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Ο εγθιεηζκόο θπηηθώλ εθρπιηζκάησλ ζε βηνδηαζπώκελα πνιπκεξή απνηειεί έλα λέν 

ηνκέα εξεπλώλ ζηε Φαξκαθεπηηθή θαη ηελ Κνζκεηνινγία. Τα ζρεκαηηδόκελα 

λαλνζσκαηίδηα παξνπζηάδνπλ κέγεζνο από 10 σο 1000 nm θαη ζηνρεύνπλ ζηε 

βειηίσζε ησλ θπζηθνρεκηθώλ ηδηνηήησλ ησλ δξαζηηθώλ νπζηώλ θαζώο θαη ζηε 

δπλαηόηεηα ειεγρόκελεο απνδέζκεπζεο απηώλ αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή/ρξήζε. Ωο 

πξνο ηηο δξαζηηθέο νπζίεο, ηo ξόδη (Punica granatum L.) αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα 

Punicaceae θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί εθηελώο ζηελ παξαδνζηαθή ηαηξηθή πνιιώλ 

πνιηηηζκώλ. Σύκθσλα κε κειέηεο, δηαζέηεη εμαηξεηηθή αληηνμεηδσηηθή δξάζε θαη ηα 

εθρπιίζκαηά ηνπ είλαη πινύζηα ζε νξγαληθά νμέα (γαιαθηηθό, νμηθό, θνπκαξηθό), 

θαηλνιηθέο ελώζεηο (γαιιηθό, ειαγηθό, πξσηνθαηερηθό, ρισξνγεληθό, θαθετθό, 

θεξνπιηθό, o- θαη p- θνπκαξηθό νμύ), θιαβνλνεηδή (θαηερίλε, ινπηενιίλε, θεξθεηίλε 

θαη ξνπηίλε), αλζνθπαλίλεο θαζώο θαη πδαηνδηαιπηέο βηηακίλεο. 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ν εγθιεηζκόο εθρπιίζκαηνο ξνδηνύ ζε  

λαλνζσκαηίδηα βηνδηαζπώκελνπ πνιπκεξνύο κε ζηόρν ηελ πξνζηαζία ησλ 

επαίζζεησλ θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ από πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο (θσο, 

νμπγόλν), νη νπνίν ζα κπνξνύζαλ λα πξνθαιέζνπλ νμείδσζε θαη ππνβάζκηζε ηνπ 

εθρπιίζκαηνο. Τν πνιπκεξέο πνπ επηιέρζεθε είλαη έλαο αιεηθαηηθόο πνιπεζηέξαο, ν 

πνιπ(ειεθηξηθόο βνπηπιεζηέξαο) {poly(butylene succinate), PBS}, ν νπνίνο δηεθδηθεί 

νινέλα θαη κεγαιύηεξν κεξίδην ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηνλ ηνκέα ησλ βηνδηαζπώκελσλ 

πιηθώλ, ιόγσ ηεο δπλαηόηεηαο παξαγσγήο από βηνινγηθά κνλνκεξή, ηεο 

βηνζπκβαηόηεηαο θαη ηεο πςειήο επθακςίαο ηνπ (ρακειό ζεκείν παιώδνπο 

κεηάπησζεο). Πην ζπγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθε ελδπκηθόο πνιπκεξηζκόο γηα ηελ 

παξαγσγή πξνπνιπκεξώλ PBS θαη αθνινύζεζε κεηαπνιπκεξηζκόο ζε ζηεξεά 

θαηάζηαζεκε ζηόρν ηελ αύμεζε ηνπ κνξηαθνύ βάξνπο ηνπ πνιπκεξνύο. 

 

Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ εθρπιίζκαηνο από θινίδεο ξνδηνύ, πξαγκαηνπνηήζεθε 

εθρύιηζε κε ππεξήρνπο ζε δηαιύηε λεξό. Η ηερληθή εθρύιηζεο κε ππεξήρνπο είλαη 

θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, δελ απαηηεί πςειέο ζεξκνθξαζίεο νη νπνίεο ζα 

κπνξνύζαλ λα ππνβαζκίζνπλ ηελ αληηνμεηδσηηθή δξάζε ηνπ εθρπιίζκαηνο θαη 

κεηώλεη ζεκαληηθά ηνπο απαηηνύκελνπο ρξόλνπο εθρύιηζεο.  



 

Οη εγθιεηζκνί πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο γαιαθησκαηνπνίεζεο-εμάηκηζεο 

ηνπ δηαιύηε.  Τα ζσκαηίδηα ραξαθηεξίζηεθαλ αλαθνξηθά κε ην κέγεζνο, ην δ-δπλακηθό 

θαη ηνλ δείθηε πνιπδηαζπνξάο ηνπο, κέζσ ηεο κεζόδνπ δπλακηθήο ζθέδαζεο θσηόο 

(Dynamic Light Scattering, DLS) ελώ ηα ζεξκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζδηνξίζηεθαλ κέζσ δηαθνξηθή ζεξκηδνκεηξία ζάξσζεο (DSC).  


