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Εισαγωγή 

Η ενδοφθάλµια φλεγµονή αποτελεί σοβαρή διαταραχή του οφθαλµού, 

φλεγµονή που αν µείνει αθεράπευτη µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή απώλεια 

όρασης. Συνήθεις οφθαλµικές παθήσεις, η παθοφυσιολογία των οποίων 

περιλαµβάνει φλεγµονή, περιλαµβάνουν τη ραγοειδίτιδα, τη διαβητική 

αµφιβληστροειδοπάθεια και το κυστικό οίδηµα της ωχράς κηλίδας µετά από 

επέµβαση καταρράκτη. Τα Μη Στεροειδή Αντιφλεγµονώδη Φάρµακα (ΜΣΑΦ) 

αποτελούν εκλεκτικούς ή µη αναστολείς της Κυκλοοξυγενάσης (COX), ενζύµου 

που εµπλέκεται στον µεταβολισµό του αραχιδονικού οξέος και αυξάνει την 

έκκριση προσταγλανδινών [1], δράση µέσω της οποίας αναστέλλουν την 

εκδήλωση φλεγµονής. Σε σχέση µε τα στεοειδή, τα ΜΣΑΦ πλεονεκτούν διότι η 

οφθαλµική τους χρήση δεν σχετίζεται µε ανεπιθύµητες ενέργειες (όπως αύξηση 

της ενδοφθάλµιας πίεσης και ανάπτυξη καταρράκτη) [2].   

Στην Οφθαλµολογία η χρήση των ΜΣΑΦ είναι περιορισµένη και αφορά 

κατά κύριο λόγο την τοπική χορήγηση µε µορφή οφθαλµικών σταγόνων σε 

φλεγµονώδεις καταστάσεις του προσθίου ηµιµορίου [1]. Λόγω των φραγµών 

που διαθέτει ο οφθαλµός, η συγκέντρωση του φαρµάκου που φτάνει στο 

οπίσθιο ηµιµόριο, µετά από ενστάλλαξη στον κερατοειδή, δεν φτάνει σε 

θεραπευτικά επίπεδα. Μία υποσχόµενη λύση είναι η απευθείας χορήγηση των 

ΜΣΑΦ ενδοϋαλοειδικά προκειµένου να επιτευχθούν υψηλά επίπεδα φαρµάκου 

στο οπίσθιο ηµιµόριο.  

Το κύριο µειονέκτηµα των ΜΣΑΦ αποτελεί ο µικρός χρόνος ηµιζωής 

τους λόγω του µικρού µοριακού βάρους. Έτσι για να επιτευχθούν τα 

θεραπευτικά επίπεδα του φαρµάκου για κάποιο χρονικό διάστηµα απαιτούνται 

συχνές ενδοφθάλµιες εγχύσεις. Το γεγονός αυτό αυξάνει τις πιθανότητας 

εµφάνισης αποκόλλησης αµφιβληστροειδούς, αιµορραγίας, ενδοφθαλµίτιδας 

καθώς επίσης και της µη συµµόρφωσης των ασθενών. Η ανάπτυξη 

συστηµάτων βραδείας αποδέσµευσης µε εγκλωβισµό των φαρµάκων αυτών θα 

έχει ως αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη βιοδιαθεσιµότητα των ΜΣΑΦ στην 

υαλοειδική κοιλότητα µειώνοντας τον κίνδυνο ανεπιθύµητων ενεργειών και την 

καλύτερη συνεργασία των ασθενών. Νανοσωµατίδια όπως τα πολυµερή και τα 

λιποσώµατα είναι οι πλέον βιοσυµβατές και µη-τοξικές νανο-µορφές φορέων 

φαρµάκων [3].  

Η πιθανή εφαρµογή των λιποσωµάτων και πολυµερών ως φορέων για 

οφθαλµική χορήγηση φαρµάκων έχει µελετηθεί από διαφορετικές ερευνητικές 

οµάδες [4, 5]. Έχει προταθεί ότι ενδοϋαλοειδική χορήγηση τέτοιων νανο- και 
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µικρο- µεταφορέων µπορεί να βελτιώσει την θεραπευτική αντιµετώπιση 

παθολογιών του οπίσθιου τµήµατος του οφθαλµού. Με βάση τις φυσικοχηµικές 

τους ιδιότητες, τα παραπάνω νανοσωµατίδια εγκλωβισµού, µεταφοράς και 

απελευθέρωσης φαρµάκων έχουν τη δυνατότητα να υπερβαίνουν φραγµούς 

όπως ο αιµατοαµφιβληστροειδικός και να συνιστούν ασφαλή και 

αποτελεσµατικά συστήµατα οφθαλµικής χορήγησης φαρµάκων, που 

επιτυγχάνουν υψηλές θεραπευτικές συγκεντρώσεις στην περιοχή για 

παρατεταµένα χρονικά διαστήµατα. Επιπλέον, µπορούν να προσφέρουν: (i) 

δυνατότητα στόχευσης συγκεκριµένων κυττάρων ή περιοχών ,  (ii) προστασία 

δραστικών συστατικών από το περιβάλλον στην περιοχή χορήγησης κ.ά. 

Επιπρόσθετα, µπορούν να ενσωµατώνουν/εγκλωβίζουν περισσότερα από ένα 

φάρµακα, εάν απαιτείται θεραπεία µε συνδυασµό φαρµάκων, διασφαλίζοντας 

ότι θα αποδοθεί η βέλτιστη αναλογία των δύο φαρµάκων στην περιοχή δράσης 

τους, ανεξάρτητα από τα φαρµακοκινητικά χαρακτηριστικά του κάθε µορίου.  

Η ενδοφθάλµια δράση πολυµερικών νανοµεταφορέων έχει επίσης 

µελετηθεί εκτενώς πρόσφατα. Για παράδειγµα, πολυµερικά νανοσωµατίδια µε 

βάση το πολυ(λακτίδιο) PLA που περιείχαν βηταµεθαζόνη χρησιµοποιήθηκαν 

για τη θεραπεία ραγοειδοαµφιβληστροειδίτιδας και επέδειξαν πολύ καλή 

αντιφλεγµονώδη δράση [6]. Κατά τη χορήγηση πολυµερικών σωµατιδίων µε 

βάση το Eudragit RS100 που περιείχαν ιµπουπροφαίνη, το θεραπευτικό 

αποτέλεσµα επιτεύχθηκε µε συγκέντρωση φαρµάκου µικρότερη από αυτήν των 

αντίστοιχων οφθαλµικών σταγόνων [7].  

Έτσι λοιπόν η ανάπτυξη καινοτόµων νανοσωµατιδιακών µορφών για 

αργή αποδέσµευση ΜΣΑΦ θεωρείται εξέχουσας σηµασίας µε στόχο τη 

βελτίωση της θεραπευτικής αντιµετώπισης φλεγµονωδών παθήσεων του 

οπισθίου ηµιµορίου του οφθαλµού. Τα συστήµατα βραδείας αποδέσµυεσης 

ΜΣΑΦ θα επιτρέψουν την αποτελεσµατική και ασφαλή αντιµετώπιση των 

παθήσεων µε µικρό αριθµό ενέσεων και µειωµένο κίνδυνο ανεπιθύµητων 

ενεργειών και επιπλοκών. 
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1. Μη λοιµώδης Ενδοφθάλµια φλεγµονή 
 
Η ενδοφθάλµια φλεγµονή αποτελεί µία ευρεία κατηγορία δυνητικά απειλητικών 

για την όραση ενδοφθάλµιων φλεγµονωδών παθήσεων λοιµώδους ή µη 

αιτιολογίας και αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 10% των σοβαρών 

οφθαλµολογικών αναπηριών. Η παθολογία προέρχεται από την ενεργοποίηση 

των µοριακών και κυτταρικών µηχανισµών της φλεγµονής εντός του οφθαλµού 

και την παρατεταµένη παραγωγή κυτταροτοξικών κυτοκινών και άλλων 

ανοσορυθµιστικών πρωτεϊνών στον οφθαλµό. Η αιτιολογία της ενδοφθάλµιας 

φλεγµονής, η οποία αντιπροσωπεύει φάσµα διαταραχών που περιλαµβάνουν 

τη ραγοειδίτιδα αλλά και πιο σύνθετες συστηµατικές οντότητες όπως ο 

διαβήτης, τον τελευταίο αιώνα, µεταβάλλεται από λοιµώδη σε αυτοάνοση.  

Η εµφάνιση κορτικοστεροειδών στη δεκαετία του 1950 καθόρισε µια νέα 

εποχή θεραπείας και από τότε η πρόοδος στη διαχείριση κυρίως οπίσθιων 

ραγοειδίτιδων έχει επιτευχθεί µέσω της βελτίωσης της διάγνωσης, της 

ικανότητας να εκτιµάται περισσότερο η σοβαρότητα της πάθησης καθώς και να 

παρακολουθείται η ανταπόκριση στη θεραπεία, η υποκείµενη παθοφυσιολογία, 

η καλύτερη ταυτοποίηση των ασθενών που διατρέχουν κίνδυνο µακροχρόνιας 

απώλειας της όρασης και, τέλος, η ανάπτυξη πιο στοχοθετηµένης θεραπείας. 

Η ενδοφθάλµια φλεγµονή αντιπροσωπεύει το 10-15% της 

αµφοτερόπλευρης και το 22% της ετερόπλευρης τύφλωσης στις Ηνωµένες 

Πολιτείες και το 10% των προβληµάτων όρασης στο Ηνωµένο Βασίλειο [8]. Αν 

και είναι δεύτερη στην κατάταξη µετά τη διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια ως 

κύρια αιτία τύφλωσης σε άτοµα ηλικίας 20-65 ετών, περιλαµβάνει µια 

ετερογενή οµάδα οφθαλµικών φλεγµονωδών διαταραχών και κατά συνέπεια 

υπάρχουν τεράστια εµπόδια στην οργάνωση, τη χρηµατοδότηση και τη 

συγκέντρωση ασθενών για τυχαιοποιηµένες ελεγχόµενες µελέτες, µε 

αποτέλεσµα την έλλειψη στοιχείων για την καλύτερη διαχείριση των ασθενών 

[9]. Η ενδοφθάλµια φλεγµονή εκτιµάται ότι προσβάλλει έως και 115 άτοµα ανά 

100.000 στον δυτικό κόσµο [10], από τα οποία µόλις στο ένα τέταρτο απαιτείται 

συστηµατική ανοσοκαταστολή. Περίπου το 35% παραµένουν µε εγκατεστηµένα 

προβλήµατα όρασης, συχνά µετά από µια παρατεταµένη χρόνια 

υποτροπιάζουσα πορεία ασθένειας [11].  

Mία από τις αιτίες της µη-λοιµώδους ενδοφθάλµιας φλεγµονής αποτελεί 

η φλεγµονή που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέµβασης στον 

οφθαλµό, όπως αυτή της φακοθρυψίας σε ασθενείς µε καταρράκτη. Με τις 
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νεότερες εξελίξεις στην Οφθαλµολογία και τη χρήση ολοένα και πιο 

αναπτυγµένης τεχνολογίας, η παρουσία µετεγχειρητικής φλεγµονής έχει 

µειωθεί σηµαντικά. Παρά τον έλεγχο όµως της φλεγµονής µε τοπική 

ενστάλλαξη κολλυρίων στεροειδών, ένα ποσοστό ασθενών εµφανίζει 

εµµένουσα φλεγµονή και ανάπτυξη ψευδοφακικού κυστικού οιδήµατος της 

ωχράς κηλίδας, µε αποτέλεσµα τη µείωση της όρασης. 

 

1.1 Παθοφυσιολογία µη λοιµώδους µετεγχειρητικής ενδοφθάλµιας 
φλεγµονής και ο ρόλος της COX 
 

Η µη λοιµώδης µετεγχειρητική οφθαλµική φλεγµονή αναπτύσσεται, 

τουλάχιστον εν µέρει, από την απελευθέρωση των προσταγλανδινών από τον 

ραγοειδή (ίριδα, ακτινωτό σώµα, χοριοειδής). Οι προσταγλανδίνες, όταν 

εµφανίζονται µετά από τραύµα, ενδοφθάλµια χειρουργική επέµβαση ή σε 

συνδυασµό µε ραγοειδίτιδα, µπορεί να συµβάλλουν στη διάσπαση των 

αιµοοφθαλµικών φραγµών, τη µετέπειτα αγγειοδιαστολή και τη µετανάστευση 

των κυττάρων και τέλος την εµφάνιση του κυστικού οιδήµατος της ωχράς 

κηλίδας, οντότητα που ευθύνεται για σηµαντική µείωση της όρασης των 

ασθενών [12]. Η ενεργοποίηση της φωσφολιπάσης Α2 µετά από βλάβη ιστού 

διασπά τα φωσφολιπίδια των κυτταρικών µεµβρανών σε αραχιδονικό οξύ. Τα 

ένζυµα κυκλοξυγενάσης (COX) µετατρέπουν το αραχιδονικό οξύ σε 

προσταγλανδίνες (PGs) και θροµβοξάνες, ενώ τα ένζυµα της 5-

λιποποξυγενάσης µετατρέπουν το αραχιδονικό οξύ σε λευκοτριένια [13]. Τα 

ένζυµα της COX καταλύουν την παραγωγή πέντε κατηγοριών των PGs: PGE2, 

PGD2a, PGI2, και Θροµβοξάνης A2. Υπάρχουν δύο κύριες ισοµορφές της COX, 

COX-1 και COX-2 καθώς και µία τρίτη COX-3 που δεν έχει πλήρως 

χαρακτηριστεί [14]. Η προσταγλανδίνη-Ε2 είναι η κύρια PG στον 

αµφιβληστροειδή [15]. 

Η COX-1 συµβάλλει στις φυσιολογικές διεργασίες και εκφράζεται στο 

γαστρεντερικό σωλήνα, στους νεφρούς, στα αιµοπετάλια και στο αγγειακό 

ενδοθήλιο [16]. Το COX-2 είναι ένα επαγώγιµο ένζυµο που αυξάνεται κατά τη 

διάρκεια του πόνου, του πυρετού και της φλεγµονώδους απάντησης, αλλά 

εκφράζεται επίσης σε µερικά συστήµατα υπό φυσιολογικές συνθήκες. Το COX-

2 αποτελεί την κυρίαρχη ισοµορφή των κυττάρων του µελαγχρόου επιθηλίου 

του αµφιβληστροειδούς (RPE) και αυξάνεται από την παρουσία 

προφλεγµονωδών κυτοκινών [17]. Το COX-2 και οι PGs παίζουν σηµαντικό 
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ρόλο τόσο στην ενδοφθάλµια φλεγµονή όσο και στην αγγειογένεση. Σε µία 

µελέτη αναφέρεται πως η PGE2 επάγει την έκφραση του mRNA του αγγειακού 

ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF) και του βασικού ινοβλαστικού 

αυξητικού παράγοντα στα κύτταρα Muller µέσω της οδού αδενυλικής 

κυκλάσης-πρωτεϊνικής κινάσης Α [18]. Έτσι, λοιπόν, η αναστολή της COX και η 

µείωση των επιπέδων των PGs έχει ως αποτέλεσµα την ελλάτωση της 

ενδοφθάµιας φλεγµονής και του αµφιβληστροειδικού οιδήµατος. 

 

2. Προσταγλανδίνες και αγγειογένεση 
 Ένας αυξανόµενος αριθµός δηµοσιεύσεων υποστηρίζει το ρόλο των PGs στην 

παθογένεση της διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας (DR), στην ηλικιακή 

εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD) και στην απόφραξη φλέβας του 

αµφιβληστροειδούς (BRVO), τις συχνότερες αιτίες της νοµικής τύφλωσης στους 

ηλικιωµένους (> 65) ενήλικες [27-30]. Οι παθήσεις αυτές σχετίζονται µε 

αγγειογένεση του αµφιβληστροειδούς και έκφραση του παράγοντα VEGF. Η 

COX-2 έχει ανιχνευθεί σε νεοαγγειακές µεµβράνες του χοριοειδούς και 

σηµαντικός αριθµός δηµοσιεύσεων υποστηρίζουν το ρόλο COX ως υποκινητή 

της αγγειογένεσης [31-33]. Επίσης, άλλες µελέτες υποστηρίζουν πως οι 

ασθενείς που λαµβάνουν τακτικά ΜΣΑΦ έχουν κατά 40-50% µείωση της 

πιθανότητας θανάτου από καρκίνο του παχέος εντέρου [34]. 

Φαρµακοεπαγόµενη αναστολή της COX φαίνεται να µειώνει την έκφραση του 

VEGF σε ανθρώπινες κυτταρικές καλλιέργειες του µελαγχρόου επιθηλίου, 

καταστέλλοντας τον VEGF τόσο σε τραύµα όσο και σε ισχαιµικά επαγόµενα 

µοντέλα αµφιβληστροειδικής αγγειογένεσης [35-37]. Αντίστοιχα πειραµατικές in 

vitro µελέτες αναφέρουν την αύξηση της έκφρασης του VEGF παράγοντα από 

τις PGE2  σε καλλιέργειες κυττάρων Muller, καθώς και την αύξηση ή µείωση του 

VEGF παράγοντα µετά από χρήση αγωνιστών ή ανταγωνιστών του υποδοχέα 

EP4 της PGE2  αντίστοιχα [35]. 

 

3. Ψευδοφακικό κυστικό οίδηµα της ωχράς κηλίδας  
Το ψευδοφακικό κυστικό οίδηµα της ωχράς κηλίδας (PCME) περιγράφηκε για 

πρώτη φορά το 1953 από τον A. Ray Irvine, Jr., σε ασθενείς µε ανεξήγητη 

απώλεια όρασης µετά από επέµβαση καταρράκτη [19]. Η αιτία της απώλειας 

της όρασης προσδιορίστηκε αργότερα από τους Gass και Norton ως εµφανές 

οίδηµα της ωχράς κηλίδας µε την κλασσική  πεταλοειδή µορφή µετά από 

χρώση του οπισθίου πόλου του οφθαλµού και όψιµης διαρροής της 
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φλουορεσκεΐνης µετά από φλουοραγγειογραφικό έλεγχο [20]. Η συχνότητα 

εµφάνισης του ψευδοφακικού κυστικού οιδήµατος περιορίστηκε µε τη 

µετάβαση από την ενδοπεριφακική επέµβαση καταρράκτη (60%) στην 

εξωπεριφακική (20%) και ακόµα περισσότερο µε την ανάπτυξη και εφαρµογή 

της φακοθρυψίας από µικρή τοµή [21]. Με τη χρήση της οπτικής τοµογραφίας 

συνοχής (OCT) ένα ποσοστό 4-11% των ασθενών που υποβάλλονται σε 

φακοθρυψία έχει ψευδοφακικό κυστικό οίδηµα, ωστόσο µπορεί να υπάρχουν 

ανατοµικές αλλαγές στη περιοχή της ωχράς στο 41% [22, 23] (Εικόνα 1).  

Οι περισσότεροι ασθενείς µε PCME έχουν αυτόµατη υποστροφή του 

οίδηµατος εντός 3 - 4 µηνών [24]. Ένα χρόνο µετά την επέµβαση, µια µικρή 

µειοψηφία ασθενών (<1%) δύναται να εµφανίσουν µειωµένη οπτική οξύτητα 

λόγω ψευδοφακικού οιδήµατος της ωχράς κηλίδας.  

 

 
Εικόνα 1. Αριστερά: φυσιολογική απεικόνιση της ωχράς κηλίδας. Δεξιά: απεικονίζεται το 

κυστικό οίδηµα της ωχράς κηλίδας µε παρουσία υγρού εντός του αµφιβληστροειδούς και 

αύξηση του κεντρικού πάχους του. 

 

3.1 Παθογένεση του ψευδοφακικού οιδήµατος της ωχράς κηλίδας 
Οι παράγοντες που συµβάλλουν στην παθογένεση του PCME περιγράφηκαν 

παραπάνω. Οι µεσολαβητές της φλεγµονής διαταράσσουν τον αιµατο-

ϋδατοειδικό φραγµό καθώς και τον αιµατοαµφιβληστροειδικό φραγµό, 

οδηγώντας σε αυξηµένη αγγειακή διαπερατότητα µε αποτέλεσµα την εµφάνιση 

του οιδήµατος της ωχράς κηλίδας. Η διάσπαση των φραγµών αυτών µπορεί να 

διευκολύνεται από την συνύπαρξη του διαβήτη, του γλαυκώµατος και της 

ραγοειδίτιδας [25]. Ο χειρισµός του προσθίου τµήµατος κατά τη διάρκεια του 

χειρουργείου µπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση του αραχιδονικού οξέος 

από τις κυτταρικές µεµβράνες µε παραγωγή  όπως περιγράφηκε παραπάνω 

είτε λευκοτριενίων είτε προσταγλανδινών. Αυτοί οι φλεγµονώδεις βιοδείκτες 

οδηγούν σε αυξηµένη διαπερατότητα αγγείων του αµφιβληστροειδούς και στην 
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ανάπτυξη ψευδοφακικού οιδήµατος της ωχράς κηλίδας. Εναλλακτικά, 

σύσπαση του οπίσθιου υαλοειδούς ως αποτέλεσµα φλεγµονής µπορεί να 

οδηγήσει σε µηχανική έλξη στα τριχοειδή περιωχρικά του αµφιβληστροειδούς 

και να οδηγήσει σε παρουσία οιδήµατος. Επίσης, συµφύσεις της ίριδας µε το 

υαλοειδές σώµα καθώς και ελκτικές δυνάµεις µπορεί να συµβάλλουν στην 

εµφάνιση του οιδήµατος [26]. 

 

 

4. Κορτικοστεροειδή στη θεραπεία µη λοιµώδους ενδοφθάλµιας 
φλεγµονής 
 
Μέχρι τώρα, η συστηµατική ανοσορρύθµιση µε από του στόµατος χορήγηση 

κορτικοστεροειδών είναι ο βασικός τρόπος θεραπείας για τον έλεγχο της 

φλεγµονής. Οι συστηµατικοί ανοσορρυθµιστές όπως οι αντιµεταβολίτες 

(µεθοτρεξάτη, αζαθειοπρίνη και µυκοφαινολάτη) και αναστολείς καλσινευρίνης 

(κυκλοσπορίνη και τακρόλιµους) συµπεριλαµβάνονται στο θεραπευτικό 

πλαίσιο. Παρόλο που τα από του στόµατος κορτικοστεροειδή και η 

ανοσορρυθµιστική θεραπεία είναι σε θέση να ελέγχουν αποτελεσµατικά τη 

φλεγµονή στους οφθαλµούς, πολλές συστηµατικές και οφθαλµικές 

ανεπιθύµητες ενέργειες συνδέονται µε την παρατεταµένη χρήση τους, οι οποίες 

παρουσιάζουν σηµαντική πρόκληση στη θεραπεία της µη λοιµώδους 

ενδοφθάλµιας φλεγµονής. Επιπλέον, τοπικά κορτικοστεροειδή, ενώ ελέγχουν 

ικανοποιητικά τη φλεγµονή του προσθίου τµήµατος του οφθαλµού, µπορεί να 

µην φθάσουν τα ενδιάµεσα και τα οπίσθια τµήµατα σε θεραπευτικές 

συγκεντρώσεις λόγω µειωµένης διεισδυτικότητας στο οπίσθιο τµήµα του 

οφθαλµού.  

Με τα ενδοϋαλοειδικά κορτικοστεροειδή το φάρµακο είναι σε θέση να 

φτάσει αποτελεσµατικά στην περιοχή - στόχο µε το πλεονέκτηµα της αποφυγής 

συστηµατικών ανεπιθύµητων ενεργειών. Η ενδοϋαλοειδική έγχυση 

κορτικοστεροειδών παραµένει η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη φαρµακευτική 

θεραπεία για τη µη λοιµώδη ενδοφθάλµια φλεγµονή του οπίσθιου τµήµατος, 

παρά την εγγενή νοσηρότητά τους [38, 39]. Τα κορτικοστεροειδή δρουν 

αναστέλλοντας τη δράση τόσο της COX όσο και της λιποξυγενάσης 5 και έτσι 

µειώνουν την παρουσία φλεγµονής και αγγειογένεσης.  

Επί του παρόντος, υπάρχουν διάφορες µέθοδοι για την έγχυση 

κορτικοστεροειδών στο υαλοειδές και τον αµφιβληστροειδή: ενδοϋαλοειδική 
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έγχυση τριαµσινολόνης (Triesence® [Alcon, Ft Worth, TX, USA] και Trivaris® 

[Allergan, Riverside, CA, ΗΠΑ], έχει εγκριθεί από την Αµερικανική Υπηρεσία 

Τροφίµων και Φαρµάκων (FDA) για ενδοφθάλµια χρήση και off-label Kenalog 

40 [Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, ΗΠΑ]) καθώς και ενδοφθάλµια 

εµφυτεύµατα φαρµάκων: 0,7 mg ένθεµα δεξαµεθαζόνης (Ozurdex®; Allergan 

Inc., Irvine, CA, USA),0,59mg ένθεµα φλουοκινολόνης (Retisert®, Bausch & 

Lomb Inc., Rochester, ΝΥ, USA) και 0,019 mg ένθεµα φλουοκινολόνης 

(ILUVIEN® · Alimera Sciences Limited, Aldershot, UK) [40]. Όµως, η χρήση 

των κορτικοστεοροειδών στον οφθαλµό έχει συνδεθεί µε διάφορες 

ανεπιθύµητες ενέργειες όπως ανάπτυξη καταρράκτη και αύξηση ενδοφθάλµιας 

πίεσης, καταστάσεις που αν δεν αντιµετωπιστούν έγκαίρως οδηγούν σε 

σοβαρή µείωση έως και απώλεια της όρασης [41]. Μία εναλλακτική και σχετικά 

ασφαλής µέθοδος θεραπείας για την ενδοφθάλµια φλεγµονή θα µπορούσε να 

θεωρηθεί η χρήση των µη στεροειδών αντιφλεγµονωδών φαρµάκων ως 

αναστολέων του ενζύµου COX και κατα συνέπεια των PGs. 

 

 

5. Μη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα 
Τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα (ΜΣΑΦ) θεωρούνται απο τα πιο 

συχνά συστηµατικά συνταγογραφούµενα φάρµακα λόγω της αναλγητικής, 

αντιπυρετικής και αντιφλεγµονώδους δράσης τους. Η κύρια δράση τους είναι 

να αναστέλλουν το ένζυµο της COX µειώνοντας τα επίπεδα των 

προσταγλανδινών, των λευκοτριενών και της θροµβοξάνης στο µονοπάτι της 

φλεγµονής (Εικόνα 2).  Στην οφθαλµολογία, τα ΜΣΑΦ χρησιµοποιούνται, αν 

και όχι τόσο συχνά, κυρίως τοπικά σε οφθαλµικές ενσταλλάξεις για την 

αντιµετώπιση φλεγµονών του προσθίου τµήµατος του οφθαλµού, όπως 

επισκληρίτιδα, επιπεφυκίτιδα, µείωση του άλγους µετά από διαθλαστικές 

επεµβάσεις καθώς και για τη σταθεροποίηση της µυδρίασης του οφθαλµού 

κατά τη διάρκεια του χειρουργείου [42].  

Τα στεροειδή δρουν παρεµποδίζοντας δύο µονοπάτια, αυτό της COX 

και της Λιποξυγενάσης-5 και ως εκ τούτου αναµένεται να είναι πιο 

αποτελεσµατικά στη µείωση της φλεγµονής και της αγγειογένεσης σε σχέση µε 

τα ΜΣΑΦ τα οποία παρεµποδίζουν µόνο το µονοπάτι της COX. Όµως, τα 

ενδοϋαλοειδικά στεροειδή συνδέονται µε σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες στον 

οφθαλµό συµπεριλαµβανοµένης της αύξησης της ενδοφθάλµιας πίεσης και της 

δηµιουργίας καταρράκτη. Έτσι λοιπόν, τα ΜΣΑΦ µπορούν να θεωρηθούν ως 



 17 

εναλλακτική µορφή θεραπείας σε περιπτώσεις ενδοφθάλµιας φλεγµονής [41]. 

 

 
Eικόνα 2. Καταρράκτης φλεγµονής. Δράση κορτικοστεροειδών και µη στεροειδών 

αντιφλεγµονωδών φαρµάκων στο µονοπάτι της φλεγµονής. 

 

Υπάρχουν πολλά εµπορικά διαθέσιµα σκευάσµατα που 

χρησιµοποιούνται στην οφθαλµολογία συµπεριλαµβάνοντας τη νεπαφενάκη, 

την βρωµφενάκη, την κετορολάκη, τη δικλοφενάκη και τη φλουρµπιπροφαίνη. 

Τα τελευταία χρόνια η τοπική χρήση της νεπαφενάκης έχει πάρει έγκριση από 

τον FDA για την πρόληψη του οιδήµατος του οπισθίου ηµιµορίου και 

συγκεκριµένα της ωχράς κηλίδας σε διαβητικούς ασθενείς µετά την υποβολή 

τους σε επέµβαση καταρράκτη [43]. Επίσης, µια αναδροµική µελέτη από τον 

Wolf αναφέρει υψηλότερη συχνότητα εµφάνισης µετεγχειρητικού κυστικού 

οιδήµατος της ωχράς κηλίδας σε ασθενείς που λάµβαναν µόνο τοπική 

πρεδνιζολόνη σε σχέση µε αυτούς που λάµβαναν συνδυασµό τοπικής 

πρεδνιζολόνης και νεπαφενάκης [44]. Σε µια άλλη µελέτη οι Miyake και 

συνεργάτες συνέκριναν ασθενείς που έλαβαν δικλοφενάκη 0,1% µε ασθενείς 

που έλαβαν φθοροµεθολόνη 0,1% και διαπίστωσαν ότι η µείωση της ροής του 

αίµατος στον χοριοειδή, η διάσπαση του αιµατοαµφιβληστροειδικού φραγµού 

και η συχνότητα εµφάνισης µετεγχειρητικού κυστικού οιδήµατος ήταν 

χαµηλότερα στους οφθαλµούς που έλαβαν δικλοφενάκη σε σχέση µε αυτούς 

που έλαβαν φθοροµεθολόνη. Η συνολική συχνότητα εµφάνισης 

αγγειογραφικού κυστικού οιδήµατος που µετρήθηκε πέντε εβδοµάδες µετά την 

επέµβαση ήταν 54,7% στην οµάδα των στεροειδών και 5,7% στην οµάδα των 
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ΜΣΑΦ [45]. 

Υπάρχουν αρκετές µελέτες που υποστηρίζουν τη δράση των ΜΣΑΦ σε 

ενδοφθάλµιες φλεγµονές καθώς και σε περιπτώσεις αγγειογένεσης όπως η 

διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια, η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και 

η απόφραξη φλέβας αµφιβληστροειδούς [46-48].  

Η τοπική χορήγηση των φαρµάκων αυτών όµως δεν επαρκεί για την 

αντιµετώπιση φλεγµονωδών καταστάσεων του οπισθίου ηµιµορίου του 

οφθαλµού. Τα επίπεδα των ΜΣΑΦ που επιτυγχάνονται στην υαλοειδική 

κοιλότητα αδυνατούν να φτάσουν τα απαιτούµενα θεραπευτικά επίπεδα. Μία 

εναλλακτική λύση λοιπόν είναι η ενδοϋαλοειδική έγχυση των φαρµάκων αυτών 

µε στόχο την επίτευξη άµεσα διαθέσιµων υψηλών συγκεντρώσεων. Οι 

Soheilian και συνεργάτες σε µια πιλοτική µελέτη της ενδοϋαλοειδικής έγχυσης 

δικλοφενάκης (500 mg / 0,1 mL) σε δέκα ασθενείς µε χρόνιο κυστικό οίδηµα 

της ωχράς κηλίδας έδειξαν βελτίωση της οπτικής οξύτητας σε επτά από τους 

δέκα οφθαλµούς χωρίς ανεπιθύµητες ενέργειες, χωρίς όµως σηµαντική µείωση 

στο κεντρικό πάχος της ωχράς κηλίδας [49].  

Μελέτες που διερεύνησαν την ενδοϋαλοειδική χρήση των ΜΣΑΦ ενώ 

έδειξαν ενθαρρυντικά αποτελέσµατα ως προς τη θεραπεία και την 

αποτελεσµατικότητα των ΜΣΑΦ, είχαν ως κύριο µειονέκτηµα το µικρό χρόνο 

ηµιζωής τους στην υαλοειδική κοιλότητα. Στα ΜΣΑΦ ανήκουν µια µεγάλη 

κατηγορία φαρµάκων που χαρακτηρίζονται από µικρό µοριακό βάρος, κάτι το 

οποίο έχει ως αποτέλεσµα τη γρήγορη κάθαρσή τους από τους οφθαλµικούς 

ιστούς, από την υαλοειδική κοιλότητα, τον αµφιβληστροειδή και τον χοριοειδή 

χιτώνα.  

 

5.1 Φλουρµπιπροφαίνη 
Η φλουρµπιπροφαίνη (ΦΛ) (Εικόνα 3) είναι ένα µη στεροειδές 

αντιφλεγµονώδες φάρµακο που ανήκει στην κατηγορία των παραγώγων του 

προπιονικού οξέος και αποτελεί έναν µη εκλεκτικό αναστολέα της COX. Έχει 

χρησιµοποιηθεί ευρέως στη θεραπεία της φλεγµονής και του άλγους σε 

ασθενείς µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα και αγκυλοποιητική 

σπονδυλίτιδα. Επιπλέον, η χορήγηση αυτού του παράγοντα από του στόµατος 

έχει επεκταθεί για τη θεραπεία του ήπιου έως µέτριου πόνου σε ασθενείς µε 

δυσµηνόρροια, θυλακίτιδα, τενοντίτιδα και τραύµα µαλακών µορίων.  

Στην Οφθαλµολογία, η χρήση του είναι κυρίως τοπική µε τη µορφή 

σταγόνων. Η φλουρµπιπροφαίνη είναι ένας από τους µη εκλεκτικούς 
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αναστολείς της COX που εµποδίζουν τόσο το µονοπάτι της COX-1 όσο και της 

COX-2, µειώνοντας τη σύνθεση των PGs.  Υποστηρίζεται ότι είναι ένας από 

τους ισχυρότερους µη εκλεκτικούς αναστολείς COX. Η φλουρµπιπροφαίνη 

απορροφάται ταχέως και πλήρως µετά την από του στόµατος χορήγηση 

φτάνοντας τη µέγιστη συγκέντρωση πλάσµατος σε 30 έως 240 λεπτά. Ο 

χρόνος ηµιζωής της κυµαίνεται από 2 έως 6 ώρες.  

Αν και θεωρείται σχετικά ασφαλές φάρµακο, οι πιο συχνές ανεπιθύµητες 

ενέργειες που αναφέρθηκαν µετά από παρατεταµένη χρήση είναι ναυτία, 

έµετος, κοιλιακό άλγος, γαστρεντερική δυσφορία και αιµορραγία, πεπτικό έλκος 

και παρατεταµένος χρόνος αιµορραγίας. Επιπλέον, µπορεί να οδηγήσει σε 

αλλεργική αντίδραση, µε κνησµό, εξάνθηµα και εµβοές. Στην Οφθαλµολογία, η 

ΦΛ χορηγείται τοπικά µε τη µορφή τοπικών ενσταλλάξεων στον κερατοειδή σε 

παθήσεις όπως επιπεφυκίτιδα, επισκληριτίδα, µετεγχειρητική οφθαλµική 

φλεγµονή και σε περιπτώσεις επέµβασης καταρράκτη για τη διατήρηση της 

µυδρίασης κατά τη διάρκεια του χειρουργείου [50]. Πέρα από τη θεραπεία της 

φλεγµονής που αφορά το πρόσθιο ηµιµόριο του οφθαλµού, η ΦΛ µπορεί να 

χορηγηθεί και για την πρόληψη της ανάπτυξης ψευδοφακικού οιδήµατος της 

ωχράς κηλίδας και της περαιτέρω µείωσης της οπτικής οξύτητας. Ελάχιστες 

µελέτες έχουν ασχοληθεί µε την ενδοϋαλοειδική της χρήση σε πειραµατόζωα. 

Για παράδειγµα, µελέτες τοξικότητας που πραγµατοποιήθηκαν σε 

πειραµατόζωα αναφέρουν πως συγκέντρωση ΦΛ έως και 1 mg/ml θεωρείται 

ασφαλής για να χορηγηθεί ενδοϋαλοειδικά [51]. 

 
Εικόνα 3. Η χηµική δοµή της φλουρµπιπροφαίνης. 

Η ΦΛ ως στερεή µορφή έχει τη µορφή λευκής κόνης µε κρυσταλλική 

δοµή, µοριακό βάρος 244 g/mol και σηµείο τήξης στους 110°C. Αποτελεί ένα 

ασθενές µονοπρωτικό οξύ µε pKα ίση µε 4.22. Δοµικά και φαρµακολογικά, η 

ΦΛ έχει οµοιότητες µε την ιβουπροφαίνη, τη φαινοπροφαίνη και την 

κετοπροφαίνη, µε την διαλυτότητά της στο νερό να είναι 8 mg/L και logP 4.16. 
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Καλύτερη διαλυτότητα στο νερό προσφέρει το µετά νατρίου άλας της ΦΛ, το 

οποίο χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία [52, 53].     

 

6. Κύριες οδοί χορήγησης οφθαλµικών φαρµάκων  
Η ανατοµία του οφθαλµού αποτελεί πρόκληση για τη χορήγηση θεραπευτικών 

ουσιών. Ο οφθαλµός ρυθµίζει την προσπέλαση ουσιών, µορίων και εξωγενών 

παραγόντων στους ιστούς του µέσω των αιµατοοφθαλµικών φραγµών. Ο 

αιµατοαµφιβληστροειδικός φραγµός προλαµβάνει τη συγκέντρωση 

ανεπιθύµητων µορίων στον αµφιβληστροειδή και παράλληλα παρεµποδίζει 

φαρµακευτικούς παράγοντες να τον διαπεράσουν φτάνοντας στους ιστούς 

στόχους του οφθαλµού. 

Υπάρχουν τέσσερις τρόποι εισόδου φαρµάκων στον οφθαλµό: τοπική, 

συστηµατική, περιοφθαλµική/διασκληρική, ενδοϋαλοειδική/εντός του προσθίου 

θαλάµου και εντός του υπερχοριοειδικού χώρου (Εικόνα 4). Τα τοπικώς 

χορηγούµενα φάρµακα χρειάζεται να διαπεράσουν διάφορους φραγµούς και 

ιστούς για να επιτύχουν θεραπευτικά επίπεδα φαρµάκου στο οπίσθιο τµήµα 

[54]. Η συστηµατική χορήγηση µπορεί να αποδώσει επίπεδα φαρµάκου στο 

οπίσθιο τµήµα, ωστόσο παρεµποδίζεται από τους αιµατοφθαλµικούς 

φραγµούς όπως προαναφέραµε και επιπλέον είναι συχνά απαραίτητες µεγάλες 

συστηµατικές δόσεις για την επίτευξη θεραπευτικών επιπέδων µε κίνδυνο την 

εµφάνιση σηµαντικών παρενεργειών [54, 55].  

Η διασκληρική / περιοφθαλµική χορήγηση φαρµάκου είναι µια 

εναλλακτική οδός για τη χορήγηση θεραπευτικών ουσιών στο οπίσθιο τµήµα, 

µε κύριο πλεονέκτηµα τη µεγάλη επιφάνεια του σκληρού (~ 17 cm2) ως θέση 

χορηγούµενης στόχευσης. Τέλος, η ενδοϋαλοειδική χορήγηση παρέχει την πιο 

άµεση προσέγγιση για την παροχή φαρµάκων στους ιστούς του οπίσθιου 

τµήµατος. Επιτυγχάνονται εξαιρετικά θεραπευτικά επίπεδα των χορηγούµενων 

φαρµάκων, αλλά είναι η πλέον επεµβατική προσέγγιση.  
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Εικόνα 4. Απλοποιηµένη ανατοµία του οφθαλµού καθώς και τρόποι χορήγησης 

φαρµάκων για τη θεραπεία οφθαλµικών παθήσεων. Το πρόσθιο και οπίσθιο τµήµα 

διαχωρίζονται από το ακτινωτό σώµα και τον φακό. Μέσω τοπικής χορήγησης 

(πορτοκαλί) τα φάρµακα διαχέονται κατά µήκος της δακρυικής µεµβράνης και του 

κερατοειδούς πριν εισέλθουν στον οφθαλµό, όπου αποµακρύνονται γρήγορα µέσω 

του υδατοειδούς υγρού. Ως εκ τούτου, χρησιµοποιούνται συχνά για τη θεραπεία 

παθήσεων του προσθίου τµήµατος. Η διασκληρική/περιοφθαλµική χορήγηση 

(πράσινο) προσφέρει µια πιο άµεση προσέγγιση για τη θεραπεία παθήσεων του 

οπισθίου ηµιµορίου σε σχέση µε την τοπική, ενώ η ενδοϋαλοειδική έγχυση / 

εµφύτευση (γαλάζιο) αποτελεί την πιο άµεση µέθοδο. Λόγω του 

αιµατοαµφιβληστροειδικού φραγµού, οι µέθοδοι συστηµατικής χορήγησης φαρµάκων 

(δεν απεικονίζονται) δεν αποτελούν το επιθυµητό προφίλ δόσης-απόκρισης για τον 

οφθαλµό. 

 

Τοπική χορήγηση 

Η τοπική χορήγηση γενικά χρησιµοποιείται για τη θεραπεία παθήσεων του 

προσθίου ηµιµορίου (π.χ. γλαύκωµα, επιπεφυκίτιδα και χρόνια ξηροφθαλµία) 

και συχνά µε τη µορφή οφθαλµικών σταγόνων. Ως εκ τούτου, είναι η πιο 

συνηθισµένη µέθοδος χορήγησης οφθαλµικών φαρµάκων και είναι χρήσιµη 

στη θεραπεία πολλών διαταραχών του προσθίου τµήµατος [56]. Πρόσφατες 

έρευνες επικεντρώνονται στην παράταση του χρόνου επαφής του φαρµάκου µε 

τον οφθαλµό. Η µεγαλύτερη συγκέντρωση του φαρµάκου αποµακρύνεται πριν 
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καν εισέλθει στον οφθαλµό, µε <5% της συνολικής χορηγούµενης δόσης να 

φθάνει στο υδατοειδές υγρό λόγω του λιπόφιλου επιθηλίου του κερατοειδούς, 

της έκκρισης των δακρύων και κατ’ επέκταση της αραίωσης του διαλύµατος 

φαρµάκου, της ρινοκολπικής αποστράγγισης και του κύκλου των δακρύων, µε 

αποτέλεσµα την πολύ χαµηλή οφθαλµική βιοδιαθεσιµότητα [54, 56]. Μία 

σηµαντικά µικρότερη ποσότητα φαρµάκου φθάνει στο οπίσθιο τµήµα του 

οφθαλµού. 

 

Συστηµατική χορήγηση 

Η συστηµατική χορήγηση θεραπευτικών ουσιών µπορεί να αποφέρει 

µεγαλύτερη συγκέντρωση του φαρµάκου στο οπίσθιο τµήµα σε σύγκριση µε 

την τοπική χορήγηση. Ωστόσο, ένα περιορισµένο κλάσµα φθάνει στο οπίσθιο 

τµήµα καθώς η είσοδος στους οφθαλµικούς ιστούς παρεµποδίζεται από τους 

αιµατοοφθαλµικούς φραγµούς. Επιπλέον, το φάρµακο δεν φτάνει στον 

οφθαλµό στοχευµένα αλλά κατανέµεται συστηµατικά.  

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η συστηµατική χορήγηση φαρµάκων 

για την θεραπεία οφθαλµικών παθήσεων απαιτεί συχνά µεγάλες συστηµατικές 

δόσεις για να επιτευχθεί θεραπευτικό επίπεδο, οι οποίες έχουν συσχετιστεί µε 

σηµαντικές παρενέργειες [55]. Τα συστηµατικά κορτικοστεροειδή 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαχείριση της ενδοφθάλµιας φλεγµονής 

[57]. Οι ενδείξεις περιλαµβάνουν φλεγµονή η οποία είναι µέτρια έως σοβαρή, 

διάµεση ή οπίσθια, ανθεκτική στην τοπική θεραπεία ή σε συνδυασµό µε 

συστηµατική νόσο. Η κορτιζόνη, η υδροκορτιζόνη, η πρεδνιζόνη και η 

φλουοροκορτιζόνη είναι τα διάφορα στεροειδή που διατίθενται για συστηµατική 

χορήγηση. Η πρεδνιζόνη είναι το πιο κοινό κορτικοστεροειδές που 

χρησιµοποιείται από του στόµατος για τη θεραπεία της ραγοειδίτιδας. Η έναρξη 

της θεραπείας είναι συνήθως 0,5-1 mg / kg ηµερησίως ακολουθούµενη από 

σταδιακή µείωση όταν η φλεγµονή είναι υπό έλεγχο. Κατά βέλτιστο τρόπο, η 

δόση πρέπει να είναι µικρότερη από 0,1 mg / kg ηµερησίως εντός 3 µηνών από 

την έναρξη της θεραπείας, για τον άµεσο έλεγχο των ασθενειών που απειλούν 

την όραση (νεκρωτική σκληρίτιδα, αµφοτερόπλευρες ορώδεις αποκολλήσεις).  

Τα συστηµατικά κορτικοστεροειδή µπορούν να προκαλέσουν µια 

ποικιλία συστηµατικών ανεπιθύµητων ενεργειών όπως υπέρταση, διαβήτη, 

αθηροσκλήρυνση, γαστρικά έλκη κ.α.. Πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι 

λιγότερο από 2% των συστηµατικά χορηγούµενων φαρµάκων αποδίδεται στην 

υαλοειδική κοιλότητα. Οι υψηλά χορηγούµενες δόσεις ή η συχνή χορήγηση 
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µεταφράζεται σε φτωχή συνεργασία του ασθενούς και αυξάνει τον κίνδυνο 

συστηµατικών επιπλοκών. 

 

Διασκληρική/Περιοφθαλµική χορήγηση 

Ο σκληρός χιτώνας είναι κατασκευασµένος από ινώδη ιστό που προσφέρει 

µικρότερη αντίσταση στη διάχυση του φαρµάκου σε σύγκριση µε την τοπική ή 

συστηµατική χορήγηση και επίσης διαθέτει σχετικά µεγάλη επιφάνεια. Λόγω 

της ινώδους σύστασης,  δύναται να επιτευχθεί µεγαλύτερη απορρόφηση του 

φαρµάκου και αυξηµένες συγκεντρώσεις στον αµφιβληστροειδή και την 

υαλοειδική κοιλότητα. Μόρια µέχρι 70 kDa µπορούν εύκολα να διαπεράσουν το 

σκληρό χιτώνα, ενώ αντίστοιχα για τον κερατοειδή τα µόρια περιορίζονται σε 

µέγεθος <1 kDa [58]. Επιπροσθέτως, η µεγάλη επιφάνεια του σκληρού χιτώνα, 

περίπου το 95% της συνολικής επιφάνειας του οφθαλµού, παρέχει µία µεγάλη 

περιοχή χορήγησης για διασκληρική απορρόφηση φαρµάκων και προσφέρει τη 

δυνατότητα παροχής νευροπροστατευτικών, αντιοξειδωτικών ή αντι-

αγγειογεννετικών παραγόντων σε συγκεκριµένες θέσεις του 

αµφιβληστροειδούς [59].  

Όπως και η τοπική οδός χορήγησης, τα συστήµατα διασκληρικής 

χορήγησης φαρµάκων απαιτούν µόρια που διαπερνούν αρκετές στιβάδες 

οφθαλµικού ιστού (σκληρός χιτώνας, χοριοειδής χιτώνας, µεµβράνη του Bruch, 

µελάγχρουν επιθήλιο). Αποτελεί σηµαντική πρόκληση της διασκληρικής 

χορήγησης  να επιτευχθούν θεραπευτικά επιπέδα φαρµάκων λόγω των 

υψηλών µηχανισµών κάθαρσης, µε στατικούς, δυναµικούς και µεταβολικούς 

φραγµούς [60]. Ως εκ τούτου, πολλά συστήµατα χορήγησης φαρµάκων 

προοριζόµενα για διασκληρική χορήγηση απαιτούν κατάλληλο µηχανικό 

σύστηµα για να ξεπεράσουν τα όρια του διασκληρικού / περι-οφθαλµικού 

ιστού. Ένα συχνό παράδειγµα αποτελεί η παραβόλβια έγχυση τριαµσινολόνης 

σε περιπτώσεις διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας, µετεγχειρητικού κυστικού 

οιδήµατος ωχράς κηλίδας και ραγοειδίτιδας. 

 

Ενδοϋαλοειδική χορήγηση 

Με άµεση πρόσβαση στην υαλοειδική κοιλότητα και το οπίσθιο τµήµα του 

οφθαλµού, η ενδοϋαλοειδική µέθοδος χορήγησης φαρµάκων είναι η πιο άµεση 

οδός χορήγησης φαρµάκου για την αντιµετώπιση οφθαλµικών παθήσεων του 

οπισθίου ηµιµορίου. Οι ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις και τα εµφυτεύµατα 

παρέχουν τον ευκολότερο τρόπο επίτευξης θεραπευτικών επιπέδων φαρµάκου 
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στο οπίσθιο τµήµα [61]. Πράγµατι, εδώ και µερικά χρόνια έχουν 

χρησιµοποιηθεί ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις για την χορήγηση µιας ευρείας 

γκάµας φαρµάκων για τη θεραπεία της ενδοφθάλµιας φλεγµονής, της 

λοίµωξης, του διαβητικού κυστικού οιδήµατος της ωχράς κηλίδας, του 

ψευδοφακικού κυστοειδούς οιδήµατος της ωχράς κηλίδας, της χοριοειδικής 

νεοαγγείωσης δευτερογενώς προς την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας 

καθώς και του οιδήµατος της ωχράς κηλίδας που σχετίζεται µε απόφραξη 

αγγείων του αµφιβληστροειδούς χιτώνα.  

Με την ενδοϋαλοειδική χορήγηση, µια εγγενώς πιο επεµβατική 

προσέγγιση από τους τρεις προαναφερθέντες τρόπους, συνδέονται δυνητικά 

σοβαρές επιπλοκές, συµπεριλαµβανοµένης της αποκόλλησης του 

αµφιβληστροειδούς, της ενδοφθαλµίτιδας, της ενδοϋαλοειδικής αιµορραγίας, 

της απόφραξης φλέβας αµφιβληστροειδούς και της εµφάνισης καταρράκτη 

[62]. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η εµφάνιση αυτών των 

επιπλοκών είναι χαµηλή και ο βαθµός επίπτωσης είναι ελάχιστος [62]. Παρόλ’ 

αυτά, απαιτείται να παρακολουθούνται προσεκτικά οι ασθενείς µετά από 

ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις, µε έµφαση στα σηµεία που υποδεικνύουν κίνδυνο 

µόλυνσης. 

Η ενδοϋαλοειδική έγχυση παρέχει τον πιο άµεσο τρόπο για τη χορήγηση 

θεραπευτικών επιπέδων φαρµάκου στον οφθαλµό. Σήµερα τα πιο ευρέως 

χορηγούµενα σκευάσµατα εντός της υαλοειδικής κοιλότητας αποτελούν οι 

αντιαγγειογενετικοί παράγοντες (anti-VEGF). Παθήσεις όπως η διαβητική 

αµφιβληστροειδοπάθεια και η ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας θεωρούνται 

ως οι συχνότερες παθήσεις που σχετίζονται µε απώλεια όρασης έως και 

τύφλωσης. Η ενδοϋαλοειδική χορήγηση anti-VEGF παραγόντων έχει επιφέρει 

µεγάλη βελτίωση στην εξέλιξη των παθήσεων αυτών. 

 

Αντιαγγειογενετικοί Παράγοντες (anti-VEGF) 

Η Ρανιµιζουµάµπη (Lucentis, Genentech) είναι ένα θραύσµα 

ανασυνδυασµένου µονοκλωνικού αντισώµατος που δεσµεύει και αναστέλλει 

όλες τις βιολογικά δραστικές µορφές του VEGF-A. Χορηγείται δια εγχύσεως 

εντός της υαλοειδικής κοιλότητας σε µηνιαία βάση. Δύο σηµαντικές µελέτες την 

τελευταία δεκαετία οδήγησαν στην έγκριση του FDA για τη χορήγηση της 

ρανιµιζουµάµπης στη θεραπεία της CNV δευτερογενώς προς την AMD: οι 

µελέτες ANCHOR και MARINA [63]. Αυτές οι κλινικές µελέτες κατέδειξαν για 

πρώτη φορά ότι ένας σηµαντικός αριθµός ασθενών κέρδισε όραση µετά την 
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ολοκλήρωση της µελέτης. Αυτό οδήγησε σε µια δραµατική εξέλιξη προς τη 

χρήση της ενδοϋαλοειδικής έγχυσης αντι-VEGF παραγόντων ως κύριας 

θεραπείας για την AMD. Πριν από την έγκριση του FDA για τη θεραπεία της 

νεοαγγειακής AMD, η µπεβασιζουµάµπη (Avastin, Genentech) ήταν το πιο 

συχνά χρησιµοποιούµενο φάρµακο για τη θεραπεία της νεοαγγειακής AMD 

παρά την απουσία δεδοµένων από τυχαιοποιηµένες κλινικές δοκιµές που 

υποστηρίζουν τη χρήση του [64, 65].  

Τα αποτελέσµατα της διετούς µελέτης CATT επιβεβαίωσαν ότι τόσο η 

ρανιµιζουµάµπη όσο και η µπεβασιζουµάµπη είναι εξίσου ασφαλείς και 

αποτελεσµατικές θεραπείες για τη νεοαγγειακή AMD [65]. Μηνιαίες 

ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις ρανιµπιζουµάµπης είναι επίσης αποτελεσµατικές στη 

θεραπεία του διαβητικού οιδήµατος της ωχράς κηλίδας και στο οίδηµα της 

ωχράς κηλίδας που σχετίζεται µε απόφραξη φλέβας του αµφιβληστροειδούς. 

Η αφλιµπερσέπτη (Eylea, Regeneron, Tarrytown, New York, USA), 

αποτελεί έναν αναστολέα αγγειογένεσης που συνθέτει τµήµατα των 

εξωκυττάριων τµηµάτων των υποδοχέων VEGF 1 και 2 συγχωνευµένων στο 

τµήµα Fc της ανθρώπινης ανοσοσφαιρίνης G [66-68]. Οι µελέτες VIEW 1 και 2 

ήταν οι µεγαλύτερες ελεγχόµενες µελέτες παραγόντων αντι-VEGF στην AMD, 

µε τη συµµετοχή πάνω από 2400 ασθενών προερχόµενων από περισσότερα 

από 360 κέντρα παγκοσµίως [67, 68]. Οι µελέτες διαπίστωσαν ότι τόσο η 

µηνιαία όσο και η διµηνιαία χορήγηση της aflibercept παρήγαγαν παρόµοια 

αποτελέσµατα δραστικότητας και ασφάλειας µε τη µηνιαία ρανιµιζουµάµπη [67, 

68].  

 

Ενδοϋαλοειδικά εµφυτεύµατα 

Με τη χρήση ενδοϋαλοειδικών εγχύσεων υπάρχει αρχικά υψηλή συγκέντρωση 

φαρµάκου στην κοιλότητα του υαλοειδούς, ακολουθούµενη από µια γρήγορη 

κάθαρση, που προκαλεί ταχέως µειωµένη συγκέντρωση φαρµάκου κάτω από 

τα θεραπευτικά επίπεδα και, συνεπώς, απαιτούνται συχνές επαναλήψεις 

χορήγησης. Τα µεγαλύτερα µόρια διατηρούνται στο υαλοειδές για µεγαλύτερο 

χρονικό διάστηµα, αλλά τα µικρότερα µόρια χρειάζονται συχνή χορήγηση. Οι 

συχνές εγχύσεις αυξάνουν τον κίνδυνο ενδοφθαλµίτιδας, τραυµατικού 

καταρράκτη, αυξηµένης ενδοφθάλµιας πίεσης, ενδοφθάλµιας αιµορραγίας και 

αποκόλλησης αµφιβληστροειδούς.  

Οι στόχοι ενός ιδανικού συστήµατος χορήγησης φαρµάκου είναι οι 

ακόλουθοι: 1) παροχή παρατεταµένης δραστικότητας µε ελεγχόµενη 
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απελευθέρωση φαρµάκου, 2) παράκαµψη των αιµατοφθαλµικών φραγµών για 

την παροχή σταθερών θεραπευτικών επιπέδων φαρµάκου απευθείας στο 

σηµείο δράσης, 3) αποφυγή των ανεπιθύµητων ενεργειών που σχετίζονται µε 

τη συστηµατική χορήγηση και τις συχνές ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις, 4) 

µικρότερη απαιτούµενη ποσότητα φαρµάκου κατά τη διάρκεια της θεραπείας 

και 5) καλύτερη συµµόρφωση του ασθενούς.  

Η ανάπτυξη των ενδοϋαλοειδικών εµφυτευµάτων επιτυγχάνει αρκέτους 

από τους προαναφερθέντες στόχους. Το εµφύτευµα γανκυκλοβίρης (Vitrasert, 

Bausch & Lomb, Rochester, ΝΥ, ΗΠΑ) ήταν η πρώτη συσκευή εµφύτευσης 

οφθαλµικού φαρµάκου που εγκρίθηκε από την FDA, η οποία χρησιµοποιήθηκε 

για τη θεραπεία των πρωτοπαθών λοιµώξεων από κυτταροµεγαλοϊό. Λόγω 

των ποσοστών ελεγχόµενης απελευθέρωσης, οι δραστικές συγκεντρώσεις 

φαρµάκων παραµένουν πολύ κάτω από τα τοξικά επίπεδα και υψηλότερες 

συγκεντρώσεις του φαρµάκου µπορούν να επιτευχθούν χωρίς συστηµατικές 

παρενέργειες (Εικόνα 5). Εκτός από την υπεροχή τους στη συχνότητα των 

εγχύσεων, τα ενδοϋαλοειδικά εµφυτεύµατα παρατεταµένης απελευθέρωσης 

µπορεί να µειώσουν τον κίνδυνο µόλυνσης ή αποκόλλησης του 

αµφιβληστροειδούς και να περιορίζουν ενδεχοµένως τη συγκέντρωση του 

φαρµάκου στην υαλοειδική κοιλότητα περιορίζοντας τη συστηµατική έκθεση. 

Επιπλέον, υπάρχουν µελέτες από βιοαποικοδοµήσιµα και µη 

βιοαποικοδοµήσιµα εµφυτεύµατα, µε το πλεονέκτηµα των 

βιοαποικοδοµήσιµων εµφυτευµάτων της µη χειρουργικής αφαίρεσης. 

 

 
Εικόνα 5. Ενδοϋαλοειδικό εµφύτευµα γανκυκλοβίρης, Vitrasert. 
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Ενδοϋαλοειδικά εµφυτεύµατα κορτικοστεροειδών 

Το ενδοϋαλοειδικό εµφύτευµα  φλουοκινολόνης (Retisert, Bausch & Lomb, Inc., 

Rochester, ΝΥ, ΗΠΑ) ήταν το πρώτο παγκοσµίως εγκεκριµένο από τον FDA 

ενδοϋαλοειδικό φάρµακο για τη θεραπεία της χρόνιας µη µολυσµατικής 

οπίσθιας ραγοειδίτιδας, πάθηση που δυνητικά απειλεί την όραση των ασθενών 

προσβάλλοντας το οπίσθιο τµήµα του οφθαλµού [69]. Το Retisert εµφυτεύεται 

χειρουργικά στο οπίσθιο τµήµα του προσβεβληµένου οφθαλµού µέσω µιας 

τοµής στην πριονωτή περιφέρεια (Εικόνα 6). Πρόκειται για ένα µη 

βιοδιασπώµενο σύστηµα απελευθέρωσης αποτελούµενο από κεντρικό πυρήνα 

φλουοκινολόνης 0,59 mg συµπιεσµένο σε δισκίο 1,5 mm σιλικόνης µε οπή 

απελευθέρωσης. Ένα ηµιδιαπερατό στρώµα PVA επικαλύπτει το δισκίο κοντά 

στην οπή απελευθέρωσης δηµιουργώντας µια µεµβράνη µεταξύ του δισκίου 

και της οπής που χρησιµεύει ως πρόσθετος φραγµός στην απελευθέρωση του 

φαρµάκου. Το Retisert έχει τη δυνατότητα να απελευθερώνει φάρµακο έως και 

2,5 χρόνια µε αρχική δόση 0,6 µg / ηµέρα, µειώνοντας τον πρώτο µήνα σε 

σταθερής κατάστασης απελευθέρωση 0,3 - 0,4 µg / ηµέρα [70]. 

 

  
Εικόνα 6. Ενδοϋαλοειδικό εµφύτευµα φλουοκινολόνης, Retisert 

 

Παρόµοια µε το Retisert, το εµφύτευµα Iluvien (Alimera Sciences, 

Alpharetta, GA, Η.Π.Α.) είναι επίσης ένθεµα φλουκινολόνης σχεδιασµένο για τη 

θεραπέια του διαβητικού οιδήµατος της ωχράς κηλίδας. Είναι ενέσιµο µέσω 

βελόνης διαµέτρου 25-gauge [71]. Το Iluvien είναι ένας µικροσκοπικός 

κυλινδρικός σωλήνας πολυαµιδίου (3,5 0,37 mm) που απελευθερώνει χαµηλή 

δόση φλουοκινολόνης (0,23 - 0,45 µg / ηµέρα) για 18 - 36 µήνες µετά την 

έγχυση. Όπως και το Retisert, το Iluvien δεν αποικοδοµείται και παραµένει 

στην υαλοειδική κοιλότητα µετά το πέρας της απελευθέρωσης του φαρµάκου 

[72]. Εποµένως, οι ασθενείς που χρειάζονται επαναλαµβανόµενες εγχύσεις 
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µπορεί να καταλήξουν σε πολλαπλές συσκευές εντός της υαλοειδικής 

κοιλότητας.  

Η ενσωµάτωση της δεξαµεθαζόνης σε ενδοϋαλοειδικό εµφύτευµα, 

Ozurdex (Allergan, Inc., Irvine, CA, ΗΠΑ) είναι εγκεκριµένη από τον FDA για 

την αντιµετώπιση του οιδήµατος της ωχράς κηλίδας µετά από κλαδική ή 

κεντρική απόφραξη φλέβας αµφιβληστροειδούς, σε οπίσθια ραγοειδίτιδα 

αµφιβληστροειδούς καθώς και για το διαβητικό οίδηµα της ωχράς κηλίδας 

(Εικόνα 6). Το εµφύτευµα περιέχει 0,7 mg δεξαµεθαζόνης σε ένα 

βιοαποικοδοµήσιµο, στερεό σύστηµα παροχής φαρµάκου PLGA και 

προφορτίζεται σε ένα ειδικά σχεδιασµένο εφαρµοστή για τη διευκόλυνση της 

έγχυσης του εµφυτεύµατος σχήµατος ράβδου απευθείας στην υαλοειδική 

κοιλότητα [72]. Αν και έχει σχετικά µικρή διάρκεια δράσης (περίπου 1 µήνα), το 

θεραπευτικό αποτέλεσµα φαίνεται να διαρκεί πολύ περισσότερο, όπως 

φαίνεται σε µια κλινική µελέτη Φάσης ΙΙ, όπου τα θεραπευτικό αποτελέσµατα 

διήρκησε 180 ηµέρες σε ορισµενους οφθαλµούς [72].  

 

 
Εικόνα 7. Ενδοϋαλοειδικό εµφύτευµα  δεξαµεθαζόνης, Ozurdex (βέλος). 

 

 

6.1 Κινητική φαρµάκων στην υαλοειδική κοιλότητα 

Μετά την ενδοϋαλοειδική έγχυση, τα φάρµακα διανέµονται εντός της 

υαλοειδικής κοιλότητας και εισέρχονται στους εξωκυττάριους και 

ενδοκυττάριους φαρµακευτικούς στόχους στο οπίσθιο τµήµα του οφθαλµού. Το 

υαλοειδές θα µπορούσε να δράσει ως φραγµός στην παροχή του φαρµάκου, 

αλλά ο ρόλος του εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τα µόρια και τη συνθέση του 
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φαρµάκου: η λειτουργία του “υαλοειδικού” φραγµού κυµαίνεται από ασήµαντη 

έως εξαιρετικά σηµαντική.  

Το υαλοειδές σώµα αποτελείται από υαλουρονικό, ένα ανιοντικό 

υδρόφιλο πολυµερές µε υψηλό µοριακό βάρος (ΜΒ 2-4 εκατοµµύρια Da) και 

ίνες κολλαγόνου που παρέχουν αντοχή και αντίσταση στις δυνάµεις έλξης. Το 

υαλουρονικό προσελκύει κατιόντα και νερό, αλλά όµως φέρει ένα συνολικό 

καθαρό αρνητικό φορτίο [73]. Το υαλουρονικό παρέχει επίσης πίεση 

διόγκωσης που ωθεί τις ινιδικές πρωτεΐνες. Ωστόσο, το υαλουρονικό δεν 

κατανέµεται οµοιόµορφα εντός του υαλοειδούς σώµατος. Οι υψηλότερες 

συγκεντρώσεις βρίσκονται στον οπίσθιο υαλοειδικό φλοιό ενώ το κεντρικό 

υαλοειδές είναι πιο ρευστό από τη φλοιώδη µοίρα [73] (Εικόνα 8).  

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, όσο αυξάνεται η ηλικία ενός ατόµου, οι 

ιδιότητες ρευστότητας του υαλοειδούς µεταβάλλονται και τείνουν προς µια πιο 

υγρή µορφή [74]. Το υαλοειδές των κονίκλων θεωρείται συχνά πιο ιξώδες από 

το υαλοειδές στον άνθρωπο, αλλά αυτό το ζήτηµα δεν είναι σαφές στην 

επιστηµονική βιβλιογραφία. Επίσης, όπως και στον άνθρωπο έτσι και στους 

κόνικλους το ιξώδες του υαλοειδούς µειώνεται µε την πάροδο της ηλικίας [75]. 

Είναι γνωστό ότι η συγκέντρωση υαλουρονικού οξέος στους κόνικλους και στον 

άνθρωπο είναι 20-40 και 100-400 µg / ml, αντίστοιχα [76, 77]. Οι 

συγκεντρώσεις κολλαγόνου στους κόνικλους και στον άνθρωπο δεν 

παρουσιάζουν ουσιαστικές διαφορές.  

 
Εικόνα 8. Ζώνες συγκεντρώσεων υαλουρονικού οξέως στην υαλοειδική κοιλότητα. 

 

 

Σε σύγκριση µε το πλάσµα, η µέση συγκέντρωση πρωτεΐνης στο υγιές 

ανθρώπινο υαλοειδές είναι χαµηλή. Το υαλοειδές περιέχει τόσο δοµικές 

πρωτεΐνες (κολλαγόνο II, IX και V / XI, φιµπριλλίνη και ολιγοµερική πρωτεΐνη 
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χόνδρου) [78, 79] και µη δοµικές πρωτεΐνες (λευκωµατίνη, ανοσοσφαιρίνη, 

πρωτεΐνες συµπληρώµατος) [80-82]. Σε υαλοειδοαµφιβληστροειδικές παθήσεις 

οι συγκεντρώσεις πρωτεϊνών µπορεί να αυξηθούν. Σε πρόσφατη µελέτη 

αναφέρθηκε ότι η συγκέντρωση πρωτεΐνης σε φυσιολογικό υαλοειδές ήταν 4,7 

± 1,2 mg / mL, ενώ στην παραγωγική διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια ήταν 

5,1 ± 1,8 mg / ml [83]. Από φαρµακοκινητική άποψη, η αύξηση αυτή είναι 

ασήµαντη. 

Το ανθρώπινο υαλοειδές έχει αναλυθεί σε διάφορες µελέτες µε τη χρήση 

µεθόδων, όπως 2D-PAGE, ESI-MS, MALDI-MS και LC-MS / MS. Αυτές οι 

µελέτες έχουν συγκρίνει τον υγιή και το νοσούντα οφθαλµό (παραγωγική 

διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια, παραγωγική 

υαλοειδοαµφιβληστροειδοπάθεια, διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια, διαβητικό 

οίδηµα της ωχράς κηλίδας) [84-91].  

Οι πρωτεϊνικές κατηγορίες στον υγιή οφθαλµό περιλαµβάνουν 

πρωτεάσες, αναστολείς πρωτεάσης, πρωτεΐνες συµπληρώµατος και πρωτεΐνες 

του καταρράκτη της θρόµβωσης, αυξητικούς παράγοντες, κυτοκίνες, 

υποδοχείς, ρυθµιστές απόπτωσης και πρωτεΐνες σχετιζόµενες µε τη 

δραστηριότητα σηµατοδότησης και την οπτική αντίληψη [92]. Όπως σε όλα τα 

βιολογικά υγρά έτσι και τα ανθρώπινα υαλοειδικά δείγµατα έδειξαν επίσης 

ετερογένεια µεταξύ µεµονωµένων δειγµάτων [93]. Στο νοσούντα οφθαλµό (µε 

παραγωγική διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια) ανευρέθησαν και ορισµένες 

διαφορετικές πρωτεΐνες (ενολάση, καταλάση) [94, 95]. Αυτό υποδηλώνει ότι 

αυτές οι πρωτεΐνες εκφράζονται ειδικά στον οφθαλµό που νοσεί. Παρόλα αυτά 

η ετερογένεια των πρωτεϊνών δεν φαίνεται να αποτελεί σηµαντικό παράγοντα 

στην φαρµακοκινητική [83]. 

 

Διάχυση στο υαλοειδές 

Η διάχυση των µορίων και των νανοσωµατιδίων έχει µετρηθεί στο υαλοειδές 

σώµα µε τη χρήση συστηµάτων παρακολούθησης σωµατιδίων και οµοεστιακής 

µικροσκοπίας. Η υαλοειδική παρεµπόδιση της διάχυσης µπορεί να εκτιµηθεί µε 

σύγκριση της διάχυσης του υαλοειδούς προς τη διάχυση στο νερό. Κατά την 

υγροποίηση του υαλοειδούς, το ιξώδες του υαλοειδούς πλησιάζει εκείνο του 

ύδατος σε ορισµένες περιοχές, αλλά δεν υπάρχουν ακόµη λεπτοµερή 

δεδοµένα για αυτές τις αλλαγές.  

Παρόλα αυτά, µπορούµε να υποθέσουµε ότι ο συντελεστής διάχυσης 

στο νερό είναι η µέγιστη διάχυση που θα µπορούσε να επιτευχθεί µετά την 
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πλήρη υγροποίηση. Οι Xu και συνεργάτες υπολόγισαν τη διάχυση των 

νανοσωµατιδίων που επισηµάνθηκαν µε φθορισµό στο υαλώδες και 

συνέκριναν τις τιµές των συντελεστών διάχυσης µε τη διάχυση στο νερό 

(υπολογισµένη µε βάση την εξίσωση Stokes-Einstein) [96]. Το συµπέρασµα 

ήταν ότι ο συντελεστής διάχυσης των ουδέτερα φορτισµένων νανοσωµατιδίων 

πολυαιθυλενογλυκόλης (PEG) (µέχρι το µέγεθος περίπου 0,5 µm) είναι µόλις 

δύο φορές µικρότερος από ό,τι του νερού, ενώ η διάχυση των ανιοντικών 

νανοσωµατιδίων εµφάνισε παρόµοιες αλλαγές (περίπου δύο φορές 

υψηλότερες από το νερό) όταν το µέγεθος σωµατιδίων ήταν 200 nm ή λιγότερο 

[96]. Καθώς ο παράγοντας παρεµπόδισης διάχυσης του υαλοειδούς σώµατος 

είναι πολύ µικρός ακόµη και για τα νανοσωµατίδια, είναι προφανές ότι η 

διάχυση των ανιοντικών και ουδέτερων µορίων δεν περιορίζεται στην 

υαλοειδική κοιλότητα. Οι µικροσφαίρες, τα σωµατίδια αιωρήµατος και τα 

εµφυτεύµατα είναι πολύ µεγαλύτερα από τα νανοσωµατίδια και δεν διαχέονται 

µέσω του υαλοειδούς. Τα µικροσωµατίδια πολυ (γαλακτικό-γλυκολικό) οξύ 

PLGA δεν αναµένεται να µετακινούνται στο υαλοειδές καθώς έχουν την τάση 

να συσσωµατώνονται µετά την έγχυση [97-100]. Η κίνηση των µικροσφαιρών 

µπορεί να αλλάξει σε µερικές περιπτώσεις, για παράδειγµα σε άφακους 

ασθενείς καθώς και µετά τη ρευστοποίηση του υαλοειδούς. Η επίδραση του 

φακού στην κίνηση µικροσφαιριδίων έχει περιγραφεί σε κόνικλους [101].  

 

Διαβίβαση/µεταφορά στο υαλοειδές  

Εκτός από τη διάχυση, επίσης η διαβίβαση µπορεί να διαδραµατίσει κάποιο 

ρόλο στην ενδοϋαλοειδική κατανοµή του φαρµάκου. Η ταχύτητα ροής του 

διαβιβαζόµενου υγρού από το ακτινωτό σώµα στον αµφιβληστροειδή εκτιµάται 

περίπου 2 χ 105 εκ. / λεπτό σε οφθαλµό κονίκλων [102]. Ταχύτητα της 

µετακίνησης του υγρού στο οπίσθιο ηµιµόριο είναι αµελητέα σε σύγκριση µε τη 

ροή του υδατοειδούς υγρού στον πρόσθιο θάλαµο. Τα διαγράµµατα διασποράς 

στους οφθαλµούς κονίκλων µετά από ενδοϋαλοειδική έγχυση FITC-δεξτράνης 

(66 kDa) έδειξαν ότι η ροή µεταφοράς προς τον αµφιβληστροειδή είχε µόνο 

µικρή συµβολή στην οφθαλµική του κατανοµή [102]. Αργότερα ο Missel 

διερεύνησε το ρόλο της ροής διαβίβασης στην ενδοϋαλοειδική µοριακή 

κατανοµή χρησιµοποιώντας µοντέλα πεπερασµένων στοιχείων [103].  

Με βάση τα τρέχοντα πειραµατικά στοιχεία, η ροή µεταφοράς προς τον 

αµφιβληστροειδή δεν είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που συµβάλλει στην 

κατανοµή διαλυµένων ενδοϋαλοειδικών φαρµάκων. Ο ρόλος της ροής 
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διαβίβασης στην κατανοµή των φαρµακοτεχνικών µορφών δεν έχει 

διερευνηθεί.  

 

Αλληλεπιδράσεις φαρµάκων µε το υαλοειδές  

Σε σύγκριση µε το ανθρώπινο πλάσµα ο αριθµός των πρωτεϊνών στο 

ανθρώπινο υαλοειδές σώµα είναι µικρότερος (περίπου 1300 σε σύγκριση µε το 

3000 στο πλάσµα) και η συγκέντρωση πρωτεΐνης είναι µικρότερη (<5 mg / ml, 

τυπικά 0,5-1,5 mg / ml) από ό,τι στο πλάσµα (60-80 mg / ml) [104]. Λίγα 

στοιχεία είναι διαθέσιµα για τη δέσµευση των φαρµάκων στις πρωτεϊνες της 

υαλοειδικής κοιλότητας, αν και αυτός ο παράγοντας µπορεί να επηρεάσει τη 

φαρµακοκινητική των φαρµάκων µικρών µορίων στον οφθαλµό.  

Παρόλο που τα επίπεδα των πρωτεϊνών στο υαλοειδές είναι µικρότερα 

από ό,τι στο πλάσµα, η δέσµευση πρωτεΐνης είναι δυνατή. Η δέσµευση 

πρωτεϊνών και άλλα συµβάντα δέσµευσης στο υαλοειδές αναµένεται να 

επιβραδύνουν την αποµάκρυνση του φαρµάκου από το υαλοειδές, επειδή οι 

πρωτεΐνες έχουν πολύ πιο αργή αποβολή από το υαλοειδές από τα µικρά 

µόρια (αυτό µπορεί να αντιστοιχηθεί µε την επίδραση της δέσµευσης 

πρωτεϊνών του πλάσµατος στην νεφρική κάθαρση των φαρµάκων).  

Δύο βιβλιογραφικές αναφορές έχουν µελετήσει τη δέσµευση πρωτεϊνών 

από αντιβιοτικά (φωσφοµυκίνη, λεβοφλοξασίνη, βανκοµυκίνη) στο ανθρώπινο 

υαλοειδές σώµα. Η δέσµευση ήταν αµελητέα µε το µη συνδεδεµένο κλάσµα να 

υπολογίζεται στο 90-99% [105, 106]. Τα δεδοµένα σχετικά µε αυτό το ζήτηµα 

είναι τόσο ραγδαία ώστε το αποτέλεσµα αυτής της µελέτης δεν πρέπει να 

γενικευθεί.  

 

Κατανοµή στους περιβάλλοντες οφθαλµικούς ιστούς  

Τα ενδοϋαλοειδικά φάρµακα διανέµονται στους περιβάλλοντες ιστούς ανάλογα 

µε τη διαπερατότητα της µεµβράνης και τη συγγένεια δέσµευσης µε λιπίδια, 

πρωτεΐνες, µελανίνη και άλλα συστατικά των κυττάρων. Για παράδειγµα, η 

δέσµευση του φαρµάκου στη µελανίνη µπορεί να αυξάνει σηµαντικά την 

συγκέντρωση του φαρµάκου στα κύτταρα [107].  

Ο όγκος κατανοµής είναι µια φαρµακοκινητική παράµετρος που 

περιγράφει την έκταση της κατανοµής φαρµάκου και τη δέσµευση µετά τη 

χορήγησή της. Μετά την ενδοϋαλοειδική έγχυση, ο οφθαλµός συµπεριφέρεται 

σαν αποµονωµένος ιστός, επειδή το φάρµακο δεν επηρρεάζει την κυκλοφορία 

του αίµατος λόγω της µεγάλης αραίωσης στον όγκο του πλάσµατος και 
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εποµένως δεν αλλάζει τα προφίλ συγκέντρωσης των οφθαλµικών φαρµάκων. 

Εποµένως, ένας ξεχωριστός όγκος κατανοµής µπορεί να προσδιοριστεί για τον 

οφθαλµό.  

 Οι Del Amo και συνεργάτες συνέλεξαν όλα τα διαθέσιµα δεδοµένα 

ενδοϋαλοειδικής έγχυσης από πειράµατα κονίκλων και ανθρώπων και 

καθόρισαν τους ενδοϋαλοειδικούς όγκους της κατανοµής φαρµάκων [108]. Οι 

όγκοι κατανοµής φαρµάκου στην υαλοειδική κοιλότητα ήταν σχεδόν σταθερή 

(80% στο εύρος 1.2-2.2 ml στα κουνέλια) και οι όγκοι δεν εξαρτώνταν από τις 

ιδιότητες του φαρµάκου (π.χ. µοριακό βάρος και λιποφιλικότητα) (Εικ. 6Β).  

Ο όγκος κατανοµής του φαρµάκου στους οφθαλµούς των κονίκλων είναι 

κοντά στον ανατοµικό όγκο του υαλοειδούς σώµατος, υποδεικνύοντας ότι οι 

περιβάλλοντες ιστοί (αµφιβληστροειδής, φακός, ακτινωτό σώµα, ίριδα) έχουν 

µικρή µόνο επίπτωση στον όγκο κατανοµής. Αυτό οφείλεται σε δύο 

παράγοντες: 1) το ανατοµικό µέγεθος των περιβάλλοντων ιστών είναι πολύ 

µικρότερο από τον όγκο του υαλοειδούς σώµατος. Η εξίσωση για την κατανοµή 

όγκου έχει ως εξής: Vss = νν + KP1 V1 + V2 KP2 ..., όπου Vv είναι ο όγκος του 

υαλοειδούς, KP1, KP2 και ούτω καθεξής είναι οι συντελεστές κατανοµής µεταξύ 

του ιστού και υαλοειδούς, και V1, V2 κλπ. περιγράφουν τους ανατοµικούς 

όγκους των περιβάλλοντων ιστών. Στο µάτι Vv >> V1, V2 ...; 2) Οι 

περισσότεροι περιβάλλοντες ιστοί (εκτός από τον φακό) δεν είναι µόνο σηµεία 

διανοµής φαρµάκων, αλλά λειτουργούν επίσης ως οδοί για την δίοδο του 

φαρµάκου προς την συστηµατική κυκλοφορία του αίµατος. Εποµένως, η 

οπίσθια διάχυση από αυτές τις θέσεις στο υαλοειδές είναι περιορισµένη και δεν 

επηρεάζει σηµαντικά τον όγκο διανοµής.  

 

 

6.2 Αποβολή φαρµάκων από το υαλοειδές σώµα 
Η αποβολή φαρµάκου από το υαλοειδές θα µπορούσε να λάβει χώρα µέσω 

βιοµεταλλαγής του φαρµάκου ή φυσικής αποβολής του στην κυκλοφορία του 

αίµατος. Τα φάρµακα αποβάλλονται κυρίως χρησιµοποιώντας τον δεύτερο 

µηχανισµό και από την κυκλοφορία του αίµατος στη συνέχεια αποµακρύνονται 

από το σώµα µε µεταβολική κάθαρση (κυρίως στο ήπαρ) και νεφρική 

απέκκριση στα ούρα. 

Ο µεταβολισµός των φαρµάκων στο υαλοειδές δεν έχει διερευνηθεί µε 

συστηµατικό τρόπο. Υπάρχει, ωστόσο, κάποια ένδειξη για την παρουσία 

µικρών ποσοτήτων µεταβολικών ενζύµων στο υαλοειδές υγρό. Για 
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παράδειγµα, έχει προσδιοριστεί η δραστηριότητα εστεράσης και πεπτιδάσης 

στον µεταβολισµό φαρµάκων στην υαλοειδική κοιλότητα [109]. Συγκεκριµένα 

έχει µελετηθεί η δραστικότητα εστεράσης στην περίπτωση προ-φαρµάκων 

εστέρων ακυκλοβίρης και γανκυκλοβίρης [110], αν και σε άλλους οφθαλµικούς 

ιστούς (π.χ. ίριδα, ακτινωτό σώµα) καθώς και στο πλάσµα η δραστηριότητα 

των ενζύµων αυτών είναι πολύ υψηλότερη [111]. 

 

Αποβολή φαρµάκων µέσω των αιµατοοφθαλµικών φραγµών. 

Μετά την ενδοϋαλοειδική έγχυση, τα φάρµακα αποβάλλονται από τον οφθαλµό 

είτε µέσω της πρόσθιας οδού είτε της οπίσθιας οδού (Εικόνα 9) [112]. Η 

πρόσθια οδός είναι διαθέσιµη για όλα τα φάρµακα και βασίζεται στη διάχυση 

φαρµάκων µέσω του υαλοειδούς σώµατος προς τον οπίσθιο θάλαµο όπου 

εισέρχονται στο υδατοειδές υγρό. Στη συνέχεια, το φάρµακο θα αποβληθεί 

κατά την εκροή του υδατοειδούς υγρού (βέλος 1 στην εικόνα 9). Η οπίσθια 

οδός είναι διαθέσιµη µόνο για τις ενώσεις που έχουν την ικανότητα να 

διασχίσουν το ενδοθηλιακό δίκτυο και τα επιθηλιακά κύτταρα των 

αιµατοαµφιβληστροειδικών φραγµών. Αυτοί οι φραγµοί είναι εκλεκτικοί, 

επιτρέποντας τη διέλευση µικρών µορίων, περιορίζοντας παράλληλα τη 

διαπερατότητα µεγάλων µορίων (περίπου 2 nm και µεγαλύτερα).  

Η οπίσθια οδός περιλαµβάνει την αποµάκρυνση του φαρµάκου 

διαµέσου του αιµατο-υδατοειδικού  φραγµού (αγγειακό ενδοθήλιο και 

επιθηλιακά κύτταρα ακτινωτού σώµατος και ίριδας) (βέλη 2 και 3 στο σχήµα 

9Β) και του αίµατοαµφιβληστροειδικού φραγµού (τριχοειδικά αγγεία του 

αµφιβλη-στροειδούς και επιθηλιακά κύτταρα του µελαγχρόου επιθηλίου) 

(Σχήµα 9Β). Εποµένως, µικρά µόρια µε λιπόφιλες ιδιότητες αποµακρύνονται 

από το υαλοειδές ταχύτερα από τα µεγάλα µόρια. Οι χρόνοι ηµιζωής των 

µικρών µορίων κυµαίνονται συνήθως από 1-10 ώρες, ενώ οι ηµιζωές 

πρωτεϊνών και άλλων µεγάλων µορίων φτάνουν έως και αρκετές ηµέρες [112-

114]. 
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Εικόνα 9. Η αποβολή φαρµάκων µέσω των αιµατοαµφιβληστροειδικών φραγµών. 

Μετά την ενδοϋαλοειδική έγχυση, τα φάρµακα αποβάλλονται από τον οφθαλµό είτε Α) 

µέσω της πρόσθιας οδού είτε Β) της οπίσθιας οδού. Στην πρόσθια οδό η διάχυση του 

φαρµάκου πραγµατοποιείται από το υαλοειδές σώµα στον οπίσθιο θάλαµο και έπειτα 

στο υδατοειδές υγρό για να αποβληθεί µέσω του ακτινωτού σώµατος. Στην οπίσθια 

οδό το φάρµακο αφού εισέλθει στην υαλοειδική κοιλότητα αποβάλλεται µέσω των 

αιµατοοφθαλµικών φραγµών. 

7. Συστήµατα βραδείας αποδέσµευσης φαρµάκων 
Ένα ιδανικό σύστηµα παρατεταµένης χορήγησης φαρµάκου προοριζόµενο για 

οφθαλµολογική χορήγηση θα πρέπει να διαθέτει τις εξής βασικές ιδιότητες:  

(i) ένα ελεγχόµενο και παρατεταµένο προφίλ απελευθέρωσης για να διατηρηθεί 

η θεραπευτική συγκέντρωση του φαρµάκου για παρατεταµένο χρονικό 

διάστηµα προκειµένου να µειωθεί η συχνότητα χορήγησης, (ii) ειδική στόχευση 

και παρατεταµένη συγκράτηση στον ιστό - στόχο προκειµένου να βελτιωθεί το 

θεραπευτικό αποτέλεσµα και να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν ανεπιθύµητες 

συστηµατικές ενέργειες, και (ίίί) οδούς χορήγησης που εξυπηρετούν τη 

συµµόρφωση των ασθενών και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους.  

Μέχρι σήµερα, τα συστήµατα χορήγησης οφθαλµικών φαρµάκων που 

βασίζονται σε µεταφορείς νανοσωµατιδίων φαίνεται να αποτελούν ελπιδοφόρο 

εργαλείο για την κάλυψη των βασικών απαιτήσεων ενός ιδανικού οφθαλµικού 

συστήµατος απελευθέρωσης. Τα νανοσωµατίδια, λόγω του µικρού µεγέθους 

τους, έχουν τη δυνατότητα να διαχέονται σε µεµβράνες όπως για παράδειγµα 

το επιθήλιο του κερατοειδούς. Αρκετές δηµοσιεύσεις υποστηρίζουν ότι η 

χορήγηση τέτοιων νανοϋλικών µέσω ενστάλλαξης στον κερατοειδή χιτώνα 

βελτίωσε σηµαντικά τη διαπερατότητα των φαρµάκων. [115-118]. Τα 

νανοσωµατιδιακά σκευάσµατα που περιλαµβάνουν τα λιποσώµατα [119], τα 

µικκύλια [120] και τις νανοσφαίρες [121], προσελκύουν αυξανόµενη προσοχή 
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για την απελευθέρωση θεραπευτικών και / ή διαγνωστικών παραγόντων 

απεικόνισης µε IVT, µε στόχο τη µείωση της αποικοδόµησης και του χρόνου 

κάθαρσης των ενδοϋαλοειδικών φαρµάκων. 

 

Πολυµερικά νανοσωµατίδια 

Τα πολυµερικά νανοσωµατίδια χρησιµοποιούνται ευρέως στην οφθαλµολογία 

τόσο για το πρόσθιο όσο και για το οπίσθιο ηµιµόριο του οφθαλµού. 

Κατατάσσονται  σε µια κατηγορία βιοδιασπώµενων και βιοσυµβατών 

συστηµάτων χορήγησης µε ελάχιστες ανεπιθυµήτες ενέργειες [122]. Τα µόρια 

του φαρµάκου µπορούν είτε να ενσωµατωθούν στη µήτρα είτε σε νανο / 

µικροκάψουλες όπου το φάρµακο εγκλωβίζεται σε µια κοιλότητα που 

περικλείεται από ένα πολυµερικό κέλυφος. Νανοσωµατίδια όπως το πολυ (DL-

λακτικό-co-γλυκολικό οξύ) (PLGA), η πολυβινυλική αλκοόλη, το πολυ 

(αιθυλένιο-co-βινυλικό οξικό οξύ), ο πολυµεθακρυλικός µεθυλεστέρας έχουν 

χρησιµοποιηθεί για τον εγκλωβισµό διαφόρων φαρµάκων. Το PLGA θεωρείται 

ως η βασικότερη και πλέον χρησιµοποιούµενη πολυµερική σύσταση έχοντας 

µάλιστα εξασφαλίσει έγκριση από τον FDA για παρεντερική χορήγηση. Όσον 

αφορά το οπίσθιο τµήµα του οφθαλµού υπάρχουν αρκετές δηµοσιεύσεις που 

µελετούν την βραδεία αποδέσµευση PLGΑ -φαρµάκων.  

Πιο συγκεκριµένα, η λειτουργικότητα των πολυµερικών µεταφορέων 

βασίζεται στις  διαστάσεις τους (νανο και µικρο) που επιτρέπουν την 

κυκλοφορία στο αίµα και τα υπόλοιπα βιολογικά υγρά καθώς και την κυτταρική 

πρόσληψη, τις µοναδικές ιδιότητες που οφείλονται κύρια στην υψηλή αναλογία 

επιφάνειας προς όγκο, και την ευελιξία να ρυθµιστούν οι ιδιότητές τους µε 

δοµικές αλλαγές ή/και µεταβολές στη µεθοδολογία της κατασκευής τους.  

Επιπλέον, η ενσωµάτωση του φαρµάκου σε τέτοιου είδους µεταφορείς 

βελτιώνει την διαλυτότητα του φαρµάκου, προστατεύει τα µόρια του φαρµάκου 

από πρόωρη αποικοδόµηση και ενισχύει την εξειδίκευση της µεταφοράς, την 

ανεκτικότητα του οργανισµού σε αυξηµένες δόσεις, την αποτελεσµατικότητα 

του φαρµάκου, και τον θεραπευτικό δείκτη και επιτρέπει την 

παρατεταµένη/ελεγχόµενη παροχή φαρµάκου µε ενισχυµένη βιοδιαθεσιµότητα 

[123-126]. Οι νανοφορείς ωστόσο, οφείλουν να έχουν κατάλληλο µέγεθος 

(υδροδυναµική ακτίνα DH>10nm) ώστε να µην υπόκεινται σε ταχεία νεφρική 

διήθηση [127]. Το µέγεθος των κολλοειδών συστηµάτων επιφέρει επίσης 

επιπτώσεις στην κυτταρική πρόσληψη και βιοκατανοµή [128, 129].  
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Συνεπώς, η ευελιξία που προσφέρουν τα πολυµερή στον έλεγχο του 

µεγέθους των νανοµεταφορέων αποτελεί αναµφισβήτητα µεγάλο πλεονέκτηµα 

και µάλιστα πρόσφατα δηµοσιεύθηκε η ικανότητα κατασκευής 

νανοµεταφορέων µε απόλυτο έλεγχο του µεγέθους µε την µέθοδο της 

νανοκαθίζησης (nanoprecipitation) [130]. Αυτή η προσέγγιση έχει επίσης 

εφαρµοστεί ευρέως στην κατασκευή βιοδιασπώµενων νανοµεταφορέων 

φαρµάκων µε απλή ενσωµάτωση του δραστικού παράγοντα στο πρωτόκολλο 

προετοιµασίας. Παρ’ όλα αυτά, ανεξαρτήτως της µεθόδου παρασκευής των 

νανοµεταφορέων, σηµαντικό µειονέκτηµα συχνά αποτελεί η µειωµένη 

ενθυλάκωση των φαρµάκων που συχνά δεν φθάνει σε τιµές µεγαλύτερες από 

1% w / w [131, 132]. Δεύτερον, κατά την απελευθέρωση του φαρµάκου συχνά 

αναφέρεται ένας ιδιαίτερα αυξηµένος αρχικός ρυθµός απελευθέρωσης που 

εξαρτάται από τη φύση του φαρµάκου.  

Το Ozurdex® (ένα ενδοϋαλοειδικό εµφύτευµα δεξαµεθαζόνης) είναι µια 

βιοαποικοδοµήσιµη συσκευή που χρησιµοποιείται για τη θεραπεία του 

διαβητικού οιδήµατος της ωχράς κηλίδας, της ραγοειδίτιδας και του κυστικού 

οιδήµατος της ωχράς µετά από απόφραξη φλέβας του αµφιβληστροειδούς 

[133, 134]. Η συσκευή είναι µια κυλινδρική µήτρα πολυµερικού υλικού 

(γαλακτικό-συν-γλυκολικό οξύ) (PLGA), στην οποία έχει διασπαρεί 

δεξαµεθαζόνη (0,7 mg). Το Ozurdex® εγχύεται µέσα στην κοιλότητα του 

υαλοειδούς µέσω µιας βελόνας 22-gauge. Μπορεί να απελευθερώσει το 

φάρµακο για διάστηµα έως και 6 µηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου η 

γρήγορη απελευθέρωση φαρµάκου συµβαίνει τους πρώτους 2 µήνες εξαιτίας 

της διάχυσης του φαρµάκου και της αποικοδόµησης της πολυµερικής µήτρας, 

ακολουθούµενης από την βραδύτερη απελευθέρωση του φαρµάκου 

αποκλειστικά λόγω της αποικοδόµησης του πολυµερούς. Η χρήση συσκευών 

µε βάση το PLGA µπορεί να οδηγήσει σε φλεγµονώδη απόκριση στο υαλοειδές 

σώµα λόγω των όξινων προϊόντων αποικοδόµησης του PLGA. Συνεπώς, η 

Graybug Vision, Inc. (Redwood City, CA, ΗΠΑ) έχει αναπτύξει µια τεχνολογία 

προκειµένου να ανασταλλεί η φλεγµονή που επάγεται µε την αποδόµηση του 

PLGA [135]. 

Επιπλέον έχει αναπτυχθεί µια πρωτότυπη συσκευή νανοπορώδους 

µεµβράνης προοριζόµενη για ενδοϋαλοειδική χρήση [136-139]. Το 

νανοπορώδες αυτό σύστηµα αποτελείται απο βιοαποικοδοµήσιµη 

πολυκαπρολακτόνη (PCL) [138]. Η συσκευή αποτελείται από µία πελλέτα 

φαρµάκου, η οποία τοποθετείται µεταξύ του νανοσωµατιδιακού φιλµ και µιας 
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άλλης αδιαπερατής µεµβράνης PCL [137]. Επειδή το µέγεθος του πόρου και 

του µορίου φαρµάκου είναι σχεδόν το ίδιο, µόνο ένα µόριο φαρµάκου κάθε 

φορά µπορεί να διαπεράσει από τους πόρους επιτυγχάνοντας ένα προφίλ 

απελευθέρωσης µηδενικής τάξης. Από τις in vitro και in vivo µελέτες, η 

συσκευή παρατείνει τη χορήγηση ραπαµυκίνης για διάστηµα 2 µηνών και 

ρανιµπιζουµάµπης για 4 µήνες.  

Παρόλο που τα συστήµατα σωµατιδίων που χορηγούνται 

ενδοϋαλοειδικά διατηρούν τα  επίπεδα φαρµάκων στο υαλοειδές, τα 

διεσπαρµένα στο υαλοειδές πολυµερικά σωµατίδια αυξάνουν την επιβάρυνση 

στον οφθαλµό καθώς είναι πιθανό να παρεµβαίνουν στην όραση. Η 

ενδοϋαλοειδική κατανοµή των νανοσωµατιδίων εξαρτάται από το µέγεθος, το 

φορτίο και τις επιφανειακές ιδιότητες των σωµατιδίων [139-141]. 

 
 
Υδρογέλες 

Οι υδρογέλες αποτελούνται από υδατοδιαλυτά πολυµερή που έχουν την 

ικανότητα να απορροφούν περισσότερο από το 20% του βάρους τους σε νερό 

και εποµένως να αυξάνουν τον όγκο τους συγκρατώντας τις φαρµακευτικές 

ουσίες στο εσωτερικό τους µέσω διασταυρούµενης διασύνδεσης [142]. 

Μπορούν να παραχθούν από οποιοδήποτε υδρόφιλο πολυµερές και έχουν την 

ικανότητα να εγκλωβίζουν τόσο υδρόφιλα όσο και υδρόφοβα µόρια µέσω 

τεχνικών διάχυσης και διεισδυτικότητας. Οι χηµικές και φυσικές ιδιότητες των 

υδρογελών µπορούν εύκολα να τροποποιηθούν απλά µε αλλαγή την επιλογή 

των πολυµερών, αφού οι υδρογέλες µπορούν να κατασκευαστούν από 

οποιοδήποτε υδρόφιλο πολυµερές.  

Συστήµατα υδρογέλης έχουν µελετηθεί εκτενώς ως ελεγχόµενο και 

παρατεταµένο σύστηµα χορήγησης φαρµάκου, αφού το πορώδες της µήτρας 

τους επιτρέπει την προσαρµογή µε τροποποίηση της πυκνότητας 

διασταυρούµενης διασύνδεσης (crosslink) ή µε αλλαγή του ρΗ ή της 

θερµοκρασίας για τον έλεγχο της διάχυσης των φαρµάκων (Εικόνα 10). Πιο 

πρόσφατες µελέτες έχουν επικεντρωθεί στη χρήση in situ ιδιοτήτων 

ζελατινοποίησης ορισµένων από τα υλικά υδρογέλης, για την ενίσχυση της 

οφθαλµικής βιοδιαθεσιµότητας των φαρµάκων και της in νίνο δραστικότητας 

του φαρµάκου. 
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Eικόνα 10. Σύστηµα υδρογέλης σε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο (Cinzia et al 2016). 

 

Το Pluronic F127, εκτός από το σχηµατισµό µικκυλιακών δοµών λόγω της 

αµφίφιλης φύσης του, έχει χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή συστηµάτων 

δικτύου υδρογέλης. Λόγω της ευαίσθητης στη θερµοκρασία φύσης του, το 

Pluronic F127 µελετήθηκε από διάφορες οµάδες ως παράγοντας 

πηκτωµατοποίησης επί τόπου για εφαρµογές οφθαλµικής απελευθέρωσης 

[143, 144]. Η θερµοκρασία µετάπτωσης στο διάλυµα του Pluronic F127 ήταν 

κάτω από την ανθρώπινη φυσιολογική θερµοκρασία των 37 ° C. Αυτή η 

ιδιότητα χρησιµοποιήθηκε µε την παρασκευή ενός υγρού διαλύµατος Pluronic 

F127 µε φάρµακα ενδιαφέροντος σε χαµηλές θερµοκρασίες. Ακολούθως, κατά 

τη χορήγηση στο φυσιολογικό περιβάλλον, το διάλυµα υποβάλλεται σε 

ζελατινοποίηση για να δηµιουργηθεί µια πολυµερής µήτρα, όπου το φάρµακο 

παγιδεύεται και απελευθερώνεται βραδέως διαµέσου της γέλης µε διάχυση. 

 

Λιποσώµατα 

Τα λιποσώµατα είναι µικρά τεχνητά κυστίδια σφαιρικού σχήµατος που 

µπορούν να αναπτυχθούν από χοληστερόλη και φυσικά µη τοξικά 

φωσφολιπίδια, τα κύρια δοµικά στοιχεία των κυτταρικών µεµβρανών (Εικόνα 

11). Λόγω του µεγέθους τους και του υδρόφοβου και υδρόφιλου χαρακτήρα 

(εκτός από τη βιοσυµβατότητα), τα λιποσώµατα είναι υποσχόµενα συστήµατα 

για την παροχή φαρµάκων.  
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Εικόνα 11. Δοµικά συστατικά λιποσωµάτων και µόρια φορείς. 

 

Οι ιδιότητες των λιποσωµάτων διαφέρουν σηµαντικά ανάλογα µε τη 

λιπιδική σύνθεση, το επιφανειακό φορτίο, το µέγεθος και τη µέθοδο 

παρασκευής. Επιπλέον, η επιλογή των συστατικών της διπλοστιβάδας 

καθορίζει την «ακαµψία» ή την «ρευστότητα» και τη φόρτιση της 

διπλοστιβάδας. Παραδείγµατος χάρη, τα ακόρεστα είδη φωσφατιδυλοχολίνης 

από φυσικές πηγές (ωά ή φωσφατιδυλοχολίνη σόγιας) δίνουν πολύ πιο 

διαπερατά και λιγότερο σταθερά διπλά στρώµατα, ενώ τα κεκορεσµένα 

φωσφολιπίδια µε µεγάλες ακυλικές αλυσίδες σχηµατίζουν µία άκαµπτη, µάλλον 

αδιαπέραστη δοµή διπλής στιβάδας [145-147].  

Έχει αποδειχθεί ότι τα φωσφολιπίδια σχηµατίζουν κλειστές δοµές όταν 

ενυδατώνονται σε αδιαφανή διαλύµατα (Εικόνα 12). Τέτοια κυστίδια που έχουν 

µία ή περισσότερες µεµβράνες διπλοστιβάδας φωσφολιπιδίων µπορούν να 

µεταφέρουν υδατικά ή λιπιδικά φάρµακα, ανάλογα µε τη φύση αυτών των 

φαρµάκων. 
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Εικόνα 12. Απεικόνιση λιποσωµάτων σε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο (Wu C et all, 2011) 

 

Τα λιποσώµατα ταξινοµούνται δοµικά µε βάση τις λιπιδικές 

διπλοστιβάδες όπως τα µικρά µονοστοιβαδικά κυστίδια (SUV) ή τα 

πολυστοιβαδικά κυστίδια (MLVs). Επιπλέον, µε βάση το µέγεθος, τα 

λιποσώµατα ταξινοµούνται σε µικρά µονοστοιβαδικά κυστίδια (SUVs), γιγάντια 

µονοελασµατικά κυστίδια (GUVs) και µεγάλα µονοστοιβαδικά κυστίδια (LUVs) 

(Εικόνα 13). Τα µονοστοιβαδικά κυστίδια αποτελούνται από µονή στιβάδα 

λιπιδίου, όπως η λεκιθίνη ή η φωσφατιδυλογλυκερόλη που ενθυλακώνουν τον 

υδατικό εσωτερικό πυρήνα. Το πολυστοιβαδικό κυστίδιο αποτελείται από 

διάφορες στοιβάδες λιπιδικών διπλοστοιβάδων [148-150]. Τα MLVs είναι 

διαµόρφωση µετασταθούς ενέργειας που έχει διαφορετικές όψεις ανάλογα µε 

την πολυδιασπορά του λιποσωµικού σκευάσµατος. Η ικανότητα φόρτωσης 

φαρµάκων των λιποσωµάτων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το 

µέγεθος των λιποσωµάτων, τους τύπους λιπιδίων που χρησιµοποιούνται για 

την παρασκευή και τις φυσικοχηµικές ιδιότητες του ίδιου του θεραπευτικού 

παράγοντα. Για παράδειγµα, η µικρότερη απόδοση παγίδευσης µεγέθους για 

τα SUV είναι λιγότερο αποδοτική σε σύγκριση µε τα MLV. Ωστόσο, τα LUV 

παρέχουν ισορροπία µεταξύ του µεγέθους και της ικανότητας φόρτωσης 

φαρµάκων. 

 

          
Εικόνα 13. Ταξινόµηση λιποσωµάτων µε βάση το µέγεθος των σωµατιδίων 
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Επειδή τα λιπίδια είναι αµφίφιλα (τόσο υδρόφοβα όσο και υδρόφιλα) σε 

υδατικά µέσα, οι θερµοδυναµικές ιδιότητές τους και τα χαρακτηριστικά 

αυτοσυναρµολόγησης επηρεάζουν την καταστροφή των υδροφοβικών 

τµηµάτων τους σε σφαιρικές διπλοστοιβάδες. Αυτά τα στρώµατα αναφέρονται 

ως lamellae [151]. Γενικά, τα λιποσώµατα θεωρούνται σφαιρικά κυστίδια µε 

µεγέθη σωµατιδίων που κυµαίνονται από 30 nm έως αρκετά µικρόµετρα. 

Αποτελούνται από µία ή περισσότερες λιπιδικές διπλοστοιβάδες που 

περιβάλλουν υδατικές µονάδες, όπου οι πολικές οµάδες κεφαλής 

προσανατολίζονται στην οδό των εσωτερικών και εξωτερικών υδατικών 

φάσεων. Από την άλλη πλευρά, η αυτοσυσσωµάτωση των πολικών λιπιδίων 

δεν περιορίζεται στις συµβατικές δοµές δύο στρώσεων που βασίζονται στο 

µοριακό σχήµα, στη θερµοκρασία και στο περιβάλλον και στις συνθήκες 

παρασκευής, αλλά µπορούν να αυτοσυναρµολογηθούν σε διάφορους τύπους 

κολλοειδών σωµατιδίων [152].  

Τα λιποσώµατα µπορούν να παγιδεύουν τόσο υδρόφοβες όσο και 

υδρόφιλες ενώσεις, να εµποδίζουν την αποσύνθεση των συσσωµάτων και να 

απελευθερώνουν τα εγκλωβισµένα φάρµακα στους ιστούς στόχους [153-155]. 

Λόγω της βιοσυµβατότητάς τους, της βιοδιάσπασής τους, της χαµηλής 

τοξικότητας και της ικανότητάς τους να παγιδεύουν τόσο τα υδρόφιλα όσο και 

τα λιποφιλικά φάρµακα [156] και να απλοποιήσουν τη δοσοεξαρτώµενη 

χορήγηση φαρµάκων σε ιστούς [157], τα λιποσώµατα έχουν αυξηµένο ρυθµό 

παραγωγής τόσο ως πειραµατικό σύστηµα όσο και ως εµπορικό για τη 

χορήγηση φαρµάκων. Έχουν διεξαχθεί πολλές µελέτες σε λιποσώµατα µε 

στόχο τη µείωση της τοξικότητας του φαρµάκου και / ή τη στόχευση 

συγκεκριµένων κυττάρων [158-160]. Η σταθερότητα των λιποσωµάτων 

εξαρτάται από τις διάφορες ιδιότητες όπως το επιφανειακό φορτίο, το µέγεθος, 

την ενυδάτωση της επιφάνειας και τη ρευστότητα των λιπιδικών 

διπλοστοιβάδων. Το επιφανειακό φορτίο καθορίζει την αλληλεπίδραση των 

λιποσωµάτων µε την οφθαλµική µεµβράνη. Τα θετικά φορτισµένα λιποσώµατα 

εµφανίζουν καλύτερη διαπερατότητα στον κερατοειδή από τα ουδέτερα και 

αρνητικά φορτισµένα λιποσώµατα. Αντίθετα, αρνητικά και θετικά φορτισµένα 

λιποσώµατα παρουσιάζουν χαµηλότερη τάση συσσωµάτωσης αλλά υφίστανται 

ταχεία κάθαρση λόγω της υψηλότερης αλληλεπίδρασης µε πρωτεΐνες ορού. 

Επιπροσθέτως, το µέγεθος των λιποσωµάτων µπορεί επίσης να ρυθµίζει την 

κάθαρση. Τα λιποσώµατα µεγέθους µικρότερου των 100 nm παρουσιάζουν 
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γενικά σηµαντικά υψηλότερο χρόνο κυκλοφορίας λόγω της µείωσης του 

οψωνισµού λιποσωµάτων µε πρωτεΐνη ορού [161]. 

 

8. Λιποσώµατα στην Οφθαλµολογία 

Τα λιποσώµατα έχουν διερευνηθεί για χορήγηση οφθαλµικών φαρµάκων, 

καθώς προσφέρουν πλεονεκτήµατα ως συστήµατα φορέων φαρµάκων. Είναι 

βιοδιασπώµενοι και βιοσυµβατοί νανοµεταφορείς και µπορούν να ενισχύσουν 

τη διείσδυση των µορίων του φαρµάκου που απορροφάται ελάχιστα µε 

δέσµευση στην επιφάνεια του κερατοειδούς και να βελτιώσουν τον χρόνο 

παραµονής. Επιπλέον, τα λιποσώµατα µπορούν να βελτιώσουν το 

φαρµακοκινητικό προφίλ, να ενισχύσουν το θεραπευτικό αποτέλεσµα και να 

µειώσουν την τοξικότητα που σχετίζεται µε την υψηλότερη δόση. Λόγω της 

ευµετάβλητης φύσης τους, τα λιποσώµατα έχουν διερευνηθεί ευρέως για τη 

θεραπεία τόσο των προσθίων όσο και των οπισθίων τµηµάτων του οφθαλµού. 

  Οι τρέχουσες προσεγγίσεις για τη χορήγηση φαρµάκων στο πρόσθιο 

τµήµα επικεντρώνονται στη βελτίωση της προσκόλλησης και της διείσδυσης 

του κερατοειδούς µε την ενσωµάτωση διαφόρων βιοσυγκολλητίνων και 

ενισχυτικών της διείσδυσης πολυµερών. Ωστόσο, στην περίπτωση διαταραχών 

του οπίσθιου τµήµατος, η βελτίωση του χρόνου ηµιζωής και η στοχευµένη 

χορήγηση φαρµάκου στον αµφιβληστροειδή είναι απαραίτητη. Σήµερα η 

βερτεπορφίνη χρησιµοποιείται κλινικά σε φωτοδυναµική θεραπεία για την 

αποτελεσµατική θεραπεία της χοριοειδικής νεοαγγείωσης (CNV), της 

οφθαλµικής ιστοπλάσµωσης ή της µυωπικής ωχροπάθειας. Η βερτεπορφίνη  

είναι ένα φάρµακο που ενεργοποιείται µε το φως και χορηγείται µε ενδοφλέβια 

έγχυση. Στη φωτοδυναµική θεραπεία, µετά την έγχυση του φαρµάκου, 

εφαρµόζεται λέιζερ χαµηλής ενέργειας στον αµφιβληστροειδή µέσω ενός 

φακού επαφής, προκειµένου να ενεργοποιηθεί η βερτεπορφίνη που έχει ως 

αποτέλεσµα τη θρόµβωση των ανώµαλων αιµοφόρων αγγείων. Δυστυχώς, η 

φωτοδυναµική θεραπεία συνήθως δεν έχει µόνιµο αποτέλεσµα, έτσι τα µη 

φυσιολογικά αγγεία και οι χοριοειδικές ανωµαλίες επανεµφανίζονται µετά από 

αρκετούς µήνες. Ένας άλλος λιποσωµικός φωτοευαισθητοποιητικός 

παράγοντας, η ροσταπορφίνη, αξιολογήθηκε για τη θεραπεία της σχετιζόµενης 

µε την ηλικία εκφύλισης της ωχράς κηλίδας. Η ροσταπορφίνη απαιτεί λιγότερο 

συχνή χορήγηση σε σύγκριση µε τη βερτεπορφίνη.     

   Η τεχνολογία των λιποσωµάτων διερευνάται για την 

απελευθέρωση  οφθαλµικών φαρµάκων. Η ενδοϋαλοειδική χορήγηση 
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λιποσωµάτων έχει οδηγήσει σε συµπύκνωση του υαλοειδούς, ανεύρεση 

υαλεοειδικών σωµατιδίων στην κατώτερη επιφάνεια του υαλοειδούς και 

ανωµαλίες του αµφιβληστροειδούς. Εποµένως, όλοι αυτοί οι παράγοντες θα 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη λιποσωµικής σύνθεσης για 

οφθαλµική εφαρµογή [162-166].  

  Πρόσφατες εφαρµογές λιποσωµικών σκευασµάτων που εγκλείουν 

διάφορα θεραπευτικά µόρια συνοψίζονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Εφαρµογή λιποσώµατων ως µόρια µεταφορείς για οφθαλµολογικές 

παθήσεις 

Φάρµακο Mορφή σκευάσµατος Αποτέλεσµα Χρονολογία 

Γανκυκλοβίρη Λιποσώµατα Βελτίωση της in vitro 

διεισδυτικότητας στον 

κερατοειδή και της in vivo 

φαρµακοκινητικής 

2007 

Σιπροφλοξασίνη Λιποσωµική υδρογέλη Πέντε φορές υψηλότερη 

διαπερατότητα στον κερατοειδή 

από τα λιποσώµατα µόνα τους 

2010 

Λεβοφλοξασίνη Λιποσώµατα 

ενσωµατωµένα σε φακό 

επαφής 

Πρώτης τάξης κινητική για πάνω 

από έξι µέρες και δραστικότητα 

έναντι του S. aureus 

2007 

Αντιγόνα ιού απλού 

έρπητα 

Περιοφθαλµικός 

εµβολιασµός 

Θεραπεία σε κόνικλους µε anti-

gB ανοσολογική απάντηση και 

προστασία στην 

επαναδραστηριοποίηση του ιού 

2006 

Ακεταζολαµίδη Ουδέτερα και 

επιφανειακά φορτισµένα 

λιποσώµατα 

Θετικά φορτισµένα λιποσώµατα 

µείωσαν την ενδοφθάλµια πίεση 

µε βραδείας αποδέσµευσης 

αποτέλεσµα σε σχέση µε τα 

αρνητικά φορτισµένα 

λιποσώµατα 

2007 

Τακρόλιµους Λιποσώµατα Πάνω απο 50 mg/ml 

συγκέντρωση στο υαλοεδές για 

δύο εβδοµάδες και µείωση της 

τοξικότητας του φαρµάκου 

2010 

Αγγειοενεργό εντερικό 

πεπτιίδιο 

Λιποσώµατα 

συζευγµένα µε ροδαµίνη 

Λιποσώµατα ενσωµατώθηκαν 

στα κύτταρα του Muller, στα 

µακροφάγα. Τα περισσότερα 

λιποσώµατα ανιχεύθηκαν στον 

προωτιαίο λεµφαδένα µε 

αποτέλεσµα την  βραδεία 

αποδέσµευση και έκφραση του 

φαρµάκου εντός του οφθαλµού 

2007 

Κλοδρονάτη Λιποσώµατα Αποτελεσµατική µείωση των 2005 
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ED2-θετικών µακροφάγων 

Πλασµιδιακό DNA Κατιονικά λιποσώµατα Σηµαντικά αυξηµένη 

αποτελεσµατικότητα 

διαµολύνσεως του πλασµιδιακού 

DNA 

2004 

Θεραπευτικό DNA Κατιονικά λιποσωµικά 

πλέγµατα 

Καλή κινητικότητα εντός του 

υαλοειδούς µε µέγεθος 

λιποσωµικών πλεγµάτων 

λιγότερο από 500 nm 

2005 

Ινφλιξιµάµπη Λιποσώµατα Αύξηση της παραµονής της 

ινφλιξιµάµπης στο υαλοειδές σε 

ποντίκια, χωρίς ιδιαίτερη 

τοξικότητα και µε 

αποτελεσµατικότητα στο µοντέλο 

της ραγοειδιτιδικής φλεγµονής 

2017 

Ντορζολαµίδη Λιποσώµατα Βραδεία αποδέσµευση της 

ντορζολαµίδης µε αύξηση στη 

διαπερατότητα του φαρµάκου 

από τον κερατοειδή 

2017 

Βορικοναζόλη Λιποσώµατα Αποτελεσµατικότητα και 

αυξηµένη διαπερατότητα της 

Βορικοναζόλης  

2015 

Γονίδια, RNA Λιποσώµατα Αποτελεσµατική µεταφορά 

γονιδίων και mRNA για τη 

θεραπεία παθήσεων του αµφ/δούς 

2015 

 

9. Ενδοϋαλοειδική εφαρµογή λιποσωµάτων 

Τα λιποσώµατα έχουν επιδείξει καλή δραστικότητα στην Οφθαλµολογία, ως 

συστήµατα χορήγησης φαρµάκων τόσο στο πρόσθιο όσο και στο οπίσθιο 

ηµιµόριο του οφθαλµού σε αρκετές µελέτες που έχουν γίνει τα τελευταία 

χρόνια. Τα λιποσώµατα αντιπροσωπεύουν τα πρώτα ενέσιµα συστήµατα 

(λιποσωµική γανκυκλοβίρη, 1989: λιποσωµική κυκλοσπορίνη, 1988) για 

ενδοϋαλοειδικές χορηγήσεις και µπορούν να παρέχουν παρατεταµένη 

απελευθέρωση για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Επιπλέον, τα λιποσωµικά 

σκευάσµατα µπορούν να ελαχιστοποιήσουν την τοξικότητα του ιστού και να 

ενισχύσουν τον ενδοϋαλοειδικό χρόνο ηµιζωής των φαρµάκων µειώνοντας την 

ταχεία κάθαρση από την υαλοειδική κοιλότητα [167, 168].  

  Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ενδουαλοειδική χορήγηση 

φαρµάκων έχει παρουσιάσει υψηλό ενδιαφέρον τις τελευταίες δύο δεκαετίες για 

την βελτίωση της θεραπείας φλεγµονωδών παθήσεων του οπισθίου  τµήµατος 

του οφθαλµού ή διαφόρων νευροεκφυλιστικών νόσων (όπως η ηλικιακή 
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εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, το διαβητικό οίδηµα της ωχράς κηλίδας, η 

οπίσθια ραγοειδίτιδα, το µετεγχειρητικό κυστικό οίδηµα της ωχράς κηλίδας 

κλπ).  Αυτός ο τρόπος χορήγησης επιτυγχάνει την επίτευξη υψηλών επιπέδων 

φαρµάκου στο υαλοειδές, µε αποφυγή ταυτόχρονα των εκάστοτε παρενεργειών 

που συνδέονται µε τη συστηµατική χορήγηση φαρµάκων. Επηρεάζεται όµως 

σηµαντικά από την ταχεία αποµάκρυνση πολλών φαρµάκων, ιδιαίτερα όσων 

χαρακτηρίζονται από µικρό µοριακό µέγεθος. Ωστόσο, στο υαλοειδές σώµα, το 

οποίο αποτελείται κυρίως από νερό (> 98%) και µακροµόρια (όπως 

πολυσακχαρίτες, κολλαγόνο και αντιοξειδωτικά) µε περιορισµένες ποσότητες 

πρωτεϊνών, τα λιποσώµατα πιθανότατα παραµένουν άθικτα για παρατεταµένες 

χρονικές περιόδους, και έτσι θα µπορούσαν να αποτελέσουν τα ιδανικά µέσα 

για παρατεταµένη χορήγηση φαρµάκων. Πράγµατι, έχουν αναφερθεί 

σηµαντικές αυξήσεις στη διάρκεια της θεραπευτικής δράσης ή στα επίπεδα 

φαρµάκων στον αµφιβληστροειδή (ή στο υδατοειδές σώµα), µετά την 

ενδοϋαλοειδική έγχυση λιποσωµικών µεταφορέων για φάρµακα, όπως το fos-

carnet [179], το αγγειοενεργό εντερικό πεπτίδιο (VIP) [180], µπεβασιζουµάµπη 

[181] και τακρόλιµους [182]. 

  Ο Barza και συνεργάτες περιγράφουν την επίδραση του µεγέθους των 

λιποσωµάτων και της παθολογικής κατάστασης του οφθαλµού στην κινητική 

αποµάκρυνσης των φορέων από την υαλοειδική κοιλότητα. Οι ερευνητές 

παρατήρησαν ότι ο ρυθµός κάθαρσης των SUV ήταν ταχύτερος από τους 

LUVs. Επιπλέον, η ενδοφθάλµια φλεγµονή αυξάνει επίσης το ρυθµό της 

ενδοϋαλοειδικής αποµάκρυνσης [169]. Πρόσφατα, ερευνητές στη 

φαρµακευτική τεχνολογία χρησιµοποίησαν λιποσωµική υδρογέλη και 

πεγκυλιωµένα σταθεροποιηµένα λιποσώµατα για την αντιµετώπιση των 

µειονεκτηµάτων που σχετίζονται µε τις ενδοϋαλοειδικές χορηγήσεις 

λιποσωµάτων [170]. 

  Σε µία εφαρµογή, λιποσώµατα συζευγµένα µε ροδαµίνη και εγκλωβισµό 

του αγγειοενεργού εντερικού πεπτιδίου (VIP) χορηγήθηκαν ενδοφλεβίως σε 

υγιείς αρουραίους για να εξεταστεί η αποτελεσµατικότητα στη θεραπεία της 

οφθαλµικής φλεγµονής. Το VIP είναι ένα ανοσορρυθµιστικό νευροπεπτίδιο που 

εµπλέκεται στη ρύθµιση της οφθαλµικής ανοσοαπόκρισης µέσω της 

διαµόρφωσης των δραστηριοτήτων των µακροφάγων, των Τ λεµφοκυττάρων 

και των δενδριτικών κυττάρων [171, 172]. Η ενδοϋαλοειδική εφαρµογή των 

λιποσωµάτων µε φορτίο VIP προτάθηκε για τη θεραπεία της ραγοειδίτιδας που 
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προκαλείται από ενδοτοξίνη [173]. Ο Camelo και συνεργάτες αξιολόγησαν 

λιποσωµικό σύστηµα, το οποίο αναµείχθηκε µε υαλουρονικό οξύ για την 

παροχή VIP στη θεραπεία της ραγοειδίτιδας σε αρουραίους. Κύριος 

περιορισµός µε το λιποσωµικό σύστηµα VIP ήταν ο µικρότερος χρόνος 

παραµονής στην υαλοειδική κοιλότητα λόγω της ταχείας αποβολής του µέσω 

της λεµφικής κυκλοφορίας. Οι ερευνητές επιχείρησαν να αυξήσουν τον χρόνο 

ηµιζωής των VIP-φορτωµένων λιποσωµάτων (VIP-LP) µετά από 

ενδοϋαλοειδική χορήγηση µε εναιώρηση αυτών στην υδρογέλη. Το 

υαλουρονικό το οποίο είναι το κύριο συστατικό του υαλοειδούς 

χρησιµοποιήθηκε για τις µελέτες. Οι ερευνητές ενσωµάτωσαν λιποσφαίρια σε 

πήκτωµα υαλουρονικού προκειµένου να επιτευχθεί παρατεταµένη 

απελευθέρωση VIP από τα λιποσώµατα. Το VIP-LP εναιωρηµένο σε 

υαλουρονικό οξύ διατηρήθηκε στην κοιλότητα του υαλοειδούς για 8 ηµέρες 

µετά από µονήρη ενδοϋαλοειδική έγχυση. Οι συγγραφείς ανέφεραν ότι η 

ενσωµάτωση λιποσωµάτων στο υαλουρονικό είχε αυξήσει το ιξώδες του, λόγω 

της ενισχυµένης αλληλεπίδρασης µεταξύ της γέλης του υαλουρονικού και των 

φωσφολιπιδίων. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι η φαρµακοτεχνική µορφή ήταν 

αποτελεσµατική στη θεραπεία όπως είναι εµφανής από τη βελτιωµένη κλινική 

εικόνα και τον αριθµό των πολυµορφοπυρηνικών κυττάρων [174]. 

  Σε µια µελέτη λιποσώµατα φορτισµένα µε τακρόλιµους 

χρησιµοποιήθηκαν για τη θεραπεία της ραγοειδίτιδας. Αξιολογήθηκε η 

αποτελεσµατικότητα και η ασφάλεια µετά από ενδοϋαλοειδική έγχυση σε 

αρουραίους. Δεν παρατηρήθηκε καµία αλλαγή στη λειτουργία του 

αµφιβληστροειδούς στους αρουραίους που υποβλήθηκαν σε αγωγή µε 

λιποσώµατα. Η ιστοπαθολογική εξέταση ανέδειξε µειωµένη φλεγµονώδη 

απόκριση σε σύγκριση µε το ελεύθερο φάρµακο. Τα λιποσώµατα ήταν ικανά να 

διατηρήσουν τη συγκέντρωση στο υαλοειδές πάνω από 50 ng / mL για 2 

εβδοµάδες µετά από µία χορήγηση. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συµπέρασµα 

ότι τα λιποσώµατα µε τακρόλιµους ήταν πιο αποτελεσµατικά από το ελεύθερο 

φάρµακο. Το λιποσωµικό σύστηµα, επίσης µείωσε την τοξικότητα που 

σχετίζεται µε φάρµακα στην έσω στιβάδα του αµφιβληστροειδούς [175].  

  Σε άλλη µελέτη, ο Abrishami και συνεργάτες παρασκεύασαν 

νανολιποσώµατα εγκλωβίζοντας το αντίσωµα µπεβασιζουµάµπη (off-label αnti-

VEGF θεραπεία για παθήσεις όπως διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια, 

ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας). Οι ερευνητές προσπάθησαν να 
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µειώσουν την κάθαρση των λιποσωµάτων µπεβασιζουµάµπης µε ενσωµάτωση 

της χοληστερόλης. Σε σύγκριση µε το ελεύθερο φάρµακο, η συγκέντρωση του 

λιποσωµικού σκευάσµατος ήταν 5 φορές υψηλότερη στις 42 ηµέρες. Αυτή η 

µελέτη αποκάλυψε ότι η λιποσωµική σύνθεση της µπεβασιζουµάµπης 

αποδείχθηκε αποτελεσµατική στην ελεγχόµενη απελευθέρωση της 

µπεβασιζουµάµπης για περισσότερο από 6 εβδοµάδες σε µοντέλο κονίκλου 

[176]. 

  Τα λιποσώµατα ενσωµατωµένα µε φλουκοναζόλη αξιολογήθηκαν για τη 

θεραπεία της καντιντιασικής ενδοφθαλµίτιδας. Στη συγκριτική µελέτη, 

χορηγήθηκαν ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις διαλύµατος ελεύθερης φλουκοναζόλης 

ή λιποσωµατικής διαµόρφωσης σε διαφορετικά επίπεδα δόσεων στους 

οφθαλµούς κονίκλων. Η χορήγηση διαλύµατος φλουκοναζόλης προκάλεσε 

αποπροσανατολισµό της ανατοµικής διάταξης των φωτοϋποδοχέων του 

αµφιβληστροειδούς και άλλες δοµικές αλλαγές στη συγκέντρωση των 100 µg 

σε 0,1 mL ή παραπάνω. Αντίθετα, η λιποσωµική διαµόρφωση της 

φλουκοναζόλης δεν έδειξε κάποια αλλοίωση στην αρχιτεκονική του 

αµφιβληστροειδούς σε συγκέντρωση  0,1 mg [177]. 

  Ο Cheng και συνεργάτες µελέτησαν το προφάρµακο της γανσυκλοβίρης 

(GCV) σε λιποσωµικό φορέα µε ενδοϋαλοειδική έγχυση σε κονίκλους. Οι 

ερευνητές χρησιµοποίησαν αυτό το λιποσωµικό σύστηµα για αντιϊκή θεραπεία 

εναντίον του ιού  του απλού έρπητα τύπου 1 (HSV-1) και του ανθρώπινου 

κυτταροµεγαλοϊού (HCMV). Η ενδοϋαλοειδική έγχυση µε συγκέντρωση 0,2 nΜ 

ήταν η πλέον αποτελεσµατική χωρίς να προκαλεί ανεπιθύµητες ενέργειες στη 

διαύγεια του υαλοειδούς ή στην ανάπτυξη καταρράκτη [178]. 

Σε πρόσφατες δηµοσιεύσεις αναφέρεται η βελτίωση στη θεραπευτική 

αντιµετώπιση αµφιβληστροειδοπαθειών από κυτταροµεγαλοϊό σε ανθρώπους 

και της ραγοειδίτιδας σε αρουραίους µε τη χρήση των λιποσωµάτων ως 

φαρµακευτικών φορέων [183]. Σε µια µελέτη έγινε προσπάθεια διερεύνησης 

της τύχης λιποσωµικών µορφών µετά από ενδοϋαλοειδική έγχυση [184]. 

Ανοσολιποσώµατα αντιϊικών, όπως του GCV και iododeoxyuridine, που 

φέρουν στην επιφάνειά τους µονοκλωνικά αντισώµατα ως προς την 

γλυκοπρωτείνη D του ιού του έρπητα, έχουν παρασκευαστεί [170] για να 

χρησιµοποιηθούν για θεραπεία οφθαλµικής µόλυνσης από Herpes simplex. 

Επιπρόσθετα, λιποσώµατα ολιγονουκλεοτιδίων για θεραπεία ασθενειών όπως 

η αµφιβληστροειδίτιδα από κυτταροµεγαλοϊό µπορεί να στοχεύσουν µε 
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επιτυχία τον αµφιβληστροειδή  [171]. Χορήγηση λιποσωµικών 

φωσφοδιεστερασών (16-mer oligothymidylate) (pdT16)-ολιγονουκλεοτιδίων 

είχε ως αποτέλεσµα αργή αποδέσµευση και αυξηµένη κατανοµή στην 

υαλοειδική κοιλότητα και τον αµφιβληστροειδή, σε σύγκριση µε την 

αποδέσµευση και κατανοµή µη-στοχευµένων µορφών [171], ενώ τα 

λιποσώµατα αύξησαν σηµαντικά την σταθερότητα των ολιγονουκλεοτιδίων.  

Παρά τα σηµαντικά τους πλεονεκτήµατα, το κύριο µειονέκτηµα των 

λιποσωµικών µορφών είναι ο µικρός χρόνος κυκλοφορίας τους, παράλληλα µε 

τις δυσκολίες παρασκευής σε µεγάλη κλίµακα και σε στείρα µορφή.  

 

  Εποµένως, µε βάση τα αποτελέσµατα των τελευταίων ερευνών η χρήση  

συστηµάτων ελεγχόµενης απελευθέρωσης µπορεί να βελτιώσει τη 

βιοδιαθεσιµότητα των φαρµάκων, να µειώσει τη δοσολογία του φαρµάκου και 

τη συχνότητα δοσολογίας, να βελτιώσει το χρόνο παραµονής των φαρµάκων 

στον ιστό στόχο και να µειώσει τις ανεπιθύµητες ενέργειες. Στην παρούσα 

διδακτορική διατριβή ο στόχος ήταν η προκλινική τεκµηρίωση συστηµάτων 

βραδείας αποδέσµευσης της ΦΛ σε πειραµατόζωα µε σκοπό την ανάδειξη του 

συστήµατος εκείνου µε το καλύτερο φαρµακοκινητικό προφίλ, την 

αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια στους οφθαλµικούς ιστούς. 
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10. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
10.1 Ανάλυση βασικών πρωτοκόλλων φαρµακοκινητικής, τοξικότητας 
και αποτελεσµατικότητας φαρµάκου / συστηµάτων βραδείας 
αποδέσµευσης 
 
10.1.1 Χειρισµός πειραµατόζωων 
Τα πειραµατόζωα που χρησιµοποιήθηκαν στην ερευνητική διαδικασία ήταν  

κόνικλοι µε χρωστική, κατ’ αναλογία µε τον ανθρώπινο οφθαλµό. Η χρωστική 

είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι αποτελεί έναν παράγοντα που 

επηρρεάζει τη φαρµακοκινητική συµπεριφορά ουσιών-φαρµάκων κατά τη 

διασκληρική τους ένθεση [187]. Ο χειρισµός των πειραµατόζωων 

πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες  του ARVO για τη χρήση των 

πειραµατόζωων στην   οφθαλµολογία και τις επιστήµες της όρασης. Οι κόνικλοι 

κρατούνταν  σε διαχωριζόµενους µεταξύ τους χώρους σε θερµοκρασία 

περιβάλλοντος 25οC και 12 ώρες εναλλαγής φωτός/σκότους. Τα πειραµατόζωα 

που επιλέχθησαν ηταν ενήλικα και  ζύγιζαν  2-3 kg.  

Όλες οι πειραµατικές διαδικασίες συµπεριλαµβανοµένων  των µελετών 

βιοδιαθεσιµότητας των φαρµακευτικών διαλυµάτων, των µελετών τοξικότητας 

και αποτελεσµατικότητας, λάµβαναν χώρα µετά από υποδόρια χορήγηση 

αναισθητικού µείγµατος υδροχλωρικής ξυλαζίνης, 5 mg/ kg (Xylapan, 

Vetoquinol), και υδροχλωρικής κεταµίνης, 50 mg/ kg (Narketan, Vetoquinol). Σε 

περιπτώσεις ανάγκης παρατεταµένης αναισθησίας (ανάλογα µε τη φύση της 

πειραµατικής διαδικασίας), χορηγούνταν επιπλεόν ποσότητα. Επίσης πριν από 

κάθε ενέργεια στον οφθαλµό ενσταλλάσσονταν τοπικά κολλύριο υδροχλωρικής 

προξυµετακαϊνης 0,5% (Alcaine, Alcon). Για την αποφυγή οφθαλµικών 

µολύνσεων, εφαρµόζονταν αντιµικροβιακή οφθαλµική αλοιφή τοµπραµυκίνης 

0,3% (Tobrex, Alcon) µετά κάθε ενδοϋαλοειδική έγχυση φαρµάκου και αλοιφή 

Duratears (Novartis, Hellas) µετά το πέρας κάθε ηλεκτροφυσιολογικής 

εξέτασης λόγω ερεθισµού των οφθαλµών από τα ηλεκτρόδια που 

τοποθετούνταν εντός του άνω και κάτω βλεβαρικού κολπώµατος. Με το πέρας 

κάθε πειραµατικής διαδικασίας (φαρµακοκινητικη, τοξικότητα, 

αποτελεσµατικότητα), τα ζώα θανατώνονταν κατόπιν βαθιάς αναισθησίας και 

ακολουθούσε η ιστολογική ανάλυση του εκάστοτε οφθαλµού. 
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10.1.2 Πρωτόκολλο ενδοϋαλοειδικής έγχυσης  
Η εκάστοτε πειραµατική διαδικασία, για τον καθορισµό της βιοδιαθεσιµότητας 

της ΦΛ ή των συστηµάτων βραδείας αποδέσµευσης φλουρµπιπροφαίνης, 

πραγµατοποιήθηκε κάτω από άσηπτες συνθήκες. Μετά από την αναισθησία 

των πειραµατόζωων ακολουθούσε ενστάλλαξη τεσσάρων κολλυρίων: 

υδροχλωρική προξυµετακαϊνη 0,5% (Alcaine, Alcon), τροπικαµίδη 0.5% 

(Tropixal, Demo), φαινυλεφρίνη 5% (Phenylephrine, Cooper) και 

κυκλοπεντολάτη 1% (Cyclogyl, Novartis), από µία σταγόνα τρεις φορές ανά 

δέκα λεπτά, προκειµένου να επιτευχθεί η πλήρης µυδρίαση των οφθαλµών. 

Πριν από κάθε έγχυση ενσταλλάζονταν κολλύρια υδροχλωρικής 

προξυµετακαΐνης και ιωδιούχου ποβιδόνης 5% για την αναισθησία και την 

αντισηψία της περιοχής. Η έγχυση πραγµατοποιήθηκε µε βελόνη διαστάσεων 

από 25 έως 30G, ανάλογα µε το σύστηµα και τη διαπερατότητά του, 

εισαγόµενη στο υαλοειδές σώµα σε απόσταση 2 mm από το 

σκληροκερατοειδές όριο στη δωδέκατη ώρα. Η βελόνη προσαρµόστηκε σε 

σύριγγα του 1 ml που περιείχε το φάρµακο σε τελικό όγκο 0,1 ml. Η σύριγγα 

προσανατολιζόταν κάθετα στο κέντρο της υαλοειδικής κοιλότητας. Η έγχυση 

πραγµατοποιήθηκε αργά, ενώ για την αποφυγή διαρροής του φαρµάκου η 

βελόνα παρέµενε στην υαλοειδική κοιλότητα για 10 δευτερόλεπτα και έπειτα 

αποµακρύνονταν επίσης µε αργό τρόπο. Για την αποφυγή οφθαλµικών 

µολύνσεων, εφαρµόζονταν αντιµικροβιακή οφθαλµική αλοιφή τοµπραµυκίνης 

0,3% και δεξαµεθαζόνης (Tobradex, Alcon). 

 

 

10.1.3 Πρωτόκολλο βιοδιαθεσιµότητας 
Για τον  προσδιορισµό της βιοδιαθεσιµότητας του φαρµάκου ανάλογα µε το 

σύστηµα βραδείας αποδέσµευσης στο οποίο µελετήθηκε, αποµονώθηκαν από 

τους οφθαλµούς το υαλοειδές σώµα, το υδατοειδές υγρό και ο 

χοριοαµφιβληστροειδής. Για τη φαρµακοκινητική αξιολόγηση οι οφθαλµοί 

λάµβαναν το διάλυµα του φαρµάκου ενδοϋαλοειδικά. Στη συνέχεια τα 

πειραµατόζωα θυσιάζονταν σε συγκεκριµένα κάθε φορά χρονικά σηµεία (τρεις 

οφθαλµοί σε κάθε χρονικό σηµείο) προκειµένου να προσδιοριστεί η 

συγκέντρωση του φαρµάκου στα διάφορα υγρά/ιστούς. Μετά την εξόρυξη των 

οφθαλµών ακολουθούνταν η ψύξη αυτών στους -80οC προκειµένου να 

διασφαλιστεί η ακέραιη αφαίρεση του υαλοειδούς σώµατος και του υδατοειδούς 

υγρού. Κατά τη διαδικασία αποµόνωσης του υαλοειδούς σώµατος και του 
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υδατοειδούς υγρού αφαιρούνταν προσεκτικά οι εξωτερικοί χιτώνες, η ίριδα και 

ο κρυσταλλοειδής φακός. Η µεθοδολογία έχει περιγραφεί από τους Bakri και 

συνεργάτες [188]. Τα δείγµατα του υαλοειδούς σώµατος οµογενοποιούνταν για 

90sec µε τη συσκευή UP100H (100W, 30kHz) σε 100% ένταση και κύκλους 

ρυθµισµένους στην ένδειξη ένα (Εικόνα 14). Τα δείγµατα φυλάσσονταν στους 

4οC για περαιτέρω ανάλυση. Ακολούθως αφαιρούνταν προσεκτικά µε 

µαχαιρίδιο ο χοριοαµφιβληστροειδής και τα δείγµατα υποβάλλονταν σε υγρή 

χρωµατογραφία υψηλής πίεσης για τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης του 

φαρµάκου.  

 

 
Εικόνα 14. Σύστηµα οµογενοποιήσης δειγµάτων υαλοειδούς σώµατος.  

 

Το συνολικό δείγµα υαλοειδούς και υδατοειδούς που ανακτήθηκε από 

την κάθε πειραµατική διαδικασία βιοδιαθεσιµότητας, αναλύθηκε για την 

αποµόνωση και την ποσοτικοποίηση της ΦΛ µε µία µέθοδο παρόµοια µε εκείνη 

που αναφέρεται για το πλάσµα [189]. Κάθε αποψυγµένο δείγµα 

οµογενοποιήθηκε µηχανικά στις 700 rpm για 1min µε τη συσκευή Bioblock 

Scientific 94336 και ογκοµετρήθηκε. Έπειτα φυγοκεντρήθηκε στις 4.000 rpm 

για 5min (Rotofix 32A, Hettich Zentrifugen) και 0,4 ml υπερκειµένου 

αποµονώθηκε από αυτό. 

 

10.1.4  Ποσοτικός προσδιορισµός Φλουρµπιπροφαίνης 
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Η Φλουρµπιπροφαίνη (ΦΛ, 99,5%) διατίθεντο από την εταιρεία COOPER 

Pharmaceuticals, Ελλάδα. Η µεθανόλη (LC-MS grade) αγοράστηκε από την 

Fluka (St Louis, USA) ενώ το µυρµηγκικό οξύ (>98%) αγοράστηκε από την 

Riedel-de Haen (Seelze, Germany). Υπερκάθαρο νερό παράχθηκε από 

σύστηµα καθαρισµού νερού Direct-Q 3UV (Merck, Γερµανία). Διαλύµατα της 

ΦΛ παρασκευάστηκαν σε συγκεντρώσεις 0,1, 0,25, 0,5, 1, 2,5 και 5 µg/ml µε 

περαιτέρω αραιώσεις σε νερό του αρχικού πρότυπου διαλύµατος (100 µg/ml) 

και αποθηκεύτηκαν στους -20 ° C. 

 

Χρωµατογραφική ανάλυση 

Για την ανάλυση της ΦΛ χρησιµοποιήθηκε σύστηµα υγρής χρωµατογραφίας-

φασµατοµετρίας µάζας (LCMS) (Shimadzu). Το σύστηµα αποτελείται από µια 

δυαδική αντλία, ένα σύστηµα απαέρωσης κενού, έναν αυτόµατο δειγµατολήπτη 

και έναν ανιχνευτή ορατού-υπεριώδους (UV-Vis). Ένα µείγµα διαλυτών 0.1% 

µυρµηγκικού οξέος σε νερό και µεθανόλη (15-85% ν/ν) επιλέχθηκε ως κινητή 

φάση για τον διαχωρισµό της ΦΛ σε στήλη HPLC Discovery C18 (250 χ 4.6 

mm, 5 µm) διατηρούµενη στους 30°C, ρυθµό ροής 0,6 mL/λεπτό. Ο χρόνος 

έκλυσης της ΦΛ ήταν τα 8,1 λεπτά. 

Τόσο ο ανιχνευτής UV-Vis όσο και ένα φασµατοφωτόµετρο µάζας (µε 

πηγή ιονισµού APCI) χρησιµοποιήθηκαν για την ανίχνευση της ΦΛ στο 

υαλοειδές σώµα. Οι θερµοκρασίες της διεπαφής, του CDL και του θερµικού 

µπλοκ ρυθµίστηκαν στους 400°C, 200°C και 200°C, αντίστοιχα. Η τάση του 

ανιχνευτή ήταν 1,5 kV, η ροή αερίου εκνεφώσεως ήταν 2,5 L/λεπτό και το αέριο 

ξήρανσης ρυθµίστηκε στα 0,02 ΜΡa. Το WL max της ΦΛ ρυθµίστηκε στα 245 

nm ενώ τα ιόντα m/z 199,1 και 243,15 χρησιµοποιήθηκαν για τον ποσοτικό 

προσδιορισµό της ΦΛ. 

 

Εκχύλιση της ΦΛ από το υαλοειδές σώµα και το υδατοειδές υγρό 

Μία ποσότητα υαλοειδούς και υδατοειδούς υγρού συλλέχθηκε σε κάθε χρονικό 

σηµείο ανάλογα µε την εκάστοτε πειρµαµατική διαδικασία µελέτης 

βιοδιαθεσιµότητας. Τα δείγµατα υπεβλήθησαν σε οµογενοποιήση µε 

υπερήχους για 3 λεπτά µε προσθήκη 1 ml µεθανόλης. Ακολούθησε ανάµειξη 

(vortex) και στη συνέχεια φυγοκέντρηση στις 4000 rpm για 5 λεπτά. Η 

µεθανόλη αποµονώθηκε, εξατµίστηκε µέχρι ξηρού, το στερεό υπόλειµµα 

επαναδιαλυτοποιήθηκε σε 100 µl µεθανόλης και ποσότητα 10 µl εγχύθηκε στο 

σύστηµα LC-MS. Η µέθοδος ήταν γραµµική, r2 = 0.9999 για το MS και 0.9999 
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για τον αναιχνευτή UV-Vis. Η µέση ανάκτηση της ΦΛ υπολογίστηκε στα 92,6 ± 

2,1%, ενώ τα όρια προσδιορισµού και ποσοτικοποίησης ήταν 0,014 και 0,046 

µg/ml αντίστοιχα. (Διάγραµµα 1, 2). 

Εκχύλιση της ΦΛ από δείγµατα αµφιβληστροειδούς/χοριοειδούς χιτώνα 

Για την ανάλυση των δειγµάτων αµφιβληστροειδούς/χοριοειδούς χιτώνα 

προστέθηκε 1 ml µεθανόλης σε 3 mg ιστού. Ο ιστός οµογενοποιήθηκε 

µηχανικά και υποβλήθηκε σε επεξεργασία µε υπερήχους για 60 δευτερόλεπτα 

σε υπερηχητικό λουτρό. Στη συνέχεια, τα δείγµατα φυγοκεντρήθηκαν στις 

14000 rpm (4 ° C) για 60 λεπτά. Το εκχύλισµα αποµακρύνθηκε και εξατµίστηκε 

µέχρι ξηρού υπό ρεύµα αζώτου. Στο στερεό υπόλειµµα προστέθηκαν 100 µl 

µεθανόλης και 10 µl του τελικού διαλύµατος εγχύθηκαν στο σύστηµα LC-MS. 

 

 

 
Διάγραµµα 1. Διάγραµµα γραµµικής παλινδρόµησης για την ΦΛ µε φασµατοµετρία 

µάζας. 

 
Διάγραµµα 2. Διάγραµµα γραµµικής παλινδρόµησης για την ΦΛ µε ανιχνευτή UV-Vis. 
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10.1.5 Στατιστική ανάλυση βιοδιαθεσιµότητας 
Η συγκέντρωση της ΦΛ στα δείγµατα υπολογίστηκε µε επίλυση της εξίσωσης 

της καµπύλης που προέκυψε από τη χρωµατογραφική ανάλυση φορτισµένων 

διαλυµάτων (καθαρός υαλοειδικός ιστός, φορτισµένος µε βαθµιαίες 

συγκεντρώσεις ΦΛ). Τα δεδοµένα αναλύθηκαν στα προγράµµατα Microsoft 

Excel, Office 2011 και SPSS 25. Η κατανοµή των δεδοµένων (τιµές 

συγκέντρωσης) υπήρξε ως επί το πλείστον οµοιόµορφη. Όλες οι τιµές 

περιέχονταν µέσα σε εύρος τριών τυπικών αποκλίσεων (Τ.Α.) από τη µέση τιµή 

(Μ.Τ.), εποµένως στις στατιστικές αναλύσεις συµπεριλήφθηκαν όλα τα 

δεδοµένα. Η µελέτη σχεδιάστηκε µε τρόπο ώστε να µετράται η συγκέντρωση 

του φαρµάκου και στους δύο οφθαλµούς κάθε πειραµατόζωου. Υπήρξαν δύο 

οµάδες παρατηρήσεων (δεξιός και αριστερός οφθαλµός) στις οποίες 

µετρούνταν η ίδια µεταβλητή, οπότε µπορεί να θεωρηθούν κατά ζεύγη. Εάν 

δύο µετρήσεις παίρνονται από το ίδιο άτοµο, τότε κάποια ποσότητα της 

βιολογικής µεταβλητότητας που υπάρχει µεταξύ διαφορετικών ατόµων 

εξαλείφεται. Το «ζευγάρωµα» χρησιµοποιείται σε µια προσπάθεια να 

περιοριστούν οι εξωγενείς πηγές µεταβλητότητας. 

Προκειµένου να ελεγχθεί η στατιστική υπόθεση, πραγµατοποιήθηκε ο µη 

παραµετρικός έλεγχος Wilcoxon signed rank test. Οι διαφορές µεταξύ των 

ζευγών των παρατηρήσεων προέρχονταν από οµοιόµορφη κατανοµή. Τέθηκε 

η µηδενική υπόθεση (Η0): «Η διάµεσος των διαφορών συγκέντρωσης 

αριστερού-δεξιού οφθαλµού είναι µηδέν» σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%. 

 

10.1.6 Πρωτόκολλο Τοξικότητας 
Για τη διαπίστωση της πιθανής τοξικότητας φαρµάκου/συστηµάτων βραδείας 

αποδέσµευσης εφαρµόστηκαν πρωτόκολλα ηλεκτροφυσιολογίας σε κόνικλους 

για τον έλεγχο της λειτουργικότητας των φωτοϋποδοχέων, αξιολόγηση της 

ενδοφθάλµιας πίεσης, κλινική εξέταση µε βυθοσκοπικό έλεγχο και πρωτόκολλο 

ιστολογίας για την αξιολόγηση της ακεραιότητας ή µη των στιβάδων του 

αµφιβληστροειδούς. Συνολικά ο έλεγχος της ασφάλειας των συστηµάτων 

διήρκησε ένα µήνα για κάθε µοντέλο φαρµάκου που µελετήθηκε. Ελέγθησαν 

δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις σε κάθε πειραµατική διαδικασία, µια υψηλής 

συγκέντρωσης (ανάλογα µε τη διαλυτότητα του φαρµάκου) και µια χαµηλής 

(δυνητικά θεραπευτική). Πέντε οφθαλµοί εξετάσθηκαν για κάθε µοντέλο 

φαρµάκου µε ενδοϋαλοειδική έγχυση όγκου 0,1 ml. Το πρωτόκολλο της 

τοξικότητας περιλαµβάνει κλινικές εξετάσεις στις χρονικές στιγµές 0, 1, 15 
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ηµέρες και 30 ηµέρες µετά από την ενδοϋαλοειδική έγχυση. Στο τέλος της 

πειραµατικής διαδικασίας οι κόνικλοι θυσιάζονταν, ακολουθούνταν εξόρυξη των 

οφθαλµών και κατάλληλη προετοιµασία για την ιστολογική αξιολόγηση του 

αµφιβληστροειδούς, όσον αφορά τη δράση του φαρµάκου. 

 

10.1.7 Αξιολόγηση ενδοφθάλµιας πίεσης 
Είναι γνωστό από άλλες µελέτες ότι η ενδοϋαλοειδική χορήγηση 

κορτικοστεροειδών οδηγεί σε αύξηση της ενδοφθάλµιας πίεσης [190]. Καθώς 

τα ΜΣΑΦ, όπως η φλουρµπιπορφαίνη, προτείνονται ως εναλλακτική θεραπεία, 

κρίθηκε σκόπιµο να ελεγχθεί η επίδρασή τους στην ενδοφθάλµια πίεση (IOP). 

Για το σκοπό αυτό, η κλινική εξέταση περιελάµβανε µέτρηση της ενδοφθάλµιας 

πίεσης µε τη χρήση ενός βαθµονοµηµένου τονοµέτρου iCare PRO, (iCare 

Finland Oy, Helsinki) στα χρονικά σηµεία 0, 1, 15 και 30 ηµέρες µετά την 

ενδοϋαλοειδική έγχυση των φαρµάκων (Εικόνα 15). Η τιµή της ενδοφθάλµιας 

πίεσης προέκυπτε από το µέσο όρο 5 διαδοχικών µετρήσεων. Η στατιστική 

ανάλυση των αποτελεσµάτων πραγµατοποιήθηκε µε την εφαρµογή του 

στατιστικού προγράµµατος SPSS. 

 

 
Εικόνα 15. Τονόµετρο iCare αριστερά και λήψη ενδοφθάλµιας πίεσης σε οφθαλµό 

κονίκλου δεξιά 

 
10.1.8 Πρωτόκολλο Ηλεκτροφυσιολογίας 
Ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τα κριτήρια 

της ISCEV. Το πλήρους πεδίου φωτοεπαγόµενο 

ηλεκτροαµφιβληστροειδογράφηµα καταγράφηκε και από τους δύο οφθαλµούς 

κάθε πειραµατόζωου µε το λογισµικό MR και τον εξοπλισµό Primus 2.5 

(Tomey, Germany), µε τη χρήση θόλου Ganzfeld. Το ενεργό ηλεκτρόδιο (HK 

loop electrode, Medelec, Oxford Instruments, UK) τοποθετούνταν στον 
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κατώτερο βλεφαρικό κόλπωµα, ενώ το ηλεκτρόδιο αναφοράς διαµέτρου 9 mm 

(silver-silver chloride electrode, Oxford Instruments, UK) τοποθετούνταν δίπλα 

στην κογχική παρυφή. Ο λοβός του ωτός χρησιµοποιούνταν για γείωση. 

Προκειµένου να βελτιωθεί η αγωγιµότητα του σήµατος, οι κρόταφοι και τα ώτα 

των πειραµατόζωων αποτριχώνονταν πριν την έναρξη των καταγραφών. Η 

ηλεκτρική αντίσταση, για όλα τα ηλεκτρόδια, δεν ξεπερνούσε τα 5 kΩ. 

Η δειγµατοληψία των καταγραφών πραγµατοποιήθηκε µε ταχύτητα 

1.000 Hz, ενώ οι αποκρίσεις που καταγράφονταν συγχρόνως µε τη λήψη 

φιλτράρονταν έτσι ώστε να κυµαίνονται µέσα σε εύρος 0,3-300 Hz. Τα σήµατα 

ERG ενισχύονταν (x 5 Κ) ενώ τα ψευδή ευρήµατα, π.χ. βλεφαρισµοί, 

αποµακρύνονταν αυτόµατα. Οι ERG αποκρίσεις αρχικά καταγράφηκαν σε 

φωτοπικές συνθήκες (25 cd/ m2 φωτεινότητα υποβάθρου) καθώς και έπειτα 

από 30 min προσαρµογής στο σκοτάδι. Κάθε φορά καταγράφονταν τέσσερις 

ERG αποκρίσεις: 

(α)  µέση  απόκριση  από  πέντε  συνεχόµενα   φωτοπικά  φλας  (photopic  

flash  ERG) συχνότητας 1 Hz και έντασης 2,5 cd · s / m2, και 

(β) αποκρίσεις κωνίων µε συχνότητα φωτός 30Hz Flicker 30Hz 

(γ) αποκρίσεις κωνίων µε συχνότητα φωτός 20Hz Flicker 20Hz 

(δ)  µέση  απόκριση  από  πέντε  συνεχόµενα  σκοτοπικά  φλας  (scotopic  

flash  ERG) συχνότητας 1 Hz και έντασης 2,5 cd · s / m2. 

Η στατιστική ανάλυση των ERG καταγραφών πραγµατοποιήθηκε µε την 

εφαρµογή του στατιστικού πακέτου SPSS 25. Η ανάλυση των αποκρίσεων 

βασίστηκε στις µετρήσεις του πλάτους του b-wave. Το πλάτος του b-wave 

µετρούνταν από το κατώτατο σηµείο κάµψης του a-wave, µέχρι την κορυφή 

του b-wave. Στην εξέταση photopic flash ERG, το κατώτατο σηµείο κάµψης του 

a-wave αναµένονταν σε χρόνο 20-25 ms, ενώ η κορυφή του b-wave σε χρόνο 

µεταξύ 25–32 ms. Στην εξέταση scotopic flash ERG, το κατώτατο σηµείο 

κάµψης του a-wave αναµένονταν σε χρόνο 15-27 ms, ενώ η κορυφή του b-

wave σε χρόνο µεταξύ 27-72 ms. 

 

10.1.9 Στατιστική ανάλυση τοξικότητας 
Οι µετρήσεις   που   λήφθηκαν   από   τις   εξετάσεις   τονοµετρίας   και   

ηλεκτροφυσιολογίας αναλύθηκαν µε την εφαρµογή του στατιστικού πακέτου 

SPSS 25. Όταν υπάρχουν περισσότερα από δύο ανεξάρτητα δείγµατα στα 

οποία έχουν µετρηθεί οι τιµές µιας αριθµητικής µεταβλητής, η σύγκριση των 

µέσων τιµών µπορεί να γίνει µε τη δοκιµασία που ονοµάζεται ανάλυση 
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διακύµανσης (ANOVA: analysis of variance). Η συνολική µεταβλητότητα των 

δεδοµένων χωρίζεται στην µεταβλητότητα που προέρχεται από διαφορές 

µεταξύ των ατόµων των διαφόρων οµάδων και στην τυχαία µεταβλητότητα 

µεταξύ ατόµων που είναι στην ίδια οµάδα. Αυτές οι συνιστώσες (components) 

της µεταβλητότητας µετρούνται χρησιµοποιώντας τις διακυµάνσεις (variances). 

εξ ου και η ονοµασία του ελέγχου. Προϋπόθεση αποτελεί ότι η µεταβλητή έχει 

κανονική κατανοµή στον πληθυσµό της κάθε οµάδας και οι διακυµάνσεις στους 

πληθυσµούς είναι ίδιες. 

Τα δείγµατα πρέπει να είναι αρκετά µεγάλα ώστε να µπορούν να 

ελεγχθούν οι υποθέσεις της κανονικής κατανοµής και των ίσων διακυµάνσεων. 

Τα δείγµατα δεν είναι απαραίτητο να έχουν το ίδιο µέγεθος. Η µηδενική 

υπόθεση Η0 βασίζεται στο ότι οι µέσες τιµές των δειγµάτων στους πληθυσµούς 

είναι ίσες. Η εναλλακτική υπόθεση είναι ότι τουλάχιστον µία µέση τιµή διαφέρει 

από τις άλλες. Ο έλεγχος γίνεται µε τον υπολογισµό µιας στατιστικής 

συνάρτησης ελέγχου η οποία είναι ο λόγος της διακύµανσης µεταξύ οµάδων 

προς την διακύµανση εντός οµάδων. Όταν αληθεύει η Η0, η k – 1 συνάρτηση 

αυτή ακολουθεί την κατανοµή F, µε  n − 1  βαθµούς ελευθερίας, όπου το k είναι 

ο αριθµός τω ν οµάδων και το n είναι το συνολικό µέγεθος του δείγµατος. 

Όπως και στους άλλους ελέγχους, βρίσκουµε µια πιθανότητα (µια τιµή p) που 

συνδέεται µε την τιµή της στατιστικής συνάρτησης ελέγχου. Έτσι υπολογίζουµε 

την πιθανότητα του να βρούµε την παρατηρούµενη διαφορά (ή κάποια ακόµη 

µεγαλύτερη διαφορά µεταξύ µέσων τιµών) εφ’ όσον η Η0 ισχύει. 

Όταν στα ανεξάρτητα δείγµατα έχουν ληφθεί επανειληµµένες τιµές της 

µεταβλητής, τότε εφαρµόζεται η ανάλυση διακύµανσης επαναλαµβανόµενων 

µετρήσεων (repeated measure ANOVA). Όπως ισχύει για κάθε ANOVA, έτσι 

και η εν λόγω ανάλυση ελέγχει την ισότητα των µέσων τιµών. Εντούτοις, η 

ανάλυση διακύµανσης επαναλαµβανόµενων µετρήσεων χρησιµοποιείται όταν 

όλα τα άτοµα ενός τυχαίου δείγµατος µετρούνται κάτω από ένα πλήθος 

διαφορετικών συνθηκών. Καθώς το δείγµα εκτίθεται διαδοχικά σε κάθε 

συνθήκη, η µέτρηση της εξαρτηµένης µεταβλητής επαναλαµβάνεται. Δε θα 

ήταν κατάλληλη η εφαρµογή της τυπικής ανάλυσης διακύµανσης σε αυτήν την 

περίπτωση, διότι αποτυγχάνει να µοντελοποιήσει τη συσχέτιση µεταξύ των 

επαναλαµβανόµενων µετρήσεων: τα δεδοµένα παραβιάζουν την υπόθεση 

ανεξαρτησίας της ανάλυσης διακύµανσης. Έτσι, η ανάλυση που έγινε στις 

µετρήσεις που λήφθηκαν από τις εξετάσεις τονοµετρίας όσο και σε εκείνες που 

λήφθηκαν µε την εξέταση της ηλεκτροαµφιβληστροειδογραφίας, ήταν η 
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ανάλυση διακύµανσης επαναλαµβανόµενων µετρήσεων. 
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10.1.10 Ιστολογική ανάλυση 

Μετά την εξόρυξη των οφθαλµών το πρώτο στάδιο µονιµοποίησης 

(prefixation) περιελάµβανε την εισαγωγή ολόκληρου του οφθαλµού σε κρύα 

γλουταραλδεΰδη 2,5% v/v σε ρυθµιστικό διάλυµα κακοδυλικού άλατος 0,1 Μ 

(pH 7,4), ~20 ml διαλύµατος ανά οφθαλµό. Σε κάθε οφθαλµό δηµιουργούνταν 

µε µία βελόνη οπές σε απόσταση 2mm από το σκληροκερατοειδές όριο ώστε 

να µπορεί να εισχωρήσει το διάλυµα εντός του βολβού. Οι οφθαλµοί 

παρέµειναν στο διάλυµα για διάστηµα περίπου 10 ηµέρών. Στη συνέχεια µε τη 

χρήση ενός οπτικού µικροσκοπίου, ο οφθαλµός τεµαχίζονταν µε σκοπό να 

αποσπαστούν 2-3 τµήµατα του οπίσθιου ηµιµορίου, στο επίπεδο του 

κεντρικού αµφιβληστροειδούς. Η διαδικασία πραγµατοποιούνταν µε προσοχή 

ώστε να µην προκληθεί αποκόλληση. Αρχικά, αφαιρούνταν το πρόσθιο τµήµα 

του οφθαλµού συµπεριλαµβανοµένων της ίριδας και του κρυσταλλοειδούς 

φακού µε µία τοµή 2mm από το σκληροκερατοειδές όριο. Ακολούθως, το 

υπόλοιπο τµήµα του οφθαλµού τεµαχίζονταν στο επίπεδο πέριξ του οπτικού 

νεύρου και των µεγάλων αγγείων. Τα ιστοτεµάχια που προέκυπταν 

παρέµεναν στο ίδιο, φρέσκο διάλυµα, για 5 ηµέρες. 

Σε ένα δεύτερο στάδιο µονιµοποίησης (post fixation), τα δείγµατα 

τοποθετούνταν σε τετροξείδιο του οσµίου 2% σε ρυθµιστικό διάλυµα 

κακοδυλικού άλατος 0,1 Μ (pH 7,4) για 2 ώρες στους 4ο C, στο σκοτάδι. Το 

στάδιο της µονιµοποίησης είναι απαραίτητο για την προετοιµασία του ιστού, 

καθώς σταµατά την αυτόλυση και διαφυλάσσει τη δοµική σταθερότητα των 

κυττάρων. Έπειτα τα δείγµατα αφυδατώθηκαν σταδιακά σε διαβαθµισµένες 

συγκεντρώσεις αιθανόλης, 30%, 50%, 70%, 96% (δις) και 100% (τρις). Στο 

στάδιο της διαύγασης, το µέσο αφυδάτωσης ανταλλάχθηκε µε διαλύτη 

συµβατό µε το µέσον έγκλισης. Ο διαλύτης που χρησιµοποιείται για έγκλιση 

σε πλαστικό είναι το προπυλενοξείδιο. Τα δείγµατα εισάχθηκαν σε 

προπυλενοξείδιο (δις) για 20 min υπό ανάδευση. Μετά την ανάµιξη των 

συστατικών της εποξικής ρητίνης, ο ιστός επωάστηκε µε το µίγµα για αρκετό 

χρόνο ώστε να εµποτιστεί (ολονύκτια υπό ανάδευση). Με την προσθήκη του 

παράγοντα πολυµερισµού, τα δείγµατα επωάστηκαν σε φούρνο στους 40ο C 

για µία ηµέρα, και στους 60ο C για άλλες 3-4 ηµέρες, ώστε να πολυµεριστεί και 

να σκληρύνει το παρασκεύασµα. Πλαστικές τοµές πάχους 1 µm λήφθηκαν σε 

υπερµικροτόµο (Leica Reichert Ultracut R-1) και συλλέχθηκαν σε 
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αντικειµενοφόρους πλάκες. Για την εξέταση των δειγµάτων µε οπτική 

µικροσκοπία, οι τοµές υποβλήθηκαν σε επεξεργασία µε µία τροποποιηµένη 

τρίχρωµη βαφή (Rock et al, 1993). Τα δείγµατα παρατηρήθηκαν σε διοπτρικό 

οπτικό µικροσκόπιο προσπίπτοντος φωτισµού (Diaplan Microscope), ενώ 

περιοχές ενδιαφέροντος φωτογραφήθηκαν σε τρεις διαφορετικές µεγεθύνσεις. 

 

10.1.11 Πρωτόκολλο ενδοφθάλµιας φλεγµονής 
Αναπτύχθηκε στο εργαστήριό µας πρωτόκολλο ενδοφθάλµιας φλεγµονής µε 

βάση δηµοσιευµένες µελέτες [191, 192] για την αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας των προτύπων-φαρµάκων. Για να καθοριστεί το 

πρωτόκολλο φλεγµονής το οποίο θα ήταν κατάλληλο και θα επέτρεπε την 

αξιολόγηση των δοµών του οφθαλµού κλινικά και ακολούθως την 

αποτελεσµατικότητα ή µη των ουσιών που χορηγούνταν, µελετήθηκαν δύο 

µοντέλα: ένα µε ενδοϋαλοειδική χορήγηση υψηλής δόσης ενδοτοξίνης Ε. Coli 

(250 ng) και ένα µε χαµηλότερης δόσης (100 ng). Τα πειραµατόζωα πρώτα 

αναισθητοποιήθηκαν και στη συνέχεια ενσταλλάσονταν στους οφθαλµούς 

τους κολλύρια υδροχλωρικής προξυµετακαΐνης, φαινυλεφρίνης, τροπικαµίδης 

και κυκλοπεντόλατης, 3 φορές ανά δέκα λεπτά για την επίτευξη της διαστολής 

της κόρης. Η οφθαλµική επιφάνεια προετοιµάστηκε χρησιµοποιώντας 

σταγόνες υδροχλωρικής προξυµετακαΐνης και ιωδιούχου ποβιδόνης για την 

τοπική αναισθησία καθώς και για την εξασφάλιση άσηπτων συνθηκών. 

Συνολικά οκτώ πειραµατόζωα συµµετείχαν στη µελέτη, από τα οποία 

τα τέσσερα έλαβαν τη χαµηλή δόση και τα υπόλοιπα τέσσερα την υψηλή δόση 

ενδοτοξίνης εντός του οφθαλµού. Χρησιµοποιήθηκε βελόνη διαµέτρου 30 

Gauge για την ενδοϋαλοειδική έγχυση της ενδοτοξίνης σε απόσταση 2 mm 

από το σκληροκερατοειδές όριο εντός του οφθαλµού. Για την αξιολόγηση της 

έντασης της φλεγµονής, τα πειραµατόζωα εξετάστηκαν κλινικά στη σχισµοειδή 

λυχνία και βιοµικροσκοπικά µε έµµεση οφθαλµοσκόπηση.  Επίσης, 

προσδιορίστηκε ο συνολικός αριθµός κυττάρων φλεγµονής του προσθίου 

θαλάµου και από τις δύο οµάδες πειραµατόζωων µε δείγµατα υδατοειδούς 

υγρού µέσω παρακέντησης πρόσθιου θαλάµου µε τη χρήση µίας βελόνης 30 

Gauge. Ο συνολικός αριθµός λευκοκυττάρων µετρήθηκε µε αιµοκυτταρόµετρο 

σε συγκεκριµένα χρονικά σηµεία: 0, 8, 12, 18, 24, 36, 42 και 48 ώρες.  
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Αποτελέσµατα 

Και οι δύο οµάδες ανέπτυξαν φλεγµονώδη αντίδραση µετά την έγχυση της 

τοξίνης. Στην οµάδα που έλαβε την υψηλή δόση παρατηρήθηκαν κλινικά 

έντονη υπεραιµία επιπεφυκότα µε συνοδό πυώδεις εκκρίσεις, ινική στο κορικό 

χείλος, περικεράτια ένεση και έντονη αντίδραση προσθίου θαλάµου (+4). Κατά 

τη βυθοσκόπηση η θολερότητα του υαλοειδούς λόγω φλεγµονής κυµαίνονταν 

σε Bioscore 3-4 καθιστώντας δυσχερή τη βυθοσκόπηση (Εικόνα 16). Στην 

οµάδα που έλαβε τη µικρή δόση της ενδοτοξίνης αναπτύχθηκε υπεραιµία 

επιπεφυκότα µε συνοδό ινική στο κορικό χείλος µικρότερου βαθµού όµως σε 

σχέση µε την άλλη οµάδα. Κατά το βυθοσκοπικό έλεγχο ήταν δυνατή η 

επισκόπηση των αγγείων και του οπτικού νεύρου µε θολερότητα υαλοειδούς 

λόγω φλεγµονής της τάξης  Bioscore 2-3 (Εικόνα 17).  

Έτσι, λοιπόν, για τη µετέπειτα µελέτη της αποτελεσµατικότητας των 

φαρµάκων επιλέχθηκε το µοντέλο της χαµηλής δόσης που θα επέτρεπε την 

ερµηνεία της εφαρµογής τους στον οφθαλµό, καθώς η φλεγµονώδης 

αντίδραση του µοντέλου της υψηλής δόσης ήταν εντονότερη σε τέτοιο βαθµό 

που εµπόδιζε την επισκόπηση όλων των δοµών του οφθαλµού. Στο 

διάγραµµα 3 απεικονίζεται η συγκέντρωση των κυττάρων φλεγµονής του 

προσθίου θαλάµου σε σχέση µε το χρόνο µετά από χορήγηση ενδοτοξίνης E. 

coli. Η φλεγµονή του προσθίου θαλάµου κορυφώνεται στις 18 ώρες και έπειτα 

ακολουθεί καθοδική πορεία. Στην ιστολογική ανάλυση των οφθαλµών µετά το 

πέρας των 7 ηµέρων παρατηρήθηκε έντονη συνάθροιση φλεγµονωδών 

κυττάρων άνωθεν των επιπολής στιβάδων του αµφιβληστροειδούς καθώς και 

στοιχεία κενοτοπίων στο µελάγχρουν επιθήλιο. Όσον αφορά την αρχιτεκτονική 

του αµφιβληστροειδούς παρατηρήθηκε µια ήπια αποδιοργάνωση στην έξω 

πυρηνική στιβάδα (Εικόνα 18). 
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Εικόνα 16. Φωτογραφίες από οφθαλµούς που έλαβαν την υψηλή δόση 

ενδοτοξίνης E. coli (250ng). Παρατηρούνται οι έντονες πυώδεις εκκρίσεις, παρουσία 

ινικής στο κορικό χείλος και υπόποιο (βέλη) µετά το πέρας των 24 ωρών από την 

έγχυση. Στις κάτω φωτογραφίες απεικονίζεται ο βυθός µετά την πάροδο 7 ηµερών 

από την έγχυση της ενδοτοξίνης. Παρατηρούνται περιοχές αποκόλλησης και 

θολερότητας του υαλοειδούς καθώς και εναποθέσεις δίκην χιονοστιβάδας (βέλη). 
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Εικόνα 17. Φωτογραφίες απο οφθαλµούς που έλαβαν τη χαµηλή δόση 

ενδοτοξίνης E. coli (100ng). Οι πάνω φωτογραφίες απεικονίζουν την παρουσία 

φλεγµονής στο πρόσθιο ηµιµόριο µε παρουσία ινικής στο κορικό χείλος και των δύο 

οφθαλµών µετά το πέρας των 24ωρών από την έγχυση. Κάτω απεικονίζεται ο βυθός 

µετά από 7 ηµέρες από την έγχυση της ενδοτοξίνης. Παρατηρείται ήπια θολερότητα 

υαλοειδούς και στους δύο οφθαλµούς χωρίς άλλα παθολογικά ευρήµατα. 
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Διάγραµµα 3. Μοντέλο φλεγµονής χαµηλής δόσης. Παρατηρείται η αύξηση των 

κυττάρων φλεγµονής στον πρόσθιο θάλαµο µε την πάροδο του χρόνου. Στις 18 ώρες 

η φλεγµονή κορυφώνεται και έπειτα ακολουθεί σταδιακή πτώση. 

 

 
Εικόνα 18. Ιστολογική απεικόνιση αµφιβληστροειδούς µετά από 7 ηµέρες έγχυσης 

χαµηλής δόσης ενδοτοξίνης E coli ενδοϋαλοειδικά. Παρατηρειται η συνάθροιση 

κυττάρων φλεγµονής (κίτρινο βέλος) άνωθεν των στιβάδων του αµφβληστροειδούς, 

κενοτόπια στο επίπεδο του µελαγχρόου επιθηλίου (κόκκινο βέλος) καθώς και ήπια 

αποδιοργάνωση της έξω πυρηνικής στιβάδας του αµφιβληστροειδούς (µπλε βέλος). 

Η αρχιτεκτονική των στιβάδων του αµφ/δούς διατηρείται ακέραιη. 
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10.2. Μελέτη Φαρµακοκινητικής Φλουρµπιπροφαίνης 
 

Πειραµατόζωα 

Εικοσιένα (21) κόνικλοι συµπεριελήφθησαν στην πειραµατική διαδικασία για 

την αξιολόγηση της βιοδιαθεσιµότητας της ΦΛ στην υαλοειδική κοιλότητα. Το 

διάλυµα αποτελούνταν από άλας νατρίου ΦΛ σε φυσιολογικό ορό ρυθµισµένο 

µε φωσφορικά (PBS). Παρασκευάστηκε συγκέντρωση 7.66 mg/ml για 

ενδοϋαλοειδική χορήγηση και ενέθηκε διάλυµα τελικού όγκου 0.1 ml εντός του 

υαλοειδούς σώµατος. Τα πειραµατόζωα υποβλήθηκαν σε ευθανασία σε 

συγκεκριµένα χρονικά σηµεία 0, 1, 3, 12, 24, 72 και 168 ώρες από την έγχυση 

του φαρµάκου, ελήφθησαν τρεις οφθαλµοί ανά χρονικό σηµείο, και 

τοποθετήθηκαν σε βαθιά ψύξη στους -80 ° C. Στη συνέχεια 

πραγµατοποιήθηκε η αποµόνωση του υαλοειδούς σώµατος (1,1 ± 0,2 ml) και 

τα δείγµατα οµογενοποιήθηκαν µηχανικά µε τη µέθοδο των υπερήχων επί 2 

λεπτά. 

 

Αποτελέσµατα 
Κλινικά ευρήµατα 

Όλα τα πειραµατόζωα δεν παρουσίασαν κλινικά ευρήµατα κατά την 

οφθαλµολογική τους εξέταση πριν από οποιαδήποτε παρέµβαση. Οι 

περισσότεροι οφθαλµοί κατά το βυθοσκοπικό έλεγχο ελέγχθηκαν µε χρωστική 

στην περιφέρεια του αµφιβληστροειδούς κάτι το οποίο θεωρείται φυσιολογικό 

σαν εύρηµα σε κόνικλους όχι αλφικούς. Η βιοµικροσκοπική αξιολόγηση κατά 

τη διάρκεια της παρακολούθησης δεν έδειξε κανένα σηµάδι οφθαλµικής 

τοξικότητας. Συγκεκριµένα, δεν παρατηρήθηκαν θόλωση του κερατοειδούς και 

ανάπτυξη καταρράκτη. Κανένα από τα πειραµατόζωα δεν ανέπτυξε φλεγµονή 

προσθίου ή οπισθίου ηµιµορίου από τη διαδικασία των εγχύσεων. Η έµµεση 

οφθαλµοσκόπηση δεν έδειξε σηµεία αποκόλλησης αµφιβληστροειδούς, 

ενδοϋαλοειδικής αιµορραγίας και ενδοφθαλµίτιδας κατά την παρακολούθηση 

των οφθαλµών στο διάστηµα του πειράµατος της φαρµακοκινητικής. 

 

Βιοδιαθεσιµότητα της φλουρµπιπροφαίνης  
Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις συγκεντρώσεις της ΦΛ στην υαλοειδική 

κοιλότητα και ο Πίνακας 3 τις φαρµακοκινητικές παραµέτρους. Ο χρόνος 
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ηµιζωής του διαλύµατος της ΦΛ εκτιµάται σε 1,92 ώρες µε σταθερά ρυθµού 

αποµάκρυνσης (Kel) 0,36. Η κατανοµή των συγκεντρώσεων της ΦΛ στην 

υαλοειδική κοιλότητας σε σχέση µε το χρόνο φαίνονται στο διάγραµµα 4. 

 
Πίνακας 2. Συγκέντρωση της ενδοϋαλοειδικής φλουρµπιπροφαίνης όπως µετρήθηκε 

µε τη µέθοδο HPLC σε συγκεκριµένα χρονικά σηµεία. N=3 οφθαλµοί 

συµπεριελήφθησαν σε κάθε χρονικό σηµείο. (SD = τυπική απόκλιση) 

 

Χρόνος (ώρες) Μέσος όρος (ppm)±SD 

0 259,36±118,94 

1 131,29±22,97 

3 109,87±71,74 

12 2,06±0,54 

24 2,87±2,09 

72 0,30±0,10 

168 0,06±0,09 

 

 

 

 

Πίνακας 3. Φαρµακοκινητικές παράµετροι µετά απο ενδοϋαλοειδική έγχυση 

φλουρµπιπροφαίνης. Ke σταθερά ρυθµού αποµάκρυνσης, t1/2 χρόνος ηµιζωής, 

Cmax µέγιστη συγκέντρωση στην υαλοειδική κοιλότητα, R2 συντελεστής συσχέτισης. 

 

Παράµετροι Φλουρµπιπροφαίνη 

Ke 0,36 

t1/2 (ώρες) 1,92 

Cmax (ppm) 259,36 

R2 0,77 
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Διάγραµµα 4. Βιοδιαθεσιµότητα της φλουρµπιπροφαίνης στην υαλοειδική κοιλότητα  

µετά από µία ενδοφθάλµια έγχυση σε συγκεκριµένα χρονικά σηµεία. Τα δεδοµένα 

αντιπροσωπεύουν τη µέση συγκέντρωση του φαρµάκου 3 δειγµάτων σε κάθε 

χρονικό σηµείο. Ο χρόνος ηµιζωής του φαρµάκου εκτιµάται σε 1,92 ώρες. 

 

Συζήτηση 

Ο χρόνος ηµιζωής της ΦΛ υπολογίστηκε στις 1,92 ώρες κάτι το οποίο 

αναµένονταν λόγω του µικρού µοριακού βάρους του φαρµάκου καθώς και της 

αυξηµένης λιποφιλικότητας του. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν και µε τις 

αναφορές στη βιβλιογραφία που µελέτησαν την υαλοειδική κάθαρση οριµένων 

ΜΣΑΦ [193, 194]. Λόγω του µικρού χρόνου ηµιζωής του φαρµάκου, θα ήταν 

απαραίτητες επαναλαµβανόµενες εγχύσεις σε σύντοµα διαστήµατα (ώρες ή 

λίγες ηµέρες) για την επίτευξη διαρκών θεραπευτικών επιπέδων [195].  

Μια εναλλακτική πρόταση αποτελεί η αύξηση της συγκέντρωσης του 

φαρµάκου που χορηγείται στην υαλοειδική κοιλότητα, κάτι το οποίο  θα 

µπορούσε οδηγήσει σε υπέρβαση της ασφαλούς δόσης έγχυσης. Το γεγονός 

αυτό θέτει ένα προφανές όριο για την κλινική χρήση τόσο της ΦΛ όσο και των 

περισσότερων από τα υπόλοιπα ΜΣΑΦ στην τρέχουσα φαρµακολογική τους 

µορφή. Η ανάπτυξη συστηµάτων παρατεταµένης απελευθέρωσης θα 
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µπορούσε να υπερνικήσει αυτό τον περιορισµό καθώς αντιπροσωπεύει το 

επόµενο βήµα για την εξέλιξη των ενδοϋαλοειδικών παραγόντων ΜΣΑΦ. 

 

10.3 Αποτελεµατικότητα  Φλουρµπιπροφαίνης 
Υλικά & Μέθοδος 

Για τη µελέτη αυτή χρησιµοποιήθηκαν δέκα πειραµατόζωα (κόνικλοι). 

Χορηγήθηκαν 100 ng ενδοτοξίνης στην υαλοειδή κοιλότητα και των δύο 

οφθαλµών. Σε πέντε κόνικλους, ο ένας οφθαλµός έλαβε δύο διαδοχικές 

ενδοφθάλµιες δόσεις ΦΛ (14 mg/ml, µέγιστη αραίωση φλουρµπιπροφαίνης) 

στο χρονικό σηµείο 12 και 18 ώρες µετά από την έγχυση της ενδοτοξίνης, ενώ 

ο άλλος οφθαλµός έλαβε δύο διαδοχικές ενδοφθάλµιες δόσεις από τον 

διαλύτη PBS στο ίδιο χρονικό σηµείο (12 και 18 ώρες) και χρησίµευσαν ως 

µάρτυρες. Στους υπόλοιπους πέντε κόνικλους, ο ένας οφθαλµός έλαβε δύο 

διαδοχικές ενδοφθάλµιες δόσεις δεξαµεθαζόνης (4mg/ml) στις 12 και 18 ώρες 

και χρησίµευσε επίσης ως µάρτυρας, ενώ ο άλλος οφθαλµός τους αφέθηκε 

χωρίς θεραπεία και δεν συµπεριελήφθη στην αξιολόγηση. Στα χρονικά σηµεία 

24 ώρες και 48 ώρες έγινε συλλογή υδατοειδούς υγρού (περίπου 200 µl) µε 

παρακέντηση µε 30G βελόνη από τον πρόσθιο θάλαµο από τους οφθαλµούς 

των τριών οµάδων (ΦΛ, PBS και δεξαµεθαζόνη) και στη συνέχεια ακολούθησε 

αιµοκυτταροµετρία για τον προσδιορισµό του συνολικού αριθµού κυττάρων. Η 

κλινική εξέταση, συµπεριλαµβανοµένης της βιοµικροσκοπίας, η έµµεση 

βυθοσκόπηση και η µέτρηση της ενδοφθάλµιας πίεσης, πραγµατοποιήθηκαν 

σε όλους τους υπό µελέτη οφθαλµούς. Στα πειραµατόζωα που 

χρησιµοποιήθηκαν για την αποτελεσµατικότητα της ΦΛ στο µοντέλο 

φλεγµονής έγινε ευθανασία και οι οφθαλµοί τους προετοιµάστηκαν για 

ιστολογία σύµφωνα µε το πρωτόκολλο που περιγράφηκε παραπάνω.  

 

Αποτελέσµατα 

Η ενδοϋαλοειδική έγχυση ενδοτοξίνης προκάλεσε στους οφθαλµούς µάρτυρες 

αντίδραση φλεγµονής µε έντονη εικόνα και κορύφωση στις 18 ώρες που 

αντιπροσωπεύεται από έναν µέσο αριθµό 1595 κυττάρων σε συνδυασµό µε 

κλινικά ευρήµατα υπεραιµίας επιπεφυκότα, περικεράτια ένεση κερατοειδούς, 

οίδηµα βλεφάρων, φλεγµονώδη αντίδραση στον πρόσθιο θάλαµο (βαθµός 3+) 

ή / και µεµβράνη ινικής στο κορικό χείλος. Η θεραπεία τόσο µε ΦΛ όσο και µε 
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δεξαµεθαζόνη έδειξε σηµαντική µείωση της φλεγµονώδους απόκρισης τόσο 

στην κλινική εξέταση όσο και στον συνολικό αριθµό των κυττάρων. Στις 12 

ώρες και πριν από οποιαδήποτε έγχυση διαλύµατος, οι οφθαλµοί 

παρουσίαζαν υπεραιµία επιπεφυκότα, ήπιο οίδηµα στα βλέφαρα και 

παρουσία κυττάρων φλεγµονής στον πρόσθιο θάλαµο της κλίµακας 1+. 

Μεταξύ 12 και 18 ωρών, η κλινική εξέταση των οφθαλµών που έλαβε είτε ΦΛ 

είτε δεξαµεθαζόνη έδειξε λιγότερη υπεραιµία και αντίδραση στον πρόσθιο 

θάλαµο. Αντίθετα, οι οφθαλµοί µάρτυρες παρουσίασαν αυξηµένη φλεγµονώδη 

απόκριση µε υπεραιµία επιπεφυκότα, παρουσία ινικής στο κορικό χείλος, 

αντίδραση στον πρόσθιο θάλαµο της κλίµακας 3+ και  θόλωση στην 

υαλοειδική κοιλότητα. Στις 24 ώρες η ΦΛ και η δεξαµεθαζόνη µείωσαν τη 

συγκέντρωση λευκοκυττάρων κατά 96,84% (p <0,05) και 97,44% (p< 0,05) 

αντίστοιχα σε σύγκριση µε τους οφθαλµούς µάρτυρες (πίνακας 4, διάγραµµα 

5).  

Τα ευρήµατα αυτά ήταν συµβατά µε τα ευρήµατα της κλινικής εξέτασης, 

µε ήπια ή καθόλου υπεραιµία του επιπεφυκότα, απουσία ινικής από το κορικό 

χείλος και φλεγµονώδη κύτταρα στον πρόσθιο θάλαµο που ταξινοµούνταν σε 

0,5+ µετά από αγωγή µε δεξαµεθαζόνη ή ΦΛ. Στην ίδια χρονική στιγµή, οι 

οφθαλµοί µάρτυρες ανέπτυξαν έντονη φλεγµονή συµπεριλαµβανοµένης της 

υπεραιµίας, οπίσθιες συνέχειες φακού και ίριδας, κόρη σε µέση µυδρίαση και 

ινική στον πρόσθιο θάλαµο µε έντονη παρουσία κυττάρων στον πρόσιο 

θάλαµο της τάξης του 3+. Κατά την έµµεση οφθαλµοσκόπηση παρατηρήθηκε 

σε έναν οφθαλµό συσσώρευση φλεγµονωδών κυττάρων στην υαλοειδική 

κοιλότητα (snow balls). Η ενδοφθάλµια πίεση κυµάνθηκε σε φυσιολογικά 

επίπεδα σε όλους τους οφθαλµούς.  

Η οπτική µικροσκοπία στους οφθαλµούς µάρτυρες ανέδειξε σηµεία 

ενδοφθάλµιας φλεγµονής µε παρουσία οιδήµατος και αιµατική στάση στο 

ακτινωτό σώµα, συγκέντρωση λευκοκυττάρων στην επιφάνεια του 

αµφιβληστροειδούς, αποδιοργάνωση και µορφολογικές αλλοιώσεις στην 

αρχιτεκτονική της έξω πυρηνικής στιβάδας. Αντίθετα, η χορήγηση ΦΛ µείωσε 

σηµαντικά τη συγκέντρωση λευκοκυττάρων στην επιφάνεια του 

αµφιβληστροειδούς χωρίς καµία παραµόρφωση στην αρχιτεκτονική των 

στρωµάτων του αµφιβληστροειδούς και κανένα σηµείο φλεγµονής στο 

ακτινωτό σώµα. Η δεξαµεθαζόνη έδειξε τα ίδια αποτελέσµατα µε την 
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φλουρµπιπροφαίνη. Τα κύτταρα του µελαγχρόου επιθηλίου διατηρούσαν τις 

επαφές τους µε τη µεµβράνη Bruch σε όλα τα δείγµατα. Δεν παρατηρήθηκε 

νέκρωση ή εκφυλισµός των κυττάρων του µελαγχρόου επιθηλίου (εικόνα 19). 

 

 

 
Πίνακας 4. Αποτελεσµατικότητα της φλουρµπιπροφαίνης και της δεξαµεθαζόνης µετά 

από ενδοϋαλοειδική έγχυση ενδοτοξίνης. N = 5 οφθαλµοί χρησιµοποιήθηκαν σε κάθε 

οµάδα: 1) φλουρµπιπροφαίνη, 2) δεξαµεθαζόνη, 3) PBS. Συνολικός αριθµός 

κυττάρων σε χρονικά σηµεία 24 ώρες και 48 ώρες. Και τα δύο φάρµακα µείωσαν τα 

φλεγµονώδη κύτταρα στον πρόσθιο θάλαµο συγκριτικά µε τους οφθαλµούς µάρτυρες 

(PBS). (SD = τυπική απόκλιση). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρόνος 

(ώρες) 

Φλουρµπιπροφαίνη 

(κύτταρα/µl)±SD 

Δεξαµεθαζόνη 

(κύτταρα/µl)±SD 

PBS 

(κύτταρα/µl)±SD 

0 
0 0 0 

24 
399.44±86.16 324.16±32.79 12626.62±233.35 

48 
127.91±102.10 126.66±66.02 393.88±207.18 
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Διάγραµµα 5. Καταγραφή κυττάρων φλεγµονής στον πρόσθιο θάλαµο µετά από 

έγχυση φλουρµπιπροφαίνης, δεξαµεθαζόνης και PBS (διαλύτης) σε σχέση µε το 

χρόνο. Η φλουρµπιπροφαίνη και η δεξαµεθαζόνη µειώνουν τα φλεγµονώδη κύτταρα 

κατά 96,84% (p <0,05) και 97,44% (p <0,05) αντίστοιχα σε σύγκριση µε τους 

οφθαλµούς µάρτυρες (PBS). 
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Εικόνα 19. Ιστολογικά ευρήµατα αµφιβληστροειδή και ακτινωτού σώµατος επτά ηµέρες µετά 

την έγχυση της φλουρµπιπροφαίνης και της δεξαµεθαζόνης και του PBS στο µοντέλο 

ενδοφθάλµιας φλεγµονής. Μετά τη χορήγηση του διαλύτη PBS παρατηρήθηκε συγκέντρωση 

λευκοκυττάρων στην επιφάνεια του αµφιβληστροειδούς και αποδιοργάνωση της έξω 

πυρηνικής στιβάδας (1α) καθώς και οίδηµα, λευκοκύτταρα και αιµατική στάση στο ακτινωτό 

σώµα (1b). Η φλουρµπιπροφαίνη (2a, 2b) και η δεξαµεθαζόνη (3a, 3b) µείωσαν την παρουσία 

λευκοκυττάρων. Ο αµφιβληστροειδής και το ακτινωτό σώµα παρέµειναν ακέραια. 
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Συζήτηση 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ενδοϋαλοειδική χορήγηση ΦΛ καταφέρνει να 

µειώσει σηµαντικά τη φλεγµονώδη αντίδραση σε ένα µοντέλο ενδοφθάλµιας 

φλεγµονής σε πειραµατόζωα. Τόσο τα κλινικά ευρήµατα, όπως η 

συγκέντρωση ινικής στον πρόσθιο θάλαµο, η υπεραιµία, το οίδηµα των 

βλεφάρων, όσο και η µέτρηση του συνολικού αριθµού κυττάρων στον πρόσθιο 

θάλαµο µειώθηκαν σηµαντικά. Στην πειραµατική αυτή διαδικασία, η ΦΛ ήταν 

σε θέση να µειώσει σηµαντικά τη φλεγµονή µε τρόπο παρόµοιο µε τη 

δεξαµεθαζόνη. Ο χρόνος ηµιζωής της δεξαµεθαζόνης υπολογίζεται σε 5,5 

ώρες και η δράση της επικεντρώνεται σε διάφορες οδούς στον καταρράκτη 

της φλεγµονής [196]. Τα ΜΣΑΦ παρουσιάζουν ένα καλύτερο προφίλ 

ασφάλειας από τα στεροειδή, χωρίς την ανάπτυξη καταρράκτη ή την αύξηση 

της ενδοφθάλµιας πίεσης. Ο συνδυασµός των δεδοµένων 

αποτελεσµατικότητας καθιστά τη ΦΛ ένα υποσχόµενο φάρµακο για 

ενδοϋαλοειδική χρήση σε καταστάσεις ενδοφθάλµιας φλεγµονής.  

 

10.4 Μελέτη τοξικότητας φλουρµπιπροφαίνης 
Για τη διερεύνηση της πιθανής τοξικότητας της ΦΛ, µελετήθηκαν δύο 

συγκεντρώσεις του φαρµάκου 1,5 mg/ml και 15 mg/ml, οι οποίες χορηγήθηκαν 

ενδοϋαλοειδικά σε τελικό όγκο 0,1ml. Η αραίωση του φαρµάκου 

πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας στείρο φυσιολογικό ορό ρυθµισµένο µε 

φωσφορικά (PBS). Η συγκέντρωση 15 mg/ml ήταν η µέγιστη αραιωµένη 

συγκέντρωση που µπορούσε να επιτευχθεί µε το άλας νατρίου της ΦΛ. Δέκα 

(10) ενήλικα πειραµατόζωα (κόνικλοι), µε βάρος από 2 έως 3 Kg έκαστο, 

χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη και χωρίστηκαν σε δύο οµάδες. η οµάδα Ι 

έλαβε τη χαµηλή δόση ΦΛ στους δεξιούς οφθαλµούς και τον διαλύτη PBS 

(0,1ml) στους αριστερούς, ενώ η οµάδα II έλαβε την υψηλή δόση ΦΛ και τον 

διαλύτη PBS (0,1ml) στους δεξιούς και αριστερούς οφθαλµούς αντίστοιχα. 

Αξιολογήθηκαν τα κλινικά ευρήµατα από την οφθαλµολογική εξέταση, η 

ενδοφθάλµια πίεση, η ηλεκτροφυσιολογία του αµφιβληστροειδούς καθώς και η 

ιστολογία των οφθαλµών µε βάση τα πρωτόκολλα που περιγράφηκαν 

παραπάνω. 
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Κλινικά ευρήµατα 

Κανένας οφθαλµός δεν παρουσίασε σηµαντικά κλινικά ευρήµατα κατά την 

οφθαλµολογική εξέταση πριν από οποιαδήποτε παρέµβαση. Οι περισσότεροι 

από αυτούς έφεραν χρωστική στην περιφέρεια του αµφιβληστροειδούς ως 

φυσιολογικό εύρηµα. Η βιοµικροσκοπική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της 

παρακολούθησης δεν έδειξε σηµάδια µακροσκοπικής οφθαλµικής τοξικότητας. 

Συγκεκριµένα, δεν καταγράφηκαν σηµεία θόλωσης του κερατοειδούς ή 

ανάπτυξης καταρράκτη. Η έµµεση οφθαλµοσκόπηση δεν έδειξε σηµεία 

απoκόλλησης του αµφιβληστροειδούς, αιµορραγίες ή ενδοφθαλµίτιδα κατά τη 

διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης (Εικόνα 20). Η συµπεριφορά όλων 

των πειραµατόζωων παρέµεινε σε φυσιολογικά πλαίσια κατά τη διάρκεια της 

µελέτης. 

 

 
Εικόνα 20. Οφθαλµοί που έλαβαν την ελεύθερη φλυρµπιπροφαίνη. Πάνω αριστερά 

οφθαλµός µετά τη λήψη φλουρµπιπροφαίνης µεγάλης δόσης χωρίς ιδιαίτερα ευρήµατα 

από το πρόσθιο ηµιµόριο 30 ηµέρες µετά. Κάτω απεικονίζεται ο βυθός µετά από 

ευθανασία από δύο οφθαλµούς που έλαβαν το φάρµακο. Το οπτικό νεύρο, τα αγγεία 

καθώς και ο υπόλοιπος αµφιβληστροειδής ελέγχονται χωρίς παθολογικά ευρήµατα.   
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Όσον αφορά τις µετρήσεις της ενδοφθάλµιας πίεσης (IOP) της µελέτης, 

η IOP της οµάδας I (χαµηλή δόση ΦΛ) ήταν 8.68 ± 2.03 mmHg και 8.24 ± 0.67 

mmHg, 9.04 ± 1.45 mmHg και 7.86 ± 1.38 mmHg την ηµέρα 1, 15 και 30, 

αντίστοιχα [ANOVA, p = 0.64]. Όσον αφορά την οµάδα II (υψηλή δόση ΦΛ), η 

IOP προ έγχυσης ήταν 7.70 ± 0.74 mmHg και 7.28 ± 1.20 mmHg, 9.90 ± 3.03 

mmHg και 7.44 ± 0.90 mmHg την ηµέρα 1, 15 και 30, αντίστοιχα [ANOVA, p = 

0.38]. Η ανάλυση ANOVA επαναλαµβανόµενων µετρήσεων δεν έδειξε 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των οµάδων µελέτης [ANOVA, p = 0.48] ή εντός 

των οφθαλµών µελέτης και µαρτύρων [ANOVA, p = 0.28] (Διάγραµµα 6). 

 

 
Διάγραµµα 6. Μέτρηση ενδοφθάλµιας πίεσης κατά την έναρξη της πειραµατικής 

διαδικασίας και στις 1, 15 και 30 ηµέρες µετά την έγχυση των διαλυµάτων. Δεν 

υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ της οµάδας Ι (χαµηλή συγκέντρωση 

ΦΛ), της οµάδας II (υψηλή συγκέντρωση ΦΛ) και της οµάδας ελέγχου. 

 

Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος 

Χαρακτηριστικές κυµατοµορφές των καταγραφών flash ERG των οµάδων Ι και 

ΙΙ στις φωτοπικές και σκοτοπικές συνθήκες παρουσιάζονται στις εικόνες 21 και 

22. 

Όσον αφορά την οµάδα Ι, ο µέσος όρος του εύρους του ολικού 

σήµατος (grand-averaged) του flash ERG για τα πέντε πειραµατόζωα ήταν 

0.00	

2.00	

4.00	

6.00	

8.00	

10.00	

12.00	

0	 5	 10	 15	 20	 25	 30	

IO
P	
(m
m
H
g)
	

χρόνος	(ημέρες)	

group	I	

group	II	

control	



 78 

46.54 και 59.08 µV για τη ΦΛ και την οµάδα ελέγχου αντίστοιχα. Κατά την 

τελευταία ηµέρα παρακολούθησης (30η ηµέρα), ο µέσος όρος του εύρους 

υπολογίστηκε στο 35.82 και 30.58 µV για τη ΦΛ και την οµάδα ελέγχου 

αντιστοίχως. Στις σκοτοπικές συνθήκες, ο µέσος όρος του ολικού σήµατος 

(grand-averaged) για τα πέντε πειραµατόζωα υπολογίστηκε στα 79.00 και 

65.02 µV για τη ΦΛ και την οµάδα ελέγχου αντίστοιχα, ενώ την 30η ηµέρα  

87.65 και 75.36 µV αντίστοιχα. 

Όσον αφορά την οµάδα II, ο µέσος όρος του εύρους του ολικού 

σήµατος στις φωτοπικές συνθήκες, flash ERG για τα πέντε πειραµατόζωα 

ήταν 40.50 και 49.58 µV για τους οφθαλµούς που έλαβαν ΦΛ και PBS 

αντιστοίχως. Στο τέλος της πειραµατικής διαδικασίας (30η ηµέρα), το µέσο 

εύρος υπολογίστηκε στα 36.47 και 34.87 µV για την οµάδα της ΦΛ και την 

οµάδα ελέγχου αντιστοίχως. Στις σκοτοπικές συνθήκες το µέσο εύρος του 

scotopic flash ERG υπολογίστηκε 113.43 και 85.75 µV για την οµάδα της ΦΛ 

και του PBS αντίστοιχα, ενώ την 30η ηµέρα υπολογίστηκαν στα 135.73 και 

99.36 µV αντίστοιχα. 

Η στατιστική ανάλυση µέσω two-way ANOVA πραγµατοποιήθηκε τόσο 

για τις φωτοπικές όσο και τις σκοτοπικές καταγραφές συγκρίνοντας τους 

οφθαλµούς που έλαβαν ΦΛ µε αυτούς που έλαβαν PBS. H Reapeated 

measures ANOVA δεν έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ του 

φωτοπικού β κύµατος και του χρόνου [F (3,45 ) = 1.219, p = 0.316], ή µεταξύ 

του σκοτοπικού β-κύµατος και του χρόνου [F (3,45) = 1.153. p = 0.353] 
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Εικόνα 21: Μέσος όρος φωτοπικών καταγραφών flash ERG στους οφθαλµούς της 

οµάδας Ι (χαµηλή συγκέντρωση ΦΛ) και τους οφθαλµούς µάρτυρες που έλαβαν PBS 

κατά την έναρξη και 30 ηµέρες µετά την έγχυση των διαλυµάτων. 

 

 
Εικόνα 22: Μέσος όρος σκοτοπικών καταγραφών flash ERG στους οφθαλµούς της 

οµάδας ΙΙ (υψηλή συγκέντρωση ΦΛ) και τους οφθαλµούς µάρτυρες που έλαβαν PBS 

κατά την έναρξη και 30 ηµέρες µετά την έγχυση των διαλυµάτων. 
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Ιστολογική ανάλυση 

Η µορφολογία των οφθαλµών που έλαβαν χαµηλή δόση ΦΛ ήταν 

κοντά στο φυσιολογικό. Τα καλά οργανωµένα στρώµατα του 

αµφιβληστροειδούς σε όλους αυτούς τους οφθαλµούς περιείχαν υγιή κύτταρα, 

αλλά σε λίγα δείγµατα παρατηρήθηκαν µικρές αλλαγές στην έσω κοκκώδη 

στιβάδα. Σε αρκετά δείγµατα παρατηρήθηκε µικρή διόγκωση σε ορισµένα 

κύτταρα κοντά στην έξω δικτυωτή στιβάδα. Σε µερικές περιπτώσεις 

παρατηρήθηκαν κενοτόπια σε  κύτταρα του µελαγχρόου επιθηλίου ενώ οι 

άλλες στιβάδες του αµφιβληστροειδούς κατέδειξαν φυσιολογική µορφολογία. 

  Η µορφολογία των οφθαλµών που έλαβαν υψηλή συγκέντρωση ΦΛ 

περιγράφεται παρακάτω. Οι ιστοί του αµφιβληστροειδούς διατήρησαν τη δοµή 

των στιβάδων τους. Από την ανάλυση των δειγµάτων η έσω κοκκώδης 

στιβάδα έδειξε νεκρωτικές αλλαγές που οδήγησαν σε κυτταρική ατροφία και / 

ή κενοτοπία. Στη στιβάδα των φωτοϋποδοχέων παρατηρήθηκαν σηµεία 

ατροφίας, ο αριθµός των κυττάρων σε καποιες στιβάδες του 

αµφιβληστροειδούς µειώθηκε, ενώ σε κάποια κύτταρα παρατηρήθηκαν 

κενοτόπια. Το µελάγχρουν επιθήλιο παρέµεινε αµετάβλητο, µε εξαίρεση την 

παρουσία σπανίων κενοτοπιών. Σε ορισµένα δείγµατα ανευρέθη µερική 

αποκόλληση του αµφιβληστροειδούς ή τµηµατική εκφύλιση του 

αµφιβληστροειδούς που περιελάµβανε µετατόπισή του  από την αναµενόµενη 

θέση σε σχέση µε το µελάγχρουν επιθήλιο (Εικόνα 23). 
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Εικόνα 23. Ιστοτεµάχια αµφ/δούς της οµάδας Ι (χαµηλή συγκέντρωση ΦΛ) 

απεικονίζονται στις φωτογραφίες ΙΑ και ΙΒ. Η εικόνα ΙΑ απεικονίζει φυσιολογικό 

αµφ/κό ιστό µε καλή αρχιτεκτονική των στρωµάτων του αµφ/δούς, ήπιο οίδηµα 

κυττάρων στην έξω δικτυωτή στιβάδα (πράσινο βέλος) και παρουσία µικρού αριθµού 

κενοτοπίων στο µελάγχρουν επιθήλιο (κίτρινο βέλος). Η εικόνα ΙΒ απεικονίζει ήπιες 

διαταραχές στην έσω πυρηνική στιβάδα (πλαίσιο), ήπιο οίδηµα κυττάρων στην έξω 

δικτυωτή στιβάδα (παχύ βέλος) και παρουσία µικρού αριθµού κενοτοπίων στο 

µελάγχρουν επιθήλιο (λεπτό βέλος). Η οµάδα ΙΙ (υψηλή συγκέντρωση ΦΛ) 

αντιπροσωπεύεται από τις εικόνες ΙΙΑ και ΙΙΒ µε αµφ/δή που διατηρεί τη δοµική του 

ακεραιότητα αλλά µε κάποιες διαταραχές. Η εικόνα ΙΙΑ απεικονίζει την έσω πυρηνική 

στιβάδα µε µετανεκρωτικές αλλοιώσεις, ατροφία κυττάρων (µπλε βέλος) και 

παρουσία κενοτοπίων (κίτρινο βέλος). Επίσης παρατηρούνται φωτουποδοχείς µε 

ατροφία (µαύρο βέλος), τµηµατική αποκόλληση αµφ/δούς (αστερίσκος). Στη ΙΙΒ 

παρατηρούνται κενοτόπια στην έσω πυρηνική στιβάδα (παχύ βέλος), ατροφία στην 

έξω πυρηνική στιβάδα (πλαίσιο) και κενοτόπια στο µελάγχρουν επιθήλιο (λεπτό 

βέλος). 
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Συζήτηση 

Στην παραπάνω πειραµατική διαδικασία αξιολογήθηκε η ασφάλεια της 

ενδοϋαλοειδικής ΦΛ σε δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα, µία εφάπαξ δόση µέχρι 1,5 mg/ml ΦΛ (χαµηλή δόση) εντός 

του υαλοειδούς σώµατος δεν προκαλεί σηµεία οφθαλµοτοξικότητας όσον 

αφορά την κλινική εκτίµηση, την ενδοφθάλµια πίεση, την ηλεκτροφυσιολογία 

και τα ιστολογικά ευρήµατα.  

Ειδικότερα, η χαµηλή δόση της ΦΛ δεν επηρέασε τη λειτουργικότητα 

των φωτοϋποδοχέων, όπως αποδείχθηκε από τις καταγραφές του 

ηλεκτροφυσιολογικού ελέγχου, ενώ η ιστολογική ανάλυση του ιστού του 

αµφιβληστροειδούς δεν αποκάλυψε καµία µεταβολή στην αρχιτεκτονική του 

αµφιβληστροειδούς πέρα από παρουσία περιορισµένου αριθµού κενοτοπίων 

τα οποία θα µπορούσαν να προκύψουν από το χειρισµό των δειγµάτων κατά 

τη διαδικασία της µονιµοποίησης.  

Όσον αφορά την υψηλή δόση της ΦΛ, ενώ η κλινική εξέταση, η 

ενδοφθάλµια πίεση και η ηλεκτροφυσιολογία δεν έδειξαν κάποια παθολογικά 

ευρήµατα, η ιστολογία ανέδειξε κάποια µετρίου βαθµού σηµεία τοξικότητας µε 

µειωµένο αριθµό φωτοϋποδοχέων σε εντοπισµένα σηµεία του 

αµφιβληστροειδούς και µικρές διαταραχές στο µελάγχρουν επιθήλιο. Η 

αποκόλληση του αµφιβληστροειδούς που παρατηρήθηκε σε ορισµένα 

δείγµατα είναι δύσκολο να αποδοθεί σε τοξικότητα και ενδέχεται να σχετίζεται 

µε τον χειρισµό των δειγµάτων. Οι αλλοιώσεις αυτές πιθανόν δεν συνδέθηκαν 

µε αντίστοιχη µείωση στις καταγραφές της ηλεκτροφυσιολογίας του συνολικού 

αµφιβληστροειδούς λόγω της περιορισµένης έκτασής τους. Έτσι λοιπόν 

συµπεραίνεται η ύπαρξη κάποιου βαθµού τοξικότητας µετά την 

ενδοϋαλοειδική χορήγηση υψηλή συγκέντρωσης  ΦΛ, η οποία φαίνεται να 

είναι δοσοεξαρτώµενη, κάτι που έχει καταγραφεί και για άλλα ΜΣΑΦ [197, 

198]. 
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10.5 Βιοδιαθεσιµότητα συστήµατος βραδείας αποδέσµευσης 
φλουρµπιπροφαίνης για ενδοϋαλοειδική χρήση: θερµοευαίσθητη 
υδρογέλη 
 

Σε συνεργασία µε το εργαστήριο Φαρµακευτικής Τεχνολογίας του 

Πανεπιστηµίου Πατρών αναπτύχθηκαν συστήµατα βραδείας αποδέσµευσης 

φλουρµπιπροφαίνης για ενδοϋαλοειδική χρήση, µε τη χρήση πολυµερών και 

λιποσωµάτων µε σκοπό την αύξηση της παραµονής της ΦΛ στο οπίσθιο 

ηµιµόριο. Το πολυµερές το οποίο επιλέχθηκε αποτελούνταν από µια 

θερµογέλη και συγκεκριµένα το poloxamer Pluronic F-127 που έχει ως κύριο 

χαρακτηριστικό να µεταπίπτει από υγρό διάλυµα στους 4 οC σε µορφή γέλης 

σε θερµοκρασία σώµατος καθώς εισέρχεται στον ιστό στόχο. Ένα από τα 

πλεονεκτήµατά του αποτελεί η διαφάνειά του ως  µέσο και η επαγόµενη 

ανεµπόδιστη  δίοδος του φωτός εντός του οφθαλµού χωρίς να επηρεάζονται 

τα οπτικά του οφθαλµού. Η λιποσωµική σύσταση που χρησιµοποιήθηκε ήταν 

HPC/DPPG/Chol σε µοριακή αναλογία 9/1/10. Το υβριδικό σύστηµα της 

λιποσωµικής υδρογέλης  ΦΛ συγκρίθηκε µε το σύστηµα ΦΛ σε υδρογέλη, µε 

το σύστηµα λιποσωµικής ΦΛ (ίδια λιποσωµική σύσταση HPC/DPPG/Chol) 

καθώς  και µε το ελεύθερο φάρµακο. Η σύσταση, ο φυσικοχηµικός 

χαρακτηρισµός, οι µελέτες σταθερότητας καθώς και η in vitro µελέτη της 

φαρµακοκινητικής των συστηµάτων που αναπτύχθηκαν πραγµατοποιήθηκαν 

στο εργαστήριο Φαρµακευτικής Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών και 

αποτέλεσαν µέρος του διδακτορικού του κ. Παχή. Στο παράρτηµα αναφέρεται 

η in vitro µελέτη της φαρµακοκινητικής των συστηµάτων αυτών και η διαφορά 

µε το ελεύθερο φάρµακο. 

  Μετά την ολοκλήρωση των in vitro µελετών µε ικανοποιητική µείωση 

της απελευθέρωσης της ΦΛ από τα συστήµατα βραδείας αποδέσµευσης,  

ακολούθησε η in νίνο αξιολόγηση. Μελετήθηκε σύµφωνα µε το πρωτόκολλο 

της φαρµακοκινητικής σε πειραµατόζωα η συγκράτηση της ΦΛ και της 

βιοδιαθεσιµότητάς της στο υαλοειδές σώµα, στο υδατοειδές υγρό και στον 

αµφιβληστροειδή/χοριοειδή χιτώνα. Τα πειραµατόζωα χωρίστηκαν σε 

τέσσερις οµάδες:1) ΦΛ εγκλωβισµένη σε λιποσωµική υδρογέλη, 2) ΦΛ σε 

υδρογέλη, 3) λιποσωµική ΦΛ και 4) ελεύθερο διάλυµα ΦΛ. Η δόση φαρµάκου 

που χορηγήθηκε σε όλα τα συστήµατα ήταν 10 mg/ml FLB σε 0.1 ml όγκο για 
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ενδοϋαλοειδική χορήγηση. Πριν από οποιαδήποτε παρέµβαση στους 

οφθαλµούς, έγιναν δοκιµές διέλευσης των συστηµάτων από βελόνες 

διαµέτρων 30, 27 και 25G, προκειµένου να επιλεγχθεί εκείνη µε την καλύτερη 

βατότητα για τις συγκεκριµένες συνθέσεις FLB που ελέγχθηκαν.  

 Για την αξιολόγηση της φαρµακοκινητικής των τεσσάρων οµάδων 

µελετήθηκαν τα εξής χρονικά σηµεία: 0, 3, 12, 24 και 72 ώρες (3 οφθαλµοί για 

κάθε χρονικό σηµείο για κάθε οµάδα: συνολικά 60 οφθαλµοί). Τα δείγµατα 

αποµονώθηκαν και υπολογίστηκε η συγκέντρωση της ΦΛ από κάθε οµάδα µε 

τη µέθοδο LC/MS-PDA. 

 

Φαρµακοκινητική και στατιστική ανάλυση 

Οι φαρµακοκινητικές παράµετροι προσδιορίστηκαν µε µη διαµερισµατικό 

φαρµακοκινητικό µοντέλο από τη συγκέντρωση της ΦΛ ανάλογα µε το χρονικό 

σηµείο τόσο στο υαλοειδές σώµα όσο στο υδατοειδές υγρό και στον 

αµφιβληστροειδή/χοριοειδή χιτώνα. Οι συγκεντρώσεις της ΦΛ 

κανονικοποιήθηκαν σύµφωνα µε τη µέτρηση που υπολογίστηκε για κάθε 

σύστηµα αµέσως µετά την έγχυση (µέγιστο 5 λεπτά µετά τη χορήγηση) και 

αυτό το χρονικό σηµείο θεωρήθηκε ως ο χρόνος 0, προκειµένου να 

διορθωθούν τα αποτελέσµατα από µεταβολές λόγω της ποσότητας του 

συστήµατος που χορηγήθηκε ή/και ανακτήθηκε από τη θέση της έγχυσης 

(όταν αφαιρεθεί η σύριγγα), η οποία µπορεί να είναι διαφορετική µεταξύ των 

συνθέσεων, λόγω του µεταβαλλόµενου ιξώδους τους. Οι υπολογισµοί 

βασίζονται στην περιοχή κάτω από την καµπύλη (AUC) σε σχέση µε τo χρόνο 

(µηδενική στιγµή) και την καµπύλη πρώτης στιγµής (area under the moment 

curve-AUMC). Όλες οι συγκεντρώσεις που είναι µικρότερες από το όριο 

ποσοτικοποίησης αντιµετωπίζονται ως µηδέν. Η περιοχή κάτω από την 

καµπύλη χρόνου (AUC) και η περιοχή κάτω από την καµπύλη της πρώτης 

στιγµής (AUMC) υπολογίζονται από τον τραπεζοειδή κανόνα σε όλες τις 

περιπτώσεις. Οι µέσες τιµές χρόνου παραµονής (MTR) υπολογίζονται ως 

αναλογία AUMC / AUC και η σταθερά αποµάκρυνσης Kel ως 1 / MRT. Η 

συνολική κάθαρση από το υαλοειδές (Cl) υπολογίζεται ως έγχυση δόσης / 

AUC. Η συνολική κάθαρση από άλλους ιστούς (υδατοειδές υγρό και 

αµφιβληστροειδή) δεν υπολογίστηκε, εξαιτίας του γεγονότος ότι το κλάσµα της 

δόσης που κατανέµεται εκεί είναι άγνωστο. 
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Αποτελέσµατα 

Κατά την πειραµατική διαδικασία κανένας οφθαλµός δεν εµφάνισε κλινικά 

ευρήµατα πριν και µετά από οποιαδήποτε παρέµβαση. Συγκεκριµένα, δεν 

παρατηρήθηκαν σηµεία θολερότητας κερατοειδούς, υπεραιµία επιπεφυκότα, 

σηµεία αποκόλλησης αµφιβληστροειδούς ή αιµορραγία. Η εικόνα 24 

απεικονίζει το σχηµατισµό ενός πολυµερικού δακτυλίου µετά από 

ενδοϋαλοειδική έγχυση του συστήµατος και διάχυσή του στον πρόσθιο 

θάλαµο µε αποτέλεσµα πολυµερισµό του στον πρόσθιο θάλαµο. Στην εικόνα 

25 παρατηρείται η µορφοποίηση του συστήµατος θερµοευαίσθητης υδρογέλης 

ΦΛ  και του συστήµατος θερµοευαίσθητης υδρογέλης ΦΛ σε λιπόσωµα 

αµέσως µετά την ενδοϋαλοειδική έγχυση σε οφθαλµό κονίκλου. Το 

πολυµερικό σύστηµα απεικονίζεται στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο µετά από 

πολυµερισµό στην εικόνα 26. Τα πολυµερικά συστήµατα διέρχονταν εύκολα 

από βελόνη 27G, ενώ υπήρξε δυσκολία στην διέλευση των συστηµάτων από 

βελόνη 30G.  
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Εικόνα 24. Απεικόνιση ενός πολυµερικού δακτυλίου στον πρόσθιο θάλαµο µετά από 

ενδοϋαλοειδική έγχυση ΦΛ-σε-λιπόσωµα-σε-υδρογέλη 

 

 
Εικόνα 25. Φωτογραφία κονίκλου αµέσως µετά από την ενδοϋαλοειδική χορήγηση 

του συτήµατος ΦΛ σε υδρογέλη αριστερά και συτήµατος ΦΛ σε υδρογέλη σε 

λιπόσωµα δεξιά.  

 

 
Εικόνα 26. Μικρογραφία ηλεκτρονικού µικροσκοπίου (SEM) που απεικονίζει τον 

σχηµατισµό υδρογέλης Pluronic F-127 σε θερµοκρασία δωµατίου. Παρατηρούνται 

µικρές κύστεις όταν το διάλυµα ζελατινοποιείται. 

 

Οι συγκεντρώσεις της ΦΛ µετά την ενδοϋαλοειδική έγχυση σε σχέση µε 

το χρόνο όλων των συστηµάτων που µελετήθηκαν στο υαλοειδές σώµα, στο 
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υδατοειδές υγρό και στον αµφιβληστροειδή/χοριοειδή ιστό παρουσιάζονται 

στα Διαγράµµατα 7, 8, 9 και 10 αντίστοιχα και στους πίνακες 5, 6, 7 και 8. Οι 

πραγµατικές συγκεντρώσεις που µετρήθηκαν κανονικοποιήθηκαν σε εκείνες 

που µετρήθηκαν στο υαλοειδές αµέσως µετά την έγχυση (χρόνος 0) σε όλες 

τις περιπτώσεις, προκειµένου να αποφευχθούν παρερµηνείες λόγω 

διακυµάνσεων στην πραγµατική ποσότητα του σκευάσµατος που εγχύθηκε ή / 

και ανακτήθηκε από το σηµείο της έγχυσης (όταν η βελόνα αποµακρύνονταν 

από τον ιστό), τα οποία µπορεί να είναι διαφορετικά µεταξύ των συνθέσεων, 

λόγω του ποικίλου ιξώδους τους. 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 5, υπάρχουν ανιχνεύσιµες διαφορές 

µεταξύ της συγκέντρωσης της ΦΛ στο υαλοειδές (µετά την ενδοϋαλοειδική 

έγχυση) στα διάφορα συστήµατα που εξετάστηκαν (2-way ANOVA, p <0.001). 

Στο χρονικό σηµείο των 3 ωρών οι συγκεντρώσεις της ΦΛ στο υαλοειδές 

σώµα παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ όλων των 

συστηµάτων (ρ <0,05 ή 0,01). Οι τιµές AUC, AUMC και MRT που 

υπολογίστηκαν µε µη διαµερισµατική φαρµακοκινητική ανάλυση (Πίνακας 8), 

αυξάνονται κατά σειρά Διάλυµα ελεύθερης ΦΛ <Λιποσωµική ΦΛ = ΦΛ-σε-

υδρογέλη <ΦΛ-σε λιπόσωµα-σε-υδρογέλη. Η AUC και η AUMC της υβριδικής 

σύνθεσης είναι 1,9 και 3,3 φορές υψηλότερες από εκείνη που λαµβάνεται όταν 

εγχύεται το ελεύθερο διάλυµα ΦΛ, αντίστοιχα. Ο µέσος χρόνος παραµονής 

του υβριδικού σκευάσµατος αυξάνεται κατά 23% σε σύγκριση µε εκείνα των 

συνθέσεων λιποσώµατος και ΦΛ σε υδρογέλη και κατά 73% σε σύγκριση µε 

το διάλυµα, αποδεικνύοντας ότι τα υβριδικά σκευάσµατα καταφέρνουν να 

διατηρούν την ΦΛ στην υαλοειδική κοιλότητα, ενώ οι τιµές Kel και Cl 

επηρεάζονται αντίθετα και είναι χαµηλότερες στην περίπτωση της υβριδικής 

σύνθεσης τύπου-λιποσώµατος-σε-υδρογέλη. 

Σχετικά µε τις συγκεντρώσεις του φαρµάκου στο υδατοειδές υγρό 

(πίνακας 6, Διάγραµµα 8) φαίνεται ότι η χορήγηση του λιποσωµικού 

σκευάσµατος και του υβριδικού σκευάσµατος οδηγεί σε γρήγορη 

διαθεσιµότητα µιας σχετικά υψηλής συγκέντρωσης ΦΛ (σε σύγκριση µε όλες 

τις άλλες συνθέσεις). Στην πραγµατικότητα, η τιµή AUC για το λιποσωµικό 

σκεύασµα είναι η υψηλότερη, αλλά δεν υπάρχει στατιστική διαφορά µε την 

τιµή AUC που λαµβάνεται από το υβριδικό σύστηµα. Παρ’ όλα αυτά, η 

σύνθεση της ΦΛ-σε-λιπόσωµα-σε-υδρογέλη παρουσιάζει την υψηλότερη MRT 
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και τη χαµηλότερη σταθερά ρυθµού αποµάκρυνσης από το υδατοειδές υγρό 

σε σύγκριση µε τις άλλες συνθέσεις (Πίνακας 8).  

Από τα επίπεδα της ΦΛ που υπολογίστηκαν στους ιστούς του 

αµφιβληστροειδούς και του χοριοειδούς χιτώνα σε σχέση µε το χρόνο 

(Διάγραµµα 9), συµπεραίνεται ότι η διάχυση της ΦΛ στον αµφιβληστροειδή 

είναι ταχεία µετά την ενδοϋαλοειδική χορήγηση του διαλύµατος ελεύθερης ΦΛ, 

όπως αναµένεται λόγω του χαµηλού µοριακού βάρους και της υψηλής 

λιποφιλικότητας αυτού του φαρµάκου.  

Είναι ενδιαφέρον ότι η έγχυση του λιποσωµικού σκευάσµατος 

επιτυγχάνει επίσης να προσδώσει σχετικά υψηλά επίπεδα ΦΛ στον 

αµφιβληστροειδή, αποτέλεσµα που µπορεί να εξηγηθεί είτε µε ταχεία διάχυση 

της ΦΛ από τα λιποσώµατα είτε µε διάχυση των µικρών λιποσωµάτων µε το 

φάρµακο ή (πιθανότατα) και τα δυο. Στην πραγµατικότητα, η συγκέντρωση 

της ΦΛ του αµφιβληστροειδούς που επιτυγχάνεται µε έγχυση της υβριδικής 

σύνθεσης είναι η χαµηλότερη στα πρώτα χρονικά σηµεία που αξιολογήθηκαν 

(µέχρι 12 ώρες µετά τη χορήγηση), ωστόσο, όπως φαίνεται στην  Διάγραµµα 

9, 12 ώρες µετά την έγχυση, τα επίπεδα της ΦΛ στον ιστό του 

αµφιβληστροειδούς µετά τη χορήγηση της υβριδικής σύνθεσης είναι τα 

υψηλότερα, σε σύγκριση µε όλες τις άλλες συνθέσεις. Η παρατήρηση αυτή 

είναι σύµφωνη µε το υψηλότερο MRT και το χαµηλότερο Kel που 

υπολογίστηκε για την υβριδική σύνθεση (Πίνακας 8), όπως επίσης 

αποδείχθηκε για την ΦΛ στο υδατοειδές υγρό. Έτσι, συµπεραίνεται ότι η 

υβριδική σύνθεση επιτυγχάνει πράγµατι να παρατείνει σηµαντικά τη 

διαθεσιµότητα της ΦΛ στους οφθαλµικούς ιστούς.  
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Πίνακας 5. Κινητική της ΦΛ στο υαλοειδές σώµα για µια περίοδο 72 ή 168 ωρών 

µετά την ενδοϋαλοειδική ένεση 1 mg ΦΛ σε κόνικλους. Η ΦΛ χορηγείταιι ως διάλυµα, 

λιποσώµατα, φάρµακο-σε-υδρογέλη και σε λιπόσωµα-σε-υδρογέλη. Τρεις οφθαλµοί 

ανά χρονικό σηµείο (τυπική απόκλιση ±). Στις κανονικοποιηµένες τιµές, κάθε τιµή 

κανονικοποιήθηκε στην συγκέντρωση που µετρήθηκε αµέσως µετά την ένεση και 

παρουσιάστηκε ως ποσοστό (%) Ενέσεως. NM = δεν µετρήθηκε. 

 

Συγκέντρωση ΦΛ στο υαλειδές σώµα (µg/mL) 

Χρόνος 
(ώρες) Διάλυµα ΦΛ ΦΛ σε υδρογέλη 

ΦΛ σε 
λιποσώµατα 

ΦΛ σε 
λιποσώµατα 
σε υδρογέλη 

0 514 ± 94 458 ± 92 487 ± 68 408.2 ± 6.7 
3 93 ± 12 134 ± 18 158 ± 34 231± 45 
12 8.9 ± 4.0 7.5 ± 4.0 12.1± 3.5 10.9 ±5.9 
24 7.4  ± 6.3 0.64 ± 0.19 3.4± 1.3 NM 
72 0.51± 0.19 0.45333±0.072 1.31± 0.61 1.15 ±0.43 
168 NM NM 0.44 ± 0.06 NM 
Κανονικοποίηση τιµών (% χορηγούµενης δόσης) 
0 100 ± 18 100 ± 100 ± 14 100.0 ± 1.6 
3 18.14 ± 2.3 29.2 ±4.0 32.4 ± 6.9 56± 11 
12 1.726 ± 0.96 1.63± 0.87 2.48 ± 0.72 2.7 ± 1.4 
24 1.4 ± 1.2 0.140± 0.043 0.69 ± 0.27 NM 
72 0.098 ± 0.032 0.099 ±0.015 0.27 ± 0.12 0.28± 0.11 
168 NM NM 0.090 ± 0.012 NM 
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Διάγραµµα 7. Κινητική απελευθέρωσης ΦΛ στο υαλοειδές σώµα για χρονική περίοδο 

72 ωρών µετά από ενδοϋαλοειδική χορήγηση 1 mg ΦΛ. Η ΦΛ χορηγήθηκε ως 

διάλυµα, λιποσώµατα, σε υδρογέλη και επίσης ως σύνθεση λιπόσωµα-σε-υδρογέλη. 

Κάθε τιµή αποτελεί το µέσο όρο από τρεις οφθαλµούς (η τυπική απόκλιση κάθε 

µέσου παρουσιάζεται ως ράβδος). Κάθε τιµή κανονικοποιήθηκε στην συγκέντρωση 

που µετρήθηκε στο υαλοειδές αµέσως µετά την ένεση και παρουσιάστηκε ως 

ποσοστό (%) χορηγούµενου φαρµάκου. 
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Πίνακας 6. Κινητική ΦΛ στο υδατοειδές υγρό για περίοδο 72 ωρών µετά από 

ενδοϋαοειδική χορήγηση 1 mg ΦΛ σε κόνικλους. Η ΦΛ χορηγείται ως διάλυµα, 

λιποσώµατα, φάρµακο-σε-υδρογέλη και φάρµακο σε λιπόσωµα-σε-υδρογέλη. Τρεις 

οφθαλµοί ανά χρονικό σηµείο (τυπική απόκλιση ±). Στις κανονικοποιηµένες τιµές, 

κάθε τιµή κανονικοποιήθηκε στην συγκέντρωση που µετρήθηκε αµέσως µετά την 

ένεση και παρουσιάστηκε ως ποσοστό (%) Ενέσεως. NM = δεν µετρήθηκε. BDL = 

Κάτω από το όριο ανίχνευσης. 

 

Συγκέντρωση ΦΛ στο υδατοειδές σώµα (µg/mL) 
Χρόνος 
(ώρες) Διάλυµα ΦΛ ΦΛ σε υδρογέλη 

ΦΛ σε 
λιποσώµατα 

ΦΛ σε λιποσώµατα 
σε υδρογέλη 

0 13 ± 15 13.01 ± 0.84 22 ± 13 27.7  ± 3.1 
3 13.2 ± 6.1 14.9 ± 4.9 24 ± 12 5.4 ± 2.7 

12 0.92 ± 0.52 0.62 ± 0.11 1.25 ± 0.28 2.6 ±1.8 
24 HV 0.25 ± 0.07 1.31 ± 0.03 0.26 ± 0.22 
72 0.06± 0.08 0.06 ± 0.02 0.71 ± 0.13 0.52 ± 0.29 

168 BDL NM 0.11 ± 0.08 NM 
Κανονικοποίηση τιµών (% χορηγούµενης δόσης) 

0 2.6 ± 3.1 2.84 ± 0.18 4.7 ± 2.8 6.8 ± 4.6 
3 2.6 ± 1.1 3.3 ± 1.1 5.1 ± 2.4 1.35 ± 0.63 

12 
0.175 ± 
0.097 0.131± 0.022 0.26 ± 0.057 0.64 ± 0.43 

24 0.27 ± 0.14 0.054± 0.015 0.27 ± 0.0061 0.064 ± 0.044 

72 
0.012 ± 
0.015 0.0131 ±0.0043 0.145 ± 0.027 0.123 ± 0.077 

168 BDL NM 0.022 ± 0.016 NM 
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Διάγραµµα 8. Κινητική απελευθέρωσης ΦΛ στο υδατοειδές υγρό για χρονική περίοδο 

72 ωρών µετά από ενδοϋαλοειδική χορήγηση 1 mg ΦΛ. Η ΦΛ χορηγήθηκε ως 

διάλυµα, λιποσώµατα, σε υδρογέλη και επίσης ως σύνθεση λιπόσωµα-σε-υδρογέλη. 

Κάθε τιµή αποτελεί το µέσο όρο από τρεις οφθαλµούς (η τυπική απόκλιση κάθε 

µέσου παρουσιάζεται ως ράβδος). Κάθε τιµή κανονικοποιήθηκε στην συγκέντρωση 

που µετρήθηκε στο υαλοειδές αµέσως µετά την ένεση και παρουσιάστηκε ως 

ποσοστό (%) χορηγούµενου φαρµάκου. 
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Πίνακας 7.  Κινητική κατανοµής ΦΛ στους ιστούς αµφιβληστροειδούς / χοριοειδούς 

των κονίκλων για περίοδο 72 ωρών µετά την ενδοϋαλοειδική χορήγηση ΦΛ (1 mg / 

οφθαλµός). Η ΦΛ χορηγείται ως διάλυµα, λιποσώµατα, φάρµακο-σε-υδρογέλη και σε 

λιπόσωµα-σε-υδρογέλη. Τρεις οφθαλµοί ανά χρονικό σηµείο (τυπική απόκλιση ±). 

Στις κανονικοποιηµένες τιµές, κάθε τιµή κανονικοποιήθηκε στην συγκέντρωση που 

µετρήθηκε αµέσως µετά την ένεση και παρουσιάστηκε ως ποσοστό (%) Ενέσεως. 

NM = δεν µετρήθηκε. BDL = Κάτω από το όριο ανίχνευσης. 

 

Συγκέντρωση ΦΛ στον αµφιβληστροειδή/χοριοειδή (µg/mL) 
Χρόνος 
(ώρες) Διάλυµα ΦΛ ΦΛ σε υδρογέλη 

ΦΛ σε 
λιποσώµατα 

ΦΛ σε λιποσώµατα 
σε υδρογέλη 

0 1086 ± 80 506 ± 123 1013 ± 485 425  ± 128 

3 261 ± 88 245 ± 15 375 ± 53 90 ± 50 

12 8.4 ± 5.2 10.5 ± 2.5 10.38 ± 0.92 23 ±12 

24 1.2 ± 1.5 0.75 ± 0.09 2.4 ± 1.7 0.93 ± 0.88 

72 0 0.07 ± 0.05 NM 2.04 ± 1.42 

Κανονικοποίηση τιµών (% χορηγούµενης δόσης) 

0 0.211 ± .015 0.111 ± .026 0.207 ± .099 0.104 ± .031 

3 0.051 ± .017 0.0534 ± .0033 0.077 ± .0011 0.022 ± .0012 

12 0.0016 ± .0010 0.00228 ± .00054 0.00212 ± .00018 0.0055 ± .00028 

24 
0.00027 ± 

.00029 0.000163 ± 1.97E-05 0.000493 ± .00035 0.00022 ± .00016 

72 0 1.52E-05 ± 1.1E-05 NM 0.00052 ± 0.00034 
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Διάγραµµα 9. Κινητική απελευθέρωσης ΦΛ στον αµφιβληστροειδή/χοριοειδή χιτώνα 

για περίοδο 72 ωρών µετά την ενδοϋαλοειδική χορήγηση 1mg ΦΛ. Η ΦΛ χορηγήθηκε 

ως διάλυµα, λιποσώµατα, σε υδρογέλη και επίσης ως σύνθεση λιπόσωµα-σε-

υδρογέλη. Κάθε τιµή αποτελεί το µέσο όρο από τρεις οφθαλµούς (η τυπική απόκλιση 

κάθε µέσου παρουσιάζεται ως ράβδος). Κάθε τιµή κανονικοποιήθηκε στην 

συγκέντρωση που µετρήθηκε στο υαλοειδές αµέσως µετά την ένεση και 

παρουσιάστηκε ως ποσοστό (%) χορηγούµενου φαρµάκου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 95 

Πίνακας 8. Φαρµακοκινητικές παράµετροι υπολογιζόµενες από τη συγκέντρωση ΦΛ 

που µετρήθηκε σε διάφορα χρονικά σηµεία (µετά τη χορήγηση), στο υαλοειδές, στο 

υδατοειδές υγρό και στον αµφιβληστροειδή / χοριοειδή ιστό των κονίκλων που 

εγχύθηκαν µε τέσσερις διαφορετικές συνθέσεις της ΦΛ.  
 

 

 AUC 
(µg x h 

/mL) 

AUMC 
(µg x h2 

/mL) 

MRT 
(ώρες) 

Kel 
(ώρες-1) 

Cl 
(mL/h) 

Υαλοειδές σώµα 
Διάλυµα 274±44 407±14 1.48±.35 0.67±.13 3.64±.51 
ΦΛ σε 
λιποσώµατα 

366±68 795±176 2.172±.094 0.460±.021 2.73±.43 

ΦΛ σε 
υδρογένη 

341±63 711±176 2.08±.16 0.480±.040 2.93±.46 

ΦΛ σε 
λιποσώµατα 
σε υδρογέλη 

516±83 1326±377 2.57±.38 0.389±.067 1.94±.27 

Υδατοειδές υγρό 
Διάλυµα 23±14 69±33 2.99±.77 0.334±.068 - 
ΦΛ σε 
λιποσώµατα 

42±20 125±52 2.96±.30 0.34±.64 - 

ΦΛ σε 
υδρογένη 

25.6±7.1 75±22 2.955±.073 0.3395±.0086 - 

ΦΛ σε 
λιποσώµατα 
σε υδρογέλη 

25±19 104±66 4.1±2.6 0.242±.094 - 

Αµφ/δής/Χοριοειδής* 
Διάλυµα 0.64±.14 1.12±.43 1.75±.39 0.57±.16 - 
ΦΛ σε 
λιποσώµατα 

0.80±21 1.65±.22 2.07±.40 0.483±.078 - 

ΦΛ σε 
υδρογένη 

0.511±.066 1.25±.13 2.442±.075 0.409±.0012 
- 

ΦΛ σε 
λιποσώµατα 
σε υδρογέλη 

0.35±.15 1.10±.60 3.15±.58 0.317±.071 - 

 

 

Συζήτηση 
Μετά την ενδοϋαλοειδική χορήγηση της λιποσωµικής ΦΛ, η AUC και η MRT 

στο υαλοειδές αυξήθηκε κατά 34% και 47% αντίστοιχα, σε σύγκριση µε το 

διάλυµα ελεύθερης ΦΛ. Είναι ενδιαφέρον ότι τα επίπεδα τη ΦΛ στο υδατοειδές 

υγρό µετά την ενδοϋαλοειδική χορήγηση λιποσωµάτων, είναι πολύ υψηλά 
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(Πίνακας 6), κάτι που µπορεί να υποδηλώνει ότι τα λιποσώµατα µπορούν να 

διαχέονται γρήγορα από την υαλοειδική κοιλότητα λόγω του µικρού τους 

µεγέθους. Ωστόσο απαιτούνται περισσότερες µελέτες για να ελεγχθεί η 

σταθερότητα των λιποσωµάτων στο υαλοειδές σώµα. Όσον αφορά τη ΦΛ που 

ενσωµατώθηκε στην υδρογέλη, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπάρχει µικρή 

αλλά σηµαντική (στις περισσότερες περιπτώσεις) επιβράδυνση της 

απελευθέρωσης της ΦΛ, ανεξάρτητα από το χαµηλό µοριακό βάρος της. Αυτό 

µπορεί να αποδοθεί στη ζελατινοποίηση / αύξηση του ιξώδους του 

συστήµατος που, πιθανότατα, µειώνει τον ρυθµό διάχυσης του φαρµάκου. 

Το πιο σηµαντικό εύρηµα της µελέτης είναι ότι επιτεύχθηκε περαιτέρω 

παράταση των επιπέδων της ΦΛ και αύξηση της MRT στην υαλοειδική 

κοιλότητα και στον αµφιβληστροειδή/χοριοειδή ιστό, όταν λιποσώµατα ΦΛ 

ενσωµατώθηκαν επιπρόσθετα στην υδρογέλη (πίνακες 7 και 8). Στην 

πραγµατικότητα, το υβριδικό σύστηµα αύξησε την AUC στο υαλοειδές κατά 

1,9 φορές και το MRT κατά 73% (σε σύγκριση µε το διάλυµα ελεύθερης ΦΛ).  

 

 

10.6 Μελέτη τοξικότητας συστήµατος βραδείας αποδέσµευσης 
φλουρµπιπροφαίνης για ενδοϋαλοειδική χρήση: θερµοευαίσθητη 
υδρογέλη 
Για τη διερεύνηση της πιθανής τοξικότητας του συστήµατος βραδείας 

αποδέσµευσης θερµοευαίσθητης υδρογέλης, µελετήθηκαν δύο συγκεντρώσεις 

του φαρµάκου 1,5 mg/ml και 15 mg/ml και κατ’ επέκταση του συστήµατος 

πλουρόνικ (18% w/v) και λιποσωµάτων 7.5 mg/ml και 75 mg/ml αντίστοιχα. Το 

µέγεθος των λιποσωµάτων παρέµεινε σταθερό. Η προετοιµασία των 

δειγµάτων πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο που περιγράφηκε παραπάνω. Η 

χορήγηση των διαλυµάτων ήταν ενδοϋαλοειδική µε τελικό όγκο 0,1 ml. Η 

αραίωση του φαρµάκου πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας στείρο 

φυσιολογικό ορό ρυθµισµένο µε φωσφορικά (PBS). Η συγκέντρωση 15 mg/ml 

ήταν η µέγιστη αραιωµένη συγκέντρωση που µπορούσε να επιτευχθεί µε το 

άλας νατρίου της ΦΛ.  

Πέντε (5) ενήλικα πειραµατόζωα (κόνικλοι), µε βάρος από 2 έως 3 Kg 

έκαστο, χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη και χωρίστηκαν σε δύο οµάδες. Η 

οµάδα Ι έλαβε την υψηλή δόση του συστήµατος θερµοευαίσθητης υδρογέλης 
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µε ΦΛ στους δεξιούς οφθαλµούς, ενώ η οµάδα II έλαβε τη χαµηλή δόση του 

συστήµατος θερµοευαίσθητης υδρογέλης µε ΦΛ στους αριστερούς 

οφθαλµούς. Αξιολογήθηκαν τα κλινικά ευρήµατα από την οφθαλµολογική 

εξέταση, η ενδοφθάλµια πίεση, η ηλεκτροφυσιολογία του αµφιβληστροειδούς 

καθώς και η ιστολογία των οφθαλµών µε βάση τα πρωτόκολλα που 

περιγράφηκαν παραπάνω. 

 

 

Αποτελέσµατα 
 

Κλινικά ευρήµατα 

Κανένας οφθαλµός δεν παρουσίασε σηµαντικά κλινικά ευρήµατα κατά την 

οφθαλµολογική εξέταση πριν από οποιαδήποτε παρέµβαση. Οι περισσότεροι 

από αυτούς έφεραν χρωστική στην περιφέρεια του αφµιβληστροειδούς ως 

φυσιολογικό εύρηµα. Η βιοµικροσκοπική αξιολόγηση των προσθίων 

ηµιµορίων κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης δεν έδειξε σηµάδια 

µακροσκοπικής οφθαλµικής τοξικότητας. Συγκεκριµένα, δεν καταγράφηκαν 

σηµεία θόλωσης του κερατοειδούς, εικόνα φλεγµονώδους αντίδρασης ή 

ανάπτυξη καταρράκτη. Η έµµεση οφθαλµοσκόπηση δεν έδειξε σηµεία 

αποκόλλησης του αµφιβληστροειδούς, αιµορραγίες ή ενδοφθαλµίτιδα κατά τη 

διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης. Κατά το βυθοσκοπικό έλεγχο οι 

οφθαλµοί που έλαβαν τη µεγαλύτερη συγκέντρωση του συστήµατος είχαν 

αρκετές λευκωπές εναποθέσεις λόγω της µεγάλης πυκνότητας των 

λιποσωµάτων που κάποιες φορές καθιστούσε δυσχερή τη βυθοσκόπηση 

(Εικόνα 27). Κατά τη βυθοσκόπηση των οφθαλµών που έλαβαν τη χαµηλή 

συγκέντρωση του συστήµατος ήταν ορατή η περιφέρεια του 

αµφιβληστροειδούς καθώς και το οπτικό νεύρο χωρίς ιδιαίτερη παθολογία. Το 

σύστηµα ήταν ορατό στο σηµείο έγχυσης και καλά οργανωµένο χωρίς να 

διαχέεται σε όλη την έκταση του υαλοειδούς σώµατος. Κατά την τελευταία 

εξέταση των οφθαλµών µετά την πάροδο ενός µήνα, το σύστηµα ήταν φανερά 

πιο διαυγές και στις δύο όµαδες. Στην ΙΙ οµάδα παρατηρήθηκαν λιγότερες 

εναποθέσεις λιποσωµάτων στην κατώτερη περιφέρεια κάτι το οποίο µπορεί 

να αποδοθεί στη διάσπαση και απορρόφηση του συστήµατος από τους ιστούς 

µε την πάροδο του χρόνου (Εικόνα 28). Η συµπεριφορά όλων των 



 98 

πειραµατόζωων παρέµεινε σε φυσιολογικά πλαίσια κατά τη διάρκεια της 

µελέτης. 

                         
Εικόνα 27. Φωτογραφίες οφθαλµών από δύο κονίκλους που έλαβαν την υψηλή δόση 

του συστήµατος στους δεξιούς οφθαλµούς και τη χαµηλή δόση στους αριστερούς 

οφθαλµούς. Παρατηρείται η θολερότητα του υαλοειδούς (βέλη) στους δεξιούς 

οφθαλµούς λόγω της αυξηµένης πυκνότητας λιποσωµάτων (άνω κ κάτω αριστερά 

εικόνα), ενώ οι αριστεροί οφθαλµοί ελέγχονται χωρίς ιδιαίτερα ευρήµατα (εικόνα άνω 

και κάτω δεξιά). 

 

                     
Εικόνα 28. Απεικόνιση του βυθού µετά απο ευθανασία των πειραµατόζωων. Στις 

εικόνες επάνω παρατηρείται η εντοπισµένη εναπόθεση του συστήµατος 

θερµοευαίσθητης λιποσωµικής υδρογέλης στην περιφέρεια του αµφιβληστροειδούς 

χιτώνα µε φυσιολογική απεικόνιση του βυθού.  Στην εικόνα κάτω απεικονίζεται ο 

βυθός του οφθαλµού που έλαβε την υψηλή δόση του συστήµατος µε θόλωση του 

υαλοειδούς και συνάθροιση του συστήµατος στην περιφέρεια. 
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Όσον αφορά τις µετρήσεις της ενδοφθάλµιας πίεσης (IOP) της µελέτης, 

η IOP της οµάδας I (υψηλή δόση συστήµατος) ήταν 7.78 ± 1.11 mmHg, 9.16 ± 

1.06 mmHg, 8±2.05 mmHg και 8,14±1,91 mmHg την ηµέρα 0, 1, 15 και 30, 

αντίστοιχα. Κατά τη στατιστική ανάλυση δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική 

διαφορά µεταξύ των χρονικών στιγµών, µετά από one-way ANOVA, στις τιµές 

της IOP (p <0.05). Παρατηρήθηκε µια µικρή αύξηση της IOP κατά 2mmHg 

χωρίς όµως σηµαντικότητα. Όσον αφορά την οµάδα II (χαµηλή δόση 

συστήµατος), η IOP προ έγχυσης ήταν 7.06± 0.64 mmHg, 9.36 ± 0.81 mmHg, 

10.86±4.69 mmHg ακι 7,.2±1.38 mmHg την ηµέρα 0, 1, 15 και 30, αντίστοιχα. 

Και στην δεύτερη οµάδα δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στις 

χρονικές στιγµές, µετά από one-way ANOVA ανάλυση, στις τιµές της IOP (p 

<0.05) (Διάγραµµα 10). 

 

 
Διάγραµµα 10. Μέτρηση ενδοφθάλµιας πίεσης κατά την έναρξη της πειραµατικής 

διαδικασίας και στις 1, 15 και 30 ηµέρες µετά την έγχυση των διαλυµάτων. Δεν 

υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ της οµάδας Ι (χαµηλή συγκέντρωση 

συστήµατος ΦΛ), της οµάδας II (υψηλή συγκέντρωση συστήµατος ΦΛ)  

 

Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος 

Οι κυµατοµορφές του µέσου όρου (grand averaged) των καταγραφών ERG 

των οµάδων Ι και ΙΙ στις φωτοπικές και σκοτοπικές συνθήκες παρουσιάζονται 

στις εικόνες 29 έως 37. Στην εικόνα 37 παρουσιάζεται το εύρος των 

αποκρίσεων και των δύο οµάδων σε όλες τις συνθήκες. 

Όσον αφορά την οµάδα Ι (χαµηλή δόση συστήµατος), ο µέσος όρος 
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του εύρους του σήµατος και από τους πέντε οφθαλµούς (grand averaged) στις 

φωτοπικές συνθήκες πριν τη χορήγηση του συστήµατος ήταν 57,14 ± 

14,98mV και 37,92 ± 4,45mV την 30ή ηµέρα της πειραµατικής διαδικασίας. Οι 

καταγραφές flicker 20 Hz υπολογίστηκαν σε 39,69 ± 10,58mV και 34,88 ± 

13,42mV πριν τη χορήγηση και 30 ηµέρες µετά αντίστοιχα. Οι καταγραφές 

flicker 30Hz υπολογίστηκαν σε 33,27 ± 14,57mV και 34,69 ± 5,80mV πριν τη 

χορήγηση και 30 ηµέρες µετά αντίστοιχα. Στις σκοτοπικές συνθήκες ο µέσος 

όρος του εύρους του σήµατος και από τους πέντε οφθαλµούς ήταν 87,94 ± 

24,74mV πριν τη χορήγηση του συστήµατος και 54,95 ± 23,78mV 30 ηµέρες 

µετά. 

 Όσον αφορά την οµάδα II (υψηλή δόση συστήµατος), ο µέσος όρος 

του εύρους του σήµατος και από τους πέντε οφθαλµούς (grand averaged) στις 

φωτοπικές συνθήκες πριν τη χορήγηση του συστήµατος ήταν 54,66 ± 6,90 

mV. Κατά την τελευταία παρακολούθηση την 30ή ηµέρα το εύρος των 

καταγραφών µειώθηκε στα 20,91 ± 6,40mV. Οι καταγραφές flicker 20 Hz 

υπολογίστηκαν σε 41,65 ± 12,23mV και 24,92 ± 4,22mV πριν τη χορήγηση και 

30 ηµέρες µετά αντίστοιχα.  Οι καταγραφές flicker 30Hz υπολογίστηκαν σε 

36,01 ± 4,49mV και 26,12 ± 7,77mV πριν τη χορήγηση και 30 ηµέρες µετά 

αντίστοιχα. Στις σκοτοπικές συνθήκες ο µέσος όρος του εύρους του σήµατος 

και από τους πέντε οφθαλµούς ήταν 83,65 ± 18,42mV πριν τη χορήγηση του 

συστήµατος, ενώ την 30ή ηµέρα της πειραµατικής διαδικασίας ήταν 40,78 ± 

14,22mV. Σε όλες τις καταγραφές ERG ο µέσος όρος του εύρους βρέθηκε 

µειωµένος, γεγονός που µπορεί να εξηγηθεί από την υψηλή συγκέντρωση των 

λιποσωµάτων που κάλυπταν σχεδόν ολόκληρη την υαλοειδική κοιλότητα και 

δεν µπορούσε να επιτρέψει τη διέλευση του φωτός στον αµφιβληστροειδή. 

Η στατιστική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση paired t-test για 

όλες τις συνθήκες καταγραφών. Σύµφωνα µε την οµάδα Ι (χαµηλή δόση 

συστήµατος), οι οφθαλµοί που έλαβαν τη χαµηλή δόση του συστήµατος 

παρατεταµένης απελευθέρωσης δεν εµφάνισαν στατιστικά σηµαντική διαφορά 

σε καµία από τις καταγραφές ERG. Σύµφωνα µε την οµάδα ΙΙ (υψηλή δόση 

συστήµατος), ο µέσος όρος του εύρους των καταγραφών στις φωτοπικές 

συνθήκες µειώθηκε στον χρόνο, δείχνοντας στατιστικά σηµαντική διαφορά 

µεταξύ της χρονικής στιγµής 0 (προ έγχυσης του συστήµατος) και της 30ής 

ηµέρας (p = 0,002), ενώ, συγκρίνοντας το εύρος µεταξύ των υπολοίπων 
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χρονικών στιγµών, δεν βρήκαµε σηµαντική διαφορά µεταξύ τους(p> 0,05). Η 

ανάλυση των flicker 20Hz και 30Hz δεν έδειξε στατιστικά σηµαντική διαφορά 

µεταξύ χρονικών σηµείων. Βάση της ανάλυσης των καταγραφών flicker θα 

µπορούσε να εξαχθεί ως συµπέρασµα πως η λειτουργικότητα των 

φωτοϋποδοχέων δεν επηρρεάστηκε. Από την ανάλυση των σκοτοπικών 

συνθηκών βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των χρονικών 

σηµείων 0 και 30 (p = 0.003). 

 

          
Εικόνα 29. Κυµατοµορφές φωτοπικών αποκρίσεων αµφ/δούς (flash ERG) οφθαλµών 

που έλαβαν το σύστηµα χαµηλής συγκέντρωσης ΦΛ.  

 

        
Εικόνα 30. Κυµατοµορφές αποκρίσεων φωτοϋποδοχέων (flicker) οφθαλµών που 

έλαβαν το σύστηµα χαµηλής συγκέντρωσης ΦΛ.  
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Εικόνα 31. Κυµατοµορφές αποκρίσεων φωτοϋποδοχέων (flicker) στα 20Hz αµφ/δούς 

οφθαλµών που έλαβαν το σύστηµα χαµηλής συγκέντρωσης ΦΛ.  

 

      
 
Εικόνα 32. Κυµατοµορφές σκοτοπικών αποκρίσεων (scotopic ERG) αµφ/δούς 

οφθαλµών που έλαβαν το σύστηµα υψηλής συγκέντρωσης ΦΛ.  
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Εικόνα 33. Κυµατοµορφές φωτοπικών αποκρίσεων (flash ERG) αµφ/δούς οφθαλµών 

που έλαβαν το σύστηµα υψηλής συγκέντρωσης ΦΛ.  

 

            

 
Εικόνα 34. Κυµατοµορφές αποκρίσεων φωτοϋποδοχέων (flicker) στα 30Hz αµφ/δους 

οφθαλµών που έλαβαν το σύστηµα υψηλής συγκέντρωσης ΦΛ.  
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Εικόνα 35. Κυµατοµορφές αποκρίσεων φωτοϋποδοχέων (flicker) στα 20Hz 

οφθαλµών που έλαβαν το σύστηµα υψηλής συγκέντρωσης ΦΛ. Από άνω αριστερά 

προς τα κάτω δεξιά παρουσιάζονται οι αποκρίσεις στις 0 ηµέρες, 1, 15 και 30 ηµέρες 

µετά την έγχυση του διαλύµατος. 

 

 
Εικόνα 36. Κυµατοµορφές σκοτοπικών αποκρίσεων αµφ/δούς (scotopic ERG) 

οφθαλµών που έλαβαν το σύστηµα υψηλής συγκέντρωσης ΦΛ. Από άνω αριστερά 

προς τα κάτω δεξιά παρουσιάζονται οι αποκρίσεις στις 0 ηµέρες, 1, 15 και 30 ηµέρες 

µετά την έγχυση του διαλύµατος. 
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Εικόνα 37. Διαγράµµατα απεικόνισης του µέσου όρου των καταγραφών από τους 

οφθαλµούς που εξετάσθηκαν στις φωτοπικές και σκοτοπικές συνθήκες. Παρατηρείται 

ότι οι οφθαλµοί που έλαβαν την υψηλή συγκέντρωση του συστήµατος έχουν µια 

µεγαλύτερη πτώση της έντασης του ερεθίσµατος, πιθανόν λόγω της πυκνότητας των 

λιποσωµάτων εντός της υαλοειδικής κοιλότητας που δεν επιτρέπει ή καθυστερεί τη 

µετάδοση του σήµατος. 

 

Ιστολογική ανάλυση 

Η µορφολογία των οφθαλµών που έλαβαν χαµηλή δόση του συστήµατος 

θερµοευαίσθητης υδρογέλης µε λιποσωµική ΦΛ ήταν κοντά στη φυσιολογική 

απεικόνιση του αµφιβληστροειδούς. Τα καλά οργανωµένα στρώµατα του 

αµφιβληστροειδούς σε όλους αυτούς τους οφθαλµούς περιείχαν υγιή κύτταρα. 

Σε µερικές περιπτώσεις παρατηρήθηκαν κενοτόπια σε  κύτταρα του 

µελαγχρόου επιθηλίου καθώς και στην έσω κοκκώση στιβάδα, ενώ οι άλλες 

στιβάδες του αµφιβληστροειδούς εµφάνισαν φυσιολογική µορφολογία (Εικόνα 

38). 

  Η µορφολογία των οφθαλµών που έλαβαν υψηλή συγκέντρωση του 

συστήµατος λιποσωµικής υδρογέλης ΦΛ διατήρησαν τη δοµή των στιβάδων 
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του αµφ/δούς.  Δεν εντοπίστηκε ιδιαίτερη παθολογία στους ιστούς µε νέκρωση 

κυττάρων και αποδιοργάνωση των στιβάδων. Σε ορισµένα ιστοτεµάχια 

παρατηρήθηκε τµηµατική διάσπαση του µελαγχρόου επιθηλίου (Εικόνα 39). 

                      
Εικόνα 38. Ιστοτεµάχια αµφ/δούς της οµάδας Ι (χαµηλή συγκέντρωση συστήµατος 

θερµοευαίσθητης λιποσωµικής υδρογέλης ΦΛ) απεικονίζονται στις φωτογραφίες I-IV. Στις 

φωτογραφίες απεικονίζεται σχετικά φυσιολογικός αµφ/κός ιστός µε καλή αρχιτεκτονική των 

στρωµάτων του αµφ/δούς και παρουσία µικρού αριθµού κενοτοπίων στο µελάγχρουν 

επιθήλιο (κίτρινο βέλος). Σε κάποια σηµεία παρατηρείται διάσπαση του µελαγχρόου 

επιθηλίου (µπλε βέλος).  

                          
Εικόνα 39. Ιστοτεµάχια αµφ/δούς που έλαβαν την υψηλή συγκέντρωση του συστήµατος 

θερµοευαίσθητης λιποσωµικής υδρογέλης µε ΦΛ απεικονίζονται στις φωτογραφίες I-IV. 

Στις φωτογραφίες απεικονίζεται σχετικά φυσιολογικός αµφ/κός ιστός µε καλή αρχιτεκτονική 

των στρωµάτων του αµφ/δούς. Σε κάποια σηµεία παρατηρείται διάσπαση του µελαγχρόου 

επιθηλίου (κίτρινο βέλος) χωρίς άλλα ιδιαίτερα ευρήµατα.          
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Συζήτηση 

Στην παραπάνω πειραµατική διαδικασία αξιολογήθηκε η ασφάλεια της 

ενδοϋαλοειδικής χορήγησης του συστήµατος λιποσωµικής υδρογέλης ΦΛ σε 

δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις λιποσωµάτων και ΦΛ. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα, µία εφάπαξ δόση του συστήµατος µέχρι 1,5 mg/ml ΦΛ και 

χαµηλή συγκέντρωση λιποσωµάτων (χαµηλή δόση) εντός του υαλοειδούς 

σώµατος δεν προκαλεί σηµεία οφθαλµοτοξικότητας όσον αφορά την κλινική 

εκτίµηση, την ενδοφθάλµια πίεση, τον ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο και τα 

ιστολογικά ευρήµατα.  

Ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος παρουσίασε µικρή καθυστέρηση του 

σήµατος τις πρώτες ηµέρες κυρίως στις καταγραφές του flash ERG στις 

φωτοπικές συνθήκες, κάτι που µπορεί να αποδοθεί στην αυξηµένη 

συγκέντρωση των λιποσωµάτων -και στη συνεπακόλουθη µειωµένη διαύγεια 

του υαλοειδούς- από την οποία παρεµποδίζονταν η µετάδοση του φωτός. Στο 

τέλος της πειραµατικής διαδικασίας η ένταση του σήµατος εµφάνισε µικρή 

πτώση σχεδόν σε όλες τις καταγραφές. Η καταγραφή που παρουσίασε 

στατιστικά σηµαντική διαφορά από τις καταγραφές πριν από την έγχυση των 

συστηµάτων ήταν κατά  το flash ERG στις σκοτοπικές συνθήκες στη µελέτη 

του πυκνού συστήµατος λιποσωµάτων. Είναι πιθανό µετά την πλήρη 

απορρόφηση των λιποσωµάτων η ένταση του σήµατος που λαµβάνεται από 

το σύνολο του αµφιβληστροειδούς να αυξάνεται περαιτέρω.  

Όλες οι υπόλοιπες καταγραφές δεν είχαν στατιστικά σηµαντική διαφορά 

και από αυτό συµπεραίνεται ότι το σύστηµα τόσο στη χαµηλή όσο και στην 

υψηλή δόση ΦΛ-λιποσωµάτων δεν επηρέασε τη λειτουργικότητα τoυ 

αµφιβληστροειδούς σε σηµαντικό βαθµό. Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν 

ευρήµατα στον έλεγχο της ιστολογίας πιθανόν να εξηγεί την πτώση του 

ηλεκτροφυσιολογικού σήµατος από την παρουσία των λιποσωµάτων του 

συστήµατος στην υαλοειδική κοιλότητα. Τις πρώτες δύο εβδοµάδες η πτώση 

του σήµατος ήταν µεγαλύτερη και µειώνονταν µε την πάροδο του χρόνου 

καθώς τα λιποσώµατα καταλάµβαναν µικρότερο χώρο εντός του υαλοειδούς. 

Κατά την πορεία του πειράµατος η αποµάκρυνση των λιποσωµάτων από την 

υαλοειδική κοιλότητα ήταν ορατή και κατά τη βυθοσκόπηση και µπορεί να 

εξηγήσει τη σταδιακή άνοδο του σήµατος στις καταγραφές. Επιπλέον, το 

σύστηµα δεν επηρεάζει σηµαντικά την ενδοφθάλµια πίεση. Καταγράψαµε 
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φυσιολογικές µετρήσεις κατά τη διάρκεια της πειραµατικής διαδικασίας. 

Επίσης και ιστολογικά η ανάλυση του ιστού του αµφιβληστροειδούς δεν 

αποκάλυψε καµία µεταβολή στην αρχιτεκτονική του αµφιβληστροειδούς πέρα 

από παρουσία µικρού αριθµού κενοτοπίων, τα οποία δύνανται να 

προκύπτουν από το χειρισµό των δειγµάτων κατά τη διαδικασία της 

µονιµοποίησης. 

Συµπερασµατικά, το σύστηµα θερµοευαίθητης λιποσωµικής υδρογέλης 

µε ΦΛ συµπεριφέρεται οµαλά χωρίς τοξικότητα στους ιστούς µε µείωση όµως 

της διαύγειας του υαλοειδούς στις περιπτώσεις που η λιποσωµική 

συγκέντρωση είναι υψηλή. 

 

 

10.7 Βιοδιαθεσιµότητα συστήµατος πελλετών βραδείας αποδέσµευσης 
φλουρµιπροφαίνης  
 
Υλικά & Μέθοδος 

Μελετήθηκε η βιοδιαθεσιµότητα της ΦΛ δεσµευµένη σε ένα σύστηµα πελλέτας 

από ένα διαθέσιµο εµπορικό σκεύασµα για ερευνητική χρήση (Innovative Re-

search of America), µε την ιδιότητα να αποδεσµεύει σταθερά το φάρµακο σε 

21 ηµέρες µε µηδενικής τάξης κινητική. Η πελλέτα είναι σχεδιασµένη µε 

συγκέντρωση ΦΛ 3mg και διάµετρο 1,5mm απο βιοδιασπώµενα υλικά.  

Αρχικά µελετήθηκε η in vitro αποδέσµευση της ΦΛ από το σύστηµα της 

πελλέτας. Τοποθετήθηκαν τρεις πελλέτες σε φάλκον των 15 ml, τα οποία 

περιείχαν 3ml ρυθµιστικού διαλύµατος φωσφορικών και στη συνέχεια 

τοποθετήθηκαν σε υδατόλουτρο στους 37οC. Σε συγκεκριµένα χρονικά σηµεία 

αφαιρέθηκαν 0,5ml ρυθµιστικού διαλύµατος και αντικαταστήθηκαν εκ νέου µε 

ρυθµιστικό διάλυµα. Η συγκέντρωση της ΦΛ υπολογίστηκε µε τη χρήση της 

HPLC όπως περιγράφηκε παραπάνω. Με βάση τη συνολική συγκέντρωση της 

ΦΛ στην πελλέτα υπολογίστηκε η αποδέσµευση της ΦΛ ως εκατοστιαίο 

ποσοστό σε συνάρτηση µε το χρόνο.  Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και µε 

το σύστηµα µετά από διάλυση της πελλέτας και µετατροπή της σε σκόνη. 

Στη συνέχεια ακολούθησαν τα in vivo πειράµατα για την αξιολόγηση 

της βιοδιαθεσιµότητας της ΦΛ σε οφθαλµούς κονίκλων. Η πελλέτα 

εµφυτεύθηκε στο υαλοειδές σώµα µε επεµβατική µέθοδο. Αρχικά 
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παρασκευάστηκε ο επιπεφυκότας των οφθαλµών µε τη χρήση λαβίδας και 

ψαλιδιού. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ο σκληρός χιτώνας και 

προσπελάσθηκε µε µια 19G λόγχη. Με τη χρήση λαβίδων και µε λεπτές 

κινήσεις για να διατηρηθεί η πελλέτα στο ακέραιο εµφυτεύθηκε εντός της 

υαλοειδκής κοιλότητας. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ράµµα 8-0 Vicryl για τη 

διασφάλιση της στεγανότητας της περιοχής (Εικόνα 41). Η ευθανασία των 

πειραµατόζωων πραγµατοποιήθηκε στα εξής χρονικά σηµεία 24 ώρες, 3 

ηµέρες, 10 ηµέρες και 22 ηµέρες. Κατά την αποµόνωση του υαλοειδούς 

σώµατος από το βολβό του οφθαλµού διαχωρίζονταν προσεκτικά η πελλέτα 

που ήταν ορατή εντός της κοιλότητας από το υπόλοιπο υαλοειδές σώµα έτσι 

ώστε να καθοριστεί η συγκέντρωση της ΦΛ στο υαλοειδές και στο σύστηµα. 

Όσον αφορά τα δείγµατα υαλοειδούς,  προσδιορίστηκε η συγκέντρωση της 

ΦΛ µε χρήση HPLC, ενώ τα δείγµατα των πελλετών υπέστησαν µια 

επεξεργασία οµογενοποίησης και στη συνέχεια υπολογισµός της 

συγκέντρωσης ΦΛ µε τη χρήση της HPLC. 

 

   
Εικόνα 41. Τοποθέτηση πελλέτας σε οφθαλµό κονίκλου εντός της υαλοειδικής 

κοιλότητας. 

 

Αποτελέσµατα 

Κατά την αξιολόγηση της in vitro απελευθέρωσης της ΦΛ από την πελλέτα 

διαπιστώθηκε πως το εµπορικό σκεύασµα µπορεί να απελευθερώσει µόλις το 
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23% από το 100% της υπάρχουσας συγκέντρωσης της ΦΛ και µάλιστα η 

απελευθέρωση επιτυγχάνεται από την πρώτη κιόλας ηµέρα (Διάγραµµα 11). 

Με σκοπό να διερευνηθεί αν το σύστηµα της πελλέτας εµποδίζει την 

απελευθέρωση του φαρµάκου, µελετήθηκε η αποδέσµευση της ΦΛ µετά από 

διάλυση της πελλέτας σε µορφή σκόνης. Όπως παρατηρήθηκε, το σύστηµα 

απελευθέρωσε το 18% της ΦΛ σε χρονικό διάστηµα µίας ηµέρας (Διάγραµµα 

12).  

 
Διάγραµµα 11. Απελευθέρωση ΦΛ in vitro από το σύστηµα βραδείας αποδέσµευσης 

σε µορφή πελλέτας. 

 

 
Διάγραµµα 12. Απελευθέρωση ΦΛ in vitro µετά από σύνθλιψη του συτήµατος της 

πελλέτας σε µορφή σκόνης 
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Κάτα την in vivo πειραµατική διαδικασία δεν παρατηρήθηκαν σηµεία 

φλεγµονής κατά την κλινική εκτίµηση των οφθαλµών. Η συγκέντρωση της ΦΛ 

τόσο στο υαλοειδές όσο και στο εναποµείναν σύστηµα εντός του υαλειδούς 

σώµατος φαίνονται στον Πίνακα 9 και στο διάγραµµα 13. Παρατηρείται πως οι 

συγκεντρώσεις της ΦΛ µετά το πέρας των 24 ωρών έχουν απότοµη καθοδική 

πορεία. Το σύστηµα επιτυγχάνει να απελευθερώσει µια µικρή ποσότητα µέχρι 

τις 24 ώρες, όµως µε την πάροδο του χρόνου δεν καταφέρνει να διατηρήσει 

σταθερά τα επίπεδα ΦΛ τα οποία υπολογίζονται κοντά στο µηδέν. 

Παρατηρείται σχετικά σταθερή συγκέντρωση του φαρµάκου δεσµευµένου 

στην πελλέτα σε συνάρτηση µε το χρόνο.  

 
Πίνακας 9. Συγκεντρώσεις ΦΛ σε συνάρτηση µε το χρόνο µετά από την εµφύτευση 

πελλέτας στην υαλοειδική κοιλότητα.  

Χρονικά 
σηµεία 

υαλοειδές 
C(ppm) 

πελλέτα 
C(ppm) 

24 ώρες 0,47 0,2 

3 ηµέρες 0,05 0,15 

10 ηµέρες 0,02 0,26 

22 ηµέρες 0 0,19 

 
 

                       
Διάγραµµα 13. Βιοδιαθεσιµότητα ΦΛ µετά από την εµφύτευση εµπορικής πελλέτας 

βραδείας αποδέσµευσης ΦΛ. 
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Συµπεράσµατα 

Κατά την in vitro πειραµατική διαδικασία κανένα από τα δύο συστήµατα δεν 

ακολούθησε µηδενικής τάξης απελευθέρωση του φαρµάκου όπως υποστήριζε 

ο κατασκευαστής, αποδεικνύοντας τη δυσκολία του φαρµάκου για έλεγχο 

αποδέσµευσης, λόγω τόσο του µικρού µοριακού βάρους όσο και της 

λιποφιλικότητας του. Τα in vivo πειράµατα επιβεβαίωσαν τις in vitro µετρήσεις. 

Εποµένως, η πελλέτα όχι µόνο δεν κατάφερε να αποδεσµεύσει σταθερά τη 

ΦΛ αλλά απελευθέρωσε το µεγαλύτερο µέρος του φαρµάκου εντός 24 ωρών 

αντί των 21 ηµερών.  

 
 

10.8 Βιοδιαθεσιµότηα συστήµατος βραδείας αποδέσµευσης 
φλουρµπιπροφαίνης για ενδοϋαλοειδική χρήση: λιποσωµική 
πλατφόρµα-φαρµακοκινητική 
 
Σε συνεργασία µε το εργαστήριο Φαρµακευτικής Τεχνολογίας του 

Πανεπιστηµίου Πατρών αναπτύχθηκαν συστήµατα βραδείας αποδέσµευσης 

µε βάση τα λιποσώµατα. Ερευνήθηκε η δυνατότητα εφαρµογής µιας 

διαδικασίας που αναφέρθηκε στο παρελθόν [199, 200] ως µεθοδολογία για 

την ενίσχυση του διαχωρισµού των λιποσωµάτων από τα µη εγκλωβισµένα 

φάρµακα, προκειµένου να αναπτυχθεί ένα καινοτόµο σύστηµα πλατφόρµας 

συσσωµατωµένων λιποσωµάτων, αποτελούµενο από αρνητικά φορτισµένα 

λιποσώµατα και πρωταµίνη, ως πιθανό απλό και ασφαλές σύστηµα για 

παρατεταµένη συγκράτηση φαρµάκων στους οφθαλµικούς ιστούς του 

οπίσθιου τµήµατος του οφθαλµού µετά από ενδοϋαλοειδική χορήγηση. Για την 

αξιολόγηση του δυναµικού της προτεινόµενης µεθοδολογίας, επιλέχθηκε ένα 

σύστηµα που περιέχει τον ίδιο τύπο λιποσωµάτων που χρησιµοποιήθηκε 

προηγουµένως στο υβριδικό λιποσωµικό-θερµοευαίσθητο σκεύασµα γέλης, 

για άµεση σύγκριση µε τα προηγούµενα αποτελέσµατα. Η σύσταση των 

λιποσωµάτων ήταν κατά αναλογία HPC/DPPG/Chol (9:1:10 mol/mol/mol). 

Αρχικά διαµορφώθηκε ένα σύστηµα λιποσωµικής πλατφόρµας µε τα 

συγκεκριµένα αρνητικά φορτισµένα λιποσώµατα και την πρoταµίνη 

προκειµένου να παραταθεί η συγκράτηση µορίων εγκλωβισµένων σε 

λιπόσωµα, χρησιµοποιώντας δύο υδατικούς διαλυτούς φθορίζοντες 
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ανιχνευτές, την καλσεΐνη και το FITC-δεξτράνη-4000. Μετά από αυτή την 

πειραµατική διαδικασία, ερευνήθηκε η δυνατότητα αυτού του νέου συστήµατος 

να παρατείνει τη βιοδιαθεσιµότητα της ΦΛ στους οφθαλµικούς ιστούς µετά 

από ενδοϋαλοειδική χορήγηση.  

Η σύσταση, ο φυσικοχηµικός χαρακτηρισµός και η in vitro 

φαρµακοκινητική του συστήµατος µελετήθηκε στο εργαστήριο Φαρµακευτικής 

Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών στα πλαίσια του διδακτορικού  του κ. 

Παχή. H in vivo φαρµακοκινητική των φθορίζουσων µορίων 

πραγµατοποιήθηκε στο εργαστήριο Οπτικής και Όρασης του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης και η περαιτέρω µέτρηση και ανάλυση των δειγµάτων έλαβε χώρα στο 

εργαστήριο της Φαρµακευτικής τεχνολογίας. Τα αποτελέσµατα έχουν 

παρουσιαστεί στο διδακτορικό του κ. Παχή και παρατίθενται στο Παράρτηµα. 

Τα λιποσώµατα που εγκλώβισαν καλσεΐνη, FITC και ΦΛ αποτελούνταν 

από HPC / DPPG / Chol µε αναλογία 9: 1: 10 mol / mol / mol.  

Για την αξιολόγηση της φαρµακοκινητικής της ΦΛ µετά από 

ενδοϋαλοειδική χορήγηση µελετήθηκαν τα εξής χρονικά σηµεία : 0, 3, 12, 24, 

72 και 168 ώρες (3 οφθαλµοί ανά χρονικό σηµείο: συνολικά 18 οφθαλοί). 

 

Αποτελέσµατα 

 Η συγκέντρωση της ΦΛ µετά την ενδοϋαλοειδική χορήγηση διαλύµατος 

ελεύθερης ΦΛ, λιποσωµικής ΦΛ και ΦΛ εγκλωβισµένης στη λιποσωµική 

πλατφόρµα, στο υαλοειδές σώµα, στο υδατοειδές υγρό και στον 

αµφιβληστροειδή/χοριοειδή παρουσιάζονται στα διάγραµµα 14 και 15, 

αντίστοιχα. Όπως φαίνεται στο διάγραµµα 14 (το γράφηµα Α δείχνει την 

κινητική της ΦΛ στο υαλοειδές σώµα την πρώτη ηµέρα µετά τη χορήγηση και 

το γράφηµα Β παρουσιάζει την κινητική µετά την πρώτη ηµέρα), υπάρχουν 

ανιχνεύσιµες διαφορές της συγκέντρωσης της ΦΛ σε σχέση µε το χρόνο στο 

υαλοειδές σώµα, µεταξύ των τριών τύπων που εξετάστηκαν (2-way ANOVA, p 

<0,001). Στο χρονικό σηµείο των 3 ωρών οι συγκεντρώσεις της ΦΛ στο 

υαλοειδική κοιλότητα είχαν σηµαντική διαφορά  µεταξύ όλων των οµάδων που 

µελετήθηκαν (ρ <0,05 ή 0,01).  



 114 

               

Διάγραµµα 14. Κινητική απελευθέρωσης ΦΛ από το υαλοειδές σώµα για χρονική 

περίοδο 168 ωρών µετά από ενδοϋαλοειδική χορήγηση 1 mg ΦΛ, ως ελεύθερο 

διάλυµα, λιποσωµικό και σύστηµα πλατφόρµας (λιπίδιο / παρασκεύασµα 1: 1). Το Α 

δείχνει τη χρονική περίοδο µέχρι 24 ώρες και το Β δείχνει την περίοδο από 24-168 

ώρες µετά τη χορήγηση. Στις κανονικοποιηµένες τιµές, κάθε τιµή κανονικοποιήθηκε 

στην συγκέντρωση που µετρήθηκε αµέσως µετά την έγχυση και παρουσιάστηκε ως 

ποσοστό (%) εγχύσεως. 
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Διάγραµµα 15. Κινητική απελευθέρωσης ΦΛ στο (Α) υδατοειδές υγρό και Β) στον 

αµφιβληστροειδή/ χοριοειδή χιτώνα για περίοδο 72 ωρών µετά την ενδοϋαλοειδική χορήγηση 

(1mg ΦΛ/οφθαλµό). Το Σχήµα Β περιέχει µία µεγέθυνση του γραφήµατος του πλαισίου. Η 

ΦΛ χορηγείται ως διάλυµα ελεύθερου φαρµάκου, σε λιποσώµατα και σε λιποσωµική 

πλατφόρµα (λιπίδιο / πρότυπο 1: 1). Κάθε τιµή κανονικοποιήθηκε στην συγκέντρωση που 

µετρήθηκε στο υαλοειδές αµέσως µετά την έγχυση και παρουσιάστηκε ως ποσοστό (%) 

έγχυσης. 

 

Οι τιµές AUC, AUMC και MRT υπολογίστηκαν µε φαρµακοκινητική 

ανάλυση µη διαµερισµατοποίησης (Πίνακας 10), και αυξάνονται κατα σειρά ως 

διάλυµα ΦΛ<Λιποσωµική ΦΛ<ΦΛ σε λιποσωµική πλατφόρµα. Οι παράµετροι 
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AUC και AUMC του συστήµατος της πλατφόρµας βρέθηκαν 2,2 και 4,3 φορές 

υψηλότερες από αυτές που υπολογίστηκαν όταν χορηγείται διάλυµα ΦΛ, 

αντίστοιχα. Ο µέσος χρόνος παραµονής του συστήµατος λιποσωµικής 

πλατφόρµας ΦΛ αυξάνεται κατά 33% περίπου σε σύγκριση µε εκείνη των µη 

συσσωµατωµένων λιποσωµάτων και κατά 96% σε σύγκριση µε το διάλυµα 

ΦΛ, αποδεικνύοντας ότι το σύστηµα της λιποσωµικής πλατφόρµας καταφέρνει 

να διατηρήσει την ΦΛ στην υαλοειδική κοιλότητα, ενώ οι τιµές Kel και Cl 

επηρεάζονται αντίθετα όντας χαµηλότερες στην περίπτωση της πλατφόρµας 

(σε σύγκριση µε τα λιποσώµατα και το ελεύθερο φάρµακο).  

 
Πίνακας 10. Φαρµακοκινητικές παράµετροι υπολογιζόµενες από τη συγκέντρωση της ΦΛ 

που µετρήθηκε σε διάφορα χρονικά σηµεία, στο υαλοειδές σώµα, στο υδατοειδές υγρό και 

στον αµφιβληστροειδή/χοριοειδή χιτώνα µε τρεις διαφορετικές συνθέσεις (διάλυµα, 

λιποσώµατα και λιποσωµική πλατφόρµα) . Το λιπόσωµα αποτελείται από HPC / DPPG / 

Chol (9:1:10 mol/mol) και η λιποσωµική πλατφόρµα παρασκευάστηκε µε λιπίδιο 30 

mg/mL και λιπίδιο / πρωταµίνη σε αναλογία ίση προς 1:1 (β / β).  

 AUC 

(µg x h 

/mL) 

AUMC 

(µg x h2 /mL) 

MRT 

(ώρες) 

Kel 

(ώρες-1) 

Cl 

(mL/ώρα) 

Υαλοειδές σώµα 

Διαλύτης 274±44 407±14 1.48±.35 0.67±.13 3.64±.51 

ΦΛ-σε-

Λιποσώµατα 

366±68 795±176 2.172±.094 0.460±.021 2.73±.43 

ΦΛ-σε-λιποσωµική 

πλατφόρµα 

607±137 1747±925 2.9± 1.1 0.35±0.22 1.64±.30 

Υδατοειδές υγρό 

Διαλύτης 23±14 69±33 2.99±.77 0.334±.068 - 

ΦΛ-σε-

Λιποσώµατα 

42±20 125±52 2.96±.30 0.34±.64 - 

ΦΛ-σε-λιποσωµική 

πλατφόρµα 

28±11 121±65 4.28±1.0 0.233±.072 - 

Αµφ/δής/Χοριοειδής χιτώνας* 

Διαλύτης 0.64±.14 1.12±.43 1.75±.39 0.57±.16 - 

ΦΛ-σε-

Λιποσώµατα 

0.80±21 1.65±.22 2.07±.40 0.483±.078 - 

ΦΛ-σε-λιποσωµική 

πλατφόρµα 

0.45±.11 1.71±.63 3.80±.62 0.263±.051 - 
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Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις του φαρµάκου στο υδατοειδές υγρό 

(Διάγραµµα 14 και Πίνακας 10), φαίνεται ότι η χορήγηση της λιποσωµικής ΦΛ 

έχει ως αποτέλεσµα την ταχεία διαθεσιµότητα µιας σχετικά υψηλής 

συγκέντρωσης ΦΛ (σε σύγκριση µε όλες τις άλλες συνθέσεις). Στην 

πραγµατικότητα, η τιµή AUC για το λιποσωµικό σκεύασµα είναι η υψηλότερη 

(Πίνακας 10), αλλά δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µε την AUC 

του συστήµατος της λιποσωµικής πλατφόρµας. Επίσης, λόγω της µεγάλης 

µεταβλητότητας των αποτελεσµάτων, η επίδραση του τύπου της σύνθεσης 

στη χρονική πορεία των συγκεντρώσεων ΦΛ στο υδατοειδές υγρό δεν ήταν 

στατιστικά σηµαντική (2 way ANOVA, p> 0,05). Παρόλα αυτά, το σύστηµα της 

λιποσωµικής πλατφόρµας πραγµατοποιεί την υψηλότερη MRT και τη 

χαµηλότερη σταθερά ρυθµού αποµάκρυνσης για ΦΛ από το υδατοειδές υγρό, 

σε σύγκριση µε όλες τις άλλες συνθέσεις (Πίνακας 10). 

 

Από τις συγκεντρώσεις ΦΛ που µετρήθηκαν στους ιστούς 

αµφιβληστροειδούς και χοριοειδούς σε σχέση µε το χρόνο (Διάγραµµα 15.Β), 

παρατηρείται ότι η διάχυση της ΦΛ στον αµφιβληστροειδή επηρεάζεται από 

τον τύπο του χορηγούµενου σκευάσµατος (2 way ANOVA p <0.01 ). Η 

διάχυση της ΦΛ στον αµφιβληστροειδή είναι ταχεία µετά την έγχυση του 

ελεύθερου διαλύµατος ΦΛ, όπως αναµενόταν, λόγω του χαµηλού µοριακού 

βάρους και της υψηλής λιποφιλικότητας αυτού του φαρµάκου.  

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η 

ενδοϋαλοειδική έγχυση της λιποσωµικής ΦΛ επιτυγχάνει να παράσχει σχετικά 

υψηλά επίπεδα ΦΛ στον αµφιβληστροειδή πολύ γρήγορα, ένα αποτέλεσµα 

που µπορεί να αποδοθεί είτε στην ταχεία διάχυση της ΦΛ από τα λιποσώµατα 

είτε στην ταχεία διάχυση µικρών (άθικτων) λιποσωµάτων ΦΛ, ή (πιθανώς) και 

στα δύο. Οι συγκεντρώσεις της ΦΛ στον αµφιβληστροειδή που επιτυγχάνονται 

µε την πλατφόρµα είναι οι χαµηλότερες (σε σύγκριση µε τις άλλες δύο 

συνθέσεις) µέχρι τις 12 ώρες µετά την έγχυση, επιβεβαιώνοντας τη 

συγκράτηση του συστήµατος στο υαλοειδές σώµα, ωστόσο στις 12 ώρες µετά 

τη χορήγηση, τα επίπεδα της ΦΛ στον ιστό του αµφιβληστροειδούς µετά τη 

χορήγηση της πλατφόρµας είναι τα υψηλότερα (σε σύγκριση µε το ελεύθερο 

διάλυµα και τη λιποσωµατική ΦΛ) (διάγραµµα 15.Β).  

Η µεταγενέστερη παρατήρηση επιβεβαιώνεται από τις αντίστοιχες τιµές 
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MRT (υψηλότερη) και Kel (χαµηλότερη) για το σύστηµα της πλατφόρµας 

(Πίνακας 10), όπως επίσης αποδείχθηκε για τη ΦΛ στο υδατοειδές υγρό. 

Συµπερασµατικά, η πλατφόρµα κατάφερε να παρατείνει σηµαντικά τη 

βιοδιαθεσιµότητα της ΦΛ στους οφθαλµικούς ιστούς του οπίσθιου τµήµατος 

µετά από ενδοϋαλοειδική χορήγηση. 

 

Κλινικά ευρήµατα 

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα ζώα δεν είχαν κλινικά ευρήµατα όταν εξετάστηκαν 

πριν από οποιαδήποτε παρέµβαση.  

Η κλινική εξέταση των πειραµατόζωων κατά τη διάρκεια της 

πειραµατικής διαδικασίας δεν αποκάλυψε ενδείξεις οφθαλµικής τοξικότητας. 

Συγκεκριµένα, δεν υπήρχαν ενδείξεις αδιαφάνειας του κερατοειδούς, 

υπεραιµίας του επιπεφυκότα και ανάπτυξης καταρράκτη. Κανένα από τα 

πειραµατόζωα δεν εµφάνισε σηµεία φλεγµονής από τη διαδικασία της 

έγχυσης. Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκαν σηµεία αποκόλλησης 

αµφιβληστροειδούς, αιµορραγίες και ενδοφθαλµίτιδα κατά τη διάρκεια της 

παρακολούθησης του πειράµατος της φαρµακοκινητικής. Υπήρχε δυσκολία 

στη βυθοσκόπηση των οφθαλµών που έλαβαν το σύστηµα της λιποσωµικής 

πλατφόρµας ΦΛ λόγω της πυκνότητας των λιποσωµάτων (Εικόνα 42). 

 

                                              
Εικόνα 42. Οφθαλµός κονίκλου µετά την έγχυση λιποσωµικής πλατφόρµας ΦΛ. 

Παρατηρείται η θολερότητα του υαλοειδούς πίσω από το φακό λόγω της πυκνότητας 

των λιποσωµάτων. 
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Συζήτηση 
Αναπτύχθηκε ένα νέο σύστηµα λιποσωµικής πλατφόρµας µε δυνατότητα 

βραδείας αποδέσµευσης µορίων φαρµάκου σε οφθαλµικούς ιστούς µετά από 

ενδοϋαλοειδική έγχυση. Αρνητικά φορτισµένα λιποσώµατα συσσωµατώθηκαν 

χρησιµοποιώντας κατάλληλες ποσότητες πρoταµίνης και διερευνήθηκαν ως 

συνθέσεις παρατεταµένης απελευθέρωσης για πρώτη φορά. Η µέθοδος 

αναπτύχθηκε αρχικά ως µια πρακτική και απλή µέθοδος για το διαχωρισµό 

λιποσωµικών φαρµάκων από µη εγκλωβισµένα [28, 29] και έχει 

χρησιµοποιηθεί για το σκοπό αυτό σε πολλές περιπτώσεις [37, 38], αλλά δεν 

δοκιµάστηκε ποτέ ως µέθοδος παράτασης της διατήρησης των λιποσωµικών 

φαρµάκων. 

Κατά την πειραµατική διαδικασία δεν παρατηρήθηκε φλεγµονή ή άλλος 

τύπος τοξικότητας µετά τη χορήγηση, λόγω του γεγονότος ότι η χορηγούµενη 

δόση βρίσκονταν κάτω από την τοξική [4,44]. Η  βιοδιαθεσιµότητα της ΦΛ στο 

υαλοειδές αυξήθηκε κατά 2,2 και 1,6 φορές στη λιποσωµική πλατφόρµα σε 

σύγκριση µε το ελεύθερο διάλυµα ΦΛ και τα (µη συσσωµατωµένα) 

λιποσώµατα αντίστοιχα. 

Επιπλέον, η παρουσία της ΦΛ στους οφθαλµικούς ιστούς παρατείνεται 

ουσιαστικά. Το σύστηµα της πλατφόρµας αύξησε τον µέσο χρόνο παραµονής 

(MRT) της ΦΛ στο υαλοειδές, στο υδατοειδές υγρό και στον αµφιβληστροειδή/ 

χοριοειδή χιτώνα, σε σύγκριση τόσο µε το ελεύθερο διάλυµα όσο και µε τα 

λιποσώµατα. 

Σε σύγκριση µε το υβριδικό σύστηµα λιποσωµάτων/υδρογέλης που 

αναπτύχθηκε προηγουµένως, το οποίο αναφέρθηκε ότι παρέχει αυξηµένη και 

εκτεταµένη βιοδιαθεσιµότητα ΦΛ σε σύγκριση µε όλες τις προηγούµενες 

αναπτύξεις, η λιποσωµική πλταφόρµα παρέχει υψηλότερη βιοδιαθεσιµότητα 

στον υαλοειδές και αυξηµένη παραµονή στους οφθαλµικούς ιστούς (τιµές 

MRT). 

 

 

10.9. Αποτελεσµατικότητα συστήµατος λιποσωµικής πλατφόρµας 
Για τη µελέτη αυτή χρησιµοποιήθηκαν δέκα πειραµατόζωα (κόνικλοι). 

Χορηγήθηκαν 100 ng ενδοτοξίνης από E. coli στην υαλοειδή κοιλότητα και των 

δύο οφθαλµών. Οι οφθαλµοί χωρίστηκαν σε τέσσερις οµάδες ανάλογα µε την 
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έγχυση του φαρµάκου µετά από 12 ώρες χορήγησης της ενδοτοξίνης: 1) 

οφθαλµοί που έλαβαν ελεύθερη ΦΛ, 2) οφθαλµοί που έλαβαν τη λιποσωµική 

πλατφόρµα, 3) οφθαλµοί που έλαβαν δεξαµεθαζόνη (θετικοί µάρτυρες) και 4) 

οφθαλµοί που έλαβαν το διαλύτη PBS. Πέντε οφθαλµοί συµµετείχαν σε κάθε 

οµάδα, σύνολο 20 οφθαλµοί. Στα χρονικά σηµεία 12, 24, 30, 36 και 48 ώρες 

πραγµατοποιούνταν συλλογή υδατοειδούς υγρού (περίπου 200 µl) µε 

παρακέντηση µε βελόνη 30G από τον πρόσθιο θάλαµο από όλους τους 

οφθαλµούς. Στη συνέχεια ακολούθησε αιµοκυτταροµετρία για τον 

προσδιορισµό του συνολικού αριθµού κυττάρων φλεγµονής. Η κλινική 

εξέταση, συµπεριλαµβανοµένης βιοµικροσκοπίας και έµµεσης 

οφθαλµοσκόπησης, πραγµατοποιήθηκαν σε όλους τους υπό µελέτη 

οφθαλµούς. Κατά το πέρας της πειραµατικής διαδικασίας τα πειραµατόζωα 

θυσιάστηκαν και οι οφθαλµοί τους προετοιµάστηκαν για ιστολογική ανάλυση 

σύµφωνα µε το πρωτόκολλο που περιγράφηκε παραπάνω.  

 
Αποτελέσµατα 

Η ενδοϋαλοειδική έγχυση ενδοτοξίνης προκάλεσε υψηλή αντίδραση 

φλεγµονής στο χρονικό σηµείο 24 ώρες µε συνολικό αριθµό κυττάρων 1650 

κύτταρα/µl. Με την έγχυση της ελεύθερης φλουρµπιπροφαίνης η 

φλεγµονώδης αντίδραση µειώθηκε στο 50%, ενώ η χρήση της λιποσωµικής 

πλατφόρµας του φαρµάκου µείωσε περαιτέρω τη φλεγµονή σε επίπεδο 80% 

(διάγραµµα 16). Η δράση της δεξαµεθαζόνης ήταν ακόµα πιο έντονη 

µειώνοντας τη φλεγµονή στο 95%. Κατά τη σύγκριση της λιποσωµικής 

πλατφόρµας µε την δεξαµεθαζόνη δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά 

ανάµεσα στις δύο µορφές φαρµάκων (p<0.05). Κατά την κλινική εξέταση οι 

οφθαλµοί που έλαβαν τον διαλύτη εµφάνισαν τη µεγαλύτερη εκδήλωση 

φλεγµονής µε υπεραιµία επιπεφυκότα, ινική στο κόρικο χείλος σε οριµένους 

οφθαλµούς και περικεράτια ένεση. Τα σηµεία φλεγµονής των οφθαλµών που 

έλαβαν τα φάρµακα ενδοϋαλοειδικά ήταν σαφώς ηπιότερα (Εικόνα 43).   

Τα ιστολογικά ευρήµατα επιβεβαιώνουν τα ευρήµατα της 

αιµοκυτταροµέτριας καθώς και του κλινικού ελέγχου. Συναθροίσεις κυττάρων 

φλεγµονής εντοπίζονται τόσο στον αµφιβληστροειδή όσο και πέριξ του 

ακτινωτού σώµατος στους οφθαλµούς που έλαβαν τον διαλύτη. Στους 

οφθαλµούς των άλλων οµάδων ο αµφιβληστροειδής είχε ελάχιστα κύτταρα 
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φλεγµονής έως και καθόλου στην περίπτωση της δεξαµεθαζόνης. Σε όλες τις 

περιπτώσεις η αρχιτεκτονική του αµφιβληστροειδούς παρέµεινε ακέραιη 

(Εικόνα 44). 

            
Διάγραµµα 16. Αποτελεσµατικότητα φαρµάκων στο µοντέλο ενδοφθάλµιας φλεγµονής. 

Στο διάγραµµα απεικονίζεται η συγκέντρωση κυττάρων ανά µl υδατοειδούς υγρού στον 

πρόσθιο θάλαµο σε σχέση µε το χρόνο στις 4 οµάδες οφθαλµών που µελετήθηκαν: λήψη 

ελεύθερης φλουρµπιπροφαίνης, λιποσωµικής πλατφόρµας φλουρµπιπροφαίνης, 

δεξαµεθαζόνης και διαλύτη PBS. Παρατηρείται µείωση της φλεγµονής µε κατά σειρά 

ελεύθερη φλουρµπιπροφαίνη<λιποσωµική πλατφόρµα φλουρµπιπροφαίνης<δεξαµεθαζόνη 

                   
Εικόνα 43. Απεικόνιση οφθαλµών µε κλινικά σηµεία φλεγµονής από τις 4 οµάδες που 

µελετήθηκαν. Στην πάνω αριστερά φωτογραφία ο οφθαλµός έλαβε το διαλύτη µε έντονα 

σηµεία φλεγµονής (ινική στον πρόσθιο θάλαµο). Πάνω δεξιά παριστάνεται οφθαλµός µε 

λήψη ελεύθερης φλουρµπιπροφαίνης χωρίς ιδιαίτερα σηµεία φλεγµονής όπως και στις 

κάτω φωτογραφίες: κάτω αριστερά λήψη λιποσωµικής φλουρµπιπροφαίνης και κάτω δεξιά 

λήψη δεξαµεθαζόνης. 

0	
200	
400	
600	
800	
1000	
1200	
1400	
1600	
1800	
2000	

0	 20	 40	 60	

συ
νο
λι
κό
ς	
αρ
ιθ
μό
ς	
κυ
ττ
άρ
ω
ν	

(κ
υτ
τα
ρα
/μ
l)
	

χρόνος	(ώρες)	

λιποσωμική	
πλατφόρμα	ΦΛ	
ελεύθερη	ΦΛ	

	διαλύτης	PBS	



 122 

 
               

Εικόνα 44. Ιστολογική ανάλυση αµφιβληστροειδούς χιτώνα και ακτινωτού σώµατος 

στους οφθαλµούς που έλαβαν διαλύτη, ελεύθερη φλουρµπιπροφαίνη, λιποσωµική 

πλατφόρµα φλουρµπιπροφαίνης και δεξαµεθαζόνη. Με µπλε βέλη απεικονίζονται τα 

σηµεία φλεγµονής και συνάθροισης κυττάρων. 
 

Συζήτηση 

Τα αποτελέσµατά ανέδειξαν ότι η ενδοϋαλοειδική χορήγηση της λιποσωµικής 

πλατφόρµας ΦΛ καταφέρνει να µειώσει σηµαντικά τη φλεγµονώδη αντίδραση 

και µάλιστα πιο αποτελεσµατικά και παρατεταµένα από το διάλυµα της ΦΛ σε 

ένα µοντέλο ενδοφθάλµιας φλεγµονής σε πειραµατόζωα. Τόσο τα κλινικά 

ευρήµατα, όπως η συγκέντρωση ινικής στον πρόσθιο θάλαµο, η υπεραιµία, το 

οίδηµα των βλεφάρων όσο και η µέτρηση του συνολικού αριθµού κυττάρων 

στον πρόσθιο θάλαµο µειώθηκαν σηµαντικά. Στην πειραµατική αυτή 

διαδικασία, η ΦΛ ήταν σε θέση να µειώσει σηµαντικά τη φλεγµονή µε τρόπο 

παρόµοιο µε τη δεξαµεθαζόνη. Ο χρόνος ηµιζωής της δεξαµεθαζόνης 

υπολογίζεται σε 5,5 ώρες και η δράση της επικεντρώνεται σε διάφορες οδούς 

στον καταρράκτη της φλεγµονής [196]. Τα ΜΣΑΦ παρουσιάζουν ένα καλύτερο 

προφίλ ασφάλειας από τα στεροειδή, χωρίς την ανάπτυξη καταρράκτη ή την 
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αύξηση της ενδοφθάλµιας πίεσης. Ο συνδυασµός των δεδοµένων 

αποτελεσµατικότητας καθιστά τη ΦΛ ένα υποσχόµενο φάρµακο για 

ενδοϋαλοειδική χρήση σε καταστάσεις ενδοφθάλµιας φλεγµονής.  
 

 

10.10 Μελέτη τοξικότητας συστήµατος λιποσωµικής πλατφόρµας 
Φλουρµπιπροφαίνης 
 
Για τη διερεύνηση της πιθανής τοξικότητας του συστήµατος βραδείας 

αποδέσµευσης πλατφόρµας-ΦΛ, µελετήθηκαν το σύστηµα της λιποσωµικής 

πλατφόρµας και το σύστηµα λιποσωµικής πλατφόρµας µε εγκλωβισµένο το 

φάρµακο ΦΛ. Μελετήθηκαν δύο συγκεντρώσεις του συστήµατος λιποσωµικής 

πλατφόρµας µε συγκέντρωση λιποσωµάτων 7,5mg/ml και µια τάξη µεγέθους 

µεγαλύτερη 75mg/ml. Στην περίπτωση που µελετήθηκε το σύστηµα σε 

συνδυασµό µε το φάρµακο η συγκέντρωση της ΦΛ για τη χαµηλή δόση ήταν 

1,0mg/ml και 10mg/ml για την υψηλή δόση. Η προετοιµασία των δειγµάτων 

πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο που περιγράφηκε παραπάνω. Η χορήγηση 

των διαλυµάτων ήταν ενδοϋαλοειδική µε τελικό όγκο 0,1 ml. Η αραίωση του 

φαρµάκου πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας στείρο φυσιολογικό ορό 

ρυθµισµένο µε φωσφορικά (PBS). Η συγκέντρωση 15 mg/ml ήταν η µέγιστη 

αραιωµένη συγκέντρωση που µπορούσε να επιτευχθεί µε το άλας νατρίου της 

ΦΛ. Πέντε (5) ενήλικα πειραµατόζωα (κόνικλοι), µε βάρος από 2 έως 3 Kg 

έκαστο, χρησιµοποιήθηκαν σε κάθε µελέτη τοξικότητας και χωρίστηκαν σε δύο 

οµάδες: η οµάδα Ι έλαβε την χαµηλή δόση του συστήµατος λιποσωµικής 

πλατφόρµας (µε ή χωρίς ΦΛ)  ενώ η οµάδα II έλαβε τη χαµηλή δόση του 

συστήµατος πλατφόρµας (µε ή χωρίς ΦΛ).  

Αξιολογήθηκαν τα κλινικά ευρήµατα από την οφθαλµολογική εξέταση 

µε έµµεση οφθαλµοσκόπηση, η ενδοφθάλµια πίεση, η ηλεκτροφυσιολογία του 

αµφιβληστροειδούς καθώς και η ιστολογική ανάλυση  των οφθαλµών µε βάση 

τα πρωτόκολλα που περιγράφηκαν παραπάνω. 

Κλινικά ευρήµατα 

Κανένας οφθαλµός δεν παρουσίασε σηµαντικά κλινικά ευρήµατα κατά την 

οφθαλµολογική εξέταση πριν από οποιαδήποτε παρέµβαση. Οι περισσότεροι 

από αυτούς έφεραν χρωστική στην περιφέρεια του αφµιβληστροειδούς ως 
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φυσιολογικό εύρηµα. Η βιοµικροσκοπική αξιολόγηση των προσθίων 

ηµιµορίων κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης δεν έδειξε σηµάδια 

µακροσκοπικής οφθαλµικής τοξικότητας.  

Συγκεκριµένα, δεν καταγράφηκαν σηµεία θόλωσης του κερατοειδούς, 

εικόνα φλεγµονώδους αντίδρασης ή ανάπτυξη καταρράκτη. Η έµµεση 

οφθαλµοσκόπηση δεν έδειξε σηµεία αποκόλλησης του αµφιβληστροειδούς, 

αιµορραγίες ή ενδοφθαλµίτιδα κατά τη διάρκεια της περιόδου 

παρακολούθησης όσο κατέστη δυνατό. Κατά το βυθοσκοπικό έλεγχο µετά την 

έγχυση των διαλυµάτων οι οφθαλµοί που έλαβαν τη µεγαλύτερη συγκέντρωση 

του συστήµατος εµφάνισαν αρκετές λευκωπές εναποθέσεις στην υαλοειδική 

κοιλότητα λόγω της µεγάλης συγκέντρωσης των λιποσωµάτων που κάποιες 

φορές καθιστούσε δυσχερή το βυθοσκοπικό έλεγχο (Εικόνα 45, 46). Η 

συµπεριφορά όλων των πειραµατόζωων παρέµεινε σε φυσιολογικά πλαίσια 

κατά τη διάρκεια της µελέτης. 
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Εικόνα 45. Φωτογραφίες δεξιών και αριστερών οφθαλµών που έλαβαν το σύστηµα µε την υψηλή και 

χαµηλή συγκέντρωση λιποσωµικής πλατφόρµας ΦΛ αντίστοιχα. Παρατηρείται µείωση της ερυθράς 

αντανάκλασης του βυθού λόγω της εναπόθεσης των λιποσωµάτων. Στους δεξιούς οφθαλµούς η 

εικόνα είναι πιο έντονη. 

                                
Εικόνα 46. Φωτογραφίες µετά την ευθανασία των πειραµατόζωων για προετοιµασία ιστοτεµαχίων 

για ιστολογική ανάλυση. Πάνω απεικονίζεται ο βυθός των οφθαλµών που έλαβαν τη χαµηλή δόση 

της πλατφόρµας και κάτω την υψηλή. Παρατηρούνται µικρές εναποθέσεις λιποσωµάτων στην 

κατώτερη περιφέρεια του αµφιβληστροειδούς στις πάνω εικόνες σε σχέση µε τις κάτω που τα 

λιποσώµατα καταλαµβάνουν µεγάλο µέρος της υαλοειδικής κοιλότητας. 
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Στα διαγράµµατα 17 και 18 απεικονίζονται οι διακυµάνσεις της 

ενδοφθάλµιας πίεσης για το σύστηµα της λιποσωµικής πλατφόρµας και το 

σύστηµα της λιποσωµικής πλατφόρµας µε εγκλωβισµένη τη ΦΛ. Όσον αφορά 

τις µετρήσεις της ενδοφθάλµιας πίεσης για τη λιποσωµική πλατφόρµα , η ΕΟΠ 

της οµάδας I (χαµηλή συγκέντρωση) ήταν 11,18±8,74, 14,98±4,08, 

10,06±4,11 και 6,78±0,22 την ηµέρα 0, 1, 15 και 30, αντίστοιχα. Όσον αφορά 

την οµάδα II (υψηλή συγκέντρωση), η ΕΟΠ κυµάνθηκε  7.78 ± 1.11 mmHg, 

9.34 ± 1.12 mmHg, 8.28 ± 0.61 mmHg και 12.16 ± 3.63 mmHg την ηµέρα 0, 1, 

15 και 30, αντίστοιχα. . Παρατηρείται µια άνοδος την πρώτη ηµέρα µετά την 

έγχυση, που αναµένεται λόγω αύξησης του ενδοφθάλµιου όγκου, η οποία 

ακολουθείται από σταδιακή κάθοδο για τη χαµηλή συγκέντρωση, ενώ στην 

περίπτωση της υψηλής συγκέντρωσης µετά τις δύο εβδοµάδες η ΕΟΠ 

αυξάνεται. 

 Όσον αφορά τις µετρήσεις της ενδοφθάλµιας πίεσης για τη λιποσωµική 

πλατφόρµα µε ΦΛ, η ΕΟΠ της οµάδας I (χαµηλή συγκέντρωση) ήταν 

9,14±2,58, 10,34±2,13, 7,3±0,73 και 11,6±0,04 την ηµέρα 0, 1, 15 και 30, 

αντίστοιχα. Όσον αφορά την οµάδα II (υψηλή συγκέντρωση), η ΕΟΠ προ 

έγχυσης ήταν 7.06 ± 0.64 mmHg και 9.52 ± 0.80 mmHg, 8.70 ± 0.86 mmHg 

και 14.04 ± 5.40 mmHg την ηµέρα 1, 15 και 30, αντίστοιχα. Παρατηρείται µια 

άνοδος την πρώτη ηµέρα µετά την έγχυση, που αναµένεται λόγω αύξησης του 

ενδοφθάλµιου όγκου, η οποία ακολουθείται από κάθοδο την 15 ηµέρα της 

παρακολούθησης που όµως αυξάνεται σηµαντικά στις 30 ηµέρες και για τις 

δύο οµάδες της λιποσωµικής ΦΛ.  
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Διάγραµµα 17. Απεικόνιση της διακύµανσης της ΕΟΠ σε σχέση µε το χρόνο από 

τη χρονική στιγµή 0 (προ έγχυσης) έως 30 ηµέρες από την έγχυση της λιποσωµικής 

πλατφόρµας 

 
Διάγραµµα 18. Απεικόνιση της διακύµανσης της ΕΟΠ σε σχέση µε το χρόνο από 

τη χρονική στιγµή 0 (προ έγχυσης) έως 30 ηµέρες από την έγχυση της λιποσωµικής 

πλατφόρµας 
 

Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος 

Κατά τον ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο µελετήθηκαν τόσο η πλατφόρµα µε 

ενσωµατωµένο το φάρµακο (ΦΛ) όσο και το σύστηµα της πλατφόρµας µόνο 

του. 
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Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος του συστήµατος της πλατφόρµας 

Το πρωτόκολλο το οποίο ακολουθήθηκε περιγράφηκε αναλυτικά παραπάνω. 

Το σύστηµα της πλατφόρµας µελετήθηκε σε δύο µορφές, µία µε πυκνή 

συγκέντρωση λιποσωµάτων και µία µε µια τάξη µεγέθους χαµηλότερης 

συγκέντρωσης. Η σύσταση των λιποσωµάτων ήταν κατά αναλογία 

HPC/DPPG/Chol (9:1:10 mol/mol/mol). 

Οι κυµατοµορφές του µέσου όρου (grand averaged) των καταγραφών 

ERG των οµάδων Ι και ΙΙ στις φωτοπικές και σκοτοπικές συνθήκες 

παρουσιάζονται στις εικόνες 47-54. Στην εικόνα 55 παρουσιάζεται το εύρος 

των αποκρίσεων και των δύο οµάδων σε όλες τις συνθήκες. 

Όσον αφορά τις φωτοπικές συνθήκες, ο µέσος όρος του εύρους του 

ολικού σήµατος (grand-averaged) του flash ERG πριν από οποιαδήποτε 

παρέµβαση για τα πέντε πειραµατόζωα υπολογίστηκε στα 31,01±5,01 και 

51,62±17,86 µV για την οµάδα που έλαβε την υψηλή και χαµηλή δόση του 

συστήµατος αντίστοιχα. Κατά την τελευταία ηµέρα παρακολούθησης (30ή 

ηµέρα), ο µέσος όρος του εύρους υπολογίστηκε στο 37,63±5,68 και 

24,67±12,18 µV για την οµάδα Ι και οµάδα ΙΙ αντίστοιχα. Στις καταγραφές των 

φωτοϋποδοχέων flicker 20 Hz το εύρος των καταγραφών πριν σπό την 

έγχυση των συστηµάτων υπολογίστηκε στα 33,98±9,26 και 39,23±13,93 µV 

για την οµάδα Ι και οµάδα ΙΙ αντίστοιχα και κατά την 30ή ηµέρα 41,50±13,67 

και 27,32±12,89 µV. Στις καταγραφές των φωτοϋποδοχέων flicker 30 Hz το 

εύρος των καταγραφών πριν σπό την έγχυση των συστηµάτων υπολογίστηκε 

στα 34,59±5,87 και 37,23±8,52 µV για την οµάδα Ι και οµάδα ΙΙ αντίστοιχα και 

κατά την 30ή ηµέρα 38,99±14,67 και 28,17±11,15 µV.   

Στις σκοτοπικές συνθήκες, ο µέσος όρος του ολικού σήµατος (grand-

averaged) για τα πέντε πειραµατόζωα υπολογίστηκε στα 54,60±23,14 και 

86,95±26,42µV για την οµάδα Ι και οµάδα ΙΙ αντίστοιχα, ενώ την 30ή ηµέρα  

82,74±36,20 και 66,35±42,10 µV αντίστοιχα. 

Η στατιστική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε τόσο για τις φωτοπικές όσο 

και τις σκοτοπικές καταγραφές µε σύγκριση των οφθαλµών που έλαβαν το 

σύστηµα της πλατφόρµας σε µεγάλη και µικρή συγκέντρωση λιποσωµάτων 

τόσο σε σχέση µε το χρόνο όσο και µεταξύ των οµάδων µέσω paired t-test  

για κάθε υποοµάδα και δείκτη σηµαντικότητας p<0.05. 

Όσον αφορά τις φωτοπικές συνθήκες, κατά την καταγραφή του flash 
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ERG για το σύστηµα της πλατφόρµας µε την υψηλή συγκέντρωση 

πρωταµίνης-λιποσωµάτων βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ του 

χρονικού σηµείου 0 και 15 ηµέρες (p=0,023) καθώς και 0 και 30 ηµέρες 

(p=0,015). Όπως φαίνεται στην εικόνα 51, το συνολικό εύρος (grand 

averaged) της καταγραφής µειώνεται µετά την έγχυση του συστήµατος στον 

οφθαλµό και εµφανίζει σταδιακή άνοδο χωρίς όµως να καταφέρνει να φτάσει 

τα επιπέδα προ έγχυσης, πιθανόν λόγω της πυκνότητας των λιποσωµάτων 

που παρεµποδίζει τη µετάδοση του φωτός. Το σύστηµα της πλατφόρµας µε 

χαµηλή συγκέντρωση πρωταµίνης-λιποσωµάτων δεν εµφάνισε σηµαντική 

µεταβολή στις καταγραφές κατά την έναρξη και το τέλος της πειραµατικής 

διαδικασίας και εποµένως δεν επηρέασε τη λειτουργικότητα του αµφ/δούς. 

Όπως αναµενόταν, το έυρος της καταγραφής flash ERG 1 ηµέρα µετά τη 

χορήγηση του συστήµατος µειώθηκε σηµαντικά (p=0.006) µε σταδιακή άνοδο 

όµως κατά τη διάρκεια της µελέτης.  

Στην ανάλυση των flicker 30Hz για το σύστηµα πλατφόρµας της υψηλής 

συγκέντρωσης λιποσωµάτων-πρωταµίνης σηµειώθηκε στατιστικά σηµαντική 

πτώση των καταγραφών του ερεθίσµατος µεταξύ των χρονικών σηµείων 0 και 

1 ηµέρα (p=0.047) και 0 και 15 ηµέρες (p=0.006). Μεταξύ των καταγραφών 0 

και 30 ηµέρες δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική µεταβολή συµπεραίνοντας τη 

φυσιολογική λειτουργικότητα του αµφ/δούς µετά την έγχυση του συστήµατος. 

Η πτώση των καταγραφών στις ενδιάµεσες χρονικά καταγραφές πιθανόν να 

οφείλεται στην υψηλή συγκέντρωση των λιποσωµάτων στην υαλοειδική 

κοιλότητα. Σχετικά µε τη χαµηλή συγκέντρωση του συστήµατος στατιστικά 

σηµαντική διαφορά υπήρξε µόνο µεταξύ των χρονικών σηµείων 0 και 1 ηµέρα 

ενώ οι υπόλοιπες καταγραφές δεν ανέδειξαν σηµαντική µεταβολή σε σχέση µε 

το χρονικό σηµείο 0.  

Στις καταγραφές flicker 20 Hz της υψηλής συγκέντρωσης της 

πλατφόρµας βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των εξής 

χρονικών στιγµών: 0 και 1 ηµέρα (p=0.045) και 0 µε 15 ηµέρες (p=0.03). Στο 

σύστηµα της χαµηλής συγκέντρωσης  στατιστικά σηµαντική διαφορά 

εντοπίστηκε µόνο µεταξύ των χρονικών στιγµών 0 και 1 ηµέρα. 

Κατά την ανάλυση των καταγραφών στις σκοτοπικές συνθήκες δεν 

βρέθηε στατιστικά σηµαντική διαφορά στο εύρος του ερεθίσµατος µεταξύ των 

χρονικών σηµείων τόσο για το σύστηµα της πλατφόρµας µε την υψηλή 
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συγκέντρωση όσο και για το σύστηµα µε τη χαµηλή συγκέντρωση. 

Εικόνα 47. Κυµατοµορφές φωτοπικών αποκρίσεων (flash ERG) αµφ/δούς οφθαλµών 

που έλαβαν το σύστηµα χαµηλής συγκέντρωσης ΦΛ. Από άνω αριστερά προς τα 

κάτω δεξιά παρουσιάζονται οι αποκρίσεις στις 0 ηµέρες, 1, 15 και 30 ηµέρες µετά την 

έγχυση του διαλύµατος. 

 
Εικόνα 48. Κυµατοµορφές σκοτοπικών αποκρίσεων αµφ/δούς (scotopic ERG) 

οφθαλµών που έλαβαν το σύστηµα χαµηλής συγκέντρωσης ΦΛ. Από άνω αριστερά 

προς τα κάτω δεξιά παρουσιάζονται οι αποκρίσεις στις 0 ηµέρες, 1, 15 και 30 ηµέρες 

µετά την έγχυση του διαλύµατος. 
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Εικόνα 49. Κυµατοµορφές αποκρίσεων φωτοϋποδοχέων (flicker) στα 30Hz αµφ/δούς 

οφθαλµών που έλαβαν το σύστηµα χαµηλής συγκέντρωσης ΦΛ. Από άνω αριστερά 

προς τα κάτω δεξιά παρουσιάζονται οι αποκρίσεις στις 0 ηµέρες, 1, 15 και 30 ηµέρες 

µετά την έγχυση του διαλύµατος. 

 

 
Εικόνα 50. Κυµατοµορφές αποκρίσεων φωτοϋποδοχέων (flicker) στα 20Hz 

οφθαλµών που έλαβαν το σύστηµα χαµηλής συγκέντρωσης ΦΛ. Από άνω αριστερά 

προς τα κάτω δεξιά παρουσιάζονται οι αποκρίσεις στις 0 ηµέρες, 1, 15 και 30 ηµέρες 

µετά την έγχυση του διαλύµατος. 
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Εικόνα 51. Κυµατοµορφές φωτοπικών αποκρίσεων (flash ERG) αµφ/δούς οφθαλµών 

που έλαβαν το σύστηµα υψηλής συγκέντρωσης ΦΛ. Από άνω αριστερά προς τα 

κάτω δεξιά παρουσιάζονται οι αποκρίσεις στις 0 ηµέρες, 1, 15 και 30 ηµέρες µετά την 

έγχυση του διαλύµατος.                                    .        

 
 
Εικόνα 52. Κυµατοµορφές σκοτοπικών αποκρίσεων αµφ/δούς (scotopic ERG) 

οφθαλµών που έλαβαν το σύστηµα υψηλής συγκέντρωσης ΦΛ. Από άνω αριστερά 

προς τα κάτω δεξιά παρουσιάζονται οι αποκρίσεις στις 0 ηµέρες, 1, 15 και 30 ηµέρες 

µετά την έγχυση του διαλύµατος. 
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Εικόνα 53. Κυµατοµορφές αποκρίσεων φωτοϋποδοχέων (flicker) στα 20Hz αµφ/δούς 

οφθαλµών που έλαβαν το σύστηµα υψηλής συγκέντρωσης ΦΛ. Από άνω αριστερά 

προς τα κάτω δεξιά παρουσιάζονται οι αποκρίσεις στις 0 ηµέρες, 1, 15 και 30 ηµέρες 

µετά την έγχυση του διαλύµατος. 

 
Εικόνα 54. Κυµατοµορφές αποκρίσεων φωτοϋποδοχέων (flicker) στα 30Hz αµφ/δους οφθαλµών 

που έλαβαν το σύστηµα υψηλής συγκέντρωσης ΦΛ. Από άνω αριστερά προς τα κάτω δεξιά 

παρουσιάζονται οι αποκρίσεις στις 0 ηµέρες, 1, 15 και 30 ηµέρες µετά την έγχυση του διαλύµατος. 

 

 



 134 

 

 
 
Εικόνα 55. Διαγράµµατα απεικόνισης του µέσου όρου των καταγραφών από τους 

οφθαλµούς που εξετάσθηκαν στις φωτοπικές και σκοτοπικές συνθήκες. Παρατηρείται 

ότι οι οφθαλµοί που έλαβαν την υψηλή συγκέντρωση του συστήµατος έχουν µια 

µεγαλύτερη πτώση της έντασης του ερεθίσµατος πιθανόν λόγω της πυκνότητας των 

λιποσωµάτων εντός της υαλοειδικής κοιλότητας που δεν επιτρέπει ή καθυστερεί τη 

µετάδοση του σήµατος. 

 

Ιστολογική ανάλυση 

Η µορφολογία των οφθαλµών που έλαβαν τόσο τη χαµηλή δόση του 

συστήµατος λιποσωµικής πλατφόρµας όσο και την υψηλή δόση έδειξαν 

σηµεία τοξικότητας. Ανάµεσα στους οφθαλµούς που έλαβαν τη χαµηλή δόση 

της πλατφόρµας υπήρχαν ιστοτεµάχια µε φυσιολογικά χαρακτηριστικά των 

στιβάδων του αµφ/δούς (Εικόνα 56). Ωστόσο και στην οµάδα αυτή σηµεία 

τοξικότητας µε ανώµαλη αρχιτεκτονική των στιβάδων και νέκρωση κυττάρων 

ήταν χαρακτηριστικά.  

Η οµάδα που έλαβε την υψηλή συγκέντρωση της πλατφόρµας 

εµφάνισε τα περισσότερα σηµεία τοξικότητας Η αποδιοργάνωση των 

στιβάδων του αµφιβληστροειδούς ήταν υπαρκτή καθώς και σηµεία ατροφίας 
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και αποκόλλησης ήταν εµφανή σε αρκετές περιπτώσεις. Νέκρωση κυττάρων 

καθώς και ανοµοιογένεια κατά µήκος του αµφιβληστροειδή δηλώνουν την 

ύπαρξη τοξικότητας των ιστών (εικόνα 57).  

 
Εικόνα 56. Ιστολογική απεικόνιση αµφ/δούς που έλαβε τη χαµηλή συγκέντρωση 

της λιποσωµικής πλατφόρµας. Παρατηρείται η πλήρης αποδιοργάνωση του 

αµφ/δούς (πλαίσιο) µε απουσία φωτοϋποδοχέων (κίτρινο βέλος) και µελαγχρόου 

επιθηλίου (µπλε βέλος) καθώς και διαταραχή της αρχιτεκτονικής. 

 
Εικόνα 57. Ιστολογική απεικόνιση αµφ/δούς που έλαβε την υψηλή συγκέντρωση 

της πλατφόρµας. Παρατήρειται διαταραχή των στιβάδων του αµφ/δούς (πλαίσιο) µε 

σηµεία αποκόλλησης (µπλε βέλος), παρουσία θρόµβων στο επίπεδο του χοριοειδούς 

(κίτρινο βέλος),  απουσία φωτοϋποδοχέων και µελαγχρόου και διαταραχή της 

αρχιτεκτονικής όλων των στιβάδων του αµφ/δούς. 
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Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος του συστήµατος της πλατφόρµας-ΦΛ 

Το πρωτόκολλο το οποίο ακολουθήθηκε περιγράφηκε αναλυτικά παραπάνω. 

Το σύστηµα της πλατφόρµας µελετήθηκε σε δύο µορφές, µια µορφή που 

αποτελούνταν από χαµηλή συγκέντρωση λιποσωµάτων 7.5mg/ml και 

συγκέντρωση ΦΛ 1.5mg/ml (οµάδα Ι) και µια µορφή αποτελούµενη από 

λιποσώµατα και ΦΛ µε συγκέντρωση µια τάξη µεγέθους µεγαλύτερη,  

λιποσώµατα 75 mg/ml και ΦΛ 15mg/ml (οµάδα ΙΙ). Η σύσταση των 

λιποσωµάτων ήταν κατά αναλογία HPC/DPPG/Chol (9:1:10 mol/mol/mol). 

Οι κυµατοµορφές του µέσου όρου (grand averaged) των καταγραφών 

ERG των οµάδων Ι και ΙΙ στις φωτοπικές και σκοτοπικές συνθήκες 

παρουσιάζονται στις εικόνες 58-65. Στην εικόνα 66 παρουσιάζεται το εύρος 

των αποκρίσεων και των δύο οµάδων σε όλες τις συνθήκες. 

Όσον αφορά τις φωτοπικές συνθήκες, ο µέσος όρος του εύρους του 

ολικού σήµατος (grand-averaged) του flash ERG πριν από οποιαδήποτε 

παρέµβαση για τα πέντε πειραµατόζωα υπολογίστηκε στα 39,78±14,10 και 

30,95±22,51 µV για την οµάδα που έλαβε την υψηλή και χαµηλή δόση του 

συστήµατος αντίστοιχα. Κατά την τελευταία ηµέρα παρακολούθησης (30ή 

ηµέρα), ο µέσος όρος του εύρους υπολογίστηκε στο 30,52±15,20 και 

26,47±4,93 µV για την οµάδα Ι και οµάδα ΙΙ αντίστοιχα. Στις καταγραφές των 

φωτοϋποδοχέων flicker 20 Hz το εύρος των καταγραφών πριν σπό την 

έγχυση των συστηµάτων υπολογίστηκε στα 31,08±9,47 και 27,61±10,66 µV 

για την οµάδα Ι και οµάδα ΙΙ αντίστοιχα και κατά την 30ή ηµέρα 33,59±17,60 

και 23,49±5,40 µV. Στις καταγραφές των φωτοϋποδοχέων flicker 30 Hz το 

εύρος των καταγραφών πριν σπό την έγχυση των συστηµάτων υπολογίστηκε 

στα 35,91±10,24 και 29,59±6,61 µV για την οµάδα Ι και οµάδα ΙΙ αντίστοιχα 

και κατά την 30ή ηµέρα 29,79±12,31 και 26,54±5,69 µV.   

Στις σκοτοπικές συνθήκες, ο µέσος όρος του ολικού σήµατος (grand-

averaged) για τα πέντε πειραµατόζωα υπολογίστηκε στα 53,55±26,63 και 

58,39±17,28 µV για την οµάδα Ι και οµάδα ΙΙ αντίστοιχα, ενώ την 30ή ηµέρα  

53,73±23,12 και 74,39±16,34 µV αντίστοιχα. 

Η στατιστική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε τόσο για τις φωτοπικές όσο 

και τις σκοτοπικές καταγραφές συγκρίνοντας τους οφθαλµούς που έλαβαν το 

σύστηµα πλατφόρµας µε ΦΛ σε µεγάλη και µικρή συγκέντρωση λιποσωµάτων 
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τόσο σε σχέση µε το χρόνο όσο και µεταξύ των οµάδων µέσω paired t-test  

για κάθε υποοµάδα και δείκτη σηµαντικότητας p<0.05. 

Όσον αφορά τις φωτοπικές συνθήκες κατά την καταγραφή του flash 

ERG για το σύστηµα της πλατφόρµας µε την υψηλή συγκέντρωση 

πρωταµίνης-λιποσωµάτων βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ του 

χρονικού σηµείου 0 και 1 ηµέρα (p=0,002). Για τα υπόλοιπα χρονικά σηµεία 

δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά. Κατά τη διάρκεια της 

πειραµατικής διαδικασίας  παρατηρήθηκε σταδιακή άνοδος του σήµατος 

πιθανόν λόγω µερικής απορρόφησης του συστήµατος από τους οφθαλµούς, 

χωρίς όµως να φτάνει τα επίπεδα προ έγχυσης. Το σύστηµα της πλατφόρµας 

µε χαµηλή συγκέντρωση πρωταµίνης-λιποσωµάτων δεν εµφάνισε σηµαντική 

µεταβολή στο σήµα των καταγραφών κατά τη διάρκεια του πειράµατος. 

Στην ανάλυση των flicker 30Hz και 20Hz  για το σύστηµα πλατφόρµας 

της υψηλής και χαµηλής συγκέντρωσης λιποσωµάτων-πρωταµίνης δεν 

σηµειώθηκε στατιστικά σηµαντική πτώση των καταγραφών του ερεθίσµατος 

µεταξύ των χρονικών σηµείων 0 και 30 (p>0.05). Στα µεσοδιαστήµατα  η 

πτώση του σήµατος ήταν σηµατνική και για τις δύο συκεντρώσεις της 

πλατφόρµας. 

Κατά την ανάλυση των καταγραφών στις σκοτοπικές συνθήκες δεν 

βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στο εύρος του ερεθίσµατος µεταξύ των 

χρονικών σηµείων 0 και 30 τόσο για το σύστηµα της πλατφόρµας µε την 

υψηλή συγκέντρωση όσο και για το σύστηµα µε τη χαµηλή συγκέντρωση. Στο 

σύστηµα της υψηλής συγκέντρωσης βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά 

ανάµεσα στα µεσοδιαστήµατα 1 και 15 ηµερών, καθώς και 15 και 30 ηµερών. 
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Εικόνα 58. Κυµατοµορφές φωτοπικών αποκρίσεων (flash ERG) αµφ/δούς οφθαλµών που  

έλαβαν το σύστηµα χαµηλής συγκέντρωσης πλατφόρµας ΦΛ.. 

 
Εικόνα 59. Κυµατοµορφές αποκρίσεων φωτοϋποδοχέων (flicker) στα 30Hz αµφ/δους 

οφθαλµών που έλαβαν το σύστηµα χαµηλής συγκέντρωσης  πλατφόρµας ΦΛ.  
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Εικόνα 60. Κυµατοµορφές αποκρίσεων φωτοϋποδοχέων (flicker) στα 20Hz αµφ/δους 

οφθαλµών που έλαβαν το σύστηµα χαµηλής συγκέντρωσης πλατφόρµας ΦΛ.  

 

 

 
 
Εικόνα 61. Κυµατοµορφές σκοτοπικών αποκρίσεων αµφ/δούς (scotopic ERG) 

οφθαλµών που έλαβαν το σύστηµα χαµηλής συγκέντρωσης πλατφόρµας ΦΛ.  
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Εικόνα 62. Κυµατοµορφές φωτοπικών αποκρίσεων (flash ERG) αµφ/δούς οφθαλµών 

που έλαβαν το σύστηµα υψηλής συγκέντρωσης πλατφόρµας ΦΛ.                                              

 
 

Εικόνα 63. Κυµατοµορφές αποκρίσεων φωτοϋποδοχέων (flicker) στα 30Hz αµφ/δους 

οφθαλµών που έλαβαν το σύστηµα υψηλής συγκέντρωσης πλατφόρµας ΦΛ.  
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Εικόνα 64. Κυµατοµορφές αποκρίσεων φωτοϋποδοχέων (flicker) στα 20Hz οφθαλµών  

που έλαβαν το σύστηµα υψηλής συγκέντρωσης πλατφόρµας ΦΛ.  

 
Εικόνα 65. Κυµατοµορφές σκοτοπικών αποκρίσεων αµφ/δούς (scotopic ERG) 

οφθαλµών που έλαβαν το σύστηµα υψηλής συγκέντρωσης πλατφόρµας ΦΛ.  
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Εικόνα 66. Διαγράµµατα απεικόνισης του µέσου όρου των καταγραφών από τους 

οφθαλµούς που εξετάσθηκαν στις φωτοπικές και σκοτοπικές συνθήκες. Παρατηρείται 

ότι οι οφθαλµοί που έλαβαν την υψηλή συγκέντρωση του συστήµατος έχουν µια 

µεγαλύτερη πτώση της έντασης του ερεθίσµατος. 

 

Ιστολογική ανάλυση 

Η µορφολογία των οφθαλµών που έλαβαν τόσο τη χαµηλή δόση του 

συστήµατος πλατφόρµας ΦΛ όσο και την υψηλή δόση έδειξαν σηµεία 

τοξικότητας. Ανάµεσα στους οφθαλµούς που έλαβαν τη χαµηλή δόση της 

πλατφόρµας υπήρχαν ιστοτεµάχια µε φυσιολογικά χαρακτηριστικά των 

στιβάδων του αµφ/δούς (Εικόνα 67). Ωστόσο και στην οµάδα αυτή σηµεία 

τοξικότητας µε ανώµαλη αρχιτεκτονική των στιβάδων και νέκρωση κυττάρων 

ήταν χαρακτηριστικά (Εικόνα 68).  

Η οµάδα που έλαβε την υψηλή συγκέντρωση της πλατφόρµας 

εµφάνισε τα περισσότερα σηµεία τοξικότητας Η αποδιοργάνωση των 

στιβάδων του αµφιβληστροειδούς ήταν υπαρκτή καθώς και σηµεία ατροφίας 

και αποκόλλησης ήταν εµφανή σε αρκετές περιπτώσεις. Νέκρωση κυττάρων 

καθώς και ανοµοιογένεια κατά µήκος του αµφιβληστροειδή δηλώνουν την 

ύπαρξη τοξικότητας των ιστών (εικόνα 69).  
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Εικόνα 67. Ιστολογική απεικόνιση αµφ/δούς που έλαβε τη χαµηλή συγκέντρωση της 

πλατφόρµας ΦΛ. Παρατηρείται η καλή αρχιτεκτονική των στιβάδων του αµφ/δούς καθώς και η 

σχετικά φυσιολογική απεικόνιση των ιστών. Ελάχιστα κενοτόπια εµφανίζονται στη στιβάδα του 

µελαγχρόου επιθηλίου (κίτρινο βέλος) 

                      
Εικόνα 68. Αµφ/δής που έλαβε τη χαµηλή δόση της πλατφόρµας ΦΛ. Παρατηρείται η έλλειψη της 

στιβάδας των φωτοϋποδοχέων (κίτρινο βέλος) καθώς και η διαταραχή στην οργάνωση και 

προσανατολισµό των κυττάρων του αµφ/δούς (µπλε βέλη). 

                   
Εικόνα 69. Οφθαλµός που έλαβε την υψηλή συγκέντρωση πλατφόρµας Παρατηρείται η πλήρης 

αποδιοργάνωση των στιβάδων του αµφ/δούς (πλαίσιο), απουσία φωτοϋποδοχέων (µπλε βέλος), 

απουσία µελαγχρόου επιθηλίου (κόκκινο βέλος), µε νέκρωση κυττάρων καθώς και αποκόλληση 

του αµφ/δούς (κίτρινο βέλος).  
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Συζήτηση 

 

Στην παραπάνω πειραµατική διαδικασία αξιολογήθηκε η ασφάλεια της 

ενδοϋαλοειδικής χρήσης της λιποσωµικής πλατφόρµας καθώς και της 

λιποσωµικής πλατφόρµας µε εγκλωβισµένη ΦΛ σε δύο διαφορετικές 

συγκεντρώσεις. Με βάση την κλινική εκτίµηση οι οφθαλµοί που έλαβαν τη 

χαµηλή δόση του συστήµατος µε ή χωρίς ΦΛ έδειξαν καλή συµπεριφορά του 

συστήµατος. Στη διάρκεια του ενός µήνα τα λιποσώµατα καταλάµβαναν µικρό 

ποσοστό της υαλοειδικής κοιλότητας και η βυθοσκόπηση πραγµατοποιούνταν 

µε ικανοποιητικό τρόπο χωρίς µακροσκοπικά σηµεία τοξικότητας. Αντίθετα,  

στην περίπτωση της µεγάλης συγκέντρωσης του συστήµατος της πλατφόρµας 

µε ή χωρίς ΦΛ υπήρχαν δυσκολίες λόγω της δυσχερούς βυθοσκόπησης και 

εποµένως αδυναµία εκτίµησης της κλινικής συµπεριφοράς του συστήµατος. 

Όσον αφορά τα πρόσθια µόρια δεν παρατηρήθηκαν σηµεία τοξικότητας.  

Κατά τη διάρκεια της µελέτης και των δύο συστηµάτων (µε ή χωρίς ΦΛ) 

παρατηρήθηκε άνοδος της ενδοφθάλµιας πίεσης, µε εξαίρεση τη χαµηλή 

συγκέντρωση της λιποσωµικής πλατφόρµας. Μία πιθανή εξήγηση θα 

µπορούσε να είναι η προσπέλαση των λιποσωµάτων στον πρόσθιο θάλαµο 

που οδηγεί σε αποκλεισµό του trabeculum, µείωση παροχέτευσης 

υδατοειδούς υγρού και αύξηση της ενδοφθάµιας πίεσης.  

Κατά την ηλεκτροφυσιολογική µελέτη παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση 

του σήµατος του αµφιβληστροειδούς στα µεσοδιαστήµατα 1 ηµέρα και 15 

ηµέρες σε όλες τις συνθήκες, τόσο στις φωτοπικές όσο και στις σκοτοπικές, 

και στις δύο συγκεντώσεις του σύστηµατος που µελετήθηκαν. Στις τελευταίες 

καταγραφές την 30ή ηµέρα το εύρος του σήµατος αυξήθηκε σε σηµείο να 

πλησιάζει το εύρος των καταγραφών προ έγχυσης τόσο στη µελέτη του 

λιποσωµικού συστήµατος όσο και αυτού µε ΦΛ. Στην περίπτωση της χαµηλής 

συγκέντρωσης η αύξηση του σήµατος στις 30 ηµέρες ήταν πιο εµφανής λόγω 

της µικρότερης συγκέντρωσης λιποσωµάτων στην υαλοειδκή κοιλότητα, κάτι 

το οποίο ήταν εµφανές κατά την προετοιµασλια των δειγµάτων για ιστολογική 

ανάλυση.  

Τα αποτελέσµατα της ιστολογικής ανάλυσης δεν ήταν τόσο 

ενθαρρυντικά ούτε για τη χαµηλή συγκέντρωση της λιποσωµικής πλατφόρµας 

µε ή χωρίς ΦΛ ούτε για την υψηλή. Τα ιστοτεµάχια έδειξαν αποδιοργάνωση 
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του αµφ/δή µε απουσία φωτοϋποδοχέων, εικόνα θρόµβωσης κ.α.. Πιθανόν η 

τοξικότητα αυτή να µην καταλάµβανε εξολοκλήρου τον αµφιβληστροειδή 

χιτώνα από τη στιγµή που υπήρξε σήµα απο τον ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο. 

Μια πίθανη εξήγηση της παρουσίας θρόµβωσης στο επίπεδο του χοριοειδούς 

να αποτελεί η χρήση της πρωταµίνης. Η πρωταµίνη χρησιµοποιείται κατά 

κύριο λόγο ως αντίδοτο της ηπαρίνης. Εποµένως σε µεγάλες συγκεντρώσεις 

είναι πιθανό να δηµιουργεί θρόµβους στον αυλό του αγγειακού δικτύου [227]. 

Εποµένως τόσο η αυξηµένη συγκέντρωση των λιποσωµάτων όσο και η 

παρουσία πρωταµίνης αποτελούν παράγοντες τοξικότητας στον οφθαλµό. Ο 

κύριος ανασταλτικός παράγοντας χρήσης των λιποσωµάτων είναι η 

θολερότητα που προκαλούν στην υαλοειδική επιφάνεια, διότι σε γενικότερα 

πλαίσια είναι γνωστά για τη νευροπροστασία που προσφέρουν. Χαµηλή 

συγκέντρωση λιποσωµάτων θα µπορούσε να µην αποτελεί ιδιαίτερο 

πρόβληµα και να είναι ανεκτά από τον οφθαλµό. Η πρωταµίνη ως 

παράγοντας οφθαλµικής τοξικότητας χρήζει περαιτέρω ελέγχου για τον 

αποκλεισµό πιθανής θρόµβωσης των αγγείων. 

 

10.11 Σύγκριση συστηµάτων βραδείας αποδέσµευσης ΦΛ 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι φαρµακοκινητικές 

παράµετροι όλων των διαλυµάτων-συστηµάτων που µελετήθηκαν in vivo. Με 

σειρά καλύτερης φαρµακοκινητικής συµπεριφοράς και παράτασης του χρόνου 

πραµονής της ΦΛ στον οφθαλµό κατατάσσονται τα διαλύµατα Υδρογέλη ΦΛ < 

Λιποσώµατα ΦΛ = Λιποσωµική Υδρογέλη ΦΛ< Λιποσωµική Πλατφόρµα ΦΛ. 

Η λιποσωµική πλατφόρµα ΦΛ καταφέρνει να συγκρατήσει περισσότερο τη ΦΛ 

σε σχέση  µε τα υπόλοιπα συστήµατα που µελετήθηκαν. Στο διάγραµµα 18 

απεικονίζεται η αποδέσευση της ΦΛ από τα διάφορα συστήµατα. Η 

αποδέσµευση της ΦΛ πραγµατοποιείται µε πιο αργό ρυθµό απο το σύστηµα 

της λιποσωµικής πλατφόρµας σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα συστήµατα. 
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Πίνακας 11. Φαρµακοκινητικές παράµετροι υπολογιζόµενες από τη συγκέντρωση της ΦΛ που 

µετρήθηκε σε διάφορα χρονικά σηµεία, στο υαλοειδές σώµα από όλες τις  διαφορετικές 

συνθέσεις που µελετήθηκαν (διάλυµα, λιποσώµατα, υδρογέλη, λιποσωµική υδρογέλη και 

λιποσωµική πλατφόρµα) . Το λιπόσωµα αποτελείται από HPC / DPPG / Chol (9:1:10 mol/mol) 

και η λιποσωµική πλατφόρµα παρασκευάστηκε µε λιπίδιο 30 mg/mL και λιπίδιο / πρωταµίνη 

σε αναλογία ίση προς 1:1 (β / β) και η υδρογέλη από το poloxamer Pluronic F127.  

 

AUC 

(µg x h /mL) 

AUMC 

(µg x h2 /mL) 

MRT 

(h) 

Kel 

(h-1) 

Cl 

(mL/h) 

Διάλυµα ΦΛ 274±44 407±14 1.48±.35 0.67±.13 3.64±.51 

Λιποσώµατα ΦΛ 366±68 795±176 2.172±.094 0.460±.021 2.73±.43 

Υδρογέλη ΦΛ 341±63 711±176 2.08±.16 0.480±.040 2.93±.46 

Λιποσωµική υδρογέλη 

ΦΛ 
516±83 1326±377 2.57±.38 0.389±.067 1.94±.27 

Λιποσωµική 

πλατφόρµα 
607± 137 1747 ±925 2.87±1.12 0.34±.22 1.64±.31 

 

 

 
 

Διάγραµµα 18. Απελευθέρωση ΦΛ από τα διάφορα συστήµατα βραδείας 

αποδέσµευσης σε σχέση µε το χρόνο. Το σύστηµα της λιποσωµικής πλατφόρµας ΦΛ 

καταφέρνει να παρατείνει το χρόνο παραµονής της ΦΛ στην υαλοειδική κοιλότητα 

περισσότερο σε σχέση µε τα υπόλοιπα συστήµατα που µελετήθηκαν. 
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Στην παρούσα διδακτορική διατριβή µελετήθηκαν συστήµατα βραδείας 

αποδέσµευσης φλουρµπιπροφαίνης για ενδοϋαλοειδική χορήγηση τόσο ως 

προς την φαρµακοκινητική τους, όσο και ως προς την αποτελεσµατικότητα και 

ασφάλειά τους σε ζωικά µοντέλα. Για πρώτη φορά υπολογίστηκε ο χρόνος 

ηµιζωής του διαλύµατος ΦΛ στην υαλοειδική κοιλότητα, η απάντησή του σε 

µοντέλο ενδοφθάµιας φλεγµονής καθώς και η δοσολογία κατά την οποία είναι 

η ασφαλής η χορήγησή του. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τα 

συστήµατα βραδείας αποδέσµευσης που αναπτύχθηκαν. Σηµαντικό 

αποτέλεσµα της διατριβής αποτελεί η προκλινική τεκµηρίωση ενός 

συστήµατος βραδείας αποδέσµευσης της ΦΛ που καταφέρνει να παρατείνει 

τη βιοδιαθεσιµότητα του φαρµάκου και να µειώσει την ενδοφθάλµια φλεγµονή 

σε επίπεδο συγκρίσιµο µε αυτό της δεξαµεθαζόνης. Η βραδεία αποδέσµευση 

ενός ΜΣΑΦ όπως η ΦΛ θα δώσει τη δυνατότητα της χρήσης της κατηγορίας 

των φαρµάκων αυτών εντός του οφθαλµού κάτι το οποίο δεν ήταν δυνατό 

λόγω του µικρού χρόνου ηµιζωής. Έτσι θα αποτελέσει εναλλακτική θεραπεία 

στη θέση των στεροειδών µειώνοντας τις ανεπιθύµητες ενέργειές τους (όπως 

ανάπτυξη καταρράκτη και αύξηση της ΕΟΠ). 

Η ενδοφθάλµια φλεγµονή προκαλείται εν µέρει µέσω της οδού της 

κυκλοοξυγενάσης (COX), που οδηγεί στην παραγωγή προσταγλανδινών 

(PGs). Υπάρχουν πέντε κατηγορίες προσταγλανδινών (προσταγλανδίνη E, D, 

F2a ,Ι2, θροµβοξάνη Α2), οι οποίες συντίθενται από αραχιδονικό οξύ 

εντοπιζόµενο στην κυτταρική µεµβράνη µέσω του ενζύµου COX.  

Δύο ισοµορφές, COX-1 και COX-2, είναι από τα πλέον  µελετηµένα 

ένζυµα στα θηλαστικά [16, 201]. Στον ανθρώπινο αµφιβληστροειδή, το ένζυµο 

COX µπορεί να ανιχνευθεί στα ενδοθηλιακά κύτταρα του αµφιβληστροειδούς, 

στα αστροκύτταρα, στη µικρογλοία, στα γαγγλιακά κύτταρα, στα αµακρύινα, 

στα κύτταρα του ΜυΙΙΙer και στο µελάγχρουν επιθήλιο του αµφιβληστροειδούς 

ρυθµιζόµενο ανάλογα µε την έκκριση κυτταροκινών. Εντός του οφθαλµού, οι 

PGs προάγουν την αγγειοδιαστολή, διαταράσσουν τον αιµατοοφθαλµικό 

φραγµό, διευκολύνουν τη µετανάστευση λευκοκυττάρων και αλληλεπιδρούν 

και ενισχύουν άλλους διαλυτούς µεσολαβητές που συµπεριλαµβάνουν VEGF 

[16,27]. Συνεπώς, η αναστολή των ενζύµων αυτών  καταφέρνει να µειώσει τα 

επίπεδα των προσταγλανδινών και έτσι να µειώσει την εκδήλωση της 

φλεγµονής. 
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Η ενδοφθάλµια φλεγµονή αντιπροσωπεύεται από ένα φάσµα 

διαταραχών που περιλαµβάνουν τη ραγοειδίτιδα αλλά και πιο σύνθετες 

συστηµατικές οντότητες όπως ο διαβήτης µέσω της διαβητικής 

αµφιβληστροειδοπάθειας (ΔΑ), η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (ΗΕΩ), 

στις οποίες οι PGs διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο [202, 203, 35, 32].  

Η ραγοειδίτιδα δεν αποτελεί µία πάθηση αλλά ένα σύνολο 

παθολογικών οντοτήτων που εµφανίζονται στον οφθαλµό και µπορούν να 

απειλήσουν την όραση. Διάφοροι τύποι ραγοειδίτιδας ακολουθούν 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που εστιάζονται στη λοιµώδη ή µη εµφάνισή 

της, στο σηµείο εντόπισης της φλεγµονής (πρόσθια, διάµεση, οπίσθια και 

πανραγοειδίτιδα), στην προσβολή του ενός ή και των δύο οφθαλµών, στην 

οξεία ή σταδιακή εµφάνιση και στη χρονιότητα της πάθησης.  

Στην κατηγορία της µη λοιµώδους ενδοφθάλµιας φλεγµονής ανήκει και 

η φλεγµονή που εµφανίζεται µετά από επέµβαση καταρράκτη. Κατά τη 

διεγχειρητική πορεία του ασθενούς απελευθερώνεται αραχιδονικό οξύ λόγω 

των τραυµάτων που προκαλούνται στους οφθαλµικούς ιστούς και 

πυροδοτείται ο καταρράκτης της φλεγµονής που έχει ως αποτέλεσµα την 

παραγωγή COX και PGs. Μέσω των µεσολαβητών της φλεγµονής 

διαταρράσονται οι αιµατοφθαλµικοί φραγµοί, αυξάνεται η διαπερατότητα των 

αγγείων και σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να εµφανιστεί οίδηµα στην 

περιοχή της ωχράς κηλίδας [25]. Η αναστολή της COX έχει ως αποτέλεσµα 

την υποχώρηση της φλεγµονής και τη βελτίωση της εικόνας του οιδήµατος 

[26].  

Το µετεγχειρητικό κυστικό οίδηµα της ωχράς αντιµετωπίζεται συνήθως 

µε ενδοϋαλοειδική έγχυση στεροειδών [25]. Τα τελευταία χρόνια έχει εγκριθεί η 

χρήση ενός κολλυρίου νεπαφενάκης για την πρόληψη της εµφάνισης του 

κυστικού οιδήµατος σε ασθενείς µε διαβήτη [43]. 

Μελέτες που πραγµατοποιήθηκαν σε πειραµατόζωα ανίχνευσαν COX-

2, PG Ε2 σε περιπτώσεις διαβητικής αµφ/θειας [204-206]. Προοπτικές µελέτες 

της χρήσης των ΜΣΑΦ σε καταστάσεις που συνυπάρχει αγγειακή διαρροή 

παρουσιάζουν θετικά αποτελέσµατα τόσο στον έλεγχο της παθολογίας όσο 

και στην εξέλιξη της αµφ/θειας [207]. 

Παρά το αυξανόµενο ενδιαφέρον για να µελετηθεί η 

αποτελεσµατικότητα των ΜΣΑΦ, δεν υπάρχει απόδειξη ότι η  τοπική ή η 
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συστηµατική χρήση των ΜΣΑΦ µειώνουν τα επίπεδα των PG του 

αµφιβληστροειδούς [208]. Αντίθετα, η ενδοφθάλµια χορήγηση έχει ως 

αποτέλεσµα σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα του φαρµάκου στον 

αµφιβληστροειδή ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τη συστηµατική έκθεση [209].  

Προηγούµενες µελέτες έχουν δείξει ότι η ενδοϋαλοειδική έγχυση 

κετορολάκης οδηγεί σε θεραπευτικά επίπεδα στον αµφιβληστροειδή 100 έως 

1000 φορές µεγαλύτερα από ό,τι µετά την τοπική εφαρµογή [210]. Σε 

πρόσφατη µελέτη διερευνήθηκε η αποτελεσµατικότητα της κετορολάκης σε 

ασθενείς µε χρόνιο µετεγχειρητικό κυστικό οίδηµα της ωχράς κηλίδας, κατά 

την οποία διαπιστώθηκε πλήρης απορρόφηση του οιδήµατος µετά από τρεις 

συνεχείς ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις ηµερησίως [211]. Εποµένως τα ΜΣΑΦ θα 

µπορούσαν να αποτελέσουν µια θεραπευτική επιλογή σε φλεγµονώδεις 

καταστάσεις του οπισθίου ηµιµορίου χωρίς να προκαλούν ανεπιθύµητες 

ενέργειες όπως υπερτονία και καταρράκτη. 

Το βασικό µειονέκτηµα των ΜΣΑΦ είναι ο µικρός χρόνος ηµιζωής λόγω 

του µικρού µοριακού βάρους τους σε αντίθεση µε τα αντισώµατα (anti-VEGF) 

που έχουν εφαρµογή σε παθήσεις όπως ΗΕΩ και ΔΑ. H ΦΛ ως ένα φάρµακο 

µε µικρό µοριακό βάρος και  αυξηµένη λιποφιλικότητα έχει υψηλή 

βιοδιαθεσιµότητα όταν χορηγηθεί ενδοφθάλµια, όµως ο χρόνος ηµιζωής όπως 

µελετήθηκε είναι µικρός (1,92 ώρες) κάτι το οποίο συµβαίνει µε τα 

περισσότερα ΜΣΑΦ [193, 194]. Η διασφάλιση της παραµονής του φαρµάκου 

εντός της υαλοειδικής κοιλότητας µπορεί να επιτευχθεί µέσω 

επαναλαµβανόµενων εγχύσεων είτε µέσω αύξησης της συγκέντρωσης του 

φαρµάκου που χορηγείται στην υαλοειδική κοιλότητα, κάτι το οποίο  θα 

µπορούσε όµως να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ασθενούς τόσο λόγω 

του αυξηµένου κινδύνου ενδοφθαλµίτιδας, αποκόλλησης αµφ/δούς αλλά και 

λόγω υπέρβασης των ασφαλών δόσεων έγχυσης.  

Μια πιο δόκιµη λύση για την παράταση των ΜΣΑΦ εντός του οφθαλµού 

αποτελεί η ανάπτυξη συνθέσεων παρατεταµένης απελευθέρωσης. Τα 

τελευταία χρόνια η φαρµακευτική τεχνολογία έχει στρέψει το ενδιαφέρον της 

σε ανάπτυξη συστηµάτων για βραδεία αποδέσµευση φαρµάκων µε τη χρήση 

νανοσωµατιδίων που µπορούν να αυξήσουν τη συµµόρφωση του ασθενούς, 

να µειώσουν της πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες και να βελτιώσουν την 

επίτευξη θεραπευτικών επιπέδων των φαρµάκων για µεγαλύτερο χρονικό 
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διάστηµα.  

Ορισµένα παραδείγµατα που έχουν δηµοσιευθεί πρόσφατα αφορούν 

την παρατεταµένη τοπική χορήγηση του νευροτροφικού παράγοντα (GDNF) 

από µικροσφαίρες βιταµίνης Ε/PLGA, ο οποίος αποδείχθηκε ότι προστατεύει, 

για διάστηµα µέχρι και 11 εβδοµάδων, τα γαγγλιακά κύτταρα του 

αµφιβληστροειδούς σε ζωικό µοντέλο γλαυκώµατος [212]. Επίσης ένα άλλο 

σύστηµα που αναπτύχθηκε αφορά την ελεγχόµενη και παρατεταµένη 

απελευθέρωση χαµηλής δόσης παραγόντων anti-VEGF από ένα σύστηµα 

υδρογέλης που περιείχε µικροσφαίρες, το οποίο παρουσίασε θεραπευτικό 

αποτέλεσµα σε ένα µοντέλο χοριοειδικής νεοαγγείωσης [213].  

Το τελευταίο διάστηµα έχει προταθεί  η χρήση νέων συστηµάτων µε 

ενσωµάτωση µικροσφαιρών ή µεγαλύτερων φορέων που παρατείνουν 

ουσιαστικά τη βιοδιαθεσιµότητα και τη συγκέντρωση διαφόρων φαρµάκων 

στο οπίσθιο τµήµα του οφθαλµού (για περισσότερο από ένα µήνα), όπως τα 

εγκεκριµένα από τον FDA εµφυτεύµατα Vitrasert (σε αµφιβληστροειδίτιδα 

από κυτταροµεγαλοϊό), Retisert (για ραγοειδίτιδα), Iluvien (διαβητικό οίδηµα 

της ωχράς κηλίδας) και Ozurdex (για οίδηµα της ωχράς κηλίδας που 

σχετίζεται µε ραγοειδίτιδα και διαβήτη) [214]. Τα παραπάνω συστήµατα 

µειονεκτούν στις ανεπιθύµητες ενέργειες που µπορεί να εµφανίσουν 

µακροπρόθεσµα ασθενείς (όπως ανάπτυξη υπερτονίας και καταρράκτη) και 

στο µεγάλο κόστος παραγωγής [215]. 

Τα νανοσωµατίδια όπως τα πολυµερικά µικύλια και τα λιποσώµατα, 

παρέχουν πλεονεκτήµατα στην ενδοφθάλµια χορήγηση καθώς είναι πολύ 

“υδατοδιαλυτά” λόγω του µεγέθους τους και αποδίδουν διαυγή υδατικά 

“διαλύµατα”, επιτρέποντας την εύκολη εφαρµογή τους χωρίς να υπάρχει 

µείωση στην οπτική οξύτητα. Συνήθως, τα συστήµατα αυτά έχουν εφαρµογή 

για τοπική χορήγηση στην επιφάνεια του κερατοειδούς, και έχουν σχεδιαστεί 

ώστε να έχουν  βλεννοπροσκολλητικές ιδιότητες, σχεδιασµός που έχει ως 

αποτέλεσµα την παρατεταµένη επαφή/παραµονή µε την/στην επιφάνεια του 

οφθαλµού.  

Τα νανοσωµατίδια χρησιµοποιούνται επίσης σε συνδυασµό µε 

πολυµερή που σχηµατίζουν in-situ γέλες και µπορούν να παρατείνουν τη 

συγκράτησή τους στην επιφάνεια του οφθαλµού. Ως παράδειγµα αναφέρεται 

το βιοφαρµακευτικό προφίλ της πρανοπροφαίνης, ενσωµατωµένης σε ένα 
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σύστηµα υδρογέλης που περιέχει νανοσωµατίδια PLGA, κατά το οποίο 

παρατάθηκε η  επαφή του φαρµάκου µε την οφθαλµική επιφάνεια, µε 

επακόλουθη αύξηση της βιοδιαθεσιµότητας, των αντιφλεγµονωδών και 

αναλγητικών ιδιοτήτων του φαρµάκου [216]. 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αναφορές συστηµάτων που περιέχουν ως 

νανοφορείς λιποσώµατα ή λιποσώµατα σε υδρογέλη για οφθαλµική χρήση. Η 

λιποσωµική φοσκαρνέτη παρουσίασε σταθερά και υψηλά επίπεδα φαρµάκου 

στον αµφιβληστροειδή µέχρι και 72 ώρες µετά από ενδοϋαλοειδική έγχυση 

[217]. Η λιποσωµική µορφή του αγγειοδραστικού εντερικού πεπτιδίου (VIP) 

ενσωµατωµένου σε γέλη υαλουρονικού οξέος παρουσίασε παρατεταµένη 

δραστηριότητα µετά από ενδοϋαλοειδική έγχυση. [218]  Το αντίσωµα 

µπεβασιζουµάµπη έχει µελετηθεί µετά από ενίσχυση µε λιποσωµικούς φορείς 

σε οφθαλµούς κονίκλων. Όσον αφορά τη βιοδιαθεσιµότητα του φαρµάκου, 

εντοπίστηκαν συγκεντρώσεις 1 και 5 φορές υψηλότερες σε σχέση µε αυτές 

που µετρήθηκαν µετά την χορήγηση διαλύµατος του φαρµάκου, 28 και 42 

ηµέρες µετά την χορήγηση, αντίστοιχα [219.] Επίσης, µελέτη της λιποσωµικής 

µορφής του τακρόλιµους σε οφθαλµικά υγρά για διάστηµα έως και 14 ηµερών 

παρουσίασε υψηλότερα επίπεδα από το διάλυµα του φαρµάκου έπειτα από 

ενδοϋαλοειδική έγχυση [220] .  

Στην παρούσα µελέτη τα συστήµατα βραδείας αποδέσµευσης  που 

µελετήθηκαν προκλινικά σε ζωικά µοντέλα αποτελούνται από λιποσώµατα 

καθώς και πολυµερικά νανοσωµατίδια (υδρογέλη). 

Αρχικά, αξιολογήθηκε η βιοδιαθεσιµότητα της ΦΛ µετά από 

ενδοϋαλοειδική χορήγηση ενός βελτιστοποιηµένου λιποσωµικού 

σκευάσµατος που ενσωµατώθηκε επιπροσθέτως σε µια θερµοευαίσθητη 

υδρογέλη. Οι in vitro µελέτες που διενεργήθηκαν στο Πανεπιστήµιο Πατρών 

στο τµήµα Φαρµακευτικής Τεχνολογίας στα πλαίσια του διδακτορικού του κ 

Παχή ανέδειξαν τη βέλτιστη λιποσωµική σύνθεση της ΦΛ, αξιολογώντας 

διάφορες συνθέσεις λιπιδικής µεµβράνης και τεχνολογίες παρασκευής 

λιποσωµάτων [221]. Τα βέλτιστα λιποσώµατα απελευθερώνουν τη ΦΛ 

γραµµικά έως 72 ώρες στις in vitro µελέτες, όπου 70% του φαρµάκου 

απελευθερώνεται. Ο ρυθµός απελευθέρωσης είναι περίπου 7 φορές 

βραδύτερος σε σύγκριση µε άλλες (η καλύτερη περίπτωση) πρόσφατα 

αναπτυχθείσες συνθέσεις λιποσωµάτων ΦΛ (σε κυκλοδεξτρίνη) [222]. 
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Επιπλέον, µετά από ενδοϋαλοειδική έγχυση λιποσωµάτων ΦΛ, η AUC και η 

MRT αυξάνονται στο υαλοειδές κατά 34% και 47%, αντίστοιχα, σε σύγκριση 

µε το διάλυµα ΦΛ.  

Είναι ενδιαφέρον ότι τα επίπεδα ΦΛ που µετριούνται στο υδατοειδές 

υγρό µετά την ενδοϋαλοειδική έγχυση λιποσωµάτων, είναι πολύ υψηλά, 

πράγµα που µπορεί να υποδηλώνει ότι τα λιποσώµατα µπορούν να 

διαχέονται γρήγορα από τo υαλοειδές λόγω του µικρού τους µεγέθους. 

Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες µελέτες για να ελεγχθεί η σταθερότητα 

των λιποσωµάτων στο υαλοειδές. Όσον αφορά τη ΦΛ διαλυόµενη σε 

υδρογέλη, είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχει µια ελαφρά αλλά σηµαντική (στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων) επιβράδυνση της απελευθέρωσης της ΦΛ in 

vitro και in vivo, ανεξάρτητα από το χαµηλό µοριακό βάρος της. Αυτό µπορεί 

να αποδοθεί στη ζελατινοποίηση / αύξηση του ιξώδους του συστήµατος που, 

πιθανότατα, µειώνει τον ρυθµό διάχυσης του φαρµάκου.  

Τέλος, το πιο σηµαντικό εύρηµα της τρέχουσας µελέτης είναι ότι 

επιτεύχθηκε περαιτέρω παράταση των επιπέδων ΦΛ και αύξηση της MRT 

στο υαλοειδείς και τον αµφιβληστροειδικό ιστό, όταν λιποσώµατα ΦΛ 

ενσωµατώθηκαν επιπρόσθετα στην υδρογέλη. Στην πραγµατικότητα, το 

υβριδικό σύστηµα αύξησε την AUC στο υαλοειδές κατά 1,9 φορές και το MRT 

κατά 73% (σε σύγκριση µε το διάλυµα φαρµάκου). Επιπλέον, δεν 

παρατηρήθηκαν ενδείξεις οποιουδήποτε τύπου τοξικότητας κατά τη διάρκεια 

της κλινικής έρευνας των οφθαλµών, αποδεικνύοντας τη βιοσυµβατότητα του 

σκευάσµατος τόσο κατά τον έλεγχο της ηλεκτροφυσιολογίας όσο και κατά τον 

έλεγχο ιστολογίας. Το σύστηµα λιποσωµικής υδρογέλης ΦΛ δεν αυξάνει την 

ΕΟΠ και είναι καλά ανεκτό από τον οφθαλµό. Ένα παρόµοιο υβριδικό 

σκεύασµα που βασίζεται στο Poloxamer 407 δεν αύξησε τον χρόνο 

παραµονής ενός µοντέλου ολιγονουκλεοτιδίου στο υαλoειδές, όταν 

συγκρίθηκε µε λιποσώµατα µόνο [223]. Συνεπώς, η υδρογέλη Pluronic Ρ127 

αποδεικνύεται ότι έχει πολύ καλή απόδοση συνυπολογίζοντας και το πολύ 

χαµηλό µοριακό µέγεθος της ΦΛ.  

Στην πραγµατικότητα, είναι µεγάλη πρόκληση η παράταση τέτοιων 

µικρών µορίων και θα πρέπει να επισηµανθεί ότι στις περισσότερες από τις 

προηγούµενες µελέτες που έχουν αναφερθεί σε µεγαλύτερες περιόδους 

παραµονής φαρµάκων σε οφθαλµικούς ιστούς σε σύγκριση µε αυτά που 
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παρουσιάστηκαν στη µελέτη αυτή, οι δραστικές ουσίες είχαν σηµαντικά 

µεγαλύτερα µοριακά µεγέθη (ολιγονουκλεοτίδια, πεπτίδια, αντισώµατα κλπ.). 

Σε προηγούµενες µελέτες στις οποίες η ΦΛ χορηγήθηκε τοπικά, 2 ώρες µετά 

από µία µόνο εφαρµογή 0,03%, µετρήθηκε µια κορυφή των 60ng/ml [224] και 

σε µια πιο πρόσφατη µελέτη [225], µετά από τοπική χορήγηση 0,03 mg ΦΛ 

ως διάλυµα, µετρήθηκαν συγκεντρώσεις φαρµάκου 250ng/ml και <20ng/ml 

στο υδατοειδές υγρό 2 και 12 ώρες µετά τη χορήγηση αντίστοιχα, 

αποδεικνύοντας την ταχεία κάθαρση του φαρµάκου. Στην ίδια τελευταία 

µελέτη, το βέλτιστο σύστηµα, το οποίο συνίσταται από νιοσώµατα ΦΛ 

φορτωµένα σε γέλη carbopol, παρείχε υψηλότερες συγκεντρώσεις φαρµάκου 

στο υδατοειδές υγρό, ~ 1500 ng / ml και ~ 200 ng / ml, στα ίδια χρονικά 

σηµεία (2 ώρες και 12 ώρες), σε σύγκριση µε το διάλυµα του φαρµάκου.  

Οι προηγούµενες συγκεντρώσεις όµως είναι σηµαντικά χαµηλότερες 

σε σύγκριση µε αυτές που µετρούνται εδώ µετά την ενδοϋαλεοδική έγχυση 

του νέου υβριδίου FLB (λιπόσωµα-σε-υδρογέλη), οι οποίες είναι 13 φορές 

υψηλότερες (2600 ng / µΙ) ενώ µια πολύ υψηλή συγκέντρωση µετράται ακόµη 

και µετά από 72 ώρες (520 ng / µl). Η δόση που χορηγήθηκε εδώ ήταν 

περισσότερο από 30 φορές υψηλότερη από τη δόση που χορηγήθηκε τοπικά 

στην προηγούµενη µελέτη της El-sayed κ.ά.. Παρόλα αυτά αυτή η 

χορηγούµενη ενδοϋαλοειδική δόση ήταν πολύ καλά ανεκτή, αποδεικνύοντας 

το δυναµικό της ενδοϋαλοειδικής έγχυσης τέτοιων υβριδικών λιποσωµικών 

σκευασµάτων σε σύγκριση µε την τοπική χορήγηση. Επιπλέον, η 

βιοδιαθεσιµότητα του φαρµάκου στους ιστούς του αµφιβληστροειδούς µε τη 

χορήγηση του υβρικού συστήµατος ήταν πολύ υψηλή και είναι πράγµατι ένα 

πολύ καλό και ελπιδοφόρο αποτέλεσµα ότι η συγκέντρωση ΦΛ στους ιστούς 

αµφιβληστροειδούς 72 ώρες µετά την ένεση είναι υψηλότερη από την IC-50 

για την αναστολή της COX-2 [226] . 

Περαιτέρω µελέτες διεξήχθησαν στο Πανεπίστηµιο της Πάτρας για την 

ενίσχυση της παραµονής της ΦΛ στην υαλοειδική κοιλότητα. Έτσι µελετήθηκε 

ένα νέο σύστηµα λιποσωµικής πλατφόρµας µε αρνητικά φορτισµένα 

λιποσώµατα και κατάλληλες ποσότητες πρωταµίνης για τη δηµιουργία 

συσσωµάτων αφού προηγουµένως διερευνήθηκε η in vitro συµπερφορά του. 

Για την in vivo µελέτη της φαρµακοκινητικής του συστήµατος ενσωµατώθηκαν 

στο σύστηµα φθορίζουσες ουσίες (καλσεΐνη και FITC) (Παράρτηµα). Η in νίνο 
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συγκράτηση των φθοριζουσών χρωστικών στο υαλοειδές υγρό µετά την 

έγχυση του συστήµατος της λιποσωµικής πλατφόρµας δεν αυξήθηκε 

σηµαντικά, σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες συνθέσεις λιποσωµάτων. Ωστόσο η 

βιοδιαθεσιµότητα της καλσεΐνης αυξήθηκε ελαφρώς στην υαλοειδική κοιλότητα 

µε τη χρήση της πλατφόρµας αλλά η διαφορά µεταξύ των λιποσωµάτων δεν 

ήταν τόσο εµφανής σε σύγκριση µε τα in vitro αποτελέσµατα (Παράρτηµα).  

Εντούτοις, η διαφορά της φαρµακοκινητικής των ελεύθερων ουσιών 

ήταν στατιστικά σηµαντική σε σχέση µε τα συστήµατα των λιποσωµάτων µε 

παράταση της παραµονής των χρωστικών έως και δύο εβδοµάδες. Το 

γεγονός ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερη διαφορά µεταξύ του σύστήµατος της 

πλατφόρµας και των λιποσωµάτων µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι 

χορηγήθηκαν ποσότητες υψηλής συγκέντρωσης καλσεΐνης και FITC (για να 

είναι δυνατή η ανίχνευση µικρών κλασµάτων της δόσης), µε αποτέλεσµα να 

προκληθεί σηµαντική εικόνα οφθαλµικής φλεγµονής και τοξικότητας [221]. 

Στη µελέτη της φαρµακοκινητικής του συστήµατος λιποσωµικής 

πλατφόρµας της ΦΛ που ακολουθήθηκε, η βιοδιαθεσιµότητα της ΦΛ στο 

υαλοειδές αυξήθηκε κατά 2,2 και 1,6 φορές στη λιποσωµική πλατφόρµα σε 

σύγκριση µε το ελεύθερο διάλυµα ΦΛ και τα (µη συσσωµατωµένα) 

λιποσώµατα αντίστοιχα. Το σύστηµα της πλατφόρµας αύξησε τον µέσο 

χρόνο παραµονής (MRT) της ΦΛ στο υαλοειδές, στο υδατοειδές υγρό και 

στον αµφιβληστροειδή/ χοριοειδή χιτώνα, σε σύγκριση τόσο µε το ελεύθερο 

διάλυµα όσο και µε τα λιποσώµατα. Στην υαλοειδική κοιλότητα µετρήθηκαν 

ανιχνεύσιµες ποσότητες φαρµάκου έως και 72 ώρες µετά. Στον 

αµφιβληστροειδή χιτώνα, το διάλυµα του φαρµάκου αλλά και τα λιποσώµατα 

απέδωσαν µεγάλες συγκεντρώσεις σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα σε 

αντίθεση µε το λιποσωµικό συσσωµάτωµα, που οι συγκεντρώσεις του ήταν 

µεγαλύτερες µετά από 12 ώρες. Σε συνδυασµό µε το µέσο χρόνο παραµονής 

και την Kel, όπου το συσσωµάτωµα υπερείχε των άλλων δύο µορφών, είναι 

εµφανής η παρατεταµένη παραµονή στην υαλοειδική κοιλότητα. 

Κατά τη σύγκριση των συστηµάτων που µελετήθηκαν για τη 

φαρµακοκινητική τους και την παραµονή της ΦΛ στον οφθαλµό ακολουθήθηκε 

η εξής σειρά µε βάση τη µεγαλύτερη συγκράτηση του φαρµάκου: Υδρογέλη 

ΦΛ < Λιποσώµατα ΦΛ = Λιποσωµική Υδρογέλη ΦΛ< Λιποσωµική Πλατφόρµα 

ΦΛ. Η λιποσωµική πλατφόρµα ΦΛ καταφέρνει να συγκρατήσει περισσότερο 



 156 

τη ΦΛ σε σχέση  µε τα υπόλοιπα συστήµατα που µελετήθηκαν. 

Η λιποσωµική πλατφόρµα ΦΛ µελετήθηκε για την αποτελεσµατικότητά 

της σε µοντέλο ενδοφθάλµιας φλεγµονής και συγκρίθηκε µε αυτή της 

δεξαµεθαζόνης. Παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση της φλεγµονώδους 

αντίδρασης, η οποία αποδείχθηκε πιο αποτελεσµατική και παρατεταµένη από 

το ελεύθερο φάρµακο καθώς επίσης έφτασε σε παρόµοια επίπεδα µε τη 

δράση της δεξαµεθαζόνης.  

Οι µελέτες ασφάλειας του συστήµατος λιποσωµικής πλατφόρµας δεν 

ανέδειξαν σηµαντική πτώση του σήµατος των φωτοϋποδοχέων του 

αφιβληστροειδούς µετά από 30 ηµέρες ενδοϋαλοειδικής έγχυσης και στις δύο 

δόσεις που µελετήθηκαν. Ωστόσο παρατηρήθηκε πτώση στο εύρος του 

σήµατος τις πρώτες 15 ηµέρες της πειραµατικής διαδικασίας τόσο στη 

χαµηλή δόση όσο και στην υψηλή δόση του συστήµατος που πιθανόν 

οφείλεται στη συγκέντρωση των λιποσωµάτων εντός του υαλοειδούς που 

καθυστερεί τη µετάδοση του σήµατος από τα οπτικά µέσα του οφθαλµού. 

Όσον αφορά την ιστολογική ανάλυση του αµφιβληστροειδούς, 30 ηµέρες µετά 

την έγχυση του συστήµατος της µικρής δόσης λιποσωµικής πλατφόρµας ΦΛ  

παρατηρήθηκαν σηµαντικές αλλοιώσεις στην αρχιτεκτονική του 

αφµιβληστροειδούς µε απουσία της στιβάδας των φωτοϋποδοχέων, σηµεία 

αποκόλλησης του αµφ/δούς και παρουσία θρόµωσης στο χοριοειδή χιτώνα. 

Τα ευρήµατα αφορούσαν τόσο τη χαµηλή όσο και την υψηλή συγκέντρωση 

της λιποσωµικής πλατφόρµας µε ή χωρίς φάρµακο.   

Το γεγονός ότι ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος δεν ανέδειξε παρόµοια 

σηµεία πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι το σήµα του 

ηλεκτροαµφιβληστροειδογραφήµατος περιλαµβάνει την απόκριση του 

συνόλου των φωτοϋποδοχέων και έτσι τµηµατική του αµφιβληστροειδούς θα 

µπορούσε να µην αποδοθεί. Τα ευρήµατα τοξικότητας πιθανόν να οφείλονται 

στην πρωταµίνη. Καταρχάς η συγκέντρωση ΦΛ που περιελάµβανε το 

σύστηµα (10mg/ml)  είχε ήδη µελετηθεί για το ελεύθερο διάλυµα ΦΛ χωρίς 

σηµεία τοξικότητας. Επίσης είναι γνωστό πως τα λιποσώµατα πέρα από την 

ιδιότητά τους να παρατείνουν την παραµονή των φαρµάκων στον ιστό στόχο, 

παρέχουν προστασία στους ιστούς [227].  

Η παρουσία τοξικότητας στο επίπεδο του αµφιβληστροειδή θα 

µπορούσε να σχετίζεται µε την παρουσία της πρωταµίνης στο σύστηµα. Η 
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πρωταµίνη θεωρείται ως αντίδοτο της ηπαρίνης και όπως περιγράφεται στη 

βιβλιογραφία µπορεί να προκαλέσει απόφραξη  αγγείων [228]. 

Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να υποτεθεί πως η πρωταµίνη λόγω της 

απόφραξης αγγείων που προκάλεσε, µπορεί κατά συνέπεια να επέφερε και 

νέκρωση κυττάρων και αποδιοργάνωση του αµφιβληστροειδούς [228].  

Τα συστήµατα τα οποία µελετήθηκαν συγκρίθηκαν µε ένα σύστηµα 

πελλέτας που διατίθενται στο εµπόριο για ερευνητική χρήση το οποίο παρείχε 

21 ηµέρες σταθερή απελευθέρωση (µηδενικής τάξης κινητική) της ΦΛ. Τόσο 

οι in vitro όσο και οι in vivo µετρήσεις της συγκέντρωσης της ΦΛ σε σχέση µε 

το χρόνο δεν ακολούθησαν το πρότυπο απελευθερωσης του κατασκευαστή 

επιβεβαιώνοντας τη δυσκολία του φαρµάκου για έλεγχο αποδέσµευσης τόσο 

λόγω του µικρού µοριακού βάρους όσο και της λιποφιλικότητας του. Το 

σύστηµα της πελλέτας δεν κατάφερε να αποδεσµεύσει σταθερά τη ΦΛ και 

απελευθέρωσε το µεγαλύτερο µέρος του φαρµάκου εντος 24 ωρών αντί των 

21 ηµερών. 

 
Συµπεράσµατα 

Μελετήθηκε η φαρµακοκινητική, η αποτελεσµατικότητα και η ασφάλεια της ΦΛ 

σε ζωικά µοντέλα. Τεκµηριώθηκαν προκλινικά συστήµατα βραδείας 

αποδέσµευσης ΦΛ: η λιποσωµική υδρογέλη ΦΛ και η υδρογέλη ΦΛ µε 

αύξηση της παραµονής του φαρµάκου στον οφθαλµό,  βέλτιστη συγκέντρωση 

Pluronic F127 18% w/v. Στις in vivo µελέτες η λιποσωµική υδρογέλη ΦΛ 

υπερείχε έναντι των λιποσωµάτων, της υδρογέλης και του διαλύµατος ΦΛ. Οι 

µελέτες ασφάλειας των συστηµάτων δεν κατέδειξαν σηµεία τοξικότητας, 

αντίθετα, κατέδειξαν καλή ανεκτικότητα από τους οφθαλµικούς ιστούς.  

Η µελέτη της λιποσωµικής πλατφόρµας ΦΛ έδειξε περαιτέρω 

συγκράτηση της ΦΛ σε σχέση µε τη λιποσωµική υδρογέλη. Η 

αποτελεσµατικότητα στη µείωση της φλεγµονής ήταν κοντά στα επίπεδα της 

δεξαµεθαζόνης. Ωστόσο η ασφάλεια του συστήµατος ΦΛ δεν µπορεί να 

επιβεβαιωθεί και πιθανόν να χρειάζονται περαιτέρω µελέτες για την ανεύρεση 

των επιπέδων της πρωταµίνης που να θεωρούνται ασφαλή. Περαιτέρω 

πειραµατικές ενέργειες θα συµβάλλουν στην πιο αργή αποδέσµευση της ΦΛ 

στην υαλοειδική κοιλότητα µέσω βελτιστοποίησης των συστηµάτων βραδείας 

αποδέσµευσης. 
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Περίληψη 

 

Τα µη στεοειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα (ΜΣΑΦ) αποτελούν αναστολείς του 

ενζύµου της κυκλοοξυγενάσης (COX) παρεµβαίνοντας στον καταρράκτη της 

φλεγµονής και εµποδίζοντας τη µετατροπή του αραχιδονικού οξέος σε 

προσταγλανδίνες µε συνέπεια τη µείωση αυτών και κατ’ επέκταση της 

εκδήλωσης της φλεγµονής. Τα  ΜΣΑΦ χρησιµοποιούνται στην Οφθαλµολογία 

κυρίως µε τη µορφή ενσταλλάξεων στον κερατοειδή για τον περιορισµό της 

φλεγµονής του προσθίου ηµιµορίου του οφθλαµού. Η χρήση τους στο οπίσθιο 

ηµιµόριο είναι περιορισµένη λόγω της ταχείας αποβολής τους από τους 

οφθαλµικούς ιστούς και της ανάγκης για επαναλαµβανόµενες- καθηµερινές 

ενδοφθάλµιες εγχύσεις. 

Η ενδοϋαλοειδική χορήγηση φαρµάκων παρουσιάζει υψηλό ενδιαφέρον 

για βελτίωση της θεραπείας φλεγµονωδών ασθενειών του οπισθίου  τµήµατος 

του οφθαλµού ή διαφόρων νευροεκφυλιστικών νόσων.  Επιτυγχάνει υψηλά 

επίπεδα φαρµάκων στο υαλοειδές, αποφεύγοντας ταυτόχρονα παρενέργειες 

που συνδέονται µε συστηµατική χορήγηση. Εν τούτοις, πολλά φάρµακα 

αποµακρύνονται ταχέως από τα οφθαλµικά υγρά και για την εξασφάλιση 

ικανοποιητικής θεραπείας απαιτείται συχνή επανάληψη χορήγησης, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ενδοφθαλµίτιδας, καταρράκτη ή αποκόλλησης του 

αµφιβληστροειδούς. Επιπρόσθετα, ορισµένα φάρµακα όταν χορηγούνται σε 

άµεσα διαθέσιµες θεραπευτικές συγκεντρώσεις, προκαλούν τοπική 

τοξικότητα, παρενέργειες και πιθανότητα βλάβης του αµφιβληστροειδούς.  

Οι νανοσωµατιδιακές συνθέσεις προσελκύουν ολοένα το ενδιαφέρον 

για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Η εφαρµογή των 

λιποσωµικών και πολυµερικών νανοµεταφορέων έχουν πολλά πλεονεκτήµατα 

ως συστήµατα βραδείας αποδέσµευσης φαρµάκων και στόχευσης για 

οφθαλµική χρήση. Έχει αποδειχτεί ότι βελτιώνουν την θεραπεία, µειώνοντας 

σηµαντικά την τοξικότητα και αυξάνοντας τον χρόνο παραµονής φαρµάκων 

στον οφθαλµό. Διαθέτουν καλό προφίλ τοξικότητας/βιοσυµβατότητας καθώς 

και επαρκή ικανότητα φόρτωσης φαρµάκων. 

Κύριος στόχος της ερευνητικής µελέτης είναι η προκλινική τεκµηρίωση 

συστηµάτων βραδείας αποδέσµευσης φλουρµπιπροφαίνης σε πειραµατόζωα. 

Τα συστήµατα µελετήθηκαν ως προς τη φαρµακοκινητική συµπεριφορά τους 
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εντός του οφθαλµού, ως προς την αποτελεσµατικότητά τους σε µοντέλο 

ενδοφθάλµιας φλεγµονής καθώς και ως προς την τοξικότητά τους µέσω 

ηλεκτροφυσιολογίας και µελέτη ιστολογίας.  

Τα πειραµατόζωα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν κόνικλοι µε χρωστική. 

Μελετήθηκε αρχικά η βιοδιαθεσιµότητα, η αποτελεσµατικότητα και η ασφάλεια 

του διαλύµατος φλουρµπιπροφαίνης (ΦΛ). Κατόπιν µελετήθηκαν προκλινικά 

τα εξής συστήµατα βραδείας αποδέσµευσης, που είχαν αναπτυχθεί και 

µελετηθεί in vitro στο Πανεπιστήµιο Πάτρας στο εργαστήριο Φαρµακευτικής 

Τεχνολογίας; λιποσώµατα, υδρογέλη, λιποσωµική υδρογέλη, και λιποσωµική 

πλατφόρµα µε ενσωµάτωση του φαρµάκου ενδιαφέροντος (ΦΛ).  

Το σύστηµα της λιποσωµικής υδρογέλης ΦΛ καθώς και η λιποσωµική 

πλατφόρµα ΦΛ είχαν την καλύτερη απόδοση ως προς τη βιοδιαθεσιµότητα 

της ΦΛ στον οφθαλµό. Η βιοδιαθεσιµότητα του φαρµάκου αυξήθηκε 2.2 και 

1.9 φορές για το σύστηµα της λιποσωµικής πλατφόρµας και της λιποσωµικής 

υδρογέλης αντίστοιχα. Μετρήσιµες ποσότητες ΦΛ παρατηρήθηκαν έως και 72 

ώρες µετά την έγχυση. Στο µοντέλο φλεγµονής η λιποσωµική πλατφόρµα 

µείωσε αποτελεσµατικά τη φλεγµονή σε παρόµοια επίπεδα µε τη 

δεξαµεθαζόνη. Όσον αφορά τη µελέτη τοξικότητας δεν ανευρέθησαν ιδιαίτερα 

ευρήµατα κατά τον ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο. Ωστόσο, για τη λιποσωµική 

πλατφόρµα διαπιστώθηκε δοσοεξαρτώµενη τοξικότητα όσον αφορά την 

ιστολογική ανάλυση. 
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Abstract 

 

Intravitreal drug delivery is of great interest for improving the treatment of in-

flammatory diseases of the posterior part of the eye or of various neuro-

degenerative diseases. It achieves high levels of drugs in vitreous, while 

avoiding side effects associated with systemic administration. However, many 

drugs are rapidly removed from the ophthalmic fluids and frequent re-

administration is required to ensure satisfactory treatment, increasing the risk 

of endophthalmitis, cataract formation or retinal detachment. Additionally, cer-

tain drugs when administered at available therapeutic concentrations, cause 

local toxicity, side effects and the possibility of retinal damage. For the above 

reasons, it is imperative to develop new drug delivery systems, among which 

liposomes have been shown to improve treatment, significantly reducing tox-

icity and increasing the time of drug storage in the eye. Compared to other 

nanosystems (such as polymeric nanodimids), liposomes have a better toxici-

ty/biocompatibility profile and drug loading capacity but shorter retention 

times. To address the problem, specific drug retention technology has been 

developed in liposome-specific formulations, and the ability to extend the resi-

dence time of even small molecules has been demonstrated in vitro. Addition-

ally, in preliminary in vivo studies it has been shown that the proposed sys-

tems are possibly acceptable and biocompatible with ocular tissues. In this 

project, the anti-inflammatory drug Flurbiprofen (FB) was used as a model of 

micromolar drug but also as a drug of interest for the eye.  

The experimental animals used were pigmented rabbit. The bioavailability, ef-

ficacy and safety of the flurbiprofen solution (FB) was initially studied. Then 

the following slow release systems, which were developed and studied in vitro 

at the University of Patras in the Laboratory of Pharmaceutical Technology, 

were studied preclinically; liposomes, hydrogel, liposomal hydrogel, and lipo-

somal platform incorporating the drug of interest (FB). 

The liposomal hydrogel system FB as well as the liposomal FB platform had 

the best performance on the bioavailability of FB in the eye. Bioavailability of 

the drug increased 2.2 and 1.9 times for the liposomal platform system and 

liposomal hydrogel respectively. Measurable amounts of FB were observed up 

to 72 hours after intravitreal injection. In the inflammation model, the liposomal 
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platform effectively reduced the inflammation to similar levels to dexame-

thasone. Concerning the toxicity study no particular findings were found during 

electrophysiological testing. However, for the liposomal platform,  toxicity find-

ings were found depending on the dose of the system studied on histological 

analysis. 
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Συντοµογραφίες 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

ΑΑΦ  Αιµατοαµφιβληστροειδικός Φραγµός  

ΦΛ Φλουρµπιπροφαίνη 

ΕΟΠ Ενδοφθάλµια πίεση 

ΜΣΑΦ  Mη Στεροειδή Αντιφλεγµονώδη Φάρµακα 

ΔΑ Διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια 

ΗΕΩ Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας 

 

AUC Επιφάνεια κάτω από την καµπύλη 

Chol Χοληστερόλη 

COX Κυκλοοξυγενάση 

DPPC 1,2-διπαλµιτοϋλ-sn-γλυκερο-3-φωσφοχολίνη 

DPPG  1,2-διπαλµιτοϋλ-sn-γλυκερολ-3-φωσφο-(1'-rac-

γλυκερόλη) 

FITC  Ισοθειοκυανική Φλουοροσκεΐνη 

IVT Ενδοϋαλοειδική 

LIP Λιποσώµατα 

LUV  Μεγάλα Μονοστοιβαδιακά Κυστίδια 

MRT Μέσος χρόνος παραµονής 

NLs Νανολιποσώµατα 

NPs Νανοσωµατίδια 

NSAID Μη στεροειδές αντιφλεγµονώδες φάρµακο 

PBS  Ρυθµιστικό Διάλυµα Φωσφορικών 

PEG Πολυαιθυλενογλυκόλη 

PG Φωσφατιδυλογλυκόλη 

PLGA  Πολύ (γαλακτικό-συν-γλυκολικό) οξύ 

SEM Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης 

SUV  Μικρά Μονοστοιβαδιακά Λιποσώµατα 

ERG Ηλεκτροαµφιβληστροειδογράφηµα 
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In vivo µελέτη βιοδιαθεσιµότητας λιποσωµικής πλατφόρµας µε καλσεϊνη 
και FITC  
Η µελέτη της βιοδιαθεσιµότητας της λιποσωµικής πλατφόρµας µε χρήση 

καλσεΐνης και FITC σε πειραµατόζωα πραγµατοποιήθηκε στο εργαστήριο µας 

για τη διδακτορική διατριβή του Κωνσταντίνου Παχή. 

Για την in vivo αξιολόγηση της αποδέσµευσης της καλσεΐνης ή του 

FITC στο υαλοειδές σώµα, συµπεριλήφθησαν σαράντα δύο (42) ενήλικοι 

κόνικλοι, βάρους 2 έως 3 Kg. Τα πειραµατόζωα χωρίστηκαν τυχαία σε δύο 

οµάδες, σε αυτά που έλαβαν καλσεΐνη και σε αυτά που έλαβαν FITC και κάθε 

οµάδα χωρίστηκε σε 3 υποοµάδες, σε εκείνα που έλαβαν ελεύθερο το µόριο, 

το λιποσωµικό µόριο και το µόριο εγκλωβισµένο στη λιποσωµική πλατφόρµα. 

Η συγκέντρωση των λιπιδίων ήταν 30 mg/ml και ο όγκος της ενδοϋαλοειδικής 

έγχυσης ένεσης ήταν πάντα 100 µL. Για την αξιολόγηση της 

φαρµακοκινητικής, µελετήθηκαν τα εξής χρονικά σηµεία: 0, 1, 3, 24, 72, 168 

και 336 ώρες για την καλσεΐνη και 0, 24, 168, 336, 504 και 672 ώρες για το 

FITC. Τρεις οφθαλµοί ανά χρονικό σηµείο ανά οµάδα αποµονώθηκαν µετά 

από ευθανασία των πειραµατόζωων και τοποθετήθηκαν στους -80 ° C. Το 

υαλοειδές σώµα αποµονώθηκε µε ειδική τεχνική από όλους τους οφθαλµούς 

και προετοιµάστηκε για µέτρηση των συγκεντρώσεων των χρωστικών.  

 

Αποτελέσµατα 

Στα διαγράµµατα 19 και 20 απεικονίζονται η συγκράτηση της καλσεΐνης και 

του FITC σε σχέση µε το χρόνο αντίστοιχα για τα συστήµατα που µελετήθηκαν 

ελεύθερο διάλυµα, λιποσωµικό και λιποσωµική πλατφόρµα. Τόσο τα 

λιποσώµατα όσο και η λιποσωµική πλατφόµα ήταν σε θέση να παρατείνουν 

την παραµονή της καλσεΐνης και του FITC στο υαλοειδές σώµα, σε σύγκριση 

µε τα ελεύθερα µόρια. Πράγµατι, η κινητική της ελεύθερης καλσεΐνης και του 

FITC από το υαλοειδές είναι ταχεία και είναι προφανές από τα γραφήµατα ότι 

τα λιποσώµατα και η λιποσωµική πλατφόρµα αυξάνουν σηµαντικά τη  

βιοδιαθεσιµότητα των δύο µορίων εντός του οφθαλµού. Ωστόσο, η διαφορά 

µεταξύ των µη συσσωµατωµένων λιποσωµάτων και του συστήµατος της 

λιποσωµικής πλατφόρµας είναι ελάχιστη στην περίπτωση της καλσεΐνης και 

πρακτικά ανύπαρκτη στην περίπτωση του FITC.  

Τα ίδια συµπεράσµατα επιβεβαιώνονται από τις φαρµακοκινητικές 
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παραµέτρους που υπολογίζονται µε µη διαµερισµατικό φαρµακοκινητικό 

µοντέλο των in νίνο αποτελεσµάτων του Πίνακα 12.  

 

 
Διάγραµµα 19. In vivo συγκράτηση της καλσεϊνης στο υαλοειδές σώµα µετά από 

ενδοϋαλοειδική χορήγηση ελεύθερου µορίου, λιποσωµικού και λιποσωµικής 

πλατφόρµας. Τρεις οφθαλµοί ανά χρονικό σηµείο. 

 

Διάγραµµα 20. In vivo συγκράτηση του FITC στο υαλοειδές σώµα µετά από 

ενδοϋαλοειδική χορήγηση ελεύθερου µορίου, λιποσωµικού και λιποσωµικής 

πλατφόρµας. Τρεις οφθαλµοί ανά χρονικό σηµείο. 

 

Πράγµατι, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 12, η AUC της καλσεΐνης 

στο υαλοειδές αυξάνεται κατά 4,2 φορές όταν χορηγείται λιποσωµική καλσεΐνη 
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σε σύγκριση µε το διάλυµα και 5 φορές όταν χρησιµοποιείται η λιποσωµική 

πλατφόρµα. Οι αντίστοιχες διαφορές για τις τιµές AUΜC της καλσεΐνης είναι 

ακόµη υψηλότερες (9,4 φορές αύξηση µε λιποσώµατα και 11,3 φορές µε 

λιποσωµική πλατφόρµα). Επίσης, η MRT της καλσεΐνης στο υαλοειδές 

αυξάνεται περισσότερο από δύο φορές όταν χορηγούνται λιποσώµατα ή 

λιποσωµική πλατφόρµα, σε σύγκριση µε το διάλυµα. Στην πραγµατικότητα, 

παρατηρείται ελαφρά αύξηση σε όλες τις φαρµακοκινητικές παραµέτρους που 

υπολογίζονται από τις συγκεντρώσεις καλσεΐνης που µετρούνται στο 

υαλοειδές, όταν χορηγείται η λιποσωµική πλατφόρµα LAP, σε σύγκριση µε τις 

αντίστοιχες όταν χορηγούνται λιποσώµατα. 

 

Πίνακας 12. Φαρµακοκινητικές παράµετροι υπολογιζόµενες από το ποσό καλσεΐνης 

που µετρήθηκε στα διάφορα χρονικά σηµεία (µετά τη χορήγηση), στο υαλοειδές 

σώµα µε τα τρία διαφορετικά σκευάσµατα καλσεΐνης (διάλυµα, λιποσώµατα και 

λιποσωµική πλατφόρµα). Το λιπόσωµα αποτελείται από HPC / DPPG / Chol (9: 1: 10 

mole / mol) και η λιποσωµική πλατφόρµα παρασκευάστηκε µε λιπίδιο 30 mg / mL και 

λιπίδιο / πρωταµίνη ίση µε 1: 1 (β / β). 

 

Υαλοειδές 

υγρό   

AUC 

[(µg*h)/mL] 

*103 

AUMC 

[(µg*h2)/mL] 

*104 

MRT (h) 

 

Kel (1/h) 

x10-3  

Διάλυµα 
4.47 ± 0.67 

 

28.0 ± 3.7 

 

62.7 ± 1.2 

 

15.94± 0.31 

 

Λιποσώµατα 
18.63 ± 0.89 

 

263 ± 11 

 

141.1 ± 1.1 

 

7.089 ± 0.059 

 

Λιποσωµική 

πλατφόρµα  

22 ± 4.0 

 

317 ± 71 

 

144.4 ± .6.8 

 
6.92±0.34 

 

Εντούτοις, στην περίπτωση του FITC, όλες οι φαρµακοκινητικές 

παράµετροι που υπολογίστηκαν µετά τη χορήγηση της λιποσωµικής 

πλατφόρµας, σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες τιµές των µη συσσωµατωµένων 

λιποσωµάτων φορτισµένων µε FITC (Πίνακας 13), αποκαλύπτουν ότι δεν 

υπάρχει περαιτέρω αύξηση της βιοδιαθεσιµότητας, ούτε παράταση της 

παρουσίας FITC στο υαλοειδές από το σύστηµα της λιποσωµικής 

πλατφόρµας. Παρόλα αυτά, οι αυξήσεις της AUC, AUMC και MRT µετά τη 

χορήγηση του διαλύµατος FITC και των λιποσωµάτων είναι ακόµη 
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υψηλότερες από εκείνες που παρουσιάστηκαν για την καλσεΐνη (αύξηση 5,4 

φορές της AUC, 32 φορές αυξηµένη AUMC και 5,8 φορές αύξηση MRT). 

 

Πίνακας 13. Φαρµακοκινητικές παράµετροι υπολογιζόµενες από τις ποσότητες FITC 

που µετρήθηκαν σε διάφορα χρονικά σηµεία (ένεση µετά την IVT), στο υαλοειδές 

υγρό των χρωστικών κουνελιών που εγχύθηκαν µε τρεις διαφορετικές 

συνταγοποιήσεις FITC (διάλυµα, λιποσώµατα και LAP). Το λιπόσωµα αποτελείται 

από HPC / DPPG / Chol (9: 1: 10 mole / mol) και το LAP παρασκευάστηκε µε λιπίδιο 

30 mg / mL και λιπίδιο / prot. ίση προς 1: 1 (β / β). 

 

Vitreous 

humor  

AUC 

[(µg*h)/mL] 

*103 

AUMC[(µg*h2)/m

L] 

*104 

MRT (h) 

 

Kel (1/h) 

x10-3  

solution 
5.82 ± 0.85 

 

24.34 ± 8.4 

 

41.8 ± 9.4 

 

23.9± 7.2 

 

liposomes 
31.7 ± 4.3 

 

783 ± 180 

 

246 ± 27 

 

4.05 ± 0.50 

 

LAP  
28.91 ± 3.8 

 

666 ± 125 

 

230 ± 15 

 
4.34±0.29 

 

Κλινικά ευρήµατα 

Κατά τη διάρκεια της φαρµακοκινητικής αξιολόγησης των οφθαλµών, τα 

πειραµατόζωα που έλαβαν ένεση µε σκευάσµατα καλσεΐνης και FITC 

αποκάλυψαν σηµεία οφθαλµικής φλεγµονής (αυξηµένη υπεραιµία, µυδρίαση, 

οπίσθιες συνέχεις ίριδας και φακού) τρεις και επτά ηµέρες µετά από 

ενδοϋαλοειδική χορήγηση (Εικόνα 68). Η θολερότητα του υαλοειδούς  

παρεµπόδισε τη βυθοσκόπηση σε σχεδόν όλα τα ζώα που έλαβαν 

ενδοφθάλµια ελεύθερα διαλύµατα FITC και καλσεΐνης (Εικόνα 68 Α και Β). Τα 

πειραµατόζωα στα οποία χορηγήθηκαν οι λιποσωµικές συνθέσεις (µη 

συσσωµατωµένα λιποσώµατα) είχαν καλύτερα κλινικά αποτελέσµατα (Εικόνα 

68 C και D). Τα ευρήµατα της φλεγµονής µειώθηκαν ουσιαστικά, ενώ 

λιποσωµικά σκευάσµατα αµφότερων της καλσεΐνης και του FITC 

παρατηρήθηκαν στον πρόσθιο θάλαµο, πιθανώς λόγω της διάχυσής τους από 

την υαλοειδική κοιλότητα. Τέλος, οι οφθαλµοί που τους χορηγήθηκε η 

λιποσωµική πλατφόρµα (µε καλσεΐνη ή FITC) δεν παρουσίασαν  κλινικά 

σηµεία φλεγµονής (Εικόνα E και F).  
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Εικόνα 68. Οφθαλµοί κονίκλων µετά από µία εβδοµάδα χορήγησης διαλύµατος FITC 

(Α), λιποσωµάτων FITC (C) και λιποσωµικής πλατφόρµας FITC (Ε) καθώς και 

διαλύµατος καλσεΐνης (Β), λιποσωµάτων καλσεΐνης (D) και λιποσωµικής πλατφόρµας 

καλσεΐνης (F). Η Εικόνα Α παρουσιάζει υπεραιµία (κόκκινα βέλη), εκκρίσεις (λευκό 

βέλος), εξιδρώµατα στον πρόσθιο θάλαµο (πράσινο βέλος). Η Εικόνα Β παρουσιάζει 

αυξηµένη υπεραιµία (κόκκινο βέλος), θολερότητα υαλοειδούς (µπλε βέλος). Στην 

Εικόνα C παρατηρείται περικεράτια ένεση (κόκκινο βέλος) και εναποθέσεις 

λιποσωµάτων στον πρόσθιο θάλαµο (κίτρινο βέλος). Η Εικόνα D παρουσιάζει 

χύµωση επιπεφυκότα (µαύρο βέλος), υπεραιµία επιπεφυκότα (κόκκινο βέλος) και 

εναποθέσεις λιποσωµάτων στον πρόσθιο θάλαµο (κίτρινο βέλος). Η Εικόνα Ε, F 

παρουσιάζει θολερότητα υαλοειδούς λόγω της συγκέντρωσης της λιποσωµικής 

πλατφόρµας στο υαλοειδές σώµα (µπλε και πορτοκαλί  βέλος). 
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Το σύστηµα της λιποσωµικής πλατφόρµας ενήργησε ως µια πιο σταθερή 

σύνθεση στο υαλοειδές σώµα. Η βυθοσκόπηση µετά τη χορήγηση της 

λιποσωµικής πλατφόρµας έδειξε ότι το σύστηµα ήταν καλά τοποθετηµένο στη 

µέση περιφέρεια του υαλοειδούς σώµατος. Αυτή η παρατήρηση επιβεβαιώνει 

την καλή σταθερότητα του συστήµατος και τον προστατευτικό του ρόλο όταν 

χορηγούνται υψηλές συγκεντρώσεις φθοριζουσών µορίων που είναι τοξικά για 

τον οφθαλµό. 


