους κυματάριθμους 14.000-4.000 cm-1 .  

ii.  Το μέσο υπέρυθρο (ΜIR) φάσμα που κυμαίνεται μεταξύ 2,5 μm έως 25 μm 

και αντιστοιχεί στους κυματάριθμους 4.000-400 cm-1 .  

iii. Το άπω υπέρυθρο (FIR) φάσμα που κυμαίνεται μεταξύ 25 μm έως 300 μm και 

αντιστοιχεί στους κυματάριθμους 400-10 cm-1 .  

Η πρώτη περιοχή (ΝΙR) επιτρέπει τη μελέτη των υπερτονικών (overtones) και των 

αρμονικών δονήσεων ή δονήσεων συνδυασμού (harmonic or combination vibrations). 

Στο μέσο υπέρυθρο φάσμα (MIR) παρατηρούνται οι βασικές μεταβολές στη δόνηση 

των μορίων λόγω απορρόφησης ακτινοβολίας, ενώ η άπω υπέρυθρη περιοχή (FIR) 

παρέχει πληροφορίες για τις μοριακές περιστροφές και τις δονήσεις βαρέων ατόμων 

και κρυσταλλικού πλέγματος (δονήσεις υποκαταστάτη-μετάλλου). 

Οι χαρακτηριστικές δονήσεις των διφωσφονικών ενώσεων στην φασματοσκοπία 

υπερύθρου περιγράφονται από τις δονήσεις τάσης και κάμψης των ομάδων P=O, P-

O(H) και P-O- στην περιοχή κάτω από 1320 cm-1
. Πιο συγκεκριμένα, η δόνηση τάση 

δεσμού P=O αναμένεται στους 1225-970 cm-1, οι ασύμμετρες και συμμετρικές 

δονήσεις τάσης δεσμού P-OH και P-C-P στην περιοχή 1100-940 cm-1 και 800-700 cm-

1 αντιστοίχως. Το νερό (συναρμοσμένο ή κρυσταλλικό) απορροφά στην περιοχή των 

3550-3200 cm-1(ασύμμετρες και συμμετρικές δονήσεις τάσης –ΟΗ) και στους 1630-

1600cm-1 (δονήσεις κάμψης) . 

Η πυριδίνη εμφανίζει απορροφήσεις στα 1580 cm-1 λόγω δονήσεων του δεσμού C=N 

και του δεσμού C=C, οι οποίες με τη συναρμογή μετατοπίζονται σε μεγαλύτερους 

κυματάριθμους (πάνω από 1600 cm-1). Σύμφωνα με τους Yamada και Yamamoto, οι 

οποίοι μέτρησαν την απορρόφηση της πυριδίνης σε οξείδια μετάλλων με UV 
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διέγερση, ανακάλυψαν τρείς τύπους απορροφήσεων της πυριδίνης, οι οποίοι 

παρατίθενται και σχηματικά στην Εικόνα 5: 

• Τύπος Η: Η πυριδίνη κάνει δεσμό υδρογόνου με το υδροξύλιο της επιφάνειας 

(~3075 και 999 cm-1) 

• Τύπος L: Η πυριδίνη λειτουργεί ως βάση κατά Lewis (~3075 και 1025 cm-1) 

• Τύπος Β: Η πυριδίνη λειτουργεί ως οξύ κατά Bronsted (3090 και 1005 cm-1) 

 
Εικόνα 5:Οι τρείς τύποι απορροφήσεων της πυριδίνης (H,L,B). (Ελήφθη από παραπομπή 19.) 

 

Στο Φάσμα 1 FT-IR παρατίθενται με μαύρο χρώμα το φάσμα υπερύθρου του 

υποκαταστάτη risedronate και με πράσινο χρώμα του κρυσταλλικού υλικού Ca-Ris. 

Οι κορυφές στο φάσμα του Ca-Ris είναι ελαφρώς μετατοπισμένες προς τα αριστερά 

σε σχέση με το φάσμα του υποκαταστάτη στην περιοχή 1300-400 cm-1. Η μετατόπιση 

αυτή υποδηλώνει το διαφορετικό περιβάλλον της φωσφονικής ομάδας, καθώς και την 

συναρμογή του μεταλλικού κέντρου με τον υποκαταστάτη. 

 
Φάσμα 1: Φάσματα FT-IR του υποκαταστάτη risedronate (μαύρο χρώμα) και του κρυσταλλικού υλικού Ca-

Ris(πράσινο χρώμα) 
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2.5.2. Περιθλασιμετρία Ακτίνων Χ  Μονοκρυστάλλων. 

 

Θεωρία6.7 

Περίθλαση εμφανίζεται όταν κύμα διαδίδεται μέσα από ανοίγματα ή γύρω από 

εμπόδια των οποίων οι διαστάσεις έχουν συγκρίσιμη τάξη μεγέθους με το μήκος 

κύματος. Ως ανοίγματα ή εμπόδια θεωρείται οποιαδήποτε διάταξη που μεταβάλλει 

μέρος από το πλάτος ή τη φάση ενός κύματος. Από τον ορισμό εσκεμμένα απουσιάζει 

κάθε αναφορά στο «φως» γιατί περιθλαστικά φαινόμενα συναντώνται σε κάθε είδος 

κύμανσης, αρκεί τα χαρακτηριστικά μεγέθη του «περιθλαστικού ανοίγματος» να είναι 

αντίστοιχα του μήκους κύματος. 

Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μικρού μήκους κύματος, που 

παράγεται μετά την επιβράδυνση ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας ή κατά τις 

ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις στις εσωτερικές στιβάδες των ατόμων. Η περιοχή μήκους 

κύματος των ακτίνων Χ είναι 10-5 ως 100 Å, αν και η συνήθης φασματομετρία 

ακτίνων Χ περιορίζεται στην περιοχή 0.1 ως 25 Å. 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ του ηλεκτρικού διανύσματος της ακτινοβολίας Χ και των 

ηλεκτρονίων της ύλης, μέσω της οποίας διέρχεται, προκαλεί σκέδαση. Όταν οι ακτίνες 

Χ σκεδάζονται στο οργανωμένο περιβάλλον του κρυστάλλου, συμβαίνει συμβολή 

(ενισχυτική ή καταστρεπτική) των σκεδαζόμενων ακτίνων, επειδή οι αποστάσεις 

μεταξύ των κέντρων σκέδασης είναι του ίδιου μεγέθους με το μήκος κύματος της 

ακτινοβολίας. 

Νόμος του Bragg 

 

 
Εικόνα 6: Περίθλαση των ακτίνων Χ από έναν κρύσταλλo. (Ελήφθη από παραπομπή 6) 
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Όταν μια δέσμη ακτίνων Χ προσκρούει στην επιφάνεια ενός κρυστάλλου με κάποια 

γωνία θ, ένα τμήμα της σκεδάζεται από το επιφανειακό στρώμα των ατόμων. Το μη 

σκεδαζόμενο τμήμα της δέσμης εισέρχεται στο δεύτερο στρώμα των ατόμων, όπου και 

πάλι ένα τμήμα σκεδάζεται και το υπόλοιπο εισέρχεται στο τρίτο στρώμα. Το 

αθροιστικό αποτέλεσμα τη σκέδασης αυτής από τα τακτικά χωροθετημένα κέντρα του 

κρυστάλλου είναι η περίθλαση της δέσμης, όπως περίπου συμβαίνει κατά την 

πρόσπτωση ορατής ακτινοβολίας σε ένα περιθλαστικό φράγμα. Οι προϋποθέσεις για 

περίθλαση των ακτίνων Χ είναι: 

1. Οι αποστάσεις μεταξύ των στρωμάτων των ατόμων πρέπει να είναι περίπου ίδιες 

με το μήκος κύματος ακτινοβολίας  

2. Τα κέντρα σκέδασης πρέπει να κατανέμονται στο χώρο με υψηλή κανονικότητα. 

Το 1912 ο W.L.Bragg παρουσίασε την περίθλαση των ακτίνων Χ από τους 

κρυστάλλους όπως στην Εικόνα 6. Η στενή δέσμη της ακτινοβολίας προσπίπτει στην 

επιφάνεια του κρυστάλλου με γωνία θ. Η σκέδαση είναι αποτέλεσμα της ακτινοβολίας 

με τα άτομα στα σημεία O,Pκαι R. Εάν ισχύει ότι: 

𝑨𝑷 + 𝑷𝑪 = 𝒏𝝀 

όπου  n είναι ένας ακέραιος, η σκεδαζόμενη ακτινοβολία θα βρίσκεται σε φάση στα 

σημεία OCDκαι ο κρύσταλλος θα φαίνεται ότι ανακλά την ακτινοβολία Χ. Ισχύει 

όμως η σχέση: 

𝑨𝑷 = 𝑷𝑪 = 𝒅𝒔𝒊𝒏𝜽 

Όπου d είναι η απόσταση μεταξύ των επιπέδων (στρωμάτων) του κρυστάλλου. Έτσι, η 

συνθήκη για ενισχυτική συμβολή της δέσμης για τη γωνία θ δίνεται από τη σχέση : 

𝒏𝝀 = 𝟐𝒅𝒔𝒊𝒏𝜽 

Η παραπάνω εξίσωση είναι γνωστή ως εξίσωση Braggκαι είναι θεμελιώδους 

σημασίας. Να σημειωθεί ότι οι ακτίνες Χ εμφανίζονται σαν να ανακλώνται από τον 

κρύσταλλο, μόνο όταν η γωνία πρόσπτωσης ικανοποιεί τη σχέση  

𝒔𝒊𝒏𝜽 =
𝒏𝝀

𝟐𝒅
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Κρυσταλλογραφικά δεδομένα 

 

Πίνακας 1: Κρυσταλλογραφικά δεδομένα για την ένωση«Ca-RIS» [μονοδιάστατο 

πολυμερές συναρμογής (1D)] 

Ένωση 

«Ca-RIS» 

{Ca[(C5H4NH)CH2C(OH)(PO3H)2]2(Η2Ο)} 

 

Μοριακός τύπος C7 H11Ca N O8 P2 

Μοριακό βάρος 339.19 

Κρυσταλλικό σύστημα monoclinic 

Ομάδα χώρου συμμετρίας P 21 21 21 

a (Å) 6.7990(9) 

b (Å) 13.091(2) 

c (Å) 13.446(2) 

α (deg) 90 

β (deg) 90 

γ (deg) 90 

Cell Volume 1196.77 

Z, Z’ 4, 0 

R-Factor (%) 5.71 

 

Το Διάγραμμα 1 προέκυψε από την ανάλυση της κρυσταλλικής δομής και αποτέλεσε 

το θεωρητικό διάγραμμα της ένωσης Ca-RIS, η οποία συντέθηκε μέσω υδροθερμικής 

αντίδρασης. Με τη βοήθεια του προγράμματος Mercury, στον Πίνακα 1 παρατίθενται 

τα κρυσταλλογραφικά δεδομένα του μονοδιάστατου πολυμερούς. Στο Διάγραμμα 2 

πραγματοποιείται σύγκριση του στερεού από την αντίδραση φιάλης (κόκκινο χρώμα) 

και του Ca-RIS από την υδροθερμική αντίδραση (μπλε χρώμα). Παρατηρείται, ότι τα 

δύο διαγράμματα είναι ταυτόσημα (ίδιες θέσεις κορυφών), με μόνη διαφορά τα counts 

per second (άξονας y) να είναι μεγαλύτερα στο δείγμα Ca-RIS της υδροθερμικής 

αντίδρασης, καθώς το στερεό εμφάνιζε μεγαλύτερη κρυσταλλικότητα από εκείνο της 

αντίδρασης φιάλης. Τέλος, στους  Πίνακα 2 και 3 αναφέρονται αντίστοιχα τα μήκη 

των δεσμών και οι γωνίες των μεταλλικών κέντρων της ένωσης Ca-Ris.  
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Διάγραμμα 1: Το διάγραμμα XRD CaRis αποτελεί το θεωρητικό διάγραμμα της ένωσης Ca-RIS μέσω 

υδροθερμικής αντίδρασης. Λήφθηκε από την ομάδα του Duane Choquesillo Lazarte. 

 

 

 

Διάγραμμα 2: Η σύγκριση των δειγμάτων Ca-RIS της αντίδρασης σε φιάλη (κόκκινο χρώμα) και της 

υδροθερμικής αντίδρασης(μπλε χρώμα). 
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Πίνακας 2: Μήκη δεσμών (Å) των μεταλλικών κέντρων της ένωσης «Ca-RIS». 
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Πίνακας 3: Γωνίες (°) των μεταλλικών κέντρων της ένωσης «Ca-RIS». 

 

 

 

 

 



22 
 

2.5.3. Φασματομετρία EDS και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM)15 

 

Ο μηχανισμός παραγωγής ακτίνων Χ στηρίζεται στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, 

δηλαδή στην εκπομπή ηλεκτρονίων από την επιφάνεια αγωγού όταν σε αυτόν 

προσπίπτει φως. Αντίστροφα, γίνεται εκπομπή φωτός από την επιφάνεια του αγωγού 

όταν σε αυτόν προσπίπτουν ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας. Έτσι, μπορεί να διεγερθεί 

όλο το εύρος των ατόμων του περιοδικού πίνακα. Το EDS χρησιμοποιεί το φάσμα 

ακτίνων Χ που εκπέμπεται από ένα στερεό δείγμα βομβαρδισμένο με εστιασμένη 

δέσμη ηλεκτρονίων για να γίνει τοπική χημική ανάλυση. Η ποιοτική ανάλυση 

περιλαμβάνει την αναγνώριση των γραμμών στο φάσμα και είναι αρκετά απλή λόγω 

της απλότητας του φάσματος των ακτίνων Χ. Η ποσοτική ανάλυση (προσδιορισμός 

των συγκεντρώσεων των παρόντων στοιχείων) συνεπάγεται τη μέτρηση της έντασης 

κάθε γραμμής στο φάσμα για κάθε στοιχείο  του δείγματος. Με τη σάρωση της 

δέσμης σε ένα τηλεοπτικό ράστερ και την εμφάνιση της έντασης μιας επιλεγμένης 

γραμμής ακτίνων Χ, μπορούν να παραχθούν εικόνες απεικόνισης στοιχείων ή 

«χάρτες» . Επίσης, εικόνες που παράγονται από τα ηλεκτρόνια που συλλέγονται από 

το δείγμα αποκαλύπτουν την μορφολογία της επιφάνειας ή διαφορές στον μέσο 

ατομικό αριθμό ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία. Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 

σάρωσης (SEM), το οποίο σχετίζεται στενά με τον ανιχνευτή ηλεκτρονίων, έχει 

σχεδιαστεί κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρονικών εικόνων, αλλά μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για χαρτογράφηση στοιχείων, ακόμα και ανάλυση σημείων, εάν 

προστεθεί φασματόμετρο ακτίνων Χ.  

Με βάση την εμφάνιση των κορυφών από την στοιχειακή ανάλυση, επιβεβαιώθηκε η 

συναρμογή του ασβεστίου στο διφωσφονικό φάρμακο (Φάσμα 2). Από την ένταση 

κάθε κορυφής πραγματοποιήθηκε η ποσοτική ανάλυση κάθε στοιχείου στην 

επιλεγμένη περιοχή που έπεφτε η δέσμη ηλεκτρονίων. Τέλος, με την βοήθεια του 

SEM λήφθηκαν οι φωτογραφίες των κρυσταλλικών υλικών (Εικόνα 7). 
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Φάσμα 1:  Το φάσμα EDS για το κρυσταλλικό υλικό Ca-Ris 

 

 

Εικόνα 7: Οι εικόνες των κρυστάλλων Ca-Ris λήφθηκε με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωση 

(SEM) 

 

2.5.4. Ανάλυση κρυσταλλογραφικής δομήςCa-RIS, 

{Ca[(C5H4NH)CH2C(OH)(PO3H)2]2(Η2Ο)} 

 

Η ένωση Ca-RIS έχει ασύμμετρη δομική μονάδα 

Ca[(C5H4NH)CH2C(OH)(PO3H)2]2(Η2Ο) και περιλαμβάνει ένα άτομο ασβεστίου 

(Ca+2), έναν υποκαταστάτη RIS καθώς και ένα συναρμοσμένο νερό. Επίσης, μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως ένα μονοδιάστατο πολυμερές συναρμογής (1D), το οποίο 

επεκτείνεται κατά τον άξονα a (Εικόνα 8).  
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Εικόνα 8: Πακετάρισμα της δομής Ca-RIS 

Το μεταλλικό κέντρο ασβεστίου (Ca2+) έχει αριθμό συναρμογής επτά παρουσιάζοντας 

γεωμετρία πενταγωνική διπυραμιδική. Περιβάλλεται από έξι οξυγόνα που 

προέρχονται από τις φωσφονικές ομάδες τριών υποκαταστατών RIS και από ένα 

οξυγόνο που προέρχεται από τη συναρμογή του νερού. Πιο συγκεκριμένα, το 

μεταλλικό κέντρο συναρμόζεται με τον ένα υποκαταστάτη RIS, που δρα τριδοντικά 

(Ο1,Ο3,Ο6), ενώ με τους δύο υποκαταστάτες RIS συναρμόζεται με μονοδοντικό 

τρόπο. Παρόλα αυτά, όλα τα οξυγόνα, εκτός από το οξυγόνο που προέρχεται από το 

νερό και από το Ο6, δρουν γεφυρωτικά με γειτονικά μεταλλικά κέντρα ασβεστίου 

(Εικόνα 9). 
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Εικόνα 9: Σφαίρα συναρμογής Ca-RIS. 

 

Ο υποκαταστάτης RIS έχει χάσει δύο πρωτόνια από κάθε φωσφονική ομάδα, ενώ το 

άζωτο στην πυριδίνη βρίσκεται πρωτονιωμένο όπως επίσης και το υδροξύλιο του 

υποκαταστάτη. Συνεπώς το συνολικό φορτίου του υποκαταστάτη είναι «-2». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Μελέτη ελεγχόμενης αποδέσμευσης  

3.1.Θεωρία:Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR)2 

Η φασματοσκοπία NMR είναι μία μέθοδος φασματοσκοπίας απορρόφησης όπου το 

δείγμα, ευρισκόμενο με τις προσανατολισμένες ιδιοπεριστροφές (spin) του μέσα σε 

μαγνητικό πεδίο, απορροφά ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε συχνότητες, οι οποίες 

το χαρακτηρίζουν. Η απορρόφηση εξαρτάται από τον παρατηρούμενο πυρήνα. Ένα 

φάσμα NMR αποτελείται από πληθώρα κορυφών, οι οποίες έχουν προκύψει από τον 

συντονισμό σε διάφορες συχνότητες. Η μέθοδος βασίζεται στην ανίχνευση πυρήνων 

με spin,οι οποίοι έχουν περιττό ατομικό ή μαζικό αριθμό.  

Ο φασματογράφος NMR αποτελείται από ένα μαγνήτη με μορφή σωληνοειδούς, ο 

οποίος περιέχει υπεραγώγιμο υλικό. Η ένταση του πεδίου προσδιορίζει και τη 

διακριτικότητα των φασμάτων τα οποία λαμβάνονται. Όσο μεγαλύτερη είναι η 

ένταση, τόσο αυξάνεται η διακριτικότητα ( η διάκριση πληθυσμών ανάμεσα στις δύο 

καταστάσεις spin). Η μαγνήτιση των υπεραγώγιμων υλικών είναι μόνιμη και 

επιτυγχάνεται με τη διατήρησή τους σε περιβάλλον υγρού ηλίου (4.2 Κ). Το δοχείο 

του υγρού αζώτου λειτουργεί ως μόνωση εξωτερικά του δοχείου του υγρού ηλίου και 

ανάμεσά τους παρεμβάλλεται «μανδύας» (δοχείο) με κενό. Κάποια πηνία τα οποία 

υπάρχουν μέσα στο μαγνήτη έχουν ως σκοπό να διατηρήσουν την ομοιογένεια του 

πεδίου. Η ομοιογένεια και η σταθερότητα του πεδίου αποτελούν βασικούς 

παράγοντες για την επιτυχή λήψη φάσματος. Αυτή εξετάζεται με την εκπομπή και 

λήψη μιας δεδομένης συχνότητας αναφοράς. 

Στο κέντρο του συστήματος, τοποθετείται ο αισθητήρας (probe). Αυτός περιλαμβάνει 

τον απαραίτητο εξοπλισμό (συντονισμένα κυκλώματα) για την εκπομπή υψίσυχνων 

παλμών προς το δείγμα, ώστε να διεγερθούν οι παρατηρούμενοι πυρήνες και να γίνει 

λήψη της κυματομορφής αποδιέγερσης. Η παλμοσειρά περιλαμβάνει το πιθανό εύρος 

συχνοτήτων, το οποίο απαιτείται για τη διέγερση όλων των πυρήνων του 

παρατηρούμενου χημικού είδους. Η ενέργεια που απαιτείται για τη διέγερση όλων 

των πυρήνων αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη τιμή συχνότητας (συχνότητα 

συντονισμού), η οποία εξαρτάται από την ισχύ του μαγνητικού πεδίου και τις 

μαγνητικές ιδιότητες των ισοτόπων των μελετούμενων πυρήνων. 
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Η αποδιέγερση των πυρήνων (που εξαρτάται από τους χρόνους αποκατάστασης Τ1 

και Τ2) επάγει στο πηνίο παρατήρησης, ένα ρεύμα το οποίο ενισχύεται και καταλήγει 

στον δέκτη, όπου και αποδιαμορφώνεται. Στη συνέχεια, αφού δειγματοληφθεί και 

ψηφιοποιηθεί, υπόκειται σε μετασχηματισμού κατά Fourier. Με τη μαθηματική αυτή 

επεξεργασία λαμβάνεται στο πεδίο συχνοτήτων το φασματικό περιεχόμενο του 

συστήματος, το οποίο εξετάζεται. Τέλος, γίνεται βελτίωση του ληφθέντος φάσματος 

(διόρθωση φάσης, διόρθωσης της βασικής γραμμής του φάσματος) (Εικόνα 10). Η 

ολοκλήρωση των κορυφών δίνει πληροφορίες για τον αριθμό των πρωτονίων της 

εξεταζόμενης ουσίας σε φάσματα πρωτονίων. 

Η παρασκευή των δειγμάτων γίνεται με τη διαλυτοποίησή τους σε δευτεριωμένο 

διαλύτη. Τα διαλυμένα δείγματα μεταφέρονται σε σωληνίσκο κατάλληλης διαμέτρου 

(5mm ή 10mm) και τελικά στον αισθητήρα. 

 

Εικόνα 10 : Σχηματική περιγραφή λήψης φασματογράφου NMR. Λήφθηκε από παραπομπή 2 

 

3.2. Χημικά Αντιδραστήρια – Όργανα & Υλικά 

➢ Το πεχάμετρο που χρησιμοποιήθηκε για τη ρύθμιση του pH των διαλυμάτων ήταν της 

εταιρίας WTW και συγκεκριμένα το TwpH315i, με ηλεκτρόδιο τύπου SeTix 41 

electrode. 

➢ Πιπέτα Gilson (1000 μl). 

➢ Πρέσσα για την παρασκευή των χαπιών. 
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➢ Το Φασματοφωτόμετρο που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη φασμάτων NMR 

πρωτονίου (1H)  ήταν της εταιρείας Bruker (DPX-300). 

Για την παρασκευή των φαρμακευτικών σκευασμάτων, προστέθηκαν τρεις έκδοχες 

ενώσεις (excipients): Κυτταρίνη, Λακτόζη και Πυριτικό οξύ. Τα έκδοχα αποτελούν 

ενώσεις χωρίς φαρμακευτική δράση που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία 

φαρμάκων με σκοπό τη βελτίωση κάποιων χαρακτηριστικών (χρώση, αφή, οσμή, 

όψη, γεύση) των φαρμάκων ή βοηθούν στην καλύτερη απορρόφηση, κατανομή, 

διάλυση και δράση της δραστικής ουσίας. Στον Πίνακα 4 αναγράφονται τα 

χαρακτηριστικά των έκδοχων ενώσεων που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Πίνακας 4: Χαρακτηριστικά των έκδοχων ενώσεων. 

Έκδοχη ένωση Χαρακτηριστικά 

Κυτταρίνη 

(C6H10O5)n 

Μοριακό Βάρος: 162.14 g / mol 

Πυκνότητα: d = 1.5 g / cm3 (20oC) 

Λακτόζη 

C12H22O11·H2O 
ΜοριακόΒάρος: 30.3 g / mol 

Πυριτικόοξύ (silica) 

SiO2·xH2O 
Μοριακό Βάρος (άνυδρο): 60.09 g / mol 

 

Για την ποσοτικοποίηση των φωσφονικών φαρμάκων χρησιμοποιήθηκε πρότυπο 

διάλυμα της εταιρείας SigmaAldrich, οξειδίου του δευτερίου (99.9% D) το οποίο 

περιέχει 0.05 wt % 3-(τριμεθυλοσιλυλ)προπιονικό-2,2,3,3-d4 οξύ (σε μορφή άλατος 

νατρίου). Τα χαρακτηριστικά του διαλύματος και η χημική του δομή παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον Πίνακα 5. 

 

Πίνακας 5: Χαρακτηριστικά του πρότυπου διαλύματος. 

Πρότυπο διάλυμα Χαρακτηριστικά 

οξειδίου του δευτερίου (D2O), 99.9% D  με 

0.05 wt % 3-(τριμεθυλοσιλυλ)προπιονικό-2,2,3,3-d4 οξύ 

 

 

 

 

Μοριακό Βάρος: 20.03 g / mol 

d: 1.107 g / mL 

σ.ζ.: 101,4 οC, σ.τ.: 3,8 οC 
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Τέλος, στο διάλυμα που πραγματοποιήθηκε η αποδέσμευση, παρατηρήθηκε η 

κρυστάλλωση του risedronic acid, εξαιτίας του χαμηλού pH (pH=1.3). Έτσι, 

δοκιμάστηκε  και προστέθηκε στο διάλυμα ένα κατιοντικό δενδριμερές (PAMAM) 

και ένα κατιοντικό πολυμερές (LPEI) σε ίση μοριακή συγκέντρωση με του 

διφωσφωνικού φαρμάκου (850,455μmole), με το οποίο δεσμεύτηκε το αρνητικά 

φορτισμένο risedronate πριν κρυσταλλώσει. Στον Πίνακα 6 παρατίθενται αναλυτικά 

τα χαρακτηριστικά των ενώσεων. 

 

Πίνακας 6: Χαρακτηριστικά του δενδριμερούς και του πολυμερούς. 

Ένωση Χαρακτηριστικά 

Polyamidoamine dendrimer (PAMAM) Generation (2.0) 

Surface: NH2 

Conc: 41.89% w/w in 

MeOH 

Mr: 3256 

Measured Diameter(Å):29 

Surface groups: 16 

Linear polyethylenimine (LPEI) Mw~22,000 Da 

Repeat unit: 43.04 g/mol 

Soluble in: hot water, low 

pH, methanol, ethanol, 

chloroform 

 

3.3. Πειραματική Διαδικασία 

3.3.1. Παρασκευή χαπιών. 

Με τη βοήθεια πρέσσας παρασκευάστηκαν τα χάπια «CONTROL». Τα χάπια αυτά 

περιείχαν την ενεργή ουσία (risedronate) σε στερεή μορφή και σε συγκεκριμένη 

μοριακή συγκέντρωση (850.456 μmol). Επιπλέον, προστέθηκαν τρεις έκδοχες 
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ενώσεις (Κυτταρίνη, Λακτόζη και Πυριτικό οξύ), ώστε το κάθε χάπι να είχε τελικό 

βάρος 1 gr. Στη συνέχεια, παρασκευάστηκαν χάπια που περιείχαν τομεταλλο-

διφωσφονικό υλικό ως ενεργή ουσία (Ca-RIS) σε στερεή μορφή και με ίδια μοριακή 

συγκέντρωση με αυτή του «ελεύθερου» διφωσφονικού φαρμάκου με τα χάπια 

«CONTROL». Με αυτόν τον τρόπο, ήταν εφικτή η άμεση σύγκρισή τους.Στον 

Πίνακα 7 και Πίνακα 8,παρουσιάζονται αναλυτικά οι ποσότητες έκδοχων ενώσεων, 

του διφωσφονικού φαρμάκου και του μεταλλο-διφωσφονικού υλικού που 

χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε χάπι που κατασκευάστηκε. 

Πίνακας 7: Ποσότητα του διφωσφονικού φαρμάκου risedronate και των έκδοχων 

ενώσεων στα χάπια «CONTROL» που παρασκευάστηκαν. 

ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ RIS 

Mr (g/mol) 301.113 

m (g) 0.256 g 

έκδοχα (g) 0.248g 

 

Πίνακας 8: Ποσότητα του μέταλλο-διφωσφονικού υλικού και των έκδοχων ενώσεων 

στα χάπια που παρασκευάστηκαν. 

ΜΕΤΑΛΛΟ-

ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚO 

ΥΛΙΚO 

«Ca-RIS» 

Mr (g / mol) 339.1897 

m (g) 0.288 g 

έκδοχα (g) 0.237 g 

 

3.3.2. Εύρεση μέγιστης συγκέντρωσης διφωσφονικού φαρμάκου για κάθε χάπι. 

Σε ποτήρι ζέσεως (150 ml), προστέθηκε η ποσότητα του διφωσφονικού φαρμάκου  

που τοποθετήθηκε στα χάπια κατά την παρασκευή τους. Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε 

συγκεκριμένη ποσότητα απιονισμένου νερού και το pH ρυθμίστηκε με τη βοήθεια 

διαλύματος υδροχλωρικού οξέος.  

Εφαρμόστηκε ανάδευση έτσι ώστε να διαλυθεί η διφωσφονική ένωση. Μέσα από το 

ποτήρι ζέσης πραγματοποιήθηκε λήψη δείγματος (350 μl) με πιπέτα Gilson (1000 μl). 
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Το δείγμα τοποθετήθηκε σε ειδικό σωληνίσκο NMR και στη συνέχεια προστέθηκαν 

150 μl πρότυπου  διαλύματος γνωστής συγκέντρωσης (4.3371 μmol),  ώστε να γίνει 

λήψη φασμάτων 1Η NMR και να ποσοτικοποιηθεί η ποσότητα του διφωσφονικού 

φαρμάκου στο κάθε δείγμα με ολοκλήρωση επιλεγμένων κορυφών. 

3.3.3. Αξιολόγηση της % αποδέσμευσης φαρμάκου συναρτήσει του χρόνου. 

Σε ποτήρι ζέσεως (150 ml), προστέθηκαν 50 ml απιονισμένου νερού με pH = 1.3 που 

είχε ρυθμιστεί με διάλυμα υδροχλωρικού οξέος. Το κάθε χάπι τοποθετήθηκε μέσα σε 

πλαστικό διχτάκι και βυθίστηκε στο ποτήρι ζέσης, έτσι ώστε να έρχεται σε επαφή με 

το αναδευόμενο διάλυμα, αλλά να παραμένει αιωρούμενο μέσα στο διάλυμα. 

Εφαρμόστηκε ήπια ανάδευση έτσι ώστε το διάλυμα να παραμένει ομογενές. Μέσα 

από το ποτήρι ζέσης πραγματοποιήθηκε λήψη δείγματος (350 μl) με πιπέτα Gilson 

(1000 μl) σε συγκεκριμένο χρόνο. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε ανά μία ώρα 

για τις πρώτες έξι ώρες, ύστερα ακολούθησε η ένατη, η εικοστή τέταρτη, η τριακοστή 

ώρα και η τεσσαρακοστή όγδοη. Από την 48η ώρα και μετά η δειγματοληψία γινόταν 

ανά 24 ώρες (1 ημέρα) ή ανά 48 ώρες (2 ημέρες) ή και σε μεγαλύτερους χρόνους, αν 

αυτό ήταν απαραίτητο. 

Επειδή παρατηρήθηκε η κρυστάλλωση του ρισεδρονικού οξέος κατά την 

απελευθέρωσή του από το χάπι, δοκιμάστηκαν δύο κατιοντικά πολυμερή, με σκοπό 

να δεσμευτεί το αρνητικά φορτισμένο οξύ. Αρχικά, στο ποτήρι ζέσεως (150 mL) 

προστέθηκαν με μια σύριγγα 2 mL PAMAM και 48 mL απιονισμένου νερού. Το 

διάλυμα ρυθμίστηκε με διάλυμα υδροχλωρικού οξέος σε pH = 1.3 και ακολουθήθηκε 

η ίδια διαδικασία δειγματοληψίας όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Τα αποτελέσματα 

δεν ήταν ικανοποιητικά και για τη βελτίωση της πειραματικής διαδικασίας 

χρησιμοποιήθηκε το κατιοντικό πολυμερές LPEI. Ομοίως, σε ένα ποτήρι ζέσεως (150 

mL) προστέθηκαν 0.435 g (850.456 μmol) LPEI τα οποία διαλύθηκαν σε 50 mL 

απιονισμένου νερού ρυθμισμένο σε pH = 1.3. Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία 

δειγματοληψίας και τοποθέτησης του χαπιού. 

Μετά την τοποθέτηση του δείγματος σε ειδικούς σωληνίσκους NMR γινόταν 

προσθήκη 150 μl πρότυπου διαλύματος D2O γνωστής συγκέντρωσης (4.3371 μmol) 

έτσι ώστε να γίνει λήψη φασμάτων 1Η NMR με φασματοφωτόμετρο Bruker DPX-300 

και να ποσοτικοποιηθεί η ποσότητα του διφωσφονικού φαρμάκου στο κάθε δείγμα. 
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Σε συγκεκριμένα πειράματα παρατηρήθηκε ότι η % αποδέσμευση του φαρμάκου 

έφτανε σε σταθερές τιμές (plateau). Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε 

αλλαγή/αντικατάσταση του υδατικού διαλύματος με καινούριο διάλυμα του ίδιου pH,  

3.4. Αποτελέσματα & Συζήτηση 

Το πρότυπο διάλυμα που χρησιμοποιήθηκε για την ποσοτικοποίηση ήταν οξείδιο του 

δευτερίου (99.9% D) το οποίο περιέχει 0.05 wt % 3-(τριμεθυλοσιλυλ)προπιονικό-

2,2,3,3-d4 άλας νατρίου. Η χημική αυτή ένωση σε φάσματα πρωτονίου (1Η) NMR 

παρουσιάζει μία απλή κορυφή με χημική μετατόπιση, δ = 0 ppm, η οποία προκύπτει 

λόγω των εννιά ατόμων υδρογόνου των τριών μεθυλομάδων που διαθέτει.  

Στην πειραματική διαδικασία για την ποσοτικοποίηση της συγκέντρωσης των 

φαρμάκων χρησιμοποιήθηκαν 150 μl από αυτό το πρότυπο διάλυμα. Το διάλυμα 

περιείχε 0.05 wt % 3-(τριμεθυλοσιλαλο) προπιονικό-2,2,3,3-d4 άλας νατρίου (TMSP), 

οπότε στα 100 g είχε 0.05 g TMSP. Σύμφωνα με την πυκνότητα του δαλύματος ισχύει 

ότι: 

d = 1.107 g / ml 

d = 
𝒎

𝑽
→𝐕 =  

𝟏𝟎𝟎𝒈

𝟏.𝟏𝟎𝟕𝒈/ 𝒎𝒍
→𝐕 =  𝟗𝟎. 𝟑𝟑𝟒𝐦𝐥 

 

Τα 90.334 ml διαλύματος περιέχουν 0.005gr TMSP, οπότε στα 150 μl που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ποσοτικοποίηση θα περιέχονται 0.00008303 g. Το 

μοριακό βάρος της ένωσης TMSP είναι 172.27 g / mol, άρα: 

n =  
𝒎

𝑴𝒓
→n = 

𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟖𝟑𝟎𝟑 𝐠

𝟏𝟕𝟐.𝟐𝟕𝒈 / 𝒎𝒐𝒍
→n = 0.0000004819 mol ή 0.48197568 μmol 

 

Η ένωση αυτή έχει εννιά πρωτόνια στις τρεις μεθυλομάδες που συνεισφέρουν στο 

ολοκλήρωμα της κορυφής στο φάσμα 1Η NMR, οπότε το ολοκλήρωμα της κορυφής 

θα ισούται:  9 * (0.48197568 μmol) = 4.3371 μmol. 
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Φάσμα 2 : Φάσμα NMR που λήφθηκε για την εύρεση της μέγιστης συγκέντρωσης ρισεδρονικού οξέος. 

 

Το εμβαδόν μιας κορυφής (ολοκλήρωση) είναι ευθέως ανάλογο προς τον αριθμό των 

πρωτονίων (1H), τα οποία είναι υπεύθυνα για την εμφάνιση της. Με τον υπολογισμό 

του εμβαδού των κορυφών ενός φάσματος NMR, μπορούμε να γνωρίζουμε την 

αναλογία των υδρογόνων που αντιστοιχούν στη κάθε ένωση. Έτσι, με την 

ολοκλήρωση και σύγκριση των χαρακτηριστικών κορυφών των διφωσφονικών 

ενώσεων με την κορυφή του πρότυπου διαλύματος γνωστής συγκέντρωσης (4.3371 

μmol), υπολογίστηκε η ποσότητα του διφωσφονικού φαρμάκου που περιείχε κάθε 

δείγμα που μελετήθηκε.  

Για την εύρεση της συγκέντρωσης του risedronate πραγματοποιήθηκε ολοκλήρωση 

των χαρακτηριστικών κορυφών και συγκεκριμένα της κορυφής με χημική μετατόπιση 

δ ≈ 8.8ppm (Φάσμα 3), διότι σε μικρότερες χημικές μετατοπίσεις εμφανίζονται 

κορυφές που οφείλονται στις έκδοχες ενώσεις, κυρίως στη λακτόζη (Φάσμα 4), που 

χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή των χαπιών και πιθανόν να επηρεάζουν τις 

χαρακτηριστικές κορυφές των φαρμάκων. 
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Φάσμα 3:Χαρακτηριστικό φάσμα NMRτου ρισεδρονικού οξέος κατά την απελευθέρωσή του από το χάπι. 

 

Για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης του διφωσφονικού φαρμάκου σε κάθε δείγμα 

η τιμή των ολοκληρωμάτων που ελήφθη από το λογισμικό Topspin διαιρέθηκε με το 

πλήθος των πρωτονίων που είναι υπεύθυνα για την εμφάνιση της κορυφής και 

πραγματοποιήθηκε διόρθωση σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση: 

 

Συγκέντρωση φαρμάκου δείγματος=  
(

𝝄𝝀𝝄𝜿𝝀ή𝝆𝝎𝝁𝜶

𝜶𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝇 𝝅𝝆𝝎𝝉𝝄𝝂ί𝝎𝝂
)∗(𝝉𝜺𝝀𝜾𝜿ό𝝇 ό𝜸𝜿𝝄𝝇𝜹𝜾𝜶𝝀ύ𝝁𝜶𝝉𝝄𝝇)

(ό𝜸𝜿𝝄𝝇𝜹𝜺ί𝜸𝝁𝜶𝝉𝝄𝝇)
 

 

 

Ο όγκος του κάθε δείγματος όπως ήδη έχει αναφερθεί είναι 350 μl και ο τελικός 

όγκος αποτελεί τον όγκο του απιονισμένου νερού που έχει παραμείνει στο ποτήρι 

ζέσης μετά από κάθε δειγματοληψία που πραγματοποιείται. 

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του προγράμματος IGOR τα αποτελέσματα 

συγκεντρώθηκαν σε διαγράμματα-καμπύλες αποδέσμευσης που συσχετίζουν την % 

αποδέσμευση έναντι του χρόνου. 

Η % αποδέσμευση υπολογίστηκε με βάση την εξίσωση: 

 

αποδέσμευση (%) =
𝝈𝝊𝜸𝜿έ𝝂𝝉𝝆𝝎𝝈𝜼 𝝋𝜶𝝆𝝁ά𝜿𝝄𝝊 𝜹𝜺ί𝜸𝝁𝜶𝝉𝝄𝝇

𝝁έ𝜸𝜾𝝈𝝉𝜼 𝝈𝝊𝜸𝜿έ𝝂𝝉𝝆𝝎𝝈𝜼 𝝋𝜶𝝆𝝁ά𝜿𝝄𝝊
 * 100% 

 

(μmol)  
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Η μέγιστη συγκέντρωση φαρμάκου είναι η συγκέντρωση του φαρμάκου που 

τοποθετήθηκε στο κάθε χάπι κατά την παρασκευή του.  

Τέλος η κανονικοποίηση της καμπύλης έγινε με βάση την εξίσωση : 

y = A· eBx + C 

και χρησιμοποιήθηκε για την κανονικοποίηση όλων των καμπυλών που 

παρουσιάζονται παρακάτω.  

Το πείραμα της αποδέσμευσης τόσο για το “control RIS” όσο και για την 

μεταλλοφωσφονική ένωση Ca-RIS πραγματοποιήθηκαν δύο φορές, ώστε να ελεγχθεί 

η επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων.  

3.4.1. Εύρεση μέγιστης συγκέντρωσης Διφωσφονικού-φαρμάκου 

Η θεωρητική συγκέντρωση φωσφονικού που προστέθηκε στα χάπια ήταν 850.456 

μmol. Mε βάση την ολοκλήρωση των κορυφών στα φάσματα NMR πρωτονίου (1Η) 

υπολογίστηκε η μέγιστη συγκέντρωση του φαρμάκου σε σύγκριση με πρότυπο 

διάλυμα γνωστής συγκέντρωση. Η πειραματική τιμή της μέγιστης συγκέντρωσης του 

φαρμάκου ήταν 1059.657 μmol, μεγαλύτερη από τη θεωρητική τιμή. Αυτό μπορεί να 

οφείλεται στο pH των διαλυμάτων που μελετήθηκαν το οποίο ήταν αρκετά όξινο (pH 

= 1.3) και μπορεί να επηρεάσει τα φάσματα 1H NMR. Για τον υπολογισμό της % 

αποδέσμευσης χρησιμοποιήθηκε η πειραματική τιμή ως μέγιστη συγκέντρωση 

φαρμάκου. 
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3.4.2. Μελέτη αποδέσμευσης φαρμάκου  

 

Διάγραμμα 3: Διάγραμμα της % αποδέσμευση ρισεδρονικού οξέος (μέσος όρος) συναρτήσει του χρόνου. 

Στο Διάγραμμα 3 παρατηρείται ότι η αποδέσμευση του risedronic acid από το χάπι 

στο διάλυμα γίνεται μέγιστη στις πρώτες δύο ώρες αγγίζοντας το 13% . Στις επόμενες 

ώρες παρατηρείται σταδιακή μείωση της συγκέντρωσης του οξέος γεγονός που 

προκλήθηκε από την κρυστάλλωση του ρισεδρονικού οξέος εξαιτίας του χαμηλού pH 

(pH=1.3).  Οι μετρήσεις που λήφθηκαν για τη δημιουργία του διαγράμματος 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 9. 

Πίνακας 9: Στον πίνακα παρουσιάζονται οι μετρήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την 

δημιουργία του διαγράμματος 3. 

Time 

(hours) 

Ολοκλήρωμα 

(Α) 

RIS(μmole) 

(Α) 

% 

release 

(Α) 

Ολοκλήρωμα 

(Β) 

RIS (μmole) 

(Β) 

%release 

(Β) 

Μέση 

τιμή 

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 

1 1.0776 153.9428571 14.53 0.828 118.2857143 11.16 12.85 

2 1.0791 153.0780429 14.45 0.9177 130.1823 12.29 13.37 

9 1.1095 151.843 14.33 0.9415 128.851 12.16 13.24 

24 0.9837 133.6426714 12.61 0.8623 117.1496143 11.06 11.83 

30 0.976 131.6205714 12.42 0.8506 114.7094857 10.83 11.62 

48 0.8986 120.2840286 11.35 0.781 104.5424286 9.87 10.61 

72 0.8201 108.9561429 10.28 0.7374 97.96885714 9.25 9.76 

96 0.7421 97.85118571 9.23 0.6595 86.95978571 8.21 8.72 

144 0.5798 75.87097143 7.16 - - - 7.16 
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Διάγραμμα 4 : Στο διάγραμμα παρουσιάζεται η % αποδέσμευση του risedronic acid σε συνάρτηση με τον χρόνο. 

Στο διάλυμα που γινόταν η απελευθέρωση είχε προστεθεί το δενδριμερές PAMAM. 

 

Με την προσθήκη του δενδριμερούς PAMAM παρατηρήθηκε ότι η αποδέσμευση του 

ρισεδρονικού οξέος από το χάπι στο διάλυμα με pH = 1.3 αυξήθηκε με πιο ήπιο 

τρόπο από ότι στο διάλυμα που δεν είχε γίνει προσθήκη κάποιου πολυμερούς 

(Διάγραμμα 4). Στο πρώτο μέρος της αποδέσμευσης έφτασε στο μέγιστο μόλις 

συμπληρώθηκε το πρώτο 24ωρο δειγματοληψίας. Με την αλλαγή του νερού (2nd 

release),αυξήθηκε η αποδέσμευση, αγγίζοντας το 9 % της συνολικής αποδέσμευσης. 

Παρόλο που αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα κρυστάλλωσης του ρισεδρονικού οξέος 

στο χαμηλό pH του διαλύματος, τα αποτελέσματα του δενδριμερούς PAMAM δεν 

ήταν ικανοποιητικά (Πίνακες 10,11), καθώς η αποδέσμευση γινόταν με πολύ αργό 

ρυθμό και δεν έφτασε το 13% αποδέσμευσης όπως στην αποδέσμευση του Control 

RIS χωρίς κάποιο πολυμερές. Ένας πιθανός λόγος που προκάλεσε το συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα είναι ότι το δενδριμερές PAMAM, λόγω του σχήματος και του θετικού 

του φορτίου, να κάλυψε την εξωτερική επιφάνεια του χαπιού και έτσι να μην 

επέτρεπε στο διφωσφονικό φάρμακο να απελευθερωθεί στο διάλυμα. Στο 

συγκεκριμένο πείραμα δεν έγινε επανάληψη. 
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Πίνακας 10: Στον πίνακα παρουσιάζονται οι μετρήσεις του 1ουrelease που 

χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία του Διαγράμματος 4 . 

Time 

(hours) 

Ολοκλήρωμα 

 

RIS(μmole) 

 

%release 

 

0 0 0 0.00 

1 0.0493 7.042857143 0.66 

2 0.0988 14.01548571 1.32 

3 0.1261 17.76208571 1.68 

4 0.1763 24.65681429 2.33 

5 0.1014 14.08011429 1.33 

6 0.1783 24.57992857 2.32 

9 0.292 39.96228571 3.77 

24 0.3356 45.59365714 4.30 

30 0.3203 43.19474286 4.08 

48 0.3499 46.83661429 4.42 

72 0.3612 47.988 4.53 

96 0.3795 50.03978571 4.72 

144 0.4203 54.99925714 5.19 

192 0.4011 52.0857 4.92 

240 0.4269 55.00911429 5.19 

263 0.4563 58.34121429 5.51 

 

Πίνακας 11: Στον πίνακα παρουσιάζονται οι μετρήσεις του 2ουrelease που 

χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία του Διαγράμματος 4 . 

Time 

(hours) 

Ολοκλήρωμα 

 

RIS(μmole) 

 

%release 

 

0 0 0 0.00 

1 0.0541 7.728571 0.73 

2 0.0348 4.936629 0.47 

3 0.0347 4.887743 0.46 

4 0.0609 8.5173 0.80 

5 0.0745 10.34486 0.98 

6 0.069 9.512143 0.90 

9 0.1045 14.30157 1.35 

24 0.218 29.61686 2.79 

30 0.1764 23.7888 2.24 

48 0.2193 29.35487 2.77 

72 0.2837 37.69157 3.56 

96 0.3328 43.88206 4.14 

144 0.3128 40.93211 3.86 

192 0.3285 42.65807 4.03 

240 0.3469 44.70054 4.22 
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Διάγραμμα 5 : Η % αποδέσμευση του ρισεδρονικού οξέος  σε διάλυμα με το πολυμερές LPEI συναρτήσει του 

χρόνου. 

 

Το πολυμερές LPEI βοήθησε στην ομαλή αποδέσμευση του διφωσφονικού φαρμάκου 

από το χάπι, χωρίς να υπάρξει κρυστάλλωση.  Πραγματοποιήθηκαν δύο αλλαγές στο 

νερό διατηρώντας τις ίδιες συνθήκες pH, όγκου και ποσότητα LPEI. Στη 3η 

αποδέσμευση, το σύστημα αφέθηκε μέχρι να σταθεροποιηθεί και επειδή οι τιμές των 

δύο επαναλήψεων των προηγούμενων release ήταν σχεδόν ταυτόσημες, δεν 

πραγματοποιήθηκε επανάληψη του 3ου release. Η μέγιστη % αποδέσμευση του 

φαρμάκου από το χάπι έφτασε περίπου το 85 % σε διάστημα 1400 ωρών (Διάγραμμα 

5). Αφού αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα της κρυστάλλωσης και τα αποτελέσματα 

θεωρήθηκαν ικανοποιητικά (Πίνακες 12,13,14), ελέγχθηκε  η αποδέσμευση της 

μεταλλοφωσφονικής ένωσης. 
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Πίνακας 12 : Στον πίνακα παρουσιάζονται οι μετρήσεις του 1ουrelease και των δύο 

επαναλήψεων που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία του Διαγράμματος 5 . 

 

Time 

(hours) 

(A) 

Ολοκλήρωμα 

(Α) 

RIS 

(μmole) 

(Α) 

%release 

(Α) 

Time 

(hours) 

(B) 

Ολοκλήρωμα 

(Β) 

RIS 

(μmole) 

(Β) 

%release 

(Β) 

Μέση 

τιμή 

0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 

1 0.0722 10.31429 0.97 1 0.0974 13.91429 1.31 1.14 

2 0.1365 19.3635 1.83 2 0.1738 24.65477 2.33 2.08 

3 0.1932 27.2136 2.57 3 0.1926 27.12909 2.56 2.56 

4 0.2267 31.70561 2.99 4 0.2523 35.28596 3.33 3.16 

5 0.2927 40.64349 3.84 5 0.2819 39.14383 3.69 3.76 

6 0.33 45.49286 4.29 6 0.3635 50.11107 4.73 4.51 

9 0.4234 57.94531 5.47 9 0.4094 56.02931 5.29 5.38 

24 0.8194 111.3213 10.51 24 0.8013 108.8623 10.27 10.39 

30 0.8933 120.4679 11.37 30 0.8756 118.0809 11.14 11.26 

48 1.2073 161.6057 15.25 48 1.2002 160.6553 15.16 15.21 

72 1.4071 186.9433 17.64 72 1.3569 180.2739 17.01 17.33 

96 1.8721 246.8498 23.30 96 1.7893 235.932 22.26 22.78 

144 2.2922 299.9507 28.31 144 2.1688 283.803 26.78 27.54 

189 3.4405 446.7735 42.16 189 2.6164 339.7582 32.06 37.11 

240 3.002 386.8291 36.51 240 2.6057 335.7631 31.69 34.10 

430 3.4502 441.1327 41.63 311 3.4026 435.0467 41.06 41.34 
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Πίνακας 13: Στον πίνακα παρουσιάζονται οι μετρήσεις του 2ου release και των δύο 

επαναλήψεων που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία του Διαγράμματος 5 . 

 

Time 

(hours) 

(A) 

Ολοκλήρωμα 

(Α) 

RIS(μmole) 

(Α) 

%release 

(Α) 

Time 

(hours) 

(B) 

Ολοκλήρωμα 

(Β) 

RIS 

(μmole) 

(Β) 

%release 

(Β) 

Μέση 

τιμή 

0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 

1 0.0421 6.014286 0.57 1 0.033 4.714286 0.44 0.51 

2 0.0374 5.305457 0.50 2 0.0398 5.645914 0.53 0.52 

3 0.0678 9.550114 0.90 3 0.0468 6.592114 0.62 0.76 

4 0.034 4.755143 0.45 4 0.0884 12.36337 1.17 0.81 

5 0.0537 7.456629 0.70 5 0.0657 9.122914 0.86 0.78 

6 0.0588 8.106 0.76 6 0.0751 10.35307 0.98 0.87 

9 0.0701 9.593686 0.91 9 0.1048 14.34263 1.35 1.13 

24 0.2024 27.49749 2.59 24 0.1935 26.28836 2.48 2.54 

30 0.2233 30.1136 2.84 30 0.2049 27.63223 2.61 2.72 

48 0.3027 40.51856 3.82 48 0.3142 42.05791 3.97 3.90 

72 0.4688 62.28343 5.88 72 0.5238 69.59057 6.57 6.22 

96 0.7041 92.84061 8.76 96 0.607 80.03729 7.55 8.16 

144 0.9611 125.7668 11.87 144 1.0121 132.4405 12.50 12.18 

192 1.1978 155.5429 14.68 190.2 1.1139 144.6479 13.65 14.16 

240 1.3872 178.7506 16.87 240 1.4487 186.6753 17.62 17.24 

311 1.7765 227.1382 21.44 336 1.8328 234.3366 22.11 21.77 
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Πίνακας 14 : Στον πίνακα παρουσιάζονται οι μετρήσεις του 3ουrelease που 

χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία του Διαγράμματος 5 . 

Time 

(hours) 
Ολοκλήρωμα RIS(μmole) %release 

0 - - - 

1 - - - 

2 - - - 

3 0.0323 4.549686 0.43 

4 0.0571 7.985843 0.75 

5 0.0348 4.832229 0.46 

6 0.0375 5.169643 0.49 

9 0.0569 7.787171 0.73 

24 0.1055 14.33293 1.35 

30 0.1471 19.83749 1.87 

48 0.213 28.51157 2.69 

72 0.3212 42.67371 4.03 

96 0.3878 51.1342 4.83 

144 0.6306 82.51851 7.79 

192 0.7241 94.02956 8.87 

240 0.9573 123.3549 11.64 

336 1.4467 184.9709 17.46 

384 1.5179 192.5565 18.17 

432 1.5192 191.2022 18.04 

480 1.6056 200.4706 18.92 

528 1.6648 206.1974 19.46 

576 1.7048 209.4469 19.77 

624 1.8987 231.3702 21.83 

696 2.0272 245.0016 23.12 

742 2.1701 260.102 24.55 
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Διάγραμμα 6: Σύγκριση των δύο επαναλήψεων του release Ca-Ris με το πολυμερές LPEI 

Στο πρώτο δεκαήμερο δειγματοληψίας παρατηρήθηκε ότι το σύστημα έφτασε στο 

ίδιο ποσοστό αποδέσμευσης όταν έφτασε σε ισορροπία. Οι δύο επαναλήψεις δεν 

έγιναν ταυτόχρονα, ούτε με το ίδιο νερό, για αυτό είναι πιθανό να υπάρχουν αυτές οι 

αποκλίσεις στις τιμές (Πίνακες 15,16) σύμφωνα με το Διάγραμμα 6. Για τον λόγο 

αυτό, δημιουργήθηκε το διάγραμμα με τον μέσο όρο των τιμών (Πίνακας 17)  των 

δύο επαναλήψεων (Διάγραμμα 7) καθώς και η σύγκρισή του με τις δύο επαναλήψεις 

(Διάγραμμα 8). 

 

 

Διάγραμμα 7 : Ο μέσος όρος των δύο επαναλήψεων Ca-Ris με το πολυμερές LPEI 
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Διάγραμμα 8: Σύγκριση διαγραμμάτων των δύο επαναλήψεων Ca-Ris και με τον μέσο όρο. 

 

Πίνακας 15: Στον πίνακα παρουσιάζονται οι μετρήσεις του 1ουrelease που 

χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία του Διαγράμματος 6 . 

Time 

(hours) 

Ολοκλήρωμα 

(Α) 

RIS(μmole) 

(Α) 

%release 

(Α) 

Ολοκλήρωμα 

(Β) 

RIS (μmole) 

(Β) 

%release 

(Β) 

Μέση 

τιμή 

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 

1 0.4893 69.9 6.60 0.5651 80.72857143 7.62 7.11 

2 0.7812 110.8188 10.46 0.9136 129.6006857 12.23 11.34 

3 1.0387 146.3083143 13.81 1.1381 160.3095143 15.13 14.47 

4 1.1338 158.5700286 14.96 1.3026 182.1779143 17.19 16.08 

5 1.4496 201.2873143 19.00 1.5144 210.2852571 19.84 19.42 

6 1.4505 199.9617857 18.87 1.7194 237.0315714 22.37 20.62 

9 1.6014 219.1630286 20.68 1.9807 271.0729429 25.58 23.13 

24 3.1124 425.7219429 40.18 3.7389 507.9562714 47.94 44.06 

30 3.059 412.528 38.93 4.0519 546.4276571 51.57 45.25 

48 4.4254 592.3714 55.90 4.054 546.4316286 51.57 53.73 

72 4.5436 603.6497143 56.97 4.5846 609.0968571 57.48 57.22 

96 5.1483 678.8401286 64.06 5.2335 690.0743571 65.12 64.59 

144 5.8634 767.2677714 72.41 5.53 723.64 68.29 70.35 

192 6.286 816.282 77.03 5.7775 750.2496429 70.80 73.92 

240 5.8305 751.3015714 70.90 6.2334 803.2181143 75.80 73.35 

 



45 
 

Πίνακας 16: Στον πίνακα παρουσιάζονται οι μετρήσεις του 2ουrelease που 

χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία του Διαγράμματος 6 . 

 

Time 

(hours) 

Ολοκλήρωμα 

(Α) 

RIS(μmole) 

(Α) 

%release 

(Α) 

Ολοκλήρωμα 

(Β) 

RIS 

(μmole) 

(Β) 

%release 

(Β) 

0 0 0 0.00 0 0 0.00 

1 0.0524 7.485714 0.71 - 0 - 

2 0.1026 14.55454 1.37 0.2882 40.88323 3.86 

3 0.1258 17.71983 1.67 - - - 

4 0.1421 19.8737 1.88 0.2975 41.6075 3.93 

5 0.1407 19.5372 1.84 - - - 

6 0.157 21.64357 2.04 0.2693 37.12493 3.50 

9 0.209 28.60314 2.70 0.3156 43.19211 4.08 

24 0.3683 50.03619 4.72 0.344 46.73486 4.41 

30 0.4502 60.71269 5.73 0.4003 53.98331 5.09 

48 0.6424 85.98983 8.11 0.4256 56.9696 5.38 

72 0.8872 117.8709 11.12 0.3731 49.569 4.68 

96 0.9986 131.6725 12.43 0.4229 55.76239 5.26 

144 1.1438 149.6744 14.12 0.4112 53.80846 5.08 

192 0.9683 125.7407 11.87 0.3739 48.55359 4.58 

240 0.8786 113.2139 10.68 0.3098 39.91994 3.77 
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Πίνακας 17: Στον πίνακα παρουσιάζονται οι τιμές του 1ου&2ουrelease που 

χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία του διαγράμματος 7 . 

 

Time 

(hours) 

(1st release) 

%release 

(1st release) 

(A) 

%release 

(1st  release) 

(B) 

Μέση τιμή 

(1st release) 

Time 

(hours) 

(2nd release) 

%release 

(2nd release) 

(A) 

%release 

(2nd release) 

(B) 

Μέση τιμή 

(2nd release) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 6.6 7.62 7.11 2 1.37 3.86 2.615 

2 10.46 12.23 11.345 4 1.88 3.93 2.905 

3 13.81 15.13 14.47 6 2.04 3.5 2.77 

4 14.96 17.19 16.075 9 2.7 4.08 3.39 

5 19 19.84 19.42 24 4.72 4.41 4.565 

6 18.87 22.37 20.62 30 5.73 5.09 5.41 

9 20.68 25.58 23.13 48 8.11 5.38 6.745 

24 40.18 47.94 44.06 72 11.12 4.68 7.9 

72 56.97 51.57 54.27 96 12.43 5.26 8.845 

96 64.06 65.12 64.59 144 14.12 5.08 9.6 

144 72.41 68.29 70.35 192 11.87 4.58 8.225 

240 70.9 75.8 73.35 240 10.68 3.77 7.225 

 

 

Διάγραμμα 9: Σύγκριση διαγράμματος του control Ris (free) με εκείνο του μεταλλοφωσφονικού Ca-Ris 

κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου release. 
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Διάγραμμα 10: Σύγκριση όλων των επαναλήψεων του release Ca-RIS , τον μέσο όρο και του "free" 

risedronic acid. 

Σύμφωνα με τα Διαγράμματα 9 και 10, παρατηρείται ότι ο χρόνος που χρειάστηκε το 

χάπι με το “free” risedronic acid  για να φτάσει στο 80 % της αποδέσμευσης, ήταν 

σχεδόν ο τριπλάσιος από αυτόν του μεταλλοφωσφονικού Ca-RIS. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η σύνθεση του μεταλλοφωσφονικού Ca-RIS πραγματοποιήθηκε με δύο τρόπους, με 

υδροθερμική αντίδραση και με αντίδραση σε φιάλη (flask reaction). Με τη 

δημιουργία χαπιών, ελέγχθηκε η αποδέσμευση τόσο του ελεύθερου φαρμάκου 

(Control RIS) όσο και της μεταλλοφωσφονικής ένωσης (Ca-RIS). Το κατιοντικό 

πολυμερές LPEI βοήθησε στην ομαλή διεξαγωγή της αποδέσμευσης του φαρμάκου 

από το χάπι, χωρίς να κρυσταλλώνει το φάρμακο εξαιτίας του χαμηλού pH. Τέλος, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η αποδέσμευση του μεταλλοφωσφονικού γινόταν με πιο 

γρήγορο ρυθμό σε σύγκριση με το ελεύθερο risedronate. 
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