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Εισαγωγή

Αποτελέσματα

Η πολυ(ε-καπρολακτόνη) (PCL) είναι βιοαποικοδομήσιμος πολυεστέρας με ιδιαίτερη αντοχή σε διαλύτες.
Αποικοδομείται στο νερό σταδιακά, αυτοκαταλυόμενη από καρβοξυλικά οξέα που σχηματίζονται κατά την υδρόλυση
και διάσπαση των εστερικών δεσμών. Η ικανότητα της PCL να υδρολύεται σε βάθος χρόνου μεταφράζεται σε
ελεγχόμενη αποδέσμευση πιθανής φαρμακευτικής ουσίας που εγκλείεται στο εσωτερικό του πολυμερούς. Η χρήση της
ως μικροσωματιδιακού φορέα φαρμάκων στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια αποτελεί στόχο της παρούσας
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Συμπεράσματα – Μελλοντικοί Στόχοι
✔ Σύνθεση μικροσωματιδίων τάξης μεγέθους 5-10 μm.
✔ Μονοδιασπορά γύρω από τα 5 μm.
✔ Με την τεχνική Master Sizer, λόγω της βασικής αρχής της, τα σωματίδια χαρακτηρίζονται ως
συσσωματώματα, διότι στη στερεά κατάσταση βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους.
✔ Ανάλυση μεγέθους σωματιδίων στη στερεά κατάσταση με άλλες τεχνικές, όπως TEM.
✔ Εγκλεισμός φαρμακευτικών ουσιών και μελέτη αποδέσμευσης συναρτήσει του χρόνου με UV-Visible.
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