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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η χειρουργική εκτομή με ή χωρίς προεγχειρητική ή μετεγχειρητική 

χημειοακτινοθεραπεία αποτελεί την αντιμετώπιση εκλογής του καρκίνου του παχέος 

εντέρου. Το 1990 άρχισαν οι πρώτες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις για καρκίνο παχέος 

εντέρου με προβληματισμούς, όσον αφορά στη δράση του πνευμοπεριτοναίου, τη 

δυνατότητα για επαρκή διερεύνηση και εντοπισμό του όγκου, τη ριζικότητα της εκτομής 

και την πιθανότητα εμφυτεύσεων στις θέσεις των trocars. Σήμερα, η λαπαροσκοπική 

προσπέλαση αποτελεί πλέον μια ογκολογικά σίγουρη και τεχνικά εφικτή μέθοδο. Τα 

πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής σχετίζονται με την ταχύτερη 

ανάρρωση, την πρώιμη κινητοποίηση του πεπτικού σωλήνα, την πρώιμη σίτιση, τη 

μικρότερη νοσηρότητα και το μειωμένο μετεγχειρητικό άλγος, ενώ κάποιοι συγγραφείς 

αναφέρουν και καλύτερη επιβίωση. 

Το χειρουργικό τραύμα, η έκθεση της περιτοναϊκής κοιλότητας στον ατμοσφαιρικό αέρα 

και οι χειρισμοί στο λεπτό έντερο στην ανοιχτή χειρουργική, ενώ η δημιουργία 

συνδρόμου ισχαιμίας-επαναιμάτωσης λόγω της εισαγωγής και άρσης του 

πνευμοπεριτοναίου στην λαπαροσκοπική χειρουργική, φαίνεται να παίζουν καθοριστικό 

ρόλο στην δημιουργία οξειδωτικού στρες και στην παραγωγή δραστικών μορφών 

οξυγόνου και αζώτου.  

Το οξειδωτικό στρες εμπλέκεται στην φλεγμονώδη αντίδραση, μέσω ενεργοποίησης και 

ενίσχυσης της παραγωγής των κυτταροκινών, στα φαινόμενα απόπτωσης και νέκρωσης, 

καθώς επίσης και στην καρκινογένεση. Οι μελέτες που ασχολούνται με την διερεύνηση 

του οξειδωτικού στρες στους ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση για 

καρκίνο του παχέος εντέρου˙ και τις τυχόν διαφορές ανάμεσα στη λαπαροσκοπική και 
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την ανοιχτή χειρουργική είναι περιορισμένες. Ακόμη δε, ανύπαρκτες είναι οι μελέτες που 

ασχολούνται με την ανάλυση δεικτών οξειδωτικού στρες σε ασθενείς που υποβάλλονται 

σε ανοιχτή ή λαπαροσκοπική χειρουργική για καρκίνο παχέος εντέρου και ορθού. 

Σκοπός του παρόντος πονήματος ήταν η διερεύνηση του οξειδωτικού στρες σε ανοιχτές 

και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις για καρκίνο παχέος εντέρου και ορθού. Για την επίτευξη 

αυτού του στόχου σχεδιάστηκε μια προοπτική κλινική μελέτη. Το υλικό της μελέτης 

προέρχεται από την Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. 

Χατζηκώστα». Οι εργαστηριακές εξετάσεις έγιναν στο Εργαστήριο Κλινικής Χημείας 

και Βιοχημείας του Χημικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η επίβλεψη της 

μελέτης έγινε από το Χειρουργικό Τομέα και τον Τομέα Εργαστηριακής Ιατρικής της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Το πρώτο μέρος της παρούσης μελέτης αποτελείται από πέντε εισαγωγικά κεφάλαια που 

δίνουν βασικές γνώσεις απαραίτητες για την κατανόηση του ειδικού μέρους. Στο τρία 

πρώτα κεφάλαια παρουσιάζονται οι υπάρχουσες πληροφορίες από τη βιβλιογραφία 

σχετικά με το οξειδωτικό στρες, την επίδρασή του στους ζώντες οργανισμούς˙ και τη 

εμπλοκή του στη φλεγμονώδη αντίδραση, στην καρκινογένεση, ιδιαίτερα του καρκίνου 

του παχέος εντέρου. Στο τέταρτο παρουσιάζεται η συμμετοχή του οξειδωτικού στρες στη 

χειρουργική (ανοιχτή και λαπαροσκοπική). Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται 

η θέση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής στον καρκίνο και ειδικότερα στην 

αντιμετώπιση του ορθοκολικού καρκίνου. 

Στο δεύτερο μέρος της μελέτης παρουσιάζεται το υλικό, η μεθοδολογία, τα 

αποτελέσματα, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τα τελικά συμπεράσματα. 

Σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τον επιβλέποντα της διατριβής 



 8 

κ. Εμμανουήλ Χρυσό, Αναπληρωτή Καθηγητή Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης για τις πολύτιμες συμβουλές του, την καθοριστική του βοήθεια 

στην πρόοδο και ολοκλήρωση της έρευνας και την καθοδήγηση κατά τη συγγραφή της 

παρούσης εργασίας.  

Ευχαριστώ επίσης θερμά τον κ. Ηλία Καστανά, Καθηγητή Εργαστηριακής 

Ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος της 

τριμελούς επιτροπής για τις πολύτιμες συμβουλές του και τη συνεισφορά του στον 

ερευνητικό τομέα, την καθοριστική του βοήθεια στην πρόοδο και ολοκλήρωση της 

έρευνας και στη συγγραφή του παρόντος πονήματος.  

Τον Καθηγητή Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. 

Οδυσσέα Ζώρα, μέλος της τριμελούς επιτροπής, για τις πολύτιμες συμβουλές και 

παρατηρήσεις.  

Τον κ. Αλέξανδρο Τσελέπη, Καθηγητή Βιοχημείας στο Χημικό Τμήμα του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ευχαριστώ θερμότατα για την πολύπλευρη συνεισφορά του: 

τη βοήθειά του στην επιλογή του θέματος, την κατανόηση των βασικών αρχών της 

πειραματικής έρευνας, την πολύτιμη συμπαράσταση και καθοδήγησή του στην πρόοδο 

και στην ολοκλήρωση των πειραμάτων, των εργαστηριακών εξετάσεων και τη συγγραφή 

της εργασίας.  

Τον κ. Δημήτριο Γαλάρη, Καθηγητή Βιολογικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας για την πολύπλευρη 

συνεισφορά του: τη βοήθειά του στην κατανόηση των βασικών αρχών της έρευνας, του 

θαυμαστού κόσμου των ελευθέρων ριζών και του οξειδωτικού στρες, καθώς και την 

πολύτιμη συμπαράσταση και συμβουλές του στη συγγραφή της εργασίας 
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Τον δάσκαλό μου κ. Ευάγγελο Τσιμογιάννη, Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής του 

ΓΝ Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας για την συνεχή 

παρότρυνσή του ν΄ασχοληθώ με την χειρουργική έρευνα, τη συμβολή του στην επιλογή 

του θέματος, τη συμβολή του στην εκτέλεση των χειρουργικών επεμβάσεων, και την 

πατρική του συμπαράσταση στη διάρκεια της εκπόνησης της μελέτης.  

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμότατα, τον άοκνο Διδάκτορα Βιοχημείας του 

Εργαστηρίου Βιοχημείας του Χημικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. 

Κωνσταντίνο Τέλλη, για την καθοριστική συμβολή του στην έρευνα και τον πειραματικό 

τομέα.  

Θα ήθελα επίσης, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ.. Γρηγόριο Τρυψιάνη, Καθηγητή 

Στατιστικής στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου για την πολύτιμη και 

καθοριστική βοήθειά του στη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

Ακόμη, ευχαριστώ την κα. Αδαμαντία Μανατάκη, Διευθύντρια Αναισθησιολογικού 

Τμήματος του ΓΝ Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» για την άψογη συνεργασία και τη 

βοήθειά της. 

Ευχαριστώ ακόμη, το φίλο και συνάδελφο κ. Κων/νο Τσιμογιάννη, Γενικό Χειρουργό,   

εξειδικευόμενο στις χειρουργικές παθήσεις παχέος εντέρου και πρωκτού, για τη βοήθειά 

του στη συλλογή των δειγμάτων και στην ολοκλήρωση της μελέτης.  

Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό των Εργαστηρίων 

του ΓΝ Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», καθώς και στο παραϊατρικό προσωπικό του 

Χειρουργείου, του Χειρουργικού και του Αναισθησιολογικού τμήματος για την πολύτιμη 

συνεργασία και την αμέριστη βοήθειά τους. 
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I. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ 

 

Εισαγωγή 

Οι ελεύθερες ρίζες και τα αντιοξειδωτικά ήταν γνωστά στον χώρο της χημείας για πολλές 

δεκαετίες κυρίως λόγω της σημασίας τους στις επιδράσεις της ακτινοβολίας, στη 

βιομηχανία πλαστικών και χρωμάτων και στη διατήρηση των τροφών (1). Στα τέλη του 

20ου αιώνα άρχισε να μελετάται και να γίνεται κατανοητός ο ρόλος τους στη Βιολογία 

και την Ιατρική. 

Η πρώτη αναφορά για την ύπαρξη των ελευθέρων ριζών στα βιολογικά συστήματα έγινε 

το 1954 από τον Commoner (2), ενώ το 1956 ο Gilbert και οι συνεργάτες του (3) 

μελέτησαν τη συσχέτιση ανάμεσα στην τοξικότητα των αυξημένων επιπέδων οξυγόνου 

στους αερόβιους οργανισμούς και την ιονίζουσα ακτινοβολία.. Η σημαντικότητα του 

ρόλου των ελευθέρων ριζών στα βιολογικά συστήματα έγινε αντιληπτή το 1969, οπότε 

και ανακαλύφθηκε ο ρόλος της δεσμουτάσης του υπεροξειδίου (SOD) (4, 5).  

Οι πρώτες μελέτες που περιέγραφαν τις ωφέλιμες επιπτώσεις των ελευθέρων ριζών στα 

βιολογικά συστήματα προώθησαν και την έρευνα στο πεδίο. Οι Mittal και Murand (6) 

απέδειξαν ότι το ανιόν του υπεροξειδίου (O2
•– 
), μέσω της ρίζας του υδροξυλίου (OH˙),  

ενεργοποιεί τη γουνυλική κυκλάση, για να σχηματισθεί ο "δεύτερος αγγελιοφόρος" 

cGMP. Παρόμοιες αναφορές έχουν γίνει και για το υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2). 

Οι Ignarro και Kadowitz  (8) και ο Radomski και οι συνεργάτες του (9) ανακάλυψαν ότι 

το  μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) δρά ως ρυθμιστικό μόριο για τον έλεγχο της χάλασης 

των λείων μυικών ινών και την αναστολή της προσκόλλησης των αιμοπεταλίων. Οι Roth 

και Dröge (10) απέδειξαν ότι το (O2
•– 

) και οι χαμηλές συγκεντρώσεις H2O2 από 
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ενεργοποιημένα Τ κύτταρα  προάγουν το σχηματισμό ιντερλευκίνης-2 (IL-2). Το H2O2 

επάγει επίσης την έκφραση του γονιδίου της οξυγενάσης της αίμης (ΗΟ-1), την έκφραση 

διαφόρων γονιδίων σε βακτήρια, καθώς και την ενεργοποίηση του πυρηνικού 

μεταγραφικού παράγοντα κΒ (ΝF-κΒ), στα θηλαστικά (11-13). 

Οι ελεύθερες ρίζες, είναι φυσιολογικά προϊόντα του κυτταρικού μεταβολισμού. Δρούν 

ως σηματοδοτικά μόρια και σε χαμηλές/μέτριες συγκεντρώσεις έχουν ευεργετική 

επίδραση στις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού (14). Οι ελεύθερες ρίζες και τα 

παράγωγά τους συμμετέχουν στη ρύθμιση του τόνου των αγγείων, τον έλεγχο 

λειτουργιών που εξαρτώνται από την συγκέντρωση οξυγόνου, την ενίσχυση της 

μεταγωγής σήματος από μεμβρανικούς υποδοχείς  και την απόκριση στο οξειδωτικό 

στρες για τη διατήρηση της οξειδοαναγωγικής ομοιοστασίας. Η λεπτή ισορροπία 

ανάμεσα στις ωφέλιμες και τις επιβλαβείς επιπτώσεις των ελευθέρων ριζών είναι  μια 

σημαντική πτυχή της ζωής. Η μελέτη της οξειδοαναγωγικής ομοιοστασίας αποτελεί ένα 

ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο έρευνας και αφορά επιστήμες  όπως η φυσιολογία, η 

κυτταρική βιολογία και η ιατρική (15). 

 

Ορισμός 

Ελεύθερες ρίζες ονομάζονται εκείνα τα μόρια ή οι ενώσεις που περιέχουν ένα ή 

περισσότερα ασύζευκτα ηλεκτρόνια στις ατομικές ή μοριακές τροχιές τους (16). 

Ασύζευκτο ηλεκτρόνιο είναι αυτό που καταλαμβάνει μόνο του ένα ατομικό ή μοριακό 

τροχιακό. Οι ελεύθερες ρίζες συμβολίζονται με μια τελεία πάνω δεξιά ή αριστερά στον 

χημικό τους τύπο (17).  

Οι ελεύθερες ρίζες είναι ενώσεις ασταθείς και πολύ δραστικές λόγω της τάσης του 
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ασύζευκτου ηλεκτρονίου για σύζευξη. Σχηματίζονται από αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, 

όπου οξείδωση είναι η απομάκρυνση ηλεκτρονίων από ένα άτομο ή μόριο, ενώ αναγωγή 

είναι η πρόσληψη ηλεκτρονίων. Ελεύθερες ρίζες μπορούν επίσης να προκύψουν από 

διάσπαση ομοιοπολικών δεσμών, όπου τα ηλεκτρόνια μοιράζονται από ένα σε κάθε 

ομάδα. Το οξυγόνο είναι το κατεξοχήν ζωτικό στοιχείο των αερόβιων οργανισμών. Η 

αφθονία του στα βιολογικά συστήματα, σε συνδυασμό με την ικανότητά του να 

προσλαμβάνει μονήρη ηλεκτρόνια, το καθιστούν τον σημαντικότερο παράγοντα 

δημιουργίας ελευθέρων ριζών στις αερόβιες μορφές ζωής (18). 

Οι ελεύθερες ρίζες που περιέχουν οξυγόνο ονομάζονται ελεύθερες ρίζες οξυγόνου. 

Υπάρχουν όμως και ορισμένες ενώσεις του οξυγόνου που δεν έχουν ασύζευκτο 

ηλεκτρόνιο στην εξωτερική τους στοιβάδα, συμμετέχουν όμως σε τοξικές για τα κύτταρα 

αντιδράσεις ή στο σχηματισμό ελευθέρων ριζών. Οι ενώσεις αυτές μαζί με τις ελεύθερες 

ρίζες οξυγόνου, ονομάζονται δραστικές μορφές οξυγόνου (ΔΜΟ). Μια άλλη κατηγορία 

δραστικών ενώσεων είναι αυτές που περιέχουν άζωτο και ονομάζονται δραστικές μορφές 

αζώτου (ΔΜΑ) (16). 

 

Δραστικές μορφές οξυγόνου  

Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου και οι ΔΜΟ αντιπροσωπεύουν την πιο σημαντική 

κατηγορία δραστικών μορφών που παράγονται στους ζωντανούς οργανισμούς. Οι ΔΜΟ 

παράγονται μέσω αντιδράσεων μεταφοράς ηλεκτρονίων και μέσω αντιδράσεων 

μεταφοράς ενέργειας. Το ανιόν του υπεροξειδίου, το υπεροξείδιο του υδρογόνου, η 

ελεύθερη ρίζα του υδροξυλίου, τα αλκοξείδια λιπιδίων και οι υπεροξειδικές ρίζες 

παράγονται από αντιδράσεις  μεταφοράς ηλεκτρονίων (Εικόνα 1). Το μονήρες οξυγόνο 
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και οι καρβονυλικές ενώσεις παράγονται από αντιδράσεις μεταφοράς ενέργειας (19).  

 

O2     →  O2
•–       →  H2O2      →  HO˙      →  H2O 

Μοριακό   Ανιόν     Υπεροξείδιο  Ρίζα   Ύδωρ 

οξυγόνο   υπεροξειδίου υδρογόνου   υδροξυλίου     

      

Εικόνα 1. Παραγωγή ΔΜΟ μέσω αντιδράσεων μεταφοράς ηλεκτρονίων  

 

Ανιόν του υπεροξειδίου (O2
•–

)  

Η προσθήκη ενός ηλεκτρονίου σε O2 σχηματίζει την ρίζα O2
•–

. 

 

  O2    O2
•– 

     +1e
– 

 

Πηγές παραγωγής         Παθοφυσιολογία 

_____________________________________________________________________ 

Ενζυμικές αντιδράσεις       Ισχαιμία/Επαναιμάτωση  

Οξειδάση της ξανθίνης        Λευκά αιμοσφαίρια-βακτηριοκτόνες ιδιότητες 

NADH-οξειδάση  

NADPH-αναγωγάση του κυτοχρώματος P450 

 

Κύτταρο 

Λευκοκύτταρα και μακροφάγα       Βακτηριοκτόνος δράση 

Αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων του μιτοχονδρίου  

Μονοξυγενάσες των μικροσωμάτων 

 

Περιβαλλοντικοί παράγοντες      
Υπεριώδης ακτινοβολία  

Ακτινοβολία X  

Χημικά τοξικά 

Αρωματικές υδροξυλαμίνες 

Αρωματικές αζωτούχες ενώσεις 

Εντομοκτόνα 

Χημειοθεραπευτικά 

Πίνακας 1. Αντιδράσεις μέσω των οποίων παράγεται O2
•–

 

Το O2
•–

 που παράγεται από αντιδράσεις του μεταβολισμού ή από τη φυσική ακτινοβολία, 
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θεωρείται η «πρωτογενής» ΔΜΟ και μπορεί να αλληλεπιδράσει με άλλα μόρια για να 

δημιουργήσει «δευτερεύουσες» ΔΜΟ, είτε άμεσα, είτε  μέσω ενζυμικών ή  καταλυτικών 

αντιδράσεων (Πίνακας 1) (20). 

Το O2
•–

 παράγεται κυρίως στο μιτοχόνδριο. Στη μιτοχονδριακή αλυσίδα μεταφοράς 

ηλεκτρονίων, ένας μικρός αριθμός ηλεκτρονίων «διαρρέει» νωρίτερα, σχηματίζοντας 

O2
•– 

 (21-23). Σε κανονικές συνθήκες, περίπου 95-97% του οξυγόνου ανάγεται σε H2O. 

Μόνο ένα μικρό ποσοστό του οξυγόνου (3-5%) ανάγεται μονοσθενώς σε O2
•– 

 (Εικόνα 

2).  

 

 

Εικόνα 2. Παραγωγή δραστικών μορφών οξυγόνου στο μιτοχόνδριο (24) 

 

Το O2
•– 
είναι μια ουσία πολύ τοξική για τα βιολογικά συστήματα και χρησιμοποιείται 

από τους οργανισμούς για την εξουδετέρωση των μικροοργανισμών. Τα ουδετερόφιλα 

όταν εκτεθούν σε ένα ερέθισμα επάγουν μια σειρά αντιδράσεων που ονομάζεται 

«αναπνευστικός παλμός». Το μόριο που δημιουργεί τον «αναπνευστικό παλμό» είναι το 

O2
•–

. Στα φαγοκύτταρα το O2
•– 
παράγεται σε μεγάλες ποσότητες μέσω του ενζύμου 

NADPH-οξειδάση για την οξυγόνο-εξαρτώμενη εξουδετέρωση των παθογόνων. 

Παράγεται επίσης ως υπο-προϊόν της μιτοχονδριακής αναπνοής με τη συμμετοχή 

ενζύμων όπως η οξειδάση της ξανθίνης (XO) (25). Στην παραγωγή του O2
•– 
συμβάλλουν 
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και μη φαγοκυτταρικές NAD(P)-οξειδάσες (1-10%), οι οποίες φαίνεται να συμμετέχουν 

σε ενδοκυτταρικά σηματοδοτικά μονοπάτια (26).  

Λόγω της τοξικότητάς  του, σχεδόν όλοι οι οργανισμοί που ζούν σε περιβάλλον πλούσιο 

σε οξυγόνο διαθέτουν διάφορες ισομορφές του αντιοξειδωτικού ενζύμου SOD, το οποίο 

καταλύει την αντίδραση σχηματισμού O2 και H2O2 από το O2
•– 

 (27).  

2O2
•–   

+ 2H
+ 
→ H2O2 + O2 

 

Το υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) 

Το H2O2 παράγεται στο κύτταρο μέσω ενζυμικών αντιδράσεων στις οποίες δεν 

συμμετέχουν ελεύθερες ρίζες, μέσω αντιδράσεων στις οποίες συμμετέχουν ελεύθερες 

ρίζες, ή μέσω αυτο-οξειδοαναγωγής του O2
•–

. 

Τα ένζυμα μέσω των οποίων παράγεται H2O2 από την αναγωγή του συν-υποστρώματός 

τους (μοριακό οξυγόνο) είναι: Γλυκολική οξειδάση, D-αμινο οξειδάση, οξειδάση του 

ουρικού οξέως, οξειδάση του ακετύλο-συνένζυμου A, NADH οξειδάση και μονοαμίνο 

οξειδάσες (MAO).  

Η αυτο-οξειδοαναγωγή (dismutation ή disproportionation) του O2
•–

 γίνεται στο 

εσωτερικό του μιτοχονδρίου, καθώς το H2O2 έχει την ικανότητα να διαπερνά 

οποιαδήποτε μεμβράνη του κυττάρου 

O2
•– 

+ O2
•– 

+ H
+
 → H2O2 + O2 

Στο μιτοχόνδριο, το H2O2 συμμετέχει σε οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις που εμπλέκονται 

σε σηματοδοτικά μονοπάτια του κυττάρου. Τα σταθερά επίπεδα του H2O2 ([H2O2]ss) 

καθορίζουν την οξειδοαναγωγική κατάσταση του κυττάρου, καθώς και τη μετάβαση από 

τον πολλαπλασιασμό στην απόπτωση και τη νέκρωση. Έχει αποδειχθεί ότι το 
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μιτοχονδριακό H2O2 λειτουργεί ως ρυθμιστικός παράγοντας των κινασών MAPK 

(mitogen-activated protein kinase) και κυρίως της JNKκαι της p38 (Εικόνες 3 και 4). 

 

Εικόνα 3. Σε φυσιολογικές συνθήκες, η θειορεδοξίνη (Trx) δεσμεύει την αποπτωτική 

ρυθμιστική κινάση-1 (ASK-1) αναστέλλοντας τη δράση της πάνω στις JNK και p38. Το 

H2O2 διασπά το σύμπλοκο thioredoxin-ASK-1 με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των 

JNK και p38.  

 

Εικόνα 4. Ενεργοποίηση των MAPK (JNK, p38) μέσω αναστολής των φωσφατασών 

(MKP) που ευθύνονται για τη φωσφορυλίωση και την απενεργοποίηση τους. 
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Σε φυσιολογικές συνθήκες, η τρανσφεράση της γλουταθειόνης (GST) δεσμεύει την JNK 

και αναστέλλει την ενεργοποίησή της. Όμως, σε συνθήκες οξειδωτικού στρες η 

αντίδραση αυτή διακόπτεται από το H2O2 (28, 29). 

Το H2O2 μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί σε ρίζα υδροξυλίου (OH
•
), μια από τις πιο 

τοξικές ελεύθερες ρίζες, μετά από αντίδραση με δισθενή σίδηρο (Fe
2+
). Η αντίδραση 

αυτή ονομάζεται αντίδραση Fenton.  

Fe
2+

 + H2O2 → Fe
3+

 + OH
•
 + OH

− 

Για την πρόληψη των καταστροφικών συνεπειών από τη δημιουργία της OH
• 
αυτή θα 

πρέπει να μετατραπεί σε ενώσεις λιγότερο δραστικές. Η καταλάση (CAT), η οποία 

συγκεντρώνεται στα υπεροξεισώματα, καταλύει τη διάσπαση του H2O2 σε H2O και O2.  

Η υπεροξειδάση της γλουταθειόνης (GP) αναγάγει το H2O2 μεταφέροντας την ενέργεια 

των δραστικών υπεροξειδίων σε ένα πολύ μικρό τριπεπτίδιο, τη γλουταθειόνη (GSH). 

Κατά την αντίδραση αυτή η GSH οξειδώνεται σε δισουλφίδιο της GSH (Εικόνα 5) (30, 

31).  

 

H
2
O

2

H
2
O

2

ΚΑΤΑΛΑΣΗ (CAT)

2H
2
O

2
 → 2H

2
O + O

2

ΚΑΤΑΛΑΣΗ (CAT)

2H
2
O

2
 → 2H

2
O + O

2

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗ ΤΗΣ ΓΛΟΥΤΑΘΕΙΟΝΗΣ
(GP)

2GSH + H2O2 → GS–SG + 2H2O

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗ ΤΗΣ ΓΛΟΥΤΑΘΕΙΟΝΗΣ
(GP)

2GSH + H2O2 → GS–SG + 2H2O

 

Εικόνα 5. Αντιοξειδωτικά ένζυμα που χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση του H2O2 

με τις αντίστοιχες αντιδράσεις 

 



 19 

Η ελεύθερη ρίζα υδροξυλίου, (ΟΗ
•
)  

Η ελεύθερη ρίζα ΟΗ
•
 είναι η ουδέτερη μορφή του ιόντος υδροξειδίου. Έχει υψηλή 

αντιδραστικότητα, με πολύ σύντομη, in vivo ημίσεια ζωή, περίπου 10
-9

 s (32). Συνεπώς, 

όταν παράγεται in vivo αντιδρά κοντά στην περιοχή του σχηματισμού της. Αυτό την 

καθιστά μια ρίζα πολύ τοξική για τον οργανισμό. Σε αντίθεση με το O2
•– 
που

 
μπορεί να 

εξουδετερωθεί απο την SOD, η OH˙ δεν μπορεί να εξαλειφθεί μέσω ενζυμικών 

αντιδράσεων. Επειδή η διάχυσή της είναι πιο αργή από την ημίσεια ζωή της, αντιδρά με 

οποιαδήποτε ουσία βρίσκεται κοντά της και μπορεί να οξειδωθεί. Θεωρητικά μπορεί να 

τροποποιήσει υδατάνθρακες, νουκλεϊκά οξέα, λιπίδια και αμινοξέα (33).  

Επειδή η  οξειδοαναγωγική κατάσταση του κυττάρου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα 

οξειδοαναγωγικά ζεύγη σιδήρου, χαλκού και κοβαλτίου, η ρύθμιση των ιόντων σιδήρου 

εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει ελεύθερος ενδοκυτταρικός σίδηρος. Ωστόσο, in vivo, κάτω 

από συνθήκες πίεσης (στρες), μια περίσσεια O2
•– 
απελευθερώνει «ελεύθερο σίδηρο», από 

το σίδηρο που περιέχεται στα διάφορα μόρια. (34). Τα ιόντα Fe
2+

 που απελευθερώνονται 

μπορούν να συμμετάσχουν στην αντίδραση Fenton, δημιουργώντας την OH˙. In vivo οι 

μεγαλύτερες ποσότητες OH˙ προέρχονται από τη διάσπαση του H2O2 μέσω αντίδρασης 

Fenton, καθώς και από υπερβολική έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία. Η αντίδραση 

Fenton συνεπάγεται την μεταλλο-εξαρτώμενη αναγωγή του H2O2 σε HO˙. Μέταλλα 

μετάπτωσης όπως ο χαλκός (Cu), ο σίδηρος (Fe) και το κοβάλτιο (Co), στην ανηγμένη 

τους μορφή, καταλύουν αυτή την αντίδραση.  

Σε συνθήκες οξειδωτικού στρες, το O2
•–

 δρα ως οξειδωτικό του σύμπλοκου [4Fe-4S], 

διευκολύνοντας την παραγωγή OH
•
 από το H2O2 και Fe

2+
 για την αντίδραση Fenton (20, 

35).  
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Για την απελευθέρωση του σιδήρου μέσω του O2
•–

, έχει αποδειχθεί ότι εμπλέκονται τα 

ένζυμα του συμπλόκου [4Fe-4S], της οικογένειας αφυδρογονάση-λυάση. Το σύμπλοκο 

Fe-S περιέχει τη δεσμευτική πρωτεΐνη (IRE-BP) στοιχείων δραστικού σιδήρου (IRE). Το 

σύμπλοκο Fe-S έχει ενοχοποιηθεί ως η περιοχή της πρωτεΐνης που ανιχνεύει τα 

ενδοκυτταρικά επίπεδα σιδήρου και τροποποιεί αναλόγως την ικανότητα της IRE-ΒΡ 

ώστε μπορεί να αλληλεπιδρά με τα στοιχεία δραστικού σιδήρου (IREs). Η IRE-BP που 

παράγεται σε κύτταρα που είναι «φορτωμένα» με σίδηρο έχει δραστηριότητα 

ακονιτάσης. Στα κύτταρα των θηλαστικών, οι οξειδωτικοί παράγοντες είναι σε θέση να 

μετατρέψουν την ακονιτάση που βρίσκεται συγκεντρωμένη στο κυτταρόπλασμα, σε 

ενεργό IRE-ΒΡ, η οποία αυξάνει την ενδοκυτταρική συγκέντρωση του «ελεύθερου 

σιδήρου», μειώνοντας την βιοσύνθεση της φερριτίνης και αυξάνοντας τη βιοσύνθεση 

των υποδοχέων τρανσφερίνης. Παρά το γεγονός ότι οι αντιδράσεις Fenton μπορούν να 

πραγματοποιηθούν in vitro, η σημασία της χημείας Fenton in vivo δεν είναι σαφής, 

λαμβάνονοντας υπόψιν την αμελητέα διαθεσιμότητα του «ελεύθερου καταλυτικού 

σιδήρου», λόγω της αποτελεσματικής δέσμευσής του από τις διάφορες 

μεταλλοδεσμευτικές πρωτεΐνες. Ωστόσο, οι οργανισμοί που είναι υπερφορτωμένοι με 

σίδηρο (όπως είναι οι ασθενείς με αιμοχρωμάτωση, με β-θαλασσαιμία, ή οι ασθενείς με 

χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση) περιέχουν υψηλότερες 

ποσότητες «ελεύθερου σιδήρου». Ο «ελεύθερος σίδηρος» μεταφέρεται σε ένα ενδιάμεσο 

απόθεμα ασταθούς σιδήρου, labile iron pool (LIP), το οποίο αντιπροσωπεύει ένα 

απόθεμα άμεσα ανταλλάξιμου, και άμεσα chelatable σιδήρου (36,37). 
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Οι ελεύθερες ρίζες υπεροξειδίου (ROO
•
)  

Άλλες δραστικές μορφές που προέρχονται από το οξυγόνο και μπορούν να σχηματιστούν 

στoυς ζωντανούς οργανισμούς είναι οι ρίζες υπεροξειδίου (ROO
•
). Η πιο απλή είναι η 

ρίζα υπερυδροξυλίου (HOO
•
), η οποία αποτελεί την πρωτονιωμένη μορφή (συζυγές οξύ: 

pKa ~ 4,8) του O2
•–

. Σε αυτό το pKa, μόνο ~ 0,3% των O2
•–

 που υπάρχουν στο 

κυτταρόπλασμα του κυττάρου είναι σε πρωτονιωμένη μορφή (38). Έχει αποδειχθεί ότι η 

HOO
• 
μπορεί να προκαλέσει την έναρξη της υπεροξείδωσης λιπαρών οξέων (39).  

 

Μονήρες οξυγόνο [
1
O2] 

Το μονήρες οξυγόνο [
1
O2] είναι μια ΔΜΟ, η οποία μπορεί να σχηματισθεί είτε μέσω 

αντιδράσεων μεταφοράς ενέργειας, ή μέσω αντιδράσεων μεταφοράς ηλεκτρονίων.  

Αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων:  

Cl
-
 + H2O2   HOCl + H2O 

Μυελοπεροξειδάση 

Η περαιτέρω αντίδραση του H2O2 με το υποχλωριώδες οξύ (HOCl) οδηγεί στην 

παραγωγή [
1
O2]. 

HOCl + H2O2 → Cl
-
 + H2O + H

+
 + 

1
O2 

Αντιδράσεις μεταφοράς ενέργειας: Το [
1
O2] σχηματίζεται κατά την φωτο-

ευαισθητοποίηση από διάφορους χημειοθεραπευτικούς παράγοντες. Ο 

χημειοθεραπευτικός παράγοντας (sensitizer = S) απορροφά ενέργεια, κατά την έκθεση σε 

ακτινοβολία και στη συνέχεια τη μεταφέρει στο μοριακό οξυγόνο σχηματίζοντας 

μονήρες οξυγόνο [
1
O2]. 

 

S + hυ → S* 

S* + O2  → S + 
1
O2 
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Το [
1
O2] αντιδρά με τις βιταμίνες E και C, το DNA, η χοληστερόλη τα καροτενοειδή, τα 

πολυακόρεστα λιπαρά οξέα των μεμβρανών και ορισμένα αμινοξέα (40). 

 

Δραστικές μορφές αζώτου (ΔΜΑ) 

Η ρίζα του μονοξειδίου του αζώτου (NΟ
•
) είναι ένα μικρό μόριο που περιέχει ένα 

ασύζευκτο ηλεκτρόνιο στη θέση απέναντι από το τροχιακό 2π*y και ως εκ τούτου, 

αποτελεί μια ρίζα. Η ΝΟ
•
 παράγεται σε βιολογικούς ιστούς από τις ειδικές συνθετάσες 

του μονοξειδίου του αζώτου (NOSs), η οποίες μεταβολίζουν την L-αργινίνη σε L-

κιτρουλίνη, καταλήγοντας στο σχηματισμό της ΝΟ
•
 μέσω μίας οξειδωτικής αντίδρασης 

πέντε ηλεκτρονίων, παρουσία μοριακού οξυγόνου (41).  

Πολλοί ιστοί εκφράζουν μία ή περισσότερες από τις ισομορφές του ενζύμου. Η 

δραστηριότητα των ισομορφών nNOS (νευρωνική) και eNOS (ενδοθηλιακή) ρυθμίζεται 

από την ενδοκυτταρική συγκέντρωση του ασβεστίου και της καλμοδουλίνης. Η 

ισομορφή iNOS είναι επαγωγική και εκφράζεται στα μακροφάγα μετά από διέγερση από 

λιποπολυσακχαρίτες, κυτοκίνες και άλλους παράγοντες. Η έκφραση του iNOS 

ρυθμίζεται σε μεταγραφικό και μετα-μεταγραφικό επίπεδο από σηματοδοτικά μονοπάτια 

που περιλαμβάνουν αντιδράσεις οξειδοαναγωγής και εξαρτώνται από τον παράγοντα 

μεταγραφής NF-κΒ ή από ενεργοποιημένες MAPKs.. Η ΝΟ
•
 δρα ως μόριο 

σηματοδότησης για διάφορες φυσιολογικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της 

νευροδιαβίβασης, της ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης, της χάλασης των λείων μυικών 

ινών και της ρύθμισης του ανοσοποιητικού συστήματος (42).  

Χάρη στις πολυποίκιλες ιδιότητές της, το 1992,  η ΝΟ
•
 αναγνωρίστηκε ως «μόριο της 

χρονιάς» (43). Ο χρόνος ημίσειας ζωής σε υδατικό περιβάλλον είναι λίγα δευτερόλεπτα˙ 
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παρουσιάζει όμως μεγαλύτερη σταθερότητα σε περιβάλλον με χαμηλότερη συγκέντρωση 

οξυγόνου (ημίσεια ζωή > 15 s). Ωστόσο, δεδομένου ότι είναι διαλυτή στο ύδωρ και στα 

λιπίδια διαχέεται εύκολα στο κυτταρόπλασμα (44). Στο εξωκυτταρικό περιβάλλον, η ΝΟ
•
 

αντιδρά με το οξυγόνο και το νερό για να σχηματίσει νιτρικά και νιτρώδη ανιόντα.  

Η υπέρμετρη παραγωγή ΔΜΑ ονομάζεται nitrosative stress (45, 46). Αυτό μπορεί να 

συμβεί όταν η παραγωγή ΔΜΑ, σε ένα σύστημα, υπερβαίνει την ικανότητα του 

συστήματος να τις εξουδετερώσει. Το στρες από τις ΔΜΑ μπορεί να οδηγήσει σε 

αντιδράσεις νιτροσυλίωσης (nitrosylation), οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να 

τροποποιήσουν τη δομή των πρωτεϊνών και να προκαλέσουν αναστολή της φυσιολογικής 

λειτουργίας τους. Τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, κατά τη διάρκεια του 

οξειδωτικού παλμού, παράγουν τόσο O2
•– 
όσο και NO˙τα οποία μπορούν να αντιδράσουν 

μαζί και να σχηματίσουν μια πολύ πιο δραστική ουσία, το υπεροξυνιτρώδες (ONOO
–
), 

που είναι ένας ισχυρός οξειδωτικός παράγοντας και μπορεί να προκαλέσει υπεροξείδωση 

των λιπιδίων και βλάβες στο DNA (47): 

ΝΟ
•
 + O2

•– 
 → ONOO

– 

Η αντίδραση αυτή έχει έναν από τους πιο υψηλούς σταθερούς ρυθμούς, όσον αφορά στις 

αντιδράσεις του ΝΟ
•
 (7,0 × 109 M

-1
 s

-1
). Συνεπώς, η τοξικότητα του ΝΟ

•
 φαίνεται να 

συνδέεται πρωτίστως με την ικανότητά του να αντιδρά με το O2
•– 

. Η ΝΟ
• 
έχει επίσης την 

ιδιότητα να δεσμεύεται με ορισμένα ιόντα μετάλλων μετάπτωσης. Στην πραγματικότητα 

πολλές φυσιολογικές δράσεις της ΝΟ
•
 είναι αποτέλεσμα της αρχικής δέσμευσής του με 

τις ομάδες Fe
2+

-Haem του ενζύμου της διαλυτής γουανυλικής κυκλάσης (sGC) (48).  

Fe
2+

 {sGC} + NΟ
•
 → Fe

2+
 {sGC}-NO 
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ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ           ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ 

 

Εικόνα 6. Κύριες πηγές προέλευσης των ΔΜΟ/ΔΜΑ στους οργανισμούς 
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Οξειδωτικό στρες 

Η βλαβερή επίδραση των ελεύθερων ριζών στα ζώντα συστήματα ονομάζεται οξειδωτικό 

στρες. Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει υπερπαραγωγή ΔΜΟ/ΔΜΑ αφενώς και ανεπάρκεια 

των ενζυμικών και μη ενζυμικών αντιοξειδωτικών αφετέρου. Με άλλα λόγια, το 

οξειδωτικό στρες είναι αποτέλεσμα των μεταβολικών αντιδράσεων που χρησιμοποιούν 

οξυγόνο και αντιπροσωπεύει μια διαταραχή της ισορροπίας των αντιδράσεων ανάμεσα 

σε οξειδωτικά/αντιοξειδωτικά. Η περίσσεια ΔΜΟ μπορεί να τροποποιήσει τα λιπίδια, τις 

πρωτεΐνες, ή το DNA του κυττάρου αναστέλλοντας έτσι τη φυσιολογική τους λειτουργία. 

Η λεπτή ισορροπία ανάμεσα στις ωφέλιμες και τις βλαβερές συνέπειες των ελευθέρων 

ριζών είναι μια πολύ σημαντική πτυχή της λειτουργίας των οργανισμών και 

επιτυγχάνεται με μηχανισμούς που περιγράφονται με τον όρο: «οξειδοαναγωγική 

ρύθμιση» (redox regulation). Οι αντιδράσεις, με τις οποίες επιτυγχάνεται η 

«οξειδοαναγωγική ρύθμιση», προστατεύουν τους οργανισμούς από το οξειδωτικό στρες, 

ενώ η ίδια η οξειδοαναγωγική ρύθμιση αποσκοπεί στη διατήρηση της 

«οξειδοαναγωγικής ομοιοστασίας» (redox homeostasis) του οργανισμού, ελέγχοντας in 

vivo την οξειδοαναγωγική ισορροπία. Διάφορες μελέτες αποδεικνύουν τη συμβολή των 

οξειδωτικών αντιδράσεων στη γήρανση, καθώς και σε διάφορες ασθένειες, 

συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων, των πνευμονικών παθήσεων, του 

σακχαρώδους διαβήτη, των νευροεκφυλιστικών ασθενειών και του καρκίνου (15, 49). 
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II. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ 

 

Διατήρηση της οξειδοαναγωγικής ομοιοστασίας (Redox Homeostasis) 

Ο όρος οξειδοαναγωγική σηματοδότηση χρησιμοποιείται ευρέως για να περιγράψει μια 

ρυθμιστική διαδικασία κατά την οποία το σήμα μεταδίδεται μέσω αντιδράσεων 

οξειδοαναγωγής. Η οξειδοαναγωγική σηματοδότηση χρησιμοποιείται από τους 

οργανισμούς, για την επαγωγή «αμυντικών» αντιδράσεων κατά των τροποποιήσεων που 

προκαλούνται από το οξειδωτικό στρες και για την επαναφορά του οργανισμού στην 

αρχική κατάσταση της «οξειδοαναγωγής ομοιοστασίας», μετά την προσωρινή έκθεσή 

του σε ΔΜΟ. Αυξημένες συγκεντρώσεις ΔΜΟ επάγουν την έκφραση γονιδίων, τα 

προϊόντα των οποίων εμφανίζουν αντιοξειδωτική δράση. Ένας από τους βασικούς 

μηχανισμούς της οξειδοαναγωγικής ομοιοστασίας βασίζεται στην επαγωγή ενός 

καταρράκτη σημάτων μέσω ΔΜΟ, τα οποία οδηγούν σε αυξημένη έκφραση των 

αντιοξειδωτικών ενζύμων. Επιπλέον, επειδή οι πρωτεΐνες διαθέτουν μικρότερη 

αντιοξειδωτική δραστικότητα από μία ισοδύναμη ποσότητα ελεύθερων αμινοξέων, είναι 

λογικό να υποθέσουμε ότι η πρωτεόλυση από ΔΜΟ συμβάλλει επίσης, τουλάχιστον σε 

κάποιο βαθμό, στη διατήρηση της οξειδοαναγωγικής ομοιοστασίας. Η οξειδοαναγωγική 

σηματοδότηση απαιτεί τη διαταραχή αυτής της ισορροπίας, είτε μέσω αύξησης των 

συγκεντρώσεων ΔΜΟ, ή μέσω μείωσης της δραστηριότητας ενός ή περισσοτέρων 

αντιοξειδωτικών συστημάτων. Στους ανώτερους οργανισμούς, ένα τέτοιο οξειδωτικό 

συμβάν μπορεί να προκληθεί με ρυθμιζόμενο τρόπο από την ενεργοποίηση των 

ενδογενών συστημάτων παραγωγής ΔΜΟ. Εάν η αρχική αύξηση των ΔΜΟ είναι σχετικά 

μικρή, η αντιοξειδωτική απόκριση μπορεί να είναι επαρκής για να αντισταθμίσει την 
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αύξηση των ΔΜΟ και να επαναφέρει την αρχική ισορροπία. Μακροπρόθεσμα, οι 

μηχανισμοί αυτοί έχουν την τάση να διατηρούν μια σταθερή κατάσταση, η οποία 

ονομάζεται οξειδοαναγωγική ομοιοστασία (redox homeostasis). Ωστόσο, υπό ορισμένες 

συνθήκες η παραγωγή των ΔΜΟ μπορεί να αυξηθεί περισσότερο, ενώ η αντιοξειδωτική 

απόκριση μπορεί να μην είναι επαρκής για να επαναφέρει το σύστημα στο αρχικό 

επίπεδο της οξειδοαναγωγικής ομοιοστασίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις το σύστημα μπορεί 

και πάλι να φθάσει σε ισορροπία, αλλά η κατάσταση που προκύπτει τώρα μπορεί να 

σχετίζεται με υψηλότερες συγκεντρώσεις ΔΜΟ, διαφορετικά επίπεδα ελεύθερων 

αμινοξέων ή/και διαφορετικά πρότυπα γονιδιακής έκφρασης. Οι ενδείξεις για μια τέτοια 

στροφή προς συνθήκες υψηλότερου οξειδωτικού στρες έχουν παρατηρηθεί κατά τη 

διαδικασία της γήρανσης, πράγμα που σημαίνει ότι μια τέτοια οξειδωτική στροφή δεν 

συνδέεται πάντοτε με παθολογικές καταστάσεις. Παθολογικές καταστάσεις μπορεί να 

δημιουργηθούν σε περιπτώσεις πολύ υψηλών επιπέδων ΔΜΟ. Όμως, ακόμη και σε 

τέτοιου είδους συνθήκες δεν συνεπάγεται πάντοτε απώλεια της ομοιοστασίας, αλλά 

μάλλον μια χρόνια μετατόπιση του επιπέδου της ομοιοστασίας. Κατά συνέπεια, 

παθολογικές καταστάσεις μπορούν να προκύψουν τόσο από τις άμεσες επιδράσεις των 

ΔΜΟ, όσο και από τροποποιήσεις που μπορεί να δημιουργηθούν από την επίδραση των 

ΔΜΟ στη γονιδιακή έκφραση (15). 

 

Οξειδοαναγωγική ρύθμιση των φυσιολογικών λειτουργιών 

Η οξειδαναγωγική σηματοδότηση έχει σημαντική επίδραση σε πολλές φυσιολογικές 

λειτουργίες του οργανισμού (15).  

Ο «οξειδωτικός παλμός» ο οποίος χαρακτηρίζεται από μαζική παραγωγή ΔΜΟ σε 
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περιβάλλον φλεγμονής διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην άμυνα κατά των 

παθογόνων. Μετά την έκθεσή τους σε φλεγμονώδεις παράγοντες, όπως ο παράγοντας 

νέκρωσης όγκου-α (TNF-α), η ιντερλευκίνη-1 (IL-1) και ο παράγοντας ενεργοποίησης 

των αιμοπεταλίων (PAF), τα ενεργοποιημένα ουδετερόφιλα και μακροφάγα παράγουν 

μεγάλες ποσότητες O2
•– 
και άλλων ΔΜΟ μέσω της φαγοκυτταρικής ισομορφής της 

NAD(P)H οξειδάσης (50). Για παράδειγμα, η τοπική συγκέντρωση του H2O2 σε αυτές τις 

συνθήκες μπορεί να φθάσει τα 10-100 μM. Επίσης, τα ενεργοποιημένα ουδετερόφιλα και 

μακροφάγα παράγουν [
1
O2] μέσω αντιδράσεων που περιλαμβάνουν τη NAD(P)H 

οξειδάση ή τη μυελοϋπεροξειδάση (MPO). Τα κύτταρα που δεν έχουν φαγοκυτταρικές 

ιδιότητες, όπως για παράδειγμα, οι ινοβλάστες, τα κύτταρα των μυικών ινών των 

αγγείων, τα κύτταρα του καρδιακού μυός και τα ενδοθηλιακά κύτταρα παράγουν επίσης 

ΔΜΟ (1/3 της ποσότητας των ΔΜΟ σε σχέση με την ποσότητα που παράγεται στα 

ουδετερόφιλα) μέσω της NAD(P)H οξειδάσης και ρυθμίζουν καταρράκτες 

ενδοκυτταρικής σηματοδότησης (51, 52). Με αυτό τον τρόπο, οι ΔΜΟ διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της λειτουργίας της καρδιάς και των αγγείων (53,54).  

Άλλο ένα μόριο, η διαλυτή γουανυλική κυκλάση (sGC) ενεργοποιείται τόσο από το H2O2 

όσο και από το ΝΟ
•
. Το NO

•
 δεσμεύεται σε ομάδες Fe

2+
-haem της sGC, με αποτέλεσμα 

την ενεργοποίησή της. Η ενεργοποιημένη sGC καταλύει το σχηματισμό του cGMP, η 

οποία ρυθμίζει τη λειτουργία των πρωτεϊνικών κινασών, τους διαύλους ιόντων, και 

άλλους στόχους, σημαντικούς για τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού, με πιο 

σημαντική τη ρύθμιση του τόνου των λείων μυικών ινών και την αναστολή της 

προσκόλλησης των αιμοπεταλίων (8, 55). 

Η οξειδάση της ξανθίνης (ΧΟ) και η αναγωγάση της ξανθίνης (XD) είναι 
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αλληλομετατρεπόμενες μορφές του ίδιου ενζύμου, που είναι γνωστό ως 

οξειδοαναγωγάση της ξανθίνης (XOR), μιας πρωτεΐνης 300.000 Dalton. Κατά τον 

καταβολισμό των πουρινών, η XOR καταλύει την οξειδωτική υδροξυλίωση της 

υποξανθίνης σε ξανθίνη και εν συνεχεία της ξανθίνης σε ουρικό οξύ. Το ουρικό οξύ 

αποτελεί ισχυρό αντιοξειδωτικό. Ενώ από τη μια η XOR δρά ως αντιοξειδωτικό ένζυμο, 

από την άλλη, μέσω των ΧΟ και XD συντίθενται πολυάριθμες ΔΜΟ. Έτσι, η σύνθεση 

τόσο ενός αντιοξειδωτικού (ουρικό οξύ), όσο και πολυάριθμων ΔΜΟ καθιστά την XOR 

ένα σημαντικό ρυθμιστή του δυναμικού της κυτταρικής οξειδοαναγωγής (56, 57). 

Η ομοιοστασία του οξυγόνου στους ανώτερους οργανισμούς διατηρείται μέσω της 

ρύθμισης του αερισμού και της μάζας των ερυθροκυττάρων. Αλλαγές στην συγκέντρωση 

οξυγόνου ανιχνεύονται ανεξάρτητα από αρκετές και διαφορετικές ΔΜΟ που 

συμμετέχουν στη σύνθεση των πρωτεϊνών και του κυτοχρώματος τύπου Β. Οι μεταβολές 

των συγκεντρώσεων των ΔΜΟ στο μιτοχόνδριο μπορούν επίσης να προκαλέσουν 

ανωμαλίες στην ανίχνευση της τάσης του οξυγόνου από τους υποδοχείς των καρωτίδων 

(58). 

Οι μεταβολές στις προσκολλητικές ιδιότητες των κυττάρων είναι στενά συνδεδεμένες με 

την οξειδοαναγωγική ρύθμιση. Η κυτταρική προσκόλληση παίζει σημαντικό ρόλο στη 

εμβρυογένεση, την κυτταρική ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση, την αποκατάσταση του 

τραύματος, και σε άλλες φυσιολογικές διεργασίες. Η έκφραση των μορίων 

προσκόλλησης διεγείρεται από βακτηριδιακούς λιποπολυσακχαρίτες και από κυτοκίνες 

όπως TNF, IL-1 και IL-1β (59). Η προσκόλληση των λευκοκυττάρων στα ενδοθηλιακά 

κύτταρα επάγεται από τις ΔΜΟ μέσω της φωσφορυλίωσης της κινάσης εστιακής 

πρόσφυσης pp125
FAK

, μια κυτταροπλασματική κινάση τυροσίνης (60). 
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Η ανοσολογική απάντηση είναι άλλη μια διαδικασία οξειδοαναγωγικά ρυθμιζόμενη. 

Ακόμη και μικρές συγκεντρώσεις παθογόνων ενεργοποιούν την ανοσοποιητική 

απάντηση που αφορά τους αντιγονο-υποδοχείς των λεμφοκυττάρων, τους υποδοχείς για 

συν-διεγερτικά σήματα και διάφορα είδη κυτοκινών. Η ενεργοποίηση των Τ 

λεμφοκυττάρων ενισχύεται σημαντικά από τις ΔΜΟ, ή από τη μετατόπιση της 

οξειδοαναγωγικής κατάστασης της ενδοκυτταρικής γλουταθειόνης. Διάφορες λειτουργίες 

των Τ-κυττάρων, όπως η παραγωγή IL-2, ρυθμίζονται από φυσιολογικές συγκεντρώσεις 

O2
•–  

και H2O2. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις, ότι η ενδοκυτταρική οξειδοαναγωγική 

κατάσταση είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση της ανοσολογικής λειτουργίας των 

μακροφάγων (61-63). 

Ο προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος (απόπτωση) είναι επίσης μια διαδικασία στην 

οποία συμμετέχουν οι ΔΜΟ. Η απόπτωση είναι απαραίτητη τόσο για τη σωστή 

ανάπτυξη, όσο και για την καταστροφή των κυττάρων που συνιστούν απειλή για την 

ακεραιότητα του οργάνου/οργανισμού. Η «απόφαση» ενός κυττάρου να προχωρήσει σε 

απόπτωση βασίζεται στην ισορροπία ανάμεσα στην ανάκληση εκείνων των σημάτων που 

είναι θετικά για την ανάπτυξη/επιβίωση (π.χ. παράγοντες ανάπτυξης των νευρώνων, 

ιντερλευκίνη-2, κ.λπ.) και την λήψη/αποδοχή σημάτων που είναι αρνητικά (π.χ. 

αυξημένα επίπεδα οξειδωτικών παραγόντων μέσα στο κύτταρο, τροποποιήσεις στο DNA 

από οξειδωτικούς παράγοντες, ή άλλες επιβλαβείς επιδράσεις, όπως η υψηλής ενέργειας 

ακτινοβολία, τα χημειοθεραπευτικά, κτλ.) (64).  

 

Λιπιδιακή υπεροξείδωση 

Το κύτταρο και τα οργανίδιά του παρουσιάζουν ιδιαίτερη ευαισθησία στο οξειδωτικό 



 31 

στρες λόγω της παρουσίας των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (PUFA) στα 

φωσφολιπίδια των μεμβρανών τους. Τα λιπίδια (χοληστερόλη, πολυακόρεστα λιπαρά 

οξέα) αποτελούν το βασικό στόχο των ελευθέρων ριζών. Η προσβολή και οι 

τροποποιήσεις των λιπιδίων από τις ελεύθερες ρίζες ονομάζεται λιπιδιακή υπεροξείδωση 

και οδηγεί στη δημιουργία και τη συσσώρευση προϊόντων όπως οι οξυστερόλες, τα 

υδροϋπεροξείδια και τα ενδοϋπεροξείδια (65,66). Τα ενδοϋπεροξείδια 

κατακερματίζονται και παράγουν ένα ευρύ φάσμα ενδιάμεσων δραστικών καρβονυλικών 

ενώσεων, όπως οι a,b-πολυακόρεστες αλδεΰδες (4-HNE και ακρολεΐνη), οι διαλδεΰδες 

(MDA και γλυκοξάλη) και οι κετοαλδεΰδες [trans 4-οξο-2-εννεανάλη (ONE) και (IsoK) 

isoketals]. Οι  αλδεΰδες, χάρη στη μη φορτισμένη δομή τους μπορούν να περάσουν με 

σχετική ευκολία διαμέσου των υδροφοβικών μεμβρανών και του υδροφιλικού 

κυτταροπλάσματος και να δράσουν μακριά από το σημείο του σχηματισμού τους. Κατά 

συνέπεια μπορούν να προκαλέσουν βλάβες σε θέσεις-στόχους εντός ή εκτός των 

κυτταρικών μεμβρανών, αφού αντιδρούν με πυρηνόφιλες ομάδες μακρομορίων όπως οι 

πρωτεΐνες, το DNA και τα αμινοφωσφολιπίδια, με αποτέλεσμα τη χημική, μη-ενζυμική 

και μη αναστρέψιμη τροποποίηση τους (67-69). 

Σε ιστούς και όργανα με χαμηλό ή απώντα κυτταρικό κύκλο (turnover) όπως ο 

εγκέφαλος, η καρδιά, οι μύες και τα οστά συσσωρεύονται μεγάλες ποσότητες προϊόντων 

λιπιδιακής υπεροξείδωσης, τα οποία αρχικά συμπεριφέρονται ως φυσιολογικοί 

μεσολαβητές. Η προοδευτική συσσώρευση λειτουργεί ως μηχανισμός εκκίνησης για 

διάφορες δυσλειτουργίες στα  κύτταρα και τους ιστούς (70-77).  

Οι τροποποιήσεις που προκαλούνται από τη δράση των ελευθέρων ριζών στα λιπίδια 

πραγματοποιούνται σε τρεις φάσεις.  
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Η πρώτη φάση είναι ή φάση της έναρξης, η οποία περιλαμβάνει την προσβολή του 

λιπιδίου από ΔΜΟ, ικανές να αποσπάσουν ένα άτομο υδρογόνου από την ομάδα του 

μεθυλενίου. Η παρουσία ενός διπλού δεσμού κοντά στην ομάδα του μεθυλενίου, καθιστά 

αδύναμο το δεσμό ανάμεσα στα άτομα του άνθρακα και του υδρογόνου, έτσι ώστε τα 

τελευταία μπορούν εύκολα να αποσπασθούν από το μόριο του λιπιδίου. Μετά την 

απόσπαση του υδρογόνου, το μόριο του λιπαρού οξέως περιέχει πλέον ένα ηλεκτρόνιο 

και σταθεροποιείται με αναδιάταξη της μοριακής του δομής σχηματίζοντας ένα συζυγές 

διένιο.  

RH + HO˙  →    R˙ + H2O 

Η δεύτερη φάση είναι ή φάση της εξάπλωσης. Στη φάση αυτή, όταν η συγκέντρωση του 

οξυγόνου είναι επαρκής, η αλκοξυκή ρίζα του λιπαρού οξέως (R˙), που είναι πολύ 

ασταθής, αντιδρά με το οξυγόνο σχηματίζοντας την ROO˙. Αυτή η ρίζα διαθέτει πολύ 

δραστικό οξειδωτικό δυναμικό και είναι ικανή να αποσπάσει ένα ακόμη άτομο 

υδρογόνου από το πιο κοντινό πολυακόρεστο λιπαρό οξύ σχηματίζοντας ελεύθερες ρίζες 

πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, οι οποίες με τη σειρά τους προκαλούν μια αλυσιδωτή 

αντίδραση αυτο-οξείδωσης. Η ρίζα ROO˙μετατρέπεται σε λιπιδιακό υδροϋπεροξείδιο 

(ROOH), το οποίο ή θα διασπαστεί προκαλώντας τη δημιουργία μιας αλδεΰδης ή θα 

προκαλέσει τη δημιουργία κυκλικών ενδοϋπεροξειδίων, ισοπροστανίων και 

υδρογονανθράκων. 

R˙ + O2   ROO˙ 

Αντίδραση της αλκοξεικής ρίζας με το O2 

 

ROO˙ + RH  ROOH + R˙ 

Αντίδραση της υπεροξειδικής ρίζας 

με το κοντινότερο πολυακόρεστο λιπαρό οξύ 
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Η αντίδραση συνεχίζεται έως ότου τερματισθεί η αλυσίδα των ελευθέρων ριζών. 

 

 

Εικόνα 7. Σχηματική απεικόνιση της  αλυσιδωτής αντίδρασης της υπεροξείδωσης των 

λιπιδίων (24) 

 

Η αλυσιδωτή αντίδραση που μπορεί να προκύψει από μια και μόνο έναρξη είναι ικανή 

να οδηγήσει στην υπεροξείδωση όλων των πολυακόρεστων λιπιδίων της μεμβράνης. Τα 

αντιοξειδωτικά που είναι ικανά να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία χαρακτηρίζονται ως 

«αναστολείς της αλυσίδας». Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα με διπλούς δεσμούς ή με ένα 

διπλό δεσμό δύνανται να οξειδωθούν, αλλά δεν ακολουθούν την αλυσιδωτή διαδικασία. 

Το ελαϊκό οξύ, για παράδειγμα, που περιέχει 18 άτομα άνθρακα και 1 διπλό δεσμό (18:1) 

δεν μπορεί να υποβληθεί στη διαδικασία της λιπιδιακής υπεροξείδωσης.  

Η τελική φάση ονομάζεται φάση του τερματισμού. Ο τερματισμός των αντιδράσεων 

εξαρτάται από τη συγκέντρωση του ενδοκυτταρικού οξυγόνου. Η τελική φάση ή 

τερματισμός της αλύσου, λαμβάνει χώρα μετά την αλληλεπίδραση μιας ρίζας ROO˙
 
με 
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μια άλλη ελεύθερη ρίζα, ή με κάποιο αντιοξειδωτικό.  

R˙ + R˙ → R — R 

R˙ + ROO˙ →  ROOR 

ROO˙ + ROO˙  →  ROOOOR 

Οι οξειδωτικές αλλοιώσεις που δημιουργούνται στα λιπίδια των μεμβρανών μπορούν να 

ενεργοποιήσουν έναν καταρράκτη συμβάντων ο οποίος οδηγεί στη δημιουργία 

δραστικών μορφών, ασταθών οξειδωτικών μορίων και τοξικών υπο-προϊόντων μακράς 

διάρκειας, ή βιολογικά δραστικών μεσολαβητών της φλεγμονής˙ οι οποίοι έχουν τη 

δυνατότητα να εξαπλώσουν τη βλάβη μακρυά από την αρχική εστία. Οι ελεύθερες ρίζες 

των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων που βρίσκονται στις μεμβράνες και στις 

λιποπρωτείνες σχετίζονται με σημαντικές λειτουργικές διαταραχές του κυττάρου (16, 17, 

78).  

 

Οξείδωση των πρωτεϊνών 

Ο όρος οξείδωση των πρωτεϊνών εκφράζει τις οξειδωτικές αλλοιώσεις στις οποίες 

υπόκεινται οι πρωτεΐνες. Η οξείδωση των πρωτεϊνών αποτελεί μια σημαντική κατηγορία 

μεταγραφικών τροποποιήσεών τους. Από τη μια πλευρά, η οξείδωση των πρωτεϊνών 

σχετίζεται με μειωμένη λειτουργικότητα των πρωτεϊνών-στόχων, από την άλλη όμως, 

έχει διαπιστωθεί ότι οι οξειδωτικές τροποποιήσεις των πρωτεϊνών μπορούν να έχουν και 

ευεργετική επίδραση σε διάφορες παθήσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές οφείλονται σε 

αντιδράσεις ανάμεσα σε κατάλοιπα αμινοξέων και ΔΜΟ˙ και μπορούν να ταξινομηθούν 

σε δύο κατηγορίες: Μη αναστρέψιμες και αναστρέψιμες (79, 80). Στην οξείδωση των 

πρωτεϊνών εμπλέκονται είτε ελεύθερες ρίζες, όπως οι O2
•–, OH˙, ROO˙, RO˙ και HO2˙, 
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είτε αμιγείς ΔΜΟ/ΔΜΑ, όπως οι H2O2, HOCl, O3, [
1
O2] και ONOO‾ (16). 

Οι μη αναστρέψιμες τροποποιήσεις περιλαμβάνουν την καρβονυλίωση των πρωτεϊνών 

και τη νίτρωση της τυροσίνης (81, 82).  

Τα καρβονύλια σχηματίζονται από κατάλοιπα διαφόρων αμινοξέων όπως η αργινίνη, η 

ιστιδίνη, η λυσίνη, η προλίνη, η θρεονίνη και η κυστεΐνη (79, 81, 83). Όταν η 

τροποποίηση αφορά πολλά αμινοξέα μαζί, σε πρωτεΐνες-στόχους, τότε η βλάβη είναι 

πολύ μεγαλύτερη από ότι θα ήταν αν αφορούσε μόνο ένα αμινοξύ˙ και κατά συνέπεια 

μπορεί να προσδιορισθεί πιο εύκολα (84). Η καρβονυλίωση των πρωτεϊνών έχει 

χρησιμοποιηθεί σε διάφορες μελέτες για την αξιολόγηση του οξειδωτικού στρες. 

Τελευταία υπάρχουν ενδείξεις ωφέλιμων επιδράσεων της καρβονυλίωσης των 

πρωτεϊνών. Για παράδειγμα, η καρβονυλίωση των πρωτεϊνών φαίνεται να συμμετέχει 

στη μετάδοση σημάτων μεταγωγής και να εμπλέκεται στην ιστική προστασία από το 

φαινόμενο ισχαιμίας-επαναιμάτωσης κατά την ισχαιμική προετοιμασία (ischemic 

preconditioning) (85, 86). 

Η νιτροτυροσίνη (3-nitrotyrosine ή 3-NT), σχηματίζεται από την αντίδραση ΔΜΑ με 

κατάλοιπα τυροσίνης (87). Ο σχηματισμός της 3-NT είναι πολύ συχνά επακόλουθο 

οξείας ή χρόνιας φλεγμονώδους αντίδρασης, όπου τα επίπεδα του NO
·
 είναι υψηλά (88). 

Ενώ έχει βρεθεί ότι η 3-NT έχει βλαβερές επιδράσεις, η ίδια έχει προσδιορισθεί και σε 

φυσιολογικές διαδικασίες όπως η εγκυμοσύνη, αποδεικνύοντας ότι ο σχηματισμός της 

σχετίζεται και με τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού (89, 90).  

Οι αναστρέψιμες οξειδωτικές τροποποιήσεις περιλαμβάνουν την τροποποίηση των 

κατάλοιπων της κυστεΐνης. Υπό φυσιολογικές συνθήκες και ουδέτερο pH, το pKa των 

κατάλοιπων της κυστεΐνης είναι   8,5 και οι οξειδωτικές τροποποιήσεις καθιστώνται 
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αδύνατες. Σε συνθήκες χαμηλού pKa, η ομάδα –SH της κυστεΐνης θειολώνεται. Τα 

θειολωμένα κατάλοιπα της κυστεΐνης είναι οξειδωτικώς δραστικά (91, 92). Η οξείδωση 

της κυστεΐνης περιλαμβάνει το σχηματισμό δισουλφιδίων (S-S-), την S-

γλουταθειονυλίωση (πρωτεΐνη-SSG), την S-νιτροσυλίωση (-SNO) και το σχηματισμό 

σουλφενικού οξέως (-SOH, ή S-σουλφενίωση) (93). Αυτά τα προϊόντα λειτουργούν 

προστατευτικά από την περαιτέρω προσβολή των οξειδωτικών στις πρωτεΐνες-στόχους, 

τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μη αναστρέψιμες βλάβες. Αυτές οι 

τροποποιήσεις παίζουν επίσης ρόλο στους σηματοδοτικούς κατταράκτες της 

οξειδοαναγωγής, ενισχύοντας τη δυνατότητα αντιμετώπισης των βλαβών από το 

οξειδωτικό στρες (94-96). Τα κατάλοιπα της κυστεΐνης, σε συνθήκες οξειδωτικού στρες, 

μπορούν επίσης να υποβληθούν σε μια διαδικασία που ονομάζεται s-glutathionylation. Η 

γλουταθειόνη (GSH) αποτελεί το βασικό αντιοξειδωτικό μόριο του κυττάρου και επειδή 

είναι ικανή να τροποποιήσει τις πρωτεΐνες μέσω σχηματισμού μεικτών δισουσλφιδίων 

(P-S-S-G), οδηγεί σε τροποποιήσεις της λειτουργικότητας των πρωτεϊνών (97, 98). Η 

αναστρέψιμη οξείδωση των κατάλοιπων της κυστεΐνης σχετίζεται  με την επαγωγή 

οξειδωτικών σημάτων, τον έλεγχο της έκφρασης γονιδίων, τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό, την απόπτωση και την παραγωγή ρυθμιστικών προστατευτικών 

μορίων από το κύτταρο (99).  

 

Οξείδωση του DNA  

Το DNA προσβάλλεται κυρίως από την ΟΗ˙ η οποία παράγεται κοντά στο κυτταρικό ή 

το μιτοχονδριακό DNA, προκαλώντας αρχικά την προσθήκη νέων ελευθέρων ριζών στις 

βάσεις του DNA και στη συνέχεια τη δημιουργία διαφόρων προϊόντων οξείδωσης (100). 
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Εικόνα 8. Συνέπειες της οξείδωσης των ελίκων του DNA (24) 

 

Η αλληλεπίδραση της ΟΗ˙ με βάσεις του DNA, όπως η γουανίνη, οδηγεί στη δημιουργία 

της C8-υδροξυγουανίνης (8-OHGua) ή της νουκλεοτιδικής της μορφής, 

δεοξυγουανοσίνη (8-hydroxy-2′-deoxyguanosine). Αρχικά δημιουργούνται καινούργια 

σύμπλοκα ελευθέρων ριζών, στη συνέχεια όμως, με την αφαίρεση ενός ηλεκτρονίου, 

παράγεται η 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine (8-OH-dG). Η 8-OHdG υποβάλλεται σε 

κετοενολικό ταυτομερισμό (ketoenol tautomerism), ο οποίος ευνοεί τη δημιουργία του 

οξειδωμένου παραγώγου 8-oxo-7,8 dihydro-2′-deoxyguanosine (8-oxodG). Στη διεθνή 

βιβλιογραφία οι ονομασίες 8-OHdG και 8-oxodG χρησιμοποιούνται για να υποδηλώσουν 

το ίδιο μόριο. Το 8-oxodG είναι το παράγωγο του DNA που ανευρίσκεται σε μεγαλύτερη 

αφθονία μετά από την αντίδρασή του με την ΟΗ
•
 και θεωρείται, λόγω του εύκολου 

σχηματισμού και των μεταλλαξιογόνων ιδιοτήτων του, ένας δυνητικός δείκτης 

καρκινογένεσης. Πειράματα έχουν δείξει ότι το 8-oxodG προκαλεί απώλεια της 

ειδικότητας του ζευγαρώματος των βάσεων του DNA, εσφαλμένη αναγνώριση των 

γειτονικών πυριμιδίνων και προσθήκη αδενίνης απέναντι από το 8-oxodG (101, 102).  
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Τα τελευταία χρόνια η 8-OHdG μπορεί να ανιχνευθεί και να αναλυθεί με μεγάλη 

ευαισθησία μέσω υψηλής απόδοσης υγρής χρωματογραφίας (HPLC), χρωματογραφίας-

φασματομετρίας μάζας αερίου (GC-MS), υγρής χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας 

(LC-MS-MS), μέσω ανοσοϊστοχημικών μεθόδων, καθώς και με μονοκυτταρική 

ηλεκτροφόρηση. Η 8-OHdG μπορεί να προσδιορισθεί ή/και να αναλυθεί σε δείγματα 

όπως πλάσμα, ούρα, όργανα, λευκοκυτταρικό DNA (103).  

 

Οξείδωση του RNA  

Όπως συμβαίνει με το DNA, η επίδραση της OH˙ στο RNA μπορεί να έχει εξίσου 

καταστροφικές συνέπειες. Περισσότερες από 20 διαφορετικές τροποποιήσεις από την 

ΟΗ˙ έχουν προσδιοριστεί στο RNA. Η πιο διαδεδομένη οξειδωμένη βάση του RNA είναι 

η 8-υδροξυγουανίνη (8-OHG). Η ΟΗ˙ αντιδρά αρχικά με τη γουανίνη για να σχηματίσει 

ένα ριζικό παράγωγο, το C8-OH. Στη συνέχεια η απώλεια ενός ηλεκτρονίου (e
−
) και ενός 

πρωτονίου (H
+
) δημιουργεί την 8-OHG (104). 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του κυτταρικού RNA αποτελείται από ριβοσωμιακό (rRNA) και 

μεταβιβαστικό RNA (tRNA). Επιπλέον, υπάρχουν πολλά άλλα είδη από διάφορα μη 

κωδικοποιημένα RNA, συμπεριλαμβανομένου του microRNA (miRNAs), του μικρού 

RNA του πυρηνίσκου (snoRNAs) και του μικρού RNA του πυρήνα (snRNAs). Το μη 

κωδικοποιημένο RNA παίζει σημαντικό ρόλο στη σύνδεση του pre-mRNA, στην 

τροποποίηση του αποσυνδεδεμένου RNA και στις μεταφραστικές ρυθμίσεις του mRNA 

(105). Έχουν βρεθεί σημαντικές ποσότητες οξειδωμένου poly(A)+ mRNA σε 

εγκεφάλους ασθενών με νόσο του Alzheimer και πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση (106, 

107). Ο Honda και οι συνεργάτες του (108) έχουν αναφέρει οξειδωτικές βλάβες από 
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οξειδωαναγωγικά δεσμευτικό σίδηρο σε rRNA, σε εγκεφάλους ασθενών με νόσο του 

Alzheimer, όπως και ο Ding και οι συνεργάτες του (109) οι οποίοι έχουν βρεί αύξηση 

του οξειδωμένου rRNA σε ασθενείς με νόσο του Alzheimer και ήπια νοητική 

εξασθένηση.  

Διάφορα στοιχεία αποδεικνύουν ότι το RNA είναι πιο ευάλωτο στο οξειδωτικό στρες, σε 

σχέση με άλλες δομικές κυτταρικές ενώσεις. Ο Nunomura και οι συνεργάτες του (110) 

χρησιμοποιώντας ανοσοιστοχημεία in situ, για τον προσδιορισμό των οξειδωμένων 

νουκλεοτιδίων σε ιστούς ασθενών με νόσο του Alzheimer, βρήκαν ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των οξειδωμένων νουκλεοτιδίων ήταν συσχετισμένο με το κυττοπλασματικό 

RNA και όχι με το πυρηνικό ή το μιτοχονδριακό DNA. Το φαινόμενο αυτό έχει επίσης 

παρατηρηθεί σε νεκροτομικά δείγματα ιστών ασθενών με εκφυλιστικές παθήσεις του 

ΚΝΣ, σε διαγονιδιακούς επίμυες με πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση που εκφράζουν τη 

μετάλλαξη SOD1
G93

A, σε μοντέλα κυτταρικών καλλιεργειών υπό συνθήκες οξειδωτικού 

στρες και σε μοντέλα επίμυων με τραυματισμό του νωτιαίου μυελού ή επιληψία. Αυτές 

οι μελέτες δείχνουν ότι το RNA είναι πιο ευάλωτο από το DNA. Σε επίμυες που 

εκφράζουν τη μετάλλαξη SOD1
G93

A, δεν παρατηρήθηκε αύξηση στην καρβονυλίωση 

των πρωτεϊνών, ούτε στη λιπιδιακή υπεροξείδωση, ενώ παρατηρήθηκε σημαντική 

αύξηση οξειδωμένου RNA στο νωτιαίο μυελό. Αυτό υποδηλώνει ότι το RNA είναι πιο 

ευάλωτο στο οξειδωτικό στρες, από τις πρωτεΐνες και τα λιπίδια (107, 110, 111).  

Οι οξειδωτικές τροποποιήσεις μεταβάλλουν τη δομή του RNA ή παρεμβαίνουν στην 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στο RNA και τα άλλα μόρια, οδηγώντας σε απώλεια, ή 

αλλοίωση των λειτουργιών τους (106, 109). Τα τελευταία χρόνια έχει αναφερθεί μεγάλη 

αύξηση των προϊόντων οξείδωσης του RNA σε ασθενείς με αλλοιώσεις σχετιζόμενες με 
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το γήρας. Αυτές περιλαμβάνουν τις παθήσεις: Νόσο του Alzheimer, νόσο του Parkinson, 

πολυσυστηματική ατροφία, μυοπάθειες και αθηροσκλήρωση (110,112-115).  

 

ΔΜΟ από κυτταρικές ή μη κυτταρικές αποθήκες 

 

Εικόνα 9. Σύνοψη των  οξειδωτικών βλαβών από ΔΜΟ/ΔΜΑ 
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Αμυντικοί μηχανισμοί  

Η συνεχής έκθεση στο οξειδωτικό στρες από διαφορετικές πηγές οδήγησε το κύτταρο να 

αναπτύξει μηχανισμούς για την προστασία του από τις ΔΜΟ (Εικόνα 10) .  

 

 

Εικόνα 10. Σχηματική απεικόνιση των αντιοξειδωτικών μηχανισμών 

 

Το σύστημα των αντιοξειδωτικών μηχανισμών υπεύθυνο για την προστασία από τα 
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οξειδωτικά μόρια αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της εξέλιξης, μάλλον ως απόκριση στις 

αλλαγές της πυκνότητας του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα, και περιλαμβάνει 2 μεγάλες 

ομάδες: Τα αντιοξειδωτικά ένζυμα και τα αντιοξειδωτικά χαμηλού μοριακού βάρους 

(LMWA). Τα αντιοξειδωτικά ένζυμα αποτελούνται από πρωτεΐνες άμεσης δράσης όπως 

SOD. Οι SOD διαφέρουν ως προς τη δομή και τους συμπαράγοντες. Η Cu-Zn SOD έχει 

μοριακή μάζα   32.000. Περιέχει 2 υπομονάδες, οι οποίες διαθέτουν από ένα ενεργό 

κέντρο και είναι ευρέως κατανεμημένες στο κυτταρόπλασμα των ευκαριωτικών 

κύτταρων, ενώ η Mn-SOD έχει μοριακή μάζα   40.000 και ανευρίσκεται στα 

προκαρυωτικά κύτταρα και στα μιτοχόνδρια των ευκαριωτικών κυττάρων (16).  

Υπάρχουν και άλλα είδη SOD, όπως η εξωκυτταρική (EC-SOD) και η Fe-SOD των 

φυτών. Οι SOD καταλύουν την ταχεία οξειδοαναγωγή του O2
•–

 σε H2O2 και O2. Ο 

ρυθμός αυτής της αντίδρασης είναι 10.000 φορές μεγαλύτερος από την αυτο-

οξειδοαναγωγή (5). 

 

O2
•–

 + O2
•– 

 H2O2 + O2   k= 1,6 x10
5 
M

-1
 s

-1 

 

     SOD 

O2
•–

 + O2
•–  

  H2O2 + O2  k CuZnSOD = 1,6 x10
9 
M

-1
 s

-1 

Το τελικό προϊόν της οξειδοαναγωγής είναι το H2O2 το οποίο μπορεί να απομακρυνθεί 

μέσω της δράσης της CAT και άλλων μελών της οικογένειας των υπεροξειδασών, στις 

οποίες συμπεριλαμβάνεται και η υπεροξειδάση της γλουταθειόνης (116).  

Η CAT είναι ένα ένζυμο ικανό για μεγάλες ταχύτητες κατάλυσης και είναι σε θέση να 

απομακρύνει μεγάλες συγκεντρώσεις H2O2. Το ένζυμο αυτό αποτελείται από 4 

πρωτεϊνικές υπομονάδες που περιέχουν ιόντα σιδήρου από την ομάδα της αίμης. Αυτά τα 

μόρια οξειδώνονται αφού αντιδράσουν με το πρώτο μόριο H2O2, σχηματίζοντας μια 
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ένωση (ένωση 1). Στη συνέχεια ένα δεύτερο μόριο H2O2 χρησιμοποιείται ως δότης 

ηλεκτρονίων, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση των δύο μορίων H2O2 και την παραγωγή 

ενός μορίου O2 (117).  

CAT 

H2O2 {Ένωση 1} 

{Ένωση 1} + H2O2   O2 + 2H2O 

CAT 

2H2O2 2O2 +2H2O 

 

Η υπεροξειδάση, σε αντίθεση με την καταλάση, έχει μεγάλη συνάφεια με το H2O2 ακόμη 

και όταν το H2O2 βρίσκεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις (16, 116). Στις αντιδράσεις αυτές 

όμως, οι δότες ηλεκτρονίων είναι μόρια όπως η γλουταθειόνη και το ασκορβικό οξύ (στα 

φυτά). Έτσι, η απομάκρυνση του H2O2 αποτελεί μια αντίδραση υψηλού κόστους για το 

κύτταρο, αφού καταναλώνει πολύτιμα μόρια. Για παράδειγμα, δύο μόρια GSH 

καταναλώνονται για την απομάκρυνση ενός μορίου H2O2. 

   

Υπεροξειδάση 

2GSH + H2O2 GSSG + 2H2O 

Κάποια από αυτά τα ένζυμα έχουν την ικανότητα να παράγουν εκκαθαριστές ελευθέρων 

ριζών, όπως η οξειδάση της ξανθίνης, από την οποία παράγεται ουρικό οξύ, το οποίο 

είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό (118).  

Η ομάδα των LMWA περιλαμβάνει πολυάριθμες ενώσεις ικανές να προλάβουν την 

οξειδωτική βλάβη είτε μέσω άμεσης, ή μέσω έμμεσης αντίδρασης με τις ΔΜΟ (119). 

Παράδειγμα έμμεσης δράσης των LMWA είναι η χηλείωση (chelation) των μετάλλων 

μετάπτωσης. Με αυτό τον τρόπο εμποδίζεται η συμμετοχή τους στην αντίδραση Haber-

Weiss. Η άμεση δράση τους μοιράζεται ένα παρόμοιο χημικό μονοπάτι το οποίο 
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περιλαμβάνει την προσφορά ηλεκτρονίων στην ελεύθερη ρίζα. Με τον τρόπο αυτό 

γίνεται εκκαθάριση (scavenge) της ελεύθερης ρίζας και προλαμβάνεται η προσβολή του 

βιολογικού στόχου (120, 121). Η δράση των LMWA μπορεί να είναι συνεργική, ενώ η 

αλληλεξάρτηση που υπάρχει μεταξύ των LMWA είναι καίριας σημασίας για την 

ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών, όσον αφορά στις αντιοξειδωτικές θεραπείες. Ο 

αριθμός των LMWA που παράγονται από το κύτταρο είναι περιορισμένος και 

περιλαμβάνει: διπεπτίδια ιστιδίνης, γλουταθειόνη, ουρικό οξύ, λιποϊκό οξύ και 

χολερυθρίνη (16, 118, 122-124).  

Οι εκκαθαριστές (scavengers) είναι μικρoμόρια, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να 

περνούν τις κυτταρικές μεμβράνες και να βρίσκονται κοντά στους στόχους τους. Το ίδιο 

το κύτταρο ρυθμίζει τις συγκεντρώσεις τους, ενώ οι ίδιοι έχουν δυνατότητα 

αναγέννησης. Διαθέτουν ευρύ φάσμα δραστικότητας για ένα μεγάλο αριθμό ΔΜΟ. 

Λειτουργούν σωστά όταν η συγκέντρωσή τους είναι αρκούντως υψηλή, ώστε να 

μπορούν να ανταγωνιστούν τις ΔΜΟ στους βιολογικούς στόχους. Η αντίδραση του 

εκκαθαριστή με την ελεύθερη ρίζα έχει σαν αποτέλεσμα τη μετατροπή του ίδιου σε ρίζα, 

μολονότι μη δραστική. Στη συνέχεια, υπό την επίδραση κάποιου άλλου εκκαθαριστή που 

διαθέτει ένα ικανό οξειδωτικό δυναμικό, η ρίζα του εκκαθαριστή υφίσταται περαιτέρω 

οξείδωση ή αναγάγεται σχηματίζοντας ένα ανηγμένο αντιοξειδωτικό (Εικόνα 11). Η 

ασκορβική ρίζα, για παράδειγμα, μπορεί να ανακυκλωθεί στην ανηγμένη της μορφή, το 

ασκορβικό οξύ, από τη γλουταθειόνη. Το ίδιο, μπορεί επίσης να μετατραπεί σε ρίζα, η 

οποία μπορεί να δεχθεί ηλεκτρόνια από κάποιον άλλο δότη όπως το NADH (124,125). 

Οι έμμεσοι μηχανισμοί περιλαμβάνουν τον έλεγχο της ενδογενούς παραγωγής  ΔΜΟ, 

όπως την αλλοίωση της δράσης ενζύμων που μπορούν να συμβάλλουν στην παραγωγή 
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οξειδωτικών μεταβολιτών όπως είναι η οξειδάση της ξανθίνης. Ένα αντιοξειδωτικό 

σύστημα, ικανό να αντιμετωπίσει την οξειδωτική δράση, αποτελείται από ένζυμα και 

μικρομόρια τα οποία μπορούν να επιδιορθώσουν τις οξειδωτικές βλάβες σε μακρομόρια. 

 

 

 

Εικόνα 11. Σχηματική απεικόνηση των μηχανισμών των εκκαθαριστών 

 

Το σύστημα επιδιόρθωσης του DNA, για παράδειγμα, μπορεί να αναγνωρίσει κάποιο 

προϊόν οξείδωσης (8-υδρόξυ-2 δεοξυγουανοσίνη, θειαμινική γλυκόλη, απουρινικές και 

απυριμιδινικές θέσεις), να το απομακρύνει και να ενσωματώσει μια άθικτη βάση. Οι 

ενώσεις που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν άτομα υδρογόνου θεωρούνται επίσης 

ικανές να επιδιορθώσουν οξειδωτικές βλάβες. Για παράδειγμα, το ασκορβικό οξύ και η 

τοκοφερόλη μπορούν να προσφέρουν ένα υδρογόνο, σε μια ρίζα λιπαρού οξέως, η οποία 

είχε προηγουμένως προσβληθεί από κάποια ελεύθερη ρίζα και είχε χάσει το υδρογόνο 

της. Οι φυσικές γραμμές άμυνας, όπως οι μεμβράνες, είναι εξίσου σημαντικές στην 

αντιμετώπιση της επίδρασης του οξειδωτικού στρες. (125, 126). 
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III. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ 

 

Οξειδωτικό στρες και ισχαιμία-επαναιμάτωση  

Η ισχαιμία εμπλέκεται στην παθοφυσιολογία διαφόρων κλινικών οντοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων του εμφράγματος του μυοκαρδίου, της ανεπάρκειας των 

περιφερικών αγγείων, της αποπληξίας και της υπογκαιμικής καταπληξίας. Ενώ η 

αποκατάσταση της αιματικής ροής σε ένα ισχαιμικό όργανο είναι βασική προϋπόθεση 

για την πρόληψη μη αναστρέψιμων κυτταρικών βλαβών, η επαναιμάτωση αυξάνει την 

ιστική βλάβη σε μεγαλύτερο βαθμό από την ισχαιμία. Η κυτταρική βλάβη που 

προκαλείται από την επαναιμάτωση ορίζεται ως βλάβη από ισχαιμία-επαναιμάτωση. Η 

ισχαιμία-επαναιμάτωση προκαλεί τοπική και συστημική φλεγμονώδη αντίδραση. Αν η 

φλεγμονώδης αντίδραση είναι σοβαρή μπορεί να οδηγήσει σε σύνδρομο συστημικής 

φλεγμονώδους αντίδρασης (SIRS), ή σε σύνδρομο ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων 

(MODS) που ευθύνεται για το 30-40% της θνητότητας, σε τριτοβάθμιες μονάδες 

εντατικής θεραπείας (127).  

Η παρατεταμένη ισχαιμία προκαλεί μια πλειάδα από μεταβολικές και δομικές αλλοιώσεις 

στο κύτταρο. Μια από αυτές είναι η ελάττωση της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης που 

οδηγεί σε αποτυχία επανασύνθεσης φωσφορικών ενώσεων πλούσιων σε ενέργεια, όπως η 

5’-τριφωσφατική αδενοσύνη (ATP) και η φωσφοκρεατίνη. Έτσι, η λειτουργικότητα της 

αντλίας ATP της μεμβράνης αλλοιώνεται ευνοώντας την είσοδο Ca
++

, Na
+ 
και H2O στο 

κύτταρο. Επιπλέον, ο καταβολισμός των νουκλεοτιδίων της αδενοσύνης, κατά τη 

διάρκεια της ισχαιμίας, προκαλεί συγκέντρωση υποξανθίνης η οποία στη συνέχεια 

μετατρέπεται σε ΔΜΟ. Στο ενδοθήλιο η ισχαιμία προωθεί την έκφραση γονιδίων που 
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ευθύνονται για την παραγωγή προφλεγμονωδών ουσιών (πχ. ενώσεις που ευνοούν την 

προσκόλληση των λευκοκυττάρων, κυτταροκίνες) και άλλων παραγόντων (πχ. 

ενδοθηλίνη, θρομβοξάνη A2), ενώ ταυτόχρονα καταστέλλει την έκφραση γονιδίων που 

ευθύνονται για την παραγωγή «προστατευτικών μορίων» για το κύτταρο (πχ. 

ιδιοσυστατική συνθετάση του μονοξειδίου του αζώτου, θρομβομοδουλίνη), καθώς και 

ενεργών βιολογικών παραγόντων  (πχ. προστακυκλίνες, NO) (128, 129). 

Από τη μια, η ισχαιμία δημιουργεί μια προφλεγμονώδη κατάσταση η οποία αυξάνει την 

ευπάθεια του κυττάρου για περαιτέρω βλάβη κατά την επαναιμάτωση, ενώ από την άλλη, 

η επαναιμάτωση των ισχαιμικών ιστών οδηγεί στο σχηματισμό τοξικών ΔΜΟ. Κατά τη 

φάση της ισχαιμίας το ATP του κυττάρου αποδομείται για να σχηματίσει υποξανθίνη. 

Κατά κανόνα, η υποξανθίνη οξειδώνεται από την XDH σε ξανθίνη. Ωστόσο, κατά τη 

διάρκεια της ισχαιμίας, η XDH μετατρέπεται σε XO. Σε αντίθεση με την XDH που 

χρησιμοποιεί NAD για υπόστρωμα, η XO χρησιμοποιεί O2, γι’ αυτό κατά τη φάση της 

ισχαιμίας δεν είναι σε θέση να καταλύσει τη μετατροπή της υποξανθίνης σε ξανθίνης, με 

αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων της υποξανθίνης. Όταν το οξυγόνο εισάγεται εκ 

νέου κατά τη φάση της επαναιμάτωσης, η μετατροπή της υποξανθίνης από την XO 

οδηγεί στο σχηματισμό τοξικών ΔΜΟ. Οι ΔΜΟ που δημιουργούνται μετά την ισχαιμία-

επαναιμάτωση, εκτός από τις άμεσες βλάβες που προκαλούν στο κύτταρο, αυξάνουν την 

ενεργοποίηση των λευκοκυττάρων, τη χημειοταξία και την προσκόλληση των 

λευκοκυττάρων στο ενδοθήλιο. Στο γαστρεντερικό σωλήνα, μια από τις επιπτώσεις από 

την ισχαιμία-επαναιμάτωση είναι η λύση του εντερικού φραγμού, ο οποίος αποτελεί τη 

φυσιολογική προστασία του οργανισμού από το εχθρικό περιβάλλον του εντέρου. Κατά 

συνέπεια, εκτός από τις επιπτώσεις στην κινητικότητα και την απορρόφηση, οι βλάβες 
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από την ισχαιμία-επαναιμάτωση σχετίζονται με την αύξηση της εντερικής 

διαπερατότητας και τη μετακίνηση βακτηριδίων στο σύστημα της πυλαίας. Η 

μετακίνηση των μικροβίων μαζί με την ενεργοποίηση του καταρράκτη των 

κυτταροκινών συντελούν στη δημιουργία του SIRS (130).  

 

Οξειδωτικό στρες και φλεγμονώδης αντίδραση 

Το ανοσοποιητικό σύστημα και οι ΔΜΟ είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μέσω πολλών οδών. 

Η δράση των ΔΜΟ σχετίζεται με τη φλεγμονώδη αντίδραση και περιλαμβάνει την άμεση 

κυτταροτοξικότητα, την ευαισθητοποίηση ή/και προπαρασκευή (preconditioning) σε 

επικείμενη προσβολή από παθογόνα και τη συμμετοχή στην παραγωγή προ-

φλεγμονωδών διαμεσολαβητών (mediators). Η επαγωγή και η ενεργοποίηση των 

ενζύμων που είναι υπεύθυνα για την σχηματισμό των οξειδωτικών μορίων, από τα 

διεγερμένα κύτταρα που συμμετέχουν στη φλεγμονή, αποτελεί την πρώτη γραμμή 

άμυνας κατά των παθογόνων (15, 131).  

Τα περισσότερα κύτταρα, όταν διεγερθούν από κυτταροκίνες, παράγοντες ανάπτυξης και 

ορμόνες, όπως οι IL-1, IL-6, IL-3, TNF-α, ANG II, PDGF, NGF, TGF-1, GM-CSF και 

FGF-2, έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν έντονο «οξειδωτικό παλμό», ο οποίος 

οδηγεί στη δημιουργία μικρών συγκεντρώσεων ΔΜΟ (132).  

Στη φλεγμονή, οι ΔΜΟ σχηματίζονται από τα ερεθίσματα που δέχονται τα φαγοκυτικά 

και τα μη φαγοκυτικά κύτταρα από τις προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες κατά τη διάρκεια 

της ενεργοποίησης του σήματος από τις πρωτεϊνικές κινάσες. Για παράδειγμα, ο 

παράγοντας TNF-α ενισχύει το σχηματισμό των ΔΜΟ στα ουδετερόφιλα και σε άλλα 

είδη κυττάρων, ενώ οι παράγοντες IL-1β, TNF-α και IFN-γ διεγείρουν την έκφραση του 
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iNOS στα φλεγμονώδη και στα επιθηλιακά κύτταρα (133). 

Κατά τη διάρκεια της φλεγμονώδους αντίδρασης, τα ιστιοκύτταρα και τα λευκοκύτταρα 

επιστρατεύονται και οδηγούνται στον τόπο της βλάβης. Αρχικά, η συσσώρευση αυτών 

των κυττάρων και η αυξημένη συγκέντρωση οξυγόνου έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση 

της απελευθέρωσης και της συσσώρευσης των ΔΜΟ στο χώρο της βλάβης. Στη 

συνέχεια, τα φλεγμονώδη κύτταρα παράγουν διαλυτούς μεσολαβητές, όπως μεταβολίτες 

του αραχιδονικού οξέως, κυτταροκίνες και χημειοκίνες, οι οποίοι δρούν επιστρατεύοντας 

όλο και περισσότερα φλεγμονώδη κύτταρα στον τόπο της φλεγμονής, τα οποία παράγουν 

όλο και περισσότερες ΔΜΟ. Αυτοί οι μεσολαβητές μπορούν να ενεργοποιήσουν 

μεταγωγικούς σηματοδοτικούς κατταράκτες, ή να επάγουν τροποποιήσεις σε 

μεταγραφικούς παράγοντες, όπως ο πυρηνικός παράγοντας κB (NF-κB), ο μετατροπέας 

σήματος και ενεργοποιητής της μετεγγραφής 3 (STAT-3), ο επαγώγιμος από την υποξία 

παράγοντας 1-α (HIF 1-α), η ενεργοποιός πρωτεΐνη 1 (AP-1), ο πυρηνικός παράγοντας 

των ενεργοποιημένων Τ κυττάρων (NFAT) και ο NF-E2 παράγοντας συνάφειας 2 (Nrf2), 

οι οποίοι σχετίζονται με την υλοποίηση της άμεσης κυτταρικής απάντησης. Η διατήρηση 

ενός περιβάλλοντος φλεγμονής/οξειδωτικού stress οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο, ο οποίος 

μπορεί να δημιουργήσει βλάβες σε γειτονικές δομές, όπως τα επιθηλιακά και 

στρωματικά κύτταρα, ενώ σε μακρό χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει στην 

καρκινογένεση (134).  

Ανάμεσα στους διάφορους μεταγραφικούς παράγοντες που επηρεάζονται από τις ΔΜΟ, 

ο NF-κB είναι ο σπουδαιότερος. Ο παράγοντας NF-κB είναι μέλος οικογένειας των 

πρωτεϊνών Rel. Οι πρωτεΐνες αυτές δρούν ως μεταγραφικοί ενεργοποιητές και αποτελούν 

το κλειδί για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίον εξωκυτταρικά σήματα επάγουν 
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την έκφραση συγκεκριμένων γονιδιακών ομάδων στα ανώτερα ευκαρυωτικά κύτταρα. Ο 

μεταγραφικός παράγοντας NF-κB συμμετέχει στη ρύθμιση της έκφρασης των 

κυτταροκινών και άλλων διαμεσολαβητών της φλεγμονώδους αντίδρασης, πολλοί από 

τους οποίους σχετίζονται με αύξημένη παραγωγή ΔΜΟ. Έχει αποδειχθεί ότι η 

οξειδοαναγωγική κατάσταση του κυττάρου εμπλέκεται στη διαμόρφωση της 

ενεργοποίησης του παράγοντα NF-κB. Για παράδειγμα, η κινητοποίηση του NF-κB στον 

πυρήνα του κυττάρου ενεργοποιείται μετά την έκθεση του κυττάρου σε H2O2, HOCl, 

ONOO¯, ή [
1
O2]. Από την άλλη, πολλές από τις ενώσεις που ενεργοποιούν τον NF-κB, 

όπως η φλεγμονώδης πρωτεΐνη 2 των μακροφάγων (MIP-2), ο TNF-α και η IL-1β που 

παράγονται στα ενεργοποιημένα ουδετερόφιλα, αυξάνουν παράλληλα και την παραγωγή 

των ΔΜΟ (135).  

 

Οξειδωτικό στρες και καρκίνος 

Η καρκινογένεση είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει στάδια όπως η έναρξη (επιλογή 

ενός μεταλλαγμένου κυττάρου), η προώθηση (επιλεκτική εξάπλωση του μεταλλαγμένου 

κυττάρου), και η πρόοδος, ως συνέπεια της διαταραχής της ισορροπίας ανάμεσα στον 

πολλαπλασιασμό και το θάνατο του κυττάρου. Πολλά γενετικά και επιγενετικά 

συμβάντα είναι απαραίτητα για να οδηγηθούμε από το μεταλλαγμένο κύτταρο στο 

κακόηθες νεόπλασμα. Καθένα από αυτά ευνοεί την ανάπτυξη και τη μετατροπή του 

επιλεγμένου κυττάρου σε καρκινικό. Η εγκατάσταση μιας μετάλλαξης αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για τον καρκίνο. Οι πιο αξιοσημείωτες, ανάμεσα στις προνεοπλαστικές 

μεταλλάξεις, είναι εκείνες που προκύπτουν από την αυξημένη έκφραση των 

ογκογονιδίων (πχ. myc, ras, abl, bcl-2) ή από τη μειωμένη δραστηριότητα των 
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κατασταλτικών ογκογονιδίων (πχ. p53, Rb). Αυτές οι μεταβολές μπορούν να 

προσδώσουν επιλεκτική ανάπτυξη ή επιβίωση στο μεταλλαγμένο κύτταρο. Οι μεταβολές 

στο φαινότυπο, αντιπροσωπευτικές των προνεοπλαστικών μεταλλάξεων, περιλαμβάνουν 

τις μειωμένες ανάγκες για μεταβολίτες και αναπτυξιακούς παράγοντες, την ανώμαλη 

μεταγωγή σημάτων, την ανώμαλη έκφραση των υποδοχέων για τους παράγοντες 

ανάπτυξης (epidermal growth factor receptor, HER2/neu), την απορρύθμιση του ελέγχου 

του κυτταρικού κύκλου και την αντίσταση στην απόπτωση. Οι τροποποιήσεις του  DNA 

θα πρέπει να είναι μη επιδιορθώσιμες, ενώ θα πρέπει να είναι αναγνώσιμες από τις DNA 

πολυμεράσες που δημιουργούν και συντηρούν τη μετάλλαξη. Αν κάποια τροποποίηση 

του DNA οδηγήσει σε επιλεκτική ανάπτυξη ή συντήρηση της μετάλλαξης, τότε μπορεί 

να οδηγήσει σε προκαρκινική βλάβη. Τα φυσιολογικά κύτταρα έχουν την ικανότητα να 

εκφράζουν παροδικά, ανάλογα με τις ανάγκες τους, τα γονίδια που βοηθούν στην 

επιβίωση από τοξικά σήματα (πχ. επαγωγή των ενζύμων της αλυσίδας P450 για το 

μεταβολισμό των χημικών τοξικών και των φαρμάκων). Όταν βρίσκονται υπό συνθήκες 

παρατεταμένου στρες, όπως στις περιπτώσεις χρόνιας φλεγμονής, μπορεί να 

συντηρήσουν μια μετάλλαξη σε εκείνο το φαινότυπο που ευνοεί την ανάπτυξη. Με αυτόν 

τον τρόπο, η παρατεταμένη έκθεση στο stress μπορεί να οδηγήσει στην επιλογή των 

προκαρκινικών κυττάρων (136).  

Μεγάλες σειρές μελετών έχουν αποδείξει την άμεση σχέση ανάμεσα στη χρόνια 

φλεγμονή και τον καρκίνο. Πράγματι, ένα ευρύ φάσμα χρόνιων φλεγμονωδών 

καταστάσεων προδιαθέτει τα ευαίσθητα κύτταρα για καρκινική μετάλλαξη. Σε γενικές 

γραμμές, όσο περισσότερο παρατείνεται η φλεγμονή, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος 

για την εμφάνιση καρκίνου. Μόρια κλειδιά που συνδέουν τη φλεγμονώδη αντίδραση με 
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τις γενετικές αλλαγές που συμβαίνουν στην καρκινογένεση είναι οι προσταγλανδίνες, οι 

κυτταροκίνες, ο παράγοντας NF-κB, οι χημειοκίνες και οι αγγειογενετικοί παράγοντες. 

Οι κυριώτεροι χημικοί συντελεστές προέρχονται από ΔΜΟ. Οι ΔΜΟ ενεργούν είτε 

άμεσα, είτε έμμεσα μέσω της αντίδρασής τους με διάφορα χημικά ή δομικά μόρια του 

κυττάρου (137-140).  

Λόγω των κυτολυτικών ιδιοτήτων τα οξειδωτικά μόρια κατέχουν βασικό ρόλο στην 

προστασία από τον καρκίνο. Ωστόσο, οι ΔΜΟ φαίνεται να ενεργούν σαν ξίφη διπλής 

κόψης, εκφράζοντας είτε αντι-καρκινική, είτε προ-καρκινική δράση, η οποία εξαρτάται 

από πολύπλοκους μηχανισμούς. Η αντικαρκινική τους δράση εκφράζεται μέσω της 

διακοπής του κυτταρικού κύκλου, της λύσης των καρκινικών κυττάρων, ή της 

ευαισθητοποίησης των καρκινικών κυττάρων στην κυτταροτοξική δράση του TNF. Σε 

πειραματικά μοντέλα καρκίνου του μαστού και σε λεμφώματα, έχει βρεθεί ότι η μείωση 

της παραγωγής του NO
•
 και της έκφρασης του iNOS έχει συσχετισθεί με αύξηση της 

καρκινογένεσης (131, 141, 142). Ο προκαρκινικός ρόλος των NO
•
 και H2O2 ασκείται σε 

διάφορα επίπεδα και περιλαμβάνει την προώθηση και την αγγειογένεση, την αύξηση των 

βλαβών και των μεταλλάξεων στο DNA και το πιο σημαντικό, την επαγωγή της 

ανοσοκαταστολής. Σε διάφορους τύπους καρκίνου έχουν βρεθεί υψηλά επίπεδα 

έκφρασης και δραστικότητας του NOS, καθώς και υψηλές συγκεντρώσεις του H2O2 σε 

σχέση με φυσιολογικούς ιστούς, ενώ έχουν συσχετισθεί και με το στάδιο του καρκίνου 

(143-146). 

Οι ελεύθερες ρίζες αντιδρούν με όλα τα συστατικά του κυττάρου σχηματίζοντας σταθερά 

παράγωγα, τα οποία παίρνουν μέρος σε διάφορες κυτταρικές λειτουργίες, 

συμπεριλαμβανομένης της γονιδιακής έκφρασης και του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, 
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ενώ κατέχουν σημαντικό ρόλο στην καρκινογένεση  (147-151).  

Ένα από τα προϊόντα που παράγεται σε μεγαλύτερη αφθονία, από την επίδραση των 

ΔΜΟ στα λιπίδια, είναι η 4-υδροξυνονενάλη (4-HNE). Σε χαμηλές συγκεντρώσεις 

προάγει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, ενώ σε υψηλές επάγει οξειδωτικές μεταλλαγές 

στο DNA και απόπτωση (152, 153). Μπορεί να προκαλέσει μετάλλαξη στην έκφραση 

του γονιδίου p53, να σχηματίσει αιθενο-προσαγωγές με το DNA και να ρυθμίσει προς τα 

άνω την έκφραση της COX-2.  Συνεπώς, η  4-HNE συμμετέχει άμεσα στον έλεγχο του 

κυτταρικού κύκλου και στην καρκινογένεση στον άνθρωπο (149, 154, 155).  

Η ρήξη των μεμβρανών από τα λιπιδιακά υπεροξείδια αυξάνει επίσης τις συγκεντρώσεις 

της μηλονικής διαλδεΰδης (MDA), η οποία αντιδρά με τις βάσεις G, A και C του DNA 

και σχηματίζει τα προϊόντα προσθήκης M1G, M1A και M1C, αντίστοιχα (158). Το M1G 

έχει βρεθεί στον άνθρωπο (στο μαστό) σε συγκεντρώσεις 1,2/106 βάσεις, δηλαδή 6.000 

προσθήκες ανά κύτταρο. Έχει αποδειχθεί ότι είναι μεταλλαξιογόνο στο Escherichia coli 

γιατί προκαλεί μεταστροφή στη θυμίνη και μετάπτωση σε αδενίνη (157-159).  

Οι λιποξυγονάσες (LOXs) και η φωσφολιπιδιακή-υδροϋπεροξυδική γλουταθειον-

περοξειδάση (PH-GPx) είναι πολύ σημαντικά ένζυμα για την διατήρηση της 

οξειδοαναγωγικής ισορροπίας του κυττάρου (160). Οι LOXs καταλύουν την 

διοξυγόνωση (dioxygenation) των πολυενοϊκών λιπαρών οξέων, σχηματίζοντας δραστικά 

υπεροξείδια λιπαρών οξέων. Η PH-GPx είναι μέλος της οικογένειας των ενζύμων GPx 

που είναι σελήνιο-εξαρτώμενες και έχουν την ικανότητα να αναγάγουν τα οργανικά και 

ανόργανα υδροϋπεροξείδια χρησιμοποιώντας την GSH ως αναγωγικό παράγοντα (161). 

Ανάμεσα στις τρεις μορφές 12-LOX που έχουν ταυτοποιηθεί, τόσο η λευκοκυτταρική, 

όσο και αιμοπεταλιακή βρέθηκαν σε διάφορους καρκινικούς ιστούς, όπως το μελάνωμα, 
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ο καρκίνος του προστάτη και άλλοι καρκίνοι του δέρματος (162). Έχει βρεθεί ότι η 

αναστολή των LOXs επάγει την απόπτωση και εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό των 

κυττάρων του σαρκώματος (163). Η έκφραση των 12-LOX σχετίζεται επίσης με τη 

μεταστατικότητα των νεοπλασματικών κυττάρων, καθώς έχει βρεθεί ότι το επίπεδο 

έκφρασης είναι υψηλότερο στο μεταστατικό καρκίνο παρά στο μη μεταστατικό (164). 

Κάποιες μελέτες δείχνουν ότι η 15-LOX ενισχύει την καρκινογένεση στο παχύ έντερο 

ισχυροποιώντας τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και τη μιτογόνο απάντηση στον 

παράγοντα EGF (165, 166).  

Φαίνεται ότι υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στις PH-GPx, 12/15LOX και COX-2, 

όσον αφορά στους μηχανισμούς καρκινογένεσης, καθώς είναι γνωστό ότι διάφορα 

ογκογονίδια δρουν αναστέλλοντας την απόπτωση, παρέχοντας έτσι το πλεονέκτημα της 

επιβίωσης στα προκαρκινικά και τα κακοήθη κύτταρα. Στην αντίπερα όχθη, πολλά 

χημειοθεραπευτικά προκαλούν τον κυτταρικό θάνατο αυξάνοντας την παραγωγή των 

ΔΜΟ (167, 168). 

 

Οξειδωτικό στρες και ορθοκολικός καρκίνος 

Μελέτες αναφέρουν ότι ο κίνδυνος για καρκίνο του παχέος εντέρου αυξάνει από τη 

μεταλλαξιογόνο δράση των ελευθέρων ριζών. Η καρκινογένεση στο παχύ έντερο 

φαίνεται να είναι μια πολυσταδιακή διαδικασία, την οποία οι ΔΜΟ έχουν την ικανότητα 

να την ενισχύσουν σε όλα τα στάδιά της: Έναρξη, προώθηση και εξέλιξη (169, 170). Το 

O2
•–

 προάγει τη μεταλλαξιογόνο δράση στα κύτταρα του βελεννογόνο του παχέος 

εντέρου, ενώ το οξειδωτικό στρες, γενικότερα και οι βλάβες που προκύπτουν φαίνεται να 

αυξάνουν το ρυθμό μεταλλάξεων που συνοδεύει την πρόοδο του καρκίνου (171, 172). 
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Τα νεοπλασματικά κύτταρα έχουν την ικανότητα υπερπαραγωγής ΔΜΟ. Κάποιες από 

αυτές τις ΔΜΟ, πιθανόν αυτές που διαχέονται εύκολα και αυτές που δεν είναι 

φορτισμένες, επηρεάζουν τα γειτονικά κύτταρα διευκολύνοντας την ανάπτυξη και την 

πρόοδο του καρκίνου. Η ενδοκολονική παραγωγή ελευθέρων ριζών θα μπορούσε να 

είναι μια από τις βασικές αιτίες καρκινογένεσης (170,173). Η σχετικά υψηλές 

συγκεντρώσεις σιδήρου στα κόπρανα, μαζί με την ικανότητα των χρωστικών της χολής 

να δρουν ως δεσμευτές του σιδήρου συντελούν στο σχηματισμό OH
•
, μέσω αντιδράσεων 

Fenton, στα κύτταρα του παχέος εντέρου. Τα O2
•–  
και H2O2 διατίθενται είτε από το ίδιο 

το κόλον, είτε από το μεταβολισμό των βακτηριδίων.  

Η δημιουργία των ΔΜΟ στα κόπρανα αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση της 

αιτιολογίας του καρκίνου του παχέος εντέρου. Τα ιόντα OH
−
 των κοπράνων και οι 

δευτερογενείς υπεροξυλικές ρίζες (ROO
•
) ενοχοποιούνται για την οξείδωση των 

προκαρκινογόνων και το σχηματισμό ενεργών καρκινογόνων ή μιτογόνων που προωθούν 

την καρκινογένεση. Η ενδοκολονική παραγωγή ελευθέρων ριζών συμβαδίζει με την 

επίπτωση του ορθοκολικού καρκίνου, η οποία είναι υψηλότερη σε σχέση με τους 

καρκίνους που εμφανίζονται στο υπόλοιπο πεπτικό˙ και σχετίζεται με τις αυξημένες 

ποσότητες κόκκινου κρέατος, το οποίο αυξάνει τα ποσοστά του σιδήρου στα κόπρανα, 

και τις αυξημένες ποσότητες διατροφικού λίπους οι οποίες αυξάνουν το περιεχόμενο των 

κοπράνων σε προκαρκινικές ενώσεις και χολικά χρωστικά (174). 

Οι σταθερά αυξημένες συγκεντρώσεις των ΔΜΟ στο παχύ έντερο συμβάλλουν στην 

πρόοδο του καρκίνου. Τα κύτταρα του ορθοκολικού καρκίνου στον άνθρωπο 

υπερπαράγουν ΔΜΟ, οι οποίες προκαλούν βλάβες στο φυσιολογικό βλεννογόνο και 

επιτρέπουν την περαιτέρω προαγωγή και εξέλιξη του καρκίνου (175).  
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Εικόνα 12. Επιπτώσεις του Οξειδωτικού stress στον οργανισμό 
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IV. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ 

Το «χειρουργικό στρες», συνέπεια των χειρουργικών επεμβάσεων, αποτελεί ένα ευρύ 

φάσμα μεταβολών της φυσιολογικής ομοιοστασίας του οργανισμού (176). Η συμμετοχή 

των ΔΜΟ στο χειρουργικό στρες έχει αναφερθεί σε διάφορες μελέτες που αφορούσαν 

κυρίως σε μείζονες επεμβάσεις, όπως οι επεμβάσεις ανοιχτής καρδιάς, μεταμοσχεύσεις 

και γενικά επεμβάσεις που απαιτούν μεγάλους χειρουργικούς χρόνους ή/και 

παρουσιάζουν μεγάλη αιμορραγικότητα (177, 178). 

 

Χειρουργικό τραύμα και έκθεση της περιτοναϊκής κοιλότητας 

Μελέτες σε πειραματόζωα, έχουν αποδείξει ότι η διάνοιξη του κοιλιακού τοιχώματος και 

οι ήπιοι και σύντομοι χειρισμοί του πεπτικού σωλήνα μπορούν να επάγουν οξειδωτικές 

βλάβες στον εντερικό σωλήνα (179). Ωστόσο, πολλές από τις πτυχές αυτού του 

φαινομένου δεν είναι πλήρως κατανοητές. Αυτό ίσως να οφείλεται εν μέρει, στο ότι 

πολλές από τις φυσιολογικές μεταβολές που προκαλούνται από τις ΔΜΟ είναι σχετικά 

παροδικές, ενώ τα αποτελέσματα του οξειδωτικού stress μελετώνται πιο συχνά 

μετεγχειρητικά, όταν οι επιβλαβείς επιδράσεις των ΔΜΟ μπορεί να επισκιαστούν από τις 

πολυάριθμες μετεγχειρητικές αλλοιώσεις. Φαίνεται ότι για την καλύτερη κατανόηση των 

επιπτώσεων της επίδρασης των ΔΜΟ απαιτείται η μελέτη του οξειδωτικού stress 

διεγχειρητικά (180). Επίσης, επειδή πολλές από τις αλλοιώσεις μπορεί να συμβαίνουν 

κατά την πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο είναι σημαντικό να μελετηθεί το οξειδωτικό 

stress πιο προσεκτικά σε αυτή την περίοδο. Οι μοριακοί μηχανισμοί που εμπλέκονται 

στη δημιουργία του οξειδωτικού stress κατά τις χειρουργικές επεμβάσεις εξακολουθούν 

να είναι ελάχιστα κατανοητοί (181).  
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Το χειρουργικό τραύμα δεν ενισχύει μόνο το οξειδωτικό στρες, μέσω της δημιουργίας 

ΔΜΟ, αλλά εξασθενεί και την άμυνα των βιολογικών συστημάτων έναντι των ΔΜΟ. Για 

παράδειγμα, στη σήψη παρατηρείται μείωση των επιπέδων των αντιοξειδωτικών στους 

μύες (182), ενώ σε ασθενείς που βρίσκονται σε ΜΕΘ, παρατηρείται μείωση των 

επιπέδων της GSH (183). Οι Fricova και συνεργάτες (184) απέδειξαν ότι το άλγος λόγω 

του χειρουργικού τραύματος μπορεί να προκαλέσει αύξηση των επιπέδων της OH
• 
και 

του [
1
O2].  

Οι χειρουργικοί χειρισμοί μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονώδη αντίδραση είτε μέσω 

μιας γενικευμένης φλεγμονώδους αντίδρασης στον πεπτικό σωλήνα, λόγω τραυματισμών 

του περιτοναίου, είτε μέσω της επαγωγής της φλεγμονής από το φαινόμενο ισχαιμίας-

επαναιμάτωσης που παρατηρείται μετά από παροδική διακοπή της μικροκυκλοφορίας 

λόγω των χειρουργικών χειρισμών. Η έκθεση της περιτοναϊκής κοιλότητας και των 

σπλάχνων στον ατμοσφαιρικό αέρα παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Έχει αποδειχθεί ότι η 

ανοσοποιητική απάντηση του περιτοναίου είναι εντονότερη μετά από έκθεση των 

οργάνων της περιτοναϊκής κοιλότητας στον ατμοσφαιρικό αέρα, παρά μετά από έκθεση 

στο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) του πνευμοπεριτοναίου (185, 186).  

Καθώς η μερική πίεση του οξυγόνου στην περιτοναϊκή κοιλότητα είναι πολύ μικρότερη 

(40mm Hg) από ότι είναι στον ατμοσφαιρικό αέρα, όταν η περιτοναϊκή κοιλότητα 

εκτίθεται στον ατμοσφαιρικό αέρα, κατά τη διάρκεια της λαπαροτομίας, τα όργανά της 

βρίσκονται σε συνεχή έκθεση σε ένα μεγάλο αριθμό μορίων οξυγόνου με αποτέλεσμα 

την αύξηση του οξειδωτικού στρες (187,188).  

Έχει βρεθεί αύξηση της MDA σε λαπαροτομίες, λόγω της έκθεσης του περιτοναίου στον 

ατμοσφαιρικό αέρα (189). Από την άλλη, η ρύπανση της περιτοναϊκής κοιλότητας από 
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παράγοντες που βρίσκονται στον ατμοσφαιρικό αέρα προκαλεί ανοσοποιητκές 

αντιδράσεις. Αναφορές επιβεβαιώνουν ότι οι λιποπολυσακχαρίτες, συστατικό του 

τοιχώματος των Gram-αρνητικών βακτηρίων, βρίσκονται διάχυτοι στον ατμοσφαιρικό 

αέρα, σε συγκεντρώσεις ~1μg m
-3
. Αυτές οι ενδοτοξίνες διεγείρουν την απελευθέρωση 

κυταροκινών και άλλων κυτταρικών διαμεσολαβητών, όπως ο TNF-α, τα λευκοτριένια, 

και η θρομβοξάνη A2, κυρίως μέσω της οδού της COX-2 (190). Έτσι, είναι πιθανόν, ή 

άνοδος των επιπέδων της MDA να προέρχεται κυρίως από τα υποπροϊόντα της σύνθεσης 

της θρομβοξάνης, μέσα από τον καταρράκτη της κυκλοξυγενάσης.  

Στη λαπαροσκοπική χειρουργική, όπου χρησιμοποιείται το πνευμοπεριτόναιο με CO2, 

δεν επηρεάζεται η περιτοναϊκή συγκέντρωση του οξυγόνου. Οι διαφορές στην 

ενδοπεριτοναϊκή συγκέντρωση του οξυγόνου, ανάμεσα στην ανοιχτή και τη 

λαπαροσκοπική χειρουργική, θα μπορούσαν να αποτελέσουν άλλη μια πιθανή εξήγηση 

για τις διαφορές που έχουν βρεθεί στο οξειδωτικό στρες, ανάμεσα στις δύο προσπελάσεις 

(191). 

 

Χειρισμοί στον εντερικό σωλήνα 

Κάθε λαπαροτομία συνεπάγεται μια ακολουθία χειρισμών στον εντερικό σωλήνα, 

προκειμένου να επιτευχθεί η προσπέλαση στα όργανα της κοιλιάς. Μια από τις συνέπειες 

των χειρισμών στον εντερικό σωλήνα, που έχει μελετηθεί αρκετά, είναι ο 

μετεγχειρητικός ειλεός (192). Ο βαθμός της παράλυσης του εντέρου είναι ανάλογος του 

της έκτασης του χειρουργικού τραύματος (193). Ο Kalff και οι συνεργάτες του (194) 

απέδειξαν ότι ο όψιμος μετεγχειρητικός ειλεός μπορεί να οφείλεται σε φλεγμονώδη 

αντίδραση στην εξωτερική μυική στοιβάδα του εντέρου. Ακόμη και οι ήπιοι χειρισμοί 
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στον εντερικό σωλήνα δημιουργούν μεταβολές στην οξειδοαναγωγική κατάσταση των 

θειολών και παροδική αύξηση της οξειδωμένης γλουταθειόνης στα εντεροκύτταρα (179).  

Οι χειρισμοί στο λεπτό έντερο κατά τη διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων μπορούν 

να προκαλέσουν μια έντονη τοπική φλεγμονώδη αντίδραση και να δημιουργήσουν 

βλάβες σε απομακρυσμένα όργανα (195-198). Η απώλεια της λειτουργίας του εντερικού 

φραγμού, σε συνδυασμό με τη μετακίνηση βακτηρίων και ενδοτοξινών είναι η 

σημαντικότερη αιτία των αντιδράσεων οξείας φάσης που συμβαίνουν μετά από 

λαπαροτομία (199-201). Σε αντίθεση με την ανοιχτή προσπέλαση οι χειρισμοί που 

πραγματοποιούνται κατά τη λαπαροσκοπική προσπέλαση προξενούν μικρούς 

τραυματισμούς στα όργανα της περιτοναϊκής κοιλότητας· και κατά συνέπεια 

ελαχιστοποιούν τη φλεγμονώδη αντίδραση στον πεπτικό σωλήνα και τη μετακίνηση  

βακτηριδίων και ενδοτοξινών. Ο τραυματισμός του περιτοναίου και οι χειρισμοί στο 

λεπτό έντερο και το μεσεντέριο στην ανοιχτή προσπέλαση αποτελούν αναπόσπαστο 

κομμάτι της ανοιχτής χειρουργικής και οδηγούν στην παραγωγή αγγειοδραστικών 

παραγόντων οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν τοπικές και συστημικές αιμοδυναμικές 

μεταβολές. Ο βλεννογόνος του εντέρου και το ενδοθήλιο των αγγείων περιέχουν ένζυμα 

ικανά να συνθέσουν προσταγλανδίνες, η παραγωγή των οποίων μπορεί να ξεκινήσει 

μέσω νευρικών, ισχαιμικών τοξικών, ή μηχανικών ερεθισμάτων (202, 203).  

Αυτές οι αγγειοδραστικές ενώσεις μπορούν να προκαλέσουν σπλαχνική ισχαιμία με 

αποτέλεσμα τη λύση της συνέχειας του βλεννογόνου και την αύξηση της εντερικής 

διαπερατότητας. Με αυτό τον τρόπο, οι χειρισμοί στο λεπτό έντερο μπορούν να 

οδηγήσουν σε ενδοτοξιναιμία. Ο Schietroma και οι συνεργάτες του (204) παρατήρησαν 

την παρουσία ενδοτοξινών στο πλάσμα ασθενών που είχαν υποβληθεί σε ανοιχτή 
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χολοκυστεκτομή και όχι στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική 

χολοκυστεκτομή. Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι ακόμη και οι απλοί χειρισμοί 

στον εντερικό σωλήνα μπορεί να έχουν βλαβερές συνέπειες στον εντερικό βλεννογόνο. 

Οι ίδιοι ερευνητές βρήκαν επίσης ότι η λαπαροτομία και η ήπιοι χειρισμοί στον εντερικό 

σωλήνα δημιουργούν παροδική αύξηση της δράσης της XO στα εντεροκύτταρα, η οποία 

συνοδεύεται από ελάττωση στη δράση της CAT. Η διεύρυνση του διακυτταρικού χώρου 

που έχει παρατηρηθεί στο εντερικό επιθήλιο, θα μπορούσε επίσης να είναι υπεύθυνη για 

την αυξημένη εντερική διαπερατότητα. Στο γαστρεντερικό σωλήνα οι ΔΜΟ παράγονται 

είτε στο βλεννογόνο είτε στον αυλό. Η κυριότερη πηγή ΔΜΟ στο βλεννογόνο είναι η 

XOR (205). Η XOR προκαλεί την παραγωγή ΔΜΟ, σε μια πλειάδα ασθενειών και 

ειδικότερα μετά από ισχαιμία-επαναιμάτωση. Στον άνθρωπο αυξημένη δράση της XOR 

βρέθηκε στο ήπαρ και στο λεπτό έντερο, ειδικότερα στη νήστιδα, στις κρύπτες των 

εντερικών λαχνών, όπου συνοδεύεται από αυξημένη παραγωγή O2
•–

, στο πλάσμα 

ασθενών με σήψη και σε ασθενείς με ARDS (206-211). 

Η διακοπή της μικροκυκλοφορίας από τους χειρουργικούς χειρισμούς δημιουργούν 

προϋποθέσεις ισχαιμίας στον εντερικό σωλήνα, ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας 

προκαλεί επαναιμάτωση. Η ελάττωση της σπλαχνικής άρδευσης κατά τη διεγχειρητική 

περίοδο φαίνεται να είναι υπεύθυνη για την αυξημένη εντερική διαπερατότητα, τις 

αυξημένες σηπτικές επιπλοκές και την δυσανάλογη τοπική και συστημική ανοσοποιητική 

απάντηση (211). Ο όρος «μη αποφρακτική εντερική ισχαιμία» (NOMI) χρησιμοποιείται 

στο 20% των περιπτώσεων οξείας ισχαιμίας του εντέρου. Συχνά είναι αδιάγνωστη και 

είναι υπεύθυνη για ένα μεγάλο ποσοστό θνητότητας. Οι βλάβες στο έντερο κυμαίνονται 

από την ισχαιμία του βλεννογόνου έως την ολοτοιχωματική νέκρωση (212, 213). Στην 
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λαπαροσκοπική χειρουργική, το πνευμοπεριτόναιο μπορεί να προκαλέσει ήπιες βλάβες 

λόγω ισχαιμίας-επαναιμάτωσης , με ταυτόχρονη αύξηση των επιπέδων της XO στους 

ιστούς του εντέρου (214). Μελέτες σε πειραματόζωα και στον άνθρωπο έχουν δείξει ότι 

τα επίπεδα της XO στο πλάσμα και στους ιστούς αυξάνουν κατά την εντερική ισχαιμία 

και την ελαττωμένη σπλαχνική άρδευση (215-217). Έχει αποδειχθεί ότι η αναστολή της 

XO δεν προλαμβάνει μόνο τη δυσλειτουργία του ενδοθηλίου αλλά προστατεύει και την 

μικροκυκλοφορία του μεσεντερίου από την αιμορραγική καταπληξία (shock) (218, 219). 

Μελέτες σε επίμυες στο φαινόμενο ισχαιμίας-επαναιμάτωσης ανέδειξαν ότι η αναστολή 

της με αλλοπουρινόλη και βολφράμιο έχει διάφορα οφέλη, όπως η βελτίωση ή/και η 

πρόληψη της ιστικής νέκρωσης του εντέρου, η διατήρηση της κινητικότητας, η μείωση 

του ολικού οξειδωτικού στρες και η βελτίωση της επιβίωσης (220-222). 

Η προετοιμασία του εντερικού σωλήνα για ισχαιμία-επαναιμάτωση (ischemic 

preconditioning) έχει μεγάλη σημασία. Ο Sola και οι συνεργάτες του (223) έδειξαν ότι 

πίσω από την προστασία που παρέχει η προετοιμασία του εντέρου βρίσκεται η XO και το 

υπόστρωμά της, η ξανθίνη. Έχει βρεθεί ότι τα επίπεδα της ξανθίνης είναι σημαντικώς 

αυξημένα στους εντερικούς ιστούς μετά από 90min παρατεταμένης ισχαιμίας. Η 

προετοιμασία (10min ισχαιμίας και 10min επαναιμάτωσης) μειώνει σημαντικά τα 

επίπεδα της ξανθίνης, καθώς και τη μετατροπή της XDH σε XO (224). 

 

Πνευμοπεριτόναιο 

Η λαπαροσκόπηση περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1901 από τον Kelling (225). Το 

1960 ο Kurst Semm, ένας Γερμανός γυναικολόγος δημιούργησε μια αυτόματη συσκευή 

εμφύσησης αέρα για τη δημιουργία πνευμοπεριτοναίου, ενώ το 1985 πραγματοποιήθηκε 
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η πρώτη επιτυχής λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή από τον Erich Muhe (226).  

Για να πραγματοποιηθεί μια λαπαροσκοπική επέμβαση, βασική προϋπόθεση είναι η 

εμφύσηση αέρα στην περιτοναϊκή κοιλότητα (πνευμοπεριτόναιο) έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ορατότητα της περιτοναϊκής κοιλότητας και του 

οργάνου στόχου και να δημιουργηθεί ο κατάλληλος χώρος για την επίτευξη της 

επέμβασης.  

Το ιδανικό αέριο για τη δημιουργία του πνευμοπεριτοναίου πρέπει να είναι ουδέτερο (να 

μην προκαλεί ανάφλεξη), να απορροφάται εύκολα και να είναι απολύτως μη τοξικό για 

το ενδοπεριτοναϊκό περιβάλλον. Το CO2 δεν είναι το ιδανικό αέριο, είναι όμως εύκολα 

διαθέσιμο, γρήγορα απορροφήσιμο και απεκκρίσιμο, φθηνό και μη αναφλέξιμο. Έτσι, το 

CO2 έχει καταστεί το προτιμώμενο αέριο στη λαπαροσκοπική χειρουργική. Ωστόσο, 

έχουν περιγραφεί διάφορες επιπτώσεις από την επίδραση του CO2 οι οποίες θα 

μπορούσαν να είναι στρεσσογόνες για τον οργανισμό. Αυτές είναι η οξέωση, η 

ταχυκαρδία, η αύξηση των κατεχολαμινών, η μείωση στο κατώφλι για δημιουργία 

αρρυθμιών και η αυξημένη ευαισθησία του πνευμονογαστρικού. Αυτές οι επιπτώσεις 

μπορεί να οφείλονται στις μεταβολικές επιπλοκές από την απορρόφηση του CO2  ή/και 

στην αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση (227-229). 

Είναι γνωστό ότι το πνευμοπεριτόναιο με CO2 έχει αρνητική επίδραση στην 

αιμοδυναμική και την αναπνευστική λειτουργία. Έχει παρατηρηθεί αύξηση των τιμών 

της κεντρικής φλεβικής πίεσης (CVP), της μέσης αρτηριακής πίεσης (MAP) και του 

δείκτη των περιφερικών και των συστημικών φλεβικών αντιστάσεων, πιθανόν λόγω 

σπλαχνικής αγγειοσυστολής και αύξηση της επιστροφής φλεβικού αίματος από την 

περιοχή των κοιλιακών οργάνων (230, 231). Ωστόσο, το πνευμοπεριτόναιο με CO2, ενώ 
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προκαλεί μέτρια έως σοβαρή μείωση της άρδευσης των κοιλιακών οργάνων κατά τη 

διάρκεια της λαπαροσκόπησης, δεν προκαλεί καμμία μεταβολή στην καρδιακή παροχή. 

Η ελάττωση της άρδευσης των κοιλιακών οργάνων εξαρτάται από τα επίπεδα της 

ενδοκοιλιακής πίεσης (IAP) και από τη διάρκεια της επέμβασης. Μπορεί να προκληθεί 

μείωση στην αιμάτωση του εντερικού βλεννογόνου στο 61%, της αρχικής τιμής, όταν η 

IAP είναι 20 mmHg και στο 28% όταν η  IAP είναι 40 mmHg. Η πίεση στο σύστημα της 

πυλαίας μειώνεται κατά 27% όταν η  IAP είναι 10 mmHg και κατά 45% όταν είναι 30 

mmHg (232, 233). Στις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, όταν ή πίεση του 

πνευμοπεριτοναίου είναι πάνω από 12 mmHg, έχει παρατηρηθεί ελάττωση της 

αιμάτωσης λόγω αυξημένης IAP, μεταβολές στη λειτουργία του καρδιαγγειακού 

συστήματος, στις αιμοδυναμικούς παραμέτρους, στο αναπνευστικό σύστημα, στη 

νεφρική λειτουργία, στον τελικό ειλεό, στο ήπαρ και στο σπλήνα,. Αυτές οι μεταβολές 

οδηγούν σε μεταβολικές και ανοσοποιητικές δυσλειτουργίες, καθώς και στη δημιουργία 

οξειδωτικού στρες, με αποτέλεσμα την εμφάνιση επιπλοκών, όπως η διασπορά 

καρκινικών κυττάρων, η σηψαιμία λόγω μετανάστευσης βακτηριδίων από τον εντερικό 

σωλήνα, η αύξηση της δημιουργίας των μετεγχειρητικών συμφύσεων και η επιδείνωση 

της εντερικής αιμάτωσης, οι οποίες αυξάνουν τη νοσηρότητα και τη θνητότητα, (234-

236). Οι μεταβολές αυτές φαίνεται να ελαχιστοποιούνται όταν η IAP  κυμαίνεται στα 8–

12 mmHg (237). 

Με την ύφεση του πνευμοπεριτοναίου η IAP μειώνεται και ή άρδευση των κοιλιακών 

οργάνων αυξάνεται. Έτσι, η δημιουργία του CO2 πνευμοπεριτοναίου και η επακόλουθη 

ύφεσή του μπορούν να  θεωρηθούν ως ένα μοντέλο ισχαιμίας-επαναιμάτωσης (238). 

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι ελεύθερες ρίζες που απελευθερώνονται κατά την 
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επαναιμάτωση είναι οι πιο σημαντικοί μεσολαβητές οξειδωτικών βλαβών και 

δυσλειτουργίας, ειδικά των κοιλιακών οργάνων (239, 240). Το ήπαρ είναι ένα από τα 

όργανα που επηρεάζεται περισσότερο από την αύξηση της IAP. Συνεπώς, η 

δυσλειτουργία του ήπατος δεν οφείλεται μόνο στην ισχαιμία, αλλά και στο οξειδωτικό 

στρες που δημιουργείται κατά την επαναιμάτωση (233, 238, 241). Ο Nesek-Adam και οι 

συνεργάτες του (242) παρατήρησαν ότι οι βλάβες, λόγω ισχαιμίας-επαναιμάτωσης από 

πνευμοπεριτόναιο με CO2, σε πειραματόζωα, περιλαμβάνουν μείωση της ολικής 

αντιοξειδωτικής ικανότητας του οργανισμού (TAS) και αύξηση των LPO, AST, ALT και 

LDH. Παρατήρησαν επίσης ότι το πνευμοπεριτόναιο με χαμηλή πίεση προκαλεί 

εξασθένηση αυτών των αλλοιώσεων. 

Ο Polat και οι συνεργάτες του (239) αξιολόγησαν τα αποτελέσματα της «προετοιμασίας» 

(preconditioning), η οποία περιελάμβανε διαστήματα δημιουργίας και ύφεσης 

πνευμοπεριτοναίου, σε βλάβες διαφόρων οργάνων, με τη βοήθεια δεικτών οξειδωτικού 

stress. Η «προετοιμασία», η οποία συνίσταται στη δημιουργία πνευμοπεριτοναίου για 10 

min, ακολουθούμενη από ένα διάστημα ύφεσης του πνευμοπεριτοναίου για 10 min, 

μειώνει το οξειδωτικό stress, στο πλάσμα, στο λεπτό έντερο, στο ήπαρ και στο σπλήνα. 

Φαίνεται λοιπόν ότι με αυτό τον τρόπο «δίνεται περισσότερος χρόνος» στους ιστούς να 

αντιστρέψουν τις βλάβες από το οξειδωτικό stress (243).  

Το πνευμοπεριτόναιο προκαλεί επίσης πιεστικά φαινόμενα σε αγγεία, όπως οι άνω και οι 

κάτω μεσεντέριες αρτηρίες, απελευθέρωση αγγειοδραστικών ορμονών όπως η 

βαζοπρεσίνη, καθώς και  υπερκαπνία, η οποία ευθύνεται για τη σημαντική μείωση της 

αιμάτωσης πολλών κοιλιακών οργάνων (239). Ο υψηλός βαθμός διαλυτότητας και η 

διαφορά στις συγκεντρώσεις ανάμεσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα και το πλάσμα οδηγεί 
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στην αύξηση της συστημικής απορρόφησης του CO2 και τη δημιουργία υπερκαπνίας και 

οξέωσης. Η υψηλή IAP μετακινεί το διάφραγμα κεφαλικά και αυξάνει τις αναπνευστικές 

πιέσεις. Αυτή η αύξηση έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του τελικού όγκου εκπνοής και 

κατά συνέπεια την αύξηση της κατακράτησης CO2. Η ελάττωση της αιμάτωσης των 

οργάνων μαζί με την μείωση της άρδευσης του πεπτικού σωλήνα μπορεί να οδηγήσει σε 

υποξία, αναερόβια γλυκόλυση και ιστική οξέωση. Η μελέτη των αερίων του αίματος 

ανέδειξαν μεταβολική οξέωση είτε στην περίπτωση πνευμοπεριτοναίου με CO2, είτε με 

ήλιο. Ωστόσο, η υπερκαπνία απαντάται μόνο στην περίπτωση του πνευμοπεριτοναίου με 

CO2. Το πνευμοπεριτόναιο με CO2 μπορεί να προκαλέσει δημιουργία ΔΜΟ και  

λιπιδιακή υπεροξείδωση και με αυτούς τους μηχανισμούς (230, 244). Η δημιουργία του 

οξειδωτικού στρες κατά τη διάρκεια των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων είναι 

πολυπαραγοντική και μπορεί να προκύψει είτε από την αύξηση της  ενδοκοιλιακής 

πίεσης ή/και από την επίδραση του CO2 (245).   
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V. ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

ΤΟΥ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

 

Ο ορθοκολικός καρκίνος αντιπροσωπεύει περίπου το 15% όλων των τύπων καρκίνου και 

είναι η συχνότερη νεοπλασία στις Δυτικές κοινωνίες, με σημαντικές επιπτώσεις στη 

δημόσια υγεία. Η αντιμετώπιση του ορθοκολικού καρκίνου περιλαμβάνει τη χειρουργική 

εξαίρεση και τη χημειοθεραπεία ή/και ακτινοθεραπεία. Παρότι η ανοιχτή προσπέλαση 

αποτελεί την μέθοδο εκλογής για περισσότερα από 20 χρόνια, η λαπαροσκοπική 

προσπέλαση φαίνεται να αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο. Σήμερα, η λαπαροσκοπική 

προσπέλαση έχει γίνει αποδεκτή, για την αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος 

εντέρου, ως μια εφικτή και ογκολογικά ασφαλής μέθοδος (246-248). 

Η χαμηλή πρόσθια εκτομή (ΧΠΕ) αντιπροσωπεύει την επέμβαση εκλογής για την 

αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού· είναι όμως μια απαιτητική επέμβαση. Ακόμη και 

στα πιο έμπειρα χέρια, οι υποτροπές φθάνουν στο 30%, ενώ η πενταετής επιβίωση 

κυμαίνεται από 27% έως 42%. Δυσλειτουργίες στη σεξουαλική δραστηριότητα, λόγω 

τραυματισμών του πυελικού πλέγματος αποτελούν συχνές επιπλοκές της ΧΠΕ. Ωστόσο, 

ο έλεγχος των τοπικών υποτροπών και τα ποσοστά επιβίωσης βελτιώθηκαν σημαντικά 

μετά την εισαγωγή της ολικής εκτομής του μεσο-ορθού (ΟΕΜ) από τον Heald και τους 

συνεργάτες του, το 1982 (249). Η ΟΕΜ περιλαμβάνει την ακέραιη εκτομή του μεσο-

ορθού, ακολουθώντας τη γραμμή που βρίσκεται ανάμεσα στο τοιχωματικό και στο 

σπλαχνικό πέταλο της πυελικής περιτονίας. Μετά την εισαγωγή της ΟΕΜ υπήρξε 

βελτίωση στις τοπικές υποτροπές (4% - 8%), και στην πενταετή επιβίωση (70% - 80%). 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η ΟΕΜ μπορεί να πραγματοποιηθεί λαπαροσκοπικά, 
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ακολουθώντας τις ίδιες αρχές στις οποίες βασίζεται η εκτέλεση της ΟΕΜ ανοιχτά (250).  

Η λαπαροσκοπική προσπέλαση έχει διάφορα πλεονεκτήματα. Το πνευμοπεριτόναιο 

βοηθάει στην παρασκευή και το διαχωρισμό του τοιχωματικού και σπλαχνικού πετάλου, 

ακολουθώντας ένα αναίμακτο χειρουργικό πεδίο. Η βελτίωση της ορατότητας, λόγω των 

οπτικών μέσων υψηλής ευκρίνειας, δημιουργεί μια μεγεθυνμένη άποψη της πυελικής 

κοιλότητας που δεν μπορεί να επιτευχθεί κατά την ανοιχτή προσπέλαση. Με αυτές τις 

προϋποθέσεις μπορεί να επιτευχθεί ευκολότερα η ΟΕΜ, η απολίνωση των αγγείων και η 

αναγνώριση και διατήρηση των νεύρων (251). Σήμερα, η λαπαροσκοπική προσπέλαση 

είναι εφικτή και ογκολογικά ασφαλής και για τον καρκίνο του ορθού. Στα 

πλεονεκτήματά της προστίθενται η μικρότερη απώλεια αίματος, το μειωμένο 

μετεγχειρητικό άλγος, η μειωμένη φλεγμονώδης αντίδραση, η ταχύτερη αποκατάσταση 

της λειτουργίας του εντέρου και ο μικρότερος χρόνος νοσηλείας (251, 252).  

Σχετικά με την επιβίωση, κάποιοι ερευνητές βρήκαν μεγαλύτερα ποσοστά πενταετούς 

επιβίωσης σε ασθενείς με καρκίνο του ορθού, σταδίου III, που χειρουργήθηκαν 

λαπαροσκοπικά (252, 253, 254). Αρχικά, φαίνεται δύσκολο να κατανοηθεί με ποιον 

τρόπο η διαφορετική χειρουργική προσπέλαση θα μπορούσε να επηρεάσει την επιβίωση. 

Ωστόσο, πειραματόζωα που υποβλήθηκαν σε ανοιχτή προσπέλαση παρουσίασαν 

σημαντική αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων και των 

μεταστάσεων, στην πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο, σε σύγκριση με πειραματόζωα που 

υποβλήθηκαν μόνο σε νάρκωση και πειραματόζωα που υποβλήθηκαν σε εμφύσηση CO2 

στην περιτοναϊκή κοιλότητα (πνευμοπεριτόναιο) (255). Άλλα ευρήματα αναφέρονται 

στην καταστολή της ανοσοποιητικής απάντησης. Σε μελέτες με επίμυες, η αυξημένη 

καταστολή του ανοσοποιητικού κατά την ανοιχτή προσπέλαση σχετίσθηκε με αυξημένο 
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ρυθμό ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων (256). Η ανοιχτή προσπέλαση φαίνεται να 

σχετίζεται και με μεταβολές στα επίπεδα πρωτεϊνών που εμπλέκονται στην επιβίωση των 

κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων, ενώ η ικανότητα του πλάσματος να 

εξασφαλίσει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων in vitro ήταν μεγαλύτερη κατά την 

ανοιχτή προσπέλαση, σε σχέση με τη δημιουργία πνευμοπεριτοναίου με CO2 (257). Μια 

παρόμοια μελέτη σε άνθρωπο είχε ανάλογα αποτελέσματα. Ανθρώπινα κύτταρα 

αδενοκαρκινώματος παχέος εντέρου (HT-29) επωάσθηκαν με πλάσμα ασθενών που 

υποβλήθηκαν σε ορθοκολικές επεμβάσεις ή σε γαστρική παράκαμψη, με λαπαροσκοπική 

ή ανοιχτή προσπέλαση. Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση του πολλαπλασιασμού 

των κυττάρων της σειράς HT-29. Βρέθηκε υψηλότερη μιτωτική δραστηριότητα στα 

κύτταρα των ασθενών που είχαν υποβληθεί σε ανοιχτή προσπέλαση, η οποία φάνηκε να 

σχετίζεται με την έκταση της χειρουργικής τομής. Αντίθετα, η λαπαροσκοπική 

προσπέλαση, δεν βρέθηκε να σχετίζεται με την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. 

Στην ίδια μελέτη τα μετεγχειρητικά επίπεδα της πρωτεΐνης insulin-like growth factor 

binding protein 3 (IGF-BP3), η οποία αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό και επάγει την 

απόπτωση των καρκινικών κυττάρων, βρέθηκαν μειωμένα στους ασθενείς που 

υποβλήθηκαν σε ανοιχτή επέμβαση. (258).  

Οι διαφορές στην ανοσοποιητική απάντηση αποτελούν μια άλλη πτυχή σχετικά με το 

πώς θα μπορούσε η λαπαροσκοπική χειρουργική  να επηρεάσει την επιβίωση αυτών των 

ασθενών. Η λαπαροσκοπική χειρουργική φαίνεται να πλεονεκτεί σχετικά με την 

καλύτερη διατήρηση της ανασοποιητικής απάντησης και γενικότερα την καλύτερη 

διαφύλαξη των φυσιολογικών λειτουργιών του οργανισμού ήδη από την πρώιμη 

μετεγχειρητική περίοδο. Έχει βρεθεί ότι η έκφραση των TLR-2 και TLR-4 στα 
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μονοκύτταρα ασθενών που υποβλήθηκαν σε ανοιχτή επέμβαση για ορθοκολικό καρκίνο 

είναι υψηλότερη σε σχέση με τους ασθενείς που χειρουργήθηκαν λαπαροσκοπικά, ήδη 

από τις πρώτες 24h μετεγχειρητικά. Σε άλλη παρόμοια μελέτη βρέθηκε ότι τα επίπεδα 

των α-defensins είναι χαμηλότερα στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική 

επέμβαση για ορθοκολικό καρκίνο, συγκριτικά με αυτούς που υποβλήθηκαν σε ανοιχτή 

επέμβαση  (259, 260).  
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Οξειδωτικό στρες είναι η κατάσταση που ορίζεται ως μια ανισορροπία, στα κύτταρα, 

μεταξύ των οξειδωτικών που σχηματίζονται από διάφορες διαδικασίες και τους 

αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς. Οι χειρουργικές επεμβάσεις σχετίζονται με τη 

δημιουργία οξειδωτικού στρες. Στις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις οι βλάβες από τις 

δραστικές μορφές οξυγόνου ή/και αζώτου έχουν αποδοθεί στη δημιουργία/ύφεση του 

πνευμοπεριτοναίου που προσομοιάζει το μοντέλο ισχαιμίας-επαναιμάτωσης και στη 

χρήση του CO2 ως αερίου εκλογής (238, 240, 245, 261). Στις ανοιχτές επεμβάσεις η 

δημιουργία οξειδωτικού στρες αποδίδεται στην απάντηση στο χειρουργικό τραύμα, στην 

έκθεση της περιτοναϊκής κοιλότητας στον ατμοσφαιρικό αέρα και στους χειρισμούς στον 

πεπτικό σωλήνα (176, 179, 191, 262, 263). Το οξειδωτικό στρες μπορεί να βλάψει 

μακρομόρια όπως τα λιπίδια, οι πρωτεΐνες και το DNA,  ενώ αποτελεί ένα από τα 

στοιχεία που καθορίζουν το χειρουργικό και μετεγχειρητικό στρες. Επιπλέον, οι 

δραστικές μορφές οξυγόνου και αζώτου εμπλέκονται στην έναρξη, τη διάδοση και την 

εξέλιξη του ορθοκολικού καρκίνου (264, 265). Έχει αποδειχθεί ότι οι ασθενείς με 

ορθοκολικό καρκίνο παρουσιάζουν υψηλότερο οξειδωτικό στρες από τους υγιείς (266-

269). Παρότι η χειρουργική σχετίζεται με τη δημιουργία οξειδωτικού στρες, η εξαίρεση 

του καρκίνου οδηγεί στη μείωση των δεικτών του οξειδωτικού στρες, στους ασθενείς με 

ορθοκολικό καρκίνο (269, 270). Μια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση μελετών που 

εξέτασαν και σύγκριναν το οξειδωτικό stress σε λαπαροσκοπικές και ανοιχτές 

επεμβάσεις παρουσίασε αντιφατικά αποτελέσματα. Σε όλες τις μελέτες εκτός από μια, 

μελετήθηκαν καλοήθεις παθήσεις, όπως χολολιθίαση, κοίλη οισοφαγικού τρήματος, 

νοσογόνος παχυσαρκία, βουβωνοκήλη και ινομυώματα μήτρας (271). Το παχύ έντερο 
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και το ορθό ερευνήθηκαν σε τέσσερις μελέτες. Σε τρεις μελέτες βρέθηκε ότι η 

λαπαροσκοπική προσπέλαση  σχετίζονταν με χαμηλά επίπεδα υδροϋπεροξειδίων στο 

πλάσμα και με καλύτερη διατήρηση της τάσης του οξυγόνου στον εντερικό σωλήνα, σε 

σχέση με την ανοιχτή, αλλά με χαμηλότερη τάση του οξυγόνου στους υποδόριους ιστούς 

(191, 272, 273). Παρόλο που η τάση του οξυγόνου σχετίζεται με βλάβες από οξειδωτικό 

στρες, η ίδια δεν αποτελεί δείκτη οξειδωτικού στρες. Τα υδροϋπεροξείδια είναι 

ενδιάμεσα προϊόντα των λιπιδίων, των πεπτιδίων και των αμινοξέων· και παρόλο που τα 

επίπεδά τους στο αίμα αντανακλούν την οξειδωτική βλάβη στα συστατικά του κυττάρου, 

δεν αποτελούν εξειδικευμένους δείκτες του οξειδωτικού στρες. Στην τέταρτη όπου 

μελετήθηκαν οι μεταβολές της MDA, του ασκορβικού και του διυδροασκορβικού οξέως 

δεν σημειώθηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο προσπελάσεις (274). Επιπλέον, 

οι παραπάνω αναφορές περιείχαν ασθενείς με διαφορετικές παθήσεις και δεν 

εστιάζονταν στον ορθοκολικό καρκίνο.  
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II. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν στη βιβλιογραφία μελέτες που να συγκρίνουν δείκτες 

οξειδωτικού στρες σε λαπαροσκοπικές και ανοιχτές επεμβάσεις για ορθοκολικό καρκίνο. 

Ο σκοπός αυτής της διπλής τυφλής μελέτης ήταν η σύγκριση δεικτών οξειδωτικού στρες 

ανάμεσα σε λαπαροσκοπική και ανοιχτή χειρουργική για την αντιμετώπιση του 

ορθοκολικού καρκίνου, αξιολογώντας στο πλάσμα, τα επίπεδα δεικτών της λιπιδιακής 

υπεροξείδωσης, της οξείδωσης των πρωτεϊνών, της επίδρασης των δραστικών μορφών 

αζώτου και της οξείδωσης του  RNA. 
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III. ΥΛΙΚΟ 

Ένταξη, προετοιμασία και τυχαιοποίηση των ασθενών  

Η μελέτη εγκρίθηκε από την επιτροπή δεοντολογίας του Γενικού Νοσοκομείου 

Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» (1/28-01-08), ενώ οι ασθενείς έδωσαν γραπτή 

συγκατάθεση για τη συμμετοχή τους στη μελέτη. Τα κριτήρια ένταξης ήταν ηλικία άνω 

των 18 ετών και καταλληλότητα για εκλεκτική χειρουργική επέμβαση. Κριτήρια 

αποκλεισμού ήταν βαθμός ASA (American Society of Anesthesiologists) III ή 

μεγαλύτερος, δείκτης μάζας σώματος (BMI) > 30, κάπνισμα, αλκοολισμός, ύπαρξη 

συστηματικής φλεγμονώδους πάθησης, σακχαρώδους διαβήτη, αυτοάνοσων παθήσεων,  

ορθοκολικός καρκίνος σταδίου D (ταξινόμηση κατά Dukes, τροποποίηση κατά Astler-

Coller), οξεία εντερική απόφραξη, ή διάτρηση του εντέρου από τον καρκίνο. Οι 

ασθενείς, στους οποίους έγινε μετατροπή της επέμβασης από λαπαροσκοπική σε ανοιχτή, 

αποκλείστηκαν από τη μελέτη.  

Προεγχειρητικά, όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε κολονοσκόπηση και αξονική 

τομογραφία (CT) θώρακος και κοιλίας, ενώ επιλεκτικά οι ασθενείς με καρκίνο του ορθού 

υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία (MRI) και διορθικό υπερηχογράφημα, για τη 

σταδιοποίηση του όγκου. Οι ασθενείς με καρκίνο του ορθού σταδίου B2, C1, ή C2 

(ταξινόμηση κατά Dukes, τροποποίηση κατά Astler-Coller) υποβλήθηκαν σε εισαγωγική 

χημειοακτινοθεραπεία. 

Η τυχαιοποίηση πραγματοποιήθηκε από έναν ανεξάρτητο αξιολογητή ο οποίος δεν έλαβε 

μέρος στην καταγραφή των δεδομένων. Την ημέρα πριν από το χειρουργείο κάθε 

ασθενής λάμβανε ένα κλειστό φάκελλο, στον οποίο αναγραφόταν ένας αριθμός σύμφωνα 

με τον οποίο γινόταν η ανάθεσή του σε μια από τις δύο ομάδες, λαπαροσκοπική (ΛΠ) ή 
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ανοιχτή (ΑΠ). Ο χειρουργός που πραγματοποιούσε τις επεμβάσεις λάμβανε ενημέρωση 

σχετικά με τον τύπο της χειρουργικής προσπέλασης (λαπαροσκοπική ή ανοιχτή) που θα 

ακολουθούσε, ανοίγοντας το φάκελλο που είχε δοθεί στον ασθενή, στη χειρουργική 

αίθουσα. Στους ασθενείς γινόταν προετοιμασία παχέος εντέρου, την παραμονή της 

επέμβασης, με έκπλυση του εντέρου με ισο-ωσμοτικό διάλυμα, ενώ το πρωινό πριν την 

επέμβαση γινόταν χαμηλός υποκλεισμός.  Για την προφύλαξη από εν τω βάθει φλεβική 

θρόμβωση χορηγήθηκε σε όλους τους ασθενείς ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους (50 

IU/kg/day tinzaparin sodium), Daflon 500 mg 2X2 την παραμονή της επέμβασης, και 

τοποθέτηση περικνημίδων εναλλασόμενης πίεσης εντός της χειρουργικής αίθουσας πριν 

την έναρξη της επέμβασης, που διατηρήθηκαν σε λειτουργία μέχρι την κινητοποίηση του 

ασθενούς. Όσον αφορά στην αντιβιοτική προφύλαξη χορηγήθηκαν 1,5 g μετρονιδαζόλης 

από του στόματος (σε τρεις δόσεις των 500 mg η κάθε μια) την παραμονή της επέμβασης 

και 2 g κεφτριαξόνης, μαζί με  500 mg μετρονιδαζόλης ενδοφλέβια κατά την εισαγωγή 

στη γενική αναισθησία. 

 

Αναισθησία  

Όλοι οι ασθενείς, κατά την προνάρκωση, έλαβαν ενδοβλεβίως παρακεταμόλη, 

υδροχλωρική ονδανσετρόνη και ρανιτιδίνη. Η εισαγωγή στην αναισθησία έγινε με 

προποφόλη (3–4 mg/kg), φαιντανύλη (1,5 mg/kg), και cis-atracurium (0,16 mg/kg). 

Μετά την ενδοτραχειακή διασωλήνωση, οι ασθενείς ήταν σε μηχανική υποστήριξη 

αερισμού με σεβοφλουράνιο (1–2 %) και μείγμα αέρα/O2 (30 % O2).  
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Χειρουργική τεχνική  

Όλες οι επεμβάσεις είτε λαπαροκοπικές, είτε ανοιχτές πραγματοποιήθηκαν από την ίδια 

χειρουργική ομάδα. Στην ομάδα των ασθενών που υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική 

κολεκτομή εγκαταστάθηκε πνευμοπεριτόναιο με πίεση 10–12 mmHg, η οποία 

διατηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης. Ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα 

προφύλαξης από μεταστάσεις στις οπές των trocars, ενώ η τεχνική non-touch 

χρησιμοποιήθηκε είτε στη λαπαροσκοπική είτε στην ανοιχτή τεχνική.  

Οι ανοιχτές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω μέσης τομής μήκους 18–25 cm (mean 

= 21 ± 4 cm), ενώ οι λαπαροσκοπικές πραγματοποιήθηκαν μέσω τεσσάρων οπών στο 

κοιλιακό τοίχωμα. Η αφαίρεση του παρασκευάσματος γινόταν δια μέσου μιας μικρής 

τομής, η οποία καλύπτονταν με προστατευτική μεμβράνη, μήκους 3–7 cm (mean = 5 

cm), δεξιά υποπλεύρια στις περιπτώσεις δεξιάς κολεκτομής, στον αριστερό λαγόνιο 

βόθρο στις περιπτώσεις αριστερής κολεκτομής. Η παρασκευή του παχέος εντέρου, και 

στις δύο ομάδες ασθενών, έγινε με κατεύθυνση από τα έσω προς τα πλάγια (medial to 

lateral), με υψηλή απολίνωση των αγγείων. Οι αναστομώσεις και στις δύο ομάδες 

πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση κοπτοράπτη (γραμμικού στις δεξιές και κυκλικού στις 

αριστερές κολεκτομές). Στην ομάδα της λαπαροσκοπικής προσπέλασης, η συνέχεια του 

πεπτικού σωλήνα στις δεξιές κολεκτομές εξασφαλιζόταν μέσω πλαγιο-πλάγιας 

αναστόμωσης, η οποία πραγματοποιόταν εξωσωματικά. Στις αριστερές κολεκτομές, το 

παρασκεύασμα διαιρούνταν κεντρικά και γινόταν αφαίρεση αυτού δια μέσου της μικρής 

λαπαρατομίας. Μετά την τοποθέτηση του άκμονα του κυκλικού συρραπτικού στο 

κεντρικό κολόβωμα και τη διασφάλισή του με ραφές δίκην καπνοσακούλας, το τμήμα 

του εντέρου τοποθετούνταν εκ νέου στην περιτοναϊκή κοιλότητα και πραγματοποιόταν η 
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αναστόμωση με τον κυκλικό αναστομωτήρα. Στη συνέχεια γινόταν επανεγκατάσταση 

του πνευμοπεριτοναίου. Στην ομάδα της ανοιχτής προσπέλασης είτε οι δεξιές, είτε οι 

αριστερές κολεκτομές, η αναστόμωση γινόταν με τον ίδιο τρόπο, όπως και στη 

λαπαροσκοπική ομάδα. Στις περιπτώσεις καρκίνου του ορθού, και στις δύο ομάδες, 

πραγματοποιήθηκε ολική εκτομή του μεσο-ορθού, και σε αναστομώσεις σε απόσταση 

μικρότερη των 5 cm από τον πρωκτικό δακτύλιο, δημιουργία προστατευτικής 

ειλεοστομίας. 

 

Αιμοληψίες και διατήρηση των δειγμάτων  

Οι αιμοληψίες γινόταν προεγχειρητικά, την παραμονή της χειρουργικής επέμβασης, 5 

min μετά την αφαίρεση του πνευμοπεριτοναίου (για την ομάδα ΛΠ), ή 5 min μετά την 

περιφερική διαίρεση του εντέρου στις αριστερές κολεκτομές ή μετά τη διαίρεση του 

λεπτού εντέρου στις δεξιές κολεκτομές (για την ομάδα ΑΠ). Στη συνέχεια γινόταν άλλες 

δύο αιμοληψίες, 6h και 24h μετεγχειρητικά. Στην ομάδα της λαπαροσκοπικής 

προσπέλασης η αφαίρεση του πνευμοπεριτοναίου γινόταν αμέσως μετά την περιφερική 

διαίρεση του εντέρου, στις αριστερές κολεκτομές˙ και αμέσως μετά την ενδοπεριτοναϊκή 

διαίρεση του λεπτού εντέρου, στις δεξιές κολεκτομές. Με αυτό τον τρόπο 

επιτυγχάνονταν μετρήσεις στα ίδια χρονικά διαστήματα και στις δύο ομάδες. Οι 

αιμοληψίες γινόταν από περιφερικές φλέβες των άνω άκρων. Αμέσως μετά τη λήψη, το 

αίμα υποβάλονταν σε φυγοκέντρηση στις 4.000 rpm για 5 min και αποθηκευόταν σε 

κρυοφιαλίδια σε βαθειά κατάψυξη στους -80 °C. 
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IV. ΜΕΘΟΔΟΙ 

Μετρήθηκαν τα επίπεδα των 8-ισοπροστανίων (8-epiPGF2a), των καρβονυλίων (PC), της 

3-νιτροτυροσίνης (3-NT) και της 8-υδροξυγουανοσίνης (8-OHG), ως δείκτες της 

λιπιδιακής υπεροξείδωσης, της οξείδωσης των πρωτεϊνών, της επίδρασης των ΔΜΑ και 

της οξείδωσης του RNA, αντίστοιχα (πίνακας 1), καθώς και της λευκωματίνης (HSA), 

της ασύζευκτης χολερυθρίνης (UCB) και του ουρικού οξέως (UA), ως ενδογενή 

αντιοξειδωτικά (πίνακας 2). 

 

Πίνακας 1. Δείκτες οξειδωτικού στρες που μετρήθηκαν στην παρούσα μελέτη 

ΔΡΑΣΗ ΔΜΟ/ΔΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΤΙΜΩΝ 

 

ΛΙΠΙΔΙΑΚΗ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΩΣΗ 

 

8-epiPGF2α ELISA 5-50 (pg/ml) 

 

ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 

 

PC ELISA <0,1 (nmol/mg) 

 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ NO• 

 

3-NT ELISA 0,75-1,05 (nM) 

 

ΟΞΕΙΔΩΣΗ RNA 

 

8-OHG ELISA 0,05-10 (ng/ml) 
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Πίνακας 2. Ενδογενείς αντιοξειδωτικοί παράγοντες που μετρήθηκαν στην παρούσα  

μελέτη 

ΕΝΔΟΓΕΝΗ 

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΕΥΡΟΣ 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΤΙΜΩΝ 

 

 

HSA 

 

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 

 

 

3,5-5,5 (g/dl) 

 

UCB 

 

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 

 

 

0,2-0,7 (mg/dl) 

 

UA 

 

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 

 

 

3,0-7,0 (mg/dl) 
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Μέτρηση επιπέδων ισοπροστανίων (8-epiPGF2a) 

Τα επίπεδα των 8-epiPGF2a (pg/ml) στο πλάσμα των ασθενών προσδιορίσθηκαν με τη 

μέθοδο της ενζυμικής ανοσοδοκιμασίας (8-isoprostane EIA kit; Cayman Chemicals, Ann 

Arbor, MI, USA), ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

Η ανακάλυψη των ισοπροστανίων ήταν πολύ σημαντική για την ιατρική. Έχει πλέον 

αποδειχθεί ότι η μέτρηση των ισοπροστανίων αποτελεί μια αξιόπιστη προσέγγιση για την 

αξιολόγηση του οξειδωτικού  στρες in vivo, παρέχοντας ένα σημαντικό εργαλείο για τη 

διερεύνηση του ρόλου του οξειδωτικού στρες στη παθογένεση διαφόρων νοσημάτων 

στον άνθρωπο. Επιπλέον, κάποιες από τις ενώσεις που παράγονται κατά τη διάρκεια του 

σχηματισμού των ισοπροστανίων έχουν ισχυρή βιολογική δράση και επομένως, μπορούν 

να δρουν ως παθοφυσιολογικοί διαμεσολαβητές της νόσου (275, 276).  

Μετά την υπεροξείδωση του αραχιδονικού οξέως παράγονται τρεις αραχιδονικές ρίζες, 

οι οποίες υφίστανται ενδοκυκλοποίηση και σχηματίζουν τέσσερα PGH2-παρόμοια 

ενδιάμεσα τοποϊσομερή δικυκλικά ενδοϋπεροξείδια (Εικόνα 1). Αυτά αναγάγονται σε 

τοποϊσομερή τεσσάρων F-δακτυλίων, τα οποία περιέχουν οκτώ ρακεμικά 

διαστερεοϊσομερή. Τα F2-ισοπροστάνια αρχικά σχηματίζονται ως εστέρες 

φωσφολιπιδίων και στη συνέχεια απελευθερώνονται ως ελεύθερες μορφές από τις 

φωσφολιπάσες (277). Τα ενδοϋπεροξείδια των ισοπροστανίων μπορούν να υποβληθούν 

σε αναδιάταξη in vivo σχηματίζοντας ένα E ή ένα D-δακτύλιο και ενώσεις με δακτυλίους 

θρομβοξάνης (275). Τα E2 και D2-ισοπροστάνια υφίστανται αφυδρογόνωση in vivo για 

να σχηματίσουν δραστικές ενώσεις κυκλοπεντενόνης, καθώς και A2 και J2-ισοπροστάνια 

(278). Λίγα είναι γνωστά για τη συνέχεια του μεταβολισμού των ισοπροστανίων, από την 

τύχη των 15-F2t-ισοπροστανίων (8-iso-PGF2α). Ta 2,3-Dinor-5,6-di-ydro-15-F2t-
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ισοπροστάνια αποτελούν το βασικό προϊόν του μεταβολισμού των 15-F2t-ισοπροστανίων 

στα ούρα (279). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Σχηματισμός των ισοπροστανίων από το αραχιδονικό οξύ (277). 

 

Η προσέγγιση του προσδιορισμού της ενδογενούς παραγωγής των ισοπροστανίων στον 

άνθρωπο περιλαμβάνει τη μέτρηση των αδέσμευτων μη μεταβολισμένων F2-

ισοπροστανίων στα βιολογικά υγρά, όπως το πλάσμα και τα ούρα· τη μέτρηση των 

εστεροποιημένων F2-ισοπροστανίων σε βιοπτικά δείγματα και στις λιποπρωτεΐνες και τη 

μέτρηση του κύριου μεταβολίτη των F2-ισοπροστανίων (15-F2t-isoprostane, 2,3-dinor-

5,6-dihydro-15-F2t-isoprostane) στα ούρα. Η χρωματογραφία αερίου/φασματομετρία 

μάζας (GC/MS) είναι η μέθοδος εκλογής για τον προσδιορισμό των ισοπροστανίων στα 

βιολογικά υγρά και στους ιστούς, αλλά είναι μια μέθοδος χρονοβόρα και ακριβή. Γι' 

αυτούς τους λόγους αναπτύχθηκαν οι ανοσολογικές μέθοδοι οι οποίες είναι ευρύτερα 

διαθέσιμες και πιο απλές στη χρήση τους (280).  
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Η μέτρηση των επιπέδων των ισοπροστανίων σε ιστούς ή/και βιολογικά υγρά αποτελεί 

μια νέα αξιόλογη προσέγγιση, όσον αφορά στον ποσοτικό προσδιορισμό του 

οξειδωτικού στρες, καθώς επίσης και μια βιοχημική βάση για την αξιολόγηση πιθανών 

θεραπευτικών παρεμβάσεων. Πράγματι, το κλειδί για την πραγματοποίηση 

παρεμβατικών μελετών με αντιοξειδωτικά είναι η διαπίστωση αν κάποια θεραπεία θα 

μπορούσε να μειώσει το οξειδωτικό στρες και σε ποια δοσολογία (281). Ο 

προσδιορισμός του επιπέδου της λιπιδιακής υπεροξείδωσης, όπως αντικατοπτρίζεται από 

την συγκέντρωση των ισοπροστανίων στα βιολογικά υγρά θα βοηθούσε στην εντόπιση 

εκείνων των ασθενών που θα μπορούσαν να ωφεληθούν περισσότερο από τις θεραπείες 

με αντιοξειδωτικά. Ένα μειονέκτημα, το οποίο σχετίζεται με τη μέτρηση των 

ισοπροστανίων, είναι ότι λόγω του μηχανισμού με τον οποίο δημιουργούνται τα 

ισοπροστάνια, η παραγωγή τους είναι μειωμένη στους ιστούς με υψηλή τάση οξυγόνου. 

Στις περιπτώσεις αυτές η μέτρηση των επιπέδων των ισοπροστανίων δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως ευαίσθητος δείκτης της υπεροξείδωσης των λιπιδίων, όπως για 

παράδειγμα στις βλάβες των πνευμόνων από υπεροξία (282). 

 

Μέτρηση επιπέδων καρβονυλίων (PC) 

Τα επίπεδα των PC (nmol/mg) στο πλάσμα των ασθενών προσδιορίσθηκαν 

χρησιμοποιώντας το Oxiselect
TM

 Protein Carbonyl ELISA Kit (Cell Biolabs, Inc., San 

Diego, CA, USA) ακολουθώντας το πρωτόκολλο του κατασκευαστή. Η απορρόφηση 

ερμηνεύθηκε στα 450nm χρησιμοποιώντας ένα SpectraMax Microplate Reader 

(Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA). Οι συντελεστές διακύμανσης μεταξύ των 

δοκιμασιών και εντός αυτών ήταν 5,5 and 7,8 %, αντίστοιχα.  
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Πρόκειται για ενώσεις χημικά σταθερές, κάτι που είναι χρήσιμο όσον αφορά στον 

προσδιορισμό και την αποθήκευσή τους. Οι καρβονυλικές (PC) ομάδες (αλδεΰδες και 

κετόνες) σχηματίζονται από αμινοξέα των πρωτεϊνικών αλυσίδων (ειδικότερα Pro, Arg, 

Lys και Thr) όταν αυτές οξειδώνονται (Εικόνα 2).  

 

 

Εικόνα 2. Η δομή των καρβονυλικών ενώσεων μετά από οξείδωση των πλευρικών 

αλυσίδων των αμινοξέων. 2-πυρολιδόνη από κατάλοιπα προλίνης, γλουταμική 

ημιαλδεΰδη από κατάλοιπα αργινίνης και προλίνης, αμινοαδιπική ημιαλδεΰδη από 

κατάλοιπα λυσίνης και 2-αμινο-3-κετοβουτυρικό οξύ από κατάλοιπα θρεονίνης (283). 

 

Τα καρβονυλικά παράγωγα μπορούν επίσης να σχηματισθούν μέσω οξειδωτικής 

διάσπασης των πρωτεϊνών είτε μέσω α-αμιδίωσης, ή μέσω οξείδωσης των γλουταμικών 

αλύσων, οδηγώντας στο σχηματισμό πεπτιδίων στα οποία το τελικό N-αμινοξύ έχει 

αποκλειστεί από ένα α-κετοακυλικό παράγωγο (284). Επιπλέον, οι ομάδες PC μπορούν 

να εισηχθούν στις πρωτεΐνες μέσω δευτερευόντων αντιδράσεων των πυρηνόφιλων 

αλύσων των κατάλοιπων των Cys, His και Lys, με αλδεΰδες (4-υδροξυ-2-νονενάλη, 

MDA, 2-προπενάλη [ακρολεΐνη]). Αυτές οι αλδεΰδες παράγονται είτε μέσω λιπιδιακής 

υπεροξείδωσης, είτε μέσω αντιδράσεων με δραστικά καρβονυλικά παράγωγα 

(κετοαμίνες, κετοαλδεΰδες), τα οποία παράγονται από αντιδράσεις ανηγμένων 

σακχάρων, ή από την οξείδωσή τους με κατάλοιπα λυσίνης (αντιδράσεις γλυκοζυλίωσης 

και γλυκοξείδωσης), με την τελική παραγωγή προϊόντων προχωρημένης 

γλυκοζυλίωσης/λιποξείδωσης (AGEs/ALEs)· όπως η καρβομεθυλ-λυσίνη και η 



 85 

πεντοσιδίνη (προϊόντα γλυκοξείδωσης), ή η MDA-λυσίνη και οι προσθήκες πρωτεϊνών 

με 4-υδροξυ-νονενάλη (προϊόντα λιποξείδωσης) (16, 285). Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα 

PC δεν αποτελούν αποκλειστικούς δείκτες της οξείδωσης των πρωτεϊνών. Για να 

αποδειχθεί η προέλευση των PC θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ειδικές πρόσθετες 

δοκιμασίες. Για παράδειγμα, τα PC που προέρχονται από λιπιδιακή υπεροξείδωση πρέπει 

να διερευνηθούν με ειδικά αντισώματα (286). Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης των 

PC αποτελεί τον πιο συνηθισμένο και τον πιο χρησιμοποιημένο δείκτη οξείδωσης των 

πρωτεϊνών (287, 288). Αυξημένες συγκεντρώσεις PC έχουν παρατηρηθεί σε διάφορες 

παθήσεις όπως, Ν. Alzheimer, σακχαρώδης διαβήτης, φλεγμονώδεις νόσοι του παχέος 

εντέρου και στον καρκίνο (16, 287). Σήμερα, οι μέθοδοι για τον προσδιορισμό των PC 

χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο, ενώ πολλά εργαστήρια έχουν αναπτύξει 

εξιδεικευμένα πρωτόκολλα για τον προσδιορισμό τους.  

Η μέθοδος ELISA είναι εύκολη στη χρήση, λιγότερο απαιτητική και δίνει τη δυνατότητα 

διαχείρησης περισσοτέρων δειγμάτων από την χρωματομετρική μέθοδο. Η μέθοδος 

ELISA έχει επίσης το πλεονέκτημα να χρήζει μόλις μερικά μικρογραμμάρια (περίπου 60 

Ag) πρωτεΐνης, συγκριτικά με τα 10 mg που χρειάζονται για την εξαγωγή ορθών 

συμπερασμάτων με την χρωματομετρική μέθοδο (289). Γι’ αυτό το λόγο, η μέθοδος 

ELISA είναι τόσο διαδεδομένη˙ επειδή δίνει τη δυνατότητα μετρήσεων είτε σε 

πειραματικό, είτε σε κλινικό επίπεδο.  

 

Μέτρηση επιπέδων 3-νιτροτυροσίνης (3-NT) 

Ο προσδιορισμός των επιπέδων της 3-NT (nM) πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το 

Oxiselect
TM

 Nitrotyrosine ELISA Kit (Cell Biolabs) ακολουθώντας τις οδηγίες και το 
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πρωτόκολλο του κατασκευαστή.  

Η νίτρωση των κατάλοιπων της τυροσίνης και η δημιουργία της 3-NT αποτελεί δείκτη 

σχηματισμού του ONOO
–
 και μόνιμης απώλειας της λειτουργικότητας της πρωτεΐνης. Η 

νίτρωση της τυροσίνης αποτελεί μια ομοιοπολική τροποποίηση και προκύπτει από την 

πρόσθεση μιας ομάδας αζώτου (NO2
–
) σε ένα φαινολικό δακτύλιο της τυροσίνης. Μια 

εναλλακτική τροποποίηση των κατάλοιπων της τυροσίνης είναι η αντίδραση μιας 

τυροσινικής ρίζας με το ΝΟ
• 
και το σχηματισμό της 3-NT. (290, 291). Η νίτρωση της 

τυροσίνης τροποποιεί τη δομή και τη λειτουργικότητα της πρωτεΐνης. Η τροποποίηση 

αυτή δημιουργεί ένα αρνητικό δυναμικό στη νιτρωμένη τυροσίνη, σε φυσιολογικό pH, 

μεταβάλλοντας τη δομή και τις καταλυτικές ιδιότητες της πρωτεΐνης. Η νίτρωση της 

τυροσίνης και οι τροποποιήσεις που ακολουθούν στη δομή της πρωτεΐνης μπορούν να 

συμβάλλουν σε διάφορες παθογένειες (292). 

Από τις τρεις ισομορφές του ενζύμου της συνθάσης του μονοξειδίου του αζώτου,  η 

(iNOS) παίζει το μεγαλύτερο ρόλο στο σχηματισμό της ΝΟ
•
. Σε παθολογικές 

καταστάσεις η έκφραση της iNOS έχει αυξητική ρύθμιση σε μεταγραφικό επίπεδο (293). 

Η ΝΟ
•
 που παράγεται από την επίδραση των iNOS στην L-αργινίνη συνεισφέρει στις 

νιτρώδεις τροποποιήσεις στα κατάλοιπα της τυροσίνης. Σε παθολογικές συνθήκες με 

αυξημένες συγκεντρώσεις ΝΟ
•
 ή O2

•–
, το δραστικό ONOO

– 
σχηματίζεται μέσω 

ταχύτατης ελεγχόμενης διάχυσης των ΝΟ
•
 και O2

•–
 (294). Το ONOO

–
 είναι μια ένωση με 

πολύ μικρή ημίσεια ζωή (< 10 ms in vivo), η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε 

κύτταρα και ιστούς και είναι σε θέση να οξειδώσει πρωτεΐνες, λιπίδια και λιποπρωτεΐνες 

χαμηλής πυκνότητας (LDL). Μπορεί επίσης να αντιδράσει άμεσα με το DNA, 

οδηγώντας σε μεταλλάξεις και μονοκλωνικές διαρρήξεις του DNA. Ενώ το ίδιο το 
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ONOO
–
 δεν αντιδρά άμεσα με τα κατάλοιπα της τυροσίνης, μπορεί να αποδώσει ΔΜΟ 

και ΔΜΑ, όπως είναι οι ρίζες OH
•
 και NO2

•
, ως αποτέλεσμα της ομολυτικής διάσπασης 

της πρωτονιωμένης μορφής του , το ONOOH (295). Επειδή το pKa του ONOO
–
 είναι 6,8, 

περίπου το 20% του ONOO
–
 μετατρέπεται σε ONOOH, το οποίο είναι πιο ασταθές από 

το ίδιο το ONOO
–
 σε φυσιολογικό pH. Οι ρίζες που προκύπτουν, απομακρύνουν το 

υδρογόνο από τις υδροξυλικές ομάδες των κατάλοιπων της τυροσίνης με αποτέλεσμα το 

σχηματισμό μιας τυροσυλικής ρίζας. Η προσθήκη του διοξειδίου του αζώτου στην ρίζα 

της τυροσίνης δημιουργεί την 3-NT (296). Η αντίδραση του ONOO
–
 με το CO2 

δημιουργεί ένα ενδιάμεσο προϊόν προσθήκης, το υπερκαρβοξυλικό νιτρώδες 

(ONOOCO2
–
), το οποίο διασπάται αυτόματα σε ρίζες ανθρακικού (CO3

•–
) και NO2

•
. Με 

αυτο τον τρόπο το CO2 θα μπορούσε να συμβάλλει στη δράση του ONOO
–
 στη νίτρωση 

των κατάλοιπων της τυροσίνης σε φυσιολογικό pH (297).  

 

Εικόνα 3. Αντιδράσεις οξείδωσης/νίτρωσης της τυροσίνης (290). 

Το ONOO
–
 δεν αποτελεί τη μοναδική πηγή παραγωγής 3-NT in vivo. Οι ΝΟ2, HNO2, 

NO2Cl και κάποιες περοξειδάσες που προέρχονται από φλεγμονώδη κύτταρα μπορούν να 

μεσολαβήσουν για τη νίτρωση της τυροσίνης και το σχηματισμό της 3-NT. Για 
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παράδειγμα, το νιτρώδες ιόν (NO2
–
), που αποτελεί το πρωτογενές προϊόν της αυτο-

οξείδωσης του NO
•
, οξειδώνεται για να σχηματίσει NO2, το οποίο μετατρέπεται σε ΔΜΑ 

από την επίδραση των περοξειδασών, (μυελοπεροξειδάση και περοξειδάση των 

ηωσηνόφιλων) που υπάρχουν σε αφθονία στα ενεργοποιημένα λευκοκύτταρα. Στη 

συνέχεια, υπό την παρουσία H2O2, το NO2
– 
προκαλεί νίτρωση των κατάλοιπων της 

τυροσίνης (298). 

Η 3-NT είναι μια σταθερή ένωση που σχηματίζεται από τη δράση του NO
• 
στις 

πρωτεΐνες που περιέχουν τυροσίνη. Επειδή είναι ένα μόριο σταθερό, η παρουσία της 3-

NT στο αίμα και στους ιστούς μπορεί να ανιχνευθεί και να χρησιμοποιηθεί ως 

εξειδικευμένος δείκτης της δράσης της NO
•
 (299). 

 

Μέτρηση επιπέδων 8-υδροξυγουανίνης (8-OHG) 

Ο προσδιορισμός των επιπέδων της 8-OHG (ng/ml) στο πλάσμα πραγματοποιήθηκε με 

τη μέθοδο της ενζυμικής ανοσοδοκιμασίας [commercial Oxiselect
TM

 oxidative RNA 

damage ELISA OHG Kit (Cell Biolabs)], ακολουθώντας τις οδηγίες και το πρωτόκολλο 

του κατασκευαστή.  

Οι οξειδωτικές βλάβες στα νουκλεϊκά οξέα μπορούν να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες 

και εσφαλμένη κωδικοποίηση, προκαλώντας κληρονομικές ασθένειες και καρκίνο. 

Ανάμεσα στις ΔΜΟ/ΔΜΑ η OH
•
 αντιπροσωπεύει την πιο σημαντική ΔΜΟ από αυτές 

που εμπλέκονται στη δημιουργία βλαβών στα λιπίδια, στις πρωτεΐνες στο RNA και στο 

DNA. Όταν παράγεται κοντά στο κυτταρικό ή το μιτοχονδριακό RNA είναι σε θέση να 

δημιουργήσει μεταλλάξεις λόγω της μεγάλης δραστικότητας και της εύκολης διάχυσης. 

Αυτή η διαδικασία οδηγεί στη δημιουργία μιας μεγάλης σειράς προϊόντων οξείδωσης. Η 
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γουανίνη είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητη στα οξειδωτικά λόγω του χαμηλού οξειδωτικού 

δυναμικού, σε σχέση με τα άλλα νουκλεοτίδια. Η αντίδραση της υδροξυλικής ρίζας με τη 

γουανίνη στο DNA οδηγεί στο σχηματισμό της 8-υδρόξυ-20–δεοξυγουανίνης (8-OHdG). 

Η αντίδραση με την γουανίνη στο RNA, οδηγεί στο σχηματισμό της 8-OHG (300). 

 

Εικόνα 4. Αντίδραση σχηματισμού της 8-OHG μετά την επίδραση της OH
•
 στη γουανίνη 

(300). 

Το RNA μπορεί να υποστεί βλάβες από την OH
• 
που παράγεται από το O2

•–
 και το H2O2 

μέσω της αντίδρασης Fenton (301). Παρότι, διάφορες ενώσεις παράγονται από την 

οξείδωση του RNA, η 8-OHG (Εικόνα 4) είναι η πιο σημαντική και αποτελεί το 

μοναδικό προϊόν της οξείδωσης του RNA που μπορεί να μετρηθεί (302). Αρχικά, ήταν 

δύσκολο να υπολογιστούν τα επίπεδα της οξειδωτικής βλάβης, ειδικά στο RNA, γιατί οι 

βλάβες γινόταν τυχαία και σε χαμηλό επίπεδο. Σήμερα, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

για τον προσδιορισμό της 8-OHG βασίζονται στις αρχές του προσδιορισμού της βλάβης 

στο DNA. Ο Nunomura και οι συνεργάτες του (110) χρησιμοποίησαν μια 

ανοσοϊστοχημική προσέγγιση για τον προσδιορισμό in situ των επιπέδων της 8-OHG, σε 

δείγματα από εγκεφάλους ασθενών με Ν. Alzheimer. Αντισώματα αντι-8-OHG 
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χρησιμοποιήθηκαν επίσης σε Northwestern blotting για τον ποσοστικό προσδιορισμό του 

οξειδωμένου RNA από  ιστούς εγκεφάλων ασθενών με Ν. Alzheimer (106). Από αυτές 

τις μελέτες είναι φανερό ότι οι μέθοδοι που βασίζονται στη χρήση αντισωμάτων έχουν 

πολλά πλεονεκτήματα στον υπολογισμό των επιπέδων της 8-OHG σε εξειδικευμένους 

ιστούς, καθώς και σε υπο-ομάδες του RNA. Άλλες μέθοδοι, όπως η ELISA με την οποία 

επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός των επιπέδων της 8-OHdG, από την οξείδωση του DNA, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τον προσδιορισμό των επιπέδων της 8-OHG (303). 

 

Μέτρηση επιπέδων λευκωματίνης (HSA) 

Ο προσδιορισμός των επιπέδων της HSA πραγματοποιήθηκε με χρωματομετρικό 

προσδιορισμό με τη μέθοδο τελικού σημείου.   

Στο δείγμα προστίθεται το ρυθμιστικό διάλυμα.  Στη συνέχεια προστίθεται το 

υπόστρωμα και γίνεται έναρξη της αντίδρασης. Σε pH 4,1 η αλβουμίνη εμφανίζει 

επαρκώς κατιονικά χαρακτηριστικά ώστε να δεσμεύει το πράσινο της βρωμοκρεσόλης 

(BCG), μια ανιονική χρωστική, και να σχηματίζει ένα σύμπλοκο κυανοπράσινου 

χρώματος. Η ένταση του κυανοπράσινου χρώματος είναι ευθέως ανάλογη της 

συγκέντρωσης της αλβουμίνης και μπορεί να προσδιοριστεί φωτομετρικά. 

Η HSA είναι μια πολυ-λειτουργική μη γλυκοζυλιωμένη, αρνητικά φορτισμένη πρωτεΐνη 

του πλάσματος, με ιδιότητες δέσμευσης και μεταφοράς και αντιοξειδωτικές, ενώ μπορεί 

να λειτουργήσει και ως ένζυμο. Η HSA δεσμεύει και διαλύει διάφορες ουσίες,  όπως η 

χολερυθρίνη, το ασβέστιο και τα λιπαρά οξέα μακράς αλυσίδας. Επιπλέον, η HSA μπορεί 

να δεσμεύσει τοξικά ιόντα βαρέων μετάλλων, καθώς και πολλές φαρμακευτικές ουσίες 

γι’ αυτό και οι χαμηλές συγκεντρώσεις της HSA στο αίμα έχουν σημαντική επίδραση 
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στη φαρμακοκινητική (304).  

Συντίθεται πρωταρχικά στο ήπαρ και θεωρείται πρωτεΐνη οξείας φάσης. Φυσιολογικώς, 

η HSA είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της κολλοειδο-οσμωτικής πίεσης και της 

μικροαγγειακής ακεραιότητας, ενώ συμμετέχει και σε διάφορα μονοπάτια της 

φλεγμονώδους αντίδρασης, όπως η προσκόλληση των ουδετερόφιλων και η κυτταρική 

σηματοδότηση. Σε φυσιολογικές συνθήκες, η HSA αντιπροσωπεύει >50% της συνολικής 

περιεκτικότητας του πλάσματος σε πρωτεΐνες και η συγκέντρωσή της είναι περίπου 0,6 

mmol/L. Η HSA είναι μια μικρή (66 kd) σφαιρική πρωτεΐνη που αποτελείται από 585 

αμινοξέα, με λίγα κατάλοιπα μεθειονίνης και τρυπτοφάνης και άφθονα φορτισμένα 

κατάλοιπα λυσίνης και ασπαρτικού οξέως, χωρίς προσθετικές ομάδες ή υδατάνθρακες. 

Σε φυσιολογικές συνθήκες η ημίσεια ζωή της είναι ~ 20 ημέρες. Η κρυσταλλογραφία με 

ακτίνες Χ αναδεικνύει μια τριτοταγή δομή σε σχήμα καρδιάς (εικόνα 5), αλλά σε 

διάλυμα το σχήμα της γίνεται ελλειψοειδές. Το 67% περίπου της τριτοταγούς δομής της 

HSA αποτελείται από α-έλικες. Πράγματι, η πρωτεΐνη αποτελείται από 3 ομόλογες 

περιοχές (Ι-ΙΙΙ), που η κάθε μια περιέχει δύο επιμέρους τομείς (Α και Β), οι οποίες 

αποτελούνται από 4 και 6 α-έλικες, αντίστοιχα. Οι τομείς αυτοί κινούνται μεταξύ τους με 

τη βοήθεια εύκαμπτων βρόγχων που παρέχονται από κατάλοιπα προλίνης, η οποία βοηθά 

την πρόσδεση διαφόρων ουσιών, ενώ η ευελιξία του μορίου παρέχεται από τους 

δισουλφιδικούς δεσμούς (Εικόνα 5). Η HSA περιέχει 35 κατάλοιπα κυστεΐνης, τα 

περισσότερα των οποίων βρίσκονται με τη μορφή δισουλφιδικών δεσμών (συνολικά 17)· 

και είναι σημαντικά για τη διαμόρφωση της τριτοταγούς δομής του μορίου. Ωστόσο, 

περιέχει και μια οξειδοαναγωγικά δραστική ομάδα θειόλης (-SH) που προσδένεται στη 

κυστείνη (Cys34) και αντιπροσωπεύει το 80% (500 μmol/L) των θειολών του 
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πλάσματος. Η χαρακτηριστική ομάδα θειόλης της Cys34 είναι δραστική και είναι ικανή 

να προκαλέσει θείωση (HSA-S-R) και νιτροσυλίωση (HSA-S-NO). Φυσιολογικά, η HSA 

βρίκεται κυρίως σε ανηγμένη μορφή (δηλαδή, με μια ελεύθερη θειόλη, HSA-SH) και 

είναι γνωστή ως μερκαπτολευκωματίνη (mercaptoalbumin). Ωστόσο, ένα μικρό αλλά 

σημαντικό ποσοστό υπάρχει ως μικτά δισουλφίδια (HSA-S-S-R), όπου το R 

αντιπροσωπεύει ουσίες χαμηλού μοριακού βάρους του πλάσματος που περιέχουν θειόλη, 

κυρίως η κυστεΐνη και η γλουταθειόνη. (305). 

 

 

Εικόνα 5. Τριτοταγής δομή της HSA στην οποία απεικονίζονται επτά συνδέτες 

αραχιδονικού οξέως (306). 

 

Η αντιοξειδωτική δράση της HSA προκύπτει από την ικανότητά της να δεσμεύει 

διάφορα προσδέματα, καθώς και μέσω της εκκαθάρισης των ΔΜΟ/ΔΜΑ με τη δέσμευσή 

τους από τη θειολική ομάδα του καταλοίπου Cys34.  
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Η ικανότητα δέσμευσης προσδεμάτων, κυρίως των ιόντων μετάλλων μετάπτωσης Cu και 

Fe οφείλεται στη μεγάλη συνάφεια ανάμεσα στα μέταλλα μετάπτωσης και τα τέσσερα 

πρώτα αμινοξέα  Asp-Ala-His-Lys (DAHK) του N-τερματικού της HSA. Η δέσμευση 

των μετάλλων μετάπτωσης από την HSA προλαμβάνει τις αντιδράσεις Fenton, καθώς και 

τις αντιδράσεις Haber-Weiss, μέσω των οποίων παράγεται η OH
•
. Άλλες πτυχές της 

αντιοξειδωτικής δράσης της HSA προκύπτουν από την ικανότητά της να δεσμεύει τη 

χολερυθρίνη, την ομοκυστεΐνη, και τα λιπίδια αλλά είναι μικρότερης σημασίας σε 

σύγκριση με την ικανότητά της να δεσμεύει τα μέταλλα μετάπτωσης. Η HSA περιέχει 

ένα σημείο πρόσδεσης υψηλής συγγένειας για τη χολερυθρίνη (Lys240). Το μόριο HSA - 

χολερυθρίνη δρα ως αναστολέας της υπεροξείδωσης των λιπιδίων και κατά συνέπεια 

αποτελεί μία έμμεση αντιοξειδωτική δράση της HSA. Άλλο ένα παράδειγμα 

αντιοξειδωτικής δράσης της HSA είναι η ικανότητά της να δεσμεύει την ομοκυστεΐνη, 

ένα αμινοξύ που περιέχει θείο και σχηματίζεται από τον καταβολισμό των καταλοίπων 

μεθειονίνης. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι η πρόσδεση της HSA στα 

πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και τις στερόλες μπορεί να προσδίδει αντιοξειδωτικές 

ιδιότητες, εμποδίζοντας την υπεροξείδωση των λιπιδίων. 

Από την άλλη, ως εκκαθαριστής ελεύθερων ριζών, το κατάλοιπο Cys34 είναι σε θέση να 

δεσμεύσει πολλές ΔΜΟ/ΔΜΑ, όπως H2O2, ONOO-, ΗΟCl. Κάτω από συνθήκες 

οξειδωτικού στρες από H2O2 και ONOO-, η θειολική ομάδα του Cys34 εκτείθεται στις 

ΔΜΟ/ΔΜΑ και οξειδώνεται με αποτέλεσμα το σχηματισμό σουλφενικού οξέως (HSA-

SOH). Ο σχηματισμός του HSA-SOH αποτελεί σημείο κλειδί γιατί το σουλφενικό οξύ 

μπορεί να οξειδωθεί είτε σε σουλφινικό (HSA-SO2H) ή σε σουλφονικό (HSA-SO3H) 

οξύ, με μη αναστρέψιμες διεργασίες που οδηγούν στην παραγωγή τελικών προϊόντων. 
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Το HSA- SOH μπορεί επίσης να μετατραπεί σε ένα δισουλφίδιο (HSA-S-S-R), μέσω 

αντιδράσεων με θειόλες χαμηλού μοριακού βάρους (RSH, γλουταθειόνη ή ελεύθερη 

κυστεΐνη) επιτρέποντας το σχηματισμό της HSA-SH στην ανηγμένη της μορφή. Με την 

εμπλοκή της HSA στο σχηματισμό δισουλφιδίων υποστηρίζεται και η θεωρία ότι η HSA-

SH μπορεί να λειτουργήσει ως ένας εξωκυτταρικός ρυθμιστής οξειδοαναγωγικής 

ομοιοστασίας (307). 

 

Μέτρηση επιπέδων ασύζευκτης χολερυθρίνης (UCB) 

Ο προσδιορισμός της UCB στον ορό του αίματος πραγματοποιήθηκε με φωτομετρική 

χρωματική δοκιμασία με το διαζωταντιδραστήριο του Ehrlich. Το αποτέλεσμα είναι ο 

σχηματισμός κόκκινου αζωχρώματος (αζωχολερυθρίνης). Η άμεση (συζευγμένη - 

μεταηπατική) χολερυθρίνη (DBL), που είναι ευδιάλυτη, δίνει την αντίδραση χωρίς 

προσθήκη άλλου αντιδραστηρίου. Αντίθετα, ο προσδιορισμός της έμμεσης (προηπατική - 

ελεύθερη) (UCB), που είναι αδιάλυτη στο νερό, απαιτεί την προσθήκη του 

αντιδραστηρίου καφεΐνης-βενζοϊκού οξέος το οποίο επιταχύνει την αντίδραση. Πρακτικά 

προσδιορίζoνται η ολική (0,3 – 1,0 mg/dl) (TBL) και η DBL (0,0 – 0,2 mg/dl), ενώ η 

συγκέντρωση της UCB (0,2 – 0,7 mg/dl) προκύπτει υπολογιστικά αφαιρώντας την άμεση 

χολερυθρίνη από την ολική. 

Η χολερυθρίνη είναι το τελικό προϊόν του καταβολισμού της αίμης, μετά την αποβολή 

του σιδήρου και την σχάση του πρωτοπορφυρινικού δακτυλίου. Περίπου 80% της 

χολερυθρίνης που σχηματίζεται κάθε ημέρα, προκύπτει από την καταστροφή των 

ερυθρών αιμοσφαιρίων στα κύτταρα του ενδοθηλιακού συστήματος (από 1g 

αιμοσφαιρίνης παράγονται περίπου 35 mg χολερυθρίνης). Η χολερυθρίνη μεταβολίζεται 
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στο ήπαρ αλλά επειδή είναι λιποδιαλυτή (υδρόφοβη) ένωση, συνδέεται με την 

λευκωματίνη για να μεταφερθεί στο πλάσμα. Η μορφή αυτή της χολερυθρίνης είναι η 

UCB, επειδή δίνει έμμεσα την αντίδραση προσδιορισμού. Στο ήπαρ η UCB αποχωρίζεται 

από την λευκωματίνη και γίνεται υδατοδιαλυτή (υδρόφιλη) με την δράση του ενζύμου 

χολερυθρινο-UDP- γλυκουρονυλο-τρανσφεράση, το οποίο την μετατρέπει σε προϊόντα 

συζευγμένα με υδατάνθρακες (μονο- και διγλυκουρονίδια της χολερυθρίνης). Η μορφή 

αυτή της χολερυθρίνης είναι η DBL, επειδή δίνει άμεσα την αντίδραση προσδιορισμού 

(308).  

Η UCB αποτελείται από μία ανοικτή αλυσίδα τεσσάρων πυρολικών δακτυλίων (Εικόνα 

6). Όλες οι χημικές ενώσεις - χρωστικές που διαθέτουν δακτυλίους τύπου πυρόλης και 

εκτίθενται στο φως ισομερίζονται. Η ιδιότητα αυτή της UCB χρησιμοποιείται στην 

φωτοθεραπεία, η οποία εφαρμόζεται θεραπευτικά στις περιπτώσεις εμφάνισης νεογνικού 

ικτέρου: το ισομερές της UCB που δημιουργείται μετά την έκθεση στην ακτινοβολία 

είναι περισσότερο διαλυτό από το ισομερές που δεν έχει δεχτεί ακτινοβολία. Η UCB 

δημιουργείται από την δράση του ενζύμου αναγωγάση της χολοπράσινης (BVR) επί της 

χολοπρασίνης (BV).Η χολοπρασίνη είναι προϊόν του καταβολισμού της αίμης και 

αποτελεί μία πράσινη τετραπυρολική χολοχρωστική. Η BVR αφαιρεί το διπλό δεσμό 

μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου πυρρολικού δακτυλίου. Στη συνέχεια η UCB 

οξειδώνεται και μετατρέπεται ξανά σε BV. Η αέναη αυτή κυκλική διαδικασία, σε 

συνδυασμό με τη δραστική αντιοξειδωτική λειτουργικότητα της UCB, έχει οδηγήσει 

στην υπόθεση ότι ο βασικός της ρόλος είναι η αντιοξειδωτική δράση της στα κύτταρα 

(309-310).  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Νεογνικός_ίκτερος
https://el.wikipedia.org/wiki/Νεογνικός_ίκτερος
https://el.wikipedia.org/wiki/Πυρρόλη
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Εικόνα 6. Ο τετραπυρολικός δακτύλιος της UCB (310) 

 

Η ελεύθερη αίμη, η οποία είναι τοξική, αποδομείται μέσω διάσπασης του 

τετραπυρολικού δακτυλίου της από την οξυγονάση της αίμης (ΗΟ) (311). Υπάρχουν δύο 

κύριες μορφές του ενζύμου HO. Η HO-1 είναι ένα επαγώγιμο ένζυμο που απαντάται σε 

πολλούς ιστούς, αλλά είναι πιο άφθονο στον σπλήνα όπου ενεργοποιείται από την αίμη η 

οποία προέρχεται από τα κατακερματισμένα ερυθρά αιμοσφαίρια. Η HO-1 επάγεται 

γρήγορα από διάφορα κυτταροτοξικά ερεθίσματα και θεωρείται ως μία από τις πρωτεΐνες 

θερμικού σοκ (heat shock protein). Αντίθετα, η HO-2 αποτελεί κύριο συστατικό του 

κεντρικού νευρικού συστήματος και των όρχεων, όπου και ανευρίσκεται οι μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις. Στον εγκέφαλο και στο περιφερικό νευρικό σύστημα το CO, που 

σχηματίζεται από τη διάσπαση του δακτυλίου της αίμης, δρα ως νευροδιαβιβαστής (312, 

313).  

Έχει αποδειχθεί ότι η υπερέκφραση της ΗΟ-1 συνδέεται με την προστασία από το 

οξειδωτικό στρες. Υπάρχουν επίσης μελέτες που αποδεικνύουν ότι η χαμηλή έκφραση 

του γονιδίου της ΗΟ-1, συνδέεται με διάφορες παθολογικές καταστάσεις, ειδικότερα 

αγγειακές παθήσεις και καρκίνο (314). Έχει επιβεβαιωθεί ότι τα χολικά χρωστικά είναι 

από τα πιο ισχυρά αντιοξειδωτικά στη φύση. Οι χαμηλές συγκεντρώσεις UCB (10 

nmol/L) φαίνεται ότι προστατεύουν νευρωνικές καλλιέργειες από το οξειδωτικό στρες 

που δημιουργείται από 10.000x υψηλότερες συγκεντρώσεις H2O2. Ο οξειδοαναγωγικός 
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κύκλος BV-UCB, κατά τον οποίο η UCB συνεχώς αναγεννάται μέσω της BVR και 

επαναχρησιμοποιείται, επιτρέπει σε τέτοιες χαμηλές συγκεντρώσεις UCB την προστασία 

από πολύ υψηλότερες συγκεντρώσεις H2O2 (315). Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζονται και 

από κλινικές παρατηρήσεις. Τα επίπεδα της UCB στο πλάσμα σχετίζονται άμεσα με την 

αντιοξειδωτική ικανότητα του ορού και του πλάσματος. Η UCB αποτελεί περίπου το 

10% της συνολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας στους ενήλικες και συμβάλλει πολύ 

περισσότερο στην αντιοξειδωτική ικανότητα του ορού σε νεογνά. Έχει αποδειχθεί ότι η 

UCB του ορού σχετίζεται αρνητικά με δείκτες οξειδωτικού στρες, καθώς επίσης και με 

δείκτες φλεγμονώδους αντίδρασης, όπως η hs-CRP (310). 

Το 2002, ο Snyder και οι συνεργάτες του (315) πρότειναν ότι το σύστημα αναγωγής της 

BV σε UCB από την BVR, είναι το πιο ισχυρό αντιοξειδωτικό, ενώ η επακόλουθη 

οξείδωση της UCB από το H2O2 σε BV δημιουργεί έναν ισχυρό καταλυτικό 

αντιοξειδωτικό κύκλο, ο οποίος ότι καθοδηγείται από την NADPH, που αποτελεί τον 

αναγωγικό συμπαράγοντα της BVR. 

 

Μέτρηση επιπέδων ουρικού οξέως (UA) 

Ο προσδιορισμός των επιπέδων του UA πραγματοποιήθηκε με ενζυματική χρωματική 

δοκιμασία. Το ουρικό οξύ μετατρέπεται από την ουρικάση σε αλλαντοΐνη και σε H2O2. 

Χρησιμοποιείται η αντίδραση Tinder για τη μέτρηση του H2O2. Το H2O2 που έχει 

σχηματισθεί, αντιδρά με την N,N-δις (4-σουλφοβουτυλ)-3,5-διμεθυλανιλίνη, το άλας 

δινατρίου (MADB) και την 4-αμινοφαιναζόνη, παρουσία υπεροξειδάσης, για να  παράγει 

ένα χρωμοφόρο το οποίο μετράται βιοχρωματικά στα 660/800 nm. Η ποσότητα της 

σχηματιζόμενης χρωστικής είναι ανάλογη προς τη συγκέντρωση του UA στο δείγμα. 
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Το ουρικό οξύ (UA) είναι το τελικό προϊόν του μεταβολισμού της πουρίνης (Εικόνα 7). 

Οι δύο τελικές αντιδράσεις στη βιοχημική αλυσίδα που οδηγεί στο σχηματισμό του UA, 

δηλαδή η μετατροπή της υποξανθίνης σε ξανθίνη και της ξανθίνης σε UA, η οποία 

καταλύεται από το ένζυμο οξειδοαναγωγάση της ξανθίνης (XOR) (316). Στα 

περισσότερα είδη, UA μεταβολίζεται σε αλλαντοΐνη από το ένζυμο οξειδάση του 

ουρικού οξέος. Στη συνέχεια η αλλαντοϊνη μετατρέπεται σε αλλαντοάτη και τελικά σε 

γλοξυλάτη και ουρία (16).  

 

 

Εικόνα 7. Η ετεροκυκλική μορφή του UA 

 

Στον άνθρωπο δεν υπάρχει το ένζυμο οξειδάση του ουρικού οξέος και έτσι, τα επίπεδα 

του UA στο ανθρώπινο πλάσμα είναι υψηλότερα (3,4 - 6,8 mg/dl) σε σύγκριση με τα 

περισσότερα θηλαστικά. Το μεγαλύτερο μέρος του UA του ορού απεκκρίνεται στα ούρα 

όσο η νεφρική λειτουργία είναι φυσιολογική, ενώ δίαιτες χαμηλές σε νάτριο έχουν ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της εκ νέου απορρόφησης του UA στο εγγύς σωληνάριο και ως 

εκ τούτου, την αυξημένη συγκέντρωσή στον ορό. Το UA παράγεται επίσης σε συνθήκες 

ισχαιμίας επαναιμάτωσης, κατά τη διάρκεια της οξείδωσης της υποξανθίνης και της 

ξανθίνης από την XOR. Η XOR υπάρχει σε δύο μορφές, αφυδρογονάση της ξανθίνης 

(ΧΟΗ) και οξειδάση της ξανθίνης (ΧΟ). Σε φυσιολογικές συνθήκες, βρίσκεται κυρίως με 
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τη μορφή της αφυδρογονάσης, κυρίως στο ήπαρ και στο έντερο (317, 318). Η ΧΟΗ έχει 

μεγαλύτερη συγγένεια για το οξειδωμένο δινουκλεοτίδιο της αδενικής νικοτιναμίδης 

(NAD+) σε σύγκριση με το οξυγόνο, ως αποδέκτης ηλεκτρονίων, όταν καταλύει την 

οξείδωση της υποξανθίνη και της ξανθίνης σε UA. Υπό συνθήκες ισχαιμίας, η ΑΤΡ 

διασπάται σε αδενίνη και ξανθίνη, ενώ συγχρόνως αυξάνεται η μετατροπή της ΧΟΗ σε 

ΧΟ. Κατά συνέπεια, η XO χρησιμοποιεί μοριακό οξυγόνο αντί του NAD+, κατά τη 

διάρκεια της επαναιμάτωσης και οδηγεί στο σχηματισμό του O2
•–

. Το O2
•– 

 μπορεί να 

σχηματίσει H2O2 μέσω της δισμουτάσης του υπεροξειδίου και την εξαιρετικά 

αντιδραστική ΟΗ
•
 μέσω αντιδράσεων τύπου Fenton (υπό την παρουσία μετάλλων 

μετάπτωσης). Παράγοντες όπως η υποξία, οι κυτοκίνες και τα γλυκοκορτικοειδή 

μπορούν να προκαλέσουν την ισχυρή έκφραση της XOR. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν 

επίσης ότι η XOR μπορεί να παράγει ΝΟ, σε συνθήκες υποξίας, μέσω της αναγωγής των 

ανόργανων νιτρικών σε ΝΟ (118).  

Έχει προταθεί ότι το UA μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο σημαντικά 

αντιοξειδωτικά χαμηλού μοριακού βάρους των βιολογικών υγρών. Ο Ames και οι 

συνεργάτες του (319), με πειράματα in vitro, έδειξαν ότι το UA είναι ένας ισχυρός 

εκκαθαριστής των RO2
.
, ΟΗ

.
 και 

1
O2. Το UA αντιπροσωπεύει ένα οξειδώσιμο 

υπόστρωμα για το σύστημα αίμη/H2O2 και προστατεύει από την οξειδωτική βλάβη 

δρώντας ως δότης ηλεκτρονίων (16). Εκτός από τη δράση του ως μέσο δέσμευσης ριζών, 

το UA μπορεί να προκαλέσει τη χηλίωση μετάλλων όπως ο σίδηρος και ο χαλκός, με 

αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να καταλύσουν αντιδράσεις παραγωγής ΔΜΟ/ΔΜΑ 

(320-322). Κατά την αντίδραση με ΔΜΟ/ΔΜΑ και άλλους οξειδωτικούς παράγοντες, το 

UA μπορεί να οξειδωθεί σε αλλαντοΐνη και διάφορα άλλα προϊόντα οξείδωσης. Έτσι, ο 
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προσδιορισμός του UA ή/και της αλλαντοΐνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

εκτίμηση του επιπέδου του οξειδωτικού στρες . Έχει βρεθεί ότι το  UA αναστέλλει τη 

δημιουργία των ριζών που δημιουργούνται από την επίδραση του ONOO- (323-326). 

Σχετικά με τον αντιοξειδωτικό ρόλο του in vivo, ο Watanabe και οι συνεργάτες του (327) 

ανέφεραν ότι η αύξηση των επιπέδων του UA στον ορό αντικατοπτρίζει τη βελτίωση της 

αντιοξειδωτικής άμυνας του οργανισμού.  
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V. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Όλοι οι ασθενείς μελετήθηκαν με θεραπευτική πρόθεση (intent to treat). Εκτιμήθηκε ότι 

σε επίπεδο σημαντικότητας p ≤ 0,05, για τον προσδορισμό μιας διαφοράς 10% ανάμεσα 

στις δύο ομάδες, όσον αφορά στα επίπεδα των δεικτών, ένα δείγμα συνολικά 54 ασθενών 

(27 ασθενείς για κάθε ομάδα) θα είχε ισχύ 90 % (GPower 3.1). Στη μελέτη 

συμπεριλήφθηκαν 60 ασθενείς, έτσι ώστε να υπήρχε δυνατότητα αποκλεισμού ενός 

ποσοστού ~10 %. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) ver. 19.0 (IBM). Η κανονικότητα της κατανομής 

των ποσοτικών μεταβλητών εξετάσθηκε με τον έλεγχο Kolmogorov–Smirnov. 

Δεδομένου ότι τα επίπεδα των μεταβλητών που μελετήθηκαν είχαν κανονική κατανομή, 

εκφράσθηκαν ως μέση τιμή ± τυπική απόκλιση [mean ± standard deviation (SD)]. Οι 

διαφορές μεταξύ των ομάδων αναλύθηκαν με το Student’s t test, ενώ οι διαφορές 

ανάμεσα στα χρονικά διαστήματα, μέσα στην ίδια ομάδα, αναλύθηκαν με ανάλυση 

διακύμανσης επαναλαμβανομένων μετρήσεων (rmANOVA) και ο έλεγχος εκ των 

υστέρων (post hoc analysis) πραγματοποιήθηκε με τη διόρθωση κατά Bonferroni 

(Bonferroni’s correction). Η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο χειρουργικών τεχνικών και 

των μεταβολών με την πάροδο του χρόνου αναλύθηκε με μικτή ανάλυση διακύμανσης 

κατά δύο παράγοντες (two-way mixed ANOVA). Οι ανεξάρτητες μεταβλητές, οι οποίες 

συνδυάζονται με το οξειδωτικό στρες (φύλο, ηλικία, BMI, στάδιο της νόσου και χρόνος 

επέμβασης) τοποθετήθηκαν σε ένα πολυπαραγοντικό γραμμικό μοντέλο και αναλύθηκε η 

επίδρασή τους στη χειρουργική προσπέλαση, όσον αφορά στη διακύμανση των δεικτών 

οξειδωτικού στρες και των δεικτών αντιοξειδωτικής ικανότητας. Επειδή το μοντέλο 

περιείχε διακριτές και συνεχείς ανεξάρτητες μεταβλητές, πραγματοποιήθηκε 



 102 

μετασχηματισμός των διακριτών μεταβλητών σε συνεχείς (dummy variables) και η 

επίδρασή τους αναλύθηκε με ανάλυση κανονικών συσχετίσεων (canonical correlation 

analysis). Οι παράμετροι που αναλύθηκαν για διακύμανση/συνδιακύμανση εξετάσθηκαν 

για σφαιρικότητα με τον έλεγχο Mauchly (Mauchly’s procedure). Στις περιπτώσεις που 

υπήρξε παραβίαση της σφαιρικότητας πραγματοποιήθηκε διόρθωση κατά Greenhouse-

Geisser και οι τιμές p τροποποιήθηκαν αναλόγως. Για την αξιολόγηση των διαφορών 

μεταξύ των ομάδων, σε σχέση με τις προεγχειρητικές τιμές πραγματοποιήθηκε ανάλυση 

συνδιακύμανσης (ANCOVA). Οι μεταβολές που καταγράφηκαν ανάμεσα στα χρονικά 

διαστήματα, μέσα στην ίδια ομάδα, αναλύθηκαν με χρήση γενικών γραμμικών μοντέλων 

για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις και για τις επιμέρους στατιστικές συγκρίσεις 

χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Tukey’s HSD. Το μέγεθος της επίδρασης [effect size (ES)] 

της χειρουργικής τεχνικής και των υπολοίπων μεταβλητών στις παραμέτρους που 

εξετάσθηκαν περιγράφηκε ως μερικό η
2
. Ένα μέγεθος ES ≥ 0,06 αντιπροσωπεύει μέτρια 

επίδραση, ενώ ένα μέγεθος ES ≥ 0,14 αντιπροσωπεύει μεγάλη επίδραση. Οι διαφορές 

ανάμεσα στις δύο ομάδες, όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των ασθενών, αναλύθηκε με 

τους ελέγχους χ
2
 (φύλο), Student’s t test (ηλικία και BMI) και Mann-Whitney U-test 

(χειρουργικός χρόνος, απώλεια αίματος και χρόνος νοσηλείας). Όλοι οι έλεγχοι ήταν 

δίπλευροι, ενώ στατιστικά σημαντικές θεωρήθηκαν οι τιμές για p < 0,05. 
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VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ανάμεσα στους ασθενείς που χειρουργήθηκαν λαπαροσκοπικά (ομάδα ΛΠ) και τους 

ασθενείς που χειρουργήθηκαν ανοιχτά (ομάδα ΑΠ) δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές, όσον αφορά στην κατανομή του φύλου (p = 0,354), της ηλικίας (p = 0,141), 

του BMI (p = 0,20), του σταδίου της νόσου (p = 0,787) και του χειρουργικού χρόνου (p = 

0372) (Πίνακας 1). Σημαντικές διαφορές βρέθηκαν όσον αφορά την απώλεια αίματος και 

το χρόνο χρόνος νοσηλείας. Είναι εμφανές ότι η λαπαροσκοπική προσπέλαση σχετίζεται 

με σημαντικά μικρότερη απώλεια αίματος (p = 0,012) και σημαντικά μικρότερο χρόνο 

νοσηλείας (p < 0,001), σε σχέση με την ανοιχτή.  
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Πίνακας1. Χαρακτηριστικά των ασθενών ανάλογα με τη χειρουργική προσπέλαση   

 Χειρουργική προσπέλαση  

 ΛΠ ΑΠ  p-value 

N  30 30  

Φύλο (no) (%) 14 (48,6) 18 (59,5) 0,354 

Ηλικία (έτη) (mean ± SD) 67,09 ± 9,37 70,42 ± 8,80 0,141 

BMI (Kg/m
2
) (mean ± SD) 26,87 ± 2,29 27,57 ± 1,79 0,200 

Στάδιο νόσου (%)  0 6 (20) 7 (23,4) 

0,787 
                               I 4 (13,3) 3 (10) 

                               II 13 (43,3) 12 (40) 

                              III 7 (23,4) 8 (26,6) 

Χειρουργικός χρόνος (λεπτά) 

(median [IQR]) 
120 [102 – 140] 120 [90 – 125] 0,372 

Απώλεια αίματος (ml) (median 

[IQR]) 
80 [60 – 160] 200 [97 – 305] 0,012 

Χρόνος νοσηλείας (ημέρες) (median 

[IQR]) 
4 [4 – 6] 7 [6 – 8] <0,001 

ΛΠ: λαπαροσκοπική προσπέλαση, ΑΠ: ανοιχτή προσπέλαση, SD, standard deviation; 

IQR, interquartile range (25
th

 to 75
th

 percentile). 
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Επίπεδα 8-epiPGF2α  

Ο μέσος όρος των προεγχειρητικών και των μετεγχειρητικών επιπέδων των 8-epiPGF2a 

των δύο ομάδων παρουσιάζονται στον πίνακα 2 (Διάγραμμα 1). Η ανάλυση διακύμανσης 

επαναλαμβανομένων μετρήσεων (rmANOVA) ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές 

στη διακύμανση των επιπέδων των 8-epiPGF2α, στο συνολικό χρονικό διάστημα των 

μετρήσεων και στις δύο ομάδες (ΛΠ: p < 0,001, η
2
 = 0,692; ΑΠ: p < 0,001, η

2
 = 0,614). 

Στη συνέχεια, όσον αφορά στον αριθμό των συγκρίσεων, πραγματοποιήθηκε εκ των 

υστέρων ανάλυση με διόρθωση κατά Bonferroni.  

Στην ομάδα των ασθενών που χειρουργήθηκαν λαπαροσκοπικά παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική σταδιακή μείωση των επιπέδων των 8-epiPGF2α σε όλα τα χρονικά 

διαστήματα (T0- T5min: -14,9 %, p = 0,003; T5min - T6h: -8,1 %, p = 0,004; T6h - T24h: -20,0 

%, p < 0,001).  

Στην ομάδα των ασθενών που χειρουργήθηκαν ανοιχτά, ενώ αρχικά υπήρξε σημαντική 

μείωση (p = 0,012) των επιπέδων των 8-epiPGF2α κατά -9,0 % (T0- T5min). Στη συνέχεια 

τα επίπεδα παρέμειναν αμετάβλητα μέχρι την 6η μετεγχειρητική ώρα (p = 1,000), ενώ 

περαιτέρω σημαντική μείωση των επιπέδων των 8-epiPGF2α κατά -21,0 % σημειώθηκε 

στο χρονικό διάστημα T24h (p < 0,001). 

Οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν λαπαροσκοπικά παρουσίασαν στατιστικά σημαντική 

μείωση των επιπέδων των 8-epiPGF2α κατά -37,4 % (p < 0,001, η
2
 = 0,789), ενώ οι 

ασθενείς που χειρουργήθηκαν ανοιχτά παρουσίασαν στατιστικά σημαντική μείωση κατά 

-26,4 %, (p < 0,001, η
2
 = 0,685). Συγκριτικά, βρέθηκε στατιστικά μεγαλύτερη μείωση 

των επιπέδων των 8-epiPGF2α στους ασθενείς της λαπαροσκοπικής ομάδας σε σχέση με 

τους ασθενείς της ανοιχτής ομάδας [-39,15 ± 20,70 (-37,4 %) vs. -26,59 ± 14,62 (-26,4 
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%), p = 0,014]. 

Η διαφορετική πορεία των επιπέδων των 8-epiPGF2α στις δύο ομάδες, με την πάροδο του 

χρόνου αξιολογήθηκε με μικτή ανάλυση διακύμανσης κατά δύο παράγοντες (two-way 

mixed ANOVA). Συνολικά, η αλληλεπίδραση της χειρουργικής προσπέλασης και των 

μεταβολών των επιπέδων των 8-epiPGF2α με την πάροδο του χρόνου, στις δύο ομάδες, 

βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντική (p = 0,001). Ειδικότερα, στατιστικά σημαντικές 

ήταν οι μεταβολές των επιπέδων των 8-epiPGF2α από το διάστημα T5min στο διάστημα 

T6h (-7,21 ± 8,99 στην ΛΠ vs. 2,15 ± 11,03 στην ΑΠ, p = 0,002). 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε σύγκριση των επιπέδων των 8-epiPGF2α ανάμεσα στις 

δύο ομάδες, σε κάθε χρονική στιγμή (Πίνακας 2). Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες, στις προεγχειρητικές τιμές (p = 0,293) και στις τιμές 

στο χρονικό διάστημα T5min (p = 0,471). Στο χρονικό διάστημα T6h (p < 0,001) και στο 

T24h (p = 0,018), οι ασθενείς της ομάδας ΛΠ παρουσίασαν στατιστικώς σημαντική 

μείωση στα επίπεδα των 8-epiPGF2α σε σχέση με τους ασθενείς της ομάδας ΑΠ. Οι 

διαφορές στα παραπάνω χρονικά διαστήματα βρέθηκαν  σημαντικές, ανάμεσα στις δύο 

ομάδες, (T6h (adjusted mean ± SE): 81,58 ± 1,7 vs. 94,3 ± 1,82, p < 0,001, T24h: 65,37 ± 

2,70 vs. 74,39 ± 2,50, p = 0,018) και στον έλεγχο με ανάλυση συνδιακύμανσης (one- way 

ANCOVA) για τα προεγχειρητικά επίπεδα. 

Η ανάλυση της επίδρασης του φύλου, της ηλικίας, του BMI, του σταδίου της νόσου και 

του χειρουργικού χρόνου στη διακύμανση των επιπέδων των 8-epiPGF2α, σε σχέση με 

την προσπέλαση (ομάδα) που χρησιμοποιήθηκε δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (Πίνακας 3). 
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Πίνακας 2. Μεταβολές των επιπέδων των 8-epiPGF2α ανάλογα με τη χειρουργική 

προσπέλαση 

 

 
Χειρουργική προσπέλαση  

 ΛΠ ΑΠ p-value 

8-epiPGF2α    0,001
c
 

T0 104,79 ± 15,03 100,75 ± 12,35 0,293
b
 

T5min 89,20 ± 11,33 91,73 ± 13,36 0,471
b
 

T6h 82,00 ± 9,75 93,87 ± 9,93 <0,001
b
 

T24h 65,64 ± 11,88 74,16 ± 14,09 0,024
b
 

p-value <0,001
a
 <0,001

a
  

 

Οι τιμές των 8-epiPGF2α εκφράζονται ως μέσες ± σταθερή απόκλιση (mean ± SD).
 

a
 Στατιστικά σημαντική διαφορά και στις τέσσερις μετρήσεις εντός της ίδιας ομάδας 

statistical (one-way repeated measures ANOVA).
 

b
 Στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες σε κάθε μέτρηση (Student’s t 

test).
 

c
 Σταστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με το είδος της χειρουργικής προσπέλασης και 

το χρόνο επίδρασης (two-way mixed ANOVA). 
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Διάγραμμα 1. Μέσοι όροι των επιπέδων των 8-epiPGF2α των ασθενών που υποβλήθηκαν 

σε λαπαροσκοπική (ΛΠ) και ανοιχτή χειρουργική επέμβαση (ΑΠ) για ορθοκολικό 

καρκίνο. 

 

a
Στατιστικά σημαντική διαφορά συγκριτικά με τα προεγχειρητικά επίπεδα. 

 

b
Στατιστικά σημαντική διαφορά συγκριτικά με τα προηγούμενα επίπεδα. 

 

c
Στατιστικά σημαντική διαφορά συγκριτικά με την ομάδα ΑΠ. 
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Πίνακας 3. Πολυπαραγοντική ανάλυση της διακύμανσης των επιπέδων 8-epiPGF2α 

 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ F η
2
 p-value 

ΟμάδαΦύλο T0 - T5min 0,201 0,014 0,819 

 T5min - T6h 0,699 0,048 0,506 

 T6h - T24h 0,451 0,016 0,507 

ΟμάδαΗλικία T0 -T5min 0,222 0,016 0,802 

 T5min - T6h 0,734 0,050 0,489 

 T6h - T24h 0,106 0,008 0,900 

ΟμάδαBMI T0 -T5min 0,033 0,002 0,968 

 T5min - T6h 0,285 0,020 0,754 

 T6h - T24h 1,359 0,088 0,273 

ΟμάδαΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,397 0,028 0,676 

 T5min - T6h 0,464 0,032 0,634 

 T6h - T24h 0,525 0,036 0,597 

ΟμάδαΣτάδιο T0 -T5min 0,411 0,028 0,667 

 T5min - T6h 0,479 0,033 0,624 

 T6h - T24h 0,301 0,021 0,743 

ΟμάδαΦύλοΗλικία T0 -T5min 0,226 0,180 0,799 

 T5min - T6h 2,037 0,145 0,152 

 T6h - T24h 0,395 0,048 0,678 

ΟμάδαΦύλοBMI T0 -T5min 0,954 0,074 0,399 

 T5min - T6h 0,026 0,002 0,974 

 T6h - T24h 0,752 0,059 0,482 

ΟμάδαΦύλοΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 1.338 0,100 0,281 

 T5min - T6h 2,388 0,159 0,110 

 T6h - T24h 0,455 0,037 0,640 

ΟμάδαΦύλοΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαBMI T0 -T5min 1,303 0,098 0,290 

 T5min - T6h 1,555 0,115 0,232 

 T6h - T24h 0,244 0,020 0,785 

*Αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών
 

F:
 
Λόγος αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεταβλητών  

η
2
:
 
Μέγεθος της επίδρασης 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ F η
2
 p-value 

ΟμάδαΗλικίαΧειρουργικός χρόνος T0 - T5min 1,374 0,103 0,272 

 T5min - T6h 0,916 0,071 0,414 

 T6h - T24h 0,103 0,009 0,902 

ΟμάδαΗλικίαΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,761 0,060 0,478 

 T5min - T6h 0,078 0,006 0,926 

 T6h - T24h 0,119 0,010 0,888 

ΟμάδαBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMI T0 -T5min 0,216 0,015 0,807 

 T5min - T6h 2,620 0,148 0,092 

 T6h - T24h 2,369 0,146 0,110 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,540 0,037 0,589 

 T5min - T6h 0,138 0,010 0,872 

 T6h - T24h 0,867 0,058 0,431 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,509 0,035 0,607 

 T5min - T6h 1,466 0,095 0,248 

 T6h - T24h 0,376 0,026 0,690 

ΟμάδαΦύλοBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

*Αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών
 

F:
 
Λόγος αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεταβλητών  

η
2
:
 
Μέγεθος της επίδρασης 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ F η
2
 p-value 

ΟμάδαΦύλοΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 - T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 1,307 0,085 0,287 

 T5min - T6h 2,323 0,136 0,112 

 T6h - T24h 2,639 0,141 0,089 

ΟμάδαΗλικίαBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαBMIΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,308 0,018 0,737 

 T5min - T6h 1,893 0,100 0,166 

 T6h - T24h 3,023 0,151 0,062 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαBMIΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,792 0,045 0,461 

 T5min - T6h 0,568 0,032 0,572 

 T6h - T24h 0,790 0,044 0,462 

ΟμάδαΦύλοBMIΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαΧειρουργικός 

χρόνοςΣτάδιο 
T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMIΧειρουργικός 

χρόνοςΣτάδιο 
T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

*Αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών
 

F:
 
Λόγος αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεταβλητών  

η
2
:
 
Μέγεθος της επίδρασης 
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Επίπεδα PC 

Οι μέσοι όροι των προεγχειρητικών και των μετεγχειρητικών επιπέδων των PC για κάθε 

ομάδα ασθενών παρουσιάζονται στον πίνακα 4 (Διάγραμμα. 2). Καμμία από τις δύο 

χειρουργικές προσπελάσεις δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντική επίδραση στα 

επίπεδα των PC στα διάφορα χρονικά διαστήματα (ΛΠ: p = 0,079, η
2
 = 0,141, ΑΠ: p = 

0,49, η
2
 = 0,039). Η συνολική μείωση των επιπέδων των PC υπήρξε παρόμοια και στις 

δύο ομάδες [(-0,06 ± 0,22 (-9,4%) σε ΛΠ vs. -0,04±0,17 (-6,8%) στην ΑΠ, p= 0,752]. 

Ούτε η αλληλεπίδραση της χειρουργικής προσπέλασης στις μεταβολές των επιπέδων των 

PC με την πάροδο του χρόνου ήταν στατιστικά σημαντική (p = 0,197), παρότι η μείωση 

των επιπέδων των PC από το διάστημα T5min στο T6h βρέθηκε σημαντικά μεγαλύτερη 

στην ομάδα των ασθενών που χειρουργήθηκαν λαπαροσκοπικά, σε σχέση με τους 

ασθενείς που χειρουργήθηκαν ανοιχτά [-0,11 ± 0,15 (-17,5 %) vs. -0,01 ± 0,11 (-1,7 %), 

p = 0,037]. Επιπλέον, καμμία στατιστική διαφορά δεν βρέθηκε από την ανάλυση των 

επιπέδων των PC ανάμεσα στις δύο ομάδες, στις διάφορες χρονικές στιγμές (T0: p = 

0,374, T5min: p = 0,522, T6h: p = 0,259, T24h: p = 0,565). 

Η ανάλυση της επίδρασης του φύλου, της ηλικίας, του BMI, του σταδίου της νόσου και 

του χειρουργικού χρόνου στη διακύμανση των επιπέδων των 8-epiPGF2α, σε σχέση με 

την προσπέλαση (ομάδα) που χρησιμοποιήθηκε δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (Πίνακας 5). 
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Πίνακας 4. Μεταβολές των επιπέδων των PC ανάλογα με τη χειρουργική προσπέλαση 

 

 Χειρουργική προσπέλαση  

 ΛΠ ΑΠ p-value 

PC   0,197
c
 

T0 0,64 ± 0,16 0,59 ± 0,17 0,374
b
 

T5min 0,63 ± 0,17 0,59 ± 0,17 0,522
b
 

T6h 0,52 ± 0,18 0,58 ± 0,14 0,259
b
 

T24h 0,58 ± 0,15 0,55 ± 0,14 0,565
b
 

p-value 0,079
a
 0,490

a
  

Οι τιμές των PC εκφράζονται ως μέσες ± σταθερή απόκλιση (mean ± SD).
 

a
 Στατιστικά σημαντική διαφορά και στις τέσσερις μετρήσεις εντός της ίδιας ομάδας 

statistical (one-way repeated measures ANOVA).
 

b
 Στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες σε κάθε μέτρηση (Student’s t 

test).
 

c
 Σταστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με το είδος της χειρουργικής προσπέλασης και 

το χρόνο επίδρασης (two-way mixed ANOVA). 
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Διάγραμμα 2. Μέσοι όροι των επιπέδων των PC των ασθενών που υποβλήθηκαν σε 

λαπαροσκοπική (ΛΠ) και ανοιχτή χειρουργική επέμβαση (ΑΠ) για ορθοκολικό καρκίνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 115 

Πίνακας 5. Πολυπαραγοντική ανάλυση της διακύμανσης των επιπέδων PC 

 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ F η
2
 p-value 

ΟμάδαΦύλο T0 - T5min 1,753 0,189 0,229 

 T5min - T6h 1,785 0,193 0,229 

 T6h - T24h 0,604 0,016 0,507 

ΟμάδαΗλικία T0 -T5min 2,222 0,226 0,136 

 T5min - T6h 2,782 0,271 0,094 

 T6h - T24h 0,774 0,094 0,479 

ΟμάδαBMI T0 -T5min 1,599 0,176 0,235 

 T5min - T6h 0,467 0,059 0,635 

 T6h - T24h 0,305 0,039 0,742 

ΟμάδαΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,366 0,047 0,699 

 T5min - T6h 1,776 0,191 0,229 

 T6h - T24h 1,662 0,181 0,232 

ΟμάδαΣτάδιο νόσου T0 -T5min 0,525 0,065 0,602 

 T5min - T6h 0,088 0,012 0,916 

 T6h - T24h 0,333 0,042 0,722 

ΟμάδαΦύλοΗλικία T0 -T5min 0,353 0,031 0,564 

 T5min - T6h 2,356 0,176 0,153 

 T6h - T24h 1,353 0,110 0,269 

ΟμάδαΦύλοBMI T0 -T5min 1,648 0,130 0,226 

 T5min - T6h 1,364 0,110 0,268 

 T6h - T24h 1,868 0,145 0,199 

ΟμάδαΦύλοΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,289 0,026 0,601 

 T5min - T6h 0,080 0,007 0,762 

 T6h - T24h 0,115 0,010 0,741 

ΟμάδαΦύλοΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαBMI T0 -T5min 0,095 0,017 0,910 

 T5min - T6h 1,237 0,084 0,328 

 T6h - T24h 2,374 0,302 0,139 

*Αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών
 

F:
 
Λόγος αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεταβλητών  

η
2
:
 
Μέγεθος της επίδρασης 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ F η
2
 p-value 

ΟμάδαΗλικίαΧειρουργικός χρόνος T0 - T5min 2,749 0,333 0,108 

 T5min - T6h 0,443 0,075 0,653 

 T6h - T24h 0,768 0,122 0,487 

ΟμάδαΗλικίαΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 2,461 0,309 0,131 

 T5min - T6h 0,839 0,132 0,458 

 T6h - T24h 0,003 0,001 0,997 

ΟμάδαBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMI T0 -T5min 3,020 0,190 0,080 

 T5min - T6h 3,642 0,195 0,076 

 T6h - T24h 0,129 0,009 0,724 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,320 0,021 0,580 

 T5min - T6h 2,166 0,126 0,162 

 T6h - T24h 2,076 0,122 0,170 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,018 0,001 0,896 

 T5min - T6h 4,018 0,211 0,063 

 T6h - T24h 2,762 0,115 0,117 

ΟμάδαΦύλοBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

*Αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών
 

F:
 
Λόγος αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεταβλητών  

η
2
:
 
Μέγεθος της επίδρασης 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ F η
2
 p-value 

ΟμάδαΦύλοΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 - T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 1,154 0,133 0,342 

 T5min - T6h 3,049 0,289 0,077 

 T6h - T24h 0,950 0,112 0,409 

ΟμάδαΗλικίαBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαBMIΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,744 0,073 0,488 

 T5min - T6h 0,336 0,034 0,719 

 T6h - T24h 0,042 0,004 0,959 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαBMIΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 2,521 0,117 0,129 

 T5min - T6h 0,108 0,006 0,747 

 T6h - T24h 0,231 0,012 0,636 

ΟμάδαΦύλοBMIΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαΧειρουργικός 

χρόνοςΣτάδιο 
T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMIΧειρουργικός 

χρόνοςΣτάδιο 
T0 -T5min 0,389 0,033 0,682 

 T5min - T6h 0,801 0,065 0,461 

 T6h - T24h 0,461 0,039 0,636 

*Αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών
 

a 
Ο λόγος αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεταβλητών 

b  
Μέγεθος της επίδρασης 
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Επίπεδα 3-NT  

Οι μέσοι όροι των επιπέδων της 3-NT των δύο ομάδων παρουσιάζονται στον πίνακα 6 

(Διάγραμμα. 3). Η ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανομένων μετρήσεων (One-way 

rmANOVA) ανέδειξε στατιστικά σημαντικές μεταβολές, στο συνολικό χρονικό διάστημα 

των μετρήσεων, στα επίπεδα της 3-NT και στις δύο ομάδες (ΛΠ: p = 0,011, η
2
 = 0,184, 

ΑΠ: p = 0,018, η
2
 = 0,147). Η εκ των υστέρων ανάλυση ανέδειξε ότι τα επίπεδα της 3-

NT, στην ομάδα των ασθενών που χειρουργήθηκαν λαπαροσκοπικά, κυμάνθηκαν γύρω 

από τα προεγχειρητικά επίπεδα κατά τις πρώτες 6h μετεγχειρητικά, αλλά ήταν 

στατιστικώς σημαντικά μετά από 24h (T24h: -12,9 %, p = 0,002, συγκριτικά με την T6h). 

Στην ίδια ομάδα υπήρξε συνολικά μια στατιστικά σημαντική μείωση των επιπέδων της 3-

NT κατά -18,7 % (p = 0,016, η
2
 = 0,232). Στην ομάδα των ασθενών που χειρουργήθηκαν 

ανοιχτά παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στα επίπεδα της 3-NT στην 6h 

(T6h: 26,9 %, p = 0,002, σε σύγκριση με την T5min). Γενικώς, οι ασθενείς που 

χειρουργήθηκαν ανοιχτά παρουσίασαν μείωση των επιπέδων της 3-NT κατά -0,4 % (p = 

1,000, η
2
 = 0,000), η οποία δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Παρότι η συνολική μείωση 

των επιπέδων της 3-NT ήταν μεγαλύτερη στην ομάδα των ασθενών που χειρουργήθηκαν 

λαπαροσκοπικά, σε σύγκριση με τους ασθενείς που χειρουργήθηκαν ανοιχτά [ΛΠ: -0,47 

± 0,87 (-18,7 %) vs. ΑΠ: -0,01 ± 1,03 (-0,4 %)], η διαφορά που προέκυψε δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική (p = 0,117). Οι μεταβολές των επιπέδων της 3-NT μέσα στα 

χρονικά διαστήματα δεν ήταν παρόμοιες μεταξύ των δύο ομάδων. Από τον έλεγχο με 

μικτή ANOVA κατά δύο παράγοντες (two-way mixed ANOVA), βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά όσον αφορά στη συνολική αλληλεπίδραση της χειρουργικής 

προσπέλασης στις μεταβολές των επιπέδων της 3-NT με την πάροδο του χρόνου (p = 
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0,032). Ειδικότερα, ενώ οι μεταβολές των επιπέδων της 3-NT από την προεγχειρητική 

περίοδο στην T5min ήταν παρόμοιες και στις δύο ομάδες (-0,15 ± 0,57 vs. -0,30 ± 0,94, p 

= 0,494), η αύξηση που παρατηρήθηκε στα επίπεδα της 3-NT από την περίοδο T5min στην 

T6h ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην ομάδα των ασθενών που χειρουργήθηκαν ανοιχτά, 

συγκριτικά με την ομάδα των ασθενών που χειρουργήθηκαν λαπαροσκοπικά (0,12 ± 0,49 

vs. 0,67 ± 0,733, p = 0,004). 

Όταν πραγματοποιήθηκε σύγκριση των επιπέδων της 3-NT μεταξύ των δύο ομάδων σε 

κάθε χρονική στιγμή (Πίνακας 6), δεν βρέθηκε καμμία στατιστικά σημαντική διαφορά 

στα διαστήματα T0 (p = 0,273) και T5min (p = 0,526). Στα διαστήματα T6h (p = 0,004) και 

T24h (p = 0,003) οι ασθενείς της λαπαροσκοπικής ομάδας παρουσίασαν σημαντικά 

μειωμένα επίπεδα 3-NT σε σχέση με τους ασθενείς της ανοιχτής ομάδας. Οι διαφορές 

στα παραπάνω χρονικά διαστήματα [T6h (adjusted mean ± SE): 2,52 ± 0,14 vs. 3,12 ± 

0,15, p = 0,007, T24h: 2,08 ± 0,15 vs. 2,74 ± 0,16, p = 0,005] βρέθηκαν σημαντικές και 

μετά τον έλεγχο συνδιακύμανσης (one-way ANCOVA) για τα προεγχειρητικά επίπεδα. 

Η ανάλυση της επίδρασης του φύλου, της ηλικίας, του BMI, του σταδίου της νόσου και 

του χειρουργικού χρόνου στη διακύμανση των επιπέδων των 8-epiPGF2α, σε σχέση με 

την προσπέλαση (ομάδα) που χρησιμοποιήθηκε δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (Πίνακας 7). 
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Πίνακας 6. Μεταβολές των επιπέδων της 3-NT ανάλογα με τη χειρουργική προσπέλαση 

 

 Χειρουργική προσπέλαση  

 ΛΠ ΑΠ p-value 

3-NT   0,032
c
 

T0 2,51 ± 0,69 2,79 ± 0,99 0,273
b
 

T5min 2,36 ± 0,51 2,49 ± 0,77 0,526
b
 

T6h 2,48 ± 0,46 3,16 ± 0,93 0,004
b
 

T24h 2,04 ± 0,55 2,78 ± 0,94 0,003
b
 

p-value 0,011
a
 0,018

a
  

Οι τιμές της 3-NT εκφράζονται ως μέσες ± σταθερή απόκλιση (mean ± SD).
 

a
 Στατιστικά σημαντική διαφορά και στις τέσσερις μετρήσεις εντός της ίδιας ομάδας 

statistical (one-way repeated measures ANOVA).
 

b
 Στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες σε κάθε μέτρηση (Student’s t 

test).
 

c
 Σταστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με το είδος της χειρουργικής προσπέλασης και 

το χρόνο επίδρασης (two-way mixed ANOVA). 
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Διάγραμμα 3. Μέσοι όροι των επιπέδων της 3-NT των ασθενών που υποβλήθηκαν σε 

λαπαροσκοπική (ΛΠ) και ανοιχτή χειρουργική επέμβαση (ΑΠ) για ορθοκολικό καρκίνο. 

 

a
Στατιστικά σημαντική διαφορά συγκριτικά με τα προεγχειρητικά επίπεδα. 

 

b
Στατιστικά σημαντική διαφορά συγκριτικά με τα προηγούμενα επίπεδα. 

 

c
Στατιστικά σημαντική διαφορά συγκριτικά με την ομάδα ΑΠ. 
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Πίνακας 7. Πολυπαραγοντική ανάλυση της διακύμανσης των επιπέδων 3-NT 

 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ F η
2
 p-value 

ΟμάδαΦύλο T0 - T5min 0,175 0,019 0,841 

 T5min - T6h 0,319 0,034 0,731 

 T6h - T24h 0,104 0,011 0,902 

ΟμάδαΗλικία T0 - T5min 1,824 0,169 0,190 

 T5min - T6h 0,908 0,092 0,421 

 T6h - T24h 1,471 0,134 0,219 

ΟμάδαBMI T0 - T5min 0,473 0,050 0,630 

 T5min - T6h 1,172 0,115 0,332 

 T6h - T24h 0,551 0,058 0,586 

ΟμάδαΧειρουργικός χρόνος T0 - T5min 2,671 0,229 0,096 

 T5min - T6h 0,990 0,099 0,391 

 T6h - T24h 0,932 0,094 0,412 

ΟμάδαΣτάδιο νόσου T0 - T5min 0,159 0,017 0,854 

 T5min - T6h 0,488 0,051 0,622 

 T6h - T24h 3,150 0,259 0,067 

ΟμάδαΦύλοΗλικία T0 -T5min 0,929  0,117 0,418 

 T5min - T6h 2,851 0,289 0,091 

 T6h - T24h 0,306 0,042 0,741 

ΟμάδαΦύλοBMI T0 -T5min 0,001 0,000 0,971 

 T5min - T6h 0,020 0,001 0,891 

 T6h - T24h 0,267 0,019 0,613 

ΟμάδαΦύλοΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,443 0,031 0,517 

 T5min - T6h 0,291 0,020 0,598 

 T6h - T24h 1,152 0,076 0,301 

ΟμάδαΦύλοΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαBMI T0 -T5min 0,025 0,004 0,975 

 T5min - T6h 0,356 0,048 0,706 

 T6h - T24h 0,544 0,072 0,592 

*Αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών
 

F:
 
Λόγος αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεταβλητών  

η
2
:
 
Μέγεθος της επίδρασης 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ F η
2
 p-value 

ΟμάδαΗλικίαΧειρουργικός χρόνος T0 - T5min 0,331 0,045 0,724 

 T5min - T6h 1,012 0,126 0,389 

 T6h - T24h 0,721 0,093 0,504 

ΟμάδαΗλικίαΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 1,829 0,207 0,197 

 T5min - T6h 1,260 0,153 0,314 

 T6h - T24h 1,090 0,135 0,363 

ΟμάδαBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMI T0 -T5min 1,095 0,057 0,309 

 T5min - T6h 0,933 0,049 0,347 

 T6h - T24h 0,072 0,004 0,792 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,817 0,043 0,378 

 T5min - T6h 1,084 0,057 0,312 

 T6h - T24h 1,263 0,066 0,276 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 1,140 0,112 0,342 

 T5min - T6h 3,355 0,272 0,058 

 T6h - T24h 1,433 0,137 0,285 

ΟμάδαΦύλοBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

*Αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών
 

F:
 
Λόγος αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεταβλητών  

η
2
:
 
Μέγεθος της επίδρασης 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ F η
2
 p-value 

ΟμάδαΦύλοΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 - T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 1,301 0,126 0,297 

 T5min - T6h 3,344 0,271 0,058 

 T6h - T24h 2,219 0,198 0,138 

ΟμάδαΗλικίαBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαBMIΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,038 0,003 0,962 

 T5min - T6h 0,871 0,070 0,432 

 T6h - T24h 1,289 0,101 0,295 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαBMIΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,065 0,003 0,802 

 T5min - T6h 0,939 0,039 0,343 

 T6h - T24h 0,822 0,035 0,374 

ΟμάδαΦύλοBMIΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαΧειρουργικός 

χρόνοςΣτάδιο 
T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMIΧειρουργικός 

χρόνοςΣτάδιο 
T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

*Αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών
 

a 
Ο λόγος αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεταβλητών 

b  
Μέγεθος της επίδρασης 
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Επίπεδα 8-OHG  

Οι μέσοι όροι των προεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπέδων της 8-OHG των δύο 

ομάδων παρουσιάζονται στον πίνακα 8 (Διάγραμμα. 4). Ο έλεγχος διακύμανσης 

επαναλαμβανομένων μετρήσεων (One-way rmANOVA) ανέδειξε στατιστικά σημαντικές 

μεταβολές στα επίπεδα της 8-OHG, των ασθενών που χειρουργήθηκαν λαπαροσκοπικά, 

στο συνολικό χρονικό διάστημα των μετρήσεων (p = 0,018, η
2
 = 0,177), αλλά όχι στους 

ασθενείς που χειρουργήθηκαν ανοιχτά (p = 0,126, η
2
 = 0,091). Ενώ οι μεταβολές στα 

επίπεδα της 8-OHG, στις δύο ομάδες, κατά τις πρώτες 6h δεν ήταν στατιστικά 

σημαντικές, στη συνέχεια παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση (p = 0,008) των 

επιπέδων της 8-OHG στους ασθενείς που χειρουργήθηκαν λαπαροσκοπικά κατά -12,9 % 

και αύξηση στους ασθενείς που χειρουργήθηκαν ανοιχτά κατά 13.9 %, παρότι η αύξηση 

αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική (p = 0,181). Η λαπαροσκοπική προσπέλαση 

συνδέθηκε με σημαντική μείωση των επιπέδων 8-OHG κατά -20,7 % (p = 0,003, η
2
 = 

0,342), ενώ η ανοιχτή με αύξηση των επιπέδων, χωρίς όμως να είναι σημαντική, κατά 

5,4% (p = 0,452, η
2
 = 0,027). Συνολικά, οι μεταβολές αυτές, ανάμεσα στις δύο ομάδες, 

ήταν στατιστικά σημαντικές [-8,56 ± 12,15 (-20,7 %) in ΛΠ vs. 2,15 ± 13,16 (5,4 %) σε 

ΑΠ, p = 0,007], όπως και η συνολική αλληλεπίδραση της χειρουργικής προσπέλασης 

στις μεταβολές των επιπέδων της 8-OHG, με την πάροδο του χρόνου (p = 0,004). 

Όταν συγκρίθηκαν τα επίπεδα της 8-OHG ανάμεσα στις δύο ομάδες, σε κάθε χρονική 

στιγμή (Πίνακας 8), δεν βρέθηκε στατιστική διαφορά προεγχειρητικά (p = 0,609), στην 

T5min (p = 0,739) και στην T6h (p = 0,732). Στις T24h (p = 0,001) οι ασθενείς της 

λαπαροσκοπικής ομάδας παρουσίασαν σημαντική μείωση στα επίπεδα της 8-OHG σε 

σχέση με τους ασθενείς της ανοιχτής ομάδας. Οι ασθενείς της ανοιχτής ομάδας 
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παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά στον έλεγχο συνδιακύμανσης (one-way 

ANCOVA) [(adjusted mean ± SE) 32,43 ± 1,81 vs. 41,72 ± 1,85, p = 0,004] για τα 

προεγχειρητικά επίπεδα. 

Η ανάλυση της επίδρασης του φύλου, της ηλικίας, του BMI, του σταδίου της νόσου και 

του χειρουργικού χρόνου στη διακύμανση των επιπέδων των 8-epiPGF2α, σε σχέση με 

την τεχνική (ομάδα) που χρησιμοποιήθηκε δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(Πίνακας 9). 
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Πίνακας 8. Μεταβολές των επιπέδων της 8-OHG ανάλογα με τη χειρουργική 

προσπέλαση 

 

 Χειρουργική προσπέλαση  

 ΛΠ ΑΠ p-value 

8-OHG    0,004
c
 

T0 41,03 ± 10,05 39,54 ± 9,39 0,609
b
 

T5min 37,32 ± 8,26 36,69 ± 7,76 0,739
b
 

T6h 37,30 ± 5,90 36.59 ± 7,95 0,732
b
 

T24h 32,47 ± 7,20 41,69 ± 9,86 0,001
b
 

p-value 0,018
a
 0,126

a
  

Οι τιμές της 8-OHG εκφράζονται ως μέσες ± σταθερή απόκλιση (mean ± SD).
 

a
 Στατιστικά σημαντική διαφορά και στις τέσσερις μετρήσεις εντός της ίδιας ομάδας 

statistical (one-way repeated measures ANOVA).
 

b
 Στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες σε κάθε μέτρηση (Student’s t 

test).
 

c
 Σταστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με το είδος της χειρουργικής προσπέλασης και 

το χρόνο επίδρασης (two-way mixed ANOVA). 
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Διάγραμμα 4. Μέσοι όροι των επιπέδων της 8-OHG των ασθενών που υποβλήθηκαν σε 

λαπαροσκοπική (ΛΠ) και ανοιχτή χειρουργική επέμβαση (ΑΠ) για ορθοκολικό καρκίνο. 

 

a
Στατιστικά σημαντική διαφορά συγκριτικά με τα προεγχειρητικά επίπεδα. 

 

b
Στατιστικά σημαντική διαφορά συγκριτικά με τα προηγούμενα επίπεδα. 

 

c
Στατιστικά σημαντική διαφορά συγκριτικά με την ομάδα ΑΠ. 
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Πίνακας 9. Πολυπαραγοντική ανάλυση της διακύμανσης των επιπέδων 8-OHG 

 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ F η
2
 p-value 

ΟμάδαΦύλο T0 -T5min 0,750 0,077 0,487 

 T5min - T6h 1,603 0,151 0,229 

 T6h - T24h 2,313 0,214 0,116 

ΟμάδαΗλικία T0 -T5min 3,050 0,251 0,072 

 T5min - T6h 0,904 0,091 0,423 

 T6h - T24h 3,132 0,272 0,065 

ΟμάδαBMI T0 -T5min 2,686 0,230 0,095 

 T5min - T6h 2,343 0,221 0,098 

 T6h - T24h 2,923 0,258 0,079 

ΟμάδαΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 2,886 0,243 0,082 

 T5min - T6h 1,451 0,139 0,261 

 T6h - T24h 0,269 0,029 0,767 

ΟμάδαΣτάδιο νόσου T0 -T5min 3,084 0,255 0,071 

 T5min - T6h 1,531 0,145 0,243 

 T6h - T24h 1,523 0,145 0,245 

ΟμάδαΦύλοΗλικία T0 -T5min 3,161 0,311 0,074 

 T5min - T6h 0,896 0,114 0,430 

 T6h - T24h 0,330 0,045 0,724 

ΟμάδαΦύλοBMI T0 -T5min 0,454 0,031 0,511 

 T5min - T6h 0,014 0,001 0,909 

 T6h - T24h 0,002 0,000 0,968 

ΟμάδαΦύλοΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 3,667 0,208 0,076 

 T5min - T6h 0,598 0,041 0,452 

 T6h - T24h 0,000 0,000 0,992 

ΟμάδαΦύλοΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαBMI T0 -T5min 3,026 0,298 0,078 

 T5min - T6h 2,749 0,282 0,098 

 T6h - T24h 1,479 0,174 0,261 

*Αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών
 

F:
 
Λόγος αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεταβλητών  

η
2
:
 
Μέγεθος της επίδρασης 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ F η
2
 p-value 

ΟμάδαΗλικίαΧειρουργικός χρόνος T0 - T5min 0,118 0,017 0,890 

 T5min - T6h 0,592 0,078 0,566 

 T6h - T24h 0,963 0,121 0,406 

ΟμάδαΗλικίαΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 3,287 0,301 0,074 

 T5min - T6h 0,450 0,060 0,647 

 T6h - T24h 1,155 0,142 0,343 

ΟμάδαBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMI T0 -T5min 3,026 0,144 0,099 

 T5min - T6h 1,185 0,062 0,291 

 T6h - T24h 1,158 0,060 0,296 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 1,116 0,058 0,305 

 T5min - T6h 1,060 0,056 0.317 

 T6h - T24h 1,225 0,064 0,283 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,637 0,066 0,540 

 T5min - T6h 0,345 0,037 0,713 

 T6h - T24h 0,821 0,084 0,456 

ΟμάδαΦύλοBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

*Αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών
 

F:
 
Λόγος αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεταβλητών  

η
2
:
 
Μέγεθος της επίδρασης 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ F η
2
 p-value 

ΟμάδαΦύλοΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 - T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 1,574 0,149 0,235 

 T5min - T6h 1,659 0,156 0,218 

 T6h - T24h 2,625 0,226 0,100 

ΟμάδαΗλικίαBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαBMIΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,262 0,022 0,772 

 T5min - T6h 3,236 0,220 0,058 

 T6h - T24h 2,603 0,185 0,096 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαBMIΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 2,631 0,103 0,118 

 T5min - T6h 0,445 0,019 0,511 

 T6h - T24h 2,222 0,088 0,150 

ΟμάδαΦύλοBMIΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαΧειρουργικός 

χρόνοςΣτάδιο 
T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMIΧειρουργικός 

χρόνοςΣτάδιο 
T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

*Αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών
 

a 
Ο λόγος αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεταβλητών 

b  
Μέγεθος της επίδρασης 
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Επίπεδα HSA  

Ο μέσος όρος των προεγχειρητικών και των μετεγχειρητικών επιπέδων της HSA των δύο 

ομάδων παρουσιάζονται στον πίνακα 10 (Διάγραμμα 5). Η ανάλυση διακύμανσης 

επαναλαμβανομένων μετρήσεων (rmANOVA) ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές 

στη διακύμανση των επιπέδων της HSA στο συνολικό χρονικό διάστημα των μετρήσεων 

και στις δύο ομάδες (ΛΠ: p < 0,001, η
2
 = 0,850; ΑΠ: p < 0,001, η

2
 = 0,768). 

Στη συνέχεια, όσον αφορά στον αριθμό των συγκρίσεων, πραγματοποιήθηκε εκ των 

υστέρων ανάλυση με διόρθωση κατά Bonferroni. Στην ομάδα των ασθενών που 

χειρουργήθηκαν λαπαροσκοπικά, αρχικά υπήρξε σημαντική μείωση (p < 0,001) των 

επιπέδων της HSA κατά -21,31 % (T0 - T5min), στη συνέχεια τα επίπεδα παρουσίασαν 

σταδιακή αύξηση μέχρι την 6η μετεγχειρητική ώρα (T5min - T6h: 9,14 %, p = 0, 037), ενώ 

περαιτέρω αύξηση των επιπέδων της HSA κατά 6,8 % σημειώθηκε στο χρονικό 

διάστημα T24h (p = 0,068), χωρίς όμως να είναι στατιστικά σημαντική. Στην ομάδα των 

ασθενών που χειρουργήθηκαν ανοιχτά, αρχικά υπήρξε σημαντική μείωση των επιπέδων 

της HSA στο χρονικό διάστημα T0 – T5min: -20,9 %, p < 0,001, ενώ στα άλλα 

διαστήματα, τα επίπεδα της HSA παρουσίασαν σταδιακή αύξηση (T5min - T6h: 6,5 %, p = 

0, 149; T6h - T24h: 2,5 %, p = 1,000), η οποία δεν ήταν στατιστικά σημαντική.  

Οι ασθενείς και των δύο ομάδων παρουσίασαν στατιστικά σημαντική μείωση των 

επιπέδων της HSA κατά -9,00 % (p < 0,014, η
2
 = 0,850), για την ομάδα ΛΠ και -25,05 

%, (p < 0,001, η
2
 = 0,768), για την ομάδα ΑΠ. Συγκριτικά, βρέθηκε στατιστικά 

μεγαλύτερη μείωση των επιπέδων της HSA στους ασθενείς της ανοιχτής ομάδας σε 

σχέση με τους ασθενείς της λαπαροσκοπικής ομάδας [-0,34 ± 0,14 (-9,0 %) vs. -0,54 ± 

0,03 (-15,7 %), p = 0,026]. 
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Η διαφορετική πορεία των επιπέδων της HSA στις δύο ομάδες, με την πάροδο του 

χρόνου αξιολογήθηκε με μικτή ανάλυση διακύμανσης κατά δύο παράγοντες (two-way 

mixed ANOVA). Συνολικά, η αλληλεπίδραση της χειρουργικής προσπέλασης και των 

μεταβολών των επιπέδων της HSA με την πάροδο του χρόνου, στις δύο ομάδες, βρέθηκε 

να είναι στατιστικά σημαντική (p = 0,021). Ειδικότερα, στατιστικά σημαντικές ήταν οι 

μεταβολές των επιπέδων της HSA από το διάστημα T6h στο διάστημα T24h (0,24 ± 0,13 

στη ΛΠ vs. 0,09 ± 0,03 στην ΑΠ,  p = 0,006). 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε σύγκριση των επιπέδων της HSA ανάμεσα στις δύο 

ομάδες, σε κάθε χρονική στιγμή (Πίνακας 10). Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες, στις προεγχειρητικές τιμές (p = 0,198) και στις τιμές 

στα χρονικά διαστήματα T5min (p = 0,454) και T6h (p = 0,087), ενώ στο T24h (p = 0,006), 

οι ασθενείς της ομάδας ΛΠ παρουσίασαν στατιστικώς σημαντική αύξηση στα επίπεδα 

της HSA σε σχέση με τους ασθενείς της ομάδας ΑΠ. Στον έλεγχο με ανάλυση 

συνδιακύμανσης (one-way ANCOVA) για τα προεγχειρητικά επίπεδα, ανάμεσα στις δύο 

ομάδες, βρέθηκαν σημαντικές διαφορές, στο χρονικό διάστημα, (T24h (adjusted mean ± 

SE): 3,77 ± 0,83 vs. 3,46 ± 0,86, p = 0,013). 

Η ανάλυση της επίδρασης του φύλου, της ηλικίας, του BMI, του σταδίου της νόσου και 

του χειρουργικού χρόνου στη διακύμανση των επιπέδων των 8-epiPGF2α, σε σχέση με 

την τεχνική (ομάδα) που χρησιμοποιήθηκε δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(Πίνακας 11). 

 

 

 

 

 

 



 134 

Πίνακας 10. Μεταβολές των επιπέδων της HSA ανάλογα με τη χειρουργική προσπέλαση 

 

 Χειρουργική προσπέλαση  

 ΛΠ ΑΠ p-value 

HSA    0,021
c
 

T0 4.12 ± 0.35 3.99 ± 0.42 0,198
b
 

T5min 3.24 ± 0.50 3.15 ± 0.36 0,454
b
 

T6h 3.54 ± 0.36 3.36 ± 0.41 0,087
b
 

T24h 3.78 ± 0.49 3.44 ± 0.39 0,006
b
 

p-value <0,001
a
 <0,001

a
  

Οι τιμές της HSA εκφράζονται ως μέσες ± σταθερή απόκλιση (mean ± SD).
 

a
 Στατιστικά σημαντική διαφορά και στις τέσσερις μετρήσεις εντός της ίδιας ομάδας 

statistical (one-way repeated measures ANOVA).
 

b
 Στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες σε κάθε μέτρηση (Student’s t 

test).
 

c
 Σταστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με το είδος της χειρουργικής προσπέλασης και 

το χρόνο επίδρασης (two-way mixed ANOVA). 
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Διάγραμμα 5. Μέσοι όροι των επιπέδων της HSA των ασθενών που υποβλήθηκαν σε 

λαπαροσκοπική (ΛΠ) και ανοιχτή χειρουργική επέμβαση (ΑΠ) για ορθοκολικό καρκίνο.  

 
a
Στατιστικά σημαντική διαφορά συγκριτικά με τα προεγχειρητικά επίπεδα. 

 

b
Στατιστικά σημαντική διαφορά συγκριτικά με τα προηγούμενα επίπεδα. 

 

c
Στατιστικά σημαντική διαφορά συγκριτικά με την ομάδα ΑΠ. 
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Πίνακας 11. Πολυπαραγοντική ανάλυση της διακύμανσης των επιπέδων HSA 

 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ F η
2
 p-value 

ΟμάδαΦύλο T0 -T5min 0,600 0,032 0,554 

 T5min - T6h 1,093 0,057 0,349 

 T6h - T24h 1,657 0,078 0,252 

ΟμάδαΗλικία T0 -T5min 1,172 0,061 0,321 

 T5min - T6h 0,023 0,001 0,977 

 T6h - T24h 0,483 0,026 0,621 

ΟμάδαBMI T0 -T5min 0,591 0,032 0,559 

 T5min - T6h 1,383 0,071 0,264 

 T6h - T24h 0,178 0,010 0,838 

ΟμάδαΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 1,250 0,065 0,299 

 T5min - T6h 1,109 0,058 0,341 

 T6h - T24h 0,862 0,046 0,431 

ΟμάδαΣτάδιο T0 -T5min 1,014 0,053 0,373 

 T5min - T6h 0,451 0,024 0,641 

 T6h - T24h 1,323 0,068 0,279 

ΟμάδαΦύλοΗλικία T0 -T5min 0,163 0,011 0,850 

 T5min - T6h 0,662 0,042 0,523 

 T6h - T24h 0,049 0,003 0,953 

ΟμάδαΦύλοBMI  T0 -T5min 0,078 0,005 0,925 

 T5min - T6h 0,198 0,013 0,821 

 T6h - T24h 0,181 0,012 0,836 

ΟμάδαΦύλοΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,072 0,005 0,930 

 T5min - T6h 0,864 0,054 0,432 

 T6h - T24h 0,213 0,014 0,809 

ΟμάδαΦύλοΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαBMI T0 -T5min 0,635 0,041 0,537 

 T5min - T6h 0,358 0,023 0,702 

 T6h - T24h 0,931 0,058 0,405 

*Αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών
 

F:
 
Λόγος αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεταβλητών  

η
2
:
 
Μέγεθος της επίδρασης 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ F η
2
 p-value 

ΟμάδαΗλικίαΧειρουργικός χρόνος T0 - T5min 0,615 0,039 0,547 

 T5min - T6h 0,151 0,010 0,861 

 T6h - T24h 0,010 0,001 0,990 

ΟμάδαΗλικίαΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,654 0,042 0,527 

 T5min - T6h 0,113 0,007 0,894 

 T6h - T24h 0,365 0,024 0,697 

ΟμάδαBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMI T0 -T5min 0,336 0,019 0,717 

 T5min - T6h 1,120 0,062 0,338 

 T6h - T24h 0,150 0,009 0,861 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,037 0,002 0,964 

 T5min - T6h 0,261 0,015 0,772 

 T6h - T24h 0,267 0,015 0,767 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,047 0,003 0,954 

 T5min - T6h 1,897 0,100 0,166 

 T6h - T24h 0,216 0,013 0,807 

ΟμάδαΗλικίαBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

*Αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών
 

F:
 
Λόγος αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεταβλητών  

η
2
:
 
Μέγεθος της επίδρασης 

 

 

 

 



 138 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ F η
2
 p-value 

ΟμάδαΦύλοΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 - T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,504 0,029 0,608 

 T5min - T6h 0,026 0,002 0,975 

 T6h - T24h 0,912 0,051 0,411 

ΟμάδαΗλικίαBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαBMIΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,308 0,015 0,737 

 T5min - T6h 3,012 0,142 0,067 

 T6h - T24h 3,294 0,161 0,065 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαBMIΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,066 0,002 0,799 

 T5min - T6h 0,956 0,023 0,334 

 T6h - T24h 0,076 0,002 0,784 

ΟμάδαΦύλοBMIΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMIΧειρουργικός 

χρόνοςΣτάδιο 
T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

*Αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών
 

a 
Ο λόγος αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεταβλητών 

b  
Μέγεθος της επίδρασης 
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Επίπεδα UCB 

Ο μέσος όρος των προεγχειρητικών και των μετεγχειρητικών επιπέδων της UCB των δύο 

ομάδων παρουσιάζονται στον πίνακα 12 (Διάγραμμα 6). Η ανάλυση διακύμανσης 

επαναλαμβανομένων μετρήσεων (rmANOVA) ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές 

στη διακύμανση των επιπέδων της UCB, στο συνολικό χρονικό διάστημα των μετρήσεων 

μόνο στην ομάδα των ασθενών που χειρουργήθηκαν λαπαροσκοπικά (ΛΠ: p < 0,001, η
2
 

= 0,678; ΑΠ: p = 0,087, η
2
 = 0,157). 

Στη συνέχεια, όσον αφορά στον αριθμό των συγκρίσεων, πραγματοποιήθηκε εκ των 

υστέρων ανάλυση με διόρθωση κατά Bonferroni. Στην ομάδα των ασθενών που 

χειρουργήθηκαν λαπαροσκοπικά βρέθηκε μείωση των επιπέδων της UCB στο χρονικό 

διάστημα T0 - T5min: -12,28 %, (p = 0,157), η οποία δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Στη 

συνέχεια παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των επιπέδων της UCB για το χρονικό 

διάστημα T5min - T6h: 22,8 %, p < 0,001, η οποία ήταν  σχεδόν αμετάβλητη στο χρονικό 

διάστημα T6h - T24h: 2,85 %, p = 1,00. Στην ομάδα των ασθενών που χειρουργήθηκαν 

ανοιχτά, αρχικά υπήρξε μικρή μείωση (p = 0,131) των επιπέδων της UCB κατά -12,66 % 

(T0 - T5min). Στη συνέχεια τα επίπεδα παρέμειναν αμετάβλητα (T6h: p = 1,00 και T24h: p = 

0,863). 

Οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν λαπαροσκοπικά παρουσίασαν στατιστικά σημαντική 

αύξηση των επιπέδων της UCB κατά 13,9 % (p = 0,016, η
2
 = 0,498), ενώ οι ασθενείς που 

χειρουργήθηκαν ανοιχτά παρουσίασαν μείωση των επιπέδων της UCB κατά -12,16 %, (p 

= 0,133, η
2
 = 0,334), η οποία δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Συγκριτικά, βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική αύξηση των επιπέδων της UCB στους ασθενείς της 

λαπαροσκοπικής ομάδας σε σχέση με τους ασθενείς της ανοιχτής ομάδας [0,09 ± 0,1 
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(13,9 %) vs. -0,07 ± 0,04 (-12,16 %), p = 0,002]. 

Η διαφορετική πορεία των επιπέδων της UCB στις δύο ομάδες, με την πάροδο του 

χρόνου αξιολογήθηκε με μικτή ανάλυση διακύμανσης κατά δύο παράγοντες (two-way 

mixed ANOVA). Συνολικά, η αλληλεπίδραση της χειρουργικής προσπέλασης και των 

μεταβολών των επιπέδων της UCB με την πάροδο του χρόνου, στις δύο ομάδες, βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική (p = 0,006). Στατιστικά σημαντική ήταν η μεταβολή των επιπέδων 

της UCB από το διάστημα T6min στο διάστημα T24h (0,09 ± 0,1 στην ΛΠ vs. -0,08 ± 0,04 

στην ΑΠ, p < 0,001). 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε σύγκριση των επιπέδων της UCB ανάμεσα στις δύο 

ομάδες, σε κάθε χρονική στιγμή (Πίνακας 12). Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες, στις προεγχειρητικές τιμές (p = 0,471) και στις τιμές 

στα χρονικά διαστήματα T5min (p = 0,511) και T6h (p = 0,264). Στο χρονικό διάστημα T24h 

(p = 0,001), οι ασθενείς της ομάδας ΛΠ παρουσίασαν στατιστικώς σημαντική αύξηση 

στα επίπεδα της UCB σε σχέση με τους ασθενείς της ομάδας ΑΠ. Οι διαφορές στο 

παραπάνω χρονικό διάστημα βρέθηκαν  σημαντικές, ανάμεσα στις δύο ομάδες, (T24h 

(adjusted mean ± SE): 0,10 ± 0,08 vs. 0,69 ± 0,03, p = 0,001) και στον έλεγχο με 

ανάλυση συνδιακύμανσης (one- way ANCOVA) για τα προεγχειρητικά επίπεδα. 

Η ανάλυση της επίδρασης του φύλου, της ηλικίας, του BMI, του σταδίου της νόσου και 

του χειρουργικού χρόνου στη διακύμανση των επιπέδων των 8-epiPGF2α, σε σχέση με 

την τεχνική (ομάδα) που χρησιμοποιήθηκε δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(Πίνακας 13). 
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Πίνακας 12. Μεταβολές των επιπέδων της UCB ανάλογα με τη χειρουργική προσπέλαση 

 

 Χειρουργική προσπέλαση  

 ΛΠ ΑΠ p-value 

UCB   0,006
c
 

T0 0,64 ± 0,23 0,61 ± 0,29 0,471
b
 

T5min 0,57 ± 0,27 0,54 ± 0,26 0,511
b
 

T6h 0,70 ± 0,21 0,62 ± 0,26 0,264
b
 

T24h 0,73 ± 0,13 0,54 ± 0,25 0,001
b
 

p-value <0,001
a
 0,087

a
  

Οι τιμές της UCB εκφράζονται ως μέσες ± σταθερή απόκλιση (mean ± SD).
 

a
 Στατιστικά σημαντική διαφορά και στις τέσσερις μετρήσεις εντός της ίδιας ομάδας 

statistical (one-way repeated measures ANOVA).
 

b
 Στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες σε κάθε μέτρηση (Student’s t 

test).
 

c
 Σταστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με το είδος της χειρουργικής προσπέλασης και 

το χρόνο επίδρασης (two-way mixed ANOVA). 
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Διάγραμμα 6. Μέσοι όροι των επιπέδων της UCB των ασθενών που υποβλήθηκαν σε 

λαπαροσκοπική (ΛΠ) και ανοιχτή χειρουργική επέμβαση (ΑΠ) για ορθοκολικό καρκίνο.  

 
a
Στατιστικά σημαντική διαφορά συγκριτικά με τα προεγχειρητικά επίπεδα. 

 

b
Στατιστικά σημαντική διαφορά συγκριτικά με τα προηγούμενα επίπεδα. 

 

c
Στατιστικά σημαντική διαφορά συγκριτικά με την ομάδα ΑΠ. 
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Πίνακας 13. Πολυπαραγοντική ανάλυση της διακύμανσης των επιπέδων UCB 

 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ F η
2
 p-value 

ΟμάδαΦύλο T0 -T5min 1,538 0,133 0,239 

 T5min - T6h 0,323 0,031 0,728 

 T6h - T24h 0,895 0,082 0,424 

ΟμάδαΗλικία T0 -T5min 2,613 0,207 0,098 

 T5min - T6h 1,083 0,098 0,358 

 T6h - T24h 1,444 0,126 0,260 

ΟμάδαBMI T0 -T5min 1,971 0,165 0,165 

 T5min - T6h 1,163 0,104 0,333 

 T6h - T24h 1,746 0,149 0,200 

ΟμάδαΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,288 0,028 0,753 

 T5min - T6h 1,013 0,092 0,381 

 T6h - T24h 2,652 0,210 0,095 

ΟμάδαΣτάδιο νόσου T0 -T5min 0,002 0,001 0,963 

 T5min - T6h 0,002 0,001 0,963 

 T6h - T24h 0,001 0,000 0,984 

ΟμάδαΦύλοΗλικία  T0 -T5min 1,129 0,075 0,338 

 T5min - T6h 0,925 0,062 0,408 

 T6h - T24h 0,402 0,028 0,673 

ΟμάδαΦύλοBMI T0 -T5min 0,978 0,065 0,389 

 T5min - T6h 2,908 0,146 0,138 

 T6h - T24h 2,026 0,126 0,151 

ΟμάδαΦύλοΧειρουργικός 

χρόνος 
T0 -T5min 1,588 0,102 0,222 

 T5min - T6h 3,366 0,192 0,053 

 T6h - T24h 3,218 0,187 0,055 

ΟμάδαΦύλοΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαBMI T0 -T5min 0,111 0,008 0,895 

 T5min - T6h 0,108 0,008 0,898 

 T6h - T24h 0,088 0,006 0,916 

*Αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών
 

F:
 
Λόγος αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεταβλητών  

η
2
:
 
Μέγεθος της επίδρασης 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ F η
2
 p-value 

ΟμάδαΗλικίαΧειρουργικός χρόνος T0 - T5min 0,555 0,031 0,646 

 T5min - T6h 0,657 0,045 0,526 

 T6h - T24h 1,370 0,089 0,271 

ΟμάδαΗλικίαΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,247 0,017 0,783 

 T5min - T6h 0,264 0,019 0,770 

 T6h - T24h 0,847 0,057 0,440 

ΟμάδαBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMI T0 -T5min 1,289 0,075 0,290 

 T5min - T6h 3,040 0,160 0,062 

 T6h - T24h 2,388 0,139 0,117 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 1,052 0,062 0,381 

 T5min - T6h 3,015 0,154 0,076 

 T6h - T24h 2,504 0,144 0,112 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 2,263 0,124 0,120 

 T5min - T6h 1,581 0,090 0,221 

 T6h - T24h 1,801 0,101 0,181 

ΟμάδαΦύλοBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

*Αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών
 

F:
 
Λόγος αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεταβλητών  

η
2
:
 
Μέγεθος της επίδρασης 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ F η
2
 p-value 

ΟμάδαΦύλοΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 - T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 1,003 0,059 0,378 

 T5min - T6h 1,135 0,066 0,334 

 T6h - T24h 3,148 0,163 0,055 

ΟμάδαΗλικίαBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαBMIΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,634 0,032 0,536 

 T5min - T6h 1,208 0,060 0,310 

 T6h - T24h 1,575 0,077 0,220 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαBMIΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,207 0,005 0,652 

 T5min - T6h 0,339 0,009 0,564 

 T6h - T24h 0,767 0,020 0,387 

ΟμάδαΦύλοBMIΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMIΧειρουργικός 

χρόνοςΣτάδιο 
T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

*Αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών
 

a 
Ο λόγος αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεταβλητών 

b  
Μέγεθος της επίδρασης 
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Επίπεδα UA 

Ο μέσος όρος των προεγχειρητικών και των μετεγχειρητικών επιπέδων του UA των δύο 

ομάδων παρουσιάζονται στον πίνακα 14 (Διάγραμμα 7). Η ανάλυση διακύμανσης 

επαναλαμβανομένων μετρήσεων (rmANOVA) ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές 

στη διακύμανση των επιπέδων του UA , στο συνολικό χρονικό διάστημα των μετρήσεων 

στην ομάδα των ασθενών που χειρουργήθηκαν λαπαροσκοπικά (ΛΠ: p < 0,001, η
2
 = 

0,800), ενώ στην ομάδα που χειρουργήθηκε ανοιχτά δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές  και ΑΠ: p = 0,060, η
2
 = 0614). 

Στη συνέχεια, όσον αφορά στον αριθμό των συγκρίσεων, πραγματοποιήθηκε εκ των 

υστέρων ανάλυση με διόρθωση κατά Bonferroni. Στην ομάδα των ασθενών που 

χειρουργήθηκαν λαπαροσκοπικά βρέθηκε στατιστικά σημαντική σταδιακή αύξηση των 

επιπέδων του UA στα χρονικά διαστήματα (T0 - T5min: 20,28 %, p < 0,001 και T5min - T6h: 

13,99 %, p < 0,001. Στο χρονικό διάστημα T6h - T24h: 2,37 %, p = 1,00, τα επίπεδα του 

UA ήταν αμετάβλητα. Στην ομάδα των ασθενών που χειρουργήθηκαν ανοιχτά, αρχικά 

υπήρξε μια μικρή αύξηση (p = 0,204) των επιπέδων του UA κατά 17,32 % (T0- T5min) η 

οποία δεν ήταν στατιστικά σημαντική, ενώ στη συνέχεια τα επίπεδα παρέμειναν 

αμετάβλητα μέχρι την 24η μετεγχειρητική ώρα (T5min –T6h: p = 1,00, T6h - T24h: p = 1,00). 

Οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν λαπαροσκοπικά παρουσίασαν στατιστικά σημαντική 

αύξηση  των επιπέδων του UA κατά 37,12 % (p < 0,001, η
2
 = 0,800), ενώ οι ασθενείς 

που χειρουργήθηκαν ανοιχτά παρουσίασαν αμετάβλητα επίπεδα του UA 21,03 %, (p = 

0,127, η
2
 = 0,271). Συγκριτικά όμως,  η αύξηση  των επιπέδων του UA στους ασθενείς 

της λαπαροσκοπικής ομάδας σε σχέση με τους ασθενείς της ανοιχτής ομάδας [1,65 ± 

0,34 (37,12 %) vs. 0,95 ± 0,01 (21,05 %), p = 0,143] δεν ήταν στατιστικά σημαντική. 
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Η διαφορετική πορεία των επιπέδων του UA στις δύο ομάδες, με την πάροδο του χρόνου 

αξιολογήθηκε με μικτή ανάλυση διακύμανσης κατά δύο παράγοντες (two-way mixed 

ANOVA). Συνολικά, η αλληλεπίδραση της χειρουργικής προσπέλασης και των 

μεταβολών των επιπέδων του  UA με την πάροδο του χρόνου, στις δύο ομάδες, δεν 

βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντική (p = 0,107). Στατιστικά σημαντικές ήταν οι 

μεταβολές των επιπέδων του UA από το διάστημα T0 στο διάστημα T5min (0,90 ± 0,26 

στην ΛΠ vs. 0,78 ± 0,03 στην ΑΠ, p = 0,004) και το διάστημα T5min – T6h (0,74 ± 0,07 

στην ΛΣ vs. 0,03 ± 0,03 στην ΑΠ, p < 0,001). 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε σύγκριση των επιπέδων του UA ανάμεσα στις δύο 

ομάδες, σε κάθε χρονική στιγμή (Πίνακας 14). Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες, στις προεγχειρητικές τιμές (p = 0,989) και στις τιμές 

στο χρονικό διάστημα T5min (p = 0,840). Στο χρονικό διάστημα T6h (p = 0,031) και στο 

T24h (p = 0,044), οι ασθενείς της ομάδας ΛΠ παρουσίασαν στατιστικώς σημαντική 

αύξηση στα επίπεδα του UA σε σχέση με τους ασθενείς της ομάδας ΑΠ. Στατιστικά 

σημαντικές διαφορές, ανάμεσα στις δύο ομάδες, βρέθηκαν και στον έλεγχο με ανάλυση 

συνδιακύμανσης (one- way ANCOVA) για τα προεγχειρητικά επίπεδα (T24h (adjusted 

mean ± SE): 5,96 ± 0,15 στην ΛΠ vs.  5,46± 0,16 στην ΑΠ, p = 0,001,). 

Η ανάλυση της επίδρασης του φύλου, της ηλικίας, του BMI, του σταδίου της νόσου και 

του χειρουργικού χρόνου στη διακύμανση των επιπέδων των 8-epiPGF2α, σε σχέση με 

την τεχνική (ομάδα) που χρησιμοποιήθηκε δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(Πίνακας 15). 
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Πίνακας 14. Μεταβολές των επιπέδων του UA ανάλογα με τη χειρουργική προσπέλαση 

 

 Χειρουργική προσπέλαση  

 ΛΠ ΑΠ p-value 

UA   0,107
c
 

T0 4,44 ± 0,99 4,49 ± 0,94 0,989
b
 

T5min 5,35 ± 1,25 5,27 ± 0,91 0,840
b
 

T6h 6,09 ± 1,33 5,30 ± 0,95 0,031
b
 

T24h 5,95 ± 0,69 5,44 ± 0,95 0,044
b
 

p-value <0,001
a
 0,060

a
  

Οι τιμές του UA  εκφράζονται ως μέσες ± σταθερή απόκλιση (mean ± SD).
 

a
 Στατιστικά σημαντική διαφορά και στις τέσσερις μετρήσεις εντός της ίδιας ομάδας 

statistical (one-way repeated measures ANOVA).
 

b
 Στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες σε κάθε μέτρηση (Student’s t 

test). 
c
 Σταστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με το είδος της χειρουργικής προσπέλασης και 

το χρόνο επίδρασης (two-way mixed ANOVA). 
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Διάγραμμα 7. Μέσοι όροι των επιπέδων του UA των ασθενών που υποβλήθηκαν σε 

λαπαροσκοπική (ΛΠ) και ανοιχτή χειρουργική επέμβαση (ΑΠ) για ορθοκολικό καρκίνο.  

 
a
Στατιστικά σημαντική διαφορά συγκριτικά με τα προεγχειρητικά επίπεδα. 

 

b
Στατιστικά σημαντική διαφορά συγκριτικά με τα προηγούμενα επίπεδα. 

 

c
Στατιστικά σημαντική διαφορά συγκριτικά με την ομάδα ΑΠ. 
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Πίνακας 15. Πολυπαραγοντική ανάλυση της διακύμανσης των επιπέδων UA 

 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ F η
2
 p-value 

ΟμάδαΦύλο T0 -T5min 2,574 0,165 0,096 

 T5min - T6h 2,929 0,184 0,071 

 T6h - T24h 0,158 0,012 0,855 

ΟμάδαΗλικία T0 -T5min 1,866 0,067 0,184 

 T5min - T6h 2,213 0,145 0,130 

 T6h - T24h 0,634 0,046 0,539 

ΟμάδαBMI T0 -T5min 1,841 0,124 0,179 

 T5min - T6h 2,379 0,154 0,092 

 T6h - T24h 0,766 0,056 0,475 

ΟμάδαΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,903 0,065 0,418 

 T5min - T6h 1,029 0,073 0,371 

 T6h - T24h 1,274 0,089 0,297 

ΟμάδαΣτάδιο νόσου T0 -T5min 2,819 0,174 0,089 

 T5min - T6h 2,738 0,169 0,091 

 T6h - T24h 0,358 0,027 0,703 

ΟμάδαΦύλοΗλικία T0 -T5min 0,088 0,008 0,916 

 T5min - T6h 0,018 0,002 0,982 

 T6h - T24h 0,896 0,075 0,422 

ΟμάδαΦύλοBMI T0 -T5min 0,058 0,005 0,944 

 T5min - T6h 0,099 0,009 0,906 

 T6h - T24h 0,622 0,053 0,546 

ΟμάδαΦύλοΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,023 0,002 0,977 

 T5min - T6h 0,059 0,005 0,943 

 T6h - T24h 0,980 0,082 0,391 

ΟμάδαΦύλοΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαBMI T0 -T5min 1,525 0,122 0,240 

 T5min - T6h 1,401 0,113 0,267 

 T6h - T24h 0,420 0,037 0,662 

*Αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών
 

F:
 
Λόγος αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεταβλητών  

η
2
:
 
Μέγεθος της επίδρασης 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ F η
2
 p-value 

ΟμάδαΗλικίαΧειρουργικός χρόνος T0 - T5min 0,285 0,025 0,755 

 T5min - T6h 0,162 0,014 0,852 

 T6h - T24h 0,214 0,019 0,809 

ΟμάδαΗλικίαΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,028 0,003 0,972 

 T5min - T6h 0,134 0,012 0,875 

 T6h - T24h 0,110 0,010 0,897 

ΟμάδαBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMI T0 -T5min 1,244 0,087 0,305 

 T5min - T6h 2,022 0,135 0,153 

 T6h - T24h 1,674 0,114 0,207 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,371 0,028 0,694 

 T5min - T6h 0,045 0,003 0,956 

 T6h - T24h 1,168 0,082 0,327 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 1,653 0,113 0,211 

 T5min - T6h 0,490 0,036 0,618 

 T6h - T24h 1,984 0,132 0,158 

ΟμάδαΦύλοBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

*Αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών
 

F:
 
Λόγος αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεταβλητών  

η
2
:
 
Μέγεθος της επίδρασης 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ F η
2
 p-value 

ΟμάδαΦύλοΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 - T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 1,533 0,105 0,235 

 T5min - T6h 0,078 0,006 0,925 

 T6h - T24h 1,213 0,085 0,314 

ΟμάδαΗλικίαBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαBMIΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMIΧειρουργικός χρόνος T0 -T5min 0,932 0,055 0,404 

 T5min - T6h 2,923 0,174 0,115 

 T6h - T24h 0,384 0,023 0,684 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMIΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΗλικίαBMIΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 1,690 0,096 0,201 

 T5min - T6h 2,707 0,168 0,120 

 T6h - T24h 1,029 0,060 0,369 

ΟμάδαΦύλοBMIΧειρουργικός χρόνοςΣτάδιο T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαΧειρουργικός 

χρόνοςΣτάδιο 
T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

ΟμάδαΦύλοΗλικίαBMIΧειρουργικός 

χρόνοςΣτάδιο 
T0 -T5min 0,000 0,000 1,000 

 T5min - T6h 0,000 0,000 1,000 

 T6h - T24h 0,000 0,000 1,000 

*Αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών
 

a 
Ο λόγος αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεταβλητών 

b  
Μέγεθος της επίδρασης 
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VII. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Από όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, η μελέτη αυτή είναι η πρώτη που αναδεικνύει, 

με τη χρήση εξιειδικευμένων δεικτών, ότι η λαπαροσκοπική προσπέλαση σχετίζεται με 

σημαντικά χαμηλότερο οξειδωτικό στρες, συγκριτικά με την ανοιχτή προσπέλαση, για 

την αντιμετώπιση του ορθοκολικού καρκίνου. Ανάμεσα στους δείκτες που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη, τα 8-epiPGF2α θα μπορούσαν να θεωρηθούν 

ως ο καταλληλότερος δείκτης για τον πρώιμο και άμεσο προσδιορισμό του οξειδωτικού 

στρες σε ασθενείς που υποβάλονται σε χειρουργική επέμβαση για ορθοκολικό καρκίνο. 

Πράγματι, τα 8-epiPGF2α παρουσιάζουν άμεση ανταπόκριση είτε στην λαπαροσκοπική, 

είτε στην ανοιχτή προσπέλαση. Η παρατήρηση αυτή θα μπορούσε να προσφέρει μια 

επιπλέον εξήγηση όσον αφορά στα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής 

έναντι της ανοιχτής για την αντιμετώπιση του ορθοκολικού καρκίνου, κάτι που δεν έχει 

περιγραφεί ως τώρα, ενώ θα μπορούσε να δημιουργήσει υποθέσεις για περαιτέρω 

αξιολόγηση του ρόλου των δεικτών του οξειδωτικού στρες ως προγνωστικούς δείκτες, 

δηλαδή, ως δείκτες της ποιότητας της λαπαροσκοπικής χειρουργικής και ενδεχομένως ως 

προγνωστικούς δείκτες, γενικότερα, για το αποτέλεσμα της χειρουργικής εκτομής. 

Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ο προσδιορισμός της λιπιδιακής υπεροξείδωσης, 

όσον αφορά στη διερεύνηση του ρόλου του οξειδωτικού στρες στην παθογένεια των 

νόσων, δεν υπήρχε κάποια δοκιμασία που να θεωρείται «ιδανική». Οι δοκιμασίες που 

είχαν αναπτυχθεί είχαν αρκετές ελλείψεις που σχετίζονταν με την ιδιαιτερότητα της ίδιας 

της δοκιμασίας για το προϊόν της υπεροξείδωσης των λιπιδίων που προσδιοριζόταν, το 

προϊόν δεν ήταν ειδικό προϊόν της υπεροξείδωσης των λιπιδίων, την έλλειψη επαρκούς 

ευαισθησίας για την ανίχνευση των επιπέδων του προϊόντος σε υγιείς, επιτρέποντας έτσι 
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τον προσδιορισμό των κανονικών επιπέδων, τα επίπεδα του προϊόντος επηρεαζόταν από 

εξωτερικούς παράγοντες, όπως η περιεκτικότητα σε λιπίδια της δίαιτας, ή η δοκιμασία 

ήταν πολύ επεμβατική για τον άνθρωπο (27). Μολονότι η μέθοδος που χρησιμοποιείται 

ευρέως για τη διερεύνηση της λιπιδιακής υπεροξείδωσης είναι ο προσδιορισμός της 

MDA μέσω της δοκιμασίας των δραστικών ουσιών του θειοβαρβιτουρικού οξέως 

(TBARS), η χρήση της δοκιμασίας των TBARS είναι προβληματική, γιατί από τη μια η 

MDA δεν αποτελεί ένα εξειδικευμένο προϊόν της λιπιδιακής υπεροξείδωσης, ενώ από 

την άλλη η δοκιμασία των TBARS δεν είναι εξειδικευμένη για την MDA. Η ακρίβεια 

των εκπνεόμενων πεντανών ως δείκτη της ενδογενούς λιπιδιακής υπεροξείδωσης έχει 

αμφισβητηθεί γιατί αυτοί οι αέριοι υδρογονάνθρακες είναι δευτερεύοντα τελικά 

προϊόντα της λιπιδιακής υπεροξείδωσης και οι συγκεντρώσεις τους επηρεάζονται από 

από το ρυθμό διάσπασης των υπεροξειδίων, ενώ τα λιπιδιακά υπεροξείδια δεν μπορούν 

να ανιχνευθούν στην κυκλοφορία, ακόμη και με την πολύ υψηλής ακρίβειας δοκιμασία 

GC/MS (272). 

Τα 8-epiPGF2α θεωρούνται οι καλύτεροι δείκτες για τον προσδιορισμό της λιπιδιακής 

υπεροξείδωσης. Ενώ δεν αποτελούν το κύριο προϊόν της λιπιδιακής υπεροξείδωσης, η 

σημερινή μεθοδολογία μας επιτρέπει να προσδιορίζουμε με μεγάλη ακρίβεια τα επίπεδά 

τους in vivo (275). Ο υπολογισμός των επιπέδων των ισοπροστανίων έχει σημαντικά 

πλεονεκτήματα. (280).  

Τα ισοπροστάνια είναι: 

1. Χημικά σταθερές ενώσεις. 

2. Εξειδικευμένα προϊόντα της λιπιδιακής υπεροξείδωσης. 

3. Σχηματίζονται in vivo. 
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4. Τα επίπεδά τους μπορούν να ανιχνευθούν στους φυσιολογικούς ιστούς και στα 

βιολογικά υγρά, σε συγκεντρώσεις που μπορούν να μετρηθούν και κατά συνέπεια· 

να προσδιορισθούν και τα φυσιολογικά τους επίπεδα.  

5. Τα επίπεδά τους αυξάνονται στο οξειδωτικό στρες. 

6. Δεν επηρεάζονται από τα λιπίδια που προέρχονται από τη διατροφή. 

7. Θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια ευαίσθητη βιοχημική βάση για τη χορήγηση 

αντιοξειδωτικών.  

Για πρώτη φορά μελετήθηκε η οξείδωση του RNA, σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 

χειρουργική επέμβαση για ορθοκολικό καρκίνο. Παρόλο που οι οξειδωτικές βλάβες στο 

DNA έχουν μελετηθεί εκτενώς σε διάφορες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου και του 

καρκίνου, η οξείδωση του RNA δεν έχει λάβει την ανάλογη προσοχή. Το κυτταρικό 

RNA είναι πιο ευάλωτο στο οξειδωτικό στρες, συγκριτικά με το DNA, γιατί αποτελείται 

κυρίως από μονές έλικες και κατά συνέπεια είναι εύκολα προσβάσιμο από τις 

ΔΜΟ/ΔΜΑ. Έχει επίσης, σχετικά μικρή συσχέτιση με πρωτεΐνες, είναι κυρίως 

κατανεμημένο κοντά στα μιτιχόνδρια, όπου παράγεται η πλεοψηφία των ΔΜΟ/ΔΜΑ· 

και ενώ το DNA διαθέτει μηχανισμούς επιδιόρθωσης των βλαβών, τέτοιοι μηχανισμοί 

δεν έχουν βρεθεί στο RNA (100, 300). Επομένως, η οξείδωση των rRNA, mRNA και 

tRNA μπορεί να επιφέρει σοβαρές μεταβολές στην κυτταρική ομοιοστασία, γιατί η 

οξείδωση των RNA θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργίες στο μεταγραφικό 

κομμάτι της σύνθεσης των πρωτεϊνών (328). 

Ελάχιστα είναι τα στοιχεία που υπάρχουν σχετικά με το μεταβολισμό και την κάθαρση 

των δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη. Όσον αφορά στα προϊόντα 

της λιπιδιακής υπεροξείδωσης, σχηματίζονται και μεταβολίζονται σε λίγα λεπτά, ενώ τα 
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καρβονύλια, η 3-νιτροτυροσίνη και η 8-υδροξυγουανοσίνη παραμένουν στην 

κυκλοφορία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι οξειδωμένες πρωτεΐνες αποδομούνται 

μέσα σε ώρες ή/και ημέρες και συνεπώς υψηλά επίπεδα αυτών των μορίων μπορεί να 

ανιχνευθούν στο πλάσμα για τουλάχιστον 4h (285, 289, 299, 300). 

Σε επεμβάσεις για καλοήθεις παθήσεις έχει βρεθεί ανάπτυξη οξειδωτικού στρες, καθώς 

και ότι οι δείκτες του οξειδωτικού στρες επανέρχονται στα προεγχειρητικά επίπεδα μετά 

την πάροδο ημερών μέχρι και εβδομάδων από την επέμβαση, αναλόγως του τύπου της 

επέμβασης (227, 329). 

Οι ασθενείς με ορθοκολικό καρκίνο παρουσιάζουν υψηλότερο οξειδωτικό στρες, 

συγκριτικά με τα υγιή άτομα. Αυξημένα επίπεδα MDA λιπιδιακών υπεροξειδίων και 

TBARS, καθώς και  8-oxodGuo έχουν βρεθεί σε ιστούς ορθοκολικού καρκίνου (266, 

267, 269). Τα PC έχουν βρεθεί επίσης αυξημένα σε ασθενείς με ορθοκολικό καρκίνο 

(270, 330), ενώ έχει παρατηρηθεί επίσης, αυξητική ρύθμιση του γονιδίου της iNOS, 

καθώς και του κύριου γονιδίου που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή NO
·
, σε 

ανθρώπινους ιστούς ορθοκολικού καρκίνου (331, 332). 

Μολονότι η χειρουργική εμπλέκεται στη δημιουργία οξειδωτικού στρες, όπως έχει 

αποδειχθεί από μελέτες σε επεμβάσεις για καλοήθεις παθήσεις (271), οι ασθενείς με 

κακοήθεις παθήσεις όταν υποβληθούν σε χειρουργική εξαίρεση του καρίνου, 

παρουσιάζουν μια συνολική πτώση του οξειδωτικού στρες (269, 270). 

Στην παρούσα μελέτη, ενώ παρατηρήθηκε πτώση του οξειδωτικού στρες και στις δύο 

ομάδες των ασθενών, κάποιοι από τους δείκτες παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερη 

πτώση στην ομάδα των ασθενών που χειρουργήθηκαν λαπαροσκοπικά. Η διαφορά αυτή 

αντανακλά το χαμηλότερο οξειδωτικό στρες που δημιουργείται κατά τη λαπαροσκοπική 



 157 

χειρουργική. Αφού η εξαίρεση του καρκίνου προκαλεί μείωση του οξειδωτικού στρες και 

στις δύο ομάδες, πιστεύουμε ότι η περαιτέρω μείωση που παρατηρήθηκε στην ομάδα των 

ασθενών που χειρουργήθηκαν λαπαροσκοπικά οφείλεται στους εξής παράγοντες: 

1. Χειρουργικό τραύμα 

2. Εκθεση της περιτοναϊκής κοιλότητας στην ατμόσφαιρα (στην ανοιχτή χειρουργική) 

3. Χειρισμοί στον εντερικό σωλήνα 

4. Θέση Trendelenburg των ασθενών (στη λαπαροσκοπική χειρουργική)  

Το χειρουργικό τραύμα σχετίζεται με τη δημιουργία ΔΜΟ/ΔΜΑ και ευθύνεται για 

δυσλειτουργίες των αμυντικών βιολογικών συστημάτων στις επιθέσεις των ΔΜΟ/ΔΜΑ 

(176, 263). Οι χειρισμοί κατά τη διάρκεια των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων είναι 

ελάχιστα τραυματικοί για το περιτόναιο και τα όργανα της περιτοναϊκής κοιλότητας, 

ελαχιστοποιώντας, με αυτόν τον τρόπο τη φλεγμονώδη αντίδραση στον εντερικό 

σωλήνα. Ο Schietroma και οι συνεργάτες του (204) βρήκαν ότι κατά τη διερεύνηση της 

περιτοναϊκής κοιλότητας, η οποία διενεργείται στην αρχή κάθε λαπαροτομίας, σχετίζεται 

με  τους μείζονες χειρισμούς στον εντερικό σωλήνα και με αύξηση της εντερικής 

διαπερατότητας. Το χειρουργικό τραύμα, οι χειρισμοί στον εντερικό σωλήνα και η έλξη 

του μεσεντερίου είναι λιγότερο εκσεσημασμένα στη λαπαροσκοπική χειρουργική, λόγω 

του άφθονου χώρου που δημιουργείται από το πνευμοπεριτόναιο και της ενισχυμένης 

ορατότητας που επιτυγχάνεται με τη χρήση του λαπαροσκοπίου. Συνεπώς, η 

ελαχιστοποίηση του χειρουργικού τραύματος και των χειρισμών στον πεπτικό σωλήνα 

είναι δύο από τους παράγοντες στους οποίους μπορεί να οφείλεται το χαμηλότερο 

οξειδωτικό στρες που παρατηρήθηκε στους ασθενείς της λαπαροσκοπικής ομάδας.  

Η θέση Trendelenburg, από αιμοδυναμικής άποψης, φαίνεται ότι σχετίζεται με μη 
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σημαντικές μεταβολές στην αιματική κυκλοφορία του πυλαίου συστήματος κατά τη 

διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων (333). Ως εκ τούτου, οι βλάβες ισχαιμίας-

επαναιμάτωσης μπορεί να είναι μικρότερες και το οξειδωτικό στρες λιγότερο. Πράγματι, 

έχουν βρεθεί υψηλότερα επίπεδα MDA σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 

λαπαροσκοπικές επεμβάσεις για τις οποίες έπρεπε να τοποθετηθούν σε θέση anti-

Trendelenburg, σε σχέση με ασθενείς που υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις 

για τις οποίες τοποθετήθηκαν σε θέση Trendelenburg (227, 329). 

Η έκθεση της περιτοναϊκής κοιλότητας στον ατμοσφαιρικό αέρα, κατά τις ανοιχτές 

επεμβάσεις, μπορεί να αποτελεί άλλον έναν παράγοντα που σχετίζεται με τις διαφορές 

στα επίπεδα του οξειδωτικού στρες, ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η μερική πίεση του 

οξυγόνου στην περιτοναϊκή κοιλότητα είναι πιο χαμηλή από ότι στην ατμόσφαιρα (< 

40mmHg). Στις λαπαροτομίες τα όργανα της περιτοναϊκής κοιλότητας εκτίθενται σε 

μεγάλες συγκεντρώσεις οξυγόνου και για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αντίθετα από ότι 

συμβαίνει στις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις (191). 

Το οξειδωτικό στρες εμπλέκεται στη φλεγμονώδη αντίδραση. Κατά τη διάρκεια της 

φλεγμονώδους αντίδρασης, μαστοκύτταρα και λευκοκύτταρα συγκεντρώνονται στο 

σημείο της βλάβης και προκαλούν το λεγόμενο «αναπνευστικό παλμό», λόγω αυξημένης 

πρόσληψης οξυγόνου, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση και τη συγκέντρωση 

ΔΜΟ/ΔΜΑ. Από την άλλη, τα κύτταρα που παίρνουν μέρος στη φλεγμονώδη αντίδραση 

παράγουν διαλυτούς διαμεσολαβητές, όπως μεταβολίτες του αραχιδονικού οξέως, 

κυτταροκίνες και χημειοκίνες, οι οποίες δρουν επιστρατεύοντας περισσότερα 

φλεγμονώδη κύτταρα στο σημείο της φλεγμονώδους αντίδρασης και παράγοντας 

μεγαλύτερες ποσότητες ΔΜΟ/ΔΜΑ. Αυτοί οι «διαμεσολαβητές κλειδιά» είναι σε θέση 
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να ενεργοποιήσουν καταρράκτες μεταγωγικών σημάτων, όπως επίσης, να προκαλέσουν 

μεταβολές σε μεταγραφικούς παράγοντες, όπως ο πυρηνικός παράγοντας κάπα B (NF-

κB). Η επαγωγή της COX-2, της επαγωγικής συνθετάσης του πρωτοξειδίου του αζώτου 

(iNOS), η ανώμαλη έκφραση των φλεγμονωδών κυτταροκινών, όπως οι TNF-α, IL-1, IL-

6 και IL-8, καθώς οι ανωμαλίες στην έκφραση των ειδικών microRNAs παίζουν επίσης 

ρόλο στη δημιουργία οξειδωτικού στρες μέσω της φλεγμονώδους αντίδρασης (134). Σε 

προηγούμενες μελέτες έχει βρεθεί ότι οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική 

επέμβαση για ορθοκολικό καρκίνο παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα σε α-defensins, 

TLR-2, and TLR-4 εικοσιτέσσερεις ώρες μετά την επέμβαση σε σχέση με τους ασθενείς 

που υποβλήθηκαν σε ανοιχτή επέμβαση (259, 260). Δεδομένου ότι το οξειδωτικό στρες 

εμπλέκεται στη φλεγμονώδη αντίδραση και αντίστροφα (134, 135, 334-336), θα 

μπορούσε να υποταθεί ότι τα βραχυπρόθεσμα οφέλη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής 

σχετίζονται σε κάποιο βαθμό με το χαμηλότερο οξειδωτικό στρες που δημιουργείται από 

αυτή την προσπέλαση. Επιπλέον, δεδομένου ότι το οξειδωτικό στρες εμπλέκεται στην 

καρκινογένεση, στην εξάπλωση του καρκίνου και στη μεταστατικότητα (134, 264), δεν 

θα μπορούσε να αποκλεισθεί και η ύπαρξη κάποιου πλεονεκτήματος, από ογκολογικής 

άποψης, λόγω του χαμηλότερου οξειδωτικού στρες. Μάλιστα, κάποιες μελέτες 

αναφέρουν χαμηλότερα ποσοστά υποτροπών και συνολικά μεγαλύτερα ποσοστά 

επιβίωσης στους ασθενείς με νόσο σταδίου III οι οποίοι υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική 

εξαίρεση συγκριτικά με τους ασθενείς που χειρουργήθηκαν ανοιχτά (246, 253, 254). 

Τα αντιοξειδωτικά που μελετήθηκαν (HSA, UCB και UA) ανήκουν στην κατηγορία των 

μη ενζυματικών ενδογενών αντιοξειδωτικών. Οι μεταβολές των επιπέδων των 

αντιοξειδωτικών, στα χρονικά διαστήματα, φαίνεται να επιπεβαιώνουν την υπόθεση του 
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πλεονεκτήματος της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, καθώς παρουσιάζουν ανάλογη 

διακύμανση. Με εξαίρεση τα επίπεδα της HSA τα οποία παρουσιάζουν μείωση κατά το 

διεγχειρητικό διάστημα· αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί με την αύξηση των επιπέδων της 

ασύζευκτης χολερυθρίνης (339), τα επίπεδα όλων των αντιοξειδωτικών (HSA, UCB και 

UA) αυξάνονται κατά τη μετεγχειρητική περίοδο, ειδικότερα στους ασθενείς που 

υποβλήθηκαν σε εκτομή του όγκου λαπαροσκοπικά.  

Σχετικά με τα επίπεδα των αντιοξειδωτικών στους ασθενείς με καρκίνο, τα 

αποτελέσματα των μελετών είναι αντικρουόμενα. Κάποιες μελέτες αναφέρουν αύξηση 

των επιπέδων, ενώ κάποιες άλλες παρουσιάζουν μειωμένα επίπεδα (338-340). Μια 

εύλογη εξήγηση θα μπορούσε να είναι ότι τα επίπεδα των αντιοξειδωτικών στο πλάσμα 

των ασθενών με καρκίνο εξαρτώνται από το στάδιο της νόσου (339, 340). H αύξηση των 

επιπέδων των δεικτών της αντιοξειδωτικής ικανότητας κατά τη μετεγχειρητική περίοδο, 

αντικατοπτρίζει τη δυνατότητα του οργανισμού να ανακτά την οξειδοαναγωγική 

ισορροπία. Φαίνεται ότι οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική επέμβαση 

ανακτούν την οξειδοαναγωγική ισοπρροπία πιο γρήγορα από εκείνους που 

χειρουργήθηκαν ανοιχτά.    

Στην παρούσα μελέτη αναδεικνύεται ότι τα 8-epiPGF2a είναι ο καταλληλότερος δείκτης 

για τον πρώιμο και άμεσο προσδιορισμό του οξειδωτικού στρες σε ασθενείς που 

υποβάλονται σε χειρουργική επέμβαση για ορθοκολικό καρκίνο. Αυτό ίσως να οφείλεται 

στο ότι τα λιπίδια των μεμβρανών επηρεάζονται άμεσα από τη δράση των ΔΜΑ/ΔΜΑ, 

ενώ οι πρωτεΐνες και τα νουκλεϊκά οξέα επηρεάζονται σε δεύτερο χρόνο. Σε αυτό ίσως 

να οφείλεται και η άμεση ανίχνευση της μεταβολής των επιπέδων των 8-epiPGF2a στο 

πλάσμα των ασθενών. 
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Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται η βραχυπρόθεσμη επίδραση της λαπαροσκοπικής 

χειρουργικής στους δείκτες του οξειδωτικού στρες. Παρότι κάποιοι δείκτες έχουν μικρό 

χρόνο ημίσειας ζωής, καθώς το οξειδωτικό στρες εξακολουθεί να υπάρχει και η 

οξειδοαναγωγική ομοιοστασία να είναι διαταραγμένη, οι δείκτες του οξειδωτικού στρες 

συνεχίζουν να παράγονται. Συνεπώς, ο προσδιορισμός τους ακόμη και στην 

διεγχειρητική ή/και την πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο, θα μπορούσε να συνεπάγεται 

κάποια βλάβη ή κάποιο πλεονέκτημα.  

Η πραγματοποίηση μελετών που θα ερευνούν το οξειδωτικό στρες σε απώτερες χρονικές 

περιόδους και θα επικεντρώνονται στα ογκολογικά αποτελέσματα κρίνονται αναγκαίες 

για την καλύτερη διευκρίνηση και επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν 

από αυτή τη μελέτη. 
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VIII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι: 

1. H λαπαροσκοπική προσπέλαση στη χειρουργική του ορθοκολικού καρκίνου 

σχετίζεται με σημαντικά χαμηλότερο οξειδωτικό στρες σε σύγκριση με την 

ανοικτή. 

2. Τα 8-epiPGF2a αντιπροσωπεύουν τον πιο κατάλληλο δείκτη οξειδωτικού στρες για 

τον καθορισμό της οξειδωτικής κατάστασης των ασθενών που υποβλήθηκαν σε 

χειρουργική επέμβαση για ορθοκολικό καρκίνο. 

3. Από τη μελέτη της οξείδωσης του RNA στον καρκίνο παχέος εντέρου και ορθού θα 

μπορούσαν να προκύψουν καινούργια συμπεράσματα είτε σε μοριακό είτε σε 

κλινικό επίπεδο.  
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IX. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός: Ο ορθοκολικός καρκίνος, καθώς και η χειρουργικές επεμβάσεις που αφορούν 

στο παχύ έντερο και στο ορθό σχετίζονται με αυξημένο οξειδωτικό στρες μέσω 

διαφορετικών μηχανισμών. Στην παρούσα μελέτη, αξιολογήθηκαν και συγκρίθηκαν τα 

επίπεδα διαφορετικών δεικτών οξειδωτικού στρες σε ασθενείς με ορθοκολικό καρκίνο 

που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση με λαπαροσκοπική ή ανοιχτή προσπέλαση. 

Υλικό/Μέθοδοι: Εξήντα ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου τυχαιοποιήθηκαν σε 

δύο ομάδες, την ομάδα της λαπαροσκοπικής (ΑΠ) και την ομάδα της ανοικτής 

προσπέλασης (ΑΠ). Η λιπιδιακή υπεροξείδωση, η οξείδωση των πρωτεϊνών, η οξείδωση 

του RNA και οι βλάβες από δραστικές μορφές αζώτου διερευνήθηκαν μέσω 

προσδιορισμού των 8-ισοπροστανίων (8-epiPGF2a), των καρβονυλίων (PC), της 8-

υδροξυγουανοσίνης (8-OHG) και της 3-νιτροτυροσίνης (3-ΝΤ) αντίστοιχα, στο πλάσμα 

των ασθενών. Σκοπός ήταν η ανάλυση και η σύγκριση των επιπέδων των δεικτών του 

οξειδωτικού στρες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και μεταξύ των ομάδων. 

Αποτελέσματα: Τα επίπεδα των 8-epiPGF2a, 3-ΝΤ, και 8-OHG ήταν σημαντικά 

χαμηλότερα στην ομάδα ΛΠ 24 ώρες μετά την επέμβαση (p < 0.05 ). Έξι ώρες 

μετεγχειρητικά, τα επίπεδα των 8-epiPGF2a και 3-ΝΤ ήταν σημαντικά χαμηλότερα στην 

ομάδα ΛΠ (p < 0,05 ). Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα επίπεδα των PC μεταξύ των 

δύο ομάδων στα διάφορα χρονικά διαστήματα. Μετεγχειρητικά, στην ομάδα ΑΠ, τα 

επίπεδα των 8-epiPGF2a ήταν σημαντικά χαμηλότερα από τα προεγχειρητικά (p<0,01). 

Στην ομάδα ΛΠ, τα μετεγχειρητικά επίπεδα 8-epiPGF2a, 3-ΝΤ, και 8-OHG ήταν 

σημαντικά χαμηλότερα από τα προεγχειρητικά (p < 0,05). 

Συμπεράσματα: Η λαπαροσκοπική προσπέλαση στη χειρουργική για ορθοκολικό 



 164 

καρκίνο σχετίζεται με χαμηλότερο οξειδωτικό στρες σε σύγκριση με την ανοικτή. Τα 8-

epiPGF2a φαίνεται να αποτελούν τον πλέον κατάλληλο δείκτη για τον άμεσο 

προσδιορισμό της οξειδωτικής κατάστασης των ασθενών που υποβλήθηκαν σε 

χειρουργική επέμβαση για ορθοκολικό καρκίνο.  
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X. SUMMARY 

Background: Colorectal cancer as well as colorectal surgery is associated with increased 

oxidative stress through different mechanisms. In this study the levels of different 

oxidative stress markers were comparatively assessed in patients who underwent 

laparoscopic or conventional resection for colorectal cancer. 

Methods: Sixty patients with colorectal cancer were randomly assigned to undergo 

laparoscopic (LS) or open surgery (OS). Lipid, protein, RNA, and nitrogen damage was 

investigated by measuring serum 8-isoprostanes (8-epiPGF2a), protein carbonyls (PC), 8-

hydroxyguanosine (8-OHG), and 3-nitrotyrosine (3-NT), respectively. The primary end 

point of the study was to analyze and compare serum levels of the oxidative stress 

markers between the groups. 

Results: Postoperative serum levels of 8-epiPGF2a, 3-NT, and 8-OHG were significantly 

lower in the LS group at 24 h after surgery (p < 0.05). At 6 h postoperatively, the levels 

of 8-epiPGF2a and 3-NT were significantly lower in the LS group (p < 0.05). No 

difference in the levels of PC was found between the two groups at any time point. In the 

OS group, postoperative levels of 8-epiPGF2a were significantly lower than the 

preoperative values (p < 0.01). In the LS group, the postoperative values of 8-epiPGF2a, 

3-NT, and 8-OHG were significantly lower than the pre- operative values (p < 0.05). 

Conclusion: Laparoscopic surgery for colorectal cancer is associated with lower 

oxidative stress compared to open surgery. 8-epiPGF2a was the most suitable marker for 

readily defining the oxidative status in patients who underwent surgery for colorectal 

cancer. 

Keywords Colorectal cancer. Oxidative stress markers 
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