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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο κύριος στόχος της εργασίας που παρουσιάζεται αφορά τη δημιουργία πολυμερικών
υλικών για την δέσμευση μυκοτοξινών Η δέσμευση των ουσιών επιτυγχάνεται μέσω
προσροφητικών φαινομένων. Επίσης μελετήθηκε η σύνδεση των ευρέως χρησιμοποιουμένων
στην κτηνοτροφία, αντιβιοτικών οξυτετρακυκλίνη και χλωροτετρακυκλίνη σε ενεργό άνθρακα.

Η διατριβή μπορεί να χωρισθεί σε τέσσερεις ενότητες. Σ τ η ν  πρώ τ η  ε ν ό τ η τ α
μελετάται η δέσμευση των αντιβιοτικών οξυτετρακυκλίνη και χλωροτετρακυκλίνη από σκεύασμα
ενεργού άνθρακα. Οι τετρακυκλίνες είναι αντιβιοτικά με ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα που
χρησιμοποιούνται στην Κτηνιατρική. Η αντιβιοτική του χρήση αφορά όχι μόνο την αντιμετώπιση
ασθενειών αλλά και την χημειοπροφύλαξη. Χρησιμοποιείται ως αυξητικός παράγοντας στα ζώα και
σε μερικές περιπτώσεις ως αντιμυκοτοξικός. Ο ενεργός άνθρακας έχει ελεχθεί πειραματικά ως
προς τις προσροφητικές του ικανότητες σε μυκοτοξίνες. Αποτελεί υλικό που χρησιμοποιείται -όχι
εκτεταμένα- μόνο του ή σε συνδυασμό με βιταμίνες, αντιβιοτικά, σε περιπτώσεις μυκοτοξικώσεων.
Η ταυτόχρονη χρήση των δύο παραγόντων τετρακυκλινών και ενεργού άνθρακα μπορεί να κριθεί
ως μη κατάλληλη με βάση τα αποτελέσματα από τα in vitro πειράματα. Τα πειράματα αφορούσαν
την κινητική και την ισόθερμη προσρόφηση. Η δέσμευση μελετήθηκε in vitro σε συνθήκες που
προσομοιώνουν περιβάλλον στόμαχου pΗ=2.35 και θερμοκρασία δωματίου. H κινητική της
προσρόφησης έδειξε ότι ισορροπία μεταξύ της ελεύθερης και της προσροφόμενης συγκέντρωσης
επιτυγχάνεται μέσα σε μία (1) ώρα. Η χρήση κινητικής εξίσωσης δεύτερης τάξης και η εξαιρετικά
καλή προσαρμογή της δείχνει υψηλούς ρυθμούς προσρόφησης τετρακυκλινών σε ενεργό
άνθρακα. Σε όμοια συμπεράσματα φθάνουμε με εκθετικές εξισώσεις δύο όρων. Η ποσότητα
προσροφώμενης ουσία προς την συνολική προσροφάται πολύ γρήγορα στην αρχή του
φαινομένου (~60% προσρόφηση της ουσίας στα σε λιγώτερο από ένα λετπό) σε σχέση με την
συνέχεια (35% σε 50 περίπου λεπτά). Η ισόθερμη προσρόφηση έδειξε υψηλές σχετικά δεσμεύσεις
ανά gr ενεργού άνθρακα, των αντιβιοτικών οξυτετρακυκλίνη και χλωροτετρακυκλίνη 402 mg/g και
397 mg/g αντίστοιχα. Για τον υπολογισμό των προσροφητικής ικανότητας (ΠΙ) χρησιμοποιήθηκαν
οι ισόθερμες Freundlich και Langmuir, με την δεύτερη να δίνει καλύτερη προσέγγιση. Οι
υπολογιζόμενες σταθερές σύνδεσης έδειξαν ισχυρή σύνδεση (Κ οξυτετρακυκλίνης =150.5 Kg/L,
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ενώ Kχλωροτετρακυκλίνης= 125.3 Kg/L). Παρόμοια αποτελέσματα λάβαμε με την προσαρμογή
των δεδομένων με χρήση της ισόθερμου Freundlich. Οι σχετικά όμοιες τιμές που λάβαμε για τις
παραμέτρους qads/m και K είναι αναμενόμενες λόγω της ομοιότητας που παρουσιάζουν οι δυό
χημικές δομές καθώς και των γεωμετρικών παραμέτρων των μορίων.

Στη δ ε ύ τ ε ρ η  ε ν ό τ η τ α  παρουσιάζεται η διαδικασία παρασκευής των πολυμερικών
αδρανοποιητών. Τα συμπολυμερή που παρασκευάστηκαν ανήκουν στην κατηγορία των
διασταυρουμένων κρυογελών της βινυλοπυρρολιδόνης με μεθυλέν-δισακρυλαμίδιο.
Παρασκεάστηκαν σε θερμοκρασίες -12οC και -20 oC με διάφορους εκκινητές TEMED, K2S2O8 και
(NH4)2S2O8. Οι κρυογέλες διαφοροποιήθηκαν στην %περιεκτικότητα των μορίων μεθυλεν-
δισακρυλαμιδίου, στην ποσότητα των εκκινητών και στις ώρες πολυμερισμού. Οι δομές που
παράχθηκαν παρουσιάζουν υψηλή διόγκωση σε υδατικά διαλύματα. Μελετήθηκε η ικανότητα
ενυδάτωσης των πολυμερών όπου υψηλά ποσοστά μετρήθηκαν από 400%-1400% σε χρονικό
διάστημα 2 ωρών. Δεν προέκυψε κάποια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών που
χρησιμοποιήθηκαν κατά την σύνθεση με τις ενυδατικές και προσροφητικές ικανότητες των
πολυμερών κάτι που δείχνει ότι οι προσροφητικές ικανότητες θα πρέπει να μελετηθούν με βάση
χαρακτηριστικά δομής των κρυογελών (ενεργό εμβαδόν επιφάνειας, αριθμός και κατανομή πόρων
κλπ). Ο ρόλος των κρυστάλλων νερού που παράγονται από τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες
φαίνεται να δημιουργεί την πορώδη δομή των κρυογελών.

Στην τ ρ ί τ η  ε ν ό τ η τ α  μελετάται η επίδραση των παρασκευασμένων κρυογελών στις
μυκοτοξίνες οχρατοξίνη Α, ζεαραλενόνη και Τ-2 τοξίνη. Οι συνθήκες των in vitro πειραμάτων που
έγιναν προσομοιώθηκαν με συνθήκες εντερικού περιβάλλοντος (pH=7.3 και θερμοκρασία 37οC).
Τα πειράματα της ενότητας αποτελούν πρωταρχικά στάδια εκτίμησης της προσροφητικής
ικανότητας των πολυμερών μεταξύ τους αλλά και σε σχέση με άλλα προσροφητικά υλικά όπως η
διασταυρούμενη πολυβινυλλοπυρολιδόνη (Polyplasdone), ο βεντονίτης και ο ενεργός άνθρακας. Η
μελέτη έγινε με σταθερή ποσότητα από κάθε τοξίνη καθώς και με σταθερή ποσότητα από κάθε
προσροφητικό υλικό. Μελετήθηκε επίσης η σταθερότητα των μυκοτοξινών στην θερμοκρασία και
στα διαλύματα. Οι μυκοτοξίνες ζεαραλενόνη και η οχρατοξίνη Α έδειξαν σταθερότητα στις
πειραματικές συνθήκες ενώ η T-2 τοξίνη όχι. Την υψηλότερη ικανότητα έδειξε ο ενεργός άνθρακας
ο οποίος μείωσε την ποσότητα των μυκοτοξινών κάτω από τα επίπεδα ανίχνευσης της μεθόδου
υγρής χρωματογραφίας που χρησιμοποιήθηκε. Το Polyplasdone παρουσίασε τιμές προσρόφησης
στην περιοχή των 483 μg/g για την ζεαραλενόνη ενώ και 200 μg/g για την οχρατοξίνη. Οι
πολυμερικές κρυογέλες έδειξαν προσροφητική ικανότητα στην περιοχή των 345-490 mg/g για την
ζεαραλενόνη και από 170 έως 316 mg/g για την οχρατοξίνη Α. Εξαίρεση παρουσίασε μία μορφή
κρυογέλης με προσροφητική ικανότητα 1266 mg/g για την ζεαραλενόνη και 1184 mg/g για την
οχρατοξίνη Α. Η ζεαραλενόνη προσροφήθηκε σε υψηλότερα ποσοστά από ότι η οχρατοξίνη Α στις
περισσότερες κρυογέλες κάτι που δείχνουν οι στατιστικά σημαντικές διαφορές που
παρατηρήθηκαν.

Στην τ έ τ α ρ τ η  ε ν ό τ η τ α  γίνεται εκτίμηση της κινητικής και της ισόθερμης προσρόφησης
σε επιλεγμένες μορφές κρυογελών. Η μελέτη της χημικής κινητικής έγινε σε διαλύματα
μυκοτοξινών για το πολυμερές ΚΠΒΠ11, με χρήση εκθετικά αυξανόμενων 1ης τάξης με ένα και δύο
όρους και δεύτερης τάξης με την τελευταία να δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Ανεξάρτητα από το
μοντέλο παραδοχής προκύπτει ότι η προσρόφηση γίνεται με εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό.
Υποστηρίζεται από την καλύτερη προσαρμογή του μοντέλου δεύτερης τάξης ότι οι προσροφητικές
διαδικασίες ακολουθούν δύο στάδια. Πιθανολογούμε ότι στο πρώτο στάδιο -και πιο ταχύ- η ουσία
συνδέεται στην επιφάνεια της κρυογέλης ενώ στο δεύτερο τα μόρια διαπερνούν την επιφάνεια και
διαχέονται στους πορώδες υλικό του πολυμερούς. Ως σύνοψη, οι ενδείξεις των in vitro πειραμάτων
δείχνουν επάρκεια των παρασκευαζόμενων κρυογελών στην αντιμετώπιση του προβλήματος των
μυκοτοξινών. Για τα πειράματα ισόθερμης προσρόφησης χρησιμοποιήθηκαν ποικίλες
συγκεντρώσεις και προσροφητικά. Οι εξισώσεις Langmuir και Freundlich χρησιμοποιήθηκαν για
την προσαρμογή των αποτελεσμάτων με την δεύτερη να δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα στα
συστήματα οχρατοξίνης-κρυογέλης ΚΠΒΠ11, ενώ η πρώτη έδωσε καλύτερα αποτελέσματα στα
συστήματα ζεαραλενόνης-κρυογελών. Η καλύτερη προσέγγιση της Freundlich υποδεικνύει ότι η
επιφάνεια των προσροφητικών είναι ετερογενής με περισσότερες από μία περιοχές πρόσδεσης. Η
ισόθερμος Langmuir δίνει καλύτερα αποτελέσματα στις μεγαλύτερες ποσότητες πολυμερούς
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πιθανόν λόγω της μη πλήρους κάλυψης των περιοχών προσρόφησης. Η κρυογέλη ΚΠΒΠ11 έδειξε
την καλύτερη προσροφητική ικανότητα στην οχρατοξίνη k= 5038 μg/g και n= 0.877. Οι
υπολογιζόμενες σταθερές k στα συστήματα κρυογελών - οχρατοξίνης Α κυμάνθηκαν από 98-141
μg/g. Η ισόθερμος Langmuir εκτίμησε τις προσροφητικές ικανότητες των κρυογελών ΚΠΒΠ1 και
ΚΠΒΠ2 1212 και 1089 μg/g ενώ οι τιμές της ισόθερμου Freundlich στα ίδια συστήματα έδειξαν
τιμές 579 και 743 μg/g αντίστοιχα. Και στις δύο περιπτώσεις πήραμε ικανοποιητικές προσαρμογές
(R2 > 0.990).
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ABSTRACT

The main purpose of the presented study concerns the preparation of new polymeric
material for the inactivation of mycotoxins. The binding of mycotoxins is achieved through
adsorption phenomena. It was also studied the adsorption of the widely used antibiotics in
veterinary, oxytetracycline and chlortetracycine on activated charcoal.

The dissertation is divided into four sections. In the f i r s t  s e c t i o n  the adsorption of
oxytetracycline and chlortetracycline on activated charcoal is studied. Tetracyclines are antibiotics
with a wide antimicrobial spectrum which make them useful in veterinary. Their use is not only
concerns diseases but they are used and as chemoprophylactic agents. They are also used as a
growth factor and in some cases as an antifungal factor. Activated charcoal has been
experimentally studied as an antifungal agents against mycotoxicoses. It is a material used –not
very extensively- alone or in combination with vitamins, antibiotics in case of mycotoxicoses. The
simultaneous use of these agents –tetracycline and activated charcoal can be justified as
inappropriate according to the results of the in vitro experiments presented. The kinetics and the
isothermal adsorption were studied. The adsorption was studied in vitro in conditions where the
stomach pH  (2.35) is simulated and experimental temperature was at room temperature. The
kinetics showed that adsorption equilibrium was reached in one (1) hour. The use of a second
order equation and its extremely good fitting shows that the rate of adsorption is high. In the same
conclusions we reach using exponential equations with two terms.The quantity of the adsorbed
antibiotics to the initial quantity of antibiotics is very high at the start of the adsorption (~60% is
adsorbed in less that a minute) in comparison the rest time (35% in 50 minutes approximately).
Experiments of isothermal adsorption showed that great quantities of the antibiotics adsorbed per
gram of activated charcoal, (oxytetracycline and chlortetracycline 402 mg/g and 397 mg/g
respectively. For the calculation of the absorption capacities Freundlich and Langmuir isotherms
were used, while the second showed a better fiting. The resulted chemical constants showed a
strong binding (Koxytetracycline = 150.5 Kg/L, Kchlortetracylcine= 125.3 Kg/L). Same results were
resulted when Freundlich isotherm is used. The similar values that calculated for parameters
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qads/m and K were expected due to similarities in terms of chemical structrure and molecular
geometry.

The procedure of the polymeric deactivators’ synthesis is presented in the s e c o n d
s e c t i o n . The synthesized copolymers belong to the cross linked cryogels of PVP with
methylene-bisacrylamide as a crosslinker. They were synthesized at temperatures ranging from -
12οC to -20 oC, using varous catalysts (TEMED, K2S2O8 and (NH4)2S2O8). The cryogels differed at
the %content of methylene-bisacrylamide molecules, the quanity of the used catalysts and the
polymerization time interval. The produced structures exhibit great hydration capacities. The
hydration capacity of the produced polymers was studied and it gave high values (400%-1400% at
time interval of 2 h). No relation between the synthesis parameters and the hydration or asdorption
capacities of the polymers was obtained. That suggested that the adsorption capacities should be
studied in relation to the structure of the produced cryogels. (active surface area, number and
distribution of the pores etc). The porous structure of the cryogels may be attributed to the water
crystals formed at these extremely low temperatures.

The effect of the produced cryogels on the mycotoxins ochratoxin-A, zearalenone and T-2
toxin is studied in the t h i r d  s e c t i o n . The conditions of the in vitro experiments resembled
these of the intestinal environment (pH=7.3 and temperature T = 37οC). The experiments of this
section aimed to access the adsorption capacity of polymers and compare this to the adsorption
capacity of other adsorptive polymers, such as crosslinked PVP (Polyplasdone), bentonite and
activated charcoal. The study was conducted using a set quantity of each toxin and of each
adsorptive material. The stability of the mycotoxins in solution and at various temperatures was
also studied. Zearalenone and ochratoxin A where stable under the used experimental conditions
while T-2 toxin was not. Activated charcoal exhibited the greatest adsorption capacity. It reduced
the quantity of the mycotoxins to below levels of detection of the liquid chromatography method
used. Polyplasdone gave adsorption values around 483 μg/g for zearalenone and 200 μg/g for
ochratoxin. The polymeric cryogels gave adroption values ranging from 345-490 μg/g for
zearalenone and from 170 to 316 μg/g for ochratoxin Α. One cryogel gave adroption values of
1266 μg/g for zearalenone and 1184 μg/g for ochratoxin Α. Zearalenone was adsrbed to a greater
extend than ochratoxin Α by most cryogels and this was indicated by the statistically significant
differences observed.

The estimation of the kinetics and the isothermal adsorption on selected forms of cryogels
was conducted in the f o u r t h  s e c t i o n . Kinetics of adsorption was studied for the CPVP11
cryogels on various mycotoxins, using exponential growth equations and a second order equation,
while the last showed the better results. Independently to the kinetic model it is resulted that the
adsorption process has high rates. It is claimed that the best fitting of the second order model
shows that adsorption process has two stages. It was supposed that the first stage -which was the
quicker- the substances are adsorbed on the cryogels’ surface, in the second stage substanes
were diffused through the inner surface. Isothermal studies caried using various quantities of
adsorptive materials, as well as various concentrations of mycotoxins. The equations Langmuir
and Freundlich were utilised for the fitting of the results. The second one gave better results in the
cases of ochratoxin adsorption while the first gave the best results in the systems of zearalenone-
cryogels systems. The better fitting of the Freundlich equation indicates that the surface area of the
polymers is heterogenious with more than one-attachment groups. The Langmuir isotherm gave
better results at higher concentrations of polymers, maybe due to the incomplete coverage of the
attachment groups. Cryogel CPVP11 exhibited better adsorption capacity for ochratoxin A k= 5038
μg/g and n= 0.877. The calculated constants k in the cryogel-ochratoxin A systems ranged from
98-141 μg/g. The Langmuir isotherm calculated the adsorption capacities of cryogels CPVP1 and
CPVP2 as 1212 and 1089 μg/g respectively. The values given by the Freundlich isotherm for the
same systems were 579 and 743 μg/g respectively. Chemical kinetic studies conducted for
mycotoxin solutions with polymer CPVP11, using 1st order kinetic with one and two terms. In both
cases we satisfactory fittings were obtained. (R2 > 0.990). Irrespective of the model used, we can
say that adsorption takes place at a very fast pace. As indicated by the better fitting of the model
with two parameters, the adsorption processes happen at two steps. We may assume that in the
first step, which is the fastest one the substance gets attached to the surface of the cryogel, while
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in the second step the molecules of the substance diffuse in the porous material of the polymer. To
summarise the results of the in vitro experiments indicate that the synthesised cryogels may be
used satisfactorily in order to combat the problem of mycotoxins.
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ

1.1. Η προσρόφηση ως φυσικοχημική διαδικασία
Με τον όρο προσρόφηση (adsorption) εννοούμε την σύνδεση λόγω μεγέθους, φορτίου ή

συγγένειας που μπορεί να έχουν τα μόρια ή ενώσεις με την επιφάνεια ενός στερεού. Φαινόμενα
όπως η καθυστέρηση έκλουσης μιας αναλυόμενης ουσίας από ένα χρωματογραφικό σωλήνα, η
χορήγηση ενεργού άνθρακα σε ένα ασθενή που έλαβε από στόματος μια τοξική ουσία, η
προσθήκη πυριτικών αλάτων σε ζωοτροφές για την δέσμευση πιθανώς μολυσμένων τροφών από
μυκοτοξίνες, έχουν ως κοινό παρονομαστή προσροφητικά φαινόμενα [1-3].

Τα παραπάνω δείχνουν ότι αναφερόμαστε σε μια φυσικοχημικό αντίδραση που
παρουσιάζεται σε πληθώρα φαινομένων, καθώς επίσης και μια εφαρμοζόμενη «τεχνική» σε
πολλούς κλάδους και τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Μπορούμε να
κατηγοριοποιήσουμε τις διάφορες αντιδράσεις προσρόφησης με διάφορους τρόπους. Μια
συνηθισμένη κατηγοριοποίηση αφορά τα δυναμικά ή αλλιώς τις ενθαλπίες σύνδεσης (ΔΗads). Έτσι
έχουμε:

! Την φυσικοπροσρόφηση  (physicosorpt ion)  όπου οι υπολογιζόμενες ενθαλπίες
σύνδεσης είναι της τάξεως των 20-40 KJoule/mole. Χαρακτηρίζεται από ηλεκτροστατικές δυνάμεις
όπως οι δυνάμεις Van der Waals και είναι ασθενής (weak) και συνήθως αναστρέψιμη (reversible)
[ιδ, ιζ]. Ο όρος αναστρέψιμη αναφέρεται στην δυνατότητα να αποκολληθούν τα μόρια της
προσροφώμενης ουσίας από τον προσροφητή κάτω από κατάλληλες συνθήκες (desoprtion).

! Την χημική  προσρόφηση  (chemosorpt ion)  όπου η σύνδεση είναι ισχυρότερη και
οφείλεται σε ομοιοπολικούς δεσμούς. Οι υπολογιζόμενες ενθαλπίες σύνδεσης της τάξεως των 40-
800 KJ/mole. Οι συνδέσεις τέτοιου τύπου είναι συνήθως ισχυρές (strong) και μη αντιστρεπτές
(irreversible). Σε σπάνιες περιπτώσεις όταν οι ενέργειες σύνδεσης είναι ισχυρότερες από τις
ενέργειες σύνθεσης του μορίου έχουν συνέπεια την διάσπαση του προσροφώμενου μορίου
διασπαστική προσρόφηση (dissosiative adsorption).

Άλλη κατηγοριοποίηση αφορά τους φυσικοχημικούς μηχανισμούς που ασκούνται μεταξύ
των μορίων του προσροφητή (adsorbent) και της προσροφώμενης ουσίας (adsorbate).
Διακρίνουμε σε:

! προσρόφηση ανάλογα με το  μέγεθος  (size–exclusion adsorpt ion) . Τα μόρια
της προσροφώμενης ουσίας συνδέονται σε περιοχές του προσροφητή που «ταιριάζουν» λόγω
μεγέθους. Στην περίπτωση αυτή η σύνδεση των μορίων της προσροφώμενης ουσίας γίνεται είτε
στην άμορφη πορώδη επιφάνεια με μικρό και μάκρο πόρους (micro and macro pores) είτε όταν
αναφερόμαστε σε υλικά με κρυσταλλική δομή σε «κλουβιά» (cages) ή δακτύλιους (rings).

! προσρόφηση ιοντοανταλλαγής  ( ion-exchange adsorpt ion) . Τα μόρια της
προσροφώμενης ουσίας συνδέονται με τα μόρια του προσροφητή λόγω του αντίθετου φορτίου
που παρουσιάζουν. Φαινόμενα τέτοιου τύπου παρουσιάζεται στην χρωματογραφία
ιοντοανταλλαγής (ion-exchange chromatography).

! προσρόφηση συγγένειας  (aff in ity adsorpt ion) . Η σύνδεση των μορίων γίνεται με
υδρόφιλες και υδρόφοβες δυνάμεις που παρουσιάζονται κυρίως σε βιολογικά μόρια όπως
πρωτείνες, αμινοξέα [2, 4-5].

Η σύνδεση με τον προσροφητή μπορεί να αφορά μία ή και περισσότερες ουσίες.
Μπορούμε τότε να μιλήσουμε για μονοσυστατική και πολυσυστατική προσρόφηση
(monocomponent and multicomponent adsorption). Διαχωρισμός προκύπτει όταν η σύνδεση της
ουσίας γίνεται σε ένα (monolayer) ή περισσότερα από ένα στρώματα (multilayer). Για αυτού του
είδους τις διαδικασίες χρησιμοποιούνται οι όροι μονοστρωματική και πολυστρωματική
προσρόφηση (monolayer and multilayer adsorption) (Εικόνα 1) [6]. Τέλος τα προσροφητικά
φαινόμενα μπορούν να μελετηθούν σε διαφορετικές μορφές προσροφητή λεπτά φιλμ (thin film),
στήλες (column), αιωρήματα.
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Συχνά συναντιέται στην βιβλιογραφία ο όρος ρόφηση (sorption). Με τον παραπάνω όρο
εννοούμε μια πιο πολύπλοκη φυσικοχημική διαδικασία από ότι η προσρόφηση όπου τα μόρια
συνδέονται σε δύο περιοχές. Η πρώτη περιοχή είναι η εξωτερική επιφάνεια του προσροφητή και η
δεύτερη είναι ενδότερα στρώματα της επιφάνειας στα οποία η ουσία διαπερνά μέσω διάχυσης. Η
διαδικασία σύνδεσης στην εξωτερική επιφάνεια χαρακτηρίζεται συνήθως ως φυσικοπροσρόφηση
ενώ στην ενδότερη επιφάνεια ως χημειοπροσρόφηση.

Η προσρόφηση είναι συνδεδεμένη στενά με το φυσικοχημικό φαινόμενο της κατάλυσης. Για
την κατάλυση -ή αλλιώς την μείωση της ενεργειακής απαίτησης μιας χημικής αντίδρασης δύο ή
περισσοτέρων ουσιών - υπάρχει η αναγκαιότητα μιας ουσίας, συνήθως στερεής μορφής, – του
καταλύτη - η οποία συνδέει τις αντιδρώσες ουσίες μέσω προσρόφησης τους. Ουσίες όπως οι
ζεόλιθοι χρησιμοποιούνται ευρέως στην Πετροχημεία ως καταλύτες τις τελευταίες δεκαετίες. [7]

Εικόνα 1.1.  Διαγραμματική περιγραφή της μονο και πολυστρωματικής προσρόφησης.

1.2.  Προσροφητές ή προσροφητικές ουσίες.
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από ουσίες που παρουσιάζουν προσροφητικές ιδιότητες. Οι

ουσίες αυτές χωρίζονται σε φυσικές, συνθετικές και ημισυνθετικές. Παραδείγματα φυσικών
προσροφητών είναι διάφορα πυριτικά αργιλικά άλατα όπως ο μοντμορινολίτης (montmorillonite)
και ο βεντονίτης (bentonite). Οι πυριτικές γέλες (silica gels) χαρακτηρίζονται ως συνθετικά
προσροφητικά ενώ διάφορες μορφές πυριτικών αλάτων αργιλίου (aluminosilicates) που
παράγονται από διαφοροποιήσεις μιας βασικής δομής είναι παραδείγματα ημισυνθετικών
προσροφητικών.

Η δομή των προσροφητικών υλικών δεν είναι συγκεκριμένη. Ορισμένα από αυτά έχουν μια
συμπαγή δομή, αλλά σε υδατικά και/ή οργανικά διαλύματα σχηματίζουν την μορφή γαλακτώματος
(γέλης, gel). Αρκετά από αυτά διαθέτουν πορώδη επιφάνεια (porous particles) όπως ο ενεργός
άνθρακας, αλλά παρουσιάζουν μια συμπαγή επιφάνεια όπως αρκετές πυριτικές γέλες (non porous
particles). Στα πορώδη υλικά οι πόροι εξηγούν και «παράγουν» τις προσροφητικές ιδιότητες των
υλικών. Λειτουργούν με δύο τρόπους: α) όπως ένα μοριακό σφουγγάρι που αναλόγως με το
μέγεθος των πόρων «συγκρατεί» και τα αντίστοιχου μεγέθους μόρια, β) αυξάνοντας την επιφάνεια
του υλικού άρα και τις δυνατότητες να συνδεθούν περισσότερα μόρια στην επιφάνεια του.
Μπορούμε να διαχωρίσουμε τους πόρους σε τρείς κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος.

" Μικροπόροι (micropores) όπου η ακτίνα τους είναι μικρότερη από 1 nm.
" Μεσοπόροι, (mesopores) πόροι με ακτίνα από 1-25 nm και
" Μακροπόροι (macropores) όπου η ακτίνα τους είναι μεγαλύτερη από 25 nm. [κα]
Άλλη ενδιαφέρουσα παράμετρος που αφορά την δραστικότητα ενός προσροφητή –όχι

απαραίτητα πορώδους- είναι το συνολικό εμβαδόν επιφάνειας (total surface area). Το συνολικό
εμβαδόν επιφάνειας μετριέται σε m2 ανά gr προσροφητή και καθορίζεται με την προσρόφηση
αερίων όπως άζωτο, ήλιο και βουτάνιο. Συνήθης επίσης είναι η χρήση μετάλλων όπως ο
υδράργυρος για την μέτρηση του εμβαδού [8]. Η εκτίμηση του συνολικού εμβαδού επιφάνειας
καθώς και το μέγεθος και κατανομή των πόρων ενός υλικού γίνεται με ειδικά όργανα και η
διαδικασίες χαρακτηρίζονται από τον όρο ποροσιμετρικές (porosimetry). Κάθε ουσία παρουσιάζει
διαφορετικό εμβαδόν επιφάνειας που εξαρτάται από το μέγεθος της. Ο όρος ειδικό εμβαδόν
επιφάνειας (specific surface area) αναφέρεται ακριβώς σε αυτή την διαφορά που οφείλεται στην
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διαφορετική επιφάνεια που «βλέπει» μια ουσία. Εκτίμηση του ειδικού εμβαδού μπρορεί να γίνει με
την προσρόφηση μορίων από διάλυμα όπως δείχνουν διάφορες μελέτες για τα φαινολικά μόρια.
[8-9].

 Μια μακροσκοπική υπολογιζόμενη παράμετρος, μέτρο της προσροφητικής ικανότητας των
προσροφητικών μέσων είναι η μέγιστη προσροφητική ικανότητα (maximum adsorption capacity)
και η ειδική προσροφητική ικανότητα (specific adsorption capacity). Οι τιμές αυτών των
παραμέτρων υπολογίζονται μαθηματικά μέσω της χρήσης ισόθερμων καμπυλών προσρόφησης
(isothermal adsorption curves) και εξαρτώνται από την προσροφόμενη ουσία, τις πειραματικές
συνθήκες (θερμοκρασία, είδος διαλύτη –ένα πρόκειται για διάλυμα-, πίεση –εάν πρόκειται για
αέριο- κ.ά.) και την φύση της αλληλεπίδρασης που μπορεί να προκύψει μεταξύ προσροφητή και
προσροφόμενης ουσίας. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις ισόθερμες προσρόφησης θα δούμε σε
παρακάτω κεφάλαιο για τα μαθηματικά μοντέλα της προσρόφησης. Από την εκτίμηση της
προσροφητικής ικανότητας μπορούμε να εκτιμήσουμε με χρήση απλών γεωμετρικών παραδοχών
το μέγεθος του συνολικού ή ειδικού εμβαδού επιφάνειας [8-9]. Με δεδομένο το εμβαδόν του
παρουσιάζει ένα μόριο μπορούμε να υπολογίσουμε με χρήση της σχέσης S=qmNσ1 το ειδικό
εμβαδόν επιφάνειας.

Ο κλάδος της τεχνολογίας  υλικών διαρκώς παράγει νέα συνθετικά υλικά για διάφορες
εφαρμογές ενώ άλλα υλικά βρίσκονται στο πεδίο έρευνας για πιθανές εφαρμογές. Η κατηγορία των
Υδρογονωμένων Νατριούχων Ασβεστούχων Αργιλικών Πυριτικών αλάτων (Hydrated Sodium
Calsium Aluminosilicates –HSCAS) είναι μια από αυτές τις αναπτυσσόμενες κατηγορίες. Ανάπτυξη
επίσης παρουσιάζει και η δημιουργία ζεολιθικών παρασκευασμάτων κυρίως στον τομέα της
Πετροχημείας όπως επίσης η δημιουργία πολυμερικών προσροφητικών με ευρύτατα φάσματα
εφαρμογών.

1.2.1 Ενεργός Άνθρακας
Είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους, πιο μελετημένους και γνωστότερους προσροφητές

με δεκάδες χρήσεις. Η κρυσταλλική δομή του ενεργού άνθρακα (ΕΑ) διαφοροποιείται από άλλες
μορφές του όπως ο γραφίτης (Εικόνα 1.2). Οι πρώτες εφαρμογές ενεργού άνθρακα αφορούσαν
την προσρόφηση αερίων και έγιναν από τους C.W. Scheele το 1773 και F. Fontana το 1777 ενώ το
1785 χρησιμοποιήθηκε για την αποχρωμάτιση διαλυμάτων [ιη].

Ο ενεργός άνθρακας είναι άμορφος άνθρακας –μια πορώδης με σκούρο μαύρο χρώμα
σκόνη- που παράγεται από ψήσιμο  οργανικών υλικών όπως: ξύλα, κόκαλα κλπ. Λόγω της
οργανικής προέλευσης του περιέχει ενεργές υδρόξυ και καρβονυλ ομάδες που συνδέονται με τα
προσροφώμενα μόρια. Ο ενεργός άνθρακα μπορεί να παρασκευασθεί σε διάφορες μορφές όπως
σκόνη (powder), κοκκιώδη (granular) και συσσωμάτων (pellets) ανάλογα με την χρήση του. Στην
ιατρική μπορεί να συναντήσει κανείς σκευάσματα του με την μορφή αιωρήματος (suspension).

Υπάρχουν δύο διαδικασίες παραγωγής του ενεργού άνθρακα –ή διαφορετικά τις
δημιουργίας πόρων- που οδηγούν ανάλογα σε διαφοροποιημένα είδη. Ιστορικά καλούνται
«ενεργοποίηση με ατμό» (steam activation) και «χημική ενεργοποίηση» (chemical activation). Στην
πρώτη μέθοδο το υλικό αντιδρά με ατμούς σε θερμοκρασία περίπου 1000οC. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα μέρη του άνθρακα να εξατμισθούν από το υλικό με τη μορφή αέριων CO και H2 και να
δημιουργηθεί η πορώδης δομή του. Στη δεύτερη μέθοδο, υλικά όπως το πριονίδι αναμιγνύονται με
οξύ όπως το φωσφορικό σε θερμοκρασία 500 οC περίπου. Το οξύ φουσκώνει το υλικό και ανοίγει
την κυτταρίνη του δημιουργώντας τους επιθυμητούς πόρους [κα].

 Το συνολικό εμβαδόν επιφάνειας του άνθρακα λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε
πόρους κυμαίνεται από 100-2000 m2 ανά γραμμάριο άνθρακα. Στους λεγόμενους υπερενεργούς
άνθρακες (superactive charcoals) το συνολικό επιφάνεια μπορεί να φθάσει και στα 3.500 m2/g. Η
κατανομή του συνολικού εμβαδού επιφανείας ανάλογα με τους πόρους σε ένα συνηθισμένο ενεργό
άνθρακα 1000, 10-100 και 1 m2/g στους μικροπόρους, μεσοπόρους και μακροπόρους αντίστοιχα
[10].

Η προσροφητική ικανότητα του ενεργού άνθρακα όπως και κάθε προσροφητικού υλικού
εξαρτάται πρώτιστα από την ουσία που προσροφά. Έτσι ο ενεργός άνθρακας προσροφά σε
μεσοπόρους μεσαίας και μεγάλης ακτίνας μεγάλου μοριακού μεγέθους και βάρους μόρια
                                                          
1 qm: Μέγιστη προσροφητική ικανότητα (mmol/g), Ν: αριθμός Avogadro, σ: εμβαδόν προσροφώμενου μορίου
m2/g.
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(πρωτείνες, νουκλεοτίδια, πολυμερή) και σε μικροπόρους μικρού μεγέθους μόρια (π.χ. αέρια). Η
τάξη μεγέθους της προσροφητικής ικανότητας που συνήθως συναντάται στην προσρόφηση
μοριακών χημικών ενώσεων μικρού σχετικά μοριακού βάρους μεταξύ είναι από 100 – 1000 mg/g.

Εικόνα 1.2. Κρυσταλλικές μορφές πλέγματος (a) γραφίτη (b) ενεργού άνθρακα [11]
 
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σκευασμάτων ενεργού άνθρακα στο εμπόριο που

διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της χρήσης (Ιατρική, καθαρισμός υδατικών διαλυμάτων,
μεταλλουργία), της προσροφητικής ικανότητας, της φύσης του σκευάσματος (εναιώρημα,
κοκκώδης άνθρακας κλπ.). Τέτοια σκευάσματα είναι το Carbomix, τα Norit A, USP XXII, A Supra,
211, Β Supra, Darco G-60, CarcoAid, Filtrasorb 200, και 400 κ.ά. [10].

Πλεονεκτήματα του ενεργού άνθρακα είναι το χαμηλό κόστος παραγωγής –λόγω των
φθηνών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται-.  Η υψηλή του προσροφητική ικανότητα το
κατατάσσει στα ευρέως χρησιμοποιούμενα υλικά. Αντιθέτως, το βασικό του μειονέκτημα είναι η μη
ειδικευμένη προσρόφηση δηλαδή προσρόφηση ουσιών που δεν επιθυμούμε.

Πίνακας 1.1. Σκευάσματα ενεργού άνθρακα και συνολικό εμβαδόν επιφάνειας τους. [10]

Σκεύασμα Συνολικό Εμβαδόν
Επιφάνειας (m2/g)

Σκεύασμα Συνολικό Εμβαδόν
Επιφάνειας (m2/g)

Darco G-60 600 Norit USP
XXII

900

Norit 211 660 Norit B Supra 1400
Norit A 720 Norit A Supra 2000

1.2.2. Πολυμερικοί προσροφητές-Πολυβινυλοπυρρολιδόνη .
Μια μεγάλη κατηγορία προσροφητών που συναντάται στην τεχνολογία υλικών είναι αυτή

των πολυμερικών προσροφητών. Συναντάται επίσης με το όνομα πολυμερικές ρητίνες (polymeric
resins). Πρόκειται για υλικά που παράγονται από πολυμερισμό ή συμπολυμερισμό γνωστών
μορίων που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για πολυμερή (στυρένιο, βινυλοχλωρίδιο,
βινυλοπυρρολιδόνη, ακρυλαμίδο κ.ά). Οι ιοντοανταλλακτικές ρητίνες (ion-exchange resins),
κατιοντικές και ανιονικές, περιέχουν ομάδες όπως SO3

 - , COO- , NR3
 + και χρησιμοποιούνται σε

διαδικασίες ιοντοανταλαγής. Γνωστές ρητίνες είναι το πολυστυρένιο, (polystyrene) και το
πολυδιβινυλβενζόλιο (polydivinylbenzene), οι πολυακρυλικοί εστέρες (polyacrylic esters), και τα
πολυακρυλαμίδια (acrylamides).

Η διασταυρούμενη πολυβινυλοπυρρολιδόνη (cross -linked povidone) είναι ένα
διασταυρούμενο πολυμερές της βινυλοπυρρολιδόνης (vinylpyrrolidone) (Εικόνα 1.3.). Ο όρος
διασταυρούμενο πολυμερές αφορά τη δομή πολυμερών όπου οι πολυμερικές αλυσίδες συνδέονται
με τις γειτονικές της μέσω ομοιοπολικών δεσμών. Το αποτέλεσμα τέτοιων αλληλεπιδράσεων είναι
η δημιουργία ενός άμορφου, γιγάντιου μορίου με πορώδη δομή και χωρίς συγκεκριμένο μοριακό
βάρος.
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Συναντάται επίσης με την ονομασίες PVP, PVPP, cross-linked PVP ή PVPP. Μορφολογικά
είναι μια υπόλευκη ρέουσα κρυσταλλική σκόνη, με σημείο τήξης μεγαλύτερο των 300 οC [στ].
Θεωρείται ως χημικά αδρανής ουσία με την έννοια ότι δεν παρουσιάζει χημικές αντιδράσεις με
μόρια φαρμακευτικών ουσιών, ούτε κάποια ιδιαίτερη τοξικότητα και γι αυτό το λόγο χρησιμοποιείται
συχνά ως έκδοχο. Όπως όλα τα διασταυρούμενα πολυμερή δεν διαλύεται στους γνωστότερους
διαλύτες. Στην ανάμειξη της με νερό –και σε άλλους οργανικούς διαλύτες- παρουσιάζει υψηλό
βαθμό διόγκωσης. Παρουσιάζει αμφοτερική δράση καθώς επίσης χαρακτηρίζεται και ως ισχυρά
πολικό μόριο. Ο κυριότερος μηχανισμός σύνδεσης είναι μέσω δυνάμεων υδρογόνου που
οφείλονται στην καρβονυλική ομάδα του μορίου της πυρρολιδόνης [12-13]. Μπορεί επίσης να
συνδεθεί με μόρια που παρουσιάζουν υδρόφοβες αντιδράσεις.

Εικόνα 1 .3. Συντακτικός τύπος της βινυλοπυρρολιδόνης

Διασταυρούμενα PVP που κυκλοφορούν στο εμπόριο όπως το Polyclar, Polyplasdone XL,
XL-10, INF-10, Kollidon κ.ά. Το μέγεθος των σωματίων της στα κυκλοφορούντα εμπορικά
σκευάσματα κυμαίνεται από 10-100 μm [η] ενώ το ενεργό εμβαδό επιφάνειας τους κυμαίνεται από
1-6 m2/g Συμπολυμερισμός της βινυλοπυρρολιδόνης με μεθυλενδισακρυλαμίδιο χρησιμοποιήθηκε
για τα παραγόμενα προϊόντα της διατριβής [14] ενώ βιβλιογραφικά έχουν καταγραφεί
συμπολυμερείς μορφές της με ακρυλονιτρίλιο [15, 16] για χρήση προσροφητικών διαδικασιών.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συμπολυμερείς υδατοδιαλυτές μορφές της
βινυλοπυρρολιδόνης. Η ιωδιούχος ποβιδόνη είναι η γνωστότερη εφαρμογή της στην Ιατρική.
Πολυμερικές μορφές της βινυλοπυρρολιδόνης συναντώνται στην βιομηχανία καλλυντικών,
τροφίμων και υφαντουργίας. Υδατοδιαλυτά πολυμερή της ΒΠ με συνδεμένο σορβικό οξύ, σορβικό
νάτριο, νυστατίνη και αμφοτερικίνη Β χρησιμοποιήθηκαν στην αναστολή ανάπτυξης μυκήτων,
όπως περιγράφεται από τον Τζατζαράκη Μ., 2000 στη διδακτορική του διατριβή [17].

1.2.3. Ζεόλιθοι - Πυριτικά άλατα αργιλίου (aluminosilicates)
 Οι πρώτοι φυσικοί ζεόλιθοι ανακαλύφθηκαν το 1756, ενώ οι πρώτες προσπάθειες για

σύνθεση ζεόλιθων ξεκίνησαν το 1862. Η συστηματική σύνθεση νέων δομών ζεόλιθων ξεκίνησε την
δεκαετία του ’40. Σήμερα έχουν συντεθεί πάνω από 600 τύποι ζεόλιθων ενώ συνεχώς
παρασκευάζονται νέες μορφές.

 Οι ζεόλιθοι ή πυριτικά άλατα αργιλίου είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες κατηγορίες
υλικών. Η λέξη ζεόλιθος σε ελεύθερη μετάφραση προέρχεται από το ζέω και λίθος (πέτρα που
βράζει) που από τη μια υποδηλώνει τη φυσική διεργασία εξάτμισης νερού που παρατηρείται όταν
ζεσταίνεται ο ζεόλιθος και από την άλλη την προέλευση του φυσικού ζεόλιθου από τα ηφαιστειακά
πετρώματα [7].

Η γενικός χημικός τύπος των ζεόλιθων είναι:
 Μ(x/n) (AlO2)x (SiO)n * mH2O2

Τα συνδεμένα μόρια νερού στο σύμπλοκο μόριο εξηγούν γιατί η θέρμανση των φυσικών
ζεόλιθων τους οδηγεί στην παραγωγή ατμών. Η ελεγχόμενη θέρμανση δεν επηρεάζει την
υπόλοιπη δομή των ζεόλιθων με αποτέλεσμα -μετά την έξοδο του νερού- την δημιουργία
πορώδων υλικών.

Είναι φανερό από την Εικόνα 1.3. ότι οι δομές αυτές, που πολλές φορές αποκαλούνται
«κλουβιά» (cages), είναι κρυσταλλικές και όχι άμορφες όπως του ενεργού άνθρακα. Μπορούν να
σχηματισθούν ή να παραχθούν πολλές στερεοχημικές δομές όπως η τετραεδρική και άλλες.

Οι ζεολιθικές δομές καλούνται αλλιώς και «μοριακά κόσκινα» (molecular sieves). Η
ονομασία αυτή οφείλεται στην δυνατότητα που έχει η άπειρη κρυσταλλική δομή τους να επιτρέπει
                                                          
2 όπου x, n ο αριθμός των μορίων που «υπάρχουν» στο μόριο
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την προσρόφηση και διάχυση αντίστοιχης μοριακής κινητικής διαμέτρου μορίων. Ο διαχωρισμός
ευθειών και διακλαδούμενων υδρογονανθράκων χρησιμοποιείται για να αυξηθεί ο αριθμός
οκτανίων στη βενζίνη. Οι δομές των ζεόλιθων παρουσιάζουν την ιδιότητα της ανταλλαγής ιόντων
όταν βρεθούν σε αέρια ή υγρά διαλύματα που περιέχονται ιόντα ή φορτισμένες ηλεκτρικά ενώσεις.
Οι ιοντοανταλλακτικές αυτές ιδιότητες οφείλονται και πάλι στην δομή τους και ιδιαίτερα στην μη-
ισορροπία ηλεκτρικού φορτίου που προκαλείται από την θέση των ιόντων Si και Al.

Εικόνα 1.3. 3-D απόψεις ζεολιθικών .πλεγμάτων

Η δομή των ζεόλιθων μπορεί να εμπλουτισθεί με ιόντα Η, Na, Ca, Mg, Fe και άλλων
στοιχείων. Η παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία δημιουργεί τεχνητούς ζεόλιθους με διαφορετικές
ιδιότητες από αυτές των φυσικών και επηρεάζει την κρυσταλλική τους δομή, τις ιδιότητες του
ηλεκτρικού τους πεδίου όπως ένταση, κατιονικές ή ανιονικές ιδιότητες. Στον πίνακα 1.2.
παρατίθεται η χημική σύσταση τεσσάρων ζεολιθικών μορφών που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο
όπως αναφέρεται στην Scheideler και συνεργ., 1993 [18].

Πίνακας 1.2. % Στοιχειομετρική σύσταση των ζεολιθικών σκευασμάτων Ethacal®,
Novasil®, Perlite® και Zeobrite®.

Στοιχείο Ethacal® Novasil® Perlite® Zeobrite®

Si 15.3 29.9 33.8 28.4
Al 14.8 10.0 7.2 12.1
K -3 0.16 3.5 1.7
Na 12.6 0.07 3.4 0.6
Fe - 2.58 0.6 0.8
Ca - 3.6 0.6 2.4
Mg - 3.1 0.2 0.7
O 35.1 47.69 47.7 49.3
H2O 22.2 2.9 3.0 4.0

1.2.4. Βεντονίτης και πυριτικά αργιλικά άλατα.
Τα υλικά αυτά της κατηγορίας χαρακτηρίζονται επίσης και από τον όρο αργιλικά πετρώματα

(clays). Ο βεντονίτης προέρχεται από διάβρωση ή αποσάθρωση ηφαιστειακών πετρωμάτων.
Πρόκειται στην καθαρή του μορφή για φυσικό πυριτικό αργίλιο χωρίς άλλες γαιώδεις προσμίξεις.
Ονομάζεται επίσης και νατριούχος μοντμοριλονίτης (sodium montmorillonite). Παρουσιάζει
αργιλώδες χρώμα και εξαιρετικές ιοντοανταλλακτικές ιδιότητες. Διαθέτουν όπως και οι ζεόλιθοι
κρυσταλλική δομή με πολύπλοκα πλέγματα.

Στην κατηγορία ανήκουν και άλλα φυσικά υλικά όπως ο καολινίτης (kaolinite),
μοντμοριλονίτης (montmorillonite), σμεκτίτης (smectite) χεκτορίτης (hectorite) κ.ά. Όπως και ο

                                                          
3 Δεν περιέχονται στο σκεύασμα.
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βεντονίτης μπορεί να περιέχουν ιόντα διαφόρων μετάλλων. Το 1985 η παραγωγή τέτοιων υλικών
ανερχόταν στις ΗΠΑ μεταξύ 35.000 και 40.000 τόνων με το 70% της παραγωγής να
χρησιμοποιείται σε κλάδους βιομηχανικής χημείας ενώ το 30% σε ιατρικές και κτηνιατρικές χρήσεις
[19].

Πίνακας 1.3. % Στοιχειομετρική σύσταση ορυκτού καολινίτη [20].

Στοιχείο Marquis-
καολινίτης

EPK-
καολινίτης

Halloysite
Καολινίτης

SiΟ2 44.7 45.7 44.46
Al2O3 38.1 37.8 36.58
Fe2O3  0.6   0.8   0.43
Na2O  0.1     0.05    0.01
K2O  0.1     0.33 0.51
Ενεργό εμβαδόν
επιφάνειας 15.06 m2/g 24.25 m2/g 156.57 m2/g

1.2.5. Πυριτικές γέλες (silica gels)
Δομές της μορφής SiO2xH2O καλούνται με τον όρο πυριτικές γέλες (silica gels). Μπορεί να

παρουσιάζουν άμορφη (amoprhous silicas) ή κρυσταλλική δομή (crystalline silicas) και παράγονται
από εξορύξεις πετρωμάτων. Πολλές φορές οι πυριτικές γέλες χρησιμοποιούνται ως υπόστρωμα
για την σύνδεση βιολογικών μορίων που με τη σειρά τους θα χρησιμοποιηθούν για προσρόφηση
συγγένειας [21-22].

Υπάρχουν πέντε (5) διαφορετικές περιοχές (sites) στην επιφάνεια του πλήρως
υδροξυλιομένου πυριτίου. Η γνωστότερη χρήση πυριτικών γελών αφορά την αναλυτική χημεία και
πιο συγκεκριμένα την χρωματογραφία. Για τις χρωματογραφικές τεχνικές όπως η υγρή
χρωματογραφία προτιμούνται μορφές πυριτικής γέλης που παρουσιάζουν σφαιρικότητα στα
σωμάτια τους. Γενικά η χρήση των πυριτικών γελών στην HPLC μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μια
δυναμική προσροφητική διαδικασία. Στην υγρή χρωματογραφία επιθυμούμε η σύνδεση με τις
ουσίες να είναι αναστρέψιμη και να προκαλεί μόνο καθυστέρηση στην έκλουση της ουσίας. Συνήθη
χαρακτηριστικά πυριτικών γελών που χρησιμοποιούνται στην χρωματογραφία είναι: μέγεθος
σωματιδιών 3 με 10 μm, μέγεθος πόρων 70-300 Ǻ, συνολικό εμβαδόν επιφάνειας 50-250 m2/g, και
αριθμός περιοχών προσρόφησης ανά μονάδα επιφάνειας 1-5 /nm2 .

(1)
(2)

(3)

(4) (5)

Εικόνα 1.4.  Περιοχές των πυριτικών γελών στις οποίες μπορούν να προσροφηθούν μόρια

1.3. Εφαρμογές των προσροφητών
Ο ενεργός άνθρακας είναι το πιο χρησιμοποιούμενο και το πιο μελετημένο υλικό με χρήσεις

σε πολλούς επιστημονικούς και τεχνολογικούς κλάδους. Ο ενεργός άνθρακας είναι βασικό
συστατικό στα περισσότερα φίλτρα νερού που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Στην μεταλλουργία η
προσρόφηση σύμπλοκων αλάτων του χρυσού όπως τα κυανιούχα είναι εξαιρετικά διαδεδομένη
[23]. Συνδεμένη αιμοσφαιρίνη σε ενεργό άνθρακα έχει χρησιμοποιεί σε φίλτρα τσιγάρου
προκειμένου να δεσμεύει ή να εξουδετερώσει τοξικές ουσίες στον καπνό. Ραδιοσημασμένα μόρια
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και μακρομόρια αυτών συνδεμένα με ενεργό άνθρακα ως έκδοχο σε υπόθετα έχουν μελετηθεί
προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη διασπορά τους στον οργανισμό [24]. Ανάλυση με “παγίδες”
οργανικών μορίων που προέρχονται από αέρια εκπνοής στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί ενεργός
άνθρακας έχουν χρησιμοποιηθεί [25].

Η κυριότερη και πιο γνωστή χρήση του ενεργού άνθρακα στην Ιατρική αφορά τη χρήση του
ως γενικό αντίδοτο σε οξείες δηλητηριάσεις από στόματος. Η σύνδεση του ενεργού άνθρακα με
διάφορες εξαρτησιογόνες ουσίες όπως φλουξετίνη (fluoxetine), υδροχλωρική κοκαϊνη (cocaine
hydrochloride) προμαζίνη (promazine) έχει μελετηθεί με in vitro και in vivo πειράματα [26-28].
Γενικότερα έχει μελετηθεί η σύνδεση της με διάφορα φάρμακα όπως η φαινοβαρβιτάλη
(phenobarbital), η χλωρμφεναμίνη (chlorpheniramine) και η θεοφυλίνη (theophylline), νικοτινικό οξύ
(nicotinic acid). [29-31]. Συγκριτικές μελέτες έχουν γίνει σε σχέση με τον βεντονίτη και το
προσροφητικό ιατρικό σκεύασμα Fuller’s earth για την δράση τους σε δηλητηριάσεις από
παρακουάτη (paraquat). Εφαρμογή του άνθρακα έχει γίνει στην σύνδεση του με φάρμακα
προκειμένου να ελεγχθεί η απελευθέρωση του φαρμάκου [32, 34].

Οι χρήσεις του ενεργού άνθρακα στην κτηνοτροφία ως δεσμευτικό μυκοτοξινών είναι
σχετικά περιορισμένες παρά τις υψηλές αποδόσεις που έχει σε πολλά είδη. Ο κύριος λόγος
αποφυγής είναι το μαύρο υπόλειμμα που αφήνει στο νερό ή στις ζωοτροφές [33]. Αποτελέσματα in
vitro και in vivo μελετών έχουν δείξει ότι η προσρόφηση μυκοτοξινών όπως οι αφλατοξίνες, η
ζεαραλενόνη μειώνει εξαιρετικά τα επίπεδα τους. Για την προσρόφηση της Τ-2 τοξίνης έχει
χρησιμοποιηθεί με επιτυχία πειραματικά υπερενεργός άνθρακας. Εντούτοις τα αποτελέσματα των
in vivo πειραμάτων στην περίπτωση της οχρατοξίνης Α δεν δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα
[34]. Δέσμευση της πατουλίνης (patulin) από ΕΑ σε μηλίτη οίνο έχει δώσει υψηλά επίπεδα
προσρόφησης αλλά έχει εξασθενίσει το χρώμα του μηλίτη [35].

Η διασταυρούμενη πολυβινυλοπυρρολιδόνη χρησιμοποιείται στην ζυθοποιεία για την
δέσμευση κατεχινών (catechins), προανθρακυανιδών (proanthracyanides) και πρωτεινών στον
αφρό ή την άχλη της μπύρας [36-38]. Η πολυβινυλοπυρρολιδόνη έχει χρησιμοποιηθεί ως
επίστρωμα σε πυριτικές γέλες για την δημιουργία υλικών σε χρωματογραφικές στήλες από την
δεκαετία του ‘70. Τέτοιου τύπου στήλες χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό πρωτεϊνών και
πεπτιδίων λόγω των ισχυρά υδρόφοβων δυνάμεων του μορίου της [39]. Χρωματογραφική στήλη
από διασταυρούμενο PVP έχουν χρησιμοποιήσει και οι Horn και Ditter, 1982 για τον έλεγχο της
δέσμευσης φαρμακευτικών ουσιών. Χρήση μορφών βινυλοπυρρολιδόνης συναντώνται στα έκδοχα
φαρμάκων λόγω της υψηλής αύξησης όγκου που παρουσιάζει [40-41].

Στην κτηνοτροφία εμπορικά σκευάσματα διασταυρούμενης PVP όπως το Polyplasdone
χρησιμοποιούνται ως δεσμευτικά μυκοτοξινών. Σε in vitro μελέτη έχει ελεγχθεί η δραστικότητα της
διασταυρούμενης PVP στην προσρόφηση της ζεαραλενόνης [42].

Οι ζεόλιθοι –πυριτικά άλατα αργιλίου- χρησιμοποιούνται κυρίως ως καταλύτες στην
Πετροχημεία για το «διάσπαση» των βαρέων κλασμάτων πετρελαίου σε μικρότερου μεγέθους
κλάσματα. Επίσης στον εμπλουτισμό των βενζινών σε οκτάνια. Οι ιοντοανταλλακτικές ιδιότητες του
χρησιμοποιούνται στην αφαίρεση ραδιοϊσοτόπων, στην επεξεργασία υδάτων και σε
απορρυπαντικά ως αποσκληρυντικά. Στην Κτηνιατρική η χρήση τους έχει μελετηθεί ως δεσμευτικά
των μυκοτοξινών [34]. Όπως έχει αναφερθεί και πιο παραπάνω εμπλουτισμένα υδρογονωμένα
πυριτικά άλατα αργιλίου με ασβέστιο και νάτριο (HSCAS) έχουν χρησιμοποιηθεί σε εμπορικά
σκευάσματα (Novasil, Perlite, Mycofix Plus κ.ά.) για την δέσμευση μυκοτοξινών [18, 43-46].
Χρήσεις ζεόλιθων ως φορείς φαρμακευτικών ουσιών έχουν αναφερθεί [47].

Ο βεντονίτης, αποτελεί στην ιατρική, αντίδοτο σε από στόματος δηλητηριάσεις από
παρακουάτη. Στην Κτηνιατρική οι προσροφητικές του ιδιότητες έχουν μελετηθεί στην προσρόφηση
μυκοτοξινών όπως επίσης και άλλων πυριτικών αργιλικών σκευασμάτων –μοντμοριλονίτης,
καολινίτης κ.ά. [3, 34, 48].

Η κυριότερη χρήση των πυριτικών γελών όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι στην
χρωματογραφία. Μελέτες έχουν γίνει για την σύνδεση μυκοτοξινών [34] και φαρμάκων [49].
Χρήσεις τέτοιων υλικών ως ξηραντικά, προσροφητικά υγρασίας, μέσα φιλτραρίσματος είναι
εξαιρετικά συνηθισμένες.

Οι παραπάνω προσροφητές δεν είναι οι μόνοι που χρησιμοποιούνται. Δομές της μορφής
AlO(OH) nH2O (0 ≤ n < 1) με την γενικότερη ονομασία υροξείδια του αργιλίου έχουν
χρησιμοποιηθεί στην αιμοδιάλυση για την προσρόφηση φοσφωρικών αλάτων στο αίμα [50-51].
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2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ

2.1. Εισαγωγή
Η περιγραφή του φαινομένου της προσρόφησης με μαθηματικό τρόπο, η ποσοτικοποίηση

του είναι ένα πρόβλημα που έχει απασχολήσει τους ερευνητές από τις αρχές του αιώνα. Η πρώτη
ιστορικά εξίσωση που αναφέρεται είναι η εξίσωση ισόθερμης προσρόφησης του Freundlich το
1907.

Τα μοντέλα που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα μπορούν να διακριθούν ως εξής:
⇒  Μακροσκοπικά περιγραφικά μοντέλα. Τα μακροσκοπικά μοντέλα συσχετίζουν παρατηρούμενες

ή υπολογιζόμενες μακροσκοπικές ποσότητες όπως ελεύθερη ή προσροφώμενη συγκέντρωση,
πίεση, μάζα προσροφητή, χωρίς να υπεισέρχονται σε λεπτομέρειες σχετικά με την φύση των
υλικών, τις δυνάμεις που ασκούνται κ.ά. Συμπεράσματα για την φύση της προσρόφησης
προκύπτουν a posteriori από τέτοια μοντέλα.

⇒  Μικροσκοπικά μοντέλα: Τα μικροσκοπικά μοντέλα χαρακτηρίζονται στο ότι υπεισέρχονται σε
λεπτομέρειες σχετικά με τους μηχανισμούς προσρόφησης. Ο τύπος των δυνάμεων, πιθανές
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μορίων συσχετίζονται με αρχές διατήρησης όπως της μάζας
προκειμένου να προβλέψουν είτε τη χημική διαδικασία σε άλλες πειραματικές συνθήκες είτε τη
κινητική του φαινομένου. Στην χρωματογραφία τέτοιου είδους μοντέλα χρησιμοποιούνται για
τον υπολογισμό των μορφών των ουσιών έκλουσης, του χρόνου έκλουσης και άλλων
παραμέτρων [52].

⇒  Θερμοδυναμικά μοντέλα: Η προσέγγιση γίνεται μέσω θερμοδυναμικών ποσοτήτων (ελεύθερη
ενέργεια Gibbs, χημικά δυναμικά) ενεργειακών παραμέτρων (ενεργειακή κατανομή).
Συμπεράσματα σχετικά με το είδος των δεσμών και ποσότητες που τις μεταβάλλουν μπορούν
να προκύψουν από τέτοιου είδους μοντέλα [53-54].

Μια διαφορετική προσέγγιση μπορεί να διαχωρίσει τα μοντέλα σε αυτά που αναφέρονται σε
καταστάσεις ισορροπίας και σε αυτά που περιγράφουν την κινητική του φαινομένου. Τα πρώτα
μοντέλα συσχετίζουν μετρούμενες ποσότητες όπως η ελεύθερη συγκέντρωση και πίεση με
υπολογιζόμενες ποσότητες όπως την προσροφώμενη ποσότητα και λόγους συγκεντρώσεων ή
πιέσεων. Τα δεύτερα μοντέλα περιγράφουν την εξέλιξη μετρώμενων ποσοτήτων όπως η
προσροφώμενη ποσότητα ως προς το χρόνο. Και στις δύο περιπτώσεις, τα περισσότερα μοντέλα
χαρακτηρίζονται από την έννοια της ισόθερμης προσρόφησης, δηλαδή τα θεωρητικά μοντέλα και
οι πειραματικές διατάξεις διατηρούν την θερμοκρασία ως παράμετρο στο πρόβλημα και όχι ως
μεταβλητή.

Ανεξάρτητως προσέγγισης το πρόβλημα εύρεσης κατάλληλου γενικού μαθηματικού τύπου
που να περιγράφει την πληθώρα των προσροφητικών διαδικασιών είναι μάλλον ιδεατό και
οφείλεται στην ποικιλία των παραμέτρων που υπεισέρχονται σε κάθε φαινόμενο. Διαφορετικά,
γενικευμένη θεωρία προσρόφησης δεν υπάρχει αντιθέτως υπάρχουν πολλές ειδικευμένες-
εντοπισμένες (localized) θεωρίες. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη ποικιλία προσροφητών και
προσροφώμενων ουσιών αλλά και στους προσροφητικούς μηχανισμούς που μπορεί να είναι
εξαιρετικά πολύπλοκοι. Πηγές πολυπλοκότητας στα προσροφητικά μοντέλα δυνητικά προκύπτουν
από διάφορες πηγές:

Από το είδος του προσροφητή: η πορώδης ή μη δομή του υλικού, το μέγεθος των πόρων, η
άμορφη η κρυσταλλική του δομή, η ετερογένεια, το πόσο συμπαγές είναι, το είδος και το πλήθος
των θέσεων προσρόφησης (adsorption sites).

Από το είδος της προσροφώμενης ουσίας: το μοριακό βάρος και μέγεθος, η ύπαρξη η όχι
φορτίου, η υδροφοβικότητα ή υδροφιλικότητα του μορίου, ο αριθμός των προσροφόμενων ουσιών
στο αέριο η υγρό διάλυμα, η πιθανότητα διάσπασης του μορίου όπως και ο σχηματισμός
συζευγμένων μορίων.

Από το είδος των δεσμών: η αλληλεπίδραση των μορίων μεταξύ τους ή με το πλέγμα του
προσροφητή, το είδος των αλληλεπιδράσεων (υδροφιλικές, υδροφοβικές, ομοιοπολικές), τα
δυναμικά τους.

Για την άρση των δυσκολιών της θεωρητικής προσέγγισης καθώς και για την δημιουργία
μοντέλων που να παρουσιάζουν εφαρμοσιμότητα στα πειραματικά δεδομένα ποικίλες παραδοχές
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και προσεγγίσεις έχουν γίνει. Οι εξισώσεις Langmuir, Fleundlich και BET (Braunnett-Emmett-
Teller) είναι τα γνωστότερα μοντέλα ισόθερμων που χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση των
δεδομένων. Είναι επίσης μοντέλα που χαρακτηρίζονται από απλές παραδοχές και με μεγάλη
επιτυχία στην προσέγγιση πειραματικών δεδομένων.

Λιγότερο γνωστές και πιο ειδικευμένες είναι εξισώσεις όπως η πολυδιαμερισματική
Langmuir (multicomponent Langmuir), Fleundlich-Langmuir, Redlich-Peterson, Johns, Fowler,
Jovanovits, σιγμοειδής ισόθερμη (sigmoidal isotherm) κ.ά. [52, 55]. Πολλές από τις παραπάνω
είναι εμπειρικά μοντέλα και παρουσιάζονται σε πληθώρα φαινόμενων όπως προσρόφηση
βιολογικών μορίων (πρωτεινών, αμινοξέων) [52, 56-58] άλλες αφορούν ταυτόχρονη προσρόφηση
δύο ή περισσοτέρων ουσιών [52].

Μοντέλα όπως η ισόθερμος Langmuir και η ισόθερμος Freundlich δεν χρησιμοποιούνται
μόνο στην περιοχή της Ιατρικής, Χημείας και Χημικής Μηχανικής. Οι προσροφητικές ικανότητες
που παρουσιάζουν τα διάφορα αργιλικά πετρώματα σε ποικιλία οργανικών και ιοντικών
συστατικών μελετώνται με χρήση ισόθερμων προσρόφησης. Η συνδυασμένη προσόφηση των
φυτοφαρμάκων ατραζίνης και μετολαχλώρης στο έδαφος έχει μελετηθεί με χρήση ισόθερμου
Freundlich από τους Farenhorst A και Bowman BT [59] όπως επίσης και η προσρόφηση
τριφλουραλίνης (triflouralin) από τους Cecilia M και συνεργ., 1998 [59-60]. Η ρόφηση μολύβδου,
ψευδάργυρου και χαλκού μελετήθηκε από το νηματοειδές Rhizopus arrhizus. Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι η ισόθερμος Freundlich έδωσε την καλύτερη προσέγγιση [61]. Η ισόθερμος BET ως
μοντέλο προσρόφησης στο φυτικό πολυμερές λιγνίνη -συστατικό των κυτταρικών τοιχωμάτων-
μελετήθηκε από τους Rawat S και Khali DP, 1999 ενώ παλιότερα αντίστοιχα πειράματα σε ξύλο και
συστατικά του έχουν γίνει από τους Christersen και Kelsey, 1958 [62].

Σε διαφορετική κατεύθυνση κινείται η προσομοίωση προσροφητών και προσροφητικών
διαδικασιών με χρήση τρισδιάστατων γραφικών και υπολογιστικών προγραμμάτων.
Βιβλιογραφικές αναφορές και μελέτες που έχουν δημοσιευθεί αφορούν κυρίως υλικά κρυσταλλικής
δομής. Η προσρόφηση αλκανίων καθώς και η δομή των θέσεων προσρόφησης και δυναμικών
ζεόλιθων μπορούν να δώσουν χρήσιμα συμπεράσματα [63-64]. Προσομοίωση επιφάνειας ενεργού
άνθρακα και υπολογισμών ενεργειών αλληλεπίδρασης με παράγωγα βαρβιτουρικών έδωσαν πολύ
καλά αποτελέσματα [65].

2.2. Εξίσωση ή ισόθερμος Langmuir
Η εξίσωση Langmuir φέρει το όνομα του χημικού Langmuir ο οποίος την πρωτοεισήγαγε

στην δεκαετία του ’20. Στην αρχή χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την προσρόφηση μορίων
αερίου σε στερεό υλικό αλλά στη συνέχεια εφαρμόστηκε και στην προσρόφηση διαλυμάτων.
Πρόκειται για το απλούστερο μοντέλο ισόθερμης προσρόφησης. Παρά τις απλοποιήσεις του
παρουσιάζει εξαιρετική προσαρμογή σε πολλά και διαφορετικά προσροφητικά δεδομένα.

Οι παραδοχές που γίνονται στην ισόθερμο Langmuir είναι :
•  Η προσρόφηση είναι μονοστρωματική.
•  Οι περιοχές σύνδεσης είναι ισοδύναμες. Με άλλα λόγια δεν υπάρχει προτιμητέα περιοχή

σύνδεσης και όλες παρουσιάζουν την ίδια σταθερά σύνδεσης.
•  Οι ρυθμοί της προσρόφησης και της εκρόφησης είναι ανεξάρτητοι από το βαθμό κάλυψης των

γειτονικών περιοχών σύνδεσης.
Οι παραπάνω παραδοχές εμπεριέχουν και άλλα στοιχεία σχετικά με τον μηχανισμό

προσρόφησης. Τα μόρια της προσροφώμενης δεν αλληλεπιδρούν ούτε μεταξύ τους ούτε με το
πλέγμα του προσροφητή ενώ υπάρχει ένας και μοναδικός μηχανισμός σύνδεσης. Στη συνέχεια
παρουσιάζεται η παραγωγή της εξίσωσης Langmuir σε διάλυμα ουσίας αρχικής συγκέντρωσης Cο
και ποσότητας προσροφητή m [11, 55, 66].

Η χημική εξίσωση που περιγράφει το φαινόμενο είναι η :

DL   
2k 

 1k
L   D >

−<

>−
+

(όπου D η προσροφόμενη ουσία, L η προσροφητική ουσία και DL το «σύμπλοκο» που
δημιουργείται. k1, k2 οι χημικές σταθερές που περιγράφουν την πρσρόφηση και εκρόφηση
αντίστοιχα).
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Θεωρούμε ότι η σταθερά προσρόφησης k1 είναι σταθερή και ο ρυθμός προσρόφησης είναι
ανάλογος της ελεύθερης συγκέντρωσης στο διάλυμα.

)q  -(q C k 
dt

dq
adsmf1

ads =

Εξίσωση 2.1. Διαφορική εξίσωση  ως προς χρόνο της προσροφώμενης ποσότητας ουσίας.

(όπου qm, είναι η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να προσροφήσει το υλικό, qads η
προσροφώμενης ποσότητα και Cf η ελεύθερη συγκέντρωση στο διάλυμα).

Η εκρόφηση της ουσίας θεωρούμε ότι είναι ανάλογη της ποσότητας που έχει προσροφηθεί

ads2
ads q  k -

dt
dq =

Εξίσωση 2.2. Διαφορική εξίσωση ως προς χρόνο της εκροφώμενης ποσότητας ουσίας.

Μια διαφορετική έκφραση μπορούμε να δώσουμε στην εξίσωση 2.3. όπου οι ρυθμοί
προσρόφησης και εκρόφησης συνυπάρχουν στην ίδια διαφορική εξίσωση.

ads2adsmf1
ads q k  -)q  -(q C k 

dt
dq =

Εξίσωση 2.3.  Διαφορική εξίσωση ως προς χρόνο με σταθερό ρυθμό ρόφησης και εκρόφησης.

Στην χημική ισορροπία οι ρυθμοί προσρόφησης και εκρόφησης είναι ίσοι ή διαφορετικά με

βάση την εξίσωση 2.3. έχουμε 0 
dt
dq = . Μετά από πράξεις μπορούμε να εκφράσουμε την

προσροφώμενη ποσότητα qads ως προς την ελεύθερη συγκέντρωση. Η ισόθερμος Langmuir
μπορεί να εμφανισθεί σε διάφορες μορφές (Εξίσωση 2.4.).
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Εξίσωση 2.4. Μαθηματικές εκφράσεις ισόθερμων Langmuir.

Η σχέση στα δεξιά (Εξίσωση 2.4.) προκύπτει εάν εκφράσουμε την μέγιστη και
προσροφώμενη ποσότητα στην μονάδα μάζας. Διαφορετικοί μετασχηματισμοί της ισόθερμου
Lanmguir χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των παραμέτρων qm και K (όπου K ή σταθερά
ισορροπίας του φαινομένου ίση με k1/k2). Αρκετά συχνά χρησιμοποιείται και ο ανάστροφος όρος
kD=k2/k1. Οι νέες μορφές που προκύπτουν είναι γραμμικοποιημένα μοντέλα της Εξίσωσης 2.4.
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Εξίσωση 2.5. Μαθηματικές εκφράσεις γραμμικοποιημένων ισόθερμων Langmuir.

Σε περιπτώσεις όπου το φαινόμενο λαμβάνει χώρα σε διάλυμα όγκου V μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε τον όρο Cads. H Cads= Co-Cf και μπορεί να χαρακτηρισθεί ως προσροφώμενη
συγκέντρωση (εξίσωση 2.6) [21].

m

f

mads

f

q
C
 + 

Kq
 1 

C
C
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m

Εξίσωση 2.6. Μαθηματική έκφραση  γραμμικοποιημένης ισόθερμου Langmuir για διαλύματα γνωστού
όγκου.

Οι μορφές 2.5 και 2.6 παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευκολία στην χρήση τους μια και μπορεί
να εφαρμοσθεί γραμμική παλινδρόμηση (linear least square fitting) στα πειραματικά
αποτελέσματα.  Ο υπολογισμός των παραμέτρων qm και K είναι πιο εύκολος σε σχέση με την
εξίσωση 2.4. όπου πρέπει να χρησιμοποιηθεί μη γραμμική παλινδρόμηση (non-linear square
fitting).
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Αντίστοιχη εξίσωση με την 2.4. παρουσιάζεται σε προσρόφηση αερίων. Οι παράμετροι p
και θ που παρουσιάζονται είναι η πίεση του αερίου και ο λόγος των θέσεων προσρόφησης που
έχουν καλυφθεί προς τον συνολικό αριθμό θέσεων [67].

21

21

k  -pk
 p k k =θ

Εξίσωση 2.7. Μαθηματική έκφραση ισόθερμου Langmuir για προσρόφηση αερίου.

Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την ισόθερμο Langmuir ως ένα μη λεπτομερειακό μοντέλο
που όμως δίνει σε πολλές περιπτώσεις πολύ καλή προσέγγιση.

2.3. Εξίσωση ή ισόθερμος Fleundlich
Η πρώτη εξίσωση που χρησιμοποιήθηκε για να προσομοιωθούν μετρήσεις από πειράματα

προσρόφησης επιτεύχθηκε από τον Γερμανό χημικό Freundlich.
Η γενική μορφή της εξίσωσης είναι :

n
f

ads C k 
m

q =

Εξίσωση 2.8. Μορφή της ισόθερμου Freundlich

(όπου k, n σταθερές της εξίσωσης, ενώ οι μεταβλητές Cf, qads έχουν ορισθεί όπως και στο
μοντέλο Langmuir)

Μια δεύτερη μορφή της εξίσωσης Fleundlich και πιο εύχρηστη προκύπτει από την
λογαρίθμηση και των δύο μελών της. Όπως και στην γραμμικοποιημένη μορφή της εξισωσης
Langmuir οι σταθερές k και n μπορούν α προκύψουν ευκολότερα με γραμμική παλινδρόμηση.

)nlog(C + log(k)  )
m

qlog( f
ads =

Εξίσωση 2.9. Γραμμικοποιημένη (διπλολογαριθμική) μορφή της ισόθερμου Freundlich

Η σταθερά k είναι ένα μέτρο της προσροφητικής ικανότητας και πολλές φορές ονομάζεται
ειδική προσροφητική ικανότητα. Μετριέται σε mg/g (ποσότητα προσροφώμενης ανά gr
προσροφητή ή mol/g). Η σταθερά n εξαρτάται από τον προσροφητή και την προσροφώμενη ουσία
και χαρακτηρίζει μοναδικά την αντίδραση. Οι συνηθισμένες τιμές της κυμαίνονται από 0-1 ενώ τιμές
πάνω από 1 έχουν παρατηρηθεί σε διάφορα μελετώμενα συστήματα.
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qads= k*C^0.5
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Εικόνα 2.1 Διαγράμματα ισόθερμου Freundlich για διάφορες τιμές του n και k=1.
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Η ισόθερμος Freundlich χαρακτηρίζεται ως εμπειρική παρά τις θεωρητικές προσεγγίσεις
που υπάρχουν. Θεωρείται ότι είναι μια γενίκευση της ισόθερμου Langmuir για ετερογενείς
επιφάνειες ενώ η ενεργειακή συνάρτηση κατανομής εκφράζεται από ένα μειωνούμενο εκθετικό
[52]. Μια διαφορετική ματιά στις εξισώσεις 12.8. και 2.9. δείχνει ότι αυξανομένης της ελεύθερης
συγκέντρωσης Cf η προσροφώμενη ποσότητα q/m αυξάνεται χωρίς κάποιο όριο.

Γραφική παράσταση για διάφορες τιμές του n παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.1.

2.4. Εξίσωση ή ισόθερμος ΒΕΤ
Πρόκειται για μια σειρά εξισώσεων που αφορά το φαινόμενο της πολυστρωματικής

προσρόφησης. Το όνομα της εξίσωσης προκύπτει από τα αρχικά των ονομάτων των Brunauer,
Emmett και Teller. Χρησιμοποιείται αρκετά συχνά κυρίως στην προσρόφηση αερίων, παρόλο που
η εφαρμογή της σε υγρά διαλύματα έχει αναφερθεί [8].

Η ισόθερμος BET είναι από το πιο απλό μοντέλο που αφορά την πολυδιαστρωματική
προσρόφηση. Οι βασικές προϋποθέσεις του μοντέλου είναι:
•  Τα μόρια στο πρώτο στρώμα συνδέονται σε συγκεκριμένες θέσεις με σταθερή ενέργεια

σύνδεσης.
•  Παραπάνω από ένα στρώματα μορίων μπορούν να συνδεθούν στο πρώτο στρώμα και στη

συνέχεια στο δεύτερο κλπ.
•  Οι ενέργειες σύνδεση των στρωμάτων είναι διαφορετικές από αυτές του πρώτου.
•  Δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μορίων στα στρώματα.

Η προσθήκη μορίων σε στρώματα μπορεί να γίνεται χωρίς απαραίτητα να έχουν καλυφθεί
πλήρως τα προηγούμενα από τα μόρια της προσροφώμενης. Μια γενική μορφή που εφαρμόζεται
στα διαλύματα περιγράφεται στην Εξίσωση 2.10..

s

f

mmfsads

f

C
C

q Z
1)-(Z + 

Zq
1=  

)C  -(Cq
C

Εξίσωση 2.10. Ισόθερμος BET με δύο σταθερές για την προσρόφηση σε διάλυμα.

Το qm είναι σταθερά αντίστοιχη με αυτή που συναντάμε στην ισόθερμο Langmuir και
αναφέρεται στην μέγιστη ικανότητα προσρόφησης του πρώτου στρώματος. Η σταθερά Ζ
χαρακτηρίζει την προσρόφηση και εξαρτάται από παραμέτρους όπως ο αριθμός των στρωμάτων.
Η σταθερά Cs είναι η συγκέντρωση κορεσμού της ουσίας στο διάλυμα.

Σε αέρια που προσροφώνται σε στερεό λαμβάνεται η παρακάτω μαθηματική έκφραση.

ommoo P
P

V Z
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1=  
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P

Εξίσωση 2.11. Ισόθερμος BET δύο σταθερών για την προσρόφηση αερίου.

Το Vm είναι ο όγκος που καταλαμβάνει το αέριο σε μονοστρωματική προσρόφηση, ενώ το
Po είναι η πίεση κορεσμού του αερίου.

Προποποιήσεις των παραπάνω ισόθερμων από τους Branauer Emmett Teller έχουν δώσει
πιο πολύπλοκα μοντέλα. Σε περίπτωση προσρόφησης πεπερασμένου αριθμού στρωμάτων
χρησιμοποιείται η μορφή της εξίσωσης 2.12.
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Εξίσωση 2.12. Ισόθερμος BET για την προσρόφησης αερίου σε πεπερασμένο αριθμό στρωμάτων.

Ο αριθμός m είναι ο αριθμός των στρωμάτων προσρόφησης. Στην περίπτωση όπου το
m=1 η εξίσωση 2.12. μετατρέπεται σε ισόθερμο Langmuir.
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2.5 Άλλες ισόθερμες
Ισόθερμος Freundlich-Langmuir. Είναι μαθηματική έκφραση που χρησιμοποιείται σε

διάφορα προβλήματα προσρόφησης. Η γενική της μορφή μοιάζει με ισόθερμο Langmuir όμως η
ελεύθερη συγκέντρωση που είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή υψωμένη σε δύναμη όπως και στην
ισόθερμο Freundlich. Η ισόθερμος Freundlich-Langmuir παράγεται από την τροποποιημένη μορφή
της εξίσωσης 2.3. (Εξίσωση 2.13) όταν το φαινόμενο φθάσει σε ισορροπία.

n
ads2

n
adsmf1

ads q k  -)q  -(q C k 
dt

dq
=

Εξίσωση 2.13.  Διαφορική εξίσωση με λύση την ισόθερμο Freundlich-Langmuir
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Εξίσωση 2.14. Ισόθερμος Freundlich-Langmuir.

Η εξίσωση έχει χρησιμοποιηθεί σε ποικίλα συστήματα όπως προσρόφηση πρωτεινών ή
ιόντων καδμίου σε ενεργό άνθρακα [52, 56, 68].

Ισόθερμος Temkin. Χρησιμοποιείται για να προσομοιώσει αποτελέσματα προσρόφησης
σε ανομοιογενείς επιφάνειες. Η χρήση του μοντέλου υποθέτει ότι η ενθαλπία προσρόφησης είναι
ανάλογη της πίεσης -όταν η προσροφώμενη ουσία είναι αέριο- ή της συγκέντρωσης –όταν
αναφερόμαστε σε προσρόφηση διαλυμένης ουσίας [67].

)Cln(K K 
m

q
f21

ads =

Εξίσωση 2.15. Ισόθερμος Temkin

Ισόθερμος Langmuir δύο συστατικών. Για την προσρόφηση μεθανίου σε μαρμαρυγία ο
Langmuir χρησιμοποίησε μια πιο σύνθετη μορφή ισόθερμου. Το μοντέλο ακολουθεί τις γενικές
προϋποθέσεις της ισόθερμου Langmuir με την διαφορά ότι η προσρόφηση γίνεται σε δύο
διαφορετικά είδη θέσεων [69] με διαφορετικές σταθερές ικανότητας προσρόφησης (qm1, qm2) και
χημικής σταθεράς (K1, K2).
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3. ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι ουσίες χλωροτετρακυκλίνη, οξυτετρακυκλίνη, δοξυκυκλίνη, τετρακυκλίνη κ.ά ανήκουν

στην κατηγορία των αντιβιοτικών με τη γενικότερη ονομασία τετρακυκλίνες.  Οι τετρακυκλίνες είναι
αντιβιοτικά που παράγονται από τους στρεπτομύκητες (Streptomyces). Η γενική δομή τους
παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.1. Είναι αμφοτερικές ουσίες, ουσίες που μπορούν δηλαδή να
σχηματίσουν άλατα και με οξέα όπως και με βάσεις. Παρουσιάζουν αστάθεια σε αλκαλικά
περιβάλλοντα pH=7.0-8.5 ενώ σχηματίζουν δυσδιάλυτα σύμπλοκα με μέταλα όπως ιόντα
ασβεστίου, μαγνησίου σιδήρου μειώνοντας ταυτοχρόνως την απορρόφηση τους από το
γαστρεντερικό σωλήνα [70].

CONH-R4

N(CH3)2R3
H

OO

OH

OH

OHOH

R2R1

Εικόνα 3.1. Γενικός συντακτικός τύπος των τετρακυκλινών

Πίνακας 3.1. Φυσικές και ημισυνθετικές τετρακυκλίνες

Φυσικές Τετρακυκλίνες Ημισυνθετικές τετρακυκλίνες
Οξυτετρακυκλίνη (oxytetracycline) Τετρακυκλίνη (tetracycline)
Χλωροτετρακυκλίνη (chlortetracycline) Δοξυκυκλίνη (doxycycline)
Διμεθυλχλωροτετρακυκλίνη
(dimethylchlortetracycline)

Μετακυκλίνη (metacycline)

Ρολιτετρακυκλίνη(rolitetracycline)
Μινοκυκλίνη (minocycline)
Δεμεκλοκυκλίνη (demeclocycline)

Φαρμακολογικά παρουσιάζουν ευρύ αντιβιοκροβιακό φάσμα σε κατά Gram+ και κατά Gram-

αερόβια καθώς και σε αναερόβια βακτήρια. Παρά το ευρύ φάσμα που παρουσιάζουν στα Gram+

βακτήρια ορισμένα στελέχη σταφυλόκοκκων, στρεπτόκοκκων, πνευμονόκοκκων έχουν αναπτύξει
αντοχή στις τετρακυκλίνες. Το ίδιο παρατηρείται και στα Gram- βακτήρια όπου η ανάπτυξη αντοχής
των μικροβίων επιβάλλει έλεγχο ευαισθησίας πριν τη χρήση [71]. Η δράση των τετρακυκλινών
οφείλεται στην αναστολή της πρωτεϊνικής σύνθεσης μέσω της σύνδεσης τους στα ριβοσωμάτια
των κυττάρων. Πιο συγκεκριμένα οι τετρακυκλίνες συνδέονται αναστρέψιμα με τους υποδοχείς της
30S υποομάδας των ριβοσωματίων.

Η φαρμακολογική τους αξία εντείνεται από το γεγονός ότι οι περισσότερες παρουσιάζουν
μεγάλους χρόνους ημιζωής με συνέπεια τα θεραπευτικά τους επίπεδα στο πλάσμα να
διατηρούνται για αρκετές ώρες. Διαπερνούν εύκολα όλες τις βιολογικές μεμβράνες εκτός του
αιματοεγκεφαλικού φραγμού. Αποβάλλονται κυρίως από τα νεφρά με την μορφή της
τετρακυκλίνης, ενώ αποβάλλονται επίσης με το γάλα καθιστώντας τις κατάλληλες για την θεραπεία
μαστίτιδων σε ζώα [70].

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τα αντιβιοτικά αυτής της κατηγορίας τα
κατατάσσουν ως τα κατάλληλα για την εφαρμογή τους στην Κτηνιατρική. Ποικίλα σκευάσματα
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κυκλοφορούν στο κτηνιατρικό εμπόριο όπως το Oxyvet (Veterin), Terramycin (Pfizer), Intamycin,
Neocyclin (Neovet) και άλλα.

3.2. Οξυτετρακυκλίνη

3.2.1. Γενικά στοιχεία
Η οξυτετρακυκλίνη 4-(διμεθυλάμινο) –1, 4, 4A, 5, 5Α, 6, 11, 12Α- οκτάυδρο-3, 5, 6, 10, 12,

12Α -εξαυδροξυ- 6 μεθυλ-1, 11, διόξο –2 – ναφθακενεκαρβοξαμίδη μονουδροχλωρίδιο (Εικόνα
3.2) είναι μια κίτρινη σκόνη με σημείο τήξεως τους 180 οC και μοριακό βάρος 460.43.

Εικόνα 3.2. Συντακτικός τύπος της υδροχλωρικής οξυτετρακυκλίνης.

Η υδροχλωρική οξυτετρακυκλίνη (χλωριωμένο άλας της οξυτετρακυκλίνης) έχει μοριακό
βάρος 496.9, διαλύεται εύκολα στο νερό (>=100 mg/ml), στην μεθανόλη, στην αιθανόλη ενώ στον
αιθέρα και στο χλωροφόρμιο είναι πρακτικά αδιάλυτη. Παρουσιάζει μέγιστες απορροφήσεις στα
218, 268 και 353 nm στο ορατό και υπεριώδες φάσμα [ι], [72].

Η οξυτετρακυκλίνη παράγεται από τον μύκητα εδάφους Streptomyces rimosus και για αυτό
τον λόγο είναι γνωστή και με την εμπορική-εμπειρική ονομασία τεραμυκίνη (Terra = γή, έδαφος).
Έχει μελετηθεί για καρκινογενετική δράση σε ποντίκια και έχει δώσει αμφίβολη καρκινογενετική
δράση, ενώ έχει μεταλαξιογόνο δράση  σε μεγάλες ποσότητες σε εγκυμονούσα ποντίκια [κβ].

Οι τοξικές δόσεις LD50 σε διάφορα ζώα καταγράφονται στον Πίνακα 3.2.

Πίνακας 3.2. Θανατηφόρες δόσεις LD50 οξυτετρακυκλίνης σε ζώα

Είδος Χορήγησης Είδος ζώου Ποσότητα
(mg/Kg)

Υποδόρια Αρουραίος  800
Ενδοφλέβια Αρουραίος 302
Από στόματος Ποντίκι 6696
Υποδόρια Ποντίκι   963
Ενδοφλέβια Ποντίκι   100
Ενδοφλέβια Σκύλος    100
Ενδοφλέβια Κουνέλι      80

Το υδροχλωρικό άλας της οξυτετρακυκλίνης είναι ο πιο χρησιμοποιημένος αντιβιοτικός
παράγοντας στην Κτηνιατρική. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει με άλλες μορφές της οξυτετρακυκλίνης.
Παρουσιάζει όπως όλα σχεδόν τα αντιβιοτικά της κατηγορίας του ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα. Η
δυνατότητα χορήγησης του συγκεκριμένου παράγοντα από στόματος σε διάφορες μορφές
(υδατοδιαλυτή, πρόσμιξη, κάψουλες) μαζί με τα παραπάνω πλεονεκτήματα την καθιστά συχνά
επιλέξιμη στην Κτηνιατρική. Η συνήθης έλλειψη εργαστηριακών αποτελεσμάτων και αδυναμίας
ταυτοποίησης του παθογόνου μικροοργανισμού αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα
επιλεξιμότητας των συγκεκριμένων ουσιών. Σκευάσματα του κυκλοφορούν σε διάφορες μορφές
όπως ενέσιμα, υδατοδιαλυτά, προσθετικά ζωοτροφών με διάφορα εμπορικά ονόματα όπως
Oxyvet, Terramycin κ.ά.



Σελίδα-41-

3.2.2. Φαρμακολογικά στοιχεία
Η χρήση της οξυτετρακυκλίνης αφορά κυρίως γαστρεντερικές και πνευμονικές λοιμώξεις.

Ενδείκνυται σε πολλές κατηγορίες ζώων και για πολλές περιπτώσεις όπως:
•  Στα αιγοπρόβατα: για μητρίτιδες, μαστίτιδες, κροστριδιακές λοιμώξεις, αναπνευστικές

λοιμώξεις.
•  Στα βοοειδή: κολοβακτηριδιάσεις, μητρίτιδες, μαστίτιδες, ακτινοβακιλλώσεις, παστεριδίαση,

αναπλάσμωση, λεπτοσπείρωση.
•  Στους χοίρους: ενζωοτική πνευμονία, ερυθρά, σύνδρομο μαστίτιδας-μητρίτιδας-αγαλαξίας.
•  Στα πτηνά: χρόνιες αναπνευστικές νόσοι, κολοβακτηρίαση.
•  Σε κατοικίδια (σκύλοι, γάτες): λοιμώξεις του αναπνευστικού, γαστρεντερικού, ουροποιητικού και

γεννητικού συστήματος.
Να σημειώσουμε ότι χρήσεις της οξυτετρακυκλίνης στην ιχθυοτροφία είναι εξαιρετικά

συχνές.
Παρουσιάζει ένα χρόνο ημίσειας ζωής μεγαλύτερο των έξη (6) ωρών ενώ μπορεί να

συνδεθεί κυρίως σε ενέσιμα διαλύματα με προπυλενική γλυκόλη και πολυβινυλοπυρρολιδόνη
προκειμένου να επιτευχθεί μια πιο ελεγχόμενη αποδέσμευση. Υπολογισμός της επιπέδων
οξυτετρακυκλίνης στο πλάσμα σολωμού έδειξε ότι τα επίπεδα του αντιβιοτικού παραμένουν υψηλά
για περισσότερο από 14 ημέρες [73]. Η εκτεταμένη της χρήση στην Κτηνοτροφία δεν αφορά μόνο
περιπτώσεις εμφάνισης νόσων αλλά πολλές φορές χρησιμοποιείται ως χημειοπροφυλακτικός
παράγοντας.

Οι προτεινόμενες δοσολογίες της ΟΞΤ σε από στόματος χορηγήσεις (Πίνακας 3.3.) για
διάφορα ζώα μέσω νερού ή τροφής κυμαίνονται ανάλογα με το σκεύασμα και το ζώο από 0.5-0.75
g/25 Kg σωματικού βάρους (ΣΒ) ανά ημέρα (αιγοπρόβατα), 0.2-0.3 g/100 Kg ΣΒ ανά ημέρα
(βοοειδή), 0.5-1.5 g/25 Kg ΣΒ ανά ημέρα (χοίροι). Στο νερό η προσθήκη 1-3 gr/50 lt πόσιμου
νερού και 0.2-0.5 gr/Kg τροφής αποτελούν συνήθεις θεραπευτικές δόσεις.

Πίνακας 3.3. Προτεινόμενη δοσολογία οξυτετρακυκλίνης ανά είδος ζώου.
Είδος ζώου Ανά kg

Σωματικού βάρους
Ανά kg

Ζωοτροφής
Ανά lt

Πόσιμου νερού
Αιγοπρόβατα 0.5 – 0.75 g/25 kg
Χοίρος 0.5 - 1.5 g/50 kg 0.4 - 1 g/kg 1 - 3 g/50 lt
Πουλιά/Κότες 0.4 - 1 g/kg 2 - 6 g/100 lt
Αγελάδες 1.0 - 2.0 g/100 kg
Κουνέλια 0.5 – 5 g/10 kg
Σκύλοι –γάτες 10 - 30 mg/Kg

3.3. Χλωροτετρακυκλίνη

3.3.1 Γενικά στοιχεία
Η χλωροτετρακυκλίνη 7- χλωρο -4- (διμεθυλάμινο)-1, 4, 4a, 5, 5a, 6, 11, 12α-οκτάυδρο- 3,

6, 10, 12, 12a –πενταυδρόξυ -6-μεθυλ-1, 11 - διόξο- 2-ναφθακενεκαβοαξαμίνη (Εικόνα 3.3.) είναι
μια έντονα κίτρινη -χρυσαφί- σκόνη με μοριακό βάρος 478.9. Το άλας της υδροχλωρική
οξυτετρακυκλίνη έχει μοριακό βάρος 515.3 και παρουσιάζει υψηλή διαλυτότητα σε νερό, αιθανόλη,
μεθανόλη, ενώ είναι πρακτικά αδιάλυτη σε αιθέρα, ακετόνη και χλωροφόρμιο [72].

Εικόνα 3.3. Συντακτικό τύπος της υχροχλωρικής χλωροτετρακυκλίνης
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Πρόκειται για ουσία που παράγεται από το μύκητα Streptomyces aurofaciens και λόγω του
χρυσαφί χρώματος του πήρε το όνομα χρυσομυκίνη. Είναι η πρώτη τετρακυκλίνη που
ανακαλύφθηκε. Σκευάσματα χλωροτετρακυκλίνης κυκλοφορούν στο εμπόριο με ονομασίες όπως
Aureomycin, Biomycin, Chrysomikine, Chlortetracyclium, Aurofac κ.ά.

3.3.2. Φαρμακολογικά στοιχεία
Χρησιμοποιείται όπως και η οξυτετρακυκλίνη για αντιμετώπιση γαστρεντερικών λοιμώξεων

αλλά και δευτερογενών λοιμώξεων ιογενών νοσημάτων. Ενδείκνυται κυρίως για χρήση σε :
•  Χοίρους: γαστρεντερικές λοιμώξεις, λεπτοσπείωση, δευτερογενείς λοιμώξεις.
•  Πτηνά: κολιβακκιλλικές λοιμώξεις, λοιμώσης βρογχίτιδα, λοιμώδης λαρυγγοτραχείτιδα,

ψευδοπανώλη, ομφαλίτιδα, κολπίδα, χολέρα, κοκκιδίαση.
•  Μοσχάρια: γαστρεντερικές και πνευμονικές λοιμώξεις.

Η χορήγηση της αφορά κυρίως από στόματος σκευάσματα (κάψουλες, προσθετικά νερού και
ζωοτροφών).

Η προτεινόμενη δοσολογία για διάφορα είδη ζώων παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.4.

Πίνακας 3.4. Προτεινόμενη δοσολογία χλωροτετρακυκλίνης ανά είδος ζώου.

Είδος ζώου Ανά kg
Σωματικού βάρους

Ανά kg
Ζωοτροφής

Αιγοπόρβατα g/ kg
Χοίρος 20 – 30 mg/kg 200 – 400 mg/kg

(ppm)
Πουλιά/Κότες 1 – 2 g/kg
Αγελάδες 10 – 20 mg/kg
Σκύλοι–γάτες 20 mg/kg

3.4. Οξυτετρακυκλίνη – χλωροτετρακυκλίνη και μυκοτοξίνες.
Η χρήση των τετρακυκλινών είναι εξαιρετικά ευρεία στην κτηνιατρική πρακτική. Οι

τετρακυκλίνες δεν χρησιμοποιούνται μόνο ως παράγοντες θεραπείας λοιμώξεων αλλά και ως
χημειοπροφυλακτικοί παράγοντες. Η χρήση τους ως αυξητικών παραγόντων -μόνα τους ή σε
συνδυασμό με άλλες ουσίες- είναι εξαιρετικά διαδεδομένη. Αυτή η ευρεία και πολλές φορές
αλόγιστη χρήση των τετρακυκλινών ως αντιβιοτικών έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ανθεκτικών
στελεχών πολλών ασθενειών.

Χρήσεις των τετρακυκλινών έχουν προταθεί ή έχουν μελετηθεί και στο πεδίο των
μυκοτοξινών και των μυκοτοξιξώσεων παρά το γεγονός ότι δεν θεωρούνται ως μυκοστατικοί ή
μυκοκτόνοι παράγοντες [74-77]. Η οξυτετρακυλίνη χρησιμοποιήθηκε μόνη της ή σε συνδυασμό με
άλλα αντιβιοτικά -όπως η τυλοσίνη- και βιταμίνες σε περίπτωση αφλατοξίκωσης που
παρατηρήθηκε σε κοτόπουλα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν μικρή και αμφίβολη μείωση
των θανάτων των ορνιθίων όταν παρέχονταν τυλοσίνη σε συνδυασμό με οξυτετρακυκλίνη [74].
Μεμονωμένη ή συνδυασμένη χρήση ενεργού άνθρακα, στανοζόλης και οξυτετρακυκλίνης ενάντια
σε προκαλόμενη οξεία αφλατοξίκωση μελετήθηκε πειραματικά από τους Hatch και συνεργ., 1982.
Η χορήγηση ενεργού άνθρακα από στόματος και οξυτετρακυκλίνης ενδομυϊκά έδειξε μείωση της
χρονικής διάρκειας των συμπτωμάτων, μείωση των θανάτων χωρίς όμως να εμποδίσει ιδιαίτερα
την ανάπτυξη οργανικών βλαβών στο συκώτι και στα νεφρά [75]. Προκαλούμενη χρόνια
αφλατοξίκωση σε κουνέλια και θεραπεία με χορήγηση διαφόρων παραγόντων όπως κυστείνης,
μεθειονίνης, σουλφαδιμεθοξίνης και οξυτετρακυκλίνης παρουσιάστηκε από τον Clark και
συνεργάτες (1982). Η οξυτετρακυκλίνη έδειξε τα καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τους
υπόλοιπους παράγοντες όπως μείωση των θανάτων και βελτίωση του χρόνου ζωής των
κουνελιών [77]. Το σκεύασμα Aureomycin δραστική ουσία χλωροτετρακυκλίνη μελετήθηκε σε
προκλειόμενη αφλατοξίκωση μέσω μολυσμένης τροφής σε πληθυσμό κοτόπουλων. Τα
αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η χρήση αερομυκίνης στη μολυσμένη δίαιτα προκάλεσε
μείωση των θανάτων και αύξηση του βάρους στα κοτόπουλα σε σχέση με τη δίαιτα που περιείχε
μόνο αφλατοξίνη [76]. Διατροφή για 6 εβδομάδες σε κότες με 3 ppm αφλατοξίνης και 550 ppm
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χλωροτετρακυκλίνης ξεχωριστά αλλά και σε συνδυασμό παρουσιάζεται από τον Larsen και
συνεργ. 1988. Παρατηρήθηκε μείωση του σωματικού βάρους στις κότες όταν η δίαιτα περιείχε
μόνο αφλατοξίνη ή συνδυασμό αφλατοξίνης και χλωροτετρακυκλίνης [78].

Μια άλλη κατηγορία μελετών προσπαθεί να συσχετίσει την ταυτόχρονη παρουσία
τετρακυκλινών και μυκοτοξινών –κυρίως αφλατοξινών- και κατά πόσο αυτή η “συνύπαρξη” είναι
συναγωνιστική ή ανταγωνιστική σε διάφορες βιολογικές παραμέτρους [78-81]. In vitro πειράματα
έδειξαν ότι η δράση της αφλατοξίνης Β1 εμπόδισε την σύνθεση πρωτεινών και RNA σε
συγκεντρώσεις 10-7 –10-6 Μ ενώ σε συγκεντρώσεις 10-3 Μ προκάλεσε συσσώρευση γλυκαγόνου. Η
παρουσία οξυτετρακυκλίνης εμπόδισε την συσσώρευση γλυκαγόνου πιθανόν λόγω
αλληλεπίδρασης μεταξύ ΟΞΤ και αφλατοξίνης Β1 [79].  Άλλη in vitro μελέτη σε ηπατικά κύτταρα
ποντικιού έδειξε ότι η παρουσία ΟΞΤ εμποδίζει την διάσπαση των λιπιδίων που προκαλείται από
την παρουσία της AFB1 [80]. Η μείωση της συνδεμένης με πρωτεΐνες του αίματος
χλωροτετρακυκλίνης παρατηρήθηκε σε κοτόπουλα που δόθηκε αφλατοξίνη και χλωροτετρακυκλίνη
μέσω τροφών και νερού. Επίσης παρατηρήθηκε αύξηση της συστημικής κάθαρσης της
χλωροτετρακυκλίνης, που δόθηκε ενδοφλέβια από την μολυσμένη σε αφλατοξίνη τροφή. Τα
παραπάνω αποτελέσματα κατά τον Miller και συνεργ. 1985 οφείλονται στην χρόνια αφλατοξίκωση
που προκλήθηκε στα πειραματόζωα [81].

Ως γενική εντύπωση από την μελέτη της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η χρήση των
τετρακυκλινών δεν παρουσιάζει δραματικές αλλαγές στην υγεία των ζώων που παρουσίασαν
συμπτώματα μυκοτοξικώσεων καθώς επίσης ότι δεν υπάρχει σαφής περιγραφή του βιολογικού
μηχανισμού της δράσης τους. Το θέμα κρίνεται ενδιαφέρον μια και η ταυτόχρονη παρουσία
μυκοτοξινών και αντιβιοτικών είναι ένα μάλλον σύνηθες φαινόμενο στην κτηνοτροφία. Από τη μία η
πιθανή μόλυνση των ζωοτροφών σε μυκοτοξίνες και από την άλλη η υπερβολική χρήση των
τετρακυκλινών κάνει το γεγονός της ταυτόχρονης ύπαρξης εξαιρετικά πιθανό.

3.5. Τετρακυκλίνες και προσροφητικά
Η προσρόφηση των τετρακυκλινών από διάφορα προσροφητικά είναι ένα θέμα που έχει

απασχολήσει κυρίως την Φαρμακολογία. Η σύνδεση των τετρακυκλινών με άνθρακα,
πολυβινυλλοπυρρολιδόνη και διάφορους προσροφητές ενδιαφέρει κυρίως στο πεδίο που μπορεί
αυτά τα υλικά να χρησιμοποιηθούν ως έκδοχα. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη του
μηχανισμού σύνδεσης των ουσιών και κατά πόσο αυτές είναι αναστρέψιμες ή όχι.

Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας δεν υπήρχαν αναφορές για τις μελετώμενες τετρακυκλίνες
ως προς τις συνδέσεις τους με ενεργό άνθρακα μέχρι το 2000. Μόλις πρόσφατα οι Aitcheson και
συνεργάτες, 2000 και 2001 έδειξαν την επάρκεια σύνδεσης σε κοκιώδη ενεργό άνθρακα της
διυδρο-οξυτετρακυκλίνης σε υδατικά διαλύματα με αλκαλικό pH [82-83].

Είναι γνωστό ότι η υδατοδιαλυτές μορφές πολυβινυλλοπυρολιδόνης χρησιμοποιούνται ως
φορείς σε ενέσιμα ελαιώδη διαλύματα οξυτετρακυκλίνης προκειμένου η ουσία να εκχέεται στο
οργανισμό ελεγχόμενα [70]. Η χρήση προσροφητών όπως ο μοντμοριλονίτης (montmorillonite), η
καολίνη (kaolin) και σαπωνίτης (saponite) έχουν μελετηθεί ως προς τις προσροφητικές τους
ιδιότητες σε τετρακυκλίνη [84-85]. Οι μελέτες της προσρόφησης έγιναν με τεχνικές που δίνουν
στοιχεία σχετικά με τον μηχανισμό σύνδεσης τους όπως η περίθλαση ακτίνων X, (X-ray diffraction)
και φασματοσκοπία υπεριώδους (IR-spectroscopy). Οι παραπάνω μελέτες έδειξαν ότι το
φαινόμενο της δέσμευσης τετρακυκλίνης εξαρτιέται ισχυρά από το pH του διαλύματος δείχνοντας
μέγιστες προσροφητικές ικανότητες (MAC) μεταξύ 375 - 10 mg/g αντιστρόφως ανάλογες την
αύξηση του pH. Τα αποτελέσματα της IR φασματογραφίας και της περίθλασης ακτίνων X έδειξαν
ότι ο μηχανισμός σύνδεσης εξαρτάται από την ικανότητα ιοντοανταλλαγής καθώς και στην
αλληλεπίδραση λόγω μεγέθους με το πλέγμα των προσροφητικών υλικών. Τέλος σχετικά με τους
μηχανισμούς σύνδεσης το φαινόμενο μπορεί να χαρακτηρισθεί ως σύνθεση δυνάμεων Van Der
Waals και δεσμών υδρογόνου καθώς και κατιονικές δυνάμεις ανταλλαγής [85].
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4. ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΕΣ

4.1 Εισαγωγή
Οι λέξεις μυκοτοξίνες και μυκοτοξίκωση χρησιμοποιήθηκαν αρχικά το 1955 από τους

Forgacs & Carll. Μυκοτοξίνες είναι δευτερογενείς μεταβολίτες των μυκήτων, χημικά σταθερές
ενώσεις που και έχουν τοξικές ιδιότητες για τα ζωικά κύτταρα.

Υπάρχουν πάνω από 300 είδη μυκοτοξινών μαζί με τους μεταβολίτες τους. Οι
περισσότερες από αυτές παράγονται από τα είδη Aspergillus και Fusarium και αποτελούν
δευτεροταγείς μεταβολίτες των παραπάνω μυκήτων. Παράγονται σε συνθήκες στρες (stress) του
μύκητα οι οποίοι σχετίζονται με παραμέτρους όπως η υγρασία και η θερμοκρασία, το pH της
τροφής, η ανταγωνιστική δράση του μύκητα έναντι άλλων μικροβίων [86].

Οι μύκητες που παράγουν μυκοτοξίνες δεν είναι απαραίτητα οι ίδιοι παθογόνοι. Επίσης η
μη ύπαρξη μύκητα σε μια τροφή δεν συνεπάγεται απαραίτητα την απουσία μυκοτοξίνης. Λόγου
χάρη, κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης κατά την άλεση τροφών είναι πιθανόν
να μειώσουμε την συγκέντρωση του μύκητα, αλλά οι γενικά πιο σταθερές στην θερμοκρασία
μυκοτοξίνες να παραμείνουν [86]. Οι μυκοτοξίνες αναπτύσσονται σε καρπούς σιτηρών, φρούτων
επεξεργασμένους ή μη, ζωοτροφές κλπ. Η ανάπτυξη μπορεί να γίνει είτε κατά την διάρκεια την
συγκομιδής των καρπών, είτε στη συνέχεια κατά τις συνθήκες φύλαξης, εφόσον οι συνθήκες το
ευνοούν κακός αερισμός, υψηλή θερμοκρασία και υγρασία [87].

Στην κτηνοτροφία αποτελεί ένα από τα πιο βασικά προβλήματα μια και η παρουσία τους
στις ζωοτροφές προκαλεί ασθένειες με την ονομασία μυκοτοξικώσεις. Ζώα που λαμβάνουν τροφές
μολυσμένες από μυκοτοξίνες μπορούν να παρουσιάσουν προβλήματα ανάλογα με την
περιεκτικότητα και το είδος της τοξίνης. Έτσι η δράση των μυκοτοξινών μπορεί να προκαλέσει σε
υποτοξικές δόσεις αλλά με χρόνιες χορηγήσεις γενετικές αλλοιώσεις (μεταλλάξεις, καρκινογένεση),
ηπατικές αλλοιώσεις, απώλεια βάρους, μείωση λήψης τροφής, την μείωση παραγωγής κρέατος και
γαλακτοκομικών προϊόντων ή την παραγωγή επιβλαβών προϊόντων για την Δημόσια Υγεία.
Ανάλογα με το είδος της μυκοτοξίνης μπορούν να προκληθούν ποικίλα συμπτώματα όπως, έμετοι
(βομιτοξίνη), διόγκωση των γεννητικών οργάνων, στειρότητα (ζεαραλενόνη), λευκοεγκεφαλοπάθεια
(φουμονισίνη) αστάθειες, νευροτοξικότητα (τρεμοργενείς). Λιγότερο συχνά σε περιπτώσεις οξειών
μυκοτοξικώσεων μπορεί να προκληθεί θάνατος. Από τον θάνατο χιλιάδων ορνίθων στην Αγγλία
στις αρχές τις δεκαετίας του ’60 ανιχνεύθηκαν για πρώτη φορά οι αφλατοξίνες [17, 88].

Σε αρκετές περιπτώσεις διάφορες μυκοτοξίνες μεταβολίζονται στον οργανισμό των ζώων
και παράγουν ουσίες με διαφορετική τοξικότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο μεταβολισμός
των αφλατοξινών Α1, Α2 σε αφλατοξίνες Μ1 και Μ2 οι οποίες βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα στο
γάλα που παράγεται από γαλακτοπαραγωγικά ζώα. Από τα παραπάνω είναι κατανοητό ότι το
πρόβλημα των μυκοτοξινών δεν αποτελεί πρόβλημα καθαρά κτηνιατρικό αλλά και πρόβλημα
Δημόσιας Υγείας. Γι αυτό το λόγο σε αρκετές χώρες όπως Αμερική αλλά και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση έχουν θεσπισθεί κατώτατα όρια για την ύπαρξη μυκοτοξινών σε αρκετά προϊόντα [89], [ιθ].

Το κόστος ανίχνευσης μυκοτοξινών είναι μεγάλο λόγω της μεγάλης βιολογικής
διαφοροποίησης που παρουσιάζουν. Αναφορές για την κατάσταση στον τομέα των μυκοτοξινών
(όρια ανίχνευσης, βελτιστοποίηση αναλυτικών τεχνικών και συχνότητα εμφάνισης) μπορούν να
αναζητηθούν στην αναφορά της Trucksess MW, 1996 αλλά και σε άλλες αναφορές διεθνών και
κρατικών οργανισμών [89-91] [ιθ].

Για την αποφυγή σχηματισμού μυκοτοξινών ή την θεραπεία μυκοτοξικώσεων έχουν
καταχωρηθεί στη βιβλιογραφία αρκετές λύσεις καθώς επίσης και αρκετά εμπορικά σκευάσματα
(μυκοστατικά, αντιμυκητιασικά κ.ά). Οι κυριότερες μέθοδοι αντιμετώπισης αφορούν δράσεις
ενάντια:

α) στους μύκητες, με μυκοστατικά στη συντήρηση των τροφών, και κατά συνέπεια στην
μείωση παραγωγής επιβλαβών μυκοτοξινών. Ουσίες όπως το σορβικό οξύ και το προπιονικό οξύ
σε απλή μορφή ή συνδεμένες σε υδατοδιαλυτούς πολυμερικούς φορείς έχουν χρησιμοποιηθεί [17,
92-94].

β) στους μύκητες, με αντιμυκητιασικά φάρμακα στις λοιμώξεις (όπως η νυστατίνη,
ιτρακοναζόλη, ετακοναζόλη, μυκοναζόλη, η 5-φθοροξυτοσίνη σε απλή ή πολυμερικά συνδεδεμένες
μορφές ή λιποσωμιακές μορφές [92-94].
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γ) στις μυκοτοξίνες μέσω αδρανοποίησης. Τέτοια σκευάσματα περιέχουν υλικά με
προσροφητικές ιδιότητες που αναφέραμε στο πρώτο κεφάλαιο της διατριβής [3, 14, 18, 33-34, 42,
46, 75, 95-96].

Αν και η μελέτη είναι επικεντρωμένη στις ουσίες ζεαραλενόνη και οχρατοξίνη Α εντούτοις
στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν: α) την τοξικότητα και τους βασικούς
τρόπους μεταβολισμού και βιολογικής δράσης γνωστών μυκοτοξινών, β) μια σύνοψη επιλεγμένων
αναλυτικών τεχνικών HPLC που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση μυκοτοξινών, γ) τα επίπεδα
των μυκοτοξινών στις τροφές, αποτελέσματα δειγματοληπτικών ελέγχων, συχνότητες εμφάνισης
για την εκτίμηση του κινδύνου,  δ) Τα επίπεδα μυκοτοξινών στην διατροφή που είναι ασφαλή για τα
ζώα και τα θεσπισμένα όρια για τον άνθρωπο, ε) τις ασθένειες που μπορούν να προκληθούν στα
ζώα και στον άνθρωπο από κατανάλωση προϊόντων με μυκοτοξίνες και τέλος ζ) τρόπους
αντιμετώπισης του προβλήματος.

Πίνακας 4.1. Οι γνωστές μυκοτοξίνες
Μυκοτοξίνες

Αφλατοξίνες (Aflatoxins) Μονοακετοξυσκιρπενόλη (Monoacetoxyscirpenol)
Αλτερναριόλη (Alternariol) Νεοσολανιόλη (Neosolaniol)
Κιτρεοβιριδίνη (Citreoviridin) Οχρατοξίνες (Ochratoxins)
Κιτρινίνη (Citrinin) Οσπορείνη (Oosporein)
Κυκλοπιαζονικό οξύ (Cyclopiazonic Acid) Πασπαλιτρέμες (Paspalitrems)
Δεοξυνιβαλενόλη (Deoxynivalenol) Πατουλίνη (Patulin)
Διακετοξυσκιρπενόλη (Diacetoxyscirpenol) Πενικιλλικό Οξύ (Penicillic Acid)
Δικουμαρόλη (Dicoumarol) Πενιτρέμη (Penitrem)
Εργοταμίνη (Ergotamine) Φομοψίνη (Phomopsin)
Εργοτοξίνες (Ergo Toxins) Ροδινίνη (Roridins)
Φουμιτρεμοργένη (Fumitremorgen) Ρουμπρατοξίνη (Rubratoxin)
Φουμονισίνη (Fumonisins) Σλαφραμίνη (Slaframine)
Φουζαρικό οξύ (Fusaric Acid) Σποριδεσμίνη (Sporidesmin)
Φουζαριοσίνη (Fusariocin) Σταχοβοτριοτοξίνες (Stachbotryotoxins)
Φουζαρίνες (Fusarins) Στεριγματοκυστίνη (Sterigmatocystin)
Ισλανδιτοξίνη (Islanditoxin) T-2 τοξίνη (T-2 Toxin)
Λουτεροσκυρίνη (Luteoskyrin) Τρεμοργενείς τοξίνες (Tremorgens)
Μονιλιφορμίνη (Moniliformin) Ζεαραλενόνη (Zearalenone)

4.2. Ζεαραλενόνη

4.2.1. Γενικά στοιχεία
Η ζεαραλενόνη 3,4,5,6,9,10 εξάυδρο-14,16 – διυδρόξυ-3-μεθύλ-1H- 2-

βενζοξακυκλοτετραδεξίνη - 1,7 (8H) διόνη (Εικόνα 4.1) έχει γενικό μοριακό τύπο C18H22O5, μοριακό
βάρος 318.4 και σημείο τήξεως 164-165 oC. Είναι επίσης γνωστή με τα ονόματα F-2 τοξίνη, FES,
Μυκοτοξίνη F2 [δ, ε]. Η ζεαραλενόνη παράγεται κυρίως από μερικά είδη μυκήτων του γένους
Fusarium, όπως Fusarium graminearum και Fusarium roseum. Σε διαλύματα μεθανόλης
παρουσιάζει μέγιστες απορροφήσεις στο ορατό και υπέρυθρο φάσμα στα 236 (μέγιστη
απορρόφηση), 274 και 316 nm [96].

Εικόνα 4.1. Συντακτικός τύπος της ζεαραλενόνης

Πρόκειται για ουσία που σχηματίζει λευκούς κρυστάλλους με μοριακό βάρος  318.4 και
σημείο βρασμού 164-165 oC [δ,ε].  Είναι ευδιάλυτη σε οργανικούς διαλύτες όπως ακετόνη (>100
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mg/ml), 95% αιθανόλη (50-100 mg/ml), διμεθυλεθυλαιθέρα (>100 mg/ml), μεθανόλη (18% στους
25 οC) ενώ στο νερό παρουσιάζει μικρή διαλυτότητα. Διαλύεται εύκολα σε υψηλό καυστικό
περιβάλλον όπου μπορεί να παρουσιάσει και διάσπαση σε άλλες τοξίνες.

Είναι σχετικά ασταθής σε συνθήκες εργαστηρίου ενώ τα διαλύματα της πρέπει να
διατηρούνται σε ψυγείο. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για καρκινογένεση σε πειραματόζωα αλλά δεν
έχει χαρακτηρισθεί ως καρκινογενής στον άνθρωπο. Παρουσιάζει επίσης μεταλλαξιογόνο δράση
όταν λαμβάνεται σε περίοδο εγκυμοσύνης στα ζώα.

Να σημειώσουμε ότι η ζεαραλενόνη έχει οιστρογονική και αναβολική δράση όπως επίσης
και οι μεταβολίτες της και σχετίζεται με υπεροιστρογονική δράση και στειρότητα. Ο μεταβολίτης α-
ζεαραλενόλη είναι 2-4 φορές πιο ενεργός από ότι η β-ζεαραλενόνη [97-98]. Τέλος η ζεαρανόλη
είναι διαστερεοισομερές της ζεαραλενόνης και παρουσιάζει ισχυρές αναβολικές ιδιότητες που
χρησιμοποιούνται στα βοοειδή [86].

4.2.2. Βιολογική δράση. Μεταβoλισμός
Ο μεταβολισμός της ζεαραλενόνης μπορεί να παρουσιάσει πολλές παράγωγες ενώσεις

όπως η ζεαραλενόλ (zearalenol), α-,  και β- ζεαραλενόλ (zearalenol) και τα στερεοισομερή τους.
Αποτελέσματα in vitro πειραμάτων που έγιναν σε ηπατικά κύτταρα ποντικιών έδειξαν ότι σε πρώτη
φάση η ζεαραλενόνη ανάγεται σε ζεαραλενόλη (zearalenol) και η αντίδραση πιθανόν να καταλύεται
από μια αμφιδρογονάση του υδροξυστεροϊδών. (hydroxysteroids). Η παρουσία ερυθροκυττάρων ή
αίματος καταλύει την αντίδραση σε α-ζεαραλενόλη (α-zearalenol) και β- ζεαραλενόλη (β-
zearalenol). Επακόλουθα η ζεαραλενόνη και οι α-, β- ζεαραλενόλη μετατρέπονται πιθανότητα λόγω
κατάλυσης από το κυτόχρωμα P450 και οι μεταβολίτες τους μεθυλιώνονται με τη σειρά τους από
κατεχολ-ο-μεθυλοτρανσφεράση [99].

Σε δεύτερη φάση τα παράγωγα της ζεαραλενόνης α-, β- ζεαραλενόλη καθώς και η
ζεαραλενόνη μπορούν να συζευχθούν με γλυκουρουνικό οξύ παρουσία τρανσφεράσης του
γλυκουρουνικού οξέος. Σημαντικό ρόλο παίζει η παρουσία συνενζύμων όπως το NADPH και
NADH. Το NADH ενισχύει την αναγωγική δραστηριότητα του μικροσωμικού κλάσματος από
ηπατοκύτταρα κουνελιού, ενώ το NADPH ενισχύει την αναγωγική δραστηριότητα του
μικροσωμικού και κυταροπλασματικού κλάσματος από ηπατοκύτταρα όρνιθας.

Ανάλογα με το είδος του ζώου μπορούμε να λάβουμε τόσο την ελεύθερη όσο την
συζευγμένη μορφή της ζεαραλενόνης και των μεταβολιτών της σε διαφορετικά ποσοστά στα ούρα
(Πίνακας 4.2.).

Πίνακας 4.2. Ποσοστιαία ανεύρεση ελεύθερης και συζευγμένης ζεαραλενόνης και
μεταβολιτών αυτής στα ούρα διαφόρων ζώων.

Είδος ζώου Ζεαραλενόνη α- ζεαραλενόλη β-ζεαραλενόνη
Χοίροι 63% 32% 5%
Κουνέλια 45% 29% 25%
Αγελάδες 29% 20% 51%

Στις αγελάδες η ανίχνευση μεταβολιτών στα περιττώματα δίνει αποτελέσματα παρόμοια με
αυτά στα ούρα. Οι ποσότητες που ανιχνεύονται στο γάλα είναι περίπου 1.3 pmm με χορήγηση
25ppm ζεαραλενόνης για επτά (7) ημέρες με ισόποσα περίπου ποσοστά για την ουσία και τους
μεταβολίτες της. Τέλος στον άνθρωπο από πειράματα που έγιναν σε ομογενοποιημένους αδένες
προστάτη παρουσία NADPH η ζεαραλενόνη μετατρέπεται σε α-ζιραλενόλη, α-cis-ζιραλενόλη και σε
μικρότερα ποσοστά σε β-cis-ζιραλενόλη [99].

4.3. Οχρατοξίνες

4.3.1. Γενικά στοιχεία
Η οχρατοξίνη Α (-)-N-((5-χλωρο-8-υδροξυ-3-μεθυλ-1-οξο-7-ισοχρωμανηλ) καρβονυλ) -3-

φενυλαλανυλ; N-(((3R)- 5-χλωρο -8-υδρόξυ -3- μεθυλ-1- όξο-7-ισοχρωμανύλ)καρβονύλ)-3-φενύλ-
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L-αλανίνη αποτελεί την κατηγορία των οχρατοξινών μαζί με τις οχρατοξίνες Β και την C. Η
οχρατοξίνη Α είναι η γνωστότερη και πιο μελετημένη και παρουσιάζει μεγαλύτερη τοξικότητα από
τις υπόλοιπες [86].

Πρόκειται για ουσία με λευκή κρυσταλλική μορφή. Ο γενικός μοριακός της τύπος είναι
C20H18ClNO6, το μοριακό βάρος της είναι 403.82 ενώ το σημείο τήξεως είναι 169 οC.  Διαλύεται
εύκολα σε διμεθυλεθυλαιθέρα (DMSO) (>=100 mg/ml στους 19 C), σε ακετόνη  (50-100 mg/ml), σε
95% αιθανόλη ενώ στο νερό δεν είναι εύκολα διαλυτή [ιβ].

H οχρατοξίνη Α παράγεται κυρίως από τους μύκητες Aspergillus ochreaus και είδη του
Penicillium viridicatum αλλά και από τους μύκητες Aspergillus όπως melleus, sulphureus, ostianus,
petrakii, alliaceus και Penicillium όπως cyclopium, commune, variabile, palitans και purpurescens.

Εικόνα 4.2. Συντακτικός τύπος της Οχρατοξίνης Α

4.3.2. Βιολογική δράση. Μεταβολισμός
Σε βιοχημική βάση, η τοξική επίδραση της ΟΧΡΑ οφείλεται κυρίως στην παρεμπόδιση που

προκαλεί στην πρωτεϊνική σύνθεση και δευτερευόντως στην σύνθεση του DNA και RNA. Η ΟΧΡΑ
έχει ομοιότητα στη χημική δομή με την φαινυλαλαμίνη πράγμα που προκαλεί ανταγωνιστική δράση
στις αντιδράσεις σύνθεσης της φαινυλαλανυλ-tRNA εμποδίζοντας την πρωτεϊνική σύνδεση

Η ΟΧΡΑ αποβάλλεται στον μεγαλύτερο της ποσοστό από την χολή και τα ούρα. Συνδέεται
εύκολα με πρωτείνες του αίματος, κατάσταση που αυξάνει το χρόνο ημιζωής της στο αίμα.
Υπολογιζόμενοι χρόνοι ημιζωής της ΟΧΡΑ στο πλάσμα έδειξαν υψηλές τιμές (μαϊμούδες: 510-840
h, γουρούνια: 72-120 h, κότες 4 h [100]. Σε ανθρώπους ο χρόνος ημιζωής μετά από χορήγηση
μίας δόσης υπολογίστηκε σε 35 ημέρες [101-102]. Η κύρια σύνδεση της ΟΧΡΑ γίνεται με τις
πρωτεΐνες αλβουμίνη (albumin) και μια μη ταυτοποιημένη πρωτείνη μοριακού βάρους 20 ΚDalton
[103].

Πολλοί μεταβολίτες της ΟΧΡΑ όπως μη χλωριωμένοι, με ανοικτό λακτονικό δακτύλιο και
χωρίς φαινυλαμίνη παρουσιάζουν και αυτοί μεγάλους χρόνους ημιζωής 9.6–103 ώρες [101]. Μικρό
ποσοστό ΟΧΡΑ μεταβολίζεται στο συκώτι σε R- και S-ισομερή της 4- και 10-υδροχυοχρατοξίνης
(4- 10- hydroxyochratoxin A) και η παραπάνω αντίδραση καταλύεται από το κυτόχρωμα P450 της
αιμοπρωτείνης [104]. Σε πειράματα που έγιναν σε ποντίκια, βρέθηκε ότι ο μεταβολίτης 4R της
υδροξυοχρατοξίνης Α βρίσκεται σε μεγαλύτερη ποσότητα στο αίμα από ότι ο μεταβολίτης 4S [105].

4.4.  Αφλατοξίνες
Η ονομασία αφλατοξίνη προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Aspergillus flavus toxins.

Συναντώνται συχνά με τις ονομασίες Φλαβοτοξίνες και Φλαβοκουμαρίνες. Είναι οι πιο μελετημένες
από όλες τις τοξίνες και παρουσιάζονται σε μια μεγάλη ποικιλία ακατέργαστων τροφίμων όπως
κριθάρι, βρώμι, σιτάρι, βαμβάκι, καφέ, φιστίκια κ.ά.

Παράγονται κυρίως από τους μύκητες Aspergillus flavus και Aspergillus parasiticus. Οι
γνωστότερες αφλατοξίνες είναι: αφλατοξίνη Β1, Β2, G1, G2 που είναι και οι πιο συχνά
παραγόμενες. Συχνά συναντώνται και διάφοροι μεταβολίτες των παραπάνω αφλατοξινών όπως οι
αφλατοξίνες M1 και M2. Η Μ1 ως τοξικός μεταβολίτης της Β1 βρίσκεται στο γάλα θηλαστικών που
έλαβαν μολυσμένη τροφή σε Β1. Άλλοι μεταβολίτες της Β1 και της G1 είναι η Β2α και G2a οι
οποίες παρουσιάζονται όταν οι αναφερόμενες μυκοτοξίνες βρεθούν σε υδατικό διάλυμα ισχυρών
οξέων όπως το HCl. Οι συντακτικοί τύποι μερικών από τις πιο διαδεδομένες μυκοτοξίνες
παρουσιάζονται στην Εικόνα 4.3 [106].
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Γενικά οι αφλατοξίνες είναι δυσδιάλυτες στο νερό, ενώ έχουν υψηλή διαλυτότητα σε
οργανικούς διαλύτες. Παρουσιάζουν μοριακά βάρη που κυμαίνονται για τις διάφορες αφλατοξίνες
από 289-346, ενώ ο γενικός μοριακός τους τύπος είναι CxHyOz όπου τα x,y,z κυμαίνονται από 16-
19, 10-18 και 5-8 αντίστοιχα. Παρουσιάζουν σταθερότητα στην θέρμανση. Παράδειγμα ποσότητες
αφλατοξίνης Β1 που βρέθηκαν σε φυστικέλαιο και καλαμποκέλαιο δε διασπάστηκαν παρά μόνο σε
θερμοκρασίες κοντά στους 250 οC. Υψηλή σταθερότητα παρουσιάζει η αφλατοξίνη B1 στην
υπεριώδη ακτινοβολία, σε ακτινοβολία γ και Χ [106].

(α)

(β )

Εικόνα 4.3.  Συντακτικοί τύποι των αφλατοξινών B1 (α), B2 (β)

Η κατανομή των αφλατοξινών γίνεται κυρίως στο συκώτι όπου και προκαλεί τα μεγαλύτερα
προβλήματα. Πειράματα με αρουραίους με ραδιοσημασμένη αφλατοξίνη B1 έδειξε κατανομή της
στα ούρα 26.1%, στα κόπρανα 14.1% στα νεφρά 0.4% στο αίμα 0.4% και στο συκώτι κατά 5.9-
7.7% [17]. Η κύρια οδός αποτοξίκωσης της αφλατοξίνης Β1 προέρχεται από την σύζευξη της με
γλουταθιόνη. Υποστηρίζεται ακόμα ότι η παραγωγή του μεταβολίτη Μ1 είναι μια άλλη οδός
αποτοξίκωσης λόγω της μικρότερης τοξικής δράσης που παρουσιάζει [107]. Ίδια αντίληψη
επικρατεί για τον μετασχηματισμό της αφλατοξίνης Β1 σε μεταβολίτες όπως οι Αφλατοξίνες P1, Q1
και B2 [108].

4.5. Τριχοθηκίνες
Η ονομασία των τριχοθηκινών (trichothechenes) προέρχεται από το όνομα του μύκητα

παραγωγής του Fusarium sporotrichoides [109]. Μπορούν επίσης να παραχθούν και από τον
μύκητα Fusarium graminearum και F. solani. Οι τριχοθηκίνες περιλαμβάνουν πάνω από 148 μέλη
με πιο γνωστά την T-2 τοξίνη (Τ-2 τοξίνη), την HT-2 τοξίνη (ΗΤ-2 toxin), δεοξυνιβαλενόνη ή
βομιτοξίνη (deoxynivalenol-DON, vomitoxin), διακετοξυσκιρπενόλης (diacetoxyscirpenol),
Φουσαρενόνη-Χ, (fusarenon-Χ), νιβαλενόνη (nivalenol) [110].  Χημικές περιγραφές των κυριότερων
φυσικοχημικών στοιχείων τους περιγράφονται στον Πίνακα 4.3.

Πίνακας 4.3. Κυριότερα χημικά στοιχεία τριχοθηκινών [96, 111]

Όνομα Μοριακό βάρος Χημικός Τύπος UV-Vis
Απορρόφηση

Τ-2 τοξίνη 466.5 C24H34H9 < 200 nm
HT-2 τοξίνη 424.5 C22H32O8 < 200 nm
Δεοξυνιβαλενόνη 296.3 C15H20O6 219 nm
Διακετοσκιρπενόλη 336.4 C19H26O7 < 200 nm
Φουσαρενόνη-Χ 354.3 C17H22O8 220 nm
Νιβαλενόνη 312.3 C15H20O7 218 nm

Εικόνα  4.4. Συντακτικός τύπος της Τ-2 Τοξίνης
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Οι τριχοθηκίνες παρουσιάζουν παρόμοιες μορφές με τον συντακτικό τύπο της Τ-2 τοξίνης.
Η απουσία συζευγμένων αρωματικών δακτυλίων εξηγεί είτε την απουσία απορρόφησης είτε την
απορρόφηση σε χαμηλό μήκος κύματος του ορατού φάσματος των τριχοθηκινών [109].

4.6. Φουμονισίνες
Η φουμονισίνες είναι κατηγορία μυκοτοξινών που αριθμεί περί τα 15 μέλη με πιο γνωστή τη

φουμονισίνη Β1. Η φουμονισίνη Β1,  έχει γενικό μοριακό τύπο C34H59NO15 με μοριακό βάρος 721.
Πρόκειται για λευκή υγροσκοπική υδατοδιαλυτή σκόνη με ικανότητα διάλυσης και σε άλλους
διαλύτες όπως ακετονιτρίλιο νερό, μεθανόλη. Παρουσιάζει αστάθεια στην διάλυση της σε μεθανόλη
ενώ θεωρείται σταθερή σε φώς και θερμοκρασία. [ιε].
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HO O

O

O

O
HO O

HO

O

OH

HO HO
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Εικόνα 4.5. Συντακτικός τύπος φουμονισίνης Β1

Παράγεται όπως είδη του μύκητα Fusarium verticillioides και παρουσιάζεται κυρίως στο
καλαμπόκι.

4.6 Ανίχνευση και χημική ανάλυση μυκοτοξινών με HPLC
Η χημική ανίχνευση και ανάλυση των μυκοτοξινών είναι ένα πεδίο της αναλυτικής χημείας

με μεγάλο ενδιαφέρον. Η ανίχνευση μυκοτοξινών καθώς και η βελτίωση των αναλυτικών τεχνικών
είναι κάτι παραπάνω από χρήσιμη για την καλύτερη διακρίβωση του προβλήματος. Πολλές
τεχνικές έχουν εφαρμοσθεί προκειμένου να ανιχνευθούν ικανοποιητικά μυκοτοξίνες όπως
ενζυμοανοσοδιαγνωστικές ELISA (Enzyme Liked ImmunoAssay) και χρωματογραφικές, λεπτής
στοιβάδας-TLC (Thin Layer Chromatography), αέρια-GC (gas chromatography), υγρή-HPLC (High
Performance Liquid Chromatography), φασμοτοσκοπικές ορατού-υπέρευθρου-UV-VIS
(υπέρυθρου-ορατού), μάζας-MS (mass spectorscopy) [17, 92].

Οι περισσότερες από τις μυκοτοξίνες μπορούν να αναλυθούν με υγρή χρωματογραφία
ανάστροφης φάσης HPLC. Οι φάσεις και η χρωματογραφική μέθοδος που χρησιμοποιούνται -
ισοκρατική (isocratic) ή βαθμωτή (gradient)- εξαρτώνται από το είδος η με τη δυνατότητα
ανίχνευσης ενός η περισσοτέρων μυκοτοξινών. Οι ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται εξαρτώνται
από το είδος ανίχνευσης (διαπίστωση, ανίχνευση, εύρεση υπολειμματικών ποσοτήτων.
Χαμηλότερα όρια ανίχνευσης παρουσιάζουν οι ανιχνευτές φθορισμού και διόδου σε σχέση με τους
ορατού-υπεριώδους. Τα πιο συνηθισμένα είδη στηλών είναι τύπου ODS, C8 και C18. [97, 109,
111-116, 119-120]. Στον Πίνακα 4.4. παρουσιάζεται μια σύνοψη επιλεγμένων αναλυτικών HPLC
τεχνικών που έχουν χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά πειραμάτων.
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Πίνακας 4.4. HPLC χαρακτηριστικά ανάλυσης μυκοτοξινών

Ουσία Φάση (Διαλύτες) Είδος
ανιχνευτή

Χρόνος
Έκλουσης

(min)

Τύπος
Στήλης

Ελάχιστο
όριο

ανίχνευσης

Αριθμός Άρθρου και
Συγγραφέας

Οχρατοξίνη Α Μεθανόλη + νερό (18:7) + οξικό οξύ 9%
κ.ό. Φθορισμού

5.0 RP-ODS-2 5 pg/g [52]Zimmerli et al,  1995

Οχρατοξίνη Α Ακετονιτρίλιο+ισοπροπανόλη+ορθοφωσρο
ρικό οξύ (47:10:43)

Φθορισμού ~5.0 4 RP-ODS-2 1.5 ng/g [121] Valenta et al, 1993

Οχρατοξίνη Α Νερό+μεθανόλη+1%οξικό οξύ (3:7) Φθορισμού <8.0 RP-C18 1 ng/ml [122] Beker D & Radic B,
1991

Οχρατοξίνη Α Ακετονιτρίλιο+0.00 Μ ορθοφωσρορικό οξύ
(56:44)

Φθορισμού ~5.0 RP- ODS-2 0.3 ng/ml [123] Kuhn et al, 1995

Ζεαρελανόνη
Ζεαρανόνη

Μεθανόλη+Νερό (80:20) Φθορισμού 6.5 RP-ODS-1 -5 [97] Hetmanski and
Scudamore, 1991

Αφλατοξίνες
Ζεαραλενόνη
Οχρατοξίνη A

(Α) Νερό+Μεθανόλη+Ακετονιτρίλιο+νιτρικό
οξύ+βρωμιούχο κάλιο (130:70:40)
(Β)
φωσφορικό οξύ+ακετονιτρίλιο (50:50)

Φθορισμού 8.0-14.0
-

~27

Βαθμωτό
 RP-C18

0.009 ng
0.003 ng
0.016 ng
0.013 ng
0.050 ng
0.619 ng

[112] Dunner C et al, 1993

Τ-2 και ΗΤ-2 τοξίνη Μεθανόλη+Νερό (80:20) Περίθλασης ~12
~18

RP-C18 - [124] Schmidt and Dose,
1984

T-2 και ΗΤ-2 τοξίνη Μεθανόλη:νερό (6.5:3.5) Περίθλασης 13.0
10.3

RP-C18 -
-

[109] Schmidt et al, 1981

Ζεαραλενόνη
Οχρατοξίνη A

Εξάνιο+1-Προπανόλη+οξικό οξύ (95:3:2) UV-VIS ~4
~9

RP-C18 <15 ng
>15 ng

[113] Hurst et al, 1987

                                                          
4 Δεν αναφέρεται. Εκτιμήθηκε με βάση παρουσιαζόμενα χρωματογραφήματα.
5 Δεν αναφέρεται
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5. ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

5.1. Εισαγωγή
Οι έρευνες εστιάζονται γύρω από τα εξής ερωτήματα:

1) Οι τροφές παρουσιάζουν και σε ποιο επίπεδο προβλήματα ύπαρξης μυκοτοξινών;  Τι δείχνουν
δειγματοληπτικές μελέτες σε ακατέργαστα ή κατεργασμένα τρόφιμα.

2) Ποια είναι τα ασφαλή επίπεδα μυκοτοξινών που μπορούν να καταναλωθούν από τα ζώα; Από
ποιους παράγοντες εξαρτώνται.

3) Ποια είναι τα ασφαλή επίπεδα μυκοτοξινών για τον άνθρωπο; Υπάρχουν και ποια θεσπισμένα
όρια;

Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα παρακάτω ως εισαγωγικές απαντήσεις στα παραπάνω
ερωτήματα. Δεν υπάρχουν τρόφιμα -φυσικά ή επεξεργασμένα-, ζωοτροφές, φρούτα, σπόροι που
μπορούν να θεωρηθούν ότι δεν μπορούν αναπτύσουν ή περιέχουν μυκοτοξίνες. Πολλές τροφές
επίσης μπορεί να είναι «καθαρές» από μυκοτοξίνες κατά την διάρκεια της συγκομιδής τους και να
τις αναπτύξουν κατά τις συνθήκες αποθήκευσης τους (κλειστοί χώροι με υψηλή θερμοκρασία και
υγρασία).

Ασφαλές επίπεδο μυκοτοξινών είναι το μηδενικό. Κάτι τέτοιο όμως είναι απίθανο λόγω της
φυσικής ύπαρξης μυκήτων και μυκοτοξινών που εξαρτώνται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες
όπως επίσης και οι συνθήκες φύλαξης που δεν είναι πάντοτε ευνοϊκές. Η θέσπιση ορίων για τις
μυκοτοξίνες στα ζώα και στον άνθρωπο μπορούν να ληφθούν μετά από έρευνα και με βάση τα
αποτελέσματα που μπορούν να έχουν τα  επίπεδα τους.

5.2. Δειγματοληπτικές μελέτες για τα επίπεδα των μυκοτοξινών.
Όλα σχεδόν τα δημητριακά, οι ξηροί καρποί, ο καφές, τα εσπεριδοειδή μπορούν να

μολυνθούν πριν και κατά τη διάρκεια της συγκομιδής τους, κατά την ξήρανση τους ή κατά την
διάρκεια της αποθήκευσης τους (Πίνακας 5.1.)

Πίνακας 5.1. Είδη μυκοτοξινών και τροφές που συναντώνται συχνότερα.
Μυκοτοξίνη Τρόφιμα-τροφές
Αφλατοξίνες Καλαμπόκι, σιτηρά, ρύζι, καρύδια, γάλα, αυγά, τυρί, φυστίκια,

βαμβάκι, καρποί δέντρων
Σιτρινίνη Κριθάρι, βρώμη, σίκαλη
Κυκλοπιαζονικό οξύ Φιστίκια
Δεοξυνιβαλενόλη Καλαμπόκι, κριθάρι, βρώμη
Οχρατοξίνη Α Κριθάρι, βρώμη, καλαμπόκι, σιτηρά, ρύζι, καφές, ξηρά φασόλια,

φυστίκια, τυρί, χοιρινό κρέας, σταφύλι, σταφίδα
Πατουλίνη Μήλα
Τ-2 τοξίνη Καλαμπόκι, κριθάρι, κρασί, μείγματα τροφών
Ζεαραλενόνη Καλαμπόκι, κριθάρι, σανός

Οι περισσότερες μελέτες αφορούν την ανίχνευση αφλατοξινών. Μελέτη για τις χρονιές 1983
και 1988 σε δείγματα καλαμποκιού αποθηκευμένα σε σιλό στην πολιτεία της Αιόβα έδειξε
αυξημένα ποσοστά αφλατοξινών. Πιο συγκεκριμένα σε 96 δείγματα που συλλέχθηκαν το 1988 το
37% των δειγμάτων ήταν μολυσμένα με αφλατοξίνες, ενώ το 1983 το ποσοστό ήταν 78.8%. Τα
επίπεδα αφλατοξινών ήταν:  1988: 22.9% των δειγμάτων μεταξύ 20-99 ppb ενώ το 7.2% ήταν
πάνω από >100 ppb και 4.2 από 1-19 ppb. 1983: 11.1% των δειγμάτων ήταν μεταξύ 20-99 ppb
ενώ το 26.3% ήταν >100 ppb και 40.4% μεταξύ 1-19 ppb.

Αντίστοιχες έρευνες που έγιναν για το αποθηκευμένο καλαμπόκι για την περίοδο 1976-
1985 στην Βόρεια Καρολίνα έδειξαν υψηλά ποσοστά σε επίπεδα αφλατοξινών πάνω από 20 ppb.
Πιο αναλυτικά τα μέγιστα ποσοστά αφλατοξινών εμφανίστηκαν στις χρονιές 1993 (65.7%), 1980
(50.1%) και 1977 (41.8%). Τις υπόλοιπες χρονιές, οι συχνότητες των επιπέδων με τιμές
μεγαλύτερες των 20ppb κυμάνθηκαν σε μικρότερες τιμές από 8.2% (1982) έως 35.7% (1976) [κ].
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Στην ίδια περιοχή μελέτες σε σπόρους σόργου (sorghum) έδειξαν ότι δεν υπήρχαν
προβλήματα από αφλατοξίνες. Όμως στα 17 δείγματα από αποθήκες που εξετάσθηκαν για
δεοξυνιβαλενόλη και ζεαραλενόνη ήταν θετικά τα 5 και 17 με αντίστοιχες συγκεντρώσεις των
ουσιών που κυμάνθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα από 10-558 ppb και 7-2024 ppb.

Σε έρευνα του 1981 σε κεντροδυτικές πολιτείες των Η.Π.Α. μελετήθηκαν 342 δείγματα
καλαμποκιού. Από την χημική ανάλυση προέκυψε ότι τα 274 δείγματα περιείχαν βομιτοξίνη σε
συγκεντρώσεις από 0.1-41.6 ppm και 40 από τα δείγματα περιείχαν ζεαραλενόνη σε
συγκεντρώσεις από 0.1-8.0 ppm [123]. Για τα υψηλά ποσοστά βομιτοξίνης “ενοχοποιήθηκαν” οι
υγρές και κρύες κλιματολογικές συνθήκες εκείνου του χειμώνα. Η μελέτη επίσης αφορούσε
«ύποπτα» για μυκοτοξίνες τρόφιμα.

Το 1997 σε έρευνα που έγινε σε προϊόντα από λιανικές αγορές και δημητριακά από την
Υπηρεσία Τροφών στην Αγγλία τα δείγματα βρέθηκαν αρνητικά ως προς την ανίχνευση
αφλατοξινών. Όμως 313 από τα δείγματα λιανικής και 123 δείγματα δημητριακών έδειξαν θετικά
αποτελέσματα σε οχρατοξίνη Α. Σε 54 δείγματα λιανικής βρέθηκαν ποσότητες οχρατοξίνης Α
μικρότερες των 4 μg/Kg. Από τα 27 δείγματα με περιεκτικότητα μεγαλύτερη από 4 μg/Kg τα 25
ήταν διάφορες ποικιλίες σταφίδας όπως σουλτανίνα, κορινθιακή κ.ά. Η ύπαρξη μολυσμένης
σταφίδας εξηγήθηκε από τις βροχές κατά την περίοδο της ξήρανσης της –1995- σε Τουρκία και
Ελλάδα [α, β].

Πίνακας 5.2. Αναλύσεις για αφλατοξίνη, δεοξυνιβαλενόλη (DON) και φουμονισίνη6

Είδος ζωοτροφής Αφλατοξίνη DON Φουμονινίση
-καρπών N7 Av8 %P9 N Av %P N %P
Ζωοτροφές 56 57 8.9 177 1671 66.1 54 26.4
Συμπυκνώματα 257 138 11.3 350 903 69.1 156 29.5
Σπόροι καλαμποκιού 52 346 17.3 63 599 63.5 33 60.6
Αλεύρι Σόγια 11 30 9.1 14 220 57.1 6 0
Βαμβακόσπορος 39 135 5.1 52 2679 46.2 26 3.8
Αποθηκευμένο καλαμπόκι 36 66 11.1 106 1847 75.5 33 39.4
Χορτάρι-σανός 4 - 0 26 1110 42.3 9 0
Μικροί καρποί και
αποθηκευμένο χόρτο

13 - 0 36 1568 61.1 9 11.1

Πίνακας 5.3. Αναλύσεις για T-2 τοξίνη και ζεαραλενόνη10

Είδος ζωοτροφής T-2 Τοξίνη Ζεαραλενόνη
-καρπών N Av %P n Av %P
Ζωοτροφές 118 290 2.5 169 379 24.8
Συμπυκνώματα 275 379 5.5 325 464 12.9
Σπόροι καλαμποκιού 58 1603 3.4 57 294 5.3
Αλεύρι Σόγιας 12 87 16.7 13 113 46.1
Βαμβακόσπορος 41 274 4.9 50 292 6.0
Αποθηκευμένο καλαμπόκι 69 60 2.9 93 445 32.3
Χορτάρι-σανός 19 - 0 29 114 13.8
Μικροί καρποί και
αποθηκευμένο χόρτο

26 750 3.8 36 283 19.4

Αναλύσεις δειγμάτων σε ζωοτροφές και καρπούς που χρησιμοποιούνται έγιναν στην
περιοχή της Βόρειας Καρολίνας σε ύποπτες ζωοτροφές. Μερικά από τα αποτελέσματα των
αναλύσεων παρουσιάζονται στους Πίνακες 5.2. και 5.3. και αφορούν την περίοδο ‘89-’93. Τα
                                                          
6 Στοιχεία από το Εργαστήριο Μυκοτοξινών του Πανεπιστημίου της Β. Καρολίνας
7 Ν αριθμός δειγμάτων
8 Μέση τιμή μετρήσεων
9 %Ποσοστό μολυσμένων δειγμάτων επί συνόλου δειγμάτων
10 Στοιχεία από το Εργαστήριο Μυκοτοξινών του Πανεπιστημίου της Β. Καρολίνας
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αποτελέσματα έρευνας για οχρατοξίνες στη βόρεια Γερμανία έδειξε μεταξύ των ετών 1991-1993 ότι
η ύπαρξη οχρατοξινών σε 514 δείγματα σπόρων που εξετάστηκαν κυμάνθηκε από  15-55%. Οι
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις οχρατοξινών που ανιχνεύθηκαν δεν ξεπέρασαν το 60.3 ng/g [89].

Υπάρχουν πολλές μελέτες σε διάφορες χώρες σε είδη τροφίμων και μυκοτοξινών. Το
μέγεθος του προβλήματος των μυκοτοξινών σκιαγραφείται ακριβώς και από αυτό τον όρο, δηλαδή
τον αριθμό των μελετών. Αποτελέσματα μελετών για αφλατοξίνες σε περιοχές της Αφρικής και της
Ασίας παρουσιάζονται από τον Ruston, 1997 [91]. Η σκιαγράφηση του πρόβληματος και οι
παράμετροι του όπως ενδημικότητα, εξάρτηση από τις κλιματολογικές συνθήκες και τη γεωγραφική
θέση, η ποικιλία των ειδών μυκοτοξινών που αναπτύσονται είναι ο στόχος αυτής της υποενότητας.

5.3. Επίπεδα μυκοτοξινών που θεωρούνται ασφαλή για τα ζώα και τον άνθρωπο.
Οι απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα είναι αρκετά δύσκολες και εξαρτώνται από πολλές

παραμέτρους. Παραθέτουμε κάποιες τις παραμέτρους που επηρεάζουν την θέσπιση ασφαλών
ορίων για τα ζώα και αφορούν γενικότερα όλες τις εξωγενείς ουσίες.
⇒  Η χημική τάξη και η χημική δομή των μυκοτοξινών είναι ένας πρώτος παράγοντας. Οι

μυκοτοξίνες έχουν ποικίλες δομές που παρουσιάζουν διαφορετικά αποτελέσματα ακόμα και
στα ίδια είδη.

⇒  Η ταυτόχρονη παρουσία άλλων μυκοτοξινών μπορεί να προκαλέσει συνέργια ή ανταγωνισμό
μεταξύ των ουσιών καθώς επίσης να δώσει ψευδή αποτελέσματα για την δράση της
μυκοτοξίνης.

⇒  Το είδος του ζώου που λαμβάνει την μολυσμένη τροφή επηρεάζει τα επίπεδα δράσης. Οι
πάπιες είναι 5 έως 10 φορές πιο ευαίσθητες από την ορνιθοειδή. Τα άλογα είναι εξαιρετικά
ευαίσθητα στην φουμονισίνη [17].

⇒  Ατομικά στοιχεία της υγείας του ζώου επηρεάζουν τις μελέτες για την εύρεση των μέγιστων
επιπέδων. Το στρες, η φυσιολογική κατάσταση του ζώου, η διατροφή, ιατρικό ιστορικό
ξεχωριστά αλλά και συνδυασμένα καθορίζουν την ανταπόκριση του σε μια μυκοτοξίνη ή σε
συνδυασμούς του.

⇒  Τα κριτήρια με βάση τα οποία καθορίζουμε πόσο μια δόση θεωρείται επιβλαβής. Για
παράδειγμα η μείωση της αύξησης του σωματικού βάρους μπορεί να προκαλείται πάνω από
μια συγκεκριμένη δόση ενώ ή κάμψη του ανοσοποιητικού του συστήματος να απαιτεί
διπλάσιες δόσεις.

⇒  Η αναγκαιότητα μελετών σε μεγάλους πληθυσμούς. Για την παρατηρηθεί σημαντική μεταβολή
1% στον ρυθμό ανάπτυξης πρέπει να χρησιμοποιηθούν περίπου 400 ζώα.

⇒  Η όσο το δυνατόν καλύτερη και συστηματικότερη δειγματοληψία καθώς και η ακρίβεια των
αναλυτικών τεχνικών είναι αναγκαίες για την σωστή απόφαση κατά πόσο μπορεί μια τροφή να
δοθεί ή όχι προς κατανάλωση.

⇒  Το χρονικό διάστημα που τα ζώα είναι εκτεθειμένα σε μολυσμένες τροφές.

Πίνακας 5.4. Μέγιστα επιτρεπτά όρια για διάφορα είδη παραγωγικών ζώων.
Είδος ζώου Είδος μυκοτοξίνης Ανώτατα επιτρεπτά

επίπεδα (ppb)
Χοίροι
Έως 75 lb Ζεαραλενόνη 200
Από 75 έως 125 lb 200
Από 125 lb έως αγορά 200
Θηλυκοί 100
Αρσενικά αναπαραγωγής 100
Χοίροι Δεοξυνιβαλενόλη 300
Χοίροι Αφλατοξίνες
Έως 75 lb 20
Από 75 έως 125 lb 50
Από 125 lb έως αγορά 100
Θηλυκοί 50
Αρσενικά αναπαραγωγής 50
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Είδος ζώου Είδος μυκοτοξίνης Ανώτατα επιτρεπτά
επίπεδα (ppb)

Ώριμα μη αναπαραγωγικά Άλογα Αφλατοξίνες 50
T-2 τοξίνη 50
Δεοξυνιβαλενόλη 400
Ζεαραλενόνη 100
Φουμονισίνη 2000

Κρεατοπαραγωγικά Βοοειδή Δεοξυνιβαλενόλη 500
T-2 τοξίνη 100
Ζεαραλενόνη 250
Φουμονισίνη 50,000

Στον Πίνακα 5.4. παραθέτουμε διάφορα στοιχεία για την μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα
διατροφής μολυσμένα με μυκοτοξίνες τα οποία μπορούν να καταναλώσουν διάφορα είδη ζωών. Τα
όρια προτείνονται από το Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α. σε συνεργασία με άλλες κυβερνητικές
ομάδες. Αναφέρονται επίσης σε διατροφές που γίνονται για μικρό σχετικά διάστημα ενώ τα ζώα
δεν παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας από άλλους λόγους.

5.4. Θεσπισμένα όρια για την ασφάλεια της Δημόσιας Υγείας.
Ο άνθρωπος κινδυνεύει από τις μυκοτοξίνες μέσω της διατροφικής αλυσίδας από

μολυσμένα φυτικά ή ζωικά προϊόντα, παραγόμενα ή επεξεργασμένα. Η τοξική τροφική αλευκία, η
Βαλκανική Ενδημική Νεφροπάθεια είναι μερικές από τις ασθένειες που θεωρούνται ότι
προκαλούνται από διάφορες μυκοτοξίνες [17, 86]. Ο καρκίνος κυρίως του ήπατος μπορεί να
προκληθεί από την αφλατοξίνη Β1 ενώ άλλες μυκοτοξίνες όπως η ζεαραλενόνη, η φουμονισίνη, η
Τ-2 τοξίνη μελετούνται ως προς τις καρκινογόνες τους δράσεις.

Βιολογικοί Παράγοντες

Ευαίσθητη σοδιά+
Συμβατός τοξικογενής

 παράγοντας

Θερμοκρασία 
Υγρασία

Μηχανική βλάβη
Ζημιές από έντομα/πουλιά

Μύκητες

Παράγοντες Συγκομιδής

Ωριμότητα σοδειά
Θερμοκρασία
Υγρασία

Ανίχνευση/Απόσυρση

Περιβαλλοντικοί Παράγοντες

Θερμοκρασία
Υγρασία

Ανίχνευση/Απόσυρση

Αποθήκευση

Άνθρωποι Ζώα
Ανίχνευση/Απόσυρση

Εικόνα 5.1. Παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή μυκοτοξινών στην τροφή.

Θεσπισμένα όρια για όλες τις μυκοτοξίνες δεν υπάρχουν. Για όσες υπάρχουν,
παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ανά οργανισμό ή κράτος. Σε όσες δεν υπάρχουν λαμβάνονται
τυπικά όρια όπως τα 5ppb. Έτσι για την αφλατοξίνη Β1, η Φιλανδία και το Βέλγιο θεωρούν
απαραίτητη την εξέταση όλων των τροφών με μέγιστο επιτρεπτό όριο τα 2 μg/kg (ppb) τροφής και
τα 5 ppb τροφής αντίστοιχα. Για το σύνολο των κύριων αφλατοξινών B1, B2, G1, G2, η Γερμανία
έχει μέγιστο επιτρεπτό όριο τα 4 ppb,  η Γαλλία τα 10 ppb ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα
20 ppb [17]. Τα όρια οχρατοξίνης Α σε χώρες της Ευρώπης με βάση γενικές ή επίσημες οδηγίες
είναι: Αυστρία 5 ppb, Δανία 5 ppb, Γαλλία 5 ppm και Ελλάδα 20 ppm [89].
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5.5. Τοξικότητα, ασθένειες που προκαλούνται από τις μυκοτοξίνες
(μυκοτοξικώσεις)

5.5.1. Τοξικές και άλλες επιδράσεις της  ζεαραλενόνης
Η ζεαραλενόνη θεωρείται ως μυκοτοξίνη που μπορεί να προκαλέσει άμεσα τον θάνατο. Η

υπολογιζόμενη LD50 δόση που δόθηκε σε ποντίκια intraparietal (ενδοβρεγματικά) είναι 5 mg/Kg.
Θεωρείται επίσης ως ουσία που μπορεί να προκαλέσει τερατογένεση όταν χορηγείται κατά την
διάρκεια της εγκυμοσύνης σε διάφορα ζώα (Πίνακας 5.5.)

Πίνακας 5.5. Τερατογόνος δράση σε πειραματόζωα ανάλογα με την οδό χορήγησης, το
ζώο και το χρόνο από την αρχή της εγκυμοσύνης [ιβ].

Οδός χορήγησης Είδος Ποσότητα
βάρους ζώου

(mg/Kg)

Χρόνος χορήγησης
από εγκυμοσύνη

(μέρες)
Ενδοπεριτοναική Ποντίκια       7.1 1
από στόματος “   20 9

« Χοίροι 123 6-112
« “  492 119
« “ 162 45
« “        4.7 1-80
« “     3 50
« Αρουραίοι   10 6-15
« “ 100 6-15

Ενδοφλέβια “     5 1

Από τα στοιχεία του Αμερικανικού Εθνικού Προγράμματος Τοξικολογίας (US-NTP) και της
Διεθνούς Υπηρεσίας Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) σε μελέτες που έγιναν σε αρουραίους και
ποντίκια βρέθηκε περιορισμένη ένδειξη καρκινογένεσης. Από τα συμπεράσματα των μελετών
προκύπτει ότι τα ποντίκια παρουσιάζουν ανάπτυξη υποφυσιακών (βλεννογόνων) καρκινωμάτων
σε σχέση με τα ποντίκια καθώς επίσης τα θηλυκά ποντίκια παρουσιάζουν μια στατιστικά σημαντική
ένδειξη για ανάπτυξη ηπατοκυτταρικών αδενομάτων. Ως τελικό συμπέρασμα προέκυψε μια
εξαρτώμενη από το είδος καρκινογενετική δράση ενώ η ουσία δεν χαρακτηρίζεται ως δυνητικά
καρκινογόνος στον άνθρωπο [δ, ιβ].

Η βασικότερη επίδραση της ζεαραλενόνης οφείλεται στην οιστρογονική της δράση και στα
αναπαραγωγικά προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει. Τέτοιου είδους συμπτώματα
προκαλούνται από την γενικότερη κατηγορία των φουσαριοτοξινών (Fusarium toxins) όπως η T-2
τοξίνη ή τριχοθηκίνη κά. Ο θάνατος μπορεί να προκληθεί όχι κυρίως από την λήψη ζεαραλενόνης
αλλά από τα δευτερογενή συμπτώματα που προκαλεί. Συμπτώματα που μπορεί να προκληθούν
από χορήγηση ζεαραλενόνης αφορούν κυρίως αιδοιο-κολπικά συμπτώματα, φλεγμονή στη μήτρα,
πρόπτωση μήτρας ή πρωκτού, μείωση μεγέθους ωοθηκών κ.ά. Αποβολή εμβρύου μπορεί να
προκληθεί εάν η ζεαραλενόνη χορηγηθεί σε εγκυμονούντα ζώα στο πρώτο τρίμηνο της
εγκυμοσύνης. Μπορεί επίσης να προκαλέσει στειρότητα, μωμιοποιημένα ή νεκρά έμβρυα. [ζ, ιγ]
[86, 97-98, 123-124].

Η δράση της ζεαραλενόνης είναι σχετισμένη με το είδος και την ηλικία του ζώου που την
λαμβάνει. Θεωρείται ότι οι χοίροι έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στην ζεαραλενόνη [ζ, ιγ]. Ανάλογα
με την ηλικία του χοίρου παρατηρούνται τα παρακάτω συμπτώματα.

Σε νεογέννητα χοιρίδια, κλινική αναφορά των Dacasto και συνεργατών, 1995 περιγράφει
συμπτώματα όπως πρησμένο και οιδηματικό αιδοίο, νεκρώσεις ιστών, νέκρωση ουράς, αδύναμα
πόδια, νεκρά νεογέννητα από μολυσμένη τροφή με περιεκτικότητα σε ζεαραλενόνη από 3 –23.4
ppm [125].

Σε προ-αναπαραγωγικούς χοίρους παρατηρήθηκε υπεραιμία και οιδηματώδες  αιδοίο,
πρόπτωση μήτρας ή πρωκτού, μεγεθυσμένους μαστούς συνδυασμένη με αδυναμία ούρησης και
αφόδευσης σε συγκεντρώσεις ζεαραλενόνης από 1-5 ppm [86].

Σε αναπαραγωγικούς θηλυκούς και εγκυμονούντα χοιρίδια παρατηρήθηκε στειρότητα,
μωμιοποίηση των εμβρύων, αδυναμία οίστρου, νυμφομανία, αποβολή, αδύναμα και ισχνά καθώς
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και νεκρά νεογέννητα, μωμιοποιημένα έμβρυα, αδύναμα πόδια, αγαλακτία και μειωμένη
ανοσοποιητική αντίδραση [124].

Σε αρσενικούς χοίρους: μειωμένη ερωτική επιθυμία, μειωμένο μέγεθος όρχεων είναι
συνήθη σε νεαρά αρσενικά ενώ τα πιο ώριμα δεν δείχνουν να επηρεάζονται από συγκεντρώσεις
μέχρι 200 ppm [86].

Στα βοοειδή η παρουσία της ζεαραλενόνης μπορεί να προκαλέσει μειωμένη παραγωγή
γάλακτος, υπεροιστρογονική δράση. Τροφές σε περιεκτικότητα 14 ppm σε ζεαραλενόνη μπορούν
να προκαλέσουν στείρωση. Μεγεθυσμένοι μαστοί σε θηλυκά μοσχάρια που δεν είχαν μέχρι τότε
εγκυμοσύνη παρατηρήθηκαν σε διατροφή με συγκεντρώσεις από 25 – 200 ppm ενώ σε χορήγηση
250 mg ζεαραλενόνης πριν την πρώτη εγκυμοσύνη παρατηρήθηκε μειωμένη ικανότητα σύλληψης.

5.5.2. Τοξικές και άλλες επιδράσεις της οχρατοξίνης Α.
Η οχρατοξίνη Α παρουσιάζει την ισχυρότερη τοξικότητα από τις οχρατοξίνες Β και C. Τα

LD50 που υπολογίστηκαν σε από στόματος χορηγήσεις οχρατοξίνης Α σε ποντίκια και αρουραίους
ανέρχονται σε 46 και 20 mg/Kg σωματικού βάρους αντίστοιχα [γ].

Η τερατογόνος δράση της οχρατοξίνης Α έχει δειχθεί σε αρκετά είδη πειραματόζωων. Η
οχρατοξίνη Α έχει την δυνατότητα να διαπερνάει τον πλακούντα και να συγκεντρώνεται στους
εμβρυακούς ιστούς. Η οχρατοξίνη Α προκαλεί νέκρωση στον εμβρυακό εγκέφαλο, μικροεγκεφαλία
καθώς και νευροχημικές, ιστολογικές και μορφολογικές αλλαγές σε έμβρυα ποντικιών και
αρουραίων όταν χορηγηθεί κατά την 10η έως την 15η ημέρα της σύλληψης [126].

Οι μελέτες για καρκινογένεση σε διάφορα ζώα από οργανισμούς όπως IARC, και NTP
χαρακτηρίζουν ότι υπάρχει σαφής ένδειξη ότι η οχρατοξίνη Α αποτελεί καρκινογενετικό παράγοντα
στα ζώα. Αναλυτικότερα σε πειράματα που έγιναν σε ποντίκια παρουσιάστηκαν αλλοιώσεις στο
μυελό των οστών, νέκρωση, υπερπλασία του προστομαχικού επιθηλίου, νεφροπάθειες και
επινεφριδικές αιμορραγίες. Οι παραπάνω αλλοιώσεις παρατηρήθηκαν με χορήγηση 4 και 16
mg/Kg τροφής που δόθηκε για 16 ημέρες [ια]. Η χορήγηση για διάστημα 9 –15 μηνών τροφής
μολυσμένης με οχρατοξίνη Α σχετίστηκε με αυξημένη ανάπτυξη νεοπλασιών του νεφρικού
συστήματος σε αρσενικά ποντίκια ενώ επιπλέον παρατηρήθηκε υπερπλασία, εκφυλισμός και
αύξηση (karyomegaly) των νεφρικών επιθηλιακών κυττάρων σε αρσενικά και θηλυκά ποντίκια [ια,
ιστ].

Η κύρια δράση της ΟΧΡΑ όπως γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω στοιχεία σχετίζεται με
την επίδραση της κυρίως στους νεφρούς [120-121]. Χρόνιες οχρατοξικώσεις που προκλήθηκαν
από λήψη 1 ppm οχρατοξίνης Α για 3 μήνες παρουσίασαν συμπτώματα πολυδιψίας, πολυουρίας,
μειωμένης αύξησης και χαμηλής αποδοτικότητας της τροφής. Διάρροιες, ανορεξία, αφυδατώσεις
είναι μερικά από τα συμπτώματα συνοδευτικά της χρόνιας χορήγησης ΟΧΡΑ. Κλινικοπαθολογικά
ευρήματα παρουσιάζουν αύξηση στην αζωτούχο ουρία και τις πρωτεΐνες του πλάσματος, στην
αμινοτρανσφεράση της ασπαρτάσης και της ισοκιτρικής αφυδρογονάσης [86, 116, 119]. Θεωρείται
ότι δρα συνεργικά με άλλες μυκοτοξίνες όπως σιτρινίνη (citrinin) και πενικιλλικό οξύ (penicilic acid)
[100]. Συγκριτική μελέτη σε κουνέλια από τους Verma και Shalini, 1998 έδειξε ότι μετά από 90
ημέρες χορήγησης τροφής εμπλουτισμένη με 10 ppm οχρατοξίνης Α διαπιστώθηκαν συμπτώματα
υπεργλυκαιμίας. Η αύξηση της γλυκόζης και της λακτάσης στο αίμα, η μείωση του γλυκογόνου και
της περιεκτικότητας λιπιδίων στο συκώτι ήταν μερικοί από τους παθολογικούς παραμέτρους που
υπολογίστηκαν [127]. Μετρήσεις εζυματικών δεικτών στο αίμα αρουραίων όπως η
αμινοτρανσεράση της ασπαρτάτης και της αλαμίνης σε τοξικώσεις που προκλήθηκαν από
οχρατοξίνη Α και Τ-2 τοξίνη έδειξαν ότι τα συμπτώματα μπορύν να αναστραφούν με χορήγηση
βιταμίνης Ε και σελήνιου [128].

Στον άνθρωπο εκτός από πιθανός καρκινογενετικός παράγοντας έχει θεωρηθεί ότι
σχετίζεται με την Βαλκανική Ενδημική Νεφροπάθεια (ΒΕΝ). Οι υψηλές συγκεντρώσεις ΟΧΡΑ στο
αίμα (μέση τιμή περίπου 20 μg/L), σε περιοχές της Βουλγαρίας και της Γιουκοσλαβίας όπου
ενδημεί η ασθένεια, ήταν δεκαπλάσιες σε σχέση με συγκεντρώσεις στην Δανία όπου η εμφάνιση
μολυσμένων τροφών σε ΟΧΡΑ είναι αρκετά υψηλή. Επιπλέον η επιδημιολογία της ασθένειας σε
άτομα που ζούν πάνω από 10 χρόνια στην περιοχή, ανεξαρτήτως φύλου και φυλής και η
γεωγραφική της κατανομή δείχνουν ότι ο παράγοντας είναι ενδημικός όπως και οι μυκοτοξίνες
[100].



Σελίδα-59-

5.5.3 Τοξικές και άλλες επιδράσεις των αφλατοξινών
Η τοξικότερη μορφή αφλατοξίνης είναι η B1. Πειράματα σε διάφορα είδη ζώων με δόσεις

μεταξύ 1-10.2 mg/Kg προκάλεσαν τον θάνατο του μισού πληθυσμού (δείκτης LD50).
Τερατογόνος δράση από τις αφλατοξίνες έχει διαπιστωθεί σε πειράματα που έχουν γίνει σε

εγκυμονούντα πειραματόζωα (ποντίκια, αρουραίοι και χάμστερ). Οι δόσεις αφλατοξίνης Β1 δεν
ξεπέρασαν τα 12.5 mg/Kg και έγιναν σε χρόνους από 6-19 ημέρες από την ημέρα σύλληψης [κγ].

Η δυνατότητα της αφλατοξίνης Β1 να οξειδωθεί και να σχηματίσει το 2,3 εποξείδιο της την
καθιστά ικανή να συνδεθεί με την γουανίνη του DNA και να προκαλέσει επακόλουθη
καρκινογέννεση. Άλλες μυκοτοξίνες όπως η B2 και η G2 δεν διαθέτουν αυτή την δυνατότητα με
συνέπεια μικρότερη καρκινογενετική δράση [17].

Συμπτώματα και κλινικά στοιχεία που διαπιστώνονται στις αφλατοξικώσεις εξαρτώνται από
το είδος της αφλατοξίνης, του ζώου και της ποσότητας. Οι οξείες αφλατοξικώσεις είναι γενικά
σπάνιες, ενώ οι χρόνιες παρουσιάζονται όταν οι συγκεντρώσεις στην τροφή ξεπεράσουν το όριο
των 100 ppb σε χοίρους, αγελάδες, αμνοερίφια. Άρνηση λήψης τροφής, στρες, αναιμία, ίκτερος,
αιμορραγική διάρροια είναι μερικά από τα συμπτώματα που προκαλούνται. Δείκτες της παθολογίας
των αφλατοξινών είναι η αυξημένη ενζυμική δραστηριότητα στο αίμα της αμινοτρανσφεράσης της
ασπαρτάμης και της αλανίνης, της αλκαλικής φωσφατάσης και της γ-γλουταμυλτρανσεράσης.
Παρατηρούμενες μειώσεις της σύνδεσης της σιδήρου στο αίμα, των πρωτεϊνών, της αλβουμίνης,
της χοληστερόλης, του αζώτου και της γλυκόζης είναι επίσης διαπιστωμένες [86]. Σε χοίρους -που
θεωρούνται ως το πιο ευαίσθητο είδος στις αφλατοξικώσεις- παρατηρήθηκε αλλοίωση στο χρώμα
(ωχρότητα), σκληρότητα και πτυχώσεις στο συκώτι, εντερικές αιμορραγίες [86, 129-130]. Βελτίωση
της κλινοπαθολογικής εικόνας χοίρων που είχαν διατροφή με αφλατοξίνη Β1 παρουσιάστηκε όταν
προσθέθηκε σελήνιο στην τροφή [131]. Παρόμοια αποτελέσματα έδωσε η προσθήκη βιταμινών
στην διατροφή ορνιθίων που είχαν παρουσιάσει συμπτώματα αφλατοξίκωσης [132-133].

Ο άνθρωπος μπορεί να μολυνθεί με αφλατοξίνες μέσω της τροφικής αλυσίδας
(κατανάλωση φυτικών τροφών –επεξεργασμένες ή μη- με αφλατοξίνες και γαλακτοκομικών
προϊόντων). Επιδημιολογικές μελέτες που έχουν γίνει σε περιοχές της Κεντρικής Αφρικής, της
Ανατολικής Ασίας, Φιλιππίνες και τις ΗΠΑ ενισχύουν την θέση ότι οι αφλατοξίνες αποτελούν
σημαντικό παράγοντα για τον καρκίνο του ήπατος [17].

5.5.4. Τοξικές και άλλες επιδράσεις των τριχοθηκινών
Οι τριχοθηκίνες μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος και νέκρωση του,

γαστρεντερίτιδες, διάρροιες, τοξινικό σοκ, καρδιαγγειακές παθήσεις. Η χρόνια χρήση τους μπορεί
να προκαλέσει καταστολή του ηπατοπαραγωγικού συστήματος, ανοσοκαταστολή, ενώ άρνηση
λήψης τροφής και κακός μεταβολισμός της μπορούν να θεωρηθούν ως ύποπτα συμπτώματα για
ύπαρξη τριχοθηκινών.

Η βομιτοξίνη θεωρείται ότι προκαλεί στους χοίρους σε συγκεντρώσεις πάνω από 1 ppm
άρνηση λήψης τροφής, κακό μεταβολισμό, έμετο (vomit) καθώς επίσης επηρεάζει τη αίσθηση της
γεύσης. Η διακετοσκιρπενόλη έχει παρουσιαστεί σε τοξικώσεις παπιοειδών και ορνιθίων
προκαλώντας παρόμοια συμπτώματα [43]. Η Τ-2 τοξίνη εκτός από τα παραπάνω συμπτώματα
θεωρείται ότι μπορεί να επιδράσει στους νευροδιαβιβαστές όπως η σεριτονίνη και η ντοπαμίνη
[86].

Στον άνθρωπο οι τριχοθηκίνες έχουν συσχετισθεί με την ασθένεια της διατροφικής τοξικής
αλευκίας. Η διατροφική τοξική αλευκία χαρακτηρίζεται από έμετο, ερεθισμό του δέρματος, διάροια,
λευκοπενία και αιμοραραγίες [110].

5.5.5. Τοξικές και άλλες επιδράσεις των φουμονισινών
Η φουμονισίνη Β1 θεωρείται υπεύθυνη για τη λευκοεγκεφαλοπάθεια

(leukoencephalomalcia), ασθένεια που προσβάλει τα άλογα. Τα συμπτώματα της ασθένειας είναι
τρέμουλο, αστάθεια, κτυπήματα του κεφαλιού [17], [ιε]. Στους χοίρους η φουμονισίνη προκαλεί
πνευμονικό οίδημα.

Μελέτες για την καρκινογεννητική ικανότητα της φουμονισίνης βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη
σύμφωνα με τον NTP. Σύμφωνα με προκαταρκτικά συμπεράσματα των μελετών υπάρχουν
καθαρές ενδείξεις καρκινογέννεσης σε είδη ποντικιών και αρουραίων ενώ καμιά ένδειξη δεν
υπάρχει για άλλα είδη [ιε].
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Πίνακας 5.6. LD50 δόσεις ανάλογα με το είδος της μυκοτοξίνης και ζώου
Μυκοτοξίνη Χορήγηση Είδος ζώου Ποσότητα σε

mg/Kg
Ζεαραλενόνη Ενδοβρεγματική Ποντίκι  5
Οχρατοξίνη Α Από στόματος -//- 46
-//- -//- Αρουραίος 20
-//- από στόματος -//- 20
-//- Ενδοπεριτοναική -//- 12,6
-//- Ενδοφλέβια -//- 12,75
-//- από στόματος Ποντίκι 46
-//- Ενδοπεριτοναική -//- 22
-//- Ενδοφλέβια -//- 25,71
-//- από στόματος Σκύλοι 0,2
-//- -//- Γουρούνια 1
Αλφατοξίνη Β1 Από στόματος Αρουραίος 5
-//- -//- Ποντίκι 9
-//- Ενδοπεριτοναική Ποντίκι 9,5
-//- -//- Αρουραίος 6
-//- -//- Σκύλος 1
-//- Από στόματος Μαιμού 2,2
-//- -//- Γάτα 0,5
-//- -//- Κουνέλι 0,4
-//- -//- Γουρούνι 0,62
-//- -//- Πάπια 0,33
-//- Από στόματος Χοίρος 0,62
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6. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΩΝ

6.1. Εισαγωγή
Η αντιμετώπιση των μυκοτοξινών στις τροφές (κατεργασμένες, ακατέργαστες, ζωοτροφές),

η παρεμπόδιση ανάπτυξης μυκοτοξικώσεων στα ζώα, καθώς και η μετέπειτα πορεία των ουσίων
μέσω της τροφικής αλυσίδας στον άνθρωπο, αποτελεί πεδίο έρευνας πολλών τομέων. Μέχρι
σήμερα έχουν προταθεί πολλές λύσεις άλλες με ενδιαφέροντα και άλλες με αμφιλεγόμενα
αποτελέσματα.

Η πρόληψη είναι η «βασικότερη μέθοδος» για την αποφυγή των μυκοτοξινών και των
μυκοτοξικώσεων. Η καθαρότητα της τροφής από μυκοτοξίνες ή/και ο βαθμός μόλυνσης της σ’
αυτές μπορεί να ελεγχθεί συστηματικά με βάση αναλυτικές τεχνικές. Χρειάζεται επομένως μια
συστηματική δειγματοληψία σε διάφορα είδη τροφίμων. Η δειγματοληψία δεν πρέπει να αφορά
μόνο τροφές που χαρακτηρίζονται μόνο από υψηλή επικινδυνότητα (π.χ. καλαμπόκι, σιτάρι), ούτε
από εξέταση ενός είδους μυκοτοξίνης (π.χ. αφλατοξίνες).

Οι μέθοδοι που έχουν δοκιμασθεί πειραματικά εκτός από την δυνατότητα να μειώνουν την
συγκέντρωση των μυκοτοξινών δραστικά σε τρόφιμα πρέπει να είναι εφαρμόσιμες εμπορικά. Με
τον τελευταίο όρο εννοείται η μέθοδος να είναι απλή στην εφαρμογή της, χαμηλού κόστους και να
αφορά ευρεία κλίμακα. Οι λύσεις που έχουν προταθεί ή κυκλοφορούν στο εμπόριο δεν είναι
απαραίτητα όλες το ίδιο δραστικές. Η ποικιλία των μυκοτοξινών και των χημικών δομών τους, ο
μεταβολισμός τους και τα διαφορετικά παράγωγα που μπορούν να προκύψουν από ένα γένος
μύκητα, οι ποικίλες μορφές προϊόντων που μπορεί να αναπτυχθούν μυκοτοξίνες, κάνουν το
πρόβλημα της εύρεσης αποτελεσματικών τρόπων αποφυγής μυκοτοξικώσεων και μυκοτοξινών
αρκετά δύσκολο.

6.2 Προτεινόμενες μέθοδοι

6.2.1. Ρεύμα αέρα και πλύσιμο
Η μέθοδος έχει δοκιμασθεί σε σπόρους δημητριακών και αλεύρων. Πειραματικές διατάξεις

που διοχετεύουν αέρα όπως συμβαίνει σε εμπορικούς καθαριστές σιτηρών για τον καθαρισμό από
προσμίξεις έχουν δοκιμαστεί από τους Seitz et al. Σε δείγματα μαλακού σιταριού που περιείχαν
χαμηλές περιεκτικότητες (0.03-2.89 mg/Kg) δεοξυνιβαλενόλης παρατηρήθηκε μείωση της
περιεκτικότητας κατά 16%. Καθαρισμός σπόρων και σκληρού σιταριού με συγκεντρώσεις από 0.64
έως 5.10 mg/Kg με ή χωρίς επακόλουθη πλύση μείωσε την περιεκτικότητα μέχρι και 40% [134].

Η μείωση της περιεκτικότητας οφειλόταν στην απομάκρυνση μολυσμένων σπόρων μικρού
μεγέθους και βάρους, προσμίξεων των σπόρων (σκόνη, αποκοσκινίδια κ.ά). Η μέθοδος κρίνεται
όχι ιδιαίτερα αποτελεσματική.

6.2.2. Θέρμανση
Οι Young και συνεργ., μελέτησαν το ψήσιμο μπισκότων χωρίς μαγιά από άλευρα

περιεκτικότητας 0.5 mg/Kg σε δεοξυνιβαλενόλη. Η περιεκτικότητα μειώθηκε κατά 35% περίπου. Η
χρήση μαγιάς στο ψήσιμο αύξησε την συγκέντρωση σε ποσοστά 118-189%, πιθανώς λόγω
ενζυματικών αντιδράσεων με πρόδρομες ουσίες που μπορούν να παράγουν δεοξυνιβαλενόλη.
Ψήσιμο αλεύρων με περιεκτικότητες σε δεοξυνιβαλενόνη 0.19, 0.38 και 0.69 mg/Kg δεν
παρουσίασαν αξιοσημείωτη μείωση. Άλευρα με μεγαλύτερες περιεκτικότητες σε δεοξυνιβαλενόνη
1-7 mg/kg δεν παρουσίασαν με το ψήσιμο καμιά μείωση [134].

Φυστικέλαιο και καλαμποκέλαιο μολυσμένο με αφλατοξίνη Β1 θερμάνθηκε σε 250oC και
καμιά μείωση ή αποσύνθεση δεν παρατηρήθηκε [106]. Μεταβολή μέχρι και 70% παρατηρήθηκε
στις περιεκτικότητες αφλατοξινών σε φυστίκια όταν θερμάνθηκαν μέχει και 204 οC [91]. Η
σταθερότητα της πατουλίνης ελέγχθηκε σε υδατικά διαλύματα με pH=4.5 θερμαίνοντας τα
τελευταία σε θερμοκρασία 105οC για 29 h. Η πατουλίνη μεταβολίστηκε σε ποσοστό 90% ενώ
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αλλαγή του pH από 3.5 σε 4.5 αύξησε τις ώρες θέρμανσης από 29 σε 44 h [106]. Μείωση της Τ-2
τοξίνης κάτω από τα όρια ανίχνευσης προκλήθηκε από ψήσιμο σε φούρνο μικροκυμάτων.

Ως γενικό συμπέρασμα προκύπτει ότι πολλά είδη μυκοτοξινών είναι αρκετά σταθερά στην
θέρμανση (όπως η πατουλίνη, η αφλατοξίνη Β1) κρίνοντας την μέθοδο όχι ως ιδιαίτερα
αποτελεσματική.

6.2.3. Ακτινοβολία
Οι αφλατοξίνες είναι ευαίσθητες στην υπεριώδη ακτινοβολία. Σε πειράματα όμως των

Feuell και συνεργ. η έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία χοντράλευρου από φυστίκια για οκτώ ώρες
δεν έδειξε καμιά αλλαγή στην περιεκτικότητα της τοξίνης. Τα ίδια αποτελέσματα λήφθηκαν όταν
χρησιμοποιήθηκαν ακτίνες γάμα σε δόσεις των 2.5 Mrad. Η επίδραση μαλακών ακτίνων Χ απαιτεί
για την μείωση της περιεκτικότητας των προϊόντων σε αφλατοξίνες ισχυρές δόσεις που προκαλούν
βλάβη στο ίδιο το προϊόν [106].

6.2.4. Οξέα και βάσεις
Η επίδραση οξέων και βάσεων μελετήθηκε για διάφορα είδη μυκοτοξινών. Η επίδραση

όξινων διαλυμάτων στην μετατροπή της αφλατοξίνης Β1 σε Β2α -ένα υδρόξυ παράγωγο της- απαιτεί
θέρμανση σε 100 οC για 6 ώρες και σε pH=3.0. Η πατουλίνη είναι αρκετά σταθερή σε όξινα
περιβάλλοντα ενώ είναι ευαίσθητη σε αλκαλικά . Η προσθήκη αμμωνίας σε αποθηκευμένα τρόφιμα
που περιέχουν αφλατοξίνες έχει δώσει πολύ καλά αποτελέσματα.

6.2.5. Χημικές ουσίες ελεύθερες ή προσδεδεμένες σε πολυμερικούς φορείς
Οι ουσίες προπιονικό οξύ, σορβικό οξύ που χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά σε τρόφιμα

αποτελούν σημαντικά όπλα στην καταπολέμηση ανάπτυξης μυκοτοξικώσεων. Χρησιμοποιούνται
ως προσθετικά στις ζωοτροφές αλλά και σε κατεργασμένα είδη όχι για την εξάλειψη της
μυκοτοξίνης αλλά στην αναστολή της δράσης του μύκητα που τις παράγει. Πολυμερικές
υδατοδιαλυτές μορφές του σορβικού οξέος με φορέα την πολυβινυλοπυρρολιδόνη έχουν μελετηθεί
από τον Τζατζαράκη Μ, 2000 στη διδακτορική του διατριβή και έχουν αναφερθεί σε εργασίες [17,
93]. Τα συμπεράσματα της μελέτης έδειξαν ότι η ελεύθερη μορφή του σορβικού οξέος έχει την
καλύτερη δράση –μέχρι και επτά φορές μεγαλύτερη- από άλλες μυκοστατικές ουσίες όπως το
σορβικό κάλιο, προπιονικό οξύ, δευτεροτεγής βουτυλαμίνη και μυρμηγκικό οξύ.

Οι πολυμερικές μορφές του σορβικού οξέος έδειξαν ότι βιολογική δράση αυξάνεται με την
μείωση του μοριακού βάρους του πολυμερικού φορέα ενώ σχετικά με τις ελεύθερες μορφές των
ουσιών παρουσίασαν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, λόγω κυρίως της ελεγχόμενης
αποδέσμευσης των δραστικών μορίων [93].

Στις μυκοκτόνες ουσίες που χρησιμοποιούνται σε ελεύθερη ή συνδεμένη μορφή
περιλαμβάνονται ουσίες που ανήκουν στην κατηγορία των αζολών (κλοτριμαζόλη, μικοναζόλη),
και των πολυενίων (Αμφοτερικίνη Β, νυστατίνη). Οι πολυμερικές μορφές της νυστατίνης έδειξαν
μέχρι και 26 φορές πιο μεγαλύτερη δράση στη βλάστηση των σπορίων των μυκήτων από ότι η
ελεύθερη μορφή της νυστατίνης [17].

6.2.6 Προσρόφηση
Στοιχεία για την αδρανοποίηση των μυκοτοξινών με χρήση προσροφητικών παραγόντων

έχουν μελετηθεί για όλα σχεδόν τα είδη των προσροφητών. Στο Κεφ. 1 υπάρχει μια αναφορά για
την εφαρμογή των προσροφητικών στην κτηνοτροφία όπως και στο ειδικό μέρος της διατριβής.

Εμπορικά η λύση των προσροφητικών ενώσεων παρουσιάζει μεγάλη εφαρμογή λόγω των
συνήθως φθηνών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται (ζεολιθικά υλικά, πυριτικά άλατα αργιλίου).
Ο μεγάλος αριθμός των ενώσεων και οι ποικίλες χημικές δομές που παρουσιάζουν οι μυκοτοξίνες
διαφοροποιούν την προσροφητική ικανότητα των υλικών. Γι’ αυτό το λόγο πρόσθετες ουσίες στα
σκευάσματα όπως ένζυμα προστίθενται για να επιδράσουν σε μορφές που δεν αδρανοποιούνται
από τον προσροφητή. Ένα πλεονέκτημα των ουσιών είναι ότι δεν έχουν καταγραφεί ιδιαίτερα
ανεπιθύμητα αποτελέσματα λόγω της χρήσεως τους κάτι που οφείλεται στη χημικά αδρανή μορφή
τους.
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ΕΙΔ ΙΚΟ  ΜΕΡΟΣ

1. ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μελέτη της προσρόφησης φαρμακευτικών ουσιών όπως τα αντιβιοτικά αλλά και τοξικών

ουσιών όπως εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, σε ενεργό άνθρακα είναι ένα ζήτημα που έχει
απασχολήσει πολλούς ιατρικούς επιστημονικούς τομείς (Φαρμακολογία, Φαρμακευτική,
Τοξικολογία, Κτηνιατρική) με σημαντικό αριθμό εργασιών [10, 26-31, 49, 65, 135-142].

Ο σημαντικότερος λόγος μελέτης της προσρόφησης σε ενεργό άνθρακα, αφορά την
αντιδοτική του χρήση σε εξωγενή δηλητήρια. Πολλές μελέτες in vitro και in vivo έχουν γίνει με
στόχο να δείξουν την επάρκεια του ενεργού άνθρακα στην προσρόφηση (αδρανοποίηση) ουσιών
[26-27, 29, 135-137, 139-140] αλλά και σε συνδυασμούς με άλλα προσροφητικά ή θεραπευτικές
τεχνικές [28, 138]. Σε αρκετές περιπτώσεις ο ενεργός άνθρακας χρησιμοποιείται ως έκδοχο
φαρμακευτικών ουσιών προκειμένου: α) να έχουμε μια πιο ελεγχόμενη αποδέσμευση της
δραστικής ουσίας β) να αποφύγουμε υψηλά τοξικά επίπεδα στη συστημική κυκλοφορία [24, 30,
32]. Αντενδείξεις για τον ενεργό άνθρακα υπάρχουν σε περιπτώσεις που η σύνδεση δεν είναι
επιθυμητή. Η δράση του άνθρακα σε ουσίες που δεν επιθυμούμε να αδρανοποιηθούν όπως
βιταμίνες, αντιβιοτικά παρόλο που αναφέρεται δεν έχει μελετηθεί επαρκώς [33, 70, 145].

Στο αυτό το κεφάλαιο δίνουμε μια ένδειξη της ασυμβατότητας χρήσης ενεργού άνθρακα και
των αντιβιοτικών οξυ- και χλωρο- τετρακυκλίνη. Τα δύο αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται συχνότατα
για λόγους θεραπείας αλλά και χημειοπροφύλαξης στην Κτηνοτροφία αλλά και την Ιχθυοτροφία
[70]. Η χρήση του ενεργού άνθρακα σε περιπτώσεις οξείων μυκοτοξικώσεων αλλά και σε χρόνιες
τοξικώσεις δεν είναι σπάνια [75, 95, 144]. Η μελέτη έγινε με πειράματα κινητικής και ισόθερμης
προσρόφησης με στόχο να μελετηθεί: α) η ταχύτητα σύνδεσης των ουσιών β) οι ποσότητες των
ουσιών που συνδέονται γ) τα χαρακτηριστικά σύνδεσης. Μια προσπάθεια ποιοτικής προσέγγισης
έγινε προκειμένου να εξηγηθούν οι μεγάλες ομοιότητες των υπολογιζόμενων κινητικών και
ισόθερμων σταθερών που προέκυψαν από τα χρησιμοποιούμενα μοντέλα.

1.2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

1.2.1. Υλικά
Οι ουσίες υδροχλωρική οξυτετρακυκλίνη υδροχλωρική (ΟΞΤ) και χλωροτετρακυκλίνη

υδροχλωρική (ΧΡΤ) προσφέρθηκαν από την εταιρεία Ζωοφόρος Α.Ε (Veterin Hellas). σε
ποσότητες των 100 και 50 gr αντίστοιχα. Οι καθαρότητες των ουσιών με βάση τα στοιχεία της
εταιρείας είναι μεγαλύτερες από 99%. Ο ενεργός άνθρακας (Carbomix) που χρησιμοποιήθηκε ήταν
εμπορικό σκεύασμα της εταιρείας Norit. Τα υπόλοιπα υλικά νερό και HCl ήταν της Merck Co
καθαρότητας HPLC και αναλυτικής αντίστοιχα.

1.2.2. Μηχανήματα
Χρησιμοποιήθηκε φυγοκεντρητής μοντέλο Econospin της εταιρείας Sorvall Instruments. Για

την μέτρηση pH των υδατικών διαλυμάτων οξυ και χλωρο τετρακυκλίνης χρησιμοποιήθηκε
πεχάμετρο P107 της εταιρείας Consort. Το φωτόμετρο που χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση των
ελεύθερων συγκεντρώσεων των τετρακυκλινών ήταν Jasco 7800 με καταγραφικό Jasco Ptl-396. Ο
ανακινητής ήταν o 74578 της Bioblock Scientific.
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1.2.3. Παρασκευή πρότυπων διαλυμάτων - Προτυποποίηση φασματοφωτομετρικών
καμπυλών.

Τα αρχικά διαλύματα ΟΞΤ και ΧΡΤ παρασκευάστηκαν σε υδροχλωρικό διάλυμα με αρχική
συγκέντρωση 3 mg/ml. Το pH σταθεροποιήθηκε στο 2.35. Οι πρότυπες φασματοφωτομετρικές
καμπύλες προέκυψαν από διαλύματα συγκεντρώσεων 1.7 – 51.9 μg/ml και 3.3 - 57.1 μg/ml για την
ΟΞΤ και την ΧΡΤ αντίστοιχα. Η πρότυπη καμπύλη και στις δύο περιπτώσεις θεωρήθηκε ευθεία της
μορφής y= ax11, η διαδικασία προτυποποίησης επαναλήφθηκε πέντε (5) φορές για την ΟΞΤ και
τρείς (3) για την ΧΡΤ. Σε όλες τις περιπτώσεις οι μετρήσεις έγιναν σε περιοχές που ισχύει ο νόμος
του Beer.

Οι τιμές των παραμέτρων a -36.5 μg/ml για την ΟΞΤ και 49.8 μg/ml για την ΧΡΤ- που
χρησιμοποιήθηκαν στην συνέχεια του πειράματος προέκυψαν από ευθεία παλινδρόμηση (linear
regression) σε όλα τα ζεύγη τιμών απορρόφησης– συγκέντρωσης. Οι τιμές αυτές όπως
αναμενόταν ήταν πολύ κοντά στην μέση τιμή των παραμέτρων a όπως υπολογίστηκε από κάθε μια
ξεχωριστή παλινδρόμηση. Η % διακύμανση των συντελεστών (%CV) των πρότυπων καμπυλών
δεν ξεπέρασε το 3.2% για την ΟΞΤ και το 1.6% για την ΧΡΤ.

Λεπτομέρειες της προτυποποίησης καμπύλης των μελετώμενων τετρακυκλινών
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.1. καθώς και μέρος των φασμάτων των ουσιών στην Εικόνα 1.1.

Εικόνα 1.1. Φασματοφωτομετρικές καμπύλες των ουσιών οξυ- και χλωρο- τετρακυκλίνη.

                                                          
11  όπου y η συγκέντρωση του διαλύματος, x το ύψος της κορυφής στην μέγιστη απορρόφηση και a
ησταθερά αναλογίας.
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Πίνακας 1.1. Προτυποποίηση καμπυλών οξυτετρακυκλίνης και χλωροτετρακυκλίνης
υδροχλωρικής.

Ουσία Αριθμ
διαλυμάτων

Y=ax Τυπικό
σφάλμα

R2

ΟΞΤ 9 36.1 0.18 0.99714
ΟΞΤ 11 37.1 0.17 0.99943
ΟΞΤ 5 37.1 0.48 0.99786
ΟΞΤ 9 37.0 0.34 0.99750
ΟΞΤ 11 35.3 0.25 0.99854
ΧΡΤ 11 49.0 0.18 0.99862
ΧΡΤ 9 50.4 0.41 0.99860
ΧΡΤ 8 50.1 0.33 0.99905

1.2.4. Μέθοδοι κινητικής και ισόθερμης προσρόφησης.
Η κινητική της προσρόφησης μελετήθηκε με επτά (7) διαλύματα ΟΞΤ και οκτώ (8)

διαλύματα ΧΡΤ συγκεντρώσεων 1.846 και 2.077 mg/ml αντίστοιχα. Ο αρχικός όγκος των
διαλυμάτων ήταν 13 ml. Σε κάθε διάλυμα τοποθετήθηκαν 0.10 g Carbomix ή 0.082 g ενεργού
άνθρακα –EA- και τα διαλύματα ανακινήθηκαν στις 400 rpm. Σε χρονικά διαστήματα από την αρχή
της ανακίνησης ένα διάλυμα επιλεγόταν και φιλτραριζόταν από τον ενεργό άνθρακα. Περαιτέρω
καθαρισμός γινόταν με φυγοκέντρηση στις 3000 rpm για 20 λεπτά πριν μεταφερθεί για την μέτρηση
της απορόφησης σε φασματοφωτόμετρο. Επειδή τα περισσότερα δείγματα παρουσίαζαν
απορροφήσεις έξω από τα όρια του νόμου του Beer τα δείγματα αραιώθηκαν έως και έντεκα (11)
φορές. Η πειραματική διαδικασία επαναλήφθηκε τρεις (3) φορές.

Στον Πίνακα 1.2. παρουσιάζονται συνοπτικά οι πειραματικές συνθήκες της κινητικής και της
ισόθερμης προσρόφησης. Η ισόθερμη προσρόφηση μελετήθηκε όπως η κινητική της με αντίστοιχη
διαδικασία. Δέκα (10) διαλύματα ΟΞΤ συγκεντρώσεως μεταξύ 0.923-3.000 mg/ml και δέκα (10)
διαλύματα ΧΡΤ συγκεντρώσεως 0.692-3.000 mg/ml και όγκου 13 ml παράγονται από το αρχικό
διάλυμα. Μετά την προσθήκη 0.1 gr Carbomix και την ανακίνηση των διαλυμάτων για 2 ώρες οι
μετρήσεις των ελεύθερων συγκεντρώσεων μετρώνται όπως και στην μεθοδολογία της κινητικής της
προσρόφησης.

Πίνακας 1.2. Πειραματικές συνθήκες μέτρησης των ουσιών οξυτετρακυκλίνη και
χλωροτετρακυκλίνη

Κινητική της προσρόφησης

Ουσία Προσροφητής Χρόνοι
ανακίνησης

(min)

Μήκος
Κύματος,

(nm)

Αρχική
Συγκέντρωση

(mg/ml)
ΟΞΤ Ενεργός

Άνθρακας
15, 20, 45, 60, 90,
120, 150

351 nm 1.846

ΧΡΤ Ενεργός
Άνθρακας

20, 40, 60, 90,
120, 180, 210, 240

368 nm 2.077

Ισόθερμη προσρόφηση

ΟΞΤ Ενεργός
Άνθρακας

120 351 nm 0.923-3.000

ΧΡΤ Ενεργός
Άνθρακας

120 368 nm 0.692-3.000
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Εικόνα 1.2. Μετρήσεις και προτυποποιημένες καμπύλες οξυτετρακυκλίνης (α) και χλωροτετρακυκλίνης
(β).Η ευθεία παλλινδρόμηση έγινε σε όλες τις μετρήσεις

1.2.5. Μαθηματικά μοντέλα της προσρόφησης.
Η χημική κινητική των μοντέλων προσαρμόστηκε με εκθετικά αυξανόμενες καμπύλες 1ης και

1ης τάξης με δύο όρους. Οι συναρτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν περιγράφονται στην Εξίσωση 1.1.
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Εξίσωση 1.1. Εκθετική αύξηση με ένα όρο (αριστερά), δύο όρους (κέντρο) και δεύτερης τάξης (δεξιά)

Οι σταθερές t1 και t2 μετριούνται σε λεπτά ενώ οι σταθερές Α1, Α2 είναι αδιάστατες και
αφορούν το ποσοστό της προσροφώμενης ποσότητας σε σχέση με τη αρχική ποσότητα. Η
σταθερά qe  του τρίτου μοντέλου αντιστοιχεί στην προσροφώμενη ποσότητα ανά μονάδα μάζας σε
κατάσταση ισορροπίας ενώ η σταθερά ks περιγράφει τον ρυθμό μεταβολής της προσροφώμενης
ποσότητας ανά μονάδας χρόνου. Οι μονάδες μέτρησης είναι για την qe (mg/g) ενώ για την ks min-1.

Οι εξισώσεις που χρησιμοποιήθηκαν για να περιγράψουν τις ισόθερμες προσροφήσεις σε
ενεργό άνθρακα των αντιβιοτικών ήταν οι εξισώσεις Langmuir και Freundlich και παρουσιάζονται
στην Εξίσωση 2.1. του γενικούμέρους

K q
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Εξίσωση 1.2. Γραμμικοποιημένα μοντέλα Langmuir και Freundlich.

Λεπτομέρειες για τις εξισώσεις περιγράφονται στο Κεφ. 2 του γενικού μέρους της διατριβής.
Για την στατιστική ανάλυση και γραφική αναπαράσταση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα
προγράμματα Excel 97, Origin 6.0. Prof. Edition και gnuplot για περιβάλλον Windows.

1.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1.2.1. Αποτελέσματα της κινητικής της προσρόφησης
Τα αποτελέσματα της μελέτης της κινητικής της προσρόφησης παρουσιάζονται στο Πίνακα

1.3. και στις Εικόνες 1.3. και 1.4. Τα χρονικό διάστημα για την μελέτη της προσρόφησης της ΟΧΤ
σε ΕΑ και της ΧΡΤ σε ΕΑ ήταν 2.5 και 4 ώρες αντίστοιχα.

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 1.3. αλλά και από τις Εικόνες 1.3. και 1.4. προκύπτουν
ότι: α) καλύτερη προσαρμογή δίνουν τα εκθετικά πρώτης τάξης με δύο όρους12  (R2 > 0.999,
χ2<10-4, SSR<10-4) από ότι τα εκθετικά πρώτης τάξης με ένα όρο (0.977< R2 <0.986, χ2~ 0.0001,
SSR~ 0.01), β) οι τιμές των παραμέτρων Α1, t1 των μοντέλων πρώτης τάξης για την προσρόφηση
των ΟΞΤ και ΧΡΤ έχουν παραπλήσιες τιμές και μάλιστα μέσα στα όρια διακύμανσης τους γ) το ίδιο
συμπέρασμα ισχύει και για τις τιμές των μοντέλων δεύτερης τάξης 13.

Δεχόμενοι το πρώτο μοντέλο προκύπτει ότι ο χρόνος που χρειάζεται για να προσροφηθεί
το 50% της αρχικής ουσίας (ή αλλιώς το 46.8% της συνολικά προσροφώμενης ουσίας) είναι 7.79
min για την ΟΞΤ. Για την ΧΡΤ ο αντίστοιχος χρόνος ήταν 9.85 min. Με βάση το δεύτερο μοντέλο
προκύπτει ότι υπάρχει μια «αργή» και μια «γρήγορη» φάση προσρόφησης. Στην «γρήγορη» φάση
το 64% περίπου της ουσίας (είτε ΟΞΤ είτε ΧΡΤ) απορροφάται σε χρόνους περίπου 5 λεπτών ενώ
το υπόλοιπο ποσοστό ακολουθεί μια αργή φάση. Οι χρόνοι όπου το υπόλοιπο 50% της ουσίας
(περίπου 17% της συνολικής ουσίας) προσροφάται σε ενεργό άνθρακα κυμαίνεται στα 33.55 min.

                                                          
12  Αρκετές φορές στο κείμενο θα χρησιμοποιείται ο όρος πρώτο και δεύτερο μοντέλο και τρίτο μοντέλο που
θα αντιστοιχούν στο εκθετικά αυξανόμενο μοντέλο πρώτης τάξης με ένα όρο και στο εκθετικά αυξανόμενο
μοντέλο πρώτης τάξης με δύο όρους και στο μοντέλο δεύτερη τάξης αντίστοιχα.
13  Το σύμβολο χ2 αναφέρεται στην τιμή της κατανομής χ2. Το σύμβολο SSR (Standardazed Sum of
Residuals) αντιστοιχεί το άθροισμα των κανονικοποιημένων υπολοίπων μεταξύ πειραματικών και
θεωρητικών τιμών. Το σύμβολο R2 είναι ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ θεωρητικών τιμών και
πειραματικών δεδομένων. Όσο καλύτερα είναι μια προσαρμογή τόσο χαμηλότερες τιμές λαμβάνουμε για τα
χ2 και SSR ενώ ο συντελεστής R2 πλησιάζει την μονάδα.
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Οι προσαρμογές του μοντέλου δεύτερης τάξης στα αποτελέσματα της κινητικής της
προσρόφησης παρουσιάζονται στις Εικόνες 1.5. και 1.6. Το τρίτο μοντέλο προσαρμόζει τα
πειραματικά δεδομένα καλύτερα (R2 =0.9992 για την ΟΞΤ, 0.998 για την ΧΡΤ). Οι τιμές των
σταθεράς ks δείχνουν μια υψηλή ταχύτητα διάχυσης των προσροφώμενων μορίων στην επιφάνεια
και στα εσωτερικά στρώματα του ενεργού άνθρακα. Υπολογίστηκαν σε αρκετά κοντινές τιμές 0.121
min-1 για το σύστημα ΟΞΤ-ΕΑ και 0.117 min-1 για το σύστημα ΧΡΤ-ΕΑ. Οι τιμές της σταθεράς qe -η
οποία αντιστοιχεί στην κλίση της ευθείας- είναι λίγο μεγαλύτερη στην περίπτωση του συστήματος
ΧΡΤ – ΕΑ (339.702 mg/g) από ότι στο σύστημα ΟΞΤ-ΕΑ (304.213 mg/g). Τα σφάλματα των
μετρήσεων για τις σταθερές ks και qe υπολογίστηκαν με βάση τις διαφορικές μεταβολές των
υπολογιζόμενων σταθερών των ευθειών παλλινδρόμησης.

Ανεξαρτήτως μοντέλου και με βάση τις Εικόνες 1.3.-1.6. σε χρόνους μεγαλύτερους της 1.5h
μπορεί να θεωρηθεί ότι τα συστήματα έχουν φθάσει σε κατάσταση ισορροπίας.

Πίνακας 1.3. Υπολογιζόμενες σταθερές της κινητικής προσρόφησης για τα συστήματα
προσρόφησης τετρακυκλινών σε ενεργό άνθρακα.

Σταθερές κινητικής προσρόφησης ΟΧΤ σε ΕΑ με το πρώτο μοντέλο
Παράμετρος Τιμή Τυπικό

Σφάλμα
Κατώτατο Όριο Ανώτατο Όριο

A1   0.935   0.025   0.874   1.002
t1 (min) 11.234   1.851   6.105 17.100

χ2= 0.00283 SSR= 0.017
R2 = 0.97716

Σταθερές κινητικής προσρόφησης ΟΧΤ σε ΕΑ με το δεύτερο μοντέλο
A1   0.369   0.021   0.319   0.427
t1 (min) 48.244   7.877 33.366 78.674
A2   0.637   0.026   0.565   0.697
t2 (min)   0.159   0.018 - -

χ2= 1.39455E-4 SSR= 6.97276E-4

R2 = 0.99906
Σταθερές κινητικής προσρόφησης OXT σε ΕΑ με το τρίτο μοντέλο
1/qe*ks (min gr/ mg)    0.028  0.003     0.0183    0.0361
1/qs (g/mg)    0.003  4.029 E-05     0.0032    0.0033
ks  (min-1)    0.121  0.007     0.0938    0.1737
qm  (mg/g) 304.213  3.729 294.9208 314.1156

SSR= 1.190E-17 R2 = 0.9992

Σταθερές κινητικής προσρόφησης ΧΡΤ σε ΕΑ με το πρώτο μοντέλο
A1   0.960  0.016  0.921   1.001
T1 (min) 14.206  1.703  9.785 18.996

Χ2= 0.00157 SSR= 0.01098
R2 = 0.98636

Σταθερές κινητικής προσρόφησης ΧΡΤ σε ΕΑ με το δεύτερο μοντέλο
A1   0.349  0.005   0.337   0.361
t1 (min) 48.392  1.224 45.518 51.517
A2   0.647  0.005   0.633   0.660
T2 (min)   0.284  - - -

χ2= 4.68666E-6 SSR= 2.812E-5

R2 = 0.99997
Σταθερές κινητικής προσρόφησης ΧΡΤ σε ΕΑ με το τρίτο μοντέλο
1/qe*ks (min gr/ mg)    0.025  0.0019     0.020     0.030
1/qs (g/mg)    0.003  1.382E-05     0.003     0.003
k s (min-1)    0.117  0.004     0.099      0.142
q m (mg/g) 339.702  1.596 335.879 343.641

SSR= 3.123E-17 R2 = 0.9998
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Εικόνα 1.5. Αποτελέσματα και ευθεία παλλινδρόμηση δεδομένων κινητικής της προσρόφησης
χλωροτετρακυκλίνης σε ενεργό άνθρακα με χρήση του τρίτου μοντέλου.

Εικόνα 1.6. Αποτελέσματα και ευθεία παλλινδρόμηση δεδομένων κινητικής της προσρόφησης
χλωροτετρακυκλίνης σε ενεργό άνθρακα με χρήση του τρίτου μοντέλου.
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1.2.2. Αποτελέσματα της ισόθερμης προσρόφησης
Από την μελέτη των αποτελεσμάτων ισόθερμης προσρόφησης των ουσιών

οξυτετρακυκλίνη και χλωροτετρακυκλίνη σε ενεργό άνθρακα προκύπτουν τα αποτελέσματα που
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.4. και στις Εικόνες 1.7. έως 1.10.

Η ισόθερμος Langmuir (R2 > 0.9958) έδωσε καλύτερη προσαρμογή στα δεδομένα από ότι η
ισόθερμος Freundlich (0.7605 < R2

 < 0.9354). Οι υπολογιζόμενες σταθερές Α των εξισώσεων
Langmuir υπολογίστηκαν σε αρκετά κοντινές τιμές και για τα δύο αντιβιοτικά όπως προκύπτει και
από τις επιμέρους τιμές (2.358-2.511 για την ΟΞΤ, 2.379-2.523 για την ΧΡΤ) όσο και για τις τιμές
που προέκυψαν από τη παλλινδρόμηση σε όλα τα σημεία (2.486 για την ΟΞΤ και 2.518 για την
ΧΡΤ). Το παραπάνω συμπέρασμα ισχύει για τις τιμές της μέγιστης προσροφητικής ικανότητας
(σταθερά qm) του μοντέλου Langmuir. Οι τιμές της σταθεράς qm προκύπτουν από αντιστροφή της
σταθεράς Α (qm =1/Α).

Με βάση το μοντέλο Langmuir μεγαλύτερη διακύμανση παρουσιάζουν οι τιμές της
σταθεράς Β (0.016 - 0.022 ml/g  για το σύστημα ΟΞΤ-ΕΑ, 0.009 - 0.018 ml/g για το σύστημα ΧΡΤ-
ΕΑ). Ίδια αποτελέσματα προκύπτουν για την σταθερά ισορροπία της προσρόφησης Κ που
προκύπτει από το πηλίκο Β/qm (150.5 Kg/lt για την ΟΞΤ και 120.3 Kg/lt για την ΧΡΤ).

Η ισόθερμος Freundlich αν και δεν δίνει την καλύτερη προσέγγιση στα πειραματικά
αποτελέσματα –και ως εκ τούτου δεν είναι η αποδεκτή ισόθερμη- συμφωνεί με τις παρατηρήσεις
που αναφέρθηκαν για την ισόθερμη Langmuir. Οι τιμές της σταθεράς k υπολογίζονται με μικρή
διαφορά και για τις δύο ουσίες (510.5 mg/g για την ΟΞΤ και 505.8 mg/g για την ΧΡΤ) ενώ η
σταθερά n έχει ίδια τιμή –0.169 και για τις δύο ουσίες-.

Πίνακας 1.4. Υπολογιζόμενες σταθερές της ισόθερμης προσρόφησης για τα συστήματα
προσρόφησης τετρακυκλινών σε ενεργό άνθρακα.

Ισόθερμο μοντέλο Langmuir
Υδροχλωρική Οξυτερακυκλίνη

A
(g/mg)

B
(ml/g)

StdErr(A) StdErr(B) R2 qm
(mg/g)

K
(Kg/L)

2.358 0.016 0.053 0.007 0.9959 424.1 151.5
2.490 0.019 0.049 0.009 0.9969 401.7 129.2
2.511 0.022 0.028 0.005 0.9990 398.2 114.7

2.48614 0.016 0.027 0.005 0.9967 402.1 150.5
Υδροχλωρική Χλωροτετρακυκλίνη

2.379 0.009 0.015 0.002 0.9997 420.3 277.8
2.894 0.017 0.067 0.006 0.9958 345.5 169.5
2.523 0.018 0.025 0.005 0.9992 396.4 138.5
2.518 0.020 0.043 0.006 0.9961 397.1 125.3

Ισόθερμο μοντέλο Freundlich
Υδροχλωρική Οξυτερακυκλίνη

log(k) n StdErr(k) StdErr(n) R2 k
(mg/g) n

-0.212 0.190 0.081 0.040 0.7605 613.5 0.190
-0.293 0.174 0.031 0.018 0.9181 509.3 0.174
-0.305 0.174 0.033 0.020 0.9037 495.0 0.174
-0.292 0.169 0.020 0.012 0.885 510.5 0.169

Υδροχλωρική χλωροτετρακυκλίνη
-0.212 0.190 0.081 0.040 0.7605 613.5 0.190
-0.325 0.174 0.029 0.016 0.9346 472.9 0.174
-0.316 0.157 0.029 0.016 0.9191 483.1 0.157
-0.296 0.169 0.030 0.016 0.8015 505.8 0.169

                                                          
14 Οι τιμές που αναγράφονται με έντονα γράμματα αναφέρονται σε τιμές που προέκυψαν από παλλινδόμηση
όλων των δεδομένων.
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Εικόνα 1.7. Πειραματικές τιμές και ισοθέρμος Langmuir για την προσρόφηση οξυτετρακυκλίνης σε ενεργό
άνθρακα.

Εικόνα 1.8. Πειραματικές τιμές και ισόθερμος Freundlich για την προσρόφηση οξυτετρακυκλίνης σε
ενεργό άνθρακα.
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Εικόνα 1.9. Πειραματικές τιμές και ισόθερμος Langmuir για την προσρόφηση χλωροτετρακυκλίνης σε
ενεργό άνθρακα.

Εικόνα 1.10. Πειραματικές τιμές και ισόθερμος Freundlich για την προσρόφηση χλωροτετρακυκλίνης
σε ενεργό άνθρακα.
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1.3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
Οι προσεγγίσεις των αποτελεσμάτων της κινητικής της προσρόφησης έχουν μελετηθεί από

πολλούς ερευνητές και έχει δώσει ποικιλία εξισώσεων [9, 145-146]. Μικροσκοπικές προσεγγίσεις
με χρήση παραμέτρων-χαρακτηριστικών του συστήματος όπως μάζα και μέγεθος σωματίων
προσροφητή, σταθερές ισορροπίας, όγκος διαλύματος έχουν δώσει αριθμητικές και αναλυτικές
λύσεις [9, 58, 145]. Εκθετικές εξισώσεις πρώτης τάξης με ένα ή δύο όρους καθώς και συνδυασμοί

εκθετικών εξισώσεων όπως 
ta

ta

f eB
eAC

1

11
−

−

−
−

=
)(

 και 
ta

ta

f DeC
BeAC

2

1

−
−= 15έχουν χρησιμοποιηθεί για να

περιγράψουν ποικιλία προσροφητικών διαδικασιών [58].
Στις προσαρμογές της κινητικής της προσρόφησης χρησιμοποιήθηκαν τρία μοντέλα. Το

πρώτο και το τρίτο μοντέλο έχουν χρησιμοποιηθεί στην προσομοίωση αρκετών αποτελεσμάτων
προσρόφησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε την χρήση του στην περιγραφή προσρόφησης ιόντων
καδμίου από ενεργό άνθρακα [68], ρόφηση χρωστικών ουσιών σε ποάνθρακες [149], αμμωνίας σε
φυσικό ζεόλιθο [55]. Το δεύτερο μοντέλο είναι μια εμπειρική επέκταση του πρώτου μοντέλου και
ουσιαστικά διαχωρίζει τα πειραματικά αποτελέσματα χρονικά και ποσοτικά.

Η εκθετική πρώτης τάξης με ένα όρο έχει βασισθεί με μοντέλα προσρόφησης όπου η
εξαρτώμενη ποσότητα –προσροφώμενη ποσότητα- συσχετίζονται μέσω μιας πρώτης παραγώγου
ως προς το χρόνο. Η προσαρμογή της είναι αρκετά καλή ενώ (R2 = 0.977) και βελτιώνεται
σημαντικά όταν χρησιμοποιείται σε αποτελέσματα χρονικά κοντά στην έναρξη του φαινομένου [9].
Προκαταρκτικές προσομοιώσεις στα αρχικά χρονικά σημεία έδειξαν πολύ καλή προσέγγιση (R2 >
0.990) ενώ οι υπολογιζόμενες σταθερές Α1, t1 υπολογίστηκαν πολύ κοντά στις τιμές που
προκύπτουν από την μη γραμμική παλινδρόμηση στο σύνολο των τιμών. Παρά την σχετικά καλή
προσαρμογή της όπως φαίνεται από τις Εικόνες 1.3 και 1.4. η εξίσωση υπερεκτιμά τα
αποτελέσματα στις αρχικές χρονικές στιγμές, ενώ υποεκτιμά στις τελικές χρονικές στιγμές.

Υποθέτουμε ότι η καλύτερη προσομοίωση (R2 > 0.9990) της εκθετικής εξίσωσης πρώτης
τάξης με δύο όρους οφείλεται στη σταδιακή προσρόφηση των τετρακυκλινών στον άνθρακα. Οι
Εικόνες 1.3. και 1.4. δείχνουν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ ισόθερμης και
πειραματικών αποτελεσμάτων. Τα παραπάνω δεικνύουν ένα πιο πολύπλοκο μηχανισμό κινητικής
της προσρόφησης από ότι το εκθετικό μοντέλο με ένα όρο. Στα ίδια συμπεράσματα φθάνουμε με
το μοντέλο δεύτερη τάξης16. Η καλύτερη προσαρμογή του τρίτου μοντέλου δείχνει ότι υπάρχουν
δύο στάδια προσρόφησης.

Ποιος είναι όμως τα στάδια κινητικής των τετρακυκλινών στον ενεργό άνθρακα; Μπορούμε
με βάση τα αποτελέσματα των πειραμάτων κινητικής και βιβλιογραφικά δεδομένα να φθάσουμε
στα εξής συμπεράσματα. Στην εκκίνηση του φαινομένου τα μόρια της προσροφώμενης ουσίας
κινούνται προς την επιφάνεια του προσροφητή διαπερνώντας ένα εξωτερικό “υγρό φίλμ” που
ακολουθείται με διήθηση στους μακροπόρους του άνθρακα [23, 68, 145, 147]. Η ταχύτητα του
φαινομένου εξαρτάται από παράγοντες όπως η συγκέντρωση, ο όγκος του διαλύματος, η
θερμοκρασία. Στη συνέχεια τα συνδεμένα μόρια θα διηθηθούν μέσω της πορώδους δομής σε
ενδότερες περιοχές του άνθρακα και θα αλληλεπιδράσουν με το άμορφο πλέγμα. Η διήθηση στους
μικρο- και μεσο- πόρους εξαρτάται από παράγοντες όπως το μέγεθος των μορίων, το μέγεθος των
πόρων κ.ά. Μια σχεδιαγραμματική αναπαράσταση παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.11.

Η προσαρμογή με το εκθετικά δύο όρων τονίζει ακριβώς την σταδιακή προσρόφηση των
μελετούμενων τετρακυκλινών. Από τις τιμές που λαμβάνουμε για τα δύο μοντέλα προκύπτει ότι
στην αρχή του φαινομένου τα μόρια θα διέλθουν στους μακροπόρους με εξαιρετικά γρήγορους
ρυθμούς κάτι που δεικνύεται από την σταθερά του μοντέλου t1. Η μεταφορά στους μικρο- και μεσο-
πόρους είναι μια πιο “αργή” διαδικασία που χαρακτηρίζεται από την σταθερά t2. Το μοντέλο
δεύτερης τάξης που παρουσίασε και την καλύτερη προσαρμογή δείχνει την σταδιακή προσρόφηση
των τετρακυκλινών στον ενεργό άνθρακα.

Το δεύτερο αξιοπρόσεκτο σημείο στην κινητική της προσρόφησης είναι ότι ανεξαρτήτως
μοντέλου οι τιμές των σταθερών των μοντέλων παρουσιάζουν αρκετά κοντινές τιμές. Ελέγχοντας

                                                          
15 Οι σταθερές A, B, C, D είναι εξάρτηση διαφόρων μακροσκοπικών παραμέτρων όπως όγκος διαλύτη, μάζα
προσροφητή, αρχική συγκέντρωση, σταθερές ισορροπίας κ.ά.
16 Καλείται και μοντέλο δεύτερης τάξης του Ritchie, ή ψευδομοντέλο δεύτερη τάξης.
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κανείς τα ανώτατα και κατώτατα όρια των τιμών που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.3. θα
υποστήριζε ότι οι κινητικές παράμετροι είναι ταυτόσημες. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θεωρείται μάλλον
αναμενόμενο λαμβάνοντας υπόψη τις ομοιότητες των χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν τα δύο
προσροφητικά συστήματα. Οι ομοιότητες αυτές αφορούν και εξηγούνται από μικροσκοπικές
παραμέτρους όπως χημική δομή των ουσιών, μέγεθος προσροφώμενων μορίων, χαρακτηριστικές
θέσεις προσρόφησης καθώς και μακροσκοπικές όπως ποσότητα προσροφητή, θερμοκρασία,
όγκους διαλυμάτων. Λεπτομερέστερη εξήγηση των ομοιοτήτων που παρουσιάζουν τα μελετώμενα
συστήματα θα δοθεί παρακάτω στην παράγραφο σχολιασμού των ισόθερμων προσροφήσεων.

Εικόνα 1.11.  Διαγραμματική παράσταση πορώδους δομής ενεργού άνθρακα. [145]

Είναι κατανοητό ότι η χημική ισορροπία στον άνθρακα αλλά σε όλα τα προσροφητικά έχει
μεγάλη σημασία για την εφαρμογή των ισόθερμων προσρόφησης. Είναι φανερό από τα στοιχεία
που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 2 του Γενικού Μέρους οι ισόθερμες εξισώσεις εφαρμόζονται
μόνο σε κατάσταση χημικής ισορροπίας ή αλλιώς όταν ο ρυθμός μεταβολής της προσροφώμενης
ποσότητας ως προς τον χρόνο γίνει 0.

Οι υπολογιζόμενες τιμές R2 έδειξαν ότι η ισόθερμος Langmuir προσομοιώνει καλύτερα τα
αποτελέσματα από ότι η ισόθερμος Freundlich. Το παραπάνω δεικνύει ότι ισχύουν -τουλάχιστον
για τις πειραματικές συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν- οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο
Κεφ. 2 του Γενικού Μέρους. Μπορούμε λοιπόν να υποστηρίξουμε ότι η σύνδεση των
μελετούμενων τετρακυκλινών σε ενεργό άνθρακα –στις περιοχές συγκεντρώσεων που
μελετήθηκαν- είναι μονοστρωματική ενώ τα μόρια συνδέονται σε περιοχές προσρόφησης με ίδια
σταθερά ισορροπίας. Με δεδομένη την ισχύ της ισόθερμου Langmuir μπορούμε να υπολογίσουμε
τις χρήσιμες σε πολλές εφαρμογές παραμέτρους qm μέγιστη προσροφητική ικανότητα και K
σταθερά σύνδεσης. Οι τιμές της qm, Κ δείχνουν μια ισχυρή σύνδεση σε όρους ποσότητας
προσρόφησης (402.1 mg/g, για την ΟΞΤ και 397.1 mg/g, για την ΧΡΤ) και ισχύς (150.5 Kg/L για
την ΟΞΤ και 125.3 Kg/L για την ΧΡΤ).

Πόσο εκτεταμένη και πόσο ισχυρή είναι η προσρόφηση των τετρακυκλινών σε ενεργό
άνθρακα; Μια πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει συγκρίνοντας τα αποτελέσματα
μας με αποτελέσματα άλλων in vitro μελετών για διάφορες φαρμακευτικές ουσίες και τύπους
ενεργού άνθρακα. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.5.

Τα αποτελέσματα του Πίνακα 1.5 αφορούν υδατικά διαλύματα σε θερμοκρασία 37 oC. Σε
όλες τις περιπτώσεις τα δεδομένα προσομοιώθηκαν με την ισόθερμη Langmuir. Το πρώτο
συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η σταθερά qm  φαρμακευτικών ή τοξικών ουσιών μικρών
σχετικά μοριακών βαρών είναι της τάξεως των 100 mg/g. Συνήθεις τιμές της σταθεράς
προσρόφησης K κυμαίνονται στην τάξη των 10 L/g. Τηρούμενης της διαφορετικότητας των
πειραμάτων –όπως της μικρότερης θερμοκρασίας και pH- οι υπολογιζόμενες τιμές qmax για την
προσρόφηση της ΟΞΤ και ΧΡΤ σε ενεργό άνθρακα δείχνουν υψηλές ενώ οι υπολογιζόμενες τιμές
της σταθεράς K μπορεί να λεχθεί ότι είναι εξαιρετικά πιο μεγάλες σε σύγκριση με τα περισσότερα
προσροφητικά συστήματα.
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Πίνακας 1.5. Υπολογιζόμενες σταθερές qm και K και πειραματικές συνθήκες από
διάφορες μελέτες [26-27, 135-136, 138, 148].

Σκεύασμα Ουσία qm
(mg/g)

K
(L/g)

pH Συγγραφείς

AC USPXVII Aσπιρίνη  283
 133

-
-

  1.0
  8.2

Tsuchiya and
Levy, 1972

Σαλικυλαμίδη  370
 367
 250

-
-
-

  1.0
  8.2
10.0

Φενυλπροπανολαμίνη    95
 128
 303

-
-
-

  1.0
  8.2
12.0

AC (Merck) Χλωρπρομαζίνη  297   40.2   1.2 Politou και
συνεργ., 1996

Carbomix Χλωρπρομαζίνη  693   70.4   1.2
Ultracarbon Χλωρπρομαζίνη  382   40.5   1.2
AC USPXXIII Φλουοξετίνη  258   50.7   1.2 Cooney and

Tomason, 1997
Carbomix Καρβουταμίδη  460

 780
  45.0
 160

  7.5
  4.9

Kannisto and
Neuvonen, 1984

Χλωροπροπαμίδιο  420
 910

  36.0
 189

  7.5
  4.9

Τολαζαμίδη  450    52.0   7.5
Κλιπιζίδη  500 1204   7.5

Norit A Νεφοπάμη  550
 830

   14
  130

  1.2
  7.4

Neuvonen και
συνεργ. 1984

PX-21 Νεφοπάμη  870
1000

   15
  130

  1.2
  7.4

Norit USP XXII Κοκαϊνη υδροχλωρική  212
 273

-
-

  1.2
  7.0

Makosiej και
συνεργ., 1993

Μια δεύτερη εκτίμηση αφορά τη συσχέτιση των αποτελεσμάτων που ελήφθησαν από το
σύστημα ΕΑ-ΟΞΤ και ΕΑ-ΧΡΤ με άλλα συστήματα προσροφητή-ΟΞΤ και προσροφητή-ΧΡΤ. Σε
προκαταρκτικές μελέτες που έγιναν στα πλαίσια της διατριβής μετρήθηκαν οι προσροφώμενες
ποσότητες ΟΞΤ και ΧΡΤ σε δύο γνωστά προσροφητικά την διασταυρούμενη
πολυβινυλοπυρρολιδόνη (σκεύασμα Polyplasdone XL®) και βεντονίτη (σκεύασμα Bentonite®). Η
πολυβινυλοπυρρολιδόνη έδειξε ότι σε ποσότητες 0.35 gr σε διαλύματα ΟΞΤ συγκεντρώσεως 62-
200 μg/ml προσροφά ποσότητες από 0.43-1.8 mg/g Polyplasdone. Για την μελέτη της
προσρόφησης της ΧΡΤ διαλύματα συγκεντρώσεως από 58 – 230 μg/ml, προσροφήθηκαν σε 0.4
gr Polyplasdone δίνοντας περιοχές προσρόφησης ανά gr προσροφητή μεταξύ 0.42-2.33 mg.
Ποσότητες βεντονίτη 0.2 gr χρησιμοποιήθηκαν σε διαλύματα ΟΞΤ συγκεντρώσεων 16.7 – 91.7
μg/ml και οι προσροφώμενες ποσότητες υπολογίστηκαν  από 0.52 έως 5.20 mg/g. Συγκρίνοντας
τις τιμές των προκαταρκτικών πειραμάτων με τις υπολογιζόμενες τιμές των qm του ενεργού
άνθρακα προκύπτει ότι οι προσροφώμενες ποσότητες τετρακυκλινών σε ενεργό άνθρακα είναι από
172-935 φορές μεγαλύτερες από αυτές του διασταυρούμενου PVP ενώ κυμαίνονται από 77-773
φορές από αυτές του βεντονίτη. Μπορούμε να πούμε κάτι που ισχύει όχι μόνο για τις τετρακυκλίνες
αλλά και άλλα μόρια ότι το μέγεθος της προσρόφησης σε άνθρακα είναι ποσοτικά μεγαλύτερο σε
σχέση με τα περισσότερα προσροφητικά υλικά.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των σταθερών qm και K μεταξύ των συστημάτων
άνθρακα οξυτετρακυκλίνης και άνθρακα-χλωροτετρακυκλίνης. Οι τιμές που παρουσιάζονται στον
Πίνακα 1.4. βρίσκονται στην ίδια περιοχή τιμών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν αναλογίες με
αυτά της χημικής κινητικής όπου και οι υπολογιζόμενες σταθερές είχαν την ίδια περίπου τιμή. Θα
προσπαθήσουμε να περιγράψουμε ένα ποιοτικό φυσικοχημικό μηχανισμό πρόσδεσης των μορίων
των τετρακυκλινών που να εξηγεί αυτές τις ομοιότητες.
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Η πρώτη παρατήρηση αφορά τις πειραματικές συνθήκες της προσρόφησης. Οι ποσότητες
του προσροφητή και των τετρακυκλινών που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα είχαν αρκετά
κοντινές τιμές (ίδιο εύρος αρχικών συγκεντρώσεων, παρόμοιες συγκεντρώσεις στα πειράματα
κινητικής, ίδια μάζα προσροφητή) όπως επίσης οι όγκοι και το pH των διαλυμάτων. Η δεύτερη
παρατήρηση αφορά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των τετρακυκλινών. Τα μοριακά βάρη της ΟΧΤ
(496.9) και ΧΡΤ (515.3) έχουν παραπλήσιες τιμές ενώ από τις Εικόνες 3.2 και 3.3 του γενικού
μέρους προκύπτουν αρκετές ομοιότητες στη χημική δομή των δύο μορίων. Ενδιαφέρον
παρουσιάζουν οι υδροξυλομάδες και οι αμινομάδες των ακραίων δακτυλίων που έχουν καλύτερη
δυνατότητα σύνδεσης με υδρογονικούς δεσμούς στις περιοχές του άνθρακα. Ένα άλλο
χαρακτηριστικό των μελετούμενων τετρακυκλινών είναι οι σταθερές ιονισμού που παρουσιάζουν οι
δύο ουσίες. Η ΟΞΤ παρουσιάσει σταθερές pKa = 3.3, 7.3 και 9.1 ενώ η ΧΡΤ παρουσιάζει pKa=
3.3, 7.4 και 9.3 [72]. Με δεδομένη την τιμή pH του διαλύματος (pH= 2.35) και με απλούς
υπολογισμούς από την σχέση των Henderson-Hasselbach προκύπτει ότι το ίδιο ποσοστό ουσίας -
11% περίπου- βρίσκεται σε κατάσταση ιονισμού στο διάλυμα.

Παρόλο που οι μηχανισμοί σύνδεσης στον ενεργό άνθρακα δεν είναι απολύτως γνωστοί
μπορούμε να υποστηρίζουμε το εξής σχήμα. Η «προτίμηση» του ενεργού άνθρακα στις μη
ιονισμένες μορφές των φαρμάκων και ουσιών είναι κάτι που υποστηρίζεται από πολλούς
ερευνητές [26, 143, 148]. Η ικανότητα αυτή συσχετίζεται με το γεγονός ότι η επιφάνεια του ενεργού
άνθρακα είναι απολική [23]. Το συμπέρασμα αυτό τονίζεται και από τα δεδομένα του Πίνακα 1.5.
καθώς και μελέτες που έχουν γίνει σε υδατικά μέσα με διάφορα pH [23, 26, 135-136, 138, 148].
Ανάλογα με τις τιμές του pKa και τις τιμές του pH του διαλύματος τα «όξινα» φάρμακα και ουσίες
θα προσροφούνται περισσότερο σε όξινα pH ενώ αντίστοιχη πρόταση ισχύει για τα «βασικά»
φάρμακα και ουσίες στα αλκαλικά περιβάλλοντα. Δείχνει λογικό η κίνηση των μη-ιονισμένων
τετρακυκλινών προς την επιφάνεια του ενεργού άνθρακα να γίνεται με παρόμοιους έως ίδιους
ρυθμούς αν επιπλέον θεωρήσουμε ότι τα μόρια παρουσιάζουν παρόμοια μοριακά βάρη και
μεγέθη. Τα παραπάνω ενισχύονται από τα αποτελέσματα του μοντέλου δεύτερης τάξης όπου οι
τιμές των σταθερών ks είχαν εξαιρετικά κοντινές τιμές. Ενισχύεται επίσης και από τις ομοιότητες
των σταθερών Α1, t1 του δεύτερου μοντέλου που είχε και αυτό αρκετά καλή προσαρμογή.

Η κίνηση στους μέσο και μικρο- πόρους είναι εξάρτηση των μεγεθών των μορίων και
πόρων. Η παραπάνω πρόταση συμφωνεί με βιβλιογραφικά δεδομένα ερευνητών όπως των
Lagerge και συνεργ. 1997 [23]. Έτσι μεγαλομόρια όπως πρωτεΐνες ή πολυμερή έχουν δυνατότητα
να προσροφηθούν στην εξωτερική επιφάνεια –μακροπόροι του ενεργού άνθρακα- ενώ πολύ
μικρότερα μόρια όπως του αζώτου μπορούν να διαχυθούν σε περιοχές όπως οι μικροπόροι. Λόγω
του σχετικής ομοιότητας που παρουσιάζουν τα μελετώμενα μόρια η διάχυση τους θα γίνεται στις
ίδιες περιοχές. Ο ρυθμός διάχυσης θα είναι παρόμοιος, -κάτι που δείχνει η σταθερά ks του τρίτου
μοντέλου- αν και εφόσον οι συγκεντρώσεις των μορίων είναι περίπου ίδιες. Ένας τέτοιος
μηχανισμός εξηγεί ή τουλάχιστον περιγράφει σε γενικές γραμές τις παραμέτρους Α2, t2 των
κινητικών μοντέλων.

Τέλος η ακινητοποίηση τους στο άμορφο πλέγμα του άνθρακα είναι εξάρτηση των
μοριακών δυνάμεων που παρουσιάζονται μεταξύ των μορίων προσροφητή και προσροφώμενης
ουσίας. Η ακινητοποίηση των μορίων θα είναι εξάρτηση των ομάδων έχουν την δυνατότητα να
συνδεθούν με τα μόρια του προσροφητή καθώς επίσης η γενικώτερη στεροδομή των μορίων. Πάλι
λόγω της χημικής ομοιότητας που παρουσιάζουν τα δύο μόρια ειδικά στην περιοχή των ακραίων
δακτυλίων όπου η σύνδεση είναι πιο εφικτή θα πρέπει η συνολική προσροφώμενη ποσότητα qm
καθώς και η σταθερά ισορροπίας Κ να έχουν παραπλήσιες τιμές.

Παρά την αποδεκτή χρήση της ισόθερμου Langmuir ως μοντέλου για την προσρόφηση των
τετρακυκλινών ενδιαφέρον παρουσιάζει ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων με χρήση της
ισόθερμου Freundlich. Παρόλο που η ισόθερμος Langmuir αφορά προσρόφηση σε ετερογενείς
επιφάνειες [52] η συσχέτιση της ισόθερμου εξηγεί το 90% περίπου της διακύμανσης των τιμών
(R2~0.900). Οι σταθερές k που υπολογίστηκαν και στις δύο περιπτώσεις προσρόφησης έχουν
τιμές περίπου 100 mg/g μεγαλύτερες από τις τιμές που υπολογίστηκαν με την ισόθερμο Langmuir.
Παρόλα αυτά μια σύγκριση των σταθερών k και για τις δύο ουσίες δείχνει παρόμοια ικανότητα
προσρόφησης (510 mg/g για την ΟΞΤ και 505 mg/g για την ΧΡΤ). Ίδια σχέση προκύπτει για τις
σταθερές n της  ισόθερμου Freundlich οι οποίες περιγράφουν το ποσοστό κάλυψης των θέσεων
προσρόφησης. Πιο συγκεκριμένα χαμηλές τιμές του n σημαίνουν υχηλή προσροφητικότητα με
χαμηλή κάλυψη της επιφάνειας ενώ υψηλές τιμές μεγαλύτερη κάλυψη πολλές φορές και σε
μεγαλύτερη έκταση από την μονοστρωματική. Επειδή η σταθερά n είναι χαρακτηριστική τους
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συστήματος η ομοιότητα των τιμών μας δίνει ως συμπέρασμα εκτός του ότι τα σύστημα
παρουσιάζουν το ίδιο ποσοστό κάλυψης σκιαγραφεί και μια ομοιότητα στους μηχανισμούς
προσρόφησης των δύο μορίων.

Εκτός από τις in vitro μελέτες προσρόφησης πολλές μελέτες έχουν γίνει in vivo για να
μελετηθεί η προσροφητική ικανότητα του ενεργού άνθρακα σε διάφορες ουσίες. Οι μελέτες κυρίως
αφορούν τα πεδία της Ιατρικής και Κτηνιατρικής. Η χρήση του ενεργού άνθρακα ως γενικό αντίδοτο
για εξωγενείς ουσίες που ελήφθησαν από στόματος [32, 137, 149-150]. Οι ουσίες που έχουν
μελετηθεί καλύπτουν ένα μεγάλο φαρμακευτικό φάσμα όπως αντικαταθλιπτικά, αντιεπιληπτικά
[137, 139], βροχοδιασταλτικά [150], αντιαρυθμικά [32, 139]. Μελέτη των Shintani και συνεργ. 1999
σε ποντίκια εξετάζει την χορήγηση ενεργού άνθρακα σε περιπτώσεις κατάποσης μεταλδεχύδης
[140]. Αλλες πάλι μελέτες συνδυάζουν in vitro και in vivo πειράματα προκειμένου να επιτευχθεί μια
πιο ξεκάθαρη εικόνα της δράσης του ενεργού άνθρακα [28, 149]. Στην κτηνιατρική χρήσεις του
άνθρακα έχουν μελετηθεί σε εντομοκόνα [33], σε μυκοτοξίνες αλλά και στην θεραπεία
μυκοτοξικώσεων [132, 144]. Χρήση ενεργού άνθρακα σε ποσότητες 20-120 mg/Kg σωματικού
βάρους προτείνεται σε περιπτώσεις διαρροϊκών συμπτωμάτων που προκαλούνται από
δηλητηριάσεις ενώ ποσότητες 1-3 gr/Kg σωματικού βάρους προτείνεται για περιπτώσεις οξείων
δηλητηριάσεων [33, 70].  Η χρήση του ενεργού άνθρακα ως αντιμυκοτοξικού παράγοντα –παρά τα
πολύ καλά αποτελέσματα που δείχνουν in vitro πειράματα [34]- δείχνει να περιορίζεται από το
μαύρο κατάλοιπο που αφήνει σε νερό και τροφές.

Σε αρκετές περιπτώσεις εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι αρκετά φάρμακα δεν συνδέονται
ισχυρά με τον άνθρακα ή ότι κατά την διέλευση του συμπλόκου άνθρακας-φάρμακο οι αλλαγές του
pH στον γαστρεντερικό σωλήνα μπορούν να προκαλέσουν εκρόφηση. Μελέτες σε νικοτινικό οξύ,
και φάρμακα της κατηγορία των β-blockers (metoprolol, pindolol) έχουν δείξει ότι μπορεί να
επιτευχθεί ελεγχόμενη αποδέσμευση του φαρμάκου στον οργανισμό [30, 32, 139].

Η ισχυρή προσροφητική δράση που παρουσιάζει ο ενεργός άνθρακας εκτός από το
πλεονέκτημα της χρήσης του στην προσρόφηση εξωγενών ουσιών μπορεί να ειδωθεί και ως
μειονέκτημα. Η “τυφλή” σύνδεση που παρουσιάζει με όλες σχεδόν τις ενώσεις ανεξαρτήτως είδους
και μοριακού βάρους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ποσοτήτων ουσιών που δεν
επιθυμούμε να προσροφηθούν. Η χρήση του επίσης σε περιπτώσεις όπου η συγκέντρωση
χαρακτηρίζεται ως χαμηλή σε σχέση με τις προσροφητικές του ικανότητες μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την δέσμευση άλλων μορίων που συνυπάρχουν στο περιβάλλον σε μεγαλύτερες
συγκεντρώσεις. Ως παράδειγμα η ύπαρξη ενεργού άνθρακα σε μια ζωοτροφή που δυνητικά
περιέχει μυκοτοξίνες –συνήθεις συγκεντρώσεις της τάξεως των 100ppb- μπορεί να προκαλέσει
μείωση όχι μόνο των μυκοτοξινών αλλά και άλλων συστατικών που χρησιμοποιούνται ως αυξητικοί
ή χημειοπροφυλακτικοί παράγοντες. Η ταυτόχρονη χρήση με θεραπευτικούς ή αυξητικούς
παράγοντες όπως βιταμίνες, αντιβιοτικά και αμινοξέα θεωρείται από τους Buck και Batrich, 1986
εξαιτίας των ισχυρά προσροφητικών ιδιοτήτων του [33]. Οξεία μείωση των ποσοτήτων βιταμίνης Α
αναφέρεται στον Ramos και συνεργ., 1996 [34]. In vitro ενδείξεις για την μη ταυτόχρονη χρήση
ενεργού άνθρακα και ιπεκακουάνας (εμετικό) έχουν αναφερθεί από τον Cooney, 1978 [143].

Η χρήση των τετρακυκλινών και ειδικά της οξυτετρακυκλίνης ως χημειοπροφυλακτικού
αλλά και ως αυξητικού παράγοντα είναι διαδεδομένη στην κτηνιατρική πρακτική. Τα αποτελέσματα
που λάβαμε από τα in vitro πειράματα προσρόφησης της οξυτετρακυκλίνης είναι μια ένδειξη της
ασυμβατότητας χρήσης ενεργού άνθρακα και ΟΧΤ ή ΧΡΤ. Με βάση τα δεδομένα από τους Πίνακες
3.3 και 3.4. προτεινόμενες δοσολογίες ΟΧΤ και ΧΡΤ δημιουργούν συγκεντρώσεις μέσα στην
περιοχή των συγκεντρώσεων που χρησιμοποιήθηκαν στα πειραματικό μέρος (0.9-3.0 mg/ml ή g/L
ΟΞΤ ή ΧΡΤ). Μερικοί απλοί υπολογισμοί μας δείχνουν ότι ένα ζώο βάρους 100 kg μπορεί να λάβει
–για προφυλακτική χρήση- δόσεις ενεργού άνθρακα που κυμαίνονται από 2-12 gr. ενώ οι
αντίστοιχες ποσότητες ΟΞΤ ή ΧΡΤ θα κυμαίνονται από 1.0-2.0 gr. Χρησιμοποιώντας τα
αποτελέσματα που πήραμε για τις τιμές της qm για την ΟΞΤ και ΧΡΤ ~400 mg/g ενεργού άνθρακα
προκύπτει ότι 0.8-4.8 gr ΟΞΤ ή ΧΡΤ μπορούν να προσροφηθούν στον ενεργό άνθρακα που
βρίσκεται παρουσία στο στόμαχο. Οι τελευταίες ποσότητες είναι συγκρίσιμες πολλές φορές και
μεγαλύτερες από τις ποσότητες που λαμβάνει το ζώο. Πρόσφατες δημοσιεύσεις των Aitcheson και
συνεργ. 2000, 2001 δείχνουν ότι οι αρχικές ποσότητες οξυτετρακυκλίνης -της τάξεως των ppm-
προσροφώνται σε μεγάλο βαθμό από ενεργό άνθρακα. Οι μέγσιτες προσροφητικές ικανότητες που
υπολογίστηκαν κυμαίνονται στα 60 – 90 mg/g ενεργού άνθρακα [82-83].  Οι διαφορές των
πειραμάτων σχετίζονται με το pH του διαλύματος (6 και 7), με το είδος του άνθρακα, και τις μικρές
ποσότητες οξυτετρακυκλίνης που χρησιμοποιήθηκαν.
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Βεβαίως το τελευταίο συμπέρασμα πρέπει να ειδωθεί με προσοχή λόγω των
διαφοροποιήσεων που υπάρχουν μεταξύ in vitro και in vivo πειραμάτων. Μερικοί παράγοντες που
μπορούν να διαφοροποιήσουν το τελικό συμπέρασμα είναι: α) το διαφορετικό pH που
παρουσιάζεται κατά μήκος του γαστρεντερικού σωλήνα 1.2 – 8.0,  β) η λήψη των τετρακυκλινών
μέσω τροφής, νερού ή άλλων ουσιών που βρίσκονται στο περιβάλλον του στόμαχου και δυνητικά
αλλά και πρακτικά επηρεάζουν την προσρόφηση, γ) η χρήση υπερενεργών ανθράκων στην
κτηνοτροφία οι οποίοι παρουσιάζουν υψηλότερες προσροφητικές ικανότητες από το σκεύασμα
που χρησιμοποιήσαμε. Με δεδομένες τις παραπάνω παρατηρήσεις περαιτέρω έρευνα είναι
αναγκαία για να ερευνηθεί η πιθανή ασυμβατότητα χορήγησης μεταξύ τετρακυκλινών και ενεργού
άνθρακα.
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2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΡΥΟΓΕΛΩΝ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΗΣ
ΒΙΝΥΛΟΠΥΡΡΟΛΙΔΟΝΗΣ

2.1. Εισαγωγή
Οι πολυμερικές μορφές της βινυλοπυρρολιδόνης (πολυβινυλπυρρολιδόνη-PVP)

παρουσιάζονται τόσο σε υδατοδιαλυτές όσο και αδιάλυτες μορφές. Οι πρώτες χρήσεις του PVP
ήταν στο τομέα των καλλυντικών αλλά στη συνέχεια δομές του PVP χρησιμοποιήθηκαν σε
πολλούς άλλους τομείς περιλαμβάνοντας τη Φαρμακευτική και Φαρμακολογία [13, 40, 151-154],
Μικροβιολογία [155], Ζυθοπειία [12, 36-38] χρωματογραφία [39], Κτηνιατρική [34, 42].

Υδατοδιαλυτές δομές του PVP με συνδεδεμένα μυκοστατικά και μυκοκτόνα όπως το
προπιονικό οξύ και η νυστατίνη έχουν μελετηθεί από το Εργαστήριο [17, 92-94] με στόχο την
ελεγχόμενη αποδέσμευση των ουσιών. Μέρος της διδακτορικής διατριβής που αφορά τη χρήση
διασταυρούμενων συμπολυμερών της βινυλπυρρολιδόνης έχει παρουσιασθεί σε συνέδρια και
περιοδικά με κριτές [14, 156].

Σε αυτό το Κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία σύνθεσης που χρησιμοποιήθηκε για να
παρασκευαστούν τα πολυμερικά προϊόντα (συμπολυμερείς κρυογέλες της βινυλοπυρρολιδόνης.
Παρουσιάζεται επίσης μελέτη της ικανότητας ενυδάτωσης των κρυογελών. Οι δομές που
παρασκευάστηκαν σε θερμοκρασίες κάτω από 0 οC έδειξαν καλύτερα αποτελέσματα από δομές
που παρασκευάστηκαν σε θερμοκρασίες 25 και 35 οC. Η κρυσταλλοποίηση του νερού στις υπό το
μηδέν θερμοκρασίες φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο λόγω της αυξημένης πορώδους δομής που
δημιουργεί στις κρυογέλες. Συσχετίσεις που έγιναν μεταξύ των ικανοτήτων ενυδάτωσης και
προσρόφησης (Kεφ. 3) με τις παραμέτρους σύνθεσης (αναλογία moles, ποσότητες εκκινητών,
θερμοκρασία) δεν έδωσαν συμπεράσματα.

2.2. Υλικά και μέθοδοι

2.2.1. Υλικά και μηχανήματα
Όλα τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αναλυτικής καθαρότητας. Η

πολυβινυλοπυρολιδόνη που χρησιμοποιήθηκε ήταν της εταιρείας Sigma Chemicals όπως και το
μεθυλενσδισακρυλαμίδιο (ΜΒΑΑ). Το νερό που χρησιμοποιήθηκε ήταν δισαπεσταγμένο ενώ οι
εκκινητές της αντίδρασης παρασκευάστηκαν από το εργαστήριο. Στον καθαρισμό των πολυμερών
χρησιμοποιήθηκε κάθετος συμπυκνωτής, σφαιρικές φιάλες, χωνί Buchner και εργαστηριακή αντλία
κενού. Η μεθανόλη που χρησιμοποιήθηκε ήταν αναλυτικής καθαρότητας, ενώ το νερό καθαρότητας
HPLC. Οι ζυγίσεις έγιναν σε ζυγό Electronic Balance ER-1 20A ακρίβειας 10-5 gr, ο φούρνος
ξήρανσης ήταν της εταιρίας Memmert και ο φυγοκεντρητής Econospin της Sorval Instruments.

2.2.2. Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν στη σύνθεση
Τα πολυμερή που παρασκευάστηκαν αποτελούν διασταυρούμενα πολυμερή της

πολυβινυλοπυρρολιδόνης με μεθυλένδισακρυλαμίδο (methylenebisacrylamide). Η γενική μέθοδος
διαφοροποιήθηκε ως προς τα αντιδραστήρια και τις συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν. Οι κωδικοί
ΚΠΒΠ1-ΚΠΒΠ11 χρησιμοποιήθηκαν για να περιγράψουν τα προϊόντα των αντιδράσεων. Δύο
μέθοδοι παρασκευής χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των κρυογελών:

Μέθοδος 1. Χρησιμοποιήθηκε βινυλπυρρολιδόνη με συμπολυμερικό παράγοντα
μεθυλενδις-ακρυλαμίδιο (MBAA). Ως εκκινητές της αντίδρασης χρησιμοποιήθηκαν
τετραμεθυλενδισακρυλαμίδιο (tetramethylenebisacrylamide, TEMED) και υδατικό διάλυμα 2%
θειώδες υπεροξείδιο του καλίου K2S2O8 (potassium persulfate).

Μέθοδος 2. Χρησιμοποιήθηκε βινυλπυρρολιδόνη με ΜΒΑΑ. Ως εκκινητές της αντίδρασης
χρησιμοποιήθηκαν TEMED και υδατικό διάλυμα 2% θειώδες υπεροξείδιο της αμμωνίας
(ammonium persulfate).
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Και στις δύο μεθόδους ακολουθήθηκε παρεμφερές πρωτόκολλο. Στην αρχή έγινε
διαλυτοποίηση των ποσοτήτων ΒΠ και MBAA. Τα διαλύματα των ουσιών τοποθετήθηκαν σε
θερμοκρασία -12οC ενώ οι εκκινητές  των αντιδράσεων προστέθηκαν με συνεχή ανάδευση. Η
διαδικασία πολυμερισμού διήρκεσε 6 ώρες, τα προϊόντα παρελήφθησαν με την μορφή γέλης
(γαλακτώματος – gel) και περιγράφονται με τους κωδικούς ΚΠΒΠ1–ΚΠΒΠ5. Αντίστοιχες
διαδικασίες που διαφοροποιούνται μόνο στην θερμοκρασία αντίδρασης έγιναν για 35 οC και 25οC.
Στοιχεία των πειραμάτων που αφορούν τις συνθήκες πολυμερισμού παρουσιάζονται στον Πίνακα
2.1. ενώ οι συντακτικοί τύποι των μορίων των αντιδράσεων συμπολυμερισμού παρουσιάζονται
στις Εικόνες 2.1. και 2.2.

Η ονομασία που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τα τελικά προϊόντα της αντίδρασης -
διασταυρούμενα πολυμερή της βινυλπυρρολιδόνης με μεθυλενακρυλαμίδιο- ήταν κρυγογέλες της
πολυβινυλπυρρολιδόνης λόγω της μορφής των προϊόντων και της θερμοκρασίας πολυμερισμού.

Πίνακας 2.1. Ποσότητες αντιδραστηρίων που χρησιμοποιήθηκαν και ώρες
πολυμερισμού για τα πολυμερή ΚΠΒΠ1-ΚΠΒΠ11

Κωδ.
Ονομασίας

ΒΠ
(gr)

MBAA
(gr)

TMED
(gr)

Κ2S2O8
(gr)

(NH4)2S2O8
(gr)

Η2Ο
(ml)

Ώρες
(h)

ΚΠΒΠ1 0.950 0.050 0.05 0.05 10.0 6
ΚΠΒΠ2 1.420 0.075 0.05 0.05 10.0 6
ΚΠΒΠ3 1.900 0.100 0.05 0.05 10.0 6
ΚΠΒΠ4 1.350 0.150 0.05 0.05 10.0 6
ΚΠΒΠ5 1.275 0.225 0.05 0.05 10.0 6
ΚΠΒΠ6 4.339 0.661 0.25 - 2.5 17.3 12
ΚΠΒΠ7 4.067 0.933 0.25 - 2.5 17.3 12
ΚΠΒΠ8 3.725 1.275 0.25 - 2.5 17.3 12
ΚΠΒΠ9 4.067 0.933 0.20 - 2.0 12.8 8
ΚΠΒΠ10 3.725 1.275 0.20 - 2.0 12.8 8
ΚΠΒΠ11 3.725 1.275 0.50 - 5.0 39.5 20

Εικόνα 2.1. Συντακτικός τύπος της βινυλοπυρρολιδόνης (αριστερά) και μεθυλενδισακρυλαμιδίου (δεξιά).

Εικόνα 2.2. Συντακτικός τύπος των εκκινητών πολυμερισμού TEMED (πάνω), Κ2S2O8 (κάτω αριστερά),
(ΝΗ4)2S2O8 (κάτω δεξιά).

2.2.3. Καθαρισμός των δειγμάτων.
Μετά το πέρας του πολυμερισμού τα προϊόντα που παρελήφθησαν ήταν σε μορφή γέλης.

Τα πολυμερή πλύθηκαν με νερό και ακετόνη και στέγνωσαν υπό κενό. Λόγω του ότι μικομοριακές
προσμείξεις ανιχνεύθηκαν στα χρωματογραφήματα έγινε περαιτέρω καθαρισμός. Η διαδικασία
καθαρισμού έγινε σε θερμαινόμενη αιθανόλη στους 60 οC. Προκειμένου να αποφευχθούν
προβλήματα από την υψηλή πίεση των ατμών της αιθανόλης χρησιμοποιήθηκε κάθετος
συμπυκνωτής.
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Η παραπάνω διαδικασία διάρκεσε δύο (2) ώρες και στο πέρας της οι κρυογέλες
διαχωρίστηκαν από την αιθανόλη με διήθηση. Η έκπλυση των κρυογελών έγινε υπό κενό με χρήση
ηθμού Βuhner και αντλίας κενού. Η απομάκρυνση των προσμείξεων έγινε με συνεχείς πλύσεις
νερού και απόλυτης αιθανόλης. Δείγματα νερού ή αιθανόλης που χρησιμοποιήθηκαν στην
έκπλυση, εισήχθηκαν σε σύστημα υγρής χρωματογραφίας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η
διαδιακασία καθαρισμού απέδωσε. Μετά την έκπλυση τα πολυμερή τοποθετήθηκαν σε φούρνο σε
θερμοκρασία 70 oC για 24 ώρες μέχρι τελικής ξήρανσης. Το αποξηραμένο υλικό κονιορτοποιήθηκε
σε χειροκίνητο μύλο.

2.2.4. Ενυδάτωση των πολυμερών
Οι κονιοροποιημένες μορφές των πολυμερών ελέγχθηκαν ως προς τις ικανότητες

προσρόφησης νερού (ΙΕ) (hydration capacities). Ο έλεγχος έγινε με διαδικασία ισόθερμης
προσρόφησης στους 37 oC. Σε 12 προζυγισμένους σωλήνες Eppendorf  τοποθετήθηκαν και
ζυγίστηκαν ποσότητες περίπου 0.01 gr από τις κρυογέλες ΚΠΒΠ1-ΚΠΒΠ11 και Polyplasdone. Στη
συνέχεια 500 μl νερού τοποθετήθηκαν στους σωλήνες και τα διαλύματα τοποθετήθηκαν σε
υδατόλουτρο στους 37 οC. Σε χρονικά διαστήματα μίας (1) και δύο (2) ωρών τα διαλύματα
φυγοκεντρήθηκαν στις 3000 rpm και τα διηθήματα ζυγίστηκαν. Από την μεταβολή του βάρους των
κρυογελών υπολογίστηκε με χρήση της σχέσης (mp+H2O-mp)/mp οι απόλυτες και οι % μεταβολές του
βάρους των πολυμερών. Ο παραπάνω λόγος καλείται και ικανότητα ενυδάτωσης με τις μεταβλητές
mp+H2O και mp να αντιστοιχούν στις μάζες των ενυδατωμένων και ξηρών κρυογελών αντίστοιχα.

2.3. Αποτελέσματα
Στην Εικόνα 2.3 παρουσιάζονται χρωματογραφήματα της αρχικής έκπλυσης και στο τέλος

της διαδικασίας έκπλυσης. Η παρουσιαζόμενη κορυφή με μικρότερο εμβαδόν έχει παρουσιασθεί
σε χρωματογραφήματα που παρουσιάζονται στο Κεφ. 3. και αφορούσαν αρχικά πειράματα
προσρόφησης μυκοτοξινών στις κρυογέλες.

Τα πολυμερή που παρασκευάστηκαν διαφοροποιούνται κυρίως στην περιεκτικότητα των
μορίων ΒΠ και ΜΒΑΑ. Οι μοριακές ποσότητες των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιήθηκαν  -σε
mmol- όπως και οι μοριακοί λόγοι ΒΠ προς MBAA παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.2.

Από τα πρώτα αποτελέσματα προκύπτει ότι τα πολυμερή διαφοροποιούνται στην αναλογία
των μορίων ΒΠ:ΜΒΑΑ. Σε φθίνουσα σειρά λόγων μπορούμε να κατατάξουμε τα πολυμερή ως
ΚΠΒΠ1-ΚΠΒΠ3 > ΚΠΒΠ4 > ΚΠΒΠ6 > ΚΠΒΠ5 > ΚΠΒΠ7 > ΚΠΒΠ8, ΚΠΒΠ10-ΚΠΒΠ11.

Μελέτη IR φάσματος έγινε για το πολυμερικό ΚΠΒΠ11 το οποίο όπως θα δούμε και στα
Κεφ. 3 και 4 του ειδικού μέρους παρουσίασε την υψηλότερη  προσρόφηση σε ζεαραλενόνη και
οχρατοξίνη Α (Εικόνα 2.4). Το φάσμα IR μας έδωσε τα αναμενόμενα στοιχεία για τον τρόπο
σύνδεσης των μορίων ΒΠ και ΜΒΑΑ. Στην Εικόνα 2.4 παρουσιάζεται IR-φάσμα της
βινυλοπυρρολιδόνης ενώ στην Εικόνα 2.5. παρουσιάζεται το IR-φάσμα του MBAA.

Πίνακας 2.2. Ποσότητες αντιδρατηρίων σε mmol, και μοριακοί λόγοι των κρυογελών
ΚΠΒΠ1-ΚΠΒΠ11.

Κωδ.
Ονομασίας

ΒΠ
(mmole)

MBAA
(mmole)

TMED
(mmole)

Κ2S2O8
(mmole)

(NH4)2S2O8
(mmole)

ΒΠ:MBAA
(mmole:mmole)

ΚΠΒΠ1 8.55 0.32 0.43 0.185 26.36
ΚΠΒΠ2 12.78 0.49 0.43 0.185 26.26
ΚΠΒΠ3 17.10 0.65 0.43 0.185 26.36
ΚΠΒΠ4 12.15 0.97 0.43 0.185 12.48
ΚΠΒΠ5 11.47 1.46 0.43 0.185 7.86
ΚΠΒΠ6 39.04 4.29 2.15 10.96 9.11
ΚΠΒΠ7 36.59 6.05 2.15 10.96 6.05
ΚΠΒΠ8 33.52 8.27 2.15 10.96 4.05
ΚΠΒΠ9 36.59 6.05 1.72 8.76 6.05
ΚΠΒΠ10 33.52 8.27 1.72 8.76 4.05
ΚΠΒΠ11 33.52 8.27 4.30 21.91 4.05
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Από τον συντακτικό τύπο της βινυλοπυρρολιδόνης (εικόνα 2.1) και από το φάσμα IR της
ίδιας ουσίας (Εικόνα 2.5.) συσχετίζοντας και γενικά στοιχεία της ΙR απορρόφησης οι κορυφές που
παρουσιάζονται σε αντίστροφα μήκη κύματος 1670,  1730, 3100 και 3050 cm-1 σχετίζονται με τις
ομάδες C=C, C=O, C-N, =C-Η αντίστοιχα.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από το φάσμα της Εικόνας 2.6 και τον συντακτικό τύπο του
ΜΒΑΑ δείχνουν ότι παρουσιάζονται απορροφήσεις στις κορυφές στα 1660, 1700, 3100, 3500 και
3200 cm-1 οι οποίες σχετίζονται με τις ομάδες C=C, C=O, C-N, Ν-Η, =C-Η αντίστοιχα.

 
Εικόνα 2.3. Χρωματογραφήματα από την πρώτη έκπλυση του πολυμερούς (αριστερά) και μετά το πέρας
των εκπλύσεων (δεξιά) με αιθανόλη και νερό.
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Την εικόνα 2.4. έδωσε επεξεργασμένη ποσότητα 0.0015 g κρυογέλης ΚΠΒΠ11 που
κονιορτοποιήθηκε και αναμίχθηκε με 0.150 g στερεού KBr. Στη συνέχεια το μίγμα των δύο ουσιών
πρεσαρίστηκε σε δισκίο και τέθηκε προς ανάλυση. Το IR-φάσμα της κρυογέλης ΚΠΒΠ11 δείχνει
κορυφές στα 1740, 3000. 3200-3600, 3450, 1150 cm-1 που αντιστοιχούν στις ομάδες C=O, C-N, C-
Ν, Ν-Η και –ΟΗ.

Από τα δεδομένα παρατηρούμε ότι οι κορυφές των δεσμών C=C και =C-Η που υπάρχουν
στα μόρια ΒΠ και ΜΒΑΑ εμφανίζονται σε μικρότερο βαθμό στην κρυογέλη ΚΠΒΠ11. Το ΙR-φάσμα
δείχνει ότι η διαδικασία συμπολυμερισμού έγινε με «σπάσιμο» των διπλών δεσμών  των μορίων
C=C της ΒΠ και των ακραίων διπλών δεσμών =C-H του ΜΒΑΑ και σύνδεση των ελεύθερων
δεσμών.

Εικόνα 2.4. IR-φάσμα της κρυογέλης ΚΠΒΠ11
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Εικόνα 2.5. IR-φάσμα της πολυβινυλοπυρρολιδόνης.

Εικόνα 2.6. IR-φάσμα του ΜΒΑΑ
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Η ικανότητα ενυδάτωσης των πολυμερών μελετήθηκε με την μεθοδολογία που
περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα. Τα αποτελέσματα σε απόλυτους λόγους όπως και σε
%μεταβολή της μάζας παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.3. και στην Εικόνα 2.6.

Πίνακας 2.3. Ικανότητες ενυδάτωσης σε απόλυτους αριθμούς και επί τοις εκατό (%) των
κρυογελών ΚΠΒΠ1-ΚΠΒΠ11 και του Polyplasdone.

Πολυμερή Μάζα
(gr)

ΙΕ
(1h)

ΙΕ
(2h)

%ΙΕ
(1h)

%ΙΕ
(2h)

ΚΠΒΠ1 0.00ε94 7.27 18.91 627 891
ΚΠΒΠ2 0.0110 10.97 17.65 997 1000
ΚΠΒΠ3 0.0097 10.65 21.05 965 1005
ΚΠΒΠ4 0.0104 11.64 19.16 1064 1343
ΚΠΒΠ5 0.0107 10.03 13.09 903 907
ΚΠΒΠ6 0.0132 5.80 7.63 480 483
ΚΠΒΠ7 0.0117 5.68 6.32 468 804
ΚΠΒΠ8 0.0093 11.02 27.05 1002 1009
ΚΠΒΠ9 0.0130 4.90 4.57 390 398
ΚΠΒΠ10 0.0192 9.29 11.67 829 891
ΚΠΒΠ11 0.0061 9.41 15.59 841 857
Polyplasdone 0.0146 6.44 12.46 544 618

Εικόνα 2.6. Τιμές Ικανότητων Ενυδάτωσης των κρυογελών ΚΠΒΠ1-ΚΠΒΠ11 και Polyplasdone.

2.4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στο παρόν Κεφάλαιο μελετώνται οι συνθήκες σύνθεσης των κρυογελών της

βινυλπυρρολιδόνης και παραθέτονται στοιχεία που αφορούν τον τρόπο σύνδεσης και διάφορες
ιδιότητες τους όπως η ικανότητα ενυδάτωσης. Έγινε προσπάθεια να ελεγχθούν εάν υπάρχει
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συσχέτιση μεταξύ των μεθόδων παραγωγής των κρυογελών και α) των ικανοτήτων ενυδάτωσης,
β) της προσροφητικής ικανότητας (Κεφ. 3 του Ειδ. Μέρους).

Από τα στοιχεία του IR- φάσματος προκύπτει ο τρόπος σύνδεσης των μορίων ΒΠ και
ΜΒΑΑ. Από τις κορυφές των διπλών δεσμών στο φάσμα της κρυογέλης ΚΠΒΠ11 προκύπτει ότι ο
ο συμπολυμερισμός των αντιδρώντων ουσιών επιτεύχθηκε αλλά όχι σε απόλυτα. Ο διπλός δεσμός
-C=C- του μορίου της ΒΠ όπως και οι δύο ακραίοι διπλοί δεσμοί των C=C-H του μορίου του ΜΒΑΑ
«σπάνε» προκειμένου να δημιουργήσουν το συμπολυμερές. Τα μόρια των εκκινητών έχουν την
κατάλληλη δομή για την περαιτέρω ανάπτυξης της αλυσίδας. Η πληροφορία που μας έδωσε το IR
ήταν αναμενόμενη. Ο χαρακτήρας όμως των άμορφων διασταυρούμενων κρυογελών δεν μας
επιτρέπει να προχωρήσουμε σε επιπλέον συμπεράσματα.

Στην γενικότητα τους, μελέτες φάσματος IR έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλά προσροφητικά
υλικά προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα που αφορούν την δομή των υλικών αλλά και τους
τρόπους σύνδεσης τους με τις ουσίες. Μελέτες IR σε μοντμοριλονίτη με προσροφώμενα μόρια
τετρακυκλινών και διγοξίνης μελετήθηκαν από την Porubcan και συνεργ., 1978, 1979 [85, 157]. Τα
αποτελέσματα δείχνουν, σε συνδυασμό και με άλλες τεχνικές όπως η περίθλαση ακτίνων Χ και
πειράματα ισόθερμης προσρόφησης, ότι ο μηχανισμός σύνδεσης των τετρακυκλινών είναι μάλλον
χημειοπροσροφητικός, ενώ η διγοξίνη διασπάται στην επιφάνεια του μοντμοριλονίτη.

Τα πειράματα ενυδάτωσης έδειξαν ότι σημαντικές ποσότητες νερού προσροφώνται από τις
κρυογέλες. Από τον Πίνακα 2.3 και την Εικόνα 2.6. παρατηρεί κανείς ότι προκύπτει μια αύξηση του
βάρους των κρυογελών που κυμαίνεται από 4.90-11.64 (390-1064%) στην μία ώρα και 4.98-14.43
(398-1343%) στις δύο ώρες. Η ικανότητα ενυδάτωσης του Polyplasdone έδειξε ότι ακολουθεί
ενδιάμεσες τιμές 6.44 (544%) και 7.18 (618%) στις μία και δύο ώρες αντίστοιχα. Όλα τα υλικά
παρουσιάζουν μια μέση ενυδατική ικανότητα σε 8.59 (759%) στην 1η ώρα και 9.51 (851%) στην 2η
ώρα. Οι περισσότερες από τις κρυογέλες δεν μεταβάλλουν σημαντικά την ικανότητα ενυδάτωσης
μετά την πρώτη ώρα κάτι που δείχνει ότι πλησιάζουν αρκετά γρήγορα σε ένα όριο μέγιστης
ενυδάτωσης.

Η μέση αύξηση του βάρους κατά 759% και 851% η οποία συνοδεύεται και από αύξηση του
όγκου δείχνει εξαιρετικά μεγάλη. Όμως σε σύγκριση με αντίστοιχες μελέτες όπου μελετάται η
ικανότητα ενυδάτωσης ή η προσρόφηση ατμών νερού διασταυρούμενης PVP αλλά και
συμπολυμερών αυτής φαίνεται ότι τέτοιες τιμές είναι αναμενόμενες. Η ικανότητα ενυδάτωσης
υπολογίστηκε σε 5.6 και η μέγιστη προσρόφηση ατμών σε 58.5% έδειξαν πειράματα σε εμπορική
μορφή διασταυρούμενου PVP [40] ενώ σε μελέτη σκευασμάτων διασταυρούμενου PVP
παρουσιάζονται ικανότητες ενυδάτωσης 2.9-5.3. Γέλες της βινυλπυρολιδόνης με ακρυλονιτρίλιο
(ΑΝ) που πολυμερίστηκαν με ακτινοβολία παρουσίασαν % ενυδατική ικανότητα μεταξύ 45%-850%
και μάλιστα ανάλογη των αυξανομένων μοριακών λόγων ΒΠ προς ΑΝ [15].

Τα υψηλά ποσοστά ενυδάτωσης σε συνδυασμό με τις αυξήσεις όγκου των κρυογελών
αποτελούν μέρος του μηχανισμού προσρόφησης. Η παρουσία των υλικών σε υδατικό ή γενικότερα
σε οργανικό διάλυμα προκαλεί αύξηση των πόρων της κρυογέλης και κατά συνέπεια
διαφοροποίηση στην ικανότητα διάχυσης προσροφώμενων μορίων. Οι Kornblum S και Stoopak,
1973 έδειξαν ότι οι μέγιστες προσροφήσεις ατμών νερού σε Polyplasdone και άμυλο είναι ανάλογη
του εμβαδού ενεργού επιφάνειας [40]. Ο μηχανισμός ενυδάτωσης παίζει σημαντικότατο ρόλο στη
χρήση της βινυλλοπυρρολιδόνης, υδατοδιαλυτής ή μη, ως έκδοχο φαρμακευτικών σκευασμάτων
όπου η αύξηση του όγκου παρουσία διαλύτη διασπά την εξωτερική επιφάνεια του σκευάσματος και
ελευθερώνει την δραστική ουσία. Χρήση σκευάσματων υδατοδιαλυτής PVP όπως το Plasdone,
χρησιμοποιούνται ως plasma expanders δηλαδή ως αυξητές του όγκου του πλάσματος [158].

Προσπάθειες που έγιναν προκειμένου να συσχετισθούν παράμετροι σύνθεσης, με τις
ικανότητες ενυδάτωσης όπως και με τις προσροφητικές ικανότητες που παρουσιάζονται στο Κεφ. 3
έδειξαν ότι δεν μπορούμε να εκφράσουμε μια σαφή σχέση μεταξύ ποσοτήτων όπως του λόγου των
μορίων της ΒΠ και ΜΒΑΑ, την ποσότητα εκκινητών και άλλων παραμέτρων. Μια σχέση διακρίνεται
σε ότι αφορά την παρασκευή των κρυογελών και την θερμοκρασία πολυμερισμού. Τα πειράματα
σύνθεσης που έγιναν με θερμοκρασίες μεγαλύτερες από το σημείο πήξης του νερού έδειξαν μικρές
ή καθόλου προσροφητικές ιδιότητες.

Οι θερμοκρασίες –12 οC και –20 οC οδηγούν σε κρυστάλλωση των μορίων του νερού. Η
διαδικασία πολυμερισμού οδηγεί σε προϊόντα (κρυογέλες) που οι παραγόμενες πολυμερικές
αλυσίδες δεν συσσωματώνονται λόγω των κρυστάλλων νερού.  Διαφορετικά ιδωμένο, ο
κρύσταλλοι του νερού κρατούν σε απόσταση τις διασταυρούμενες πολυμερικές αλυσίδες και στη
συνέχεια η αφαίρεση του νερού δημιουργεί κενά στο διασταυρούμενο μόριο. Αυτός ο μηχανισμός
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που επιδρά στην δημιουργία των κρυογελών παρουσιάζει αντιστοιχίες με τα μόρια νερού που
υπάρχουν στα σύμπλοκα ζεολιθικά μόρια. Η δημιουργία κενών στο ζεολιθικό πλέγμα ή η αύξηση
της πορώδους δομής τους γίνεται με την απομάκρυνση των μορίων νερού σε διαδικασίες
θέρμανσης. Η στερεοδομή του υπόλοιπου μορίου παραμένει σταθερή με την θέρμανση –ή
τουλάχιστον μεταβάλλεται ελάχιστα- ενώ τα απομακρυνόμενα μόρια νερού δημιουργούν το
απαραίτητο κενό για τις προσροφητικές διαδικασίες.

Ως τελικό συμπέρασμα φαίνεται ότι η εξήγηση των ικανοτήτων προσρόφησης και
ενυδάτωσης των μορίων δεν μπορούν να εξηγηθούν ή να συσχετισθούν με παραμέτρους
σύνθεσης. Η προσπάθεια εξήγησης θα πρέπει να επικεντρωθεί σε άλλες φυσικοχημικές και
μορφολογικές παραμέτρους όπως το ενεργό εμβαδόν επιφάνειας, το μέγεθος και ο αριθμός των
πόρων, το μέγεθος των σωματιδίων των κρυογελών. Φυσικοχημικές τεχνικές όπως η ηλεκτρονική
μικροσκοπία επιφάνειας (SEM), η περίθλαση ακτίνων Χ, ο πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός
(solid- NMR), η υδραργυρική ποροσιμετρία (mercury porosimetry) ίσως δώσουν μια εξήγηση στις
ιδιότητες των κρυογελών.
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3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΩΝ ΑΠΟ
ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΚΡΥΟΓΕΛΕΣ ΤΗΣ ΒΙΝΥΛΟΠΥΡΡΟΛΙΔΟΝΗΣ

3.1. Εισαγωγή
Οι προσροφητικές ιδιότητες, η σταθερότητα των διαλυμάτων των μυκοτοξινών, καθώς και η

προτυποποίηση των καμπυλών μελετήθηκαν πειραματικά στο παρόν κεφάλαιο.
Από τα πειράματα σταθερότητας προέκυψε ότι η T-2 τοξίνη δεν παραμένει σταθερή στα

διαλύματα παρουσιάζοντας ένα υψηλό βαθμό διάσπασης σε αντίθεση με την σταθερότητα των
μυκοτοξινών ζεαραλενόνη και οχρατοξίνη Α.

Η σύγκριση των ποσοτήτων προσρόφησης ανά μονάδα μάζας προσροφητή (qads/m) -αλλά
και με βάση τους λόγους προσροφώμενης συγκέντρωσης προς αρχική  συγκέντρωση (%qads/qo)-
μεταξύ των κρυογελών αλλά και σε σύγκριση με γνωστά προσροφητικά όπως ο βεντονίτης, ο
ενεργός άνθρακας και διασταυρούμενη πολυβινυλοπυρρολιδόνη έγινε προκειμένου να έχουμε μια
εκτίμηση της τάξεως της ικανότητας προσρόφησης. Τα πειράματα έδειξαν την υψηλή ικανότητα του
ενεργού άνθρακα να προσροφά τις μελετώμενες μυκοτοξίνες. Συγκριτικά καλές τιμές με την
προσροφητική ικανότητα του ενεργού άνθρακα έδειξε η κρυογέλη ΚΠΒΠ11 ενώ τα υπόλοιπα
προσροφητικά έδειξαν τιμές στην ίδια περιοχή (370-490 μg ζεαραλενόνης/g κρυογέλης και (130-
298 μg οχρατοξίνης/ g κρυογέλης). Υψηλότερη προσροφητική ικανότητα έδειξαν οι κρυογέλες στην
προσρόφηση της ζεαραλενόνης σε σύγκριση με αυτή της οχρατοξίνης. Σημειώνεται ότι η
προσροφητική ικανότητα της οχρατοξίνης στην κρυογέλης ΚΠΒΠ11 ήταν συγκρίσιμη με αυτή της
ζεαραλενόνης.

Σύγκριση με άλλες μελέτες [34, 42] έδειξε καλύτερα ή τουλάχιστον συγκρίσιμα
αποτελέσματα με άλλα προσροφητικά, εμπορικά ή μελετώμενα, υλικά.

3.1. Υλικά και Μέθοδοι

3.1.1. Υλικά
Οι ουσίες ζεαραλενόνη (ΖΡΛ), οχρατοξίνη Α (ΟΧΡΑ) και T-2 τοξίνη ήταν της Sigma

Chemicals. Οι καθαρότητες των ουσιών, με βάση τα στοιχεία της εταιρείας, είναι μεγαλύτερες από
99%.

Τα πολυμερικά σκευάσματα όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο ήταν
εργαστηριακής παρασκευής, ενώ τα εμπορικό σκεύασμα της πολυβινυλοπυρρολιδόνης ήταν το
Polyplasdone XL (Crospovidone NF) της ICI Corporation. Ο βεντονίτης ήταν αποστειρωμένο
ιατρικό σκεύασμα της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας Α.Ε., ενώ ο ενεργός άνθρακας σκεύασμα
Carbomix της εταιρείας Norit.

3.1.2. Μηχανήματα και HPLC συνθήκες
Χρησιμοποιήθηκε φυγοκεντρητής Econospin της εταιρείας Sorvall Instruments. Για την

μέτρηση pH των υδατικών διαλυμάτων ζεαραλενόνης και οχρατοξίνης Α χρησιμοποιήθηκε
πεχάμετρο P107 της εταιρείας Consort. Τα προσροφώμενα διαλύματα ανακινήθηκαν σε
θερμαινόμενο ανακινούμενο υδατόλουτρο της P-Selecta με βαθμίδα θερμοκρασίας ± 0.1 oC. Για
την μέτρηση των ελεύθερων συγκεντρώσεων ΖΡΛ και ΟΧΡΑ χρησιμοποιήθηκαν δύο συστήματα
υγρής χρωματογραφίας με τα εξής χαρακτηριστικά:

Σύστημα 1. Spectra Physics μοντέλο SP8800, ανιχνευτής UV-VIS (μοντέλο SP8450, Στήλη
ανάστροφης φάσης Silasorb C-18 (25cm x 4.6 mm, 10 μm μέγεθος σωματιδίων, Rigas Labs),
καταγραφικό SP4270.

Σύστημα 2. Spectra Physics μοντέλο SP8800, ανιχνευτής UV-VIS (μοντέλο SP8450), στήλη
ανάστροφης φάσης Spherisorb ODS-2, (25 cm x 4.6 mm, 5 μm μέγεθος σωματιδίων), καταγραφικό
HP3396A.
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Πίνακας 3.1. Χρωματογραφικές συνθήκες για τον προσδιορισμό των μυκοτοξινών στο
σύστημα 1.

Ουσία Κινητή Φάση Αναλογία Ροή
(ml/min)

Range Wavelength
(nm)

Ζεαραλενόνη Νερό:
Μεθανόλη:
Ακετονιτρίλιο

5
4
2

1.00 0.10 235

Οχρατοξίνη Α Μεθανόλη:
Νερό

+οξικό οξύ

7
3

2 ml
(pH=4)

0.70 0.10 235

T-2 τοξίνη Μεθανόλη:
Νερό

6
4 1.20 0.10 205

Πίνακας 3.2. Χρωματογραφικές συνθήκες για τον προσδιορισμό των μυκοτοξινών στο
σύστημα 2.

Ουσία Κινητή Φάση Αναλογία Ροή
(ml/min)

Range Wavelength
(nm)

Ζεαραλενόνη Νερό:
Μεθανόλη:
Ακετονιτρίλιο

5
4
2

1.40 0.10 235

Οχρατοξίνη Α Μεθανόλη:
Νερό

+οξικό οξύ

7
3

2 ml
(pH=4)

1.40 0.10 235

T-2 τοξίνη Μεθανόλη:
Νερό

6
4 1.20 0.10 205

Το μοντέλο της HPLC και στα δύο συστήματα ήταν ισοκρατικό (isocratic), δηλαδή ο ρυθμός
ροής διαλύτη παρέμενε σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος. Οι κινητές φάσεις, η ροή
και άλλα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση στα δύο συστήματα περιγράφονται
στους Πίνακες 3.1. και 3.2. Για την μέτρηση της ζεαραλενόνης χρησιμοποιήθηκε ελαφρώς
τροποποιημένη μέθοδος των Prelousky και συν., 1989 [112]. Η οχρατοξίνη μετρήθηκε με ελαφρώς
τροποποιημένη μέθοδο των Beker and Radic, 1991 και η Τ-2 τοξίνη των Schmidt και συνεργ. 1981
[107, 120].

Άλλα στοιχεία του συστημάτων  HPLC που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: σύστημα εισαγωγής
του δείγματος με βρογχίδα χωρητικότητας 20 μl (Rheodyne). Η ευαισθησία καταγραφής του
ανιχνευτή ήταν 0.001 AUFS και ο χρόνος ανταπόκρισης (responce time) ορίστηκε στα 0.1 sec. Οι
παράμετροι των ολοκληρωτών ήταν κατώφλι θορύβου (peak threshold) 16-32,  Εύρος κορυφής
(peak width) 1, ενώ το Pt evaluation (Peak evaluation) ήταν κάτω από 100 στο πρώτο σύστημα και
μεταξύ 120-150 στο δεύτερο.

3.1.3. Προετοιμασία των αρχικών διαλυμάτων. Προτυποποίηση καμπυλών ζεαραλενόνης
και οχρατοξίνης Α.

Η προετοιμασία των αρχικών διαλυμάτων καθώς και των διαλυμάτων που
χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα παρουσίασαν δυσκολίες λόγω της μικρής διαλυτότητας που
παρουσιάζουν οι ουσίες σε υδατικά διαλύματα. Για τον παραπάνω λόγο τα αρχικά διαλύματα ΖΡΛ
και ΟΧΡΑ παρασκευάστηκαν με διάλυση 5 mg ZΡΛ και 1 mg ΟΧΡΑ αντίστοιχα σε 30 ml και 10 ml
ακετόνης αντίστοιχα. Παρασκευάστηκε διάλυμα με προσθήκη NaOH και HCl συγκεντρώσεων 0.1
M στο οποίο επαναδιαλυτοποιήθηκαν τα ακετονικά διαλύματα ΖΡΛ και ΟΧΡΑ. Το pH μετρήθηκε
στο 7.40 ± 0.01 μετά από προτυποποίηση του οργάνου. Τα διαλύματα φυλάχθηκαν σε
θερμοκρασία 0οC.
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Τα διαλύματα της Τ-2 τοξίνης παρασκευάστηκαν με αρχική διάλυση 1 mg σε 10 ml
ακετόνης και στη συνέχεια επαναδιαλυτοποίηση τους σε φωσφορικό ρυθμιστικό  διάλυμα που
παρασκευάστηκε με προσθήκη Na2HPO4 και ΚΗ2PO4. Το pH του διαλύματος μετρήθηκε σε 7.40 ±
0.01 και το αρχικό διάλυμα φυλάχθηκε στους 0οC.

Η προτυποποίηση των καμπυλών ΖΡΛ και ΟΧΡΑ έγινε και στα δύο συστήματα HPLC. Στο
πρώτο σύστημα HPLC δέκα (10) και ένδεκα (11) διαλύματα συγκεντρώσεων από 0.1 έως 12.5
μg/ml και από 0.14 έως 10 μg/ml χρησιμοποιήθηκαν για την ΖΡΛ και την ΟΧΡΑ αντίστοιχα. Στο
σύστημα 2 χρησιμοποιήθηκαν εννέα (9) και δέκα (10) διαλύματα ΖΡΛ και ΟΧΡΑ αντίστοιχων
συγκεντρώσεων 0.3 - 3.1 και 0.2 - 2.0 μg/ml. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καμπύλες υπολογίστηκαν
με R2 > 0.990. Περισσότερες λεπτομέρειες για την προτυποποίηση παραθέτονται στον πίνακα 3.3.
Η αρχική προτυποποίηση επαναλήφθηκε τρεις (3) φορές ενώ κάθε μέτρηση συγκέντρωσης
επαναλήφθηκε και αυτή τρεις φορές και η μέση τιμή χρησιμοποιήθηκε για την παλινδρόμηση. Η
πρότυπη καμπύλη ήταν τις μορφής y=ax+b17 και οι %διακύμανσεις των συντελεστών a (%CV) δεν
ξεπέρασαν το 2.2% για την ΖΡΛ και το 2.5% για την ΟΧΡΑ για κάθε σύστημα HPLC. Οι
συντελεστές b της καμπύλης παλινδρόμησης έδειξαν ότι τα θεωρητικά κατώτατα όρια ανίχνευσης
ήταν στα 0.07 μg/m και 0.24 μg/ml για την ΖΡΛ και 0.06 μg/ml και 0.047 για την ΟΧΡΑ. Οι
αντίστοιχες πειραματικές τιμές των ορίων ανίχνευσης υπολογίστηκαν σε 0.20 και 0.15 και για τα
δύο συστήματα.

Πίνακας 3.3. Αποτελέσματα από την προτυποποίηση των καμπυλών ΖΡΛ και ΟΧΡΑ σε
HPLC.

Y=ax+b Τυπικά σφάλματα18 R2Ουσία Αριθμός
διαλυμάτων a b A b

ΖΡΛ 10 5.882E-06 0.0779 6.895E-08 0.0696 0.9971

ΖΡΛ 9 2.446E-06 0.2469 5.259E-08 0.0372 0,9975

ΟΧΡΑ 11 6.943E-06 0.0632 5.033E-08 0.0384 0.9995

ΟΧΡΑ 10 9.705E-06 0.0474 1.684E-07 0,0208 0,9976

Κατά την διάρκεια των πειραμάτων σε καθημερινή βάση η πρότυπη καμπύλη ελεγχόταν για
τυχόν αποκλίσεις. Στις εικόνες 3.1. – 3.4. παρουσιάζονται οι καμπύλες προτυποποίησης για τα δύο
συστήματα HPLC.

3.1.4. Σταθερότητα στις πειραματικές συνθήκες των μυκοτοξινών.
Προκειμένου να μελετηθεί κατά πόσο μια πιθανή μείωση συγκεντρώσεων οφείλεται καθαρά

σε προσροφητικές διαδικασίες εφαρμόσθηκε η παρακάτω μέθοδος για να ελεγχθεί πιθανή
διάσπαση (μεταβολισμός) των μυκοτοξινών σε άλλα παράγωγα. Για κάθε μυκοτοξίνη, διαλύματα
συγκεντρώσεων 3.1 μg/ml για την ΖΡΛ, 2.0 μg/ml για την ΟΧΡΑ και 0.6 μg/ml για την Τ-2 τοξίνη
χρησιμοποιήθηκαν για την μελέτη πιθανής διάσπασης λόγω θερμοκρασίας ή άλλων πειραματικών
συνθηκών. Η μελέτη της κινητικής έγινε με λήψη σε χρόνους 15, 30, 60, 90,120, 150, 180, 210,
240 min για την ΖΡΛ, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120,150 min και 15, 30, 45, 60, 75, 90,120, 135,
150 min για την Τ-2 τοξίνη.

Για την εκτέλεση του πειράματος τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε φούρνο στους 37 οC και
στα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται δείγματα όγκου 30 μl ελήφθησαν εις τριπλούν και
μετρήθηκαν στις χρωματογραφικές συνθήκες που έχουν αναφερθεί παραπάνω.

                                                          
17 Όπου x το εμβαδόν της κορυφής της μυκοτοξίνης, y η συγκέντρωση και a,b σταθερές.
18 Εννοούνται τα τυπικά σφάλματα μέσης τιμής που υπολογίζονται κατά την παλινδρόμηση.
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Εικόνα  3.1. Προτυποποιημένη καμπύλη ζεαραλενόνης στο σύστημα HPLC (σύστημα 1)

Εικόνα  3.2. Προτυποποιημένη καμπύλη οχρατοξίνης Α σε σύστημα HPLC (σύστημα 1)
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Εικόνα  3.3. Προτυποποιημένη καμπύλη ζεαραλενόνης στο σύστημα HPLC (σύστημα 2)

Εικόνα  3.4. Προτυποποιημένη καμπύλη οχρατοξίνης Α σε σύστημα HPLC (σύστημα 2)
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3.1.5. Συγκριτική μελέτη προσρόφησης.
Τα παρακάτω πειράματα αποτελούν συγκριτική μελέτη της δυνατότητας προσρόφησης των

νέων υλικών. Για το λόγο αυτό εκτός από τα πολυμερή χρησιμοποιήθηκαν και διαλύματα με
βεντονίτη, διασταυρούμενη πολυβινυλοπυρρολιδόνη και ενεργό άνθρακα προκειμένου να ληφθούν
συγκριτικά στοιχεία.

Η πειραματική διαδικασία μελέτης της προσρόφησης συνοψίζεται στον Πίνακα 3.4. Σε
διαλύματα διαφόρων όγκων και συγκεντρώσεων τοποθετήθηκαν ποσότητες από τις μελετώμενες
κρυογέλες και τα υπόλοιπα προσροφητικά. Τα διαλύματα τοποθετήθηκαν σε ανακινούμενο
υδατόλουτρο στις 100 ανακινήσεις ανά λεπτό σε θερμοκρασία 37.5 oC για δύο ώρες. Μετά το
πέρας της διαδικασίας τα διαλύματα συλλέχθηκαν και φιλτραρίστηκαν σε διηθητικό χαρτί
προκειμένου να απομακρυνθούν τα στερεά υπολείμματα. Περαιτέρω καθαρισμός έγινε με
φυγοκέντρηση για 20 λεπτά στις 3000 στροφές/min και στη συνέχεια ποσότητες ίσες με 50 μl
μετρήθηκαν στο σύστημα υγρής χρωματογραφίας. Κάθε διάλυμα μετρήθηκε πέντε (5) φορές και η
μέση τιμών των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της ελεύθερης συγκέντρωσης
των διαλυμάτων. Η πειραματική διαδικασία επαναλήφθηκε τρεις (3) φορές.

Από τον Πίνακα 3.4. μπορούμε να σχηματίσουμε τους λόγους19 της προσροφώμενης
ουσίας προς προσροφητή καθώς και τους μοριακούς λόγους αυτών. Οι σχέσεις που προκύπτουν
από τον Πίνακα 3.5. δείχνουν ότι οι λόγοι της ουσίας προς τον προσροφητικών ήταν 625, 1400 και
1400. Οι αντίστοιχοι λόγοι moles ουσίας προς μάζα προσροφητή ήταν για την ΖΡΛ 1.936 και 4.397
αντίστοιχα ενώ για την ΟΧΡΑ ήταν 3.467. Διαφορετικά σε λόγους μg προσροφητή προς μg
μυκοτοξίνης οι αντίστοιχοι λόγοι ήταν 1600, 714 και 714.

Πίνακας 3.4. Αρχικές συγκεντρώσεις ΖΡΛ και ΟΧΡΑ και ποσότητες προσροφητικών που
χρησιμοποιήθηκαν.

Προσροφητικά Μυκοτοξίνη Όγκος
διαλύματος

(ml)

Αρχική
Συγκέντρωση

(μg/ml)

Μάζα
προσροφητή

(gr)
ΚΠΒΠ1-ΚΠΒΠ5,
Βεντονίτης,
Polyplasdone

Ζεαραλενόνη 5 12.5 0.100

ΚΠΒΠ1-ΚΠΒΠ11,
Polyplasdone
Ενεργός άνθρακας

Ζεαραλενόνη 10 3.5 0.025

ΚΠΒΠ1-ΚΠΒΠ11,
Polyplasdone,
Ενεργός άνθρακας

Οχρατοξίνη Α 10 2.1 0.015

3.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3.2.1. Αποτελέσματα της κινητικής της διάσπασης
Από τα πειράματα μελέτης της κινητικής της διάσπασης προέκυψαν τα εξής: Η

ζεαραλενόνη και η οχρατοξίνη Α παρουσίασαν διακυμάνσεις στην συγκέντρωση τους που όμως
βρίσκονται μέσα στα όρια του πειραματικού σφάλματος. Το παραπάνω ενισχύεται από τα
χρωματογραφήματα των ουσιών όπου νέες κορυφές δεν εμφανίστηκαν. Αντίθετα η Τ-2 τοξίνη
παρουσίασε μεγάλη διάσπαση όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.5.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συγκέντρωση της T-2 τοξίνης μειώθηκε δραστικά κατά την
διάρκεια των πειραμάτων. Σε χρόνο 15 λεπτών παρέμεινε λιγότερο από το 50% της αρχικής

                                                          
19 Ο όρος πηλίκο εκφράζει καλύτερα τις τιμές λόγω των διαφορετικών μονάδων μέτρησης -μg μυκοτοξίνης
προς gr- προσροφητή-
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ουσίας ενώ σε χρόνους μεγαλύτερους των 120 min παρέμεινε στην αρχική μορφή της λιγώτερο
από το 1/6 της ουσίας.

Εικόνα 3.5. Κινητική  της διάσπασης της Τ-2 τοξίνης

Χρωματογραφήματα των ουσιών ΖΡΛ, ΟΧΡΑ και Τ-2 τοξίνης παρουσιάζονται στις Εικόνες
3.6., 3.7. και 3.8. Με βάση τα χρωματογραφήματα η ΖΡΛ εκλούστηκε σε χρόνο 21.3 min, η
οχρατοξίνη Α στα 8.9 min και η Τ-2 τοξίνη στα 8.5 όταν οι τιμές μετρήθηκαν στο 1ο σύστημα
HPLC. Στο δεύτερο σύστημα HPLC λόγω της μεγαλύτερης ροής διαλύτη αλλά και της διαφορετικής
στήλης οι χρόνοι έκλουσης μετρήθηκαν σε 12.5 min για την ΖΡΛ, 5.5 για την ΟΧΡΑ και 7.4 min για
την Τ-2 τοξίνη.

Οι αρχικές κορυφές των Εικόνων 3.6. και 3.7. οφείλονται στους διαλύτες που
χρησιμοποιήθηκαν στην παρασκευή των διαλυμάτων. Η ακετόνη που χρησιμοποιήθηκε στην
αρχική διαλυτοποίηση ήταν αναλυτικής καθαρότητας κάτι που έδωσε στα αρχικά χρονικά
διαστήματα περισσότερες από μία κορυφές. Σε αρχικά χρωματογραφήματα που έγιναν πριν από
των καθαρισμό των προσμίξεων των κρυογελών επιπλέον κορυφές παρατηρήθηκαν σε χρόνους
μέχρι και τα 6 πρώτα λεπτά κάτι που είναι διακριτό στα κάτω χρωματογραφήματα των Εικόνων
3.6. και 3.7. Χρωματογραφήματα των ουσιών χωρίς προσμίξεις παρουσιάζονται στο Κεφ. 4 του
ειδικού μέρους ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για τον καθαρισμό των κρυογελών παρουσιάζονται
στο Κεφ. 2 του ιδίου μέρους.

Από τα συγκριτικά πειράματα προσρόφησης των ουσιών στις παρασκευαζόμενες
κρυογέλες και στα υπόλοιπα προσροφητικά βρέθηκε ότι όλα τα υλικά παρουσίασαν αξιοσημείωτες
προσροφητικές ικανότητες ως προς την ΖΡΛ και την ΟΧΡΑ. Οι ικανότητες προσρόφησης
μετρήθηκαν και ως προς την %μείωση της αρχικής συγκέντρωσης -%qads/qo- αλλά και με το
πηλίκο qads/m. Οι υπολογιζόμενες τιμές qads/m της ζεαραλενόνης με λόγο ουσίας προς
προσροφητή 1:625  (m:qo= 1600:1) παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.9. Η ζεαραλενόνη
προσροφάται αρκετά καλά σε ποσότητες 436.2 - 550.5 μg/g και οι αντίστοιχοι λόγοι %qads/qo
υπολογίστηκαν σε 70.1% για τον βεντονίτη και 88.8% για την πολυβινυλοπυρρολιδόνη, ενώ τα
παρασκευαζόμενα προσροφητικά παρουσιάζουν λόγους από 78.0% - 81.4%. Τα ποσοστά
μείωσης της αρχικής ποσότητας (Πίνακας 3.5.) υπολογίστηκαν με βάση τη σχέση [(qo-
Cf*V)/qo]*100%.
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Εικόνα 3.6. Χρωματογραφήματα πρότυπου διαλύματος ζεαραλενόνης (πάνω) με προσθήκη κρυογέλης πριν
τον καθαρισμό (κάτω) (1ο σύστημα HPLC) .
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Εικόνα 3.7. Χρωματογραφήματα πρότυπου διαλύματος οχρατοξίνης Α (αριστερά) με προσθήκη κρυογέλης
πριν τον καθαρισμό (δεξιά) (1ο σύστημα HPLC).
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Εικόνα 3.8. Χρωματογράφημα Τ-2 τοξίνης.

Πίνακας 3.5. % μείωση της ποσότητας της ζεαραλενόνης και οχρατοξίνης Α στα αρχικά
διαλύματα.

%qads/qo %qads/qo %qads/qoΕίδος Προσροφητή

Ζεαραλενόνη Ζεαραλενόνη Οχρατοξίνη Α
ΚΠΒΠ1   78.0  (2.0)20 29.2  (2.58) 11.6  (3.8)
ΚΠΒΠ2 81.2  (3.4) 35.7  (0.55) 22.5  (2.5)
ΚΠΒΠ3 81.4  (2.5) 35.5  (1.94) 11.9  (5.3)
ΚΠΒΠ4 79.4  (2.1) 33.5  (4.81) 17.5  (5.7)
ΚΠΒΠ5 78.2  (1.8) 31.6  (1.42) 18.2  (9.6)
ΚΠΒΠ6 -21 29.6  (2.71) 10.8  (2.5)
ΚΠΒΠ7 - 24.7  (3.91) 21.1  (4.1)
ΚΠΒΠ8 - 28.7  (1.91)   8.1  (4.1)
ΚΠΒΠ9 - 33.2  (1.68) 18.7  (2.4)
ΚΠΒΠ10 - 27.3  (1.96)    9.2  (5.2)
ΚΠΒΠ11 - 91.0  (0.68) 88.3  (6.1)
Polyplasdone 88.8  (2.1) 34.9  (4.06)     8.1  (9.5)
Βεντονίτης 70.1  (1.9) - -
Ενεργός Άνθρακας - ΔΥ22 ΔΥ

Στους λόγους προσροφώμενης ουσίας προς προσροφητή 1:1400 (m:qo=714:1) η ΖΡΛ και
η ΟΧΡΑ παρουσίασαν αρκετά καλά σύνδεση. Ο ενεργός άνθρακας έδειξε όπως αναμενόταν τις
υψηλότερες αποδόσεις. Οι ελεύθερες συγκεντρώσεις με προσροφητή ενεργό άνθρακα ήταν κάτω
από το όρια ανίχνευσης και για τις δύο μυκοτοξίνες. Οι τιμές του ενεργού άνθρακα που
αναφέρονται στον Πίνακα 3.6. είναι μεγαλύτερες από 1372 μg/g για την ΖΡΛ και 1360 μg/g για την
ΟΧΡΑ δεχόμενοι ότι οι ελεύθερες ποσότητες ήταν στα όρια ανίχνευσης. Εκτός από τον άνθρακα
υψηλή προσρόφηση παρουσίασε η κρυογέλη ΚΠΒΠ11 και για την ΖΡΛ (1266.4 μg/ml, 91.0%
μείωση) και για την ΟΧΡΑ (1184.6 μg/ml, 88.3% μείωση). Η διασταυρούμενη
                                                          
20 Στην παρένθεση περιέχονται οι τυπικές αποκλίσεις (standard deviations) των τιμών.
21 Δεν μελετήθηκε
22 Δεν υπολογίστηκε



Σελίδα-101-

πολυβινυλοπυρρολιδόνη έδειξε προσροφητική ικανότητα αρκετά χαμηλότερη από το ΚΠΒΠ11
μέσα όμως στις περιοχές τιμών που κινήθηκαν οι περισσότερες κρυογέλες. Οι τιμές του
Polyplasdone σε ποσοστά προσροφώμενης προς αρχική συγκέντρωση  1:400 ήταν 34.9% για την
ΖΡΛ και 8.1% για την ΟΧΡΑ και η προσροφώμενη ποσότητα ανά gr ήταν 483.4 για την ΖΡΛ και
200.0 για την ΟΧΡΑ. Η ζεαραλενόνη προσροφήθηκε στις υπόλοιπες κρυογέλες σε ποσότητες από
399 - 489 μg/ml ποσοστά (27.2 - 35.7%). Οι αντίστοιχες τιμές  των κρυογελών για την οχρατοξίνη
κυμάνθηκαν μεταξύ 130 – 316 μg/g με ποσοστά 8.1-22.5%.

H οχρατοξίνη Α προσροφήθηκε σε μικρότερο βαθμό από ότι η ζεαραλενόνη κάτι που
παρουσιάζεται στα αποτελέσματα του Πίνακα 3.6. Για την εκτίμηση  των διαφορών
χρησιμοποιήθηκε δίπλευρο t-test. Από τα αποτελέσματα του t-test προκύπτει ότι για τα
περισσότερα προσροφητικά υπάρχει σημαντικά στατιστική διαφορά (διαφέρουν σημαντικά) στο
επίπεδο p=0.05. Δεν διαφέρουν σημαντικά οι προσροφώμενες ποσότητες των πολυμερών ΚΠΒΠ7
και Polyplasdone. Στο επίπεδο σημαντικότητας p=0.01 δεν διαφέρουν σημαντικά οι
προσροφώμενες ποσότητες των πολυμερών ΚΠΒΠ5, ΚΠΒΠ7, ΚΠΒΠ10, ΚΠΒΠ11.

Πίνακας 3.6. Προσροφώμενες ποσότητες και τυπικά σφάλματα μέσης τιμής για τις
μυκοτοξίνες ζεαραλενόνη και οχρατοξίνη Α στις κρυογέλες και τα άλλα προσροφητικά.

qads/m
μg/g

qads/m
μg/g

Τυπικό σφάλμα μέσης
τιμής

Τ-testΕίδος Προσροφητή

Ζεαραλενόνη Οχρατοξίνη
Α

Ζεαραλενόνη Οχρατοξίνη
Α

P<0.05

ΚΠΒΠ1 399.7 170.0 20.4 19.3 0.001
ΚΠΒΠ2 489.5 298.0  4.3 25.0 0.002
ΚΠΒΠ3 483.8 200.0 15.3   6.7 0.001
ΚΠΒΠ4 458.9 231.8 33.0 43.4 0.008
ΚΠΒΠ5 432.2 316.7 11.2 23.3 0.015
ΚΠΒΠ6 409.0 143.3 18.7 23.3 0.007
ΚΠΒΠ7 344.7 278.5 31.5 31.6 0.213
ΚΠΒΠ8 396.3 130.0 15.2 16.4 <0.001
ΚΠΒΠ9 452.6 248.9 13.2 19.4 0.001
ΚΠΒΠ10 374.0 172.2 15.5 25.0 0.023
ΚΠΒΠ11 1266.4 1184.6   5.4 41.4 0.157
Polyplasdone 483.4 200.0 25.1 25.0 0.009
Ενεργός Άνθρακας >1372 >1353 - - -

Εικόνα 3.9. Προσροφώμενες ποσότητες ζεαραλενόνης και τυπικά σφάλματα μέσης τιμής ανά gr υλικού στα
προσροφητικά ΚΠΒΠ1-ΚΠΒΠ5, πολυβινυλοπυρρολιδόνη και βεντονίτη.
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Εικόνα 3.10. Προσροφώμενες ποσότητες και τυπικά σφάλματα μέσης τιμής ζεαραλενόνης και
οχρατοξίνης Α ανά gr προσροφητή

3.3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η προκαταρκτική μελέτη της προσροφητικής ικανότητας των πολυμερών έγινε με σκοπό:

α) να μελετηθεί εάν η μείωση των συγκεντρώσεων οφείλεται μόνο σε προσροφητικά φαινόμενα ή
είναι αποτέλεσμα άλλων παραγόντων όπως διάσπαση λόγω θερμοκρασίας ή διαλύματος, β) να
διαπιστωθεί η επίδραση της σχέσης ποσοτήτων μυκοτοξίνης-πολυμερούς, γ) να διαπιστωθεί εάν
παρουσιάζουν ίδιες ή βελτιωμένες προσροφητικές ιδιότητες σε σχέση με άλλα γνωστά
προσροφητικά, δ) να ελεγχθούν τυχόν ομοιότητες ή διαφορές μεταξύ της προσροφητικής
ικανότητας των δύο μυκοτοξινών. ε) να υπολογισθεί σε ποιοτικό επίπεδο το μέγεθος της
προσροφητικής ικανότητας για κάθε κρυογέλη ξεχωριστά.

Οι περισσότερες μυκοτοξίνες είναι σχετικά σταθερές ενώσεις σε θερμοκρασία και τύπο
διαλύματος. Οι μυκοτοξίνες ζεαραλενόνη και οχρατοξίνη Α παρουσιάζουν όπως και οι
περισσότερες μυκοτοξίνες δυσδιαλυτότητα στα υδατικά διαλύματα ενώ παρουσιάζουν και αστάθεια
σε ισχυρά όξινα διαλύματα. Οι επιλεγμένες συνθήκες προσπάθησαν να προσομοιώσουν όσο το
δυνατόν καλύτερα την προσρόφηση της ζεαραλενόνης σε ελαφρώς αλκαλικό περιβάλλον του
εντέρου θερμοκρασία 37.5 oC. Η αρχική διαλυτοποίηση σε ακετόνη είχε ως στόχο την καλύτερη
διαλυτότητα των μελετώμενων μυκοτοξινών στο διάλυμα.

Η σταθερότητα των μυκοτοξινών ΖΡΛ και ΟΧΡΑ διαπιστώθηκε με ποικίλους τρόπους. Από
τα πειράματα σταθερότητας στην θερμοκρασία προέκυψε ότι δεν υπάρχουν αξιοσημείωτες
αλλαγές. Τα χρωματογραφήματα υποστηρίζουν μια τέτοια θέση λόγω του ότι δεν διαπιστώθηκαν
νέες κορυφές. Τα ίδια αποτελέσματα ελήφθηκαν από κενά (blank) δείγματα με μυκοτοξίνες χωρίς
προσροφητικό που χρησιμοποιήθηκαν στις συνθήκες μελέτης των προκαταρκτικών πειραμάτων
προσρόφησης. Οι νέες κορυφές που παρουσιάζονται στο χρωματογραφήματα 3.4-3.5. οφείλονται
σε προσμείξεις των πολυμερών. Οι πηγές των προσμείξεων μπορεί να προέρχονται από: α) μη
αντιδρώσες ουσίες κατά την διαδικασία του πολυμερισμού, β) υπολείμματα των εκκινητών της
αντίδρασης (Κ2S2O8, (NH4)2K2S8, TEMED), γ) από προσμείξεις των αντιδρώντων
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βινυλοπυρρολιδόνης και ΜΒΑΑ. Το ότι οι παραπάνω ουσίες αποτελούν προσμίξεις των
πολυμερών προκύπτει και από κενά (blank) δείγματα με πολυμερικό χωρίς μυκοτοξίνη τα οποία
έδωσαν τις ίδιες κορυφές που παρουσιάζονται στα χρωματογραφήματα. Τέλος
χρωματογραφήματα των ρυθιστικών διαλυμάτων με ή χωρίς ακετόνη έδωσαν τις κορυφές που
παρουσιάζονται στα πρότυπα διαλύματα των ουσιών.

Η Τ-2 τοξίνη είναι μια σχετικά εύκολα διασπώμενη τοξίνη. Σε διαλύτες όπως στο βενζόλιο
έδειξε ότι δεν υπάρχουν μεταβολές στην συγκέντρωση της. Σε υδατικά διαλύματα διασπάται σε
ΗΤ-2 τοξίνη, Τ-2 τριόλη (Τ-2 triol) και Τ-2 τετραόλη (T-2 τετραόλη) όπως αναφέρουν ο Trusal, 1985
και οι Duffy and Reid, 1993. Οι Duffy και Reid, 1993  υποστηρίζουν ότι σε φωσφορικά υδατικά
διαλύματα δευτεριωμένου νερού η Τ-2 τοξίνη παραμένει σταθερή  για τουλάχιστον ένα χρόνο όταν
η περιοχή του pD κυμαίνεται από 5.0 έως 6.7, ενώ σε pD=7.4 μπορεί να παραμείνει σταθερή για
περισσότερο από τέσσερα χρόνια. Η αστάθεια της η οποία παρατηρήθηκε στα πειράματα μας
ανάγκασε να μην ασχοληθούμε περαιτέρω. Πάντως από μη αξιολογήσιμα πειράματα που έγιναν
λαμβάνοντας υπόψη της διάσπαση της Τ-2 τοξίνης η προσροφητική ικανότητα των πολυμερών δεν
πρέπει να ξεπερνά τα 100 μg/g.

Από τα δεδομένα του Πίνακα 3.4 και την Εικόνα 3.7 παρατηρούμε ότι τα ποσοστά
προσροφώμενης ουσίας ως προς την αρχική ποσότητα (%qads/qo) είναι εξάρτηση του λόγου
ποσότητας μυκοτοξίνης προς ποσότητα προσροφητή. Μικρές ποσότητες πολυμερικού σε σχέση
με την ποσότητα μυκοτοξίνης είναι λογικό να προσροφήσουν σε μικρότερο ποσοστό. Σημασία
επίσης έχει η συγκέντρωση του διαλύματος που ανάλογα με την προσροφητική ικανότητα
επηρεάζει το πόσο «πυκνό» ή «αραιό» είναι το διάλυμα. Η εξάρτηση που παρουσιάζουν τα
ποσοστά προσρόφησης μπορεί να θεωρηθεί ότι πλησιάζει την γραμμική συσχέτιση του λόγου
αυτού. Στην Εικόνα 3.9. που παρουσιάζεται παρακάτω είναι φανερή με μικρή απόκλιση η
παραπάνω θέση.

Εικόνα 3.9. Διάγραμμα των %ποσοστών qads/qo που υπολογίστηκαν με τις προβαλλόμενες τιμές

Στην εικόνα 3.9 τα δεδομένα που λάβαμε από τα πειράματα προσρόφησης της ΖΡΛ και
ΟΧΡΑ στα πολυμερή ΚΠΒΠ1-ΚΠΒΠ5 και Polyplasdone με λόγο 1:1400 (qo:m=1:714)
πολλαπλασιάστηκαν με το πηλίκο των λόγων 1400/625. Οι προβαλλόμενες τιμές συγκρίθηκαν με
τις τιμές του αντίστοιχου λόγου 1:625. Παρατηρούμε ότι οι προβαλλόμενες τιμές του λόγου 1:1400
της ζεαραλενόνης πλησιάζουν τις αντίστοιχες τιμές του λόγου 1:625. Οι προβαλλόμενες τιμές της
ΟΧΡΑ διαφέρουν κατά πολύ από τις τιμές των ποσοστών που υπολογίσαμε για την ΖΡΛ στον
λόγο 1:625 (qo:m=1600). Τα παραπάνω δεικνύουν ότι η οχρατοξίνη A προσροφάται σε μικρότερο
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ποσοστό από την ζεαραλενόνη στο ίδιο λόγο ποσοτήτων. Επίσης η σχέση μεταξύ διαφορετικών
ποσοτήτων πολυμερών δείχνει να τείνει σε μια γραμμική συσχέτιση χωρίς όμως αυτό να είναι
απαραίτητα σωστό όπως θα δούμε στην συζήτηση του Κεφ. 4 του ειδικού μέρους. Η απόκλιση
από τη γραμμική συσχέτιση αφορά τον κορεσμό ή όχι των κρυογελών σε προσροφώμενη ουσία.
Το αποτέλεσμα ενισχύεται από την σύγκριση των δεδομένων του Πίνακα 3.5. με την Εικόνα 3.7. Οι
προσροφώμενες ποσότητες ανά γραμμάριο προσροφητή είναι ένας πιο αξιόπιστο μέτρο από ότι τα
ποσοστά προσρόφησης. Παρατηρούμε ότι οι τιμές της Εικόνας 3.7 είναι ελαφρώς πιο υψηλές από
τις τιμές που υπολογίστηκαν για την προσρόφηση της ζεαραλενόνης από 0.025 gr προσροφητή.
Το παραπάνω δεικνύει ότι οι προσροφώμενες ποσότητες είναι εξάρτηση των πειραματικών
συνθηκών (συγκεντρώσεις διαλυμάτων, ποσότητα προσροφητή, όγκος διαλύματος).

Από τα δεδομένα του Πίνακα 3.5 προκύπτει ότι ο ενεργός άνθρακας έχει την μεγαλύτερη
προσροφητική ικανότητα από όλους τους μελετώμενους προσροφητές. Το αποτέλεσμα είναι
αναμενόμενο αν λάβει κανείς υπόψη τα συμπεράσματα που συζητήθηκαν στο Κεφ.1 του Ειδικού
Μέρους. Κάνοντας μια μικρή ανασκόπηση των αποτελεσμάτων είδαμε ότι η οξυτετρακυκλίνη και η
χλωροτετρακυκλίνη που μελετήθηκαν παρουσιάζουν προσροφητική ικανότητα στα 400 mg/g
περίπου [141-142]. Τιμές που έχουν προσδιορισθεί από in vitro μελέτες προσρόφησης δείχνουν
ότι οι περισσότερες φαρμακευτικές ουσίες προσροφώνται σε μια περιοχή τιμών της τάξεων των
εκατοντάδων mg/g και σε μερικές περιπτώσεις ξεπερνούν τα 1000 mg/gr ενεργού άνθρακα (1gr/gr)
[26-27, 135-136, 138, 148]. Επιπρόσθετα σε σύγκριση με άλλα προσροφητικά ο ενεργός άνθρακας
εμφάνισε προσροφητική ικανότητα κατά 200-1000 φορές μεγαλύτερες από αυτές του
Polyplasdone, ενώ σε σχέση με τον βεντονίτη οι τιμές υπολογίζονται σε 70-800 φορές
μεγαλύτερες.   

Οι προσροφητικές ικανότητες του άνθρακα είναι σημαντικές σε ότι αφορά τις μυκοτοξίνες.
Στον Πίνακα 3.6 παρουσιάζονται μερικά αποτελέσματα in vitro πειραμάτων όπως αναφέρονται
από τον Ramos και συνεργ., 1996b [34].

Παρατηρούμε ότι αν και οι τιμές που έχουν υπολογισθεί στα in vitro πειράματα είναι αρκετά
χαμηλότερες από ότι οι τιμές φαρμακευτικές ουσιών εντούτοις μπορούν να θεωρηθούν αρκετά
υψηλές σε σχέση με άλλα προσροφητικά υλικά. Οι χαμηλότερες τιμές που παρουσιάζει η
αδρανοποίηση των μυκοτοξινών θα πρέπει να αναζητηθεί σε χημικά χαρακτηριστικά των μορίων
(αριθμός και θέσεις χαρακτηριστικών ομάδων, υδροφιλικότητα των μυκοτοξινών κ.ά).

Πίνακας 3.6. Αδρανοποίηση μυκοτοξινών σε ενεργό άνθρακα με βάση αποτελέσματα in
vitro πειραμάτων [34-35].

Ποσότητα ενεργού
άνθρακα (gr)

Είδος Μυκοτοξίνης qads/m
(mg/g)

Συνθήκες και είδος
διαλύματος

0.1 Αφλατοξίνη Β1 10 PH=7, παρουσία 2% BSA23

και 0.5% καλαμποκέλαιο
0.02 Πατουλίνη ~1 Χυμός μήλου
0.05 Οχρατοξίνη Α 2.7 Κιτρικό – φωσφορικό

ρυθμιστικό διάλυμα

Ο βεντονίτης και η βινυλλοπυρρολιδόνη έχουν δώσει ενδιαφέροντα αποτελέσματα σε ότι
αφορά την προσρόφηση μυκοτοξινών. Βιβλιογραφική αναφορά του Ramos και συνεργ., 1996a
έδειξε ότι το 94.4% και το 88.4% των ποσοτήτων ζεαραλενόνης προσροφάται σε Polyplasdone και
βεντονίτη αντίστοιχα ενώ οι αντίστοιχες τιμές qads/m που υπολογίστηκαν ανά gr κυμαίνονται σε
313.7 μg/g και 112.4 μg/g. Οι παραπάνω τιμές ενισχύουν τα αποτελέσματα μας που δείχνουν τον
βεντονίτη να παρουσιάζει μικρότερη προσροφητική ικανότητα από το Polyplasdone. Η χαμηλή
προσροφητικότητα του βεντονίτη οφείλεται στους μηχανισμούς δράσης των πυριτικών αλάτων
αργιλίου όπου η ιοντοανταλλαγή είναι ο βασικότερος μηχανισμός σύνδεσης. Ουσίες σε ιοντική
μορφή, μέταλλα όπως κάδμιο, σίδηρος, μαγνήσιο μπορούν ευκολότερα να συνδεθούν με βεντονίτη
ή γενικότερα με πυριτικά άλατα αργιλίου και ζεόλιθους όπως δείχνουν αρκετές μελέτες [61, 146,
159]. Στον Πίνακα 3.7 παρουσιάζονται ποσοστά προσρόφησης και προσροφητικές ικανότητες
αφλατοξινών σε διάφορα προσροφητικά. Άμεση σύγκριση με τα δεδομένα της διατριβής δεν
                                                          
23 BSA: Bovine Serum Albumin
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μπορεί να γίνει λόγω του ότι έχει χρησιμοποιηθεί αφλατοξίνη Β1 ως προσροφώμενο μόριο. Το
μόνο σίγουρο είναι ότι τα υλικά παρουσιάζουν ένα μεγάλο εύρος προσρόφησης αρκετά
χαμηλότερα όμως από τον ενεργό άνθρακα.

Πίνακας 3.7. Προσροφητική ικανότητα διαφόρων σκευασμάτων από in vitro μελέτες [18,
42] .

Είδος Μυκοτοξίνης Ποσότητα
Μυκοτοξίνης

(μg)

Είδος
προσροφητικού

Ποσότητα
Προσρo-φητή

(gr)

qads/m
(μg/ml)

Αφλατοξίνη B1 50 Ethacal24

Novasil
Perlite
Zeobrite
SEM

0.5 13,43 & 2,81
36,74 & 55,04
0,35 & 27,01

40 & 59,92
1,82 & 3,37

Αφλατοξίνη B1 0.1 Oξείδια αργιλίου25

Ζεόλιθοι

Πυρίτια

Πυριτικά άλατα

Συνθετικά Πυριτικά
άλατα

0.1 2 & 28

7 & 78

47 & 84

37 & 82 & 88

80 & 97

Η κρυογέλη ΚΠΒΠ11 παρουσίασε εξαιρετικά υψηλότερη προσροφητική ικανότητα από όλα
τα πολυμερικά σκευάσματα και τον βεντονίτη. Αν δεχθούμε την τιμή που παρουσιάζεται στον
Πίνακα 3.6 και με βάση τους υπολογισμούς για τον ενεργό άνθρακα μπορούμε να υποστηρίζουμε
ότι οι τιμές που υπολογίστηκαν για την οχρατοξίνη Α είναι στην ίδια τάξη τιμών -1000 μg/g-, ενώ σε
απόλυτες τιμές η ικανότητα του ενεργού άνθρακα είναι περίπου 2 φορές μεγαλύτερη.

Διαφοροποίηση των ικανοτήτων προσρόφησης προκύπτει για τις παρασκευαζόμενες
κρυογέλες σε ότι αφορά το είδος της μυκοτοξίνης. Η οχρατοξίνη Α προσροφήθηκε γενικά σε
μικρότερες ποσότητες από ότι η ζεαραλενόνη. Για τις κρυογέλες ΚΠΒΠ5, ΚΠΒΠ7, ΚΠΒΠ10,
ΚΠΒΠ11 και Polyplasdone των οποίων οι προσροφητικές ικανότητες ΖΡΛ και ΟΧΡΑ δεν
διαφέρουν σημαντικά στο επίπεδο του 1% οι ομοιότητες θα πρέπει να αναζητηθούν στα υψηλά
τυπικά σφάλματα και αποκλίσεις που παρουσιάζουν: οι εκτιμώμενες τιμές τους. Διαφοροποίηση
τέλος παρουσιάζεται εάν τοποθετήσουμε τα υλικά με αύξουσα η φθίνουσα προσροφητική
ικανότητα για κάθε μια από τις μυκοτοξίνες. Ορισμένα υλικά προσροφούν καλύτερα την οχρατοξίνη
παρουσιάζοντας μικρότερη προσροφητική ικανότητα για την ζεαραλενόνη (π.χ. ΚΠΒΠ7).
Γενικότερα η υψηλότερη προσρόφηση της ζεαραλενόνης θα πρέπει να αναζητηθεί στις χημικές
δομές των προσροφώμενων μορίων κάτι που θα μελετηθεί ποιοτικά στο Κεφ. 4.

Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφ. 2 δεν προέκυψε κάποια συσχέτιση μεταξύ των συνθηκών
σύνθεσης και των υπολογιζόμενων ποσοτήτων όπως ικανότητα ενυδάτωσης και προσρόφησης.
Θεωρούμε αναγκαίο να διαπιστώσουμε ότι η κρυογέλη ΚΠΒΠ11 που παρουσίασε τις καλύτερες
προσροφητικές ιδιότητες είχε τα εξής χαρακτηριστικά: - τον μικρότερο λόγο mole μεταξύ ΒΠ και
ΜΒΑΑ, -μεγάλο αριθμό moles σε εκκινητές - μια από τις χαμηλότερες ικανότητες ενυδάτωσης, - η
αντίδραση έγινε στην μεγαλύτερη ποσότητα νερού -ο πολυμερισμός διήρκεσε περισσότερες ώρες,
χωρίς η παραπάνω διαπιστώσεις να οδηγούν σε μια γενική κατεύθυνση σύνθεσης.

                                                          
24 Εμπορικά ζεολιθικού τύπου σκευάσματα
25 Αναφέρονται διάφορα προσροφητικά υλικά φυσικά και τεχνητά
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4. ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΟΘΕΡΜΗΣ
ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΖΕΑΡΑΛΕΝΟΝΗΣ ΚΑΙ ΟΧΡΑΤΟΞΙΝΗΣ Α ΑΠΟ
ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΚΡΥΟΓΕΛΕΣ ΤΗΣ ΒΙΝΥΛΟΠΥΡΡΟΛΙΔΟΝΗΣ

4.1. Εισαγωγή
Η προσέγγιση των αποτελεσμάτων προσρόφησης με χρήση ισόθερμων προσρόφησης

όπως και η κινητική της προσρόφησης στην κρυογέλη ΚΠΒΠ11 πραγματεύεται στο παρόν
Κεφάλαιο.

Ο αριθμός των μοντέλων κινητικής της προσρόφησης είναι ανάλογος των προσροφητικών
συστημάτων και των ουσιών που μελετώνται [9, 23, 54, 58, 146-148, 160-161]. Παράγοντες που
σχετίζονται με την φύση των προσροφητών και των προσροφώμενων ουσιών, διαφοροποιούν τα
ως προς χρήση μοντέλα. Πιο εκτεταμένη αναφορά υπάρχει στο Κεφ. 2 του Γενικού Μέρους. Τα
αποτελέσματα της κινητικής της προσρόφησης έδειξαν όπως και στην περίπτωση του ενεργού
άνθρακα να προσομοιώνονται με τις κινητικές εξισώσεις δεύτερης τάξης, δείχνοντας ότι η
προσρόφηση των ουσιών αποτελείται από δύο στάδια. Επίσης προκύπτει ότι η προσροφητική
διαδικασία ανεξαρτήτως μοντέλου είναι εξαιρετικά ταχύτατη.

Αρκετά μοντέλα ισόθερμης προσρόφησης έχουν αναπτυχθεί ήδη από τις αρχές του αιώνα
για την προσέγγιση των αποτελεσμάτων [52, 55, 59-60, 67, 69, 162-163]. Παρουσίαση διαφόρων
μοντέλων υπάρχει στο Κεφ. 2  του Γενικού Μέρους. Η προσέγγιση με απλά μοντέλα όπως η
ισόθερμος Langmuir και Freundlich έδωσε αρκετά καλές προσεγγίσεις στα αποτελέσματα μας.

Υποστηρίζουμε ότι η προσέγγιση των αποτελεσμάτων στην περίπτωση των συστημάτων
κρυογελών και ζεαραλενόνης ακολουθεί ισόθερμο Langmuir όταν οι ποσότητες του προσροφητή
είναι μεγάλες σε σχέση με την υπάρχουσα ποσότητα μυκοτοξίνης. Στις άλλες περιπτώσεις η
ισόθερμος Freundlich δείχνει να προσομοιώνει ικανοποιητικά τα αποτελέσματα. Πιο
ξεκαθαρισμένα είναι τα αποτελέσματα στην προσρόφησης οχρατοξίνη Α σε κρυογέλες. Η
ισόθερμος Freundlich προσομοιώνει πολύ καλύτερα από την Langmuir τα αποτελέσματα. Η
κρυογέλη ΚΠΒΠ11 έδειξε για την οχρατοξίνη Α, την υψηλότερη προσροφητική ικανότητα k καθώς
επίσης και ένα μεγάλο βαθμό κάλυψης των περιοχών προσρόφησης (adsorption sites).

Η αξία των ισόθερμων προσρόφησης προέρχεται από το γεγονός ότι εφαρμόζονται σε ένα
εύρος συγκεντρώσεων. Αυτό μπορεί να μας δώσει συμπεράσματα για ενδιάμεσες διαφορετικές
συγκεντρώσεις από αυτές των πειραμάτων ή με προέκταση της ισόθερμης –υποθέτοντας ότι
ισχύει- σε περιοχές που δεν έχουμε δείγματα, να προβλέψει την προσροφητική ικανότητα. Από
τέτοιου είδους προσεγγίσεις μπορούμε επίσης να λάβουμε σταθερές όπως η μέγιστη ικανότητα
προσρόφησης που χαρακτηρίζουν τα προσροφητικά συστήματα.

Προσπάθεια σε όρους ποιοτικής προσέγγισης για να εξηγηθεί η καλύτερη προσρόφηση της
ζεαραλενόνης παρουσιάζεται στη συζήτηση. Τέλος η αναγωγή των αποτελεσμάτων σε πρακτικές
εφαρμογές γίνεται σε υποενότητα της διατριβής καθώς και ερωτήματα και κατευθύνσεις που κατά
την κρίση του γράφοντα θα πρέπει να απασχολήσουν μελλοντικές μελέτες.

4.2 Υλικά και Μέθοδοι

4.2.1. Υλικά και όργανα
Τα υλικά και η οργανολογία που χρησιμοποιήθηκε δεν διαφοροποιούνται από αυτή

που χρησιμοποιήθηκαν στο Κεφ. 3 του ειδικού μέρους της διατριβής.
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4.2.2. Μεθοδολογία μελέτης της κινητικής και της ισόθερμης προσρόφησης
Η συμπολυμερής μορφής ΚΠΒΠ11 -η οποία παρουσίασε την μεγαλύτερη δυνατή

προσρόφηση από όλα τα υλικά- επιλέχθηκε για μελέτες της κινητικής της προσρόφησης.
Ελήφθησαν δέκα (10) δείγματα ΖΡΛ και ΟΧΡΑ σε χρόνους 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 90, 120
min αρχικών συγκεντρώσεων 3.4 και 5.5 μg/ml για τη ΖΡΛ και 2.0 μg/ml για την ΟΧΡΑ. Η
πειραματική διαδικασία επαναλήφθηκε τέσσερις (4) φορές ενώ χρησιμοποιήθηκαν 0.025 g και
0.015 g από το ΚΠΒΠ11 για τα πειράματα προσρόφησης ΖΡΛ και ΟΧΡΑ αντίστοιχα. Στους
αναφερόμενους χρόνους ποσότητες ίσες με 50 μl μεταφέρθηκαν προς ανάλυση στο σύστημα
υγρής χρωματογραφίας μετά την καθίζηση του πολυμερούς. Για την μέτρηση των προσροφόμενων
ποσοτήτων της ζεαραλενόνης και οχρατοξίνης Α ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο που περιγράφηκε
στο Κεφ 3 του ειδικού μέρους της διατριβής.

Στα πειράματα ισόθερμης προσρόφησης μελετήθηκαν τα πολυμερικά ΚΠΒΠ1, ΚΠΒΠ2,
ΚΠΒΠ5, ΚΠΒΠ11. Σε κάθε πείραμα προσρόφησης χρησιμοποιήθηκαν οκτώ (8) διαλύματα
ποικίλων συγκεντρώσεων και ποσοτήτων από τα πολυμερή. Η πειραματική διαδικασία διάρκεσε  2
ώρες σε θερμοκρασία 37.5 οC πριν οι ελεύθερες συγκεντρώσεις των τοξινών μετρηθούν με βάση
την μεθοδολογία που περιγράφηκε στο Κεφ. 3. Στον πίνακα 4.1. περιγράφονται πιο αναλυτικά τα
στοιχεία των πειραμάτων που έγιναν.

Πίνακας 4.1. Στοιχεία της ισόθερμης προσρόφησης των μελετούμενων μυκοτοξινών ως
προς τα πολυμερικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν.

Α/Α Κρυογέλες Μυκοτοξίνη Εύρος
Συγκεντώσεων

(μg/ml)

Μάζα
Προσροφητή

(gr)

Μυκοτοξίνη:
κρυογέλη

(μg/g)
1 ΚΠΒΠ1 ΖΡΛ 3.8-12.5 0.100  380-1250
2 ΚΠΒΠ2 ΖΡΛ 3.8-12.5 0.100  380-1250
3 ΚΠΒΠ1 ΖΡΛ 2.2-10.9 0.025  880-4360
4 ΚΠΒΠ2 ΖΡΛ 2.2-10.9 0.025  880-4360
5 ΚΠΒΠ1 ΟΧΡΑ 1.0-4.5 0.025  400-1800
6 ΚΠΒΠ2 ΟΧΡΑ 1.0-4.5 0.015  665-3000
7 ΚΠΒΠ5 ΟΧΡΑ 1.0-4.5 0.025  400-1800
8 ΚΠΒΠ11 ΟΧΡΑ 1.2-4.0 0.010 1200-4000

Οι λόγοι που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1. αφορούν τα πηλίκα αρχικής ποσότητας
μυκοτοξίνης προς την ποσότητα που προσροφητή που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε διάλυμα.
Εκφρασμένα σε λόγους ποσοτήτων κρυογέλης προς μυκοτοξίνη οι τιμές που λαμβάνουμε από
πάνω προς τα κάτω είναι 800-2630 (Α/Α 1και 2), 230-1150 (Α/Α 3 και 4), 550-2500 (Α/Α 5,7), 330-
1500 (Α/Α 6) και 250-850 (Α/Α 8).

4.2.3. Προτυποποίηση καμπύλης HPLC
Για την μελέτη χρησιμοποιήθηκε το σύστημα υγρής χρωματογραφία που περιγράφεται στην

προηγούμενη ενότητα. Χρωματογραφήματα των μυκοτοξινών ΖΡΛ και ΟΧΡΑ χωρίς προσμείξεις
από τα πολυμερή παρουσιάζονται στην Εικόνα 4.11.

4.2.4. Μαθηματικά μοντέλα ισόθερμης προσρόφησης.
Για την μελέτη της κινητικής της προσρόφησης χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα 1ης και 2ης

τάξης. Οι μορφές των μοντέλων παρουσιάζονται στην εξίσωση 1.1 του Ειδικού Μέρους.
Τα αποτελέσματα της ισόθερμης προσρόφησης προσομοιώθηκαν με τις ισόθερμες

Freundlich και Langmuir. Χρησιμοποιήθηκαν οι γραμμικοποιημένες μορφές των μοντέλων που
παρουσιάζονται στην Εξίσωση 1.2. του Ειδικού Μέρους και στο Κεφ.2 του γενικού μέρους.
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4.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

4.3.1. Αποτελέσματα της κινητικής της προσρόφησης.
Η κινητική της προσρόφησης των μυκοτοξινών -ζεαραλενόνη και οχρατοξίνη Α- μελετήθηκε

με την μεθοδολογία που περιγράφεται στην παράγραφο 4.2.2. Στους  Πίνακες 4.2. και 4.3.
αναγράφονται οι υπολογιζόμενες παράμετροι για εκθετικά αυξανόμενα μοντέλα 1ης  τάξης με ένα
και δύο όρους. Τo μοντέλo 1ης τάξης με ένα όρο έδωσαν αρκετά καλές τιμές για του συντελεστές
R2>0.990 ενώ οι τιμές των υπολειμματικών σφαλμάτων SSR κυμάνθηκαν αρκετά χαμηλά από
0.004-0.006 για τη  ΖΡΛ και 0.002 για την ΟΧΡΑ. Ο χρόνος προσρόφησης του 50% της συνολικά
προσροφώμενης ουσίας 44% περίπου της αρχικής συγκέντρωσης κυμάνθηκε για τις δύο
συγκεντρώσεις της ΖΡΛ από 4.1 – 4.5 min και στα 4.2 min για την ΟΧΡΑ με χρήση του μοντέλου
1ης τάξης με ένα όρο.

Το εκθετικό μοντέλο με δύο όρους έδειξε καλύτερη προσαρμογή από αυτή του εκθετικού με
ένα όρο. Οι τιμές R2 για την κινητική της ΖΡΛ στο ΚΠΒΠ11 κυμαίνονται από 0.998 – 0.9998 με
χαμηλές τιμές στα SSR (10-3 και 10-5). Η προσαρμογή της καμπύλης κινητικής στις τιμές για την
κινητική της ΟΧΡΑ ήταν R2 =0.9998 και το αντίστοιχο SSR ήταν κάτω από 10-3. Από τα στοιχεία
του εκθετικού μοντέλου με δύο όρους μπορούμε να δούμε ότι η προσρόφηση του 74.4% και 78.6%
της συνολικά προσροφώμενης συγκέντρωσης έγινε σε πολύ μικρούς χρόνους –10 min περίπου-
ενώ το υπόλοιπο 16.3% και 10.2% της συνολικά προσροφώμενης συγκέντρωσης σημειώθηκε σε
χρόνους 95 και 100 min. Η κινητική της οχρατοξίνης στην κρυογέλη ΚΠΒΠ11 έδειξε παρόμοια
αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της κινητικής έδειξαν ότι οι παράμετροι που λαμβάνουμε είναι
παρόμοιοι με αυτούς της ΖΡΛ (Α1 =0.868 t1= 2.916 min, Α2= 0.088 και t2=23.720 min).
Συγκρίνοντας επίσης τα ανώτατα και κατώτατα όρια που παρουσιάζουν οι υπολογιζόμενες
σταθερές και για τις δύο μυκοτοξίνες είναι στην ίδια περιοχή τιμών. Στις Εικόνες 4.1 και 4.2.
παρουσιάζονται οι πειραματικές τιμές καθώς και οι υπολογιζόμενες εκθετικές καμπύλες 1ης τάξης
με ένα και δύο όρους.

Πίνακας 4.2. Υπολογιζόμενες παράμετροι της κινητικής της προσρόφησης οχρατοξίνης
Α στην κρυογέλη ΚΠΒΠ11 με χρήση κινητικών μοντέλων 1ης και 2ης τάξης.

Σταθερές κινητικής προσρόφησης ΟΧΡΑ σε ΚΠΒΠ11 με το πρώτο μοντέλο
Παράμετρος Τιμή Τυπικό

Σφάλμα
Κατώτατο
Όριο

Ανώτατο Όριο

A1 0.868 0.006 0.855 0.882
t1 (min) 2.916 0.184 2.481 3.357

χ2= 2.74994E-4 SSR= 0.00247
R2 = 0.99635

Σταθερές κινητικής προσρόφησης ΟΧΡΑ σε ΚΠΒΠ11 με το δεύτερο μοντέλο
A1  0.802 0.014 0.743 0.832
t1 (min)  2.359 0.102 2.017 2.598
A2  0.088 0.012   0.062   0.141
t2 (min) 23.720 5.551 12.724 54.159

χ2= 1.86899E-5 SSR= 1.30829E-4

R2 = 0.99981
Σταθερές κινητικής προσρόφησης ΟΧΡΑ σε ΚΠΒΠ11 με το τρίτο μοντέλο
1/qe*ks (min gr/ mg)    0.0010   7.568E-5 0.0008 0.0012
1/qe (g/μg)    0.0008   1.372E-6 0.0008 0.0008
Ks (min-1)    0.8763 0.003 0.7438 1.0808
Qe (μg/g) 1123.879 1.734 1127.993            1119.2720

SSR= 7.18E-15 R2 = 0.99998

Το μοντέλο δεύτερης τάξης παρουσίασε την καλύτερη προσαρμογή στα αποτελέσματα από
όλα τα παρουσιαζόμενα μοντέλα. Οι συντελεστές R2 κυμάνθηκαν από 0.9998 και 0.99999 για την
ΖΡΛ και 0.99998 για την ΟΧΡΑ. Οι σταθερές qe υπολογίστηκαν υψηλότερες όπως αναμενόταν για
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την μεγαλύτερη συγκέντρωση της ζεαραλενόνης (2021.9 μg/g, Co= 5.5 μg/g και 1253.2 μg/g, Co=
3.4 μg/g). Η σταθερά ks ή οποία μας δείχνει το ρυθμό προσρόφησης των μυκοτοξινών στην
κρυογέλη δείχνει υψηλότερες τιμές στην μεγαλύτερη αρχική συγκέντρωση ΖΡΛ (0.8038 min-1) από
ότι στην μικρότερη (0.649 min-1). Στις Εικόνες 4.3 και 4.4 παρουσιάζονται γραφικά οι προσαρμογές
των κινητικών καμπυλών στα αποτελέσματα προσρόφησης των μελετώμενων μυκοτοξινών.

Οι λόγοι ποσότητας αρχικής ουσίας qo προς την ποσότητα προσροφητή m και που
χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα κινητικής υπολογίζονται σε 1400 και 2200 για την ΖΡΛ και στα
1333 για την ΟΧΡΑ. Λαμβάνοντας υπόψην τα μοριακά βάρη των μυκοτοξινών ζεαραλενόνη και
μυκοτοξίνη (318.4 και 403.8) οι αντίστοιχες τιμές μοριακών ποσοτήτων προς την ποσότητα
προσροφητή είναι 4.4 και 6.9 μmole ανά gr προσροφητή για την ΖΡΛ και 3.3 μmole/gr για την
ΟΧΡΑ.

Πίνακας 4.3. Υπολογιζόμενες παράμετροι της κινητικής της προσρόφησης ζεαραλενόνης
στην κρυογέλη ΚΠΒΠ11 με κινητικών μοντέλων 1ης και 2ης τάξης.

Σταθερές κινητικής προσρόφησης ΖΡΛ σε ΚΠΒΠ11 με το τρίτο μοντέλο (Co=3.4 μg/ml)
Παράμετρος Τιμή Τυπικό

Σφάλμα
Κατώτατο
Όριο

Ανώτατο Όριο

A1 0.879 0.011 0.856 0.902
t1 (min) 3.156 0.318 2.433 3.902

χ2= 8.20406E-4 SSR= 0.00656
R2 = 0.99046

Σταθερές κινητικής προσρόφησης ΖΡΛ σε ΚΠΒΠ11 με το τρίτο μοντέλο (Co=5.5 μg/ml)
Παράμετρος Τιμή Τυπικό

Σφάλμα
Κατώτατο
Όριο

Ανώτατο Όριο

A1 0.892 0.008 0.874 0.911
t1 (min) 2.881 0.246 2.320 3.450

χ2= 5.11154E-4 SSR= 0.00409
R2 = 0.99421

Σταθερές κινητικής προσρόφησης ΖΡΛ σε ΚΠΒΠ11 με το δεύτερο μοντέλο (Co=3.4 μg/ml)
A1   0.744 0.052 0.540    0.840
t1 (min)   1.995 0.421 0.999    2.853
A2   0.163 0.048 0.078    0.337
t2 (min) 20.942 8.478 2.851 228.368

χ2= 2.03586E-4 SSR= 0.00122
R2 = 0.99823

Σταθερές κινητικής προσρόφησης ΖΡΛ σε ΚΠΒΠ11 με το δεύτερο μοντέλο (Co=5.5 μg/ml)
A1   0.786 0.015   0.743   0.815
t1 (min)   2.024 0.101   1.747   2.237
A2   0.129 0.013   0.103   0.169
t2 (min) 18.962 2.759 13.474 27.575

χ2= 1.33405E-5 SSR= 8.00429E-5

R2 = 0.99989
Σταθερές κινητικής προσρόφησης ΖΡΛ σε ΚΠΒΠ11 με το τρίτο μοντέλο (Co= 3.4 μg/ml)
1/qe*ks (min gr/ mg) 0.0012   2.17E-04      0.001      0.002
1/qs (g/μg)   7.98E-04   3.94E-06      0.001      0.001
ks (min-1) 0.649 0.006      0.467      1.113
qm (μg/g)  1253.225 6.182 1238.579 1267.599

SSR= 2.11E-15 R2 = 0.99981
Σταθερές κινητικής προσρόφησης ΖΡΛ σε ΚΠΒΠ11 με το τρίτο μοντέλο (Co= 5.5 μg/ml)
1/qe*ks (min gr/ μg) 0.0006   2.744E-5 0.0055 0.0006
1/qs (g/μg) 0.0005   4.977E-5 0.0004 0.0004
ks (gr/μg min) 0.8038 0.001 0.5843 3.4179
qm (μg/g)   2021.9462 2.035 1993.188 2046.119

SSR= 1.38E-17 R2 = 0.99999
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Εικόνα 4.1. Κινητική της προσρόφησης της ζεαραλενόνης στην κρυογέλη ΚΠΒΠ11 για αρχικές
συγκεντρώσεις (α) 5.5 μg/ml και (β) 3.4 μg/ml.
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Εικόνα 4.2. Κινητική της προσρόφησης της οχρατοξίνης Α στο πολυμερικό ΚΠΒΠ11 για αρχική
συγκένρωση 2.0 μg/ml
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Εικόνα 4.3. Κινητική της προσρόφησης της ζεαραλενόνης στο πολυμερικό ΚΠΒΠ11 με χρήση του
μοντέλου 2ης τάξης

Εικόνα 4.4. Κινητική της προσρόφησης της οχρατοξίνης Α στο πολυμερικό ΚΠΒΠ11 με χρήση του
μοντέλου 2ης τάξης
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4.3.2. Αποτελέσματα πειραμάτων ισόθερμης προσρόφησης
Τα αποτελέσματα των πειραμάτων ισόθερμου προσρόφησης για τις μυκοτοξίνες ΖΡΛ και

ΟΧΡΑ προσομοιώθηκαν με τις εξισώσεις Langmuir και Freundlich και τα αποτελέσματα της
παλλινδρόμησης παρουσιάζονται στους Πίνακες 4.3. και 4.4.

Οι επαναλήψεις στα πολυμερή ΚΠΒΠ1 και ΚΠΒΠ2 που έγιναν για την ζεαραλενόνη
αφορούσαν διαφορετικές συγκεντρώσεις και διαφορετικούς λόγους πολυμερών όπως
συμπεραίνεται στον Πίνακα 4.1.

Πίνακας 4.3. Προσαρμογή των δεδομένων προσρόφησης της ζεαραλενόνης με τις
ισόθερμες Langmuir και Freundlich.

Ισόθερμος Langmuir

Κρυογέλη Μυκοτοξίνη Α
±Std Error

(g/μg)

Β
±Std Error

(μg/ml)

R2 qm
(μg/g)

K
(ml/mg)

ΚΠΒΠ1 Ζεαραλενόνη 0,00082
±0,00006

0,00038
±0,00007

0,9713 1216 2163

ΚΠΒΠ1 Ζεαραλενόνη 0,00039 ±
0,00003

0,00140
± 0,00009

0,9743 2592 275

ΚΠΒΠ2 Ζεαραλενόνη 0,00092
±0,00004

0,00038
±0,00008

0,9857 1089 2435

ΚΠΒΠ2 Ζεαραλενόνη 0,00029
±0,00002

0,00107
±0,00006

0,9728 3455 271

Ισόθερμος Freundlich

Κρυογέλη Μυκοτοξίνη Log(k)
±Std Error

N
± Std Error

R2 k
(μg/g)

n

ΚΠΒΠ1 Ζεαραλενόνη 2,903 ±
0,084

0,430
±0,030

0,8149 800 0,430

ΚΠΒΠ1 Ζεαραλενόνη 2,762
±0,053

0,635
±0,027

0,9598 579 0,635

ΚΠΒΠ2 Ζεαραλενόνη 2,853
± 0,076

0,325
±0,030

0,7238 713 0,325

ΚΠΒΠ2 Ζεαραλενόνη 2,871
±0,045

0,644
±0,020

0,9713 743 0,644

Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.3. τα δεδομένα δείχνουν να προσομοιώνονται
αρκετά καλά με την ισόθερμο Langmuir για τα πολυμερή ΚΠΒΠ1 και ΚΠΒΠ2. Οι τιμές R2 για τα
δεδομένα προσρόφησης κυμαίνονται μεταξύ 0.9417 – 0.9857. Η ισόθερμος Freundlich έδειξε να
προσομοιώνει αρκετά καλά τα δεδομένα στις περιπτώσεις των κρυογελών ΚΠΒΠ1 και ΚΠΒΠ2 που
αφορούσαν τις μικρές ποσότητες προσροφητή και του μεγαλύτερου λόγου τιμών (R2 0,9598 και
0.9713). Στις Εικόνες 4.5-4.8 παρουσιάζονται τα δεδομένα προσρόφησης της ΖΡΛ στις κρυογέλες
ΚΠΒΠ1 και ΚΠΒΠ2 με χρήση της ισόθερμου Langmuir (Εικ. 4.5, 4.7.) και με χρήση της ισόθερμου
Freundlich (Εικ. 4.6., 4.8.).

Οι υπολογιζόμενες τιμές των σταθερών qm οι οποίες προέκυψαν από την αντίστροφη τιμή
της παραμέτρου Α υπολογίστηκαν στους μικρούς λόγους αρκετά χαμηλότερα από ότι στους
μεγάλους λόγους. Για του λόγους τιμών ποσοτήτων μεταξύ 380-1250 οι υπολογιζόμενες qm
κυμάνθηκαν στην περιοχή τιμών από 1100 μg/g – 1200 μg/g περίπου. Υψηλότερες τιμές
λαμβάνουμε στους μεγαλύτερους λόγους τιμών 880-4360 (qm 2592 και 3455 μg/g για την
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προσροφητική ικανότητα των πολυμερών ΚΠΒΠ1 και ΚΠΒΠ2 αντίστοιχα στα διαλύματα ΖΡΛ.
Αντίστροφη συσχέτιση με τους λόγους ποσοτήτων παρουσίασαν οι σταθερές ισορροπίας Κ. Στο
λόγο ποσοτήτων 880-4360 οι τιμές που υπολογίστηκαν ήταν 2592 και 3455 το σύστημα κρυογέλης
ΚΠΒΠ1-ζεαραλενόνης και στο σύστημα ΚΠΒΠ2-ζεαραλενόνης αντίστοιχα. Στους λόγους 380-1250
οι τιμές της σταθεράς K υπολογίστηκαν αρκετά χαμηλότερες 1216 και 1089 ml/mg για τα ΚΠΒΠ1
και ΚΠΒΠ2.

Πίνακας 4.4. Προσαρμογή των δεδομένων προσρόφησης της οχρατοξίνης Α με τις
ισόθερμες Lanmguir και Freundlich.

Ισόθερμος Langmuir

Κρυογέλη Μυκοτοξίνη Α
±Std Error

(g/μg)

Β
±Std Error

(μg/ml)

R2 qm
±Std  Error

(μg/g)

K
±Std Error

(ml/μg)
ΚΠΒΠ1 Οχρατοξίνη Α 0,00163

± 0,00025
0,00568

± 0,00060
0,8776  612 288

ΚΠΒΠ2 Οχρατοξίνη Α 0,00033
± 0,00033

0,00670
± 0,00083

0,3332 1747 85

ΚΠΒΠ5 Οχρατοξίνη Α 0,00009
±0,00054

0,01015
± 0,00129

0,0050 10662 9

ΚΠΒΠ11 Οχρατοξίνη Α 0,00006
± 0,00003

0,00015
± 0,00001

0,3941 15974 414

Ισόθερμος Freundlich

Κρυογέλη Μυκοτοξίνη Log(k)±Std
Error

n ± Std Error R2  k
(μg/g)

n

ΚΠΒΠ1 Οχρατοξίνη Α 2,141
±0,046

0,654
±0,017

0,9707 138 0,654

ΚΠΒΠ2 Οχρατοξίνη Α 2,149
±0,072

0,840
±0,027

0,9583 141 0,840

ΚΠΒΠ5 Οχρατοξίνη Α 1,989
±0,112

0,998
±0,041

0,9300 98 0,998

ΚΠΒΠ11 Οχρατοξίνη Α 3,702
± 0,067

0,877
± 0,033

0,9663 5038 0,877

Τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.4. δείχνουν ότι τα δεδομένα προσρόφησης της οχρατοξίνης
Α προσομοιώνονται καλύτερα με χρήση της ισόθερμου Freundlich.  Οι υπολογιζόμενες τιμές του
συντελεστή παλινδρόμησης R2 κυμαίνονται από 0.9300-0.9707. Αντίθετα οι συντελεστές
παλλινδρόμησης R2 για την ισόθερμο Langmuir παρουσίασαν μέγιστη τιμή 0.8776 για το σύστημα
κρυογέλη ΚΠΒΠ1-οχρατοξίνη Α. Η κρυογέλη ΚΠΒΠ11 έδειξε την υψηλότερη προσροφητικότητα
οχρατοξίνης Α k= 5038μg/g. Η κρυογέλη ΚΠΒΠ2 έδειξε υψηλότερη προσροφητικότητα από τις
κρυογέλες ΚΠΒΠ1 και ΚΠΒΠ5. Οι συντελεστές n οι οποίοι σχετίζονται με τον βαθμό κάλυψης της
επιφάνειας έδειξαν υψηλότερη τιμή για το πολυμερές ΚΠΒΠ5 n= 0.998 υποστηρίζοντας μια σχεδόν
γραμμική σχέση μεταξύ προσροφώμενης ποσότητας μυκοτοξίνης σε σχέση την ελεύθερη
συγκέντρωση μυκοτοξίνης. Στις Εικόνες 4.9-4.12 παρουσιάζονται οι ισόθερμες καμπύλες και τα
αποτελέσματα προσρόφησης της οχρατοξίνης Α στα πολυμερικά ΚΠΒΠ1, ΚΠΒΠ2, ΚΠΒΠ5, με
χρήση της ισόθερμου Langmuir (Εικ. 4.9) και με χρήση της ισόθερμου Freundlich (Εικ. 4.10).
Αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις για την κρυογέλη ΚΠΒΠ11 παρουσιάζονται στις Εικ. 4.11 και
4.12.

Στην Εικόνα 4.13. παρουσιάζονται χρωματογραφήματα των μυκοτοξινών ζεαραλενόνη και
οχρατοξίνη Α που λάβαμε από τα πειράματα ισόθερμης προσρόφησης.



Σελίδα-115-

Εικόνα 4.5. Ισόθερμος Langmuir και δεδομένα προσρόφησης ζεαραλενόνης στις κρυογέλες ΚΠΒΠ1 και
ΚΠΒΠ2 στους λόγους ποσοτήτων 380-1250.

Εικόνα 4.6. Ισόθερμος Freundlich και δεδομένα προσρόφησης ζεαραλενόνης στις κρυογέλες ΚΠΒΠ1 και
ΚΠΒΠ2 στους λόγους ποσοτήτων 380-1250.
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Εικόνα 4.7.  Ισόθερμος Langmuir και δεδομένα προσρόφησης ζεαραλενόνης στις κρυογέλες ΚΠΒΠ1 και
ΚΠΒΠ2 στους λόγους ποσοτήτων 880-4360.

Εικόνα 4.8. Ισόθερμος Freundlich και δεδομένα προσρόφησης ζεαραλενόνης στις κρυογέλες ΚΠΒΠ1 και
ΚΠΒΠ2 στους λόγους ποσοτήτων 880-4360.
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Εικόνα 4.9. Ισόθερμος Langmuir και δεδομένα προσρόφησης οχρατοξίνης Α στις κρυογέλες ΚΠΒΠ1,
ΚΠΒΠ2, ΚΠΒΠ5.

Εικόνα 4.10. Ισόθερμος Freundlich και δεδομένα προσρόφησης οχρατοξίνης Α στις κρυογέλες ΚΠΒΠ1,
ΚΠΒΠ2, ΚΠΒΠ5.
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Εικόνα 4.11. Ισόθερμος Langmuir και δεδομένα προσρόφησης οχρατοξίνης Α στην κρυογέλη ΚΠΒΠ11.

Εικόνα 4.12. Ισόθερμος Freundlich και δεδομένα προσρόφησης οχρατοξίνης Α στην κρυογέλη ΚΠΒΠ11.



Σελίδα-119-

Εικόνα 4.13. Χρωματογραφήματα των μυκοτοξινών ζεαραλενόνης (αριστερά) -σύστημα HPLC 2- και
οχρατοξίνης Α (δεξιά)-σύστημα HPLC 1 χωρίς την παρουσία πολυμερικών προσμίξεων.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ποικιλία μοντέλων για την περιγραφή της χημικής κινητικής σε διάφορους προσροφητές

έχει αναφερθεί ή μελετηθεί από πολλούς ερευνητές [58, 142, 161]. Αναφέρουμε συνοπτικά την
χρήση λογαριθμικού μοντέλου πρώτης τάξης log(1-qads/qe)=kt26 για την περιγραφή συστήματος
προσρόφησης ζεόλιθου σε αμμωνία, όπως και το χρονοεξαρτώμενο μοντέλο Freundlich qads/m=

                                                          
26 Όπου log=log10, qads/qe ο λόγος την προσροφώμενης ποσότητας την χρονική στιγμή t προς την
προσροφώμενη ποσότητα κατά την ισορροπία και k η σταθερά ρυθμού προσρόφησης.



Σελίδα-120-

kCotn27 για την περιγραφή των αποτελεσμάτων του ίδιου συστήματος αλλά και της ενυδάτωσης
υδρογελών του ακρυλαμιδίου [145, 164]. Κινητικά μοντέλα που προσομοιώνουν την προσρόφηση
πρωτεϊνών σε υλικά όπως η σεφαρόζη περιγράφονται με πιο πολύπλοκες σχέσεις όπου

λαμβάνονται υπόψη και χαρακτηριστικά του συστήματος 
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[58, 161].
Τα παραπάνω αναφερόμενα μοντέλα ελέχθησαν στα πειραματικά δεδομένα προσρόφησης

σε προκαταρκτικές μελέτες κινητικής αν και αναφέρονται σε διαφορετικά προσροφητικά
συστήματα. Τα δύο πρώτα μοντέλα έδωσαν χαμηλές τιμές συντελεστών παλινδρόμησης R2 <
0.900 ενώ το τρίτο έδωσε αρκετά καλή συσχέτιση R2= 0.996. Η μη καλή απόδοση του τρίτου
μοντέλου οφείλεται στον υπολογισμό των σταθερών k1 και V, v όπου παρουσιάστηκαν εξαιρετικά
μεγάλα σφάλματα καθώς επίσης και στο ότι δεν προσέγγισε ενδιάμεσες χρονικά στιγμές (χρόνοι
15-25 min) και απέκλινε σε χρόνους μεγαλύτερους των 90 min. Τα λογαριθμικά διαγράμματα των
μοντέλων 1 και 2 έδειξαν καλή προσέγγιση όταν τα αποτελέσματα χωρίστηκαν σε δύο χρονικές
ομάδες –1η ομάδα 0-25 min, 2η ομάδα τα υπόλοιπα δείχνοντας πιθανόν ότι υπάρχουν δύο
διαφορετικά στάδια προσρόφησης.

Τα εκθετικά μοντέλα με ένα και δύο όρους που παρουσιάζονται στην παρούσα διατριβή
χρησιμοποιήθηκαν και στο Κεφ. 2 του Ειδικού Μέρους για την προσρόφηση των τετρακυκλινών σε
ενεργό άνθρακα δίνοντας πολύ καλά αποτελέσματα. Το εκθετικά αυξανόμενο μοντέλο με ένα όρο
δείχνει να προσεγγίσει αρκετά ικανοποιητικά τα αποτελέσματα. Από τις Εικόνες 4.1 και 4.2.
παρατηρούμε ότι το μοντέλο όπως και στον ενεργό άνθρακα υπερεκτιμά τα δεδομένα για τις
αρχικές χρονικές στιγμές -μέχρι τα 40 περίπου λεπτά- ενώ υποεκτιμά τις δεδομένα για μεγαλύτερες
χρονικές στιγμές. Το εκθετικό μοντέλο με δύο όρους εκτός από την εξαιρετικά καλή προσαρμογή
των συντελεστών R2 διέρχεται από όλα τα πειραματικά σημεία όπως δείχνουν οι Εικόνες 4.1. και
4.2. Η καλύτερη προσαρμογή ενισχύει την θέση ότι η χημική κινητική των μυκοτοξινών
ζεαραλενόνης και οχρατοξίνης Α παρουσιάζει δύο στάδια. Η προσαρμογή με το τρίτο μοντέλο
δείχνει ακριβώς τα δύο στάδια της προσρόφησης.

Οι τιμές που υπολογίστηκαν για τις σταθερές Α1, Α2, t1 και t2 δείχνουν ότι η κινητική της
προσρόφησης της ζεαραλενόνης δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα από τις αρχικές τιμές των
συγκεντρώσεων. Το ίδιο μπορούμε να ισχυριστούμε για το τρίτο μοντέλο όπου οι τιμές της
σταθεράς ks υπολογίστηκαν μέσα στα ανώτερα και κατώτατα όρια τιμών της προσαρμογής. Οι
τιμές της κινητικής της προσρόφησης της οχρατοξίνης έδειξαν και αυτές αρκετά κοντινές τιμές με
αυτές της ζεαραλενόνης. Όμως λόγω της διαφορετικότητας των μορίων καθώς και των
πειραματικών συνθηκών δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε κάποια ποιοτική εξήγηση της
ομοιότητας των  υπολογιζόμενων σταθερών.

Πολλά έχουν αναφερθεί για την προσρόφηση διαφόρων μορίων σε προσροφητές.
Διαφοροποίηση των μοντέλων υπάρχει όταν τα υλικά χαρακτηρίζονται ως πορώδη (porous) και μη
πορώδη (non-porous). Ένα στάδιο προσρόφησης είναι όταν τα μόρια της προσροφώμενης ουσίας
διέρχονται από μια μεμβράνη διαλύτη που περιβάλλει τα σωμάτια του προσροφητή και
εναποθέτονται στην εξωτερική επιφάνεια του. Εάν το υλικό είναι μη πορώδες ή αν το μέγεθος των
μορίων είναι αρκετά πιο μεγάλο από τους πόρους της επιφάνειας τότε αναφερόμαστε σε μια
εναπόθεση μορίων στην επιφάνεια [57]. Εάν το υλικό είναι πορώδες ή αν το μέγεθος των μορίων
είναι μικρότερο σε σχέση με τους πόρους της επιφάνειας ένα δεύτερο στάδιο διάχυσης των μορίων
λαμβάνει μέρος και αφορά την κίνηση των μορίων της ουσίας στα «ενδότερα» στρώματα των
σωματιδίων [57].

Προσροφητικά συστήματα όπως οι ζεόλιθοι, η διασταυρούμενη πολυβινυλοπυρρολιδόνη, ο
ενεργός άνθρακας χαρακτηρίζονται από πορώδη επιφάνεια. Οι μηχανισμοί σύνδεσης που
παρουσιάζουν εξαρτώνται από το είδος του υλικού και επηρεάζονται από διάφορα χαρακτηριστικά

                                                          
27 Όπου η σταθερά k αντιστοιχεί στον ρυθμό προσρόφησης, t ο χρόνος ενώ Co και qads/m έχουν τις έννοιες
τις συνήθεις έννοιες που χρησιμοποιούνται στο κείμενο.
28 Όπου οι σταθερές α, b εξαρτώνται από την qm, όγκο διαλύματος V, όγκο προσροφητή v, αρχική
συγκέντρωση Co.
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του πειράματος όπως θερμοκρασία, pH κ.ά. Ο μηχανισμός σύνδεσης σε διασταυρούμενη
πολυβινυλοπυρρολιδόνη έχει μελετηθεί από διάφορους ερευνητές. Οι  Carli and Garbassi, 1985
μελέτησαν με φασματοσκοπία ακτινών Χ την σύνδεση γριζεοφουλβίνης (griseofulvin) σε διάφορες
μορφές διασταυρούμενου PVP. Τα αποτελέσματα τους έδειξαν ότι ο μηχανισμός της διάχυσης των
μορίων γριζεοφουλβίνης είναι ο βασικότερος μηχανισμός σύνδεσης [165].

Οι δεσμοί υδρογόνου φαίνεται να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην σύνδεση των ουσιών
με την διασταυρούμενη πολυβινυλλοπυρολιδόνη αλλά και στις υδατοδιαλυτές μορφές της [12, 36,
40, 133, 154, 166-167]. Μελέτη της προσρόφησης φλαβονοειδών (ουσίες με αρωματικούς
δακτυλίους) σε διασταυρούμενη πολυβινυλοπυρρολιδόνη συσχέτισε την ποσοστά προσρόφησης
με την χημική δομή των ουσιών. Παρατηρήθηκε ότι η παρουσία ομάδων υδροξυλίου σε ακραίες
θέσεις του μορίου αυξάνουν την προσροφητική ικανότητα της πολυβινυλοπυρρολιδόνης. Παρόμοια
αύξηση παρατηρήθηκε σε όσα φλαβονοειδή διέθεταν μεγάλο αριθμό ομάδων υδροξυλίου [12]. Οι
Fromming και συνεργ. 1981 μελέτησαν την σύνδεση 32 φαρμάκων διαφόρων χημικών δομών σε
διασταυρούμενο PVP. Μικρά ποσοστά σύνδεσης (<5%) είχαν ουσίες που δεν διέθεταν φαινολικές
ομάδες, ενώ ποσοστά από 5-33% παρουσίασαν οι ουσίες που διέθεταν ένα αρωματικό δακτύλιο ή
διέθεταν ομάδες υδροξυλίου [154].  Εκτός όμως από τους δεσμούς υδρογόνου φαίνεται ότι και
υδρόφοβες δυνάμεις είναι δυνατές στο μόριο της ΒΠ. Μελέτες σύνδεσης υδρόφοβων μορίων όπως
του βενζοικού οξέος σε υδατοδιαλυτό PVP παρουσιάστηκαν από τον Plaizer-Verkammen, 1984 σε
μη πολικές φάσεις [168].

Οι συντακτικοί τύποι των ουσιών ζεαραλενόνη και οχρατοξίνη Α παρουσιάζονται στις Εικ.
4.1 και 4.2 του Γεν. Μέρους. Το μόριο της ζεραλανόνης διαθέτει δύο υδροξυλομάδες και δύο
κετονομάδες και η οχρατοξίνη Α, δύο υδροξυλομάδες και τρεις κετονομάδες. Οι περισσότερες
ομάδες της οχρατοξίνης πιθανόν να δίνουν την εντύπωση ότι η οχρατοξίνη μπορεί να συνδεθεί σε
μεγαλύτερο βαθμό από ότι η ζεαραλενόνη κάτι που δεν δείχνουν τα αποτελέσματα του Κεφ. 3 και
του παρόντος κεφαλαίου. Παρατηρώντας τις θέσεις των ομάδων της ζεαραλενόνης βλέπουμε ότι
διαθέτει μια υδροξυλομάδα όπως και μια κετονομάδα στο μόριο της οι οποίες βρίσκονται σε
ακραίες θέσεις του μορίου σε αντίθεση με την οχρατοξίνη Α όπου οι περισσότερες ομάδες της είναι
συγκεντρωμένες σε μια «περιοχή» του μορίου της. Οι ακραίες υδροξυλο- και κετονο- ομάδες της
ζεαραλενόνης δείχνουν ότι η σύνδεση δεν επηρεάζεται από τα γειτονικά μόρια όπως πιθανόν
συμβαίνει στο μόριο της οχρατοξίνης κάτι που σε συνδυασμό με το μικρό μοριακό της βάρος την
κάνει πιο «προτιμητέα» στην σύνδεση της σε σχέση με την οχρατοξίνη.

Μια γενική παρατήρηση που αφορά τα ελεγχόμενα μοντέλα ισόθερμης προσρόφησης
πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη. Παρατηρήσαμε ότι στον ενεργό άνθρακα τα αποτελέσματα
προσομοιώθηκαν σχεδόν άριστα με τις ισόθερμες Langmuir. Στην περίπτωση των μελετώμενων
κρυογελών οι συντελεστές R2 ακόμα και στις καλύτερες προσαρμογές δεν παρουσίασαν
μεγαλύτερες τιμές από 0.985. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι πηγές της απόκλισης των
δεδομένων προσρόφησης στα δύο συστήματα μπορεί να οφείλονται στο ότι οι ισόθερμες
καμπύλες των μυκοτοξινών στηρίχθηκαν σε λιγότερα διαλύματα από ότι αυτές των αυτές των
τετρακυκλινών (οκτώ και δέκα δείγματα αντίστοιχα). Όμως ελέγχοντας δεδομένα που αφορούν την
προσρόφηση σε πολυβινυλοπυρρολιδόνη διαπιστώθηκε ότι οι συντελεστές R2 παρουσιάζουν
χαμηλές τιμές. Μελέτη των McMurrough και συνεργ. 1995, σε προσρόφηση κατεχινών (catechins)
και προανθοκυανιδινών (proanthocyanidins) σε μπύρα δείχνει ότι η καλύτερη προσαρμογή των
δεδομένων δεν ξεπέρασε το 0.9824 ενώ κυμάνθηκε από 0.837-0.967 με χρήση ισόθερμου
Freundlich και μέχρι δεκαπέντε (15) μελετώμενα δείγματα [36]. Οι λόγοι της μη άριστης
προσαρμογής σε πολυβινυλοπυρρολιδόνη θα πρέπει να αναζητηθούν στα εξής. →Δεν υπάρχει
ένα συγκεκριμένο προτεινόμενο μοντέλο προσρόφησης σε πολυβινυλοπυρρολιδόνη ή σε
συμπολυμερή της. →Τα πολυμερή σωμάτια του PVP, (συμπολυμερή, κρυογέλες) σε αντίθεση με
τον ενεργό άνθρακα παρουσιάζουν μεταβαλλόμενο όγκο λόγω της προσρόφησης νερού κάτι που
θα μπορούσε δυνητικά να αποτελεί πηγή απόκλισης.

Υποστηρίζουμε ότι: η ισόθερμος Langmuir περιγράφει καλύτερα τα αποτελέσματα της
προσρόφησης στους μικρούς λόγους ποσοτήτων ζεαραλενόνης-κρυογέλης (1:380-1:1250 μg/g,
mo/qo= 800:1-2620:1) ενώ η ισόθερμος Freundlich στα μεγάλους λόφους (1:880-1:4360, mo/qo=
230:1 – 1150:1).

Η παραπάνω πρόταση μπορεί να υποστηριχθεί με πολλές παρατηρήσεις.  Η πρώτη
παρατήρηση σχετίζεται με την ποσότητα των κρυογελών που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα.
Στις πρώτες περιπτώσεις η ποσότητα των κρυογελών ήταν τέσσερις φορές μεγαλύτερη από ότι
στις υπόλοιπες. Ποιοτικά το παραπάνω σημαίνει ότι η ενεργός επιφάνεια του προσροφητή ήταν
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αντίστοιχα αυξημένη κατά τέσσερις φορές περίπου ενώ οι ποσότητες στα διαλύματα δεν
διαφοροποιήθηκαν ιδιαίτερα. Έτσι λοιπόν στα παραπάνω συστήματα μπορούμε να υποστηρίξουμε
ότι η προσρόφηση των μορίων ζεαραλενόνης μπορεί να ακολουθήσει τις προϋποθέσεις για
ισόθερμο Langmuir. Υπενθυμίζουμε ότι οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν το ότι δεν υπάρχουν
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μορίων προσροφώμενης ουσίας και πλέγματος. Επίσης υπάρχει
μονοστρωματική κάλυψη των περιοχών σύνδεσης οι οποίες είναι μεταξύ τους ισοδύναμες [55,
163]. Συμπερασματικά αφού τα μόρια της ζεαραλενόνης βλέπουν ένα τετραπλάσιο αριθμό
περιοχών σύνδεσης δείχνει λογικό να υποθέσουμε ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μορίων της
πρέπει να είναι μικρότερες, λόγω της μεγαλύτερης απόστασης που υπάρχει μεταξύ των
«γειτονικών» προσροφημένων μορίων. Λίγο διαφορετικά ας δεχθούμε ότι υπάρχουν περισσότερες
από μια περιοχές σύνδεσης με διαφορετικές σταθερές σύνδεσης. Δείχνει λογικό να υποθέσουμε ότι
το μεγαλύτερο ποσοστό των μορίων θα προσροφηθεί σε περιοχές με υψηλότερη σταθερά
σύνδεσης. Εφόσον οι συγκεντρώσεις της ζεαραλενόνης είναι χαμηλές σε σχέση με την επιφάνεια
που πρέπει να καλυφθεί, η προτίμηση σε περιοχές σύνδεσης με υψηλότερες σταθερές δείχνει πιο
πιθανή.

Η δεύτερη παρατήρηση αφορά τους συντελεστές R2 των ισόθερμων. Στις περιπτώσεις των
λόγων 1:380-1:1250 η ισόθερμος Langmuir προσεγγίζει πολύ καλά τα αποτελέσματα ενώ η
ισόθερμος Freundlich αποκλίνει αρκετά. Όμως στους λόφους 800:1-2620:1 η ισόθερμος Freundlich
πλησιάζει αρκετά τις τιμές R2 της ισόθερμου Langmuir. Στα πρώτα μάλιστα συστήματα
προσομοιώσεις των ισόθερμων σε δεδομένα χωρίς σημεία χαμηλών λόγων (μικρές συγκεντρώσεις
ζεαραλενόνης) βελτίωσαν την προσαρμογή της Langmuir σε 0.9919 για το σύστημα ΚΠΒΠ1-
ζεαραλενόνη και 0.9881 για το σύστημα ΚΠΒΠ2- ζεαραλενόνη. Οι αντίστοιχες τιμές των σταθερών
qmax και Κ μεταβλήθηκαν –κυρίως η Κ- σε 1157 μg/g και 2808 ml/mg για το σύστημα ΚΠΒΠ1-
ζεαραλενόνη και 1069 μg/g και 2846 ml/mg για το ΚΠΒΠ2-ζεαραλενόνη. Οι αποκλίσεις της
ισόθερμου Freundlich σε αυτά τα συστήματα μεγάλωσαν.

Πίνακας 4.5. Προσομοίωση των δεδομένων προσρόφησης της ζεαραλενόνης με τις ισόθερμες
Langmuir και Freundlich (με αφαίρεση σημείων)

Ισόθερμος Langmuir

Κρυογέλη Μυκοτοξίνη Α±Std Error  
(g/μg)

Β±Std Error
(mg/ml)

R2 qm
(μg/g)

K
(ml/mg)

ΚΠΒΠ1 Ζεαραλενόνη 0.0086
±3.49*10-5

0.000308
± 4.29*10-5

0.9919 1157 2808

ΚΠΒΠ1 Ζεαραλενόνη 0.00351
±3.63*10-5

0.00148
±0.00011

0.9493 2850 237

ΚΠΒΠ2 Ζεαραλενόνη 0.00094
±0.00004

0.00033
±0.00008

0.9881 1069 2846

ΚΠΒΠ2 Ζεαραλενόνη 0.00028
±3.09*10-5

0.001068
±7.8*10-5

0.9461 3451 271

Ισόθερμος Freundlich

Κρυογέλη Μυκοτοξίνη Log(k)±Std
Error

n ± Std Error R2 K
(μg/g)

n

ΚΠΒΠ1 Ζεαραλενόνη 2.912
±0.054

0.344
±0.054

0.8889 817 0.344

ΚΠΒΠ1 Ζεαραλενόνη 2.745
±0.043

0.705
±0.0188

0.9817 556 0.705

ΚΠΒΠ2 Ζεαραλενόνη 2.872
±0.068

0.252
±0.025

0.6957 745 0.252

ΚΠΒΠ2 Ζεαραλενόνη 2.865
±0.051

0.679
±0.019

0.9720 733 0.679

Στα δεύτερα συστήματα (μάζα κρυογελών 0.025 gr) αφαιρώντας τις μεγαλύτερη
συγκέντρωση των διαλυμάτων προέκυψε ότι η ισόθερμος Freundlich βελτιώνει τις τιμές των R2 σε
0.9817 και 0.9720 για τα συστήματα ΚΠΒΠ1-ζεαραλενόνη και ΚΠΒΠ2-ζεαραλενόνη.Οι αντίστοιχες
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τιμές R2 της ισόθερμου Langmuir κυμάνθηκαν και για τα δύο συστήματα στο 0.94 περίπου. Οι τιμές
των σταθερών k, n που προέκυψαν ήταν 556 μg/g και 0.705 για το σύστημα ΚΠΒΠ1-ζεαραλενόνη
και για το σύστημα ΚΠΒΠ2-ζεαραλενόνη ήταν 733 μg/g και 0.679. Μια σύνοψη των
αποτελεσμάτων παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.5. Στο ίδιο συμπέρασμα, δηλαδή καλύτερη
προσέγγιση της ισόθερμου Freundlich καταλήξαμε στα συστήματα κρυογελών με ποσότητα
προσροφητή ίση με 0.1 gr όταν η παλλινδρόμηση έγινε σε κοινές αρχικές συγκεντρώσεις με αυτές
των δευτέρων συστημάτων.

Πριν προχωρήσουμε όμως στην αποδοχή της αρχικής πρότασης καλό είναι να δούμε τα
αποτελέσματα των Πινάκων 4.3. και 4.4. αλλά και 4.5. τα οποία ενισχύουν και αυτά με την σειρά
τους την αρχική πρόταση για την επιλογή της ισοθέρμου. Παρατηρούμε ότι παρά τις αποκλίσεις
που παρουσιάζει η ισόθερμος Freundlich στις μεγάλες ποσότητες κρυογελών δείχνει τα εξής
χαρακτηριστικά. Στις μεγάλες ποσότητες κρυογέλης η σταθερά n, που όπως θα αναφέρουμε και
ποιο κάτω, χαρακτηρίζει την κάλυψη της επιφάνειας από τα μόρια της προσροφώμενης ουσίας
παρουσιάζει χαμηλές τιμές (0.430 και 0.325) κάτι που ενισχύει την πρώτη παρατήρηση [26]. Στις
μικρότερες ποσότητες κρυογέλης αναμένουμε μια μεγαλύτερη κάλυψη της επιφάνειας κάτι που
δείχνουν και πάλι οι συντελεστές n (0.635 και 0.644). Επίσης οι υπολογιζόμενες παράμετροι k
δείχνουν να κινούνται σε μικρότερο εύρος ορίων -και ίσως πιο ρεαλιστικά- στην περίπτωση της
κρυογέλης ΚΠΒΠ2 και κάπως μεγαλύτερο στην περίπτωση της κρυογέλης ΚΠΒΠ1.

Αντίστοιχα η συμπεριφορά της ισόθερμου Langmuir ανά περίπτωση δείχνει τα εξής
στοιχεία. Παρά τις αποκλίσεις του μοντέλου οι σταθερές Κ που υπολογίστηκαν δείχνουν να
ακολουθούν την λογική των χαμηλών ποσοστών καλύψεων θέσεων προσρόφησης που
αναφέραμε στην αρχική μας παρατήρηση. Οι τιμές των σταθερών στα πρώτα συστήματα είναι 10
φορές μεγαλύτερες από ότι των δευτέρων συστημάτων –μάζα κρυογελών 0.025gr-. Αυτό οφείλεται
στην μεγαλύτερη ποσότητα των κρυογελών στα συστήματα –μάζα κρυογέλης 0.1 gr-, η οποία
μετατοπίζει την ισορροπία προς την μεριά των προσροφώμενων μορίων. Τα %ποσοστά qads/qo
ενισχύουν το παραπάνω μια και στις πρώτες περιπτώσεις κυμάνθηκαν από 80-94% ενώ στις
δεύτερες από 35-60%. Το διαφορετικό ποσοστό %qads/qo δείχνει και κάτι άλλο για την ισόθερμο
Langmuir η οποία ας σημειώσουμε παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα όταν βρισκόμαστε σε
περιοχές τιμών κοντά στη μονοστρωματική κάλυψη. Ας σημειώσουμε επίσης ότι η σταθερά qmax/m
έχει την έννοια της ασύμπτωτης τιμής της ισόθερμου Langmuir καθώς κινούμαστε σε ολοένα και
μεγαλύτερες ελεύθερες συγκεντρώσεις. Οι υπολογιζόμενες σταθερές qmax/m παρουσιάζονται
τουλάχιστον διπλάσιες στις περιπτώσεις όπου η ποσότητα του πολυμερούς είναι τέσσερις φορές
μικρότερη.  Κάτι τέτοιο δείχνει αρκετά περίεργο όμως μια τέτοια απόκλιση, οφείλεται στο ότι στις
δεύτερες περιπτώσεις τα ποσοστά προσρόφησης είναι αρκετά χαμηλά άρα ένα πιθανό σφάλμα
υπολογισμού κατά την προέκταση της ισόθερμου Langmuir σε μεγαλύτερα ποσοστά
προσρόφησης δείχνει πιο πιθανό.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω θα δεχθούμε την ισόθερμο Langmuir να περιγράφει
καλύτερα τα δεδομένα στις μεγάλες ποσότητες προσροφητικού, ενώ την ισόθερμο Freundlich στις
μικρές ποσότητες. Η καλύτερη προσαρμογή που δίνει στα αποτελέσματα η ισόθερμος Langmuir με
βάση τον Πίνακα 4.3. αλλά και τον 4.5 κρίνεται περισσότερο ως «ευκαιριακή» και μάλλον δεν
οφείλεται στις τήρηση των προϋποθέσεων της ισόθερμου.

Έχοντας υπόψη τα δεδομένα του Πίνακας 4.3 αλλά και του 4.5 η ισόθερμος Freundlich
δείχνει να δίνει πιο ρεαλιστικά αποτελέσματα στους λόγους ποσοτήτων 880:1-4360:1 (mo/q=
1:230-1:1150). Επίσης οι προσροφητικές ικανότητες k δείχνουν σε συμφωνία με τα αποτελέσματα
των πειραμάτων του Κεφ. 3 όπου οι προσροφώμενες ποσότητες ανά μάζα προσροφητή δείχνουν
ότι η κρυογέλη ΚΠΒΠ2 προσροφά σε μεγαλύτερο ποσοστό από ότι η κρυογέλη ΚΠΒΠ1. Στα
αποτελέσματα που θεωρήσαμε ότι η ισόθερμος Langmuir δίνει καλύτερη προσέγγιση μας δείχνουν
και το όριο της μέγιστης προσροφητική ικανότητας των κρυογελών που κυμαίνονται στην περιοχή
των 1100-1200 μg/g όταν οι κατάλληλες σχέσεις μαζών προσροφητή και προσροφώμενης ουσίας
υπάρξουν.

Σε ότι αφορά τις ισόθερμες των συστημάτων οχρατοξίνης Α – κρυογελών φαίνεται
ξεκάθαρα ότι ακολουθούν την ισόθερμο Freundlich για όλες τις περιπτώσεις. Η ισόθερμος
Langmuir παρουσιάζει την καλύτερη τιμή R2= 0.8776 μόνο στην περίπτωση της κρυογέλης
ΚΠΒΠ1. Οι προσροφητικές ικανότητες των κρυογελών ΚΠΒΠ1, ΚΠΒΠ2 και ΚΠΒΠ5 κυμάνθηκαν
από 98-141 μg/ml. Το γεγονός ότι η κρυογέλη ΚΠΒΠ5 παρουσίασε την χαμηλότερη προσροφητική
ικανότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες κρυογέλες δείχνει να έρχεται σε αντίθεση με τα
αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Κεφ. 3 όπου οι ποσότητες qads/m ήταν πολύ υψηλότερες. Η



Σελίδα-124-

πρώτη παρατήρηση που δικαιολογεί το αποτέλεσμα μιας τέτοιας απόκλισης οφείλεται στην
χαμηλότερη προσέγγιση της Freundlich στο σύστημα ΚΠΒΠ5-οχρατοξίνης (R2 = 0.9300). Η
δεύτερη παρατήρηση αφορά την σταθερά της ισόθερμης n η οποία δείχνει τον βαθμό κάλυψης της
επιφάνειας του προσροφητή. Διαφορετικά χαμηλές τιμές n δείχνουν ότι οι περιοχές προσρόφησης
δεν έχουν καλυφθεί πλήρως, τιμές κοντινές στην μονάδα εμφανίζουν γραμμικές συσχετίσεις μεταξύ
Cf και qads/m [26, 66]. Η κρυογέλη ΚΠΒΠ5 αν και παρουσιάζει χαμηλότερη προσροφητική
ικανότητα k εντούτοις λόγω της υψηλότερης τιμής του n αυξάνει με γρηγορότερο ρυθμό και
ξεπερνά μετά από κάποιο όριο τις τιμές qads/m των υπόλοιπων κρυογελών. Κάτι τέτοιο τονίζεται
από την Εικόνα 4.8 όπου η ισόθερμος ΚΠΒΠ5 παρουσιάζει μεγαλύτερη κλίση (μεγαλύτερο n) και
οι τιμές qads/m ξεπερνούν αυτές τις κρυογέλης ΚΠΒΠ1 (logCf >0.4) και στην προέκταση της
ξεπερνά τις τιμές της ΚΠΒΠ2 (logCf ~1.0).

Παρόμοια παρατήρηση για τις τιμές της σταθεράς n αφορά τις κρυογέλες ΚΠΒΠ1 και
ΚΠΒΠ2. Η κρυογέλη ΚΠΒΠ1 παρουσιάζει αρκετά κοντινές τιμές k με την κρυογέλη ΚΠΒΠ2 ενώ η
διαφορά των τιμών qads/m του Κεφ. 3 είναι αρκετά μεγαλύτερη. Οι διαφορετικές τιμές όμως της
παραμέτρους n (0.654 για την ΚΠΒΠ1 και 0.840 για την ΚΠΒΠ2) δείχνουν ότι οι ποσότητες qads/m
την ΚΠΒΠ2 αυξανομένης της ελεύθερης συγκέντρωσης ξεπερνούν κατά πολύ τις αντίστοιχες τιμές
της κρυογέλης ΚΠΒΠ1. Η κρυογέλη ΚΠΒΠ11 παρουσίασε τα καλύτερα αποτελέσματα όπως
αναμενόταν και από το Κεφ. 3. Η προσροφητική της ικανότητα k υπολογίστηκε σε περίπου 5 mg/g
δείχνοντας επίσης και μια μεγάλη κάλυψη της επιφάνειας n= 0.877.

Από τα αποτελέσματα των ισόθερμων μπορούμε να καταλήξουμε άφοβα πλέον στο
συμπέρασμα ότι η προσρόφηση της ζεαραλενόνης είναι υψηλότερη από εκείνη της οχρατοξίνης.
Αυτό φαίνεται εκτός από την σύγκριση των αποτελεσμάτων των Πινάκων 4.3. και 4.4. και στις
Εικόνες 4.6, 4.8 και 4.10. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε συμφωνία και με τις παρατηρήσεις του
3ου κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους. Όμως η υποστήριξη αυτής της θέσεως γίνεται πιο δυνατή
λόγω του ότι οι ισόθερμες εφαρμόστηκαν σε μια σειρά συγκεντρώσεων από ότι σε μεμονωμένες
συγκεντρώσεις όπως έγινες στο Κεφ. 3. Μια συγκριτική εικόνα των ισόθερμων Freundlich που
δείχνει την καλύτερη προσρόφηση της ζεαραλενόνης παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.12

Εικόνα 4.14. Ισόθερμες Freundlich για την προσρόφηση των μυκοτοξινών στις κρυογέλες ΚΠΒΠ1,
ΚΠΒΠ2, ΚΠΒΠ5. f1(x) ΚΠΒΠ1-οχρατοξίνη, f2(x) ΚΠΒΠ2-οχρατοξίνη, f3(x) ΚΠΒΠ5-οχρατοξίνη, f4(x)=
ΚΠΒΠ1-ζεαραλενόνη, f5(x)= ΚΠΒΠ2-ζεαραλενόνη.

Η θέση ότι τα συστήματα πολυβινυλοπυρρολιδόνης-ουσιών περιγράφονται καλύτερα από
τη ισόθερμο  Freundlich συναντάται σε αρκετούς ερευνητές. Η χρήση της ισόθερμου έχει
χρησιμοποιηθεί σε προσρόφηση ζεαραλενόνη και φλαβονοειδών σε μπύρα [42, 153]. Σε αντίθεση
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η προσρόφηση ιόντων ουρανίου σε υδρογέλες της πολυβινυλοπυρρολιδόνης με ακρυλονιτρίλιο
έδειξαν συμπεριφορά τύπου Langmuir.

Το γενικό συμπέρασμα για την χρήση των ισόθερμων είναι ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή
για το ποιο μοντέλο θα χρησιμοποιήσουμε. Συζήτηση σχετικά με το ποια ισόθερμος προσομοιώνει
καλύτερα τα αποτελέσματα σε ενεργό άνθρακα ως προσροφητικό παρουσιάζεται από τους
Gessner και Hasan, 1987 [69].

Επανερχόμαστε μετά την ανάλυση των δεδομένων σε μια γενική παρατήρηση που
αναφέραμε παραπάνω. Η ισόθερμος  Freundlich, αν και απλή, δείχνει να περιγράφει καλύτερα τα
συστήματα που μελετήσαμε. Οι καλές προσαρμογές τονίζουν ακριβώς την ετερογένεια της
επιφάνειας των κρυογελών ή την ύπαρξη περισσοτέρων από μία περιοχές προσρόφησης [52]. Η
εφαρμογή πιο πολύπλοκών μοντέλων ίσως να δώσει καλύτερα αποτελέσματα. Όμως μέχρι τώρα
σε δοκιμές που έγιναν δεν προέκυψε καλύτερη προσέγγιση.

Μια θεώρηση ποιες μπορεί να είναι οι διαφορετικές περιοχές σύνδεσης ή οι μηχανισμοί
σύνδεσης είναι δύσκολο να απαντηθεί χωρίς περαιτέρω αποτελέσματα άλλων τεχνικών. Η
μηχανισμός σύνδεσης των μυκοτοξινών στην επιφάνεια των κρυογελών ή στην διήθηση τους στο
ενδότερο πλέγμα όπως περιγράφεται από τους Carli and Garbassi, 1985 είναι πιθανή [165]. Οι
διαφορετικές περιοχές σύνδεσης μπορεί να οφείλονται σε υδροφιλικούς ή υδροφοβικούς δεσμούς
με τα μόρια του ΒΠ και του ΜΒΑΑ.
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Πρακτική σημασία των αποτελεσμάτων
Θα προσπαθήσουμε να προβλέψουμε τα αποτελέσματα της έρευνας έχοντας υπόψη μας

τις διαφορετικές παραμέτρους μεταξύ ερευνητικής μελέτης και πρακτικής εφαρμογής. Εμπορικά
σκευάσματα όπως το Mycofix, Mycofix Plus, Adranotox, Novasil, Ethacal, Zeobrite, Perlite
κυκλοφορούν στο εμπόριο και έχουν μελετηθεί οι ιδιότητες τους με in vivo και in vitro πειράματα
κυρίως σε αφλατοξίνες, [18, 43]. Η βασική τους δράση είναι μέσω προσροφητικών ιδιοτήτων
ουσιών όπως ζεόλιθοι, ή υδρογονωμένα νατριούχα, ασβεστούχα πυριτικά άλατα, ή πολυμερικοί
προσροφητές. Λόγω του μεγάλου αριθμού και διαφορετικότητας που παρουσιάζουν οι πάνω από
300 διαπιστωμένες μυκοτοξίνες είναι λογικό τα περισσότερα από τα σκευάσματα να μην
παρουσιάζουν τις ίδιες ικανότητες αδρανοποίησης σε όλο το φάσμα των ουσιών. Για τον
παραπάνω λόγο η προσθήκη ενζύμων όπως εστερασών και εποξειδασών στα εμπορικά προϊόντα
γίνεται οι συνήθως λιγότερο πολικές τοξίνες να διασπώνται σε αδρανείς βιοχημικά μεταβολίτες.

Οι προτεινόμενες δοσολογίες που αναφέρονται στην κτηνιατρική χρήση είναι της τάξεως
του 1 Kg ανά τόνο ζωοτροφής (1 gr ανά Kg) και σε περιπτώσεις «ύποπτης» ζωοτροφής ή όταν
συμπτώματα μυκοτοξικώσεων έχουν παρατηρηθεί, συνιστώνται ποσότητες μέχρι και 2.5 Kg ανά
τόνο ζωοτροφής (2.5 gr ανά Kg). Οι τιμές των πειραμάτων μας έδειξαν ότι τουλάχιστον στην
περίπτωση της κρυογέλης ΚΠΒΠ11 παρατηρήθηκε 3-7 φορές μεγαλύτερη προσροφητική δράση
για τις μελετώμενες μυκοτοξίνες από ότι το διασταυρούμενο PVP. Αναλογικά χωρίς να λάβουμε
υπόψη τις διαφοροποιήσεις μεταξύ πειραματικής διάταξης και πρακτικής εφαρμογής ένα δυνητικό
σκεύασμα με την κρυογέλη ΚΠΒΠ11 θα απαιτούσε τουλάχιστον 3 φορές μικρότερη δοσολογία (1
Kg ανά 3 τόνους ζωοτροφής) για να έχει τα ίδια αποτελέσματα σε σχέση με σκευάσματα που
περιέχουν διασταυρούμενο PVP.

Μια δεύτερη πρακτική παρατήρηση αφορά το γεγονός ότι οι κρυογέλες που
παρασκευάστηκαν μελετήθηκαν σε μυκοτοξίνες που παρουσιάζουν όχι και τόσο καλή σύνδεση in
vitro όπως άλλες μυκοτοξίνες. Μια πιθανή καλύτερη δραστικότητα των σκευασμάτων στις
αφλατοξίνες θα κάλυπτε ένα μεγάλο εύρος μυκοτοξινών.

Μια τρίτη παρατήρηση σχετίζεται στην σύγκριση των προσροφητικών μεθόδων με άλλες
μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του προβλήματος όπως η μυκοστατική ή
μυκοτκτόνος δράση  διαφόρων σκευασμάτων με προπιονικό οξύ, νυστατίνη κ.ά. Η χρήση
προσροφητικών υλικών είναι μια μέθοδος που δεν προκαλεί ιδιαίτερα προβλήματα λόγω της
χημικής αδράνειας των υλικών.
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Ερωτήματα και κατευθύνσεις μελλοντικών μελετών
Εκτός όμως από απαντήσεις η παρούσα ερευνητική εργασία ανοίγει και ερωτήματα όπου

μεγαλύτερη ερευνητική προσπάθεια απαιτείται προκειμένου να ελεγχθούν διάφορες παράμετροι
καθώς και νέες ερευνητικές κατευθύνσεις ανοίγονται στο πεδίο της καταπολέμησης των
μυκοτοξινών.
•  Η χρήση ΜΒΑΑ ως παράγοντας συμπολυμερισμού της βινυλοπυρρολιδόνης αύξησε την

προσροφητική ικανότητα ή τουλάχιστον την διατήρησε στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με το
εμπορικό σκεύασμα Polyplasdone. Υπάρχουν άλλες μοριακές δομές που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στον συμπολυμερισμό και να παράγουν καλύτερα αποτελέσματα; Γενικότερα
ζητήματα βελτιστοποίησης της διαδικασίας συμπολυμερισμού αξίζουν να μελετηθούν όπως το
είδος και οι ποσότητες εκινητών κ.ά. Η μελέτη ως προς τις προσροφητικές ικανότητες
συνεχίζεται με πολυμερικές μορφές που παρασκευάστηκαν με ακτινοβολία.

•  Η ζεαραλενόνη και η οχρατοξίνη Α είναι από τις πιο συχνά ευρισκόμενες μυκοτοξίνες. Ειδικά η
οχρατοξίνη Α παρουσιάζει μια υψηλή συχνότητα σε προϊόντα όπως η σταφίδα. Η αξιολόγηση
όμως της δράσης των παραγώμενων κρυογελών σε άλλες συχνά εμφανιζόμενες μυκοτοξίνες
όπως οι αφλατοξίνες, μπορεί να αποτελέσει μια ερευνητική κατεύθυνση.

•  Οι ιδιότητες της επιφάνειας των πολυμερών όπως το συνολικό εμβαδόν επιφάνειας, η
παρουσία και το πλήθος των ενεργών ομάδων, η γενική στερεοδομή των μορίων μπορούν να
αποτελέσουν ένα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας. Τα αποτελέσματα μετρήσεων με χρήση
φυσικοχημικών τεχνικών όπως IR, solid NMR, περίθλαση ακτίνων X, ηλεκτρονικής
μικροσκοπίας (SEM) μπορούν να δώσουν σημαντικά συμπεράσματα

•  In vivo πειράματα μπορούν να σχεδιασθούν και να ολοκληρωθούν προκειμένου να μελετηθεί
εάν τα in vitro αποτελέσματα έχουν πρακτική εφαρμογή. Χορήγηση των μυκοτοξινών σε
πειραματόζωα και μελέτη της επάρκειας των κρυογελών με δείκτες όπως ενζυματική
λειτουργία, κλινοπαθολογικά ευρήματα κ.ά.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΑ

Προσρόφηση οξυτετρακυκλίνης και χλωροτετρακυκλίνης σε ενεργό άνθρακα

•  Παρατηρήθηκε ότι η προσρόφηση οξυ- και χλωρο- τετρακυκλίνης σε ενεργό άνθρακα είναι μια
διαδικασία που χαρακτηρίζεται από υψηλούς ρυθμούς προσρόφησης. Ποσοστά μεγαλύτερα
του 80% της συνολικής ουσίας προσροφήθηκαν μέσα σε λιγότερο από 10 min.

•  Χημική ισορροπία της προσρόφησης δείχνει να πραγματοποιείται σε χρόνους μεγαλύτερους
από μιάμιση (1½) ώρα.

•  Από τα τρία μοντέλα κινητικής που χρησιμοποιήθηκαν η εξίσωση δεύτερης τάξης παρουσίασε
την καλύτερη προσαρμογή. Τα μελετώμενα συστήματα παρουσιάζουν δύο στάδια σύνδεσης
που διαφοροποιούνται στην ταχύτητα. Το πρώτο πιθανόν αναφέρεται στην διέλευση της
ουσίας και την σύνδεση της στην επιφάνεια των μακροπόρων που αποτελεί και την πιο
«γρήγορη» φάση της προσρόφησης και στη συνέχεια οι ουσίες διαχέονται στους μικρο- και
μακρο- πόρους του άνθρακα με σχετικά μικρότερους χρονικά ρυθμούς.

•  Υψηλές σε σύγκριση με άλλες ουσίες αλλά και με διάφορα προσροφητικά παρουσίασαν τα
αντιβιοτικά οξυτετρακυκλίνη και χλωροτετρακυκλίνη σε ενεργό άνθρακα (qm ~ 400 mg/g).
Υψηλές επίσης ήταν και οι τιμές της σταθεράς σύνδεσης Κ δείχνοντας μια μεγάλη ισχύ
σύνδεσης (K > 100 lt/gr).

•  Η ισόθερμος Langmuir προσομοίωσε πολύ καλύτερα τα αποτελέσματα από ότι η ισόθερμος
Freundlich. Το παραπάνω δείχνει ότι υπάρχει ένας μηχανισμός σύνδεσης. Επίσης δεν
συμβαίνει πολυστρωματική προσρόφηση, ενώ δεν υπάρχουν σημαντικές αλληλεπιδράσεις των
μορίων των τετρακυκλινών μεταξύ τους.

•  Οι δύο ουσίες έδειξαν παρόμοια συμπεριφορά σε ότι αφορά την κινητική της προσρόφησης και
την ισόθερμη προσρόφηση σε συστήματα που παρουσιάζουν ομοιότητα στις πειραματικές
συνθήκες (θερμοκρασία, αρχική συγκέντρωση, μάζα ενεργού άνθρακα). Η εξήγηση που
προτείνεται σχετίζεται με την χημική δομή των δύο ουσιών (συντακτική δομή, ιονισμός των
ουσιών-τιμές pKa, μέγεθος και μοριακό βάρος των μορίων).

•  Έγινε πρόβλεψη με βάση τα αποτελέσματα των in vitro πειραμάτων της δράσης του ενεργού
άνθρακα στις μελετώμενες τετρακυκλίνες σε in vivo συνθήκες. Η πρόβλεψη έδειξε ότι με βάση
τις χρησιμοποιούμενες ποσότητες ενεργού άνθρακα και τετρακυκλινών ως πρόσθετα στην
κτηνοτροφία, σημαντικές ποσότητες τετρακυκλινών μπορούν να αδρανοποιηθούν στον ενεργό
άνθρακα. Ως πρόταση συστήνεται η μη ταυτόχρονη χορήγηση των παραπάνω σκευασμάτων
σε περιπτώσεις θεραπευτικής αγωγής σε ζώα.

Σύνθεση των διασταυρούμενων πολυμερικών κρυογελών της βινυλοπυρρολιδόνης.

•  Συντέθηκαν συμπολυμερικές μορφές της βινυλοπυρρολιδόνης -ΒΠ- με μεθυλεν-διςακρυλαμίδιο
–ΜΒΑΑ- ως συμπολυμερικό παράγοντα. Οι γέλες συντέθηκαν σε συνθήκες χαμηλής
θερμοκρασίας Χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικοί εκκινητές αντίδρασης καθώς και διαφορετικές
ώρες πολυμερισμού.

•  Τα παραγόμενα προϊόντα διαφοροποιούνται κυρίως στον λόγο μορίων ΒΠ και ΜΒΑΑ o  οποίος
κυμαίνεται από 4.05 -26.36.
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•  Το IR-φάσμα έδωσε τα αναμενόμενα στοιχεία σύνδεση των μορίων ΒΠ με MBAA. Ο διπλό
δεσμός C=C στο μόριο της ΒΠ «σπάει» για να σχηματίσει δεσμό με το ΜΒΑΑ και αυτό με τη
σειρά του με άλλα μόρια ΒΠ κοκ.

•  Η ικανότητα ενυδάτωση (hydration capacity) των κρυογελών έδειξε ότι προσροφούν μεγάλες
ποσότητες νερού πολλαπλάσιες από την μάζα τους. Εκφρασμένα σε ποσοστά κυμαίνονται
από 400 – 1400%.

•  Οι κρυογέλες που παρασκευάστηκαν σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας έδειξαν υψηλότερες
προσροφητικές ικανότητες σε σχέση με τα πολυμερή που παρασκευάστηκαν σε συνθήκες 25
και 35 οC. Ο λόγος αφορά την κρυστάλλωση των μορίων H2O και κατά συνέπεια την
δημιουργία «εγκλωβισμένων» μορίων μεταξύ των πλέγματος του συμπολυμερούς. Με την
απομάκρυνση του νερού από την παραγόμενη κρυογέλη δημιουργούνται κενά στην επιφάνεια
του πολυμερούς με μηχανισμό ανάλογο την δημιουργία πόρων στους ζεόλιθους από την
απομάκρυνση των μορίων νερού που βρίσκονται στο σύμπλοκο μόριο.

•  Συσχέτιση μεταξύ των παραμέτρων της σύνθεσης, της ικανότητας ενυδάτωσης και της
προσροφητικής ικανότητας ζεαραλενόνης και οχρατοξίνης Α δεν υπήρξε. Η εξήγηση των
προσροφητικών ικανοτήτων θα πρέπει να αναζητηθούν στην δομή της επιφάνειας, στο
μέγεθος των πόρων στο συνολικό εμβαδόν επιφάνειας. Συνδυασμένες φυσικοχημικές μελέτες
όπως IR-φάσματα, solid NMR και SEM, και περίθλαση ακτίνων Χ ίσως δώσουν στοιχεία για
τον μηχανισμό της προσρόφησης.

Συγκριτικές μελέτες προσρόφησης.

•  Στα προκαταρκτικά πειράματα προσρόφησης μελετήθηκε η ικανότητα προσρόφησης και
συγκρίθηκε ως προς το είδος τοξίνης, πολυμερούς και γνωστούς προσροφητές όπως ενεργός
άνθρακας, διασταυρούμενη πολυβινυλοπυρρολιδόνη και βεντονίτη.

•  Ο ενεργός άνθρακας παρουσίασε εξαιρετικά υψηλότερες προσροφητικές ικανότητες σε σχέση
με τα υπόλοιπα προσροφητικά στις μυκοτοξίνες ζεαραλενόνη και οχρατοξίνη Α (> 1200 μg/g
και για τις δύο τοξίνες)

•  Ο βεντονίτης και η διασταυρούμενη πολυβινυλοπυρρολιδόνη επέδειξαν προσροφητικές
ικανότητες της τάξεως των 436.2 μg/ml και 550.5 μg/ml στους μεγάλους λόγους ζεαραλενόνης
προς πολυμερές ενώ σε μικρούς λόγους οι τιμές ήταν μικρότερες για το Polyplasdone 483.4
μg/ml. Αντίστοιχη τιμή για την προσροφητική ικανότητα του Polyplasdone στην οχρατοξίνη
υπολογίστηκε στα 200.0 μg/ml

•  Υψηλότερη προσροφητική ικανότητα και στις δύο τοξίνες έδειξε η κρυογέλη ΚΠΒΠ11. Οι τιμές
που υπολογίστηκαν ήταν 1266.4 μg/ml για την ζεαραλενόνη και 1184.6 μg/ml για την
οχρατοξίνη. Η κρυογέλη ΚΠΒΠ11 συντέθηκε με τον χαμηλότερο μοριακό λόγο PVP/ΜΒΑΑ και
πολυμερίστηκε για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

•  Οι υπόλοιπες κρυογέλες παρουσίασαν προσροφητικές ικανότητες από 399-489 μg/ml για την
ζεαραλενόνη και από 130-216 μg/ml για την οχρατοξίνη. Οι στατιστικές διαφορές ελέχθησαν με
δίπλευρο t-test και έδειξαν ότι οι περισσότερες κρυογέλες προσροφούν καλύτερα την
ζεαραλενόνη από την οχρατοξίνη Α.

Κινητική και ισόθερμες μελέτες προσρόφησης

•  Η κινητική της προσρόφησης της οχρατοξίνης Α και της ζεαραλενόνης στην κρυογέλη ΚΠΒΠ11
έδειξε ότι υψηλά ποσοστά των μυκοτοξινών συνδέονται με την κρυογέλη μέσα σε ελάχιστο
χρόνο.

•  Το μοντέλο δεύτερης τάξης προσομοίωσε τα αποτελέσματα καλύτερα από τα μοντέλα πρώτης
τάξης κάτι που σχετίζεται με δύο πιθανά στάδια σύνδεσης. Πιθανολογείται ότι το πρώτο στάδιο
σχετίζεται με την διαπερατότητα της υδατικής μεμβράνης και την πρόσδεση σε μακροπόρους
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της κρυογέλης. Το δεύτερο στάδιο σχετίζεται με την διάχυση της ουσίας μέσω του πλέγματος
των μακρο- και μικρο- πόρων της κρυογέλης και την σύνδεση μέσω υδροφοβικών και
υδροφιλικών δυνάμεων.

•  Οι ισόθερμος Freundlich έδωσε πολύ καλή συσχέτιση στα συστήματα κρυογελών και
οχρατοξίνης. Επίσης έδωσε πολύ καλή συσχέτιση στα συστήματα κρυογελών και
ζεαραλενόνης εκτός των συστημάτων όπου μεγάλες ποσότητες κρυογέλης χρησιμοποιήθηκαν.

•  Οι ισόθερμες έδειξαν για την ΚΠΒΠ11 προσροφητική ικανότητα σε οχρατοξίνη της τάξεως των
5000 μg/g με υψηλό ποσοστό κάλυψης 0.877. Οι υπόλοιπες κρυογέλες –ΚΠΒΠ1, ΚΠΒΠ2,
ΚΠΒΠ5 παρουσίασαν προσροφητική ικανότητα k  που κυμάνθηκε μεταξύ 98-141 μg/g.

•  Οι ισόθερμες Freundlich των συστημάτων ΚΠΒΠ1-ζεαραλενόνης και ΚΠΒΠ2-ζεαραλενόνης
έδειξαν υψηλότερες τιμές για την σταθερά k (579 και 743 μg/g αντίστοιχα) κάτι που δείχνει
υψηλότερη προσροφητική ικανότητα στην ζεαραλενόνη από ότι στην οχρατοξίνη

ΓΕΝΙΚΑ

•  Παρασκευάστηκαν κρυογέλες της διασταυρούμενης πολυβινυλοπυρρολιδόνης με βελτιωμένες
προσροφητικές ιδιότητες. Τα παραγώμενα προϊόντα χρησιμοποιήθηκαν για την προσρόφηση
μυκοτοξινών και ως προς μελέτη χρησιμοποιήθηκαν οι μυκοτοξίνες ζεαραλενόνη και
οχρατοξίνη Α. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν συγκριτικά μεγάλες προσροφητικές
ικανότητες σε σχέση με προσροφητικά υλικά καθώς επίσης και σε σύγκριση με βιβλιογραφικά
δεδομένα.

•  Οι μελέτες προσρόφησης έγιναν χρησιμοποιώντας απλά μαθηματικά μοντέλα ισόθερμης
προσρόφησης σε διάφορα εύρη συγκεντρώσεων μυκοτοξίνης και ποσοτήτων κρυογελών όπως
επίσης και οι μελέτες της κινητικής της προσρόφησης. Τα μοντέλα παρουσιάσαν καλή
προσαρμογή αναδεικνύοντας υψηλές προσρόφησης με αρκετά γρήγορους ρυθμούς.
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Hyperlinks
Τα  παρακάτω hyperlinks αντιστοιχούν σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις οργανισμών (FDPA),

κρατικών φορέων (NTP), παγκοσμίων οργανώσεων (WHO), χημικών βάσεων δεδομένων
(Cambridge Software), χημικών εταιρειών (FISHER), Εργαστηρίων (N. Carolina Mycotoxins
Laboratory), Πανεπιστημίων (Cambridge, UCLA). Περιέχονται ως παραπομπές στο κείμενο με
ελληνικούς αριθμούς και αφορούν ερευνητικές εργασίες, αναφορές διεθνών οργανισμών, πρακτικά
συνεδρίων,  δεδομένα ασφάλειας, τεχνικά δεδομένα, πρακτικές οδηγίες  κ.ά.

[α] http://www.maff.gov.uk/inf/newsrel/1997/oct971031c.html
[β] http://srcmain.dfst.csiro.au/fshbull/fshbull12.htm
[γ] http://www.fisher1.com/fb/itv?16..f97..msa0011.560
[δ] http://www.osha-slc.gov/ChemSamp_data/CH_276770.html
[ε] http://chemfinder.camsoft.com/cgi-win/cfserver.exe
[στ] http://www.fisher1.com/fb/itv?16..197.1.msa0012/774//1.9
[ζ] http://www.ansi.cornell.edu/chen/f-2.htm
[η] http://www.anshulindia.com/ispprod1.htm
[θ] http:// ntp-db.niehs.nih.gov/NTP_R…H&S/NTP_chem3/Radian303-47-9.txt
[ι] http://ntp-db.niehs.nih.gov/TP_Re…_H&S/NTP_Chem2/Radian2058-46-0.txt
[ια] http://ntp-server.niehs.nih.gov/htdocs/LT-studies/tr358.html
[ιβ] http://ntp-db.niehs.nih.gov/NTP_R…&S/NTP+Chem1/Radian17924-92-4.txt
[ιγ] http://gaston.ces.state.nc.us/staff/mycoswine.html
[ιδ] http://www/chem.qmw.ac.uk/surfaces/scc/scat2_2.html
[ιε] http://www.who.int/pcs/docs/ehc_219.html
[ιστ] http://ntp-db.niehs.nih.gov/htdocs/ARC/ARC_RAC/Ochratoxin-a.html
[ιζ] http://nunc.nalgenunc.com/resource..nical/bulletin/06-principles.html
[ιη] http://itl.chem/ufl.edu/4411L_f96/ads/ads_1.html
[ιθ] http://www.who.int/pcs/docs/ehc_219.html
[κ] http://www.inform.umd.edu/EdRes/Topic/AgrEnv/ndd/safefood/ AFLATOXIN_IN_FIELD_
CROPS_PART1_of_5
[κα] http://www.norit/com/nac.aca.html
[κβ] http://www-server.niehs.nih.gov/htdocs/LT-studies/TR315.HTML
[κγ] http://www-server.niehs.nih.gov/htdocs/LT-studies/aflatoxin_B1.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α
Στο παράρτημα αναφέρονται και εξηγούνται τα σύμβολα -σταθερές και μεταβλητές- των

εξισώσεων που χρησιμοποιούνται στο κείμενο.

m: Μάζα προσροφητή που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε διάλυμα προσρόφησης. Μονάδας
μέτρησης (gr, mg)

Cf: Συγκέντρωση της ελεύθερης προσροφώμενης ουσίας. Οι μονάδες μέτρησης που
χρησιμοποιήθηκαν ήταν μg/ml και mg/ml. Όταν χρησιμοποιείται σε κινητικές
εξισώσεις έχει την έννοια της συγκέντρωσης την χρονική στιγμή t. Στις ισόθερμες
αναφέρεται στην συγκέντρωση σε κατάσταση ισορροπίας.

qads: Η ποσότητα της προσροφώμενης ουσίας που βρίσκεται στον προσροφητή. Μονάδες
μέτρησης μg και mg. Αντίστοιχη εξήγηση ανάλογα με αυτή του συμβόλου Cf αν
συναντάται σε κινητική εξίσωση ή ισόθερμη.

Cads: Συγκέντρωση της ουσίας που έχει προσροφηθεί. Συνήθως υπολογίζεται έμεσα από
την σχέση Co-Cf. Μονάδες μέτρησης κειμένου μg/ml και mg/ml.

qads/m: Ποσότητα προσροφώμενης ουσίας ανά μονάδα μάζας προσροφητή. Μονάδες
μέτρησης mg/g και μg/g.

V: Όγκος των διαλυμάτων. Μονάδα μέτρησης ml.
K: Η σταθερά σύνδεσης στην ισόθερμο Langmuir. Πρόκειται για την σταθερά της

αντίδρασης (association constant). Μονάδες μέτρησης κειμένου ml/mg και g/L.
qm: Σταθερά στην ισόθερμο Langmuir. Μέγιστη προσροφώμενη ποσότητα ανά μάζα

προσροφητή που αντιστοιχεί σε μονοστρωματική κάλυψη της επιφάνειας. Μονάδες
μέτρησης mg/g ή μg/g.

qf: Ποσότητα της ουσίας που βρίσκεται αδέσμευτη (ελέυθερη) στο διάλυμα. Μονάδες
μέτρησης μg ή mg.

k: Σταθερά στην ισόθερμο Freundlich. Προσροφώμενη ποσότητα ανά μάζα
προσροφητή χωρίς όμως να αναφέρεται σε μονοστρωματική ή πολυστρωματική
κάλυψη.

n: Σταθερά στην ισόθερμο Freundlich. Αδιάστατη. Χαρακτηρίζει το σύστημα
προσρόφησης. Οι τιμές της κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 0 και 1 χωρίς όμως να
αποκλείονται τιμές μεγαλύτερες από 1. Υψηλές τιμές της n σημαίνουν ότι οι
ποσότητες της ουσίας που προσροφώνται αντιστοιχούν σε μεγάλη κάλυψη της
επιφάνειας του προσροφητή.

Co: Αρχική συγκέντρωση της προσροφώμενης ουσίας στο διάλυμα. Μέτρηση σε μg/ml ή
mg/ml.

Cads/Co: Ο λόγος της προσροφώμενης συγκέντρωσης προς την αρχική συγκέντρωση.
Αδιάστατο. Το %Cads/Co είναι η αναγμένη επί τις εκατό έκφραση.

Α1, Α2: Σταθερές αδιάστατες των κινητικών εξισώσεων. Αντιστοιχούν σε ποσοστό της
αρχικής συγκέντρωσης.

t1, t2: Σταθερές των κινητικών εξισώσεων. Διαστάσεις σε min. Από τις εκφράσεις t1ln(2)
και t2ln(2) προκύπτουν οι χρόνοι όπου το 50% της αρχικής συγκέντρωσης
προσροφάται.

k1, k2: Σταθερές των αντιδράσεων προσρόφησης. Η σταθερά k1 αντιστοιχεί στον ρυθμό
προσρόφησης της ουσίας, ενώ η σταθερά k2 αντιστοιχεί στον ρυθμό εκρόφησης της
ουσίας. Ο λόγος k1/k2 ισούται με την σταθερά Κ της ισόθερμου Langmuir.

R2: Συντελεστής προσαρμογής γραμμικής ή μη γραμμικής παλλινδρόμησης.
Χαρακτηρίζει την προσαρμογή μιας καμπύλης. Αδιάστατο με τιμές από 0 < R2 ≤ 1

SSR: Sum of standardized residulas (άθροισμα κανονικοποιημένων υπολοίπων).
Αδιάσταστο. Λαμβάνει μόνο θετικές τιμές. Καλές προσαρμογές έχουν μικρές τιμές
SSR.

χ2: Τιμή του συντελεστή της κατανομής χ2. Ελέγχει την προσαρμογή των θεωρητικών
καμπυλών στα πειραματικά αποτελέσματα.

Α: Σταθερά της γραμμικά εκφρασμένης μορφής της ισόθερμου Langmuir. Διαστάσεις
g/mg ή μg/g. Η αντίστροφη τιμή της Α είναι η σταθερά qm.
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Β: Σταθερά της γραμμικά εκφρασμένης μορφής της ισόθερμου Langmuir. Διαστάσεις
g/mg ή g/μg. Από την τιμή της Β και με γνωστή την τιμή της qm προκύπτει η τιμή της
σταθεράς ισορροπίας της προσρόφησης.

mp: Σύμβολο για την μάζα του πολυμερούς που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα
ενυδάτωσης κρυογελών. Μονάδα μέτρησης gr.

mp+H2O: Σύμβολο για την μάζα της ενυδατωμένης κρυογέλης μετά την προσρόφηση νερού
στα πειράματα ενυδάτωσης κρυογελών. Μονάδα μέτρησης gr.

IE και %ΙΕ: Ικανότητα ενυδάτωσης (hydration capacity). Η μεταβολή μάζας της
ενυδατωμένης κρυογέλης ως προς την την αρχική μάζα κρυογέλης. Ισούται με
(mp+H2O – mp)/mp. Αδιάστατο. %ΙΕ ο αναγμένος λόγος σε επί τοις εκατό.

Z: Σταθερά στην ισόθερμο BET. Αδιάστατη. Αναφέρεται στον αριθμό στρωμάτων που
σχηματίζεται σε πολυστρωματική προσρόφηση.

ks: Σταθερά της κινητικής εξίσωσης δεύτερης τάξης. Μονάδες min-1. Συχετίζεται με τον
ρυθμό προσρόφησης της ουσίας.

qe: Σταθερά της κιντικής εξίσωσης δεύτερης τάξης. Μονάδες mg/g ή μg/g προσροφητή.
Πρόκειται για την ποσότητα της προσροφώμενης ουσίας ανά gr προσροφητή στην
ισορροπία του φαινομένου.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Συντομογραφίες όρων που χρησιμοποιούνται στο κείμενο.

HPLC: High Performance Liquid Chromatography. Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής
Απόδοσης.

ΧΡΤ: Χλωροτετρακυκλίνη υδροχλωρική.
ΟΞΤ: Οξυτετρακυκλίνη υδροχλωρική
ΟΧΡΑ: Οχρατοξίνη Α
ΖΡΛ: Ζεαραλενόνη
ΕΑ: Ενεργός άνθρακας
ΜΒΑΑ: Methylenbisacrylamide (μεθυλενδισακρυλαμίδο)
ΒΠ: βινυλοπυρολλιδόνη
TEMED: τετραμεθυλενδισακρυλαμίδιο (tetramethylenebisacrylamide)
K2S2O8: θειώδες υπεροξείδιο του καλίου
(ΝΗ4)2S2O8: θειώδες υπεροξείδιο της αμμωνίας
ΚΠΒΠ1-ΚΠΒΠ11: Συντομογραφία περιγραφής των διασταυρούμενων κρυογελών της

πολυβινυλοπυρρολιδόνης με μεθυλενδισακρυλαμίδιο.
Polyplasdone: Εμπορικό σκεύασμα διασταυρούμενης πολυβινυλοπυρρολιδόνης

(Crospovidone NF).
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