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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η φαρμακευτική κρέμα Travocort®, που περιέχει τις δραστικές ουσίες Νιτρική Ισοκοναζόλη και 
Βαλερική Διφθοριοκορτολόνη, αποτελεί ένα γαλάκτωμα o/w, το οποίο χρησιμοποιείται σε 
φλεγμονώδεις και εκζεματικές παθήσεις του δέρματος. Η ελαιώδης φάση της κρέμας απαντάται 
σε μορφή σταγονιδίων, μέσα στα οποία εγκλωβίζονται τα σωματίδια των δραστικών ουσιών. Ο 
ρυθμός απορρόφησης των δραστικών ουσιών, καθώς και η διαπερατότητά τους από τις 
διαφορετικές στιβάδες του δέρματος και κατά επέκταση η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια 
της κρέμας εξαρτώνται από το μέγεθος των σωματιδίων των δραστικών ουσιών [1] και από αυτό 
των ελαιωδών σταγονιδίων [2]. Η κύρια τεχνική για τον προσδιορισμό των μεγεθών αυτών είναι η 
οπτική μικροσκοπία. Συχνά, όμως, αντιμετωπίζονται προβλήματα στην ανίχνευση των 
σωματιδίων, καθώς εγλωβίζονται και συσσωματώνονται μέσα στα ελαιώδη σταγονίδια, αλλά και 
στην παρατήρηση και στον προσδιορισμό του μεγέθους των ελαιωδών σταγονιδίων εξαιτίας της 
δυσκολίας στην προετοιμασία του δείγματος, που οφείλεται στη φύση και στη φυσική αστάθεια 
των κρεμών [3, 4]. 

Στόχος της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η ανάπτυξη κατάλληλης μεθοδολογίας για τη μέτρηση 
του μεγέθους των ελαιωδών σταγονιδίων, καθώς και των σωματιδίων των δραστικών ουσιών, 
στις κρέμες Travocort®. Για την επίτευξη του στόχου αυτού χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές της 
οπτικής μικροσκοπίας φωτεινού πεδίου και της οπτικής μικροσκοπίας πολωμένου φωτός. Η 
εφάπλωση μικρής ποσότητας κρέμας σε λεπτή στιβάδα πάνω σε αντικειμενοφόρο πλάκα χωρίς 
τη χρήση καλυπτρίδας δεν οδήγησε σε θραύση των ελαιωδών σταγονιδίων και συνεπώς, 
επέτρεψε την παρατήρησή τους και τον προσδιορισμό του μεγέθους τους με 
ημιαυτοματοποιημένο τρόπο σε κρέμες Travocort® μέσω της οπτικής μικροσκοπίας φωτεινού 
πεδίου. Τα σωματίδια των δραστικών ουσιών, όμως, ήταν εγκλωβισμένα μέσα στα ελαιώδη 
σταγονίδια και δεν μπορούσαν να διακριθούν με τη μέθοδο αυτή. Χρησιμοποιώντας την οπτική 
μικροσκοπία πολωμένου φωτός, τα κρυσταλλικά σωματίδια ήταν πλέον ευδιάκριτα, χωρίς να 
παρεμποδίζεται η παρατήρησή τους από τα ελαιώδη σταγονίδια. Επιπλέον, βασικό πλεονέκτημα 
της οπτικής μικροσκοπίας πολωμένου φωτός ήταν η ικανότητα διαχωρισμού των 
συσσωματωμένων σωματιδίων κατά την αυτοματοποιημένη μέθοδο προσδιορισμού του 
μεγέθους τους στις τρεις εμπορικές κρέμες, οδηγώντας σε ακριβή και επαναλήψιμα 
αποτελέσματα. Τέλος, με τη χρήση φασματοσκοπίας micro-Raman κατέστη δυνατή η 
ταυτοποίηση του κάθε σωματιδίου και ο προσδιορισμός των κατανομών των μεγεθών των δύο 
δραστικών ουσιών. 
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