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Κεφάλαιο 1ο 

____________________________________ 

Αλκαλικά εγκαύματα κερατοειδούς 

____________________________________ 
 

 

 

 

 

Εισαγωγή: 

 

Τα αλκαλικά εγκαύματα του κερατοειδούς δεν έπαψαν ποτέ να αποτελούν ένα 

σημαντικό κλινικό πρόβλημα και μία πρόκληση γιά τους Οφθαλμιάτρους, δεδομένου ότι 

πολλές φορές επιφυλάσσουν σοβαρές επιπλοκές, όπως τήξη του κερατοειδούς μέχρι και 

διάτρηση και, κατά συνέπεια, ολοσχερή τύφλωση.1

 Τα χημικά εγκαύματα, αποτελούν το 7 με 10% όλων των οφθαλμικών 

τραυματισμών. 2,3 Από αυτά, τα αλκαλικά εγκαύματα αντιπροσωπεύουν τα σοβαρότερα 

επεισόδια, σε ποσοστό 26%. 4  Η πλειοψηφία των τραυματισμών από αλκάλια (βάσεις), 

συμβαίνουν λόγω ατυχημάτων σε βιομηχανίες ή σε οικίες, ή ακόμη και από 

εγκληματικές επιθέσεις. Η συχνότητα δε αυτών είναι μεγαλύτερη σε νεαρά εργαζόμενα 

άτομα χαμηλών κοινωνικο-οικονομικών ομάδων. 4,5 Οι κυριότερες ουσίες που προκαλούν 



αλκαλικό έγκαυμα κερατοειδούς είναι, η αμμωνία, η καυστική σόδα (NaOH), η καυστική 

ποτάσα (KOH), το ασβέστιο, το τσιμέντο και άλλες.4 

Οι παράγοντες εκείνοι που καθoρίζουν την επικινδυνότητα του αλκαλικού 

εγκαύματος στον κερατοειδή είναι ο τύπος του κατιόντος, η ποσότητα και η 

συγκέντρωση της βάσης, η διάρκεια της έκθεσης, το pH του διαλύματος και η ταχύτητα 

διαπερατότητας των διαφόρων βάσεων στον ιστό.6,7 Τη μεγαλύτερη ταχύτητα 

διαπερατότητας στον οφθαλμό κατέχει η αμμωνία (λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα), 

κατόπιν η καυστική σόδα, και ακολουθούν οι υπόλοιπες λιγότερο διαπερατές ουσίες.8  

 

Παθογένεση: 

  

Τοξική δράση: Το υδροξύλιο που περιέχει η βάση, αυξάνει το pH στο ύδωρ των 

ιστών, σαπονοποιώντας έτσι τα λιπίδια των κυτταρικών μεμβρανών με αποτέλεσμα την 

διάσπαση των τελευταίων. Στον κερατοειδή, κλινικά αυτό οδηγεί σε απόπτωση του 

επιθηλίου.9 

 Αν η βάση έχει μεγάλη διαπερατότητα , που είναι ανάλογη με την αύξηση του 

pH, δεδομέδνου ότι το ανιόν του υδροξυλίου καταστρέφει τις προστατευτικές 

γλυκοσαμινογλυκάνες στο στρώμα του κερατοειδούς, και φθάσει στο κυκλικό σώμα του 

οφθαλμού, εκτός από την αύξηση του pH, στο υδατώδες υγρό του προσθίου θαλάμου 

παρουσιάζεται και πτώση των επιπέδων της γλυκόζης και της ασκορβάτης. Τούτο μπορεί 

να είναι και η αιτία  μείωσης της σύνθεσης του κολλαγόνου όψιμα.10-12   

Εξέλκωση και πρωτεϊνόλυση: Τα αλκαλικά εγκαύματα  προκαλούν εξέλκωση στο 

στρώμα του κερατοειδούς που εμφανίζεται περίπου 2 με 3 εβδομάδες μετά το έγκαυμα 



και είναι αποτέλεσμα πρωτεϊνολυτικών μηχανισμών σε συνδυασμό με ανεπαρκή 

σύνθεση κολλαγόνου.13 Η προκληθείσα φλεγμονή ελκύει τα πολυμορφοπύρηνα στη 

περιοχή της επιθηλιακής απόπτωσης. Αυτά διηθούν το στρώμα και εκκρίνουν 

πρωτεϊνολυτικά ένζυμα, όπως οξική γλυκοσιδάση 14, ελαστάση, καθεψίνη G και 

κολλαγονολυτικά  ένζυμα ,15-19 όπως η κολλαγονάση, η οποία εμφανίζεται 9 ώρες 

περίπου μετά το έγκαυμα, αλλά φθάνει στο μέγιστο της δράσης της 2 με 3 εβδομάδες 

αργότερα.20-23 Σε μικρότερο βαθμό κολλαγονάση φαίνεται να παράγουν και τα 

επιθηλιακά κύτταρα και οι ινοβλάστες στο στρώμα του κερατοειδούς.21,24 

 Οι ελεύθερες ρίζες συνεργούν στην καταστροφή των ιστών και στην εξέλκωση 

του στρώματος του κερατοειδούς. Εκτενέστερη αναφορά στη δράση τους γίνεται στο 

κεφάλαιο 2. 

 Ανεπάρκεια σύνθεσης του κολλαγόνου: Το κυκλικό σώμα, υπό φυσιολογικές 

συνθήκες συγκεντρώνει την ασκορβάτη στο υδατώδες υγρό του προσθίου θαλάμου σε 

επίπεδα περίπου 20 φορές πάνω από εκείνα του πλάσματος. Αν το επθήλιο του κυκλικού 

σώματος καταστραφεί, όπως συμβαίνει στα βαριάς μορφής αλκαλικά εγκαύματα, 

παρατηρείται πτώση στα επίπεδα της ασκορβάτης, ουσία απαραίτητη για τη μετατροπή 

της λυσίνης και προλίνης σε υδροξυλυσίνη και υδροξυπρολίνη αντίστοιχα. Η μετατροπή 

αυτή αποτελεί ένα από τα ουσιαστικά βήματα στη σύνθεση του κολλαγόνου και συνεπώς 

η δυνατότητα αυτής της σύνθεσης μειώνεται σημαντικά. Επίσης, η ασκορβάτη είναι 

απαραίτητη για τη μετατροπή των μονοκυττάρων σε ινοβλάστες, για τη δημιουργία του 

φυσιολογικού σκληρού ενδοπλασμικού πλέγματος και παίζει σημαντικό ρόλο στη 

σύνθεση των γλυκοζαμινογλυκανών.13 

 



Βαθμός εγκαύματος και πρόγνωση: 

 

Η ισχαιμία που προκαλείται από το έγκαυμα στη περιοχή του 

σκληροκερατοειδούς ορίου (ΣΚΟ) του οφθαλμού, αποτελεί έναν από τους σημαντικούς 

παράγοντες στην πρόγνωση του αλκαλικού εγκαύματος, δεδομένου ότι τα αρχικά 

κύτταρα (stem cells) του επιθηλίου του κερατοειδούς βρίσκονται στην περιοχή αυτή.25-27 

Επομένως, η επαρκής ανάπλαση των επιθηλιακών κυττάρων εξαρτάται από το μέγεθος 

της ισχαιμίας του ΣΚΟ. Η ταξινόμηση των εγκαυμάτων κερατοειδούς σε βαθμούς, 

τέθηκε από τον Hughes1,6 και τροποποιήθηκε αργότερα από τους Ballen28 και 

 Roper-Hall 29: 

 

Βαθμός Ι : Καλή Πρόγνωση 

Απόπτωση επιθηλίου κερατοειδούς χωρίς ισχαιμία στη περιοχή του ΣΚΟ. 

 

Βαθμός ΙΙ: Καλή Πρόγνωση 

Ελαφρά επιφανειακή θολερότητα κερατοειδούς. 

Διακρίνονται σαφώς κατά την εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία οι λεπτομέρειες της 

ίριδος. 

Ισχαιμία στη περιοχή του ΣΚΟ (λιγότερο από το 1/3 της διαμέτρου) 

 

 

 

 



Βαθμός ΙΙΙ: Συγκρατημένη Πρόγνωση (εικ. 1,2) 

Θόλωση στο στρώμα του κερατοειδούς. 

Οι λεπτομέρειες της ίριδος δεν διακρίνονται σαφώς κατά την εξέταση στη σχισμοειδή 

λυχνία  

Ισχαιμία στη περιοχή του ΣΚΟ (1/3 με 1/2  της διαμέτρου) 

 

Βαθμός ΙV: Κακή Πρόγνωση (εικ. 4) 

Καθολική θόλωση του κερατοειδούς. 

Η ίριδα και η κόρη του οφθαλμού δεν διακρίνονται κατά την εξέταση στη σχισμοειδή 

λυχνία  

Ισχαιμία στη περιοχή του ΣΚΟ (πέραν του 1/2  της διαμέτρου) 

 

Κλινική εικόνα (κατά Smolin και Thoft 13) 

  

Η κλινική πορεία του αλκαλικού εγκαύματος του κερατοειδούς ακολουθεί τρείς 

φάσεις: 

1. Οξεία φάση 

2. Πρώιμη φάση επούλωσης 

3. Όψιμη φάση επούλωσης και επιπλοκών 

 

 

 

 



1. Οξεία φάση: 

 

Σε αυτή τη φάση, η οποία αρχίζει αμέσως μετά τον τραυματισμό και διαρκεί μία 

εβδομάδα, η άμεση τοξική δράση της βάσης καταστρέφει τις κυτταρικές μεμβράνες και 

όλους ή μερικούς από τους παρακάτω ιστούς, ανάλογα με τη διαπερατότητα της τοξικής 

ουσίας: επιθήλιο κερατοειδούς και επιπεφυκότος, κερατοειδοκύτταρααρα στο στρώμα 

του κερατοειδούς, τα νεύρα του κερατοειδούς, το ενδοθήλιο του κερατοειδούς, τα αγγεία 

στη περιοχή του ΣΚΟ, κυτταρικά και αγγειακά στοιχεία του ακτινωτού σώματος, το 

επιθήλιο του φακού. Κλινικά παρατηρείται έλλειμμα (απόπτωση) επιθηλίου 

κερατοειδούς και επιπεφυκότος, θόλωση του στρώματος του κερατοειδούς, νέκρωση και 

ισχαιμία στη περιοχή του ΣΚΟ. Σε βαρύτερα εγκαύματα παρατηρείται επίσης 

ιριδοκυκλίτιδα, καταρράκτης και δευτερογενής αύξηση της ενδοφθαλμίου πιέσεως. 

 

2. Πρώιμη φάση επούλωσης: 

 

Η φάση αυτή που διαρκεί μία με τρεις εβδομάδες, είναι η περίοδος κατά την 

οποία αναπλάσσονται τα επιθηλιακά κύτταρα του κερατοειδούς και του επιπεφυκότος, 

με στόχο την επικάλυψη και προστασία της βολβικής επιφάνειας. Επίσης, μία 

επιφανειακή θόλωση του κερατοειδούς μπορεί και να υποχωρήσει πλήρως στο τέλος 

αυτής της φάσης. Η επιθυμητή αυτή πορεία δεν είναι όμως πάντα εφικτή, δεδομένου ότι 

στα βαριάς μορφής εγκαύματα και λόγω της καταστροφής των αρχικών κυττάρων (stem 

cells) στη περιοχή του ΣΚΟ, η ανάπλαση του επιθηλίου του κερατοειδούς δεν 

επιτυγχάνεται και επακολουθεί η τρίτη φάση. 



3. Όψιμη φάση επούλωσης και επιπλοκές: 

 

Σε αυτή τη φάση, αποτυχία της ανάπλασης του επιθηλίου μετά τη τρίτη εβδομάδα  

έχει σαν επακόλουθο την έναρξη της διαδικασίας της τήξης του κερατοειδούς. Κλινικά, η 

τήξη αυτή εμφανίζεται ως εξέλκωση και λέπτυνση του στρώματος του κερατοειδούς. Ο 

βαθμός της τήξης εξαρτάται από τον ανταγωνισμό μεταξύ των μηχανισμών σύνθεσης και 

αποσύνθεσης του κολλαγόνου. Μια ύστατη προσπάθεια επούλωσης επιχειρείται με τη 

δημιουργία νεοαγγειώσεων από τη περιοχή του ΣΚΟ και την εισβολή των αγγείων αυτών 

στο στρώμα του κερατοειδούς, τροφοδοτώντας το με στοιχεία που υποβοηθούν στη 

σύνθεση πρωτεϊνών και πρωτεϊνογλυκανών μέσω των ινοκυττάρων που μεθίστανται στο 

στρώμα. Κλινικά, στη θέση του ελλείμματος που είχε δημιουργηθεί στον κερατοειδή από 

το έγκαυμα, εμφανίζεται θόλωση λόγω νεοαγγειακής ουλής. Αν και η θόλωση αυτή 

οδηγεί σε σημαντική πτώση της οπτικής οξύτητας, ωστόσο στα βαριάς μορφής 

εγκαύματα η δημιουργία της νεοαγγειακής ουλής είναι επιθυμητή, δεδομένου ότι 

αποτυχία και αυτού του μηχανισμού επούλωσης σημαίνει περαιτέρω τήξη του 

κερατοειδούς μέχρι διάτρησης και κατά συνέπεια απώλεια της ανατομικής ακεραιότητας 

του οφθαλμού και ολοσχερή τύφλωση. 

Άλλες επιπλοκές που όψιμα εμφανίζονται μετά από αλκαλικό έγκαυμα  είναι η 

ξηροφθαλμία και το συμβλέφαρο. 

 Ξηροφθαλμία δημιουργείται λόγω της μείωσης στην έκκριση των δακρύων εξ 

αιτίας καταστροφής των επικουρικών δακρυϊκών αδένων του επιπεφυκότος, ή της 

απόφραξης με ουλώδη ιστό, κατά την επούλωση, των εκφορητικών οδών του 

βασικού δακρυϊκού αδένος, που βρίσκονται επίσης στον επιπεφυκότα. Ξηροφθαλμία 



επίσης δημιουργείται και λόγω της καταστροφής των καλυκοειδών κυττάρων του 

επιπεφυκότος που εκκρίνουν βλέννη, η οποία είναι απαραίτητη για τη 

σταθεροποίηση των δακρύων στο υδρόφοβο επιθήλιο του κερατοειδούς. 

Η δημιουργία και το μέγεθος του συμβλεφάρου εξαρτάται από το βαθμό του 

εγκαύματος. Νέκρωση μεγάλης περιοχής του επιπεφυκότος και απώλεια του 

επιθηλίου, οδηγεί στη σύνδεση με ινώδη ιστό των απογυμνομένων από επιθήλιο 

περιοχών του βλεφαρικού και βολβικού επιπεφυκότος, στη συρρίκνωση των 

κολπωμάτων και, στη συνέχεια, στη παραμόρφωση και δυσλειτουργία των βλεφάρων 

με τη δημιουργία εντροπίου και τριχιάσεως, που οδηγούν σε περαιτέρω βλάβες στη 

βολβική επιφάνεια. 

 

Αντιμετώπιση και κλασική θεραπεία: 

 

Οι πρωταρχικοί στόχοι της θεραπείας στα αλκαλικά εγκαύματα κερατοειδούς, 

είναι η προώθηση της επιθηλιοποίησης, ο έλεγχος της οξείας φλεγμονής και η αποφυγή 

των επιπλοκών. 

Πλύση της βολβικής επιφάνειας και των κολπωμάτων του επιπεφυκότος με 

φυσιολογικό ορό ή και νερό αποτελεί μεγίστης σημασίας θεραπεία αμέσως μετά το 

έγκαυμα. Η πλύση πρέπει να είναι συνεχής και να διαρκέσει τουλάχιστον 30 λεπτά της 

ώρας. Σκοπό έχει την αφαίρεση, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερης ποσότητας από την τοξική 

ουσία, όπως επίσης και την επαναφορά του pH στα φυσιολογικά επίπεδα.30,31 

Κατόπιν τούτου γίνεται πλήρης οφθαλμολογική εξέταση και εκτίμηση του 

βαθμού του εγκαύματος. Αν είναι ελαφράς μορφής, τότε γίνεται πιεστική επίδεση του 



οφθαλμού με αντιβιοτική αλοιφή με σκοπό την προώθηση της επιθηλιοποίησης και την 

αποφυγή δευτερογενούς μόλυνσης.13  

Αν είναι βαριάς μορφής έγκαυμα τότε τοποθετείται μαλακός θεραπευτικός φακός 

επαφής μεγάλης διαμέτρου, που σκοπό έχει την προστασία του κερατοειδούς , την 

υποβοήθηση της ανάπλασης του επιθηλίου, τη μείωση της δημιουργίας συμβλεφάρου και 

τη διευκόλυνση της χορήγησης της απαραίτητης τοπικής θεραπείας υπό μορφή 

κολλυρίων. Η θεραπεία αυτή αποτελείται από αντιβιοτικά, κυκλοπληγικά, 

αντιγλαυκωματικά και κορτικοστεροειδή: 

Τοπικές σταγόνες αντιβίωσης, όπως η Γενταμικίνη 0.3% τρεις φορές ημερησίως, 

είναι συνήθως επαρκής αγωγή για την αποφυγή δευτερογενούς μόλυνσης. Τρεις φορές 

ημερησίως, επίσης, χορηγούνται τοπικά σταγόνες Ατροπίνης 2% και Φενυλεφρίνης 10% 

για κυκλοπληγία και μυδρίαση με σκοπό την μείωση του άλγους και της ενδοφθάλμιας 

φλεγμονής. Αντιγλαυκωματική θεραπεία, όπως σταγόνες Τιμολόλης 0.5% δις ημερησίως 

χορηγείται σε περίπτωση αύξησης της ενδοφθάλμιας πίεσης. Η τοπική χορήγηση 

κορτικοστεροειδών με τη μορφή σταγόνων Δεξαμεθαζόνης 0.1% 5 με 6 φορές 

ημερησίως κατά το πρώτο δεκαήμερο, σκοπό έχει τη μείωση της φλεγμονής και κατά 

συνέπεια της πρωτεϊνόλυσης που προκαλείται από τα ένζυμα  που εκκρίνουν τα 

πολυμορφοπύρηνα κύτταρα. Δεδομένου ότι τα κορτικοστεροειδή έχουν 

κολλαγονολυτική δράση και ενισχύουν την κολλαγονάση, της οποίας η δράση 

ενεργοποιείται 2 με 3 εβδομάδες μετά το έγκαυμα, η χορήγησή τους δεν ενδείκνυται 

πέραν του δεκαημέρου, διότι τότε θα οδηγήσουν σε αντίθετο από το επιθυμητό 

αποτέλεσμα συντείνοντας στη τήξη του κερατοειδούς.13 

 



Άλλες θεραπείες: 

 

1. Αναστολείς Κολλαγονάσης: 

 

Διάφορες ουσίες με ανασταλτική δράση της κολλαγονάσης έχουν κατά καιρούς 

δοκιμαστεί, ως επί το πλείστον σε πειραματικό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρονται το 

EDTA 32, η πενικιλλαμίνη 33, η τετρακυκλίνη 34, η κυστεϊνη και η ακετυλο-κυστεϊνη. 35 Η 

τελευταία, σε συγκέντρωση 10% και 20% χρησιμοποιείται και κλινικά υπό μορφήν 

κολλυρίου και χορηγείται τοπικά σε σταγόνες ανά δίωρο κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

Μειονεκτεί όμως στο γεγονός ότι είναι ασταθής ουσία, πρέπει να συντηρείται σε ψυγείο 

και έχει δυσάρεστη αποκρουστική οσμή. 

Πρόσφατα πειραματικές μελέτες έδειξαν θετικά αποτελέσματα με τη χρήση 

συνθετικών αναστολέων κολλαγονάσης, ειδικά διαμορφωμένων ώστε να προσκολώνται 

στην κολλαγονάση, αποκλείοντας τη λυτική δράση της επί του κολλαγόνου.36-39 

 

2. Εναλλακτικές θεραπείες: 

 

Σε περίπτωση που παρόλη την ως άνω θεραπεία δεν επιτυγχάνεται 

επιθηλιοποίηση του κερατοειδούς και η διαδικασία της τήξης εξελίσσεται, τότε 

απαιτείται επέμβαση με μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μεθόδους, για την 

πρόληψη της διάτρησης και τη διατήρηση της ανατομικής ακεραιότητας του βολβού: 

Ταρσορραφή: Συρραφή των βλεφάρων (άνω και κάτω) για την προστασία του 

κερατοειδούς και την προώθηση της επούλωσης.13 



Κόλλα Κυανοακρυλάτης: Τοποθέτηση της κόλλας αυτής τοπικά σε περιοχή 

όπου υπάρχει σε βάθος τήξη του κερατοειδούς με επικείμενη διάτρηση.40 

Επικάλυψη με επιπεφυκότα: Συρραφή κρημνού επιπεφυκότος, που αφαιρείται 

από τον άλλο οφθαλμό σε ετερόπλευρα εγκαύματα , σε περιοχή τήξης ή διάτρησης 

του κερατοειδούς.41 

 

Αποκατάσταση της όρασης: 

 

 Στις περιπτώσεις εκείνες που το έγκαυμα είχε σαν συνέπεια την πτώση ή και την 

απώλεια της όρασης, κυρίως λόγω θόλωσης του κερατοειδούς, μετά την επούλωση και 

την υποχώρηση της φλεγμονής, γίνεται έλεγχος της οπτικής οξύτητας και εκτίμηση των 

προοπτικών παροχής λειτουργικής όρασης. Αυτό επιτυγχάνεται με διάφορες κατά 

περίπτωση χειρουργικές επεμβάσεις: 

 

Μεταμόσχευση επιθηλίου σκληροκερατοειδούς ορίου και επιπεφυκότος: 

 

 Μία νέα επέμβαση που υπόσχεται πολλά σε ασθενείς με πρόσφατα ή και παλαιά 

αλκαλικά εγκαύματα κερατοειδούς. Πρόκειται για μια επέμβαση κατά την οποία 

αφαιρείται ο ουλώδης νεοαγγειακός ιστός από την επιφάνεια του βολβού και στη 

συνέχεια,συρράπτεται μόσχευμα δύο κρημνών σκληροκερατοειδούς ορίου και 

επιπεφυκότος από τον ετερόπλευρο οφθαλμό, σε ετερόπλευρα εγκαύματα 

(αυτομόσχευμα, εικ. 3) ή από οφθαλμό συγγενούς σε αμφοτερόπλευρα εγκαύματα 

(αλλομόσχευμα, εικ. 5) , με σκοπό την παροχή αρχικών επιθηλιακών κυττάρων από το 



μόσχευμα, τα οποία αναπλάσσονται και καλύπτουν την επιφάνεια του κερατοειδούς με 

υγιές επιθήλιο.42-43 

 

Μεταμόσχευση κερατοειδούς (Διαμπερής κερατοπλαστική): 

 

 Η κλασική διαμπερής κερατοπλαστική ενδείκνυται, όταν υπάρχει θόλωση του 

στρώματος του κερατοειδούς σε βάθος. Έχει όμως αυξημένο ποσοστό απόρριψης, όταν 

συνυπάρχουν νεοαγγειώσεις ή και ουλώδης ιστός στην κερατική επιφάνεια.44,45 Σε αυτή 

την περίπτωση το ποσοστό επιτυχίας αυξάνεται σημαντικά όταν η επέμβαση γίνεται σε 

δεύτερο στάδιο, μετά από μεταμόσχευση επιθηλίου σκληροκερατοειδούς ορίου και 

επιπεφυκότος.43 (εικ. 5, 6) 

 

Κερατοπρόθεση: 

 

 Η έσχατη λύση σε αμφοτερόπλευρα βαριάς μορφής εγκαύματα με 

αμφοτερόπλευρη ολοσχερή τύφλωση. Αντικαθίσταται ο κερατοειδής με πρόθεση, η 

οποία, αν και προσωρινά προσφέρει λειτουργική οπτική οξύτητα στους ασθενείς, 

μακροπρόθεσμα έχει χαμηλά ποσοστά επιτυχίας.47 

 

 

 

 

 

 



Kεφάλαιο 2ο  

 
____________________________________ 
 
Οι ελεύθερες ρίζες και ο κερατοειδής 
 
____________________________________ 
 
 

 

 
 
Οι ελεύθερες ρίζες παίζουν σημαντικό ρόλο στις φλεγμονές του κερατοειδούς και 

στα αλκαλικά εγκαύματα. Ο κερατοειδής προστατεύεται από τις ελεύθερες εκείνες ρίζες 

που υπάρχουν στην δακρυϊκή στιβάδα και που αναστέλλονται προτού φθάσουν στο 

στρώμα του.48-52 

Μετά το αλκαλικό έγκαυμα, οι ελεύθερες ρίζες του οξυγόνου που παράγονται 

από την αναπνευστική έκρηξη των πολυμορφοπύρηνων λευκοκυττάρων, έχουν 

πρόσβαση στο στρώμα του κερατοειδούς, όπου και η επιβλαβής τους δράση συνίσταται 

στην καταστροφή των  λιπιδίων των μεμβρανών, τη διάσπαση των αλυσίδων του DNA, 

και στον πολυμερισμό και αποπολυμερισμό των πρωτεϊνών και της υαλουρονάτης.50 

Οι ελεύθερες ρίζες αποτελούνται από το ανιόν υπεροξειδίου Ο2
- ( superoxide ion), 

και τη ρίζα υδροξυλίου  .ΟΗ (hydroxyl radical). Με τη βοήθεια του ενζύμου υπεροξειδιο 



- δισμουτάσης [Superoxide dismutase (SOD)], που σκοπό έχει την αναστολή του Ο2
-, 

παράγεται υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2): 

 

  2 Ο2
-   +  2 H+                                H2O2  +  O2 

 

Το υπεροξείδιο του οξυγόνου δρά στο χαλκό και το σίδηρο, μέταλλα  τα οποία 

ενοχοποιούνται για τη δημιουργία ρίζας υδροξυλίου, αφαιρώντας τους από ένα 

ηλεκτρόνιο:  

  Ο2
-    +   Cu+2                                     Cu+1  +  O2            

   

  Ο2
-    +   Fe+3                                  Fe+2  +  O2

 

Η ρίζα του υδροξυλίου (.OH), ουσία  υψηλά δραστική και καταστροφική, 

τελικά παράγεται με την αντίδραση Fenton:51 

  H2Ο2  +  Cu+1                                     Cu+2  +  .OH  +  OH- 

H2Ο2
   +   Fe+2                                      Fe+3  +  .OH  +  OH- 

 

 

Η ελεύθερη ρίζα υδροξυλίου (.OH) βρέθηκε ότι οδηγεί σε αποσύνθεση του 

κολλαγόνου του στρώματος του κερατοειδούς, συμβάλλοντας έτσι στην διαδικασία 

εξέλκωσης και τήξης του κερατοειδούς.53 Επίσης, το υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) 

καταστρέφει τα επιθηλιακά κύτταρα του κερατοειδούς.54 

Ο φυσιολογικός κερατοειδής περιέχει υπεροξειδιο- δισμουτάση ( SOD) με υψηλή 

δράση, περισσότερη από εκείνη στον αμφιβληστροειδή και στον κρυσταλλοειδή φακό, 



και δρα καταλυτικά στις ελεύθερες ρίζες του Ο2
-, προστατεύοντας έτσι τον ιστό από την 

καταστροφική τους δράση.55,56 Η χρήση του ενζύμου SOD αλλά και του ασκορβικού 

οξέος, που λειτουργεί επίσης σαν κυνηγός ελευθέρων ριζών, μείωσαν το βαθμό 

εξέλκωσης και προστάτεψαν τον κερατοειδή από επαπειλούμενη διάτρηση μετά το 

αλκαλικό έγκαυμα σε κερατοειδείς κονίκλων.50-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 3ο 

____________________________________ 

Δεσφερριοξαμίνη, 

Ψευδαργυρο-δεσφερριοξαμίνη & 

Γαλλιο-δεσφερριοξαμίνη 
____________________________________ 
 

 

 

 
 
Η δεσφερριοξαμίνη (DFO), φαρμακευτική ουσία που χορηγείται στη θεραπεία 

της θαλασσαιμίας από το 1960, λόγω της χηλικής της δράσης στο σίδηρο, έχει 

χρησιμοποιηθεί και στην οφθαλμολογία, με τη μορφή σταγόνων και οφθαλμικής αλοιφής 

για την θεραπεία εναποθέσεων σιδήρου στον κερατοειδή μετά από αφαίρεση αλλοτρίων 

σωμάτων σιδήρου.58,59 Εργασίες όμως έδειξαν, ότι η δεσφερριοξαμίνη δρα και σαν 

αναστολέας ελευθέρων ριζών με προστατευτική δράση στην καρδιακή λειτουργία μετά 

από καρδιακή ισχαιμία  σε σκύλους 60 όπως επίσης, ότι μειώνει σημαντικά την παραγωγή 



των ελευθέρων ριζών από τα πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα, σε ασθενείς που έχουν 

υποβληθεί σε εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς, προστατεύοντας τα αγγεία από τη λυτική 

δράση του υπεροξειδίου και της ρίζας του υδροξυλίου στα ενδοθηλιακά τους κύτταρα.61

Η ψευδαργυρο-δεσφερριοξαμίνη (ZnDFO), το σύμπλεγμα αυτό μετάλλου και 

χημικής ένωσης, φαίνεται να προστατεύει τους ιστούς από τη βιολογική βλάβη που 

προκαλείται από τις ελεύθερες ρίζες, απομακρύνοντας το χαλκό και το σίδηρο από τις 

θέσεις συνδέσεώς τους, όπου λειτουργούν σαν κέντρα συνεχούς παραγωγής ριζών. 

Τούτο επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση, στην αλυσίδα αντιδράσεων παραγωγής 

ριζών, του χαλκού ή του σιδήρου με ψευδάργυρο και την παραγωγή φερριοξαμίνης ή 

χαλκο-φερριοξαμίνης αντίστοιχα. Με αυτό τον μηχανισμό έλξης (“pull mechanism”) 

ελευθερώνεται ο ψευδάργυρος, εκτοπίζοντας έτσι (“pushing out”) συνεχώς τα άλλα δύο 

μέταλλα από τις θέσεις συνδέσεώς τους.62,63 Η χρήση της ψευδαργυρο-δεσφερριοξαμίνης 

μείωσε την παραγωγή των ελευθέρων ριζών και προστάτεψε τον ισχαιμικό 

αμφιβληστροειδή γαλής από σοβαρή βλάβη κατά τη διάρκεια της πρώιμης φάσης 

εναιμάτωσης, όπως επίσης, προστάτεψε την ισχαιμική καρδιά ποντικών κατά τη διάρκεια 

εναιμάτωσης.64-66 

Η γαλλιο-δεσφερριοξαμίνη (GaDFO), ένα επίσης σύμπλεγμα μετάλλου και 

χημικής ένωσης, προστάτεψε τον ισχαιμικό αμφιβληστοειδή γαλής67 και το ισχαιμικό 

μυοκάρδιο ποντικού από βλάβη, λόγω δράσης των ελευθέρων ριζών κατά τη διάρκεια 

εναιμάτωσης (μη δημοσιευμένα στοιχεία). 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
   Σκοπός της μελέτης 

  

 

 

 



_________________________________ 

Σκοπός εκπόνησης της μελέτης 

_________________________________ 

 

 

 

 

Βάσει των προαναφερθέντων βιβιλιογραφικών στοιχείων, η παραγωγή ελευθέρων 

ριζών οξυγόνου, δρα αρνητικά στην επούλωση του κερατοειδούς μετά από αλκαλικό 

έγκαυμα, υποβοηθώντας την εξέλκωση και την τήξη του.Όπως προκύπτει, επίσης, από τη 

βιβιλιογραφία, η δεσφερριοξαμίνη, η ψευδαργυρο-δεσφερριοξαμίνη και η γαλλιο-

δεσφερριοξαμίνη φαίνεται να δρουν σαν αναστολείς των ελευθέρων ριζών.  

Σκοπός λοιπόν, της παρούσης εργασίας, είναι η μελέτη της αποτελεσματικότητας 

των τριών αυτών χημικών ουσιών στη μείωση της τήξης του κερατοειδούς μετά από 

αλκαλικό έγκαυμα σε κερατοειδείς κονίκλων. Το μοντέλο του αλκαλικού εγκαύματος 

εφαρμόζεται σε πενήντα συνολικά κονίκλους, σε δύο πειράματα  διάρκειας 28 ημερών το 

καθένα, όπου η δράση των υπό μελέτη ουσιών συγκρίνεται με τη δράση φυσιολογικού 

ορού που δίδεται στις ομάδες ελέγχου. 

Επίσης, δεδομένου ότι η υποδόρια και ενδοφλέβια χρήση της δεσφερριοξαμίνης, 

σε ασθενείς που πάσχουν από θαλασσαιμία, ειδικά σε παρατεταμένες υψηλές δόσεις, 



μπορεί να συνοδεύεται από τοξικότητα  στους οφθαλμούς, με τη μορφή καταρράκτου ή 

αμφιβληστοειδοπάθειας,68-73 προσετέθη και τρίτο πείραμα  διάρκειας επτά ημερών, για 

τη μελέτη της τοξικότητας της δεσφερριοξαμίνης στους οφθαλμούς πέντε κονίκλων, 

όπου εκτός της κλινικής εξέτασης και της ιστοπαθολογικής μελέτης, έγινε και 

ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα  για την εκτίμηση της λειτουργίας του 

αμφιβληστροειδούς.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Μέρος Β΄ 
 

Ειδικό μέρος 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 4ο 

____________________________________ 

Υλικό και Μέθοδοι 

____________________________________ 
 

 

 

 

 

Πειραματόζωα: 

 

Πενήντα πέντε συνολικά κόνικλοι χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία αυτή, των 

οποίων το βάρος κυμαινόταν μεταξύ 1,7 και 2,4 Κg. Η χρήση τους έγινε σύμφωνα με την 

οδηγία του ARVO (The Association for Research in Vision and Ophthalmology), τη 

σχετική με τη χρήση των πειραματοζώων στην έρευνα (ARVO Resolution on the Use of 

Animals in Research). Τα ζώα στεγάστηκαν χωριστά και ελάμβαναν τροφή, τρεχούμενο 

νερό και λίθιο βάσει 12ώρου προγράμματος εναλλαγής φωτός-σκότους. 

Η νάρκωση των κονίκλων έγινε με ενδομυϊκή ένεση κεταμίνης 25 mg/Kg βάρους 

και νατριούχου πεντοβαρβιτάλης 45 mg/Kg βάρους. 

 



Μοντέλο αλκαλικού εγκαύματος κερατοειδούς κονίκλου: 

 

Μετά τη νάρκωση, ένας βλεφαροδιαστολέας τοποθετήθηκε στον δεξιό οφθαλμό 

και ο κερατοειδής αναισθητοποιήθηκε με ενστάλλαξη οφθαλμικών σταγόνων Benoxinate 

0,2%. Για τη δημιουργία αλκαλικού εγκαύματος, χρησιμοποιήθηκε ακτινωτό τρύπανο 

τύπου Barron διαμέτρου 7,5 mm με ενσωματωμένη αναρρόφηση του δακτυλίου (Katena, 

Denville, NJ, U.S.A.) ο οποίος τοποθετήθηκε στο κέντρο του κερατοειδούς. Στην 

κοιλότητα του δακτυλίου έγινε έγχυση 0,4 cc διαλύματος καυστικής σόδας ή άλλως 

Υδροξειδίου του Νατρίου (NaOH) σε συγκέντρωση ενός Normal (1Ν). Μετά από την 

έκθεση του κερατοειδούς για 60 δευτερόλεπτα, η καυστική ουσία απομακρύνθηκε με τη 

τοποθέτηση μικροσπόγγου κελλουλόζης μέσα στην κοιλότητα του δακτυλίου. Στη 

συνέχεια, το τρύπανο αφαιρέθηκε και έγινε πλύση του κερατοειδούς με 10 cc 

φυσιολογικού ορού (NaCl 0,9%). Αμέσως παρατηρήθηκε στο κέντρο του κερατοειδούς 

στρόγγυλη περιοχή εγκαύματος, διαμέτρου 7,5 χιλιοστών (εικ. 7, 8). 

 

Πείραμα 1o: Μελέτη της αποτελεσματικότητας της ψευδαργυρο-δεσφερριοξαμίνης. 

  

Είκοσι κόνικλοι χρησιμοποίηθηκαν σε αυτή τη μελέτη. Μετά τη νάρκωση και τη 

δημιουργία του εγκαύματος, τα ζώα χωρίστηκαν με τη μέθοδο της τυχαίας κατανομής σε 

δύο ομάδες. Σε δέκα από αυτά (ομάδα 1) χορηγήθηκε θεραπεία με διάλυμα 220 μmol 

ψευδαργυρο-δεσφερριοξαμίνης (ZnDFO) σε αναλογία  Zn:DFO 1.0 προς 1.0, και στα 

άλλα 10 χορηγήθηκε θεραπεία με το έκδοχο (NaCl 0,9%). Η θεραπεία χορηγήθηκε με τη 

μορφή ενστάλλαξης σταγόνων στον κερατοειδή του δεξιού οφθαλμού, ανά 2ωρο από τις  



7 π.μ. ως τις 7 μ.μ. για 28 ημέρες. Επίσης και στις δύο ομάδες χορηγήθηκαν κατά τη 

διάρκεια των 28 ημερών σταγόνες κολλυρίου γενταμικίνης 0,3% δις ημερησίως για την 

αποφυγή δευτερογενούς μόλυνσης. 

 

Πείραμα 2ο: Μελέτη της αποτελεσματικότητας της δεσφερριοξαμίνης και της 

γαλλιο-δεσφερριοξαμίνης. 

 

Τριάντα κόνικλοι χρησιμοποίηθηκαν σε αυτή τη μελέτη. Μετά τη νάρκωση και 

τη δημιουργία του εγκαύματος, τα ζώα χωρίστηκαν με τη μέθοδο της τυχαίας κατανομής 

σε τρεις ομάδες. Σε δέκα από αυτά (ομάδα 1) χορηγήθηκε θεραπεία με διάλυμα 220 

μmol δεσφερριοξαμίνης (DFO), σε 10 (ομάδα 2) χορηγήθηκε θεραπεία με διάλυμα 220 

μmol γαλλιο-δεσφερριοξαμίνης (GaDFO) σε αναλογία  Ga:DFO 1.0 προς 1.0 και στα 

άλλα 10 (ομάδα 3) χορηγήθηκε θεραπεία με το έκδοχο (NaCl 0,9%). Η θεραπεία 

χορηγήθηκε με τη μορφή ενστάλλαξης σταγόνων στον κερατοειδή του δεξιού οφθαλμού, 

ανά 2ωρο από τις 7 π.μ. ως τις 7 μ.μ. για 28 ημέρες. Επίσης, και στις τρεις ομάδες 

χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια των 28 ημερών σταγόνες κολλυρίου γενταμικίνης 0,3% 

δις ημερησίως, για την αποφυγή δευτερογενούς μόλυνσης. 

 

Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της χορηγηθείσας θεραπείας στα πειράματα 1 και 2. 

 

α) Εξέταση των κονίκλων στη σχισμοειδή λυχνία (βιομικροσκόπηση): 

Κατά τη διάρκεια της κάθε πειραματικής μελέτης (28 ημέρες), πραγματοποιήθηκε 

δύο φορές την εβδομάδα κλινική εξέταση του κερατοειδούς του δεξιού οφθαλμού των 



κονίκλων, με τη χρήση σχισμοειδούς λυχνίας (8 εξετάσεις). Κατά την εξέταση ο 

οφθαλμίατρος αγνοούσε το θεραπευτικό σχήμα που εχορηγείτο στα εξεταζόμενα 

πειραματόζωα (εικ. 9). Ελέγχθηκαν και καταγράφηκαν οι εξής παράμετροι: 

1. Το βάθος της εξέλκωσης (τήξης) του κερατοειδούς, που βαθμολογήθηκε σύμφωνα με 

την παρακάτω κλίμακα 57: 

Βαθμός 0 = Απουσία εξέλκωσης (εικ. 10) 

Βαθμός Ι = Εξέλκωση που περιορίζεται στο πρόσθιο 1/3 του πάχους του 

κερατοειδούς (εικ. 11). 

Βαθμός ΙΙ = Εξέλκωση που εκτείνεται ως το μέσο 1/3 του πάχους του κερατοειδούς 

(εικ. 12). 

Βαθμός ΙΙΙ = Εξέλκωση που εκτείνεται ως το οπίσθιο 1/3 του πάχους του  

κερατοειδούς (εικ. 13). 

Βαθμός IV = Απώλεια όλου του στρώματος και προβολή της δεσκεμετίου μεμβράνης 

(δεσκεματοκοίλη, εικ. 14). 

Βαθμός V = Διάτρηση κερατοειδούς (εικ. 15). 

2. Το εμβαδόν της περιοχής της εξέλκωσης του κερατοειδούς (σε mm2). Υπολογίστηκε 

πολλαπλασιάζοντας τη μεγαλύτερη με την κάθετη σε αυτή διάμετρο της εξέλκωσης. 

3. Το εμβαδόν του επιθηλιακού ελλείμματος του κερατοειδούς (σε mm2). Υπολογίστηκε 

πολλαπλασιάζοντας τη μεγαλύτερη με την κάθετη σε αυτή διάμετρο του 

ελλείμματος. 

4. Η έκταση της νεοαγγείωσης του κερατοειδούς (εικ. 16). Υπολογίστηκε 

πολλαπλασιάζοντας τα μήκη των νεοαγγειώσεων (mm2), από τη περιοχή του 



σκληροκερατοειδούς ορίου προς το κέντρο, του άνω και κάτω τμήματος του 

κερατοειδούς. 

β ) Υπερηχητική παχυμετρία και φωτογράφηση: 

 Tις ημέρες της κλινικής εξέτασης, έγινε προσπάθεια εκτίμησης του πάχους του 

κερατοειδούς στη περιφέρεια και στο κέντρο του εγκαύματος, με υπερηχητική 

παχυμετρία (Ultrasonic pachymetry, DGH 2000, DGH technologies inc., U.S.A, εικ. 17). 

 Μετά το πέρας κάθε κλινικής εξέτασης, φωτογραφίστηκαν στη σχισμοειδή 

λυχνία, για τεκμηρίωση, οι κερατοειδείς ορισμένων κονίκλων με αντιπροσωπευτικά 

κλινικά σημεία. 

 

γ ) Ιστοπαθολογική εξέταση: 

Μετά την τελευταία εκτίμηση (την 28η ημέρα), τα πειραματόζωα θυσιάστηκαν 

και οι κερατοειδείς του δεξιού οφθαλμού αφαιρέθηκαν για ιστοπαθολογική εξέταση. 

 

Πείραμα 3ο: Μελέτη της τοξικότητας της δεσφερριοξαμίνης. 

  

 Πέντε κόνικλοι χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη της τοξικότητας της 

δεσφερριοξαμίνης στον οφθαλμό. Τα πειραματόζωα αυτά δεν υποβλήθηκαν σε γενική 

νάρκωση ή αλκαλικό έγκαυμα. Τους χορηγήθηκε τοπική θεραπεία σε μορφή 

ενστάλλαξης σταγόνων, διαλύματος 220 μmol δεσφερριοξαμίνης (DFO) στον δεξιό 

οφθαλμό και φυσιολογικού ορού (NaCl 0.9%) στον αριστερό οφθαλμό. Η θεραπεία 

χορηγήθηκε για 7 ημέρες από τις 7 π.μ. έως τις 7 μ.μ. με συχνότητα μίας σταγόνας κάθε 

30 λεπτά της ώρας. 



Εκτίμηση της τοξικότητας της χορηγηθείσας θεραπείας στο πείραμα 3  

 

α ) Εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία (Βιομικροσκόπηση): 

 Έγινε δύο φορές κλινική εξέταση και των δύο οφθαλμών των κονίκλων με τη 

χρήση σχισμοειδούς λυχνίας (βιομικροσκόπηση). Η πρώτη αμέσως προ της έναρξης της 

θεραπείας και η δεύτερη την έβδομη ημέρα, αμέσως μετά τη λήξη της θεραπείας. 

Αναζητήθηκαν, κατά την εξέταση, σημεία τοξικότητας στον επιπεφυκότα και τον 

κερατοειδή, όπως, επίσης, και σημεία θόλωσης του κρυσταλλοειδούς φακού. 

 

β ) Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη (Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα - ΗΑΓ): 

 Έγινε δύο φορές Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα (ΗΑΓ) και των δύο 

οφθαλμών των πέντε κονίκλων. Η πρώτη φορά, μία ημέρα προ της έναρξης της 

θεραπείας και η δεύτερη, αμέσως μετά τη λήξη της θεραπείας και της δεύτερης κλινικής 

εξέτασης. Για την εκτέλεση του ΗΑΓ, χρησιμοποιήθηκε νάρκωση με το προαναφερθέν 

σχήμα. 

 Το ΗΑΓ έγινε μετά από 30 λεπτά σκότους. Οι οφθαλμοί μελετήθηκαν μετά από 

μυδρίαση με τη χρήση σταγόνων τροπικαμίδης 1%. Μέτρηση πλήρους πεδίου ΗΑΓ έγινε 

με φωτοερεθιστή τύπου Grass PS2 σε απόσταση 20 εκατοστών από τον οφθαλμό, με 

λευκές λάμψεις έντασης Ι4. Για την καταγραφή των γραφημάτων χρησιμοποιήθηκε 

μονοπολικό ηλεκτρόδιο τύπου Henkens Medical Workshop. Η βελόνη στη μετωπιαία 

χώρα λειτούργησε ως αναφορά, και το ούς λειτούργησε ως γείωση. Εγινε σύγκριση των  

τιμών, προ και μετά της θεραπείας, των μεγεθών των α και β κυμάτων του ΗΑΓ των 

οφθαλμών και εκφράζονται ως ποσοστιαία διαφορά. 



γ ) Ιστoπαθολογική εξέταση: 

Μετά το δεύτερο Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα, οι κόνικλοι θυσιάστηκαν 

και οι οφθαλμοί αφαιρέθηκαν με εξώρυξη αμφοτερόπλευρα, για ιστοπαθολογική 

εξέταση. 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Α ) Πειράματα 1 και 2. 

  

Στα πειράματα 1 και 2 συντάχτηκε για το κάθε πειραματόζωο καμπύλη 

συσχέτισης των διαφόρων εξεταζομένων παραμέτρων και του χρόνου (ημέρα της 

κλινικής εξέτασης) για όλη την περίοδο του πειράματος, και έγινε υπολογισμός της 

περιοχής κάτω της καμπύλης (SPSS program for Windows). Για κάθε παράμετρο 

συγκρίθηκαν οι υπολογισθείσες περιοχές μεταξύ των ομάδων, χρησιμοποιώντας το one-

tailed Mann-Whitney U test. 

 Για τις παραμέτρους εκείνες που έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά, έγινε 

περαιτέρω υπολογισμός με τη χρήση του one-tailed Mann-Whitney U test, για την 

ανάδειξη των συγκεκριμένων ημερών της κλινικής εξέτασης, όπου υπήρξε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων. 

 Οι μέσες τιμές στα αποτελέσματα και στο κείμενο παρουσιάζονται με την 

σταθερά τυπικού μέσου σφάλματος  (+SEM). 

 

 



Β ) Πείραμα 3: 

  

 Γιά το τρίτο πείραμα, έγινε χρήση του Mann-Whitney U test, για τη σύγκριση 

των αποτελεσμάτων του ΗΑΓ μεταξύ του δεξιού και του αριστερού οφθαλμού, προ και 

μετά τη θεραπεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 5ο 

____________________________________ 

Αποτελέσματα 
____________________________________ 
 

 

 

 

 

Πείραμα 1o: Μελέτη της αποτελεσματικότητας της ψευδαργυρο-δεσφερριοξαμίνης. 

 

Ένα πειραματόζωο της ομάδας 1 απέθανε προ της λήξης της μελέτης (ημέρα 10) 

και δεν συμπεριλήφθηκε στις στατιστικές αναλύσεις. Δεν παρουσιάστηκαν περιπτώσεις 

δευτερογενούς μόλυνσης κατά τη διάρκεια της μελέτης. 

 

Α) Βαθμός εξέλκωσης κερατοειδούς: 

  

Στην ομάδα 1 η διαδικασία εξέλκωσης του κερατοειδούς, που άρχισε να 

εμφανίζεται την 7η ημέρα (μέσος βαθμός, 0,2 + 0,1), έφτασε στο μέγιστο την ημέρα 17 

(1,0 + 0,3), και παρουσίασε υποχώρηση από την ημέρα 21 (0,8 + 0,5) έως την ημέρα 28 

(0,4 + 0,2 - Γράφημα 1). 



 Στην ομάδα 2  η διαδικασία εξέλκωσης του κερατοειδούς, που άρχισε να 

εμφανίζεται την 7η ημέρα (μέσος βαθμός, 1,4 + 0,5), έφτασε στο μέγιστο την ημέρα 21 

(2,7 + 0,6), και παρουσίασε υποχώρηση από την ημέρα 24 (1,9 + 0,6) έως την ημέρα 28 

(1,7 + 0,7 -Γράφημα 1). 

 Οι βαθμοί εξέλκωσης στην ομάδα 1 ήσαν στατιστικά μικρότεροι συγκριτικά με 

την ομάδα 2 (p < 0,02), κατά τη διάρκεια της μελέτης. Η σύγκριση των  μέσων βαθμών 

εξέλκωσης μεμονωμένα  στις ημέρες της κλινικής εξέτασης, έδειξαν ότι  ήσαν 

στατιστικά μικρότεροι στην ομάδα 1 τις ημέρες από 7 έως και 24 (p < 0,05 - Πίνακας 

5.1), με οριακή διαφορά την ημέρα 10. 

 Στην ομάδα 1 ο μέγιστος βαθμός εξέλκωσης ήταν η δημιουργία δεσκεματοκοίλης 

(βαθμός 4) μόνο σε ένα πειραματόζωο, ενώ δεν υπήρξαν περιπτώσεις διάτρησης (βαθμός 

5). Αντιθέτως στην ομάδα 2, παρατηρήθηκε διάτρηση σε 2 περιστατικά και 

δεσκεματοκοίλη σε τρία (Πίνακας 5.2). 

 

Β ) Το εμβαδόν της περιοχής του έλκους του κερατοειδούς: 

 

 Στην ομάδα 1, η μέση τιμή του εμβαδού του έλκους κατά τη διάρκεια της μελέτης 

κυμάνθηκε μεταξύ 0 mm2 (ημέρα 3) και 1,5 + 0,9 mm2 (ημέρα 17), ενώ στην ομάδα 2, η 

τιμή αυτή κυμάνθηκε μεταξύ  0 mm2 (ημέρα 3) και 5,4 + 2,4 mm2 (ημέρα 14 -Γράφημα 

2). 

 Το εμβαδόν του έλκους του κερατοειδούς κατά τη διάρκεια της μελέτης, ήταν 

στατιστικά μικρότερο στην  ομάδα 1, συγκριτικά με την ομάδα 2 (p < 0,05). Η σύγκριση 

των  μέσων τιμών του εμβαδού του έλκους, μεμονωμένα  στις ημέρες της κλινικής 



εξέτασης,έδειξαν ότι  ήσαν στατιστικά μικρότερες στην ομάδα 1 τις ημέρες από 10 έως 

και 21 (p < 0,05 - Πίνακας 5.3). 

 

Γ ) Το εμβαδόν του επιθηλιακού ελλείμματος και η έκταση των νεοαγγειώσεων. 

 

 Στην ομάδα 1, η μέση τιμή του εμβαδού του επιθηλιακού ελλείμματος κατά τη 

διάρκεια της μελέτης, κυμάνθηκε μεταξύ 5,0 + 1,8 mm2 (ημέρα 3) και 11,5 + 3,2 mm2 

(ημέρα 17), και στην ομάδα 2, κυμάνθηκε μεταξύ 3,0 + 1,3 mm2 (ημέρα 28) και 9,7 + 4,2 

mm2 (ημέρα 21 - Γράφημα 3). Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στο εμβαδόν 

του επιθηλιακού ελλείμματος μεταξύ των δύο ομάδων, κατά τη διάρκεια της μελέτης (p 

= 0,23). 

 Στην ομάδα 1, η μέση τιμή της έκτασης των νεοαγγειώσεων κατά τη διάρκεια της 

μελέτης, κυμάνθηκε μεταξύ 0 mm2 (ημέρα 3) και 27 + 7,2 mm2 (ημέρα 28), και στην 

ομάδα 2, κυμάνθηκε μεταξύ 0 mm2 (ημέρα 3) και 27,2 + 4,3 mm2 (ημέρα 28 - Γράφημα 

4). Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στην έκταση των νεοαγγειώσεων μεταξύ 

των δύο ομάδων, κατά τη διάρκεια της μελέτης (p = 0,34). 

 

 

 

 

 

 

 



Δ ) Υπερηχητική παχυμετρία κερατοειδούς και φωτογράφηση: 

 

Λόγω της λέπτυνσης του κερατοειδούς (μέχρι και διάτρησης σε ορισμένες 

περιπτώσεις), και λόγω της περιορισμένης ευαισθησίας της χρησιμοποιηθείσας συσκευής 

της παχυμετρίας (αλλά και όλων των μέχρι σήμερα διαθεσίμων συσκευών), τις 

περισσότερες φορές και ειδικότερα  μετά τη δεύτερη εβδομάδα από την έναρξη της 

μελέτης, η μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς κατέστη αδύνατη. Δεδομένου ότι 

ορισμένες μετρήσεις σε μερικά από τα πειραματόζωα και όχι σε όλες τις ημέρες της 

εξέτασής τους, δεν θα είχαν καμμία στατιστική σημασία, η προσπάθεια της παχυμετρίας 

εγκαταλείφθηκε την τέταρτη εβδομάδα. Γιά τους παραπάνω λόγους και λόγω του ότι και 

οι μετρήσεις που έγιναν κρίθηκαν μη ακριβείς, εξ αιτίας της διαφορετικής ταχύτητας των 
υπερήχων σε υγιή και σε ουλώδη ιστό, παχυμετρία δεν επιχειρήθηκε στο Πείραμα 2. 

 Οι κερατοειδείς των κονίκλων φωτογραφήθηκαν για τεκμηρίωση. 

Φωτογραφήθηκαν: το έγκαυμα του κερατοειδούς αμέσως μετά τη δημιουργία του, οι 

διάφοροι βαθμοί εξέλκωσης του κερατοειδούς και οι νεοαγγειώσεις. 

 

Ε ) Ιστοπαθολογική εξέταση: 

 

 Η ιστοπαθολογική εξέταση των κερατοειδών με Αιματοξυλίνη και Εοσίνη, έδειξε 

διήθηση πολυμορφοπύρηνων λευκοκυττάρων στο στρώμα του κερατοειδούς, 

καταστροφή του στρώματος, και έλλειψη συνέχειας του ακέραιου επιθηλίου. Ο βαθμός 

των παραπάνω ευρημάτων ήταν ανάλογος με το βαθμό της εξέλκωσης του κερατοειδούς, 

ασχέτως της χορηγηθείσας θεραπείας (εικ. 18 – 23). 



Πείραμα 2ο: Μελέτη της αποτελεσματικότητας της δεσφερριοξαμίνης και της 

γαλλιο-δεσφερριοξαμίνης. 

 

 Τρία πειραματόζωα απεβίωσαν την πρώτη ημέρα κατά τη νάρκωση, και η μελέτη 

έγινε με 9 κονίκλους για την κάθε ομάδα.  Δεν παρουσιάστηκαν περιπτώσεις 

δευτερογενούς μόλυνσης κατά τη διάρκεια της μελέτης. 

 

Α) Βαθμός εξέλκωσης κερατοειδούς: 

  

Στην ομάδα 1, η διαδικασία εξέλκωσης του κερατοειδούς άρχισε να εμφανίζεται 

την 10η ημέρα με μέσο βαθμό εξέλκωσης  0,3 + 0,2, ο οποίος ήταν και ο μέγιστος κατά 

τη διάρκεια της μελέτης. Η εξέλκωση παρουσίασε υποχώρηση από την ημέρα 14 (0,1 + 

0,1) έως την ημέρα 28 (0,1 + 0,1 - Γράφημα 5 ). 

 Στην ομάδα 2, η διαδικασία εξέλκωσης του κερατοειδούς, που άρχισε να 

εμφανίζεται την 7η ημέρα (μέσος βαθμός, 0,2 + 0,1), έφτασε στο μέγιστο την ημέρα 17 

(1,7 + 0,5), και παρουσίασε υποχώρηση από την ημέρα 21 (1,2 + 0,6) έως την ημέρα 28 

(1,0 + 0,7 - Γράφημα 5 ). 

 Στην ομάδα 3,  η διαδικασία εξέλκωσης του κερατοειδούς, που άρχισε να 

εμφανίζεται την 3η ημέρα (μέσος βαθμός, 0,1 + 0,1), έφτασε στο μέγιστο την ημέρα 14 

(0,9 + 0,5), και παρουσίασε υποχώρηση από την ημέρα 21 (0,7 + 0,4) έως την ημέρα 28 

(0,1 + 0,1 - Γράφημα 5 ). 

 Οι βαθμοί εξέλκωσης στην ομάδα 1 ήσαν στατιστικά μικρότεροι συγκριτικά με 

την ομάδα 2 (p < 0,02), κατά τη διάρκεια της μελέτης. Η σύγκριση των  μέσων βαθμών 



εξέλκωσης μεμονωμένα  στις ημέρες της κλινικής εξέτασης, έδειξαν ότι  ήσαν 

στατιστικά μικρότεροι στην ομάδα 1 τις ημέρες 14 (p < 0,05)  και 17 (p < 0,02 - Πίνακας 

5.4). Επίσης, οι βαθμοί εξέλκωσης στην ομάδα 1 ήσαν στατιστικά μικρότεροι συγκριτικά 

με την ομάδα 3 (p < 0,02), κατά τη διάρκεια της μελέτης. Η σύγκριση των  μέσων 

βαθμών εξέλκωσης μεμονωμένα  στις ημέρες της κλινικής εξέτασης δεν έδειξαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές.  

Σύγκριση των βαθμών εξέλκωσης μεταξύ των ομάδων 2 και 3, επίσης δεν 

παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές.  

 Κατά τη διάρκεια της μελέτης, στην ομάδα 1 το μέγιστο της εξέλκωσης ήταν 1ου 

βαθμού (4 κόνικλοι), ενώ παρουσιάστηκαν περιστατικά δεσκεματοκοίλης (βαθμός 4) 

στις ομάδες 2 (1 περιστατικό) και 3 (1 περιστατικό), όπως και περιστατικό διάτρησης 

(βαθμός 5) στην ομάδα 2 (1 περιστατικό, Πίνακας 5.5).  

 

Β ) Το εμβαδόν της περιοχής του έλκους του κερατοειδούς: 

 

 Στην ομάδα 1, η μέση τιμή του εμβαδού του έλκους κατά τη διάρκεια της μελέτης 

κυμάνθηκε μεταξύ 0 mm2 (ημέρα 3) και 0,8 + 0,7 mm2 (ημέρα 10), ενώ στην ομάδα 2, η 

τιμή αυτή κυμάνθηκε μεταξύ  0 mm2 (ημέρα 3) και 2,5 + 1,0 mm2 (ημέρα 17), και στην 

ομάδα 3 κυμάνθηκε μεταξύ 0,2 + 0,2 mm2 (ημέρα 3) και 1,4 + 0,7 mm2 (ημέρα 17, 

Γράφημα 6). 

 Το εμβαδόν του έλκους του κερατοειδούς κατά τη διάρκεια της μελέτης, ήταν 

στατιστικά μικρότερο στην  ομάδα 1, συγκριτικά με την ομάδα 2 (p < 0,05). Η σύγκριση 

των  μέσων τιμών του εμβαδού του έλκους, μεμονωμένα  στις ημέρες της κλινικής 



εξέτασης, έδειξαν ότι  ήσαν στατιστικά μικρότερες στην ομάδα 1 τις ημέρες 14 (p = 

0,05)  και 17 (p < 0,02 - Πίνακας 5.6). Το εμβαδόν του έλκους του κερατοειδούς κατά τη 

διάρκεια της μελέτης, ήταν στατιστικά μικρότερο στην  ομάδα 1, συγκριτικά με την 

ομάδα 3 (p < 0,01). Η σύγκριση όμως των  μέσων τιμών του εμβαδού του έλκους, 

μεμονωμένα  στις ημέρες της κλινικής εξέτασης, δεν έδειξαν στατιστικά  σημαντικές 

διαφορές. 

 Σύγκριση του εμβαδού του έλκους μεταξύ των ομάδων 2 και 3, επίσης δεν 

παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

 

Γ ) Το εμβαδόν του επιθηλιακού ελλείμματος και η έκταση των νεοαγγειώσεων. 

 

 Στην ομάδα 1, η μέση τιμή του εμβαδού του επιθηλιακού ελλείμματος κατά τη 

διάρκεια της μελέτης, κυμάνθηκε μεταξύ 10,7 + 3,1 mm2 (ημέρα 3) και 1,1 + 1,0 mm2 

(ημέρα 17), στην ομάδα 2, κυμάνθηκε μεταξύ 10,2 + 2,2 mm2 (ημέρα 3) και 4,4 + 2,0 

mm2 (ημέρα 14), και στην ομάδα 3, μεταξύ 8,6 + 2,0 mm2 (ημέρα 3) και 1,8 + 1,2 mm2 

(ημέρα 28, Γράφημα 7). 

 Τα επιθηλιακά ελλείμματα ήσαν στατιστικά μικρότερα στην ομάδα 1, συγκριτικά 

με την ομάδα 2 κατά τη διάρκεια της μελέτης (p < 0,05). Η σύγκριση των μέσων τιμών 

του εμβαδού των ελλειμμάτων μεμονωμένα τις ημέρες της κλινικής εξέτασης έδειξε ότι 

ήσαν στατιστικά μικρότερες στην ομάδα 1 τις ημέρες 17 (p < 0,02) και 21 (p < 0,05, 

Πινακας 5.7).  

Δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο εμβαδόν του επιθηλιακού 

ελλείμματος μεταξύ των ομάδων 1 και 3, και μεταξύ των ομάδων 2 και 3. 



 Στην ομάδα 1, η μέση τιμή της έκτασης των νεοαγγειώσεων κατά τη διάρκεια της 

μελέτης, κυμάνθηκε μεταξύ 0 mm2 (ημέρα 3) και 22 + 3,1 mm2 (ημέρα 21), στην ομάδα 

2, κυμάνθηκε μεταξύ 0 mm2 (ημέρα 3) και 21,4 + 2,6 mm2 (ημέρα 21), και στην ομάδα 3 

μεταξύ 0 mm2 (ημέρα 3) και 23,4 + 1,3 mm2 (ημέρα 24, Γράφημα 8).  Δεν υπήρξε 

στατιστικά σημαντική διαφορά στην έκταση των νεοαγγειώσεων μεταξύ των ομάδων, 

κατά τη διάρκεια της μελέτης. 

 

Δ ) Ιστοπαθολογική εξέταση: 

 

 Η ιστοπαθολογική εξέταση των κερατοειδών με Αιματοξυλίνη και Εοσίνη, έδειξε 

διήθηση πολυμορφοπύρηνων λευκοκυττάρων στο στρώμα του κερατοειδούς, 

καταστροφή του στρώματος, και έλλειψη συνέχειας του ακέραιου επιθηλίου. Ο βαθμός 

των παραπάνω ευρημάτων ήταν ανάλογος με το βαθμό της εξέλκωσης του κερατοειδούς, 

ασχέτως της χορηγηθείσας θεραπείας. 

 

Πείραμα 3ο: Μελέτη της τοξικότητας της δεσφερριοξαμίνης. 

 

Α ) Εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία (Βιομικροσκόπηση): 

 

 Στην κλινική εξέταση  με τη σχισμοειδή λυχνία του δεξιού και αριστερού 

οφθαλμού των πέντε κονίκλων, προ της έναρξης και μετά τη λήξη της τοπικής 

θεραπείας, δεν ανευρέθησαν σημεία τοξικότητας στην επιφάνεια του βολβού, όπως 



ερυθρότητα και οίδημα του επιπεφυκότος, στικτή κερατίτιδα ή ιριδοκυκλίτιδα. Επίσης, 

δεν παρουσιάστηκαν σημεία θόλωσης του κρυσταλλοειδούς φακού (καταρράκτης). 

 

Β ) Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη (Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα - ΗΑΓ): 

 

Οι μεταβολές στο ΗAΓ εκφράστηκαν σε ποσοστιαία διαφορά στο μέγεθος του 

κύματος α και του κύματος β μετά τη λήξη της θεραπείας, ως προς τα μεγέθη των 

αντιστοίχων κυμάτων προ της έναρξης της θεραπείας.Ο υπολογισμός αυτός έγινε τόσο 

για τον δεξιό οφθαλμό (σταγόνες DFO), όσο και για τον αριστερό οφθαλμό (σταγόνες 

NaCl 0,9%). 

Για τους δεξιούς οφθαλμούς, η μέση τιμή του μεγέθους για τα κύματα α μετά τη 

λήξη της θεραπείας ήταν 158,6 % + 17,1 (διακύμανση: 98,95 % με 200 %) του μεγέθους 

προ της έναρξης της θεραπείας. Η μέση τιμή του μεγέθους για τα κύματα β μετά τη λήξη 

της θεραπείας ήταν 122,3 % + 21,8 (διακύμανση: 84,4 % με 197,8 %) του μεγέθους προ 

της έναρξης της θεραπείας (Πίνακας 5.8). 

Για τους αριστερούς οφθαλμούς, η μέση τιμή του μεγέθους για τα κύματα α μετά 

τη λήξη της θεραπείας ήταν 162,5 % + 34,1 (διακύμανση: 57,95 % με 253,15 %) του 

μεγέθους προ της έναρξης της θεραπείας. Η μέση τιμή του μεγέθους για τα κύματα β 

μετά τη λήξη της θεραπείας ήταν 91,8 % + 10,1 (διακύμανση: 54,7 % με 99,2 %) του 

μεγέθους προ της έναρξης της θεραπείας (Πίνακας 5.8). 

Η σύγκριση μεταξύ του δεξιού οφθαλμού και του αριστερού οφθαλμού, σε ό,τι 

αφορά την ποσοστιαία διαφορά του μεγέθους των κυμάτων προ και μετά τη θεραπεία, 



δεν έδειξε στατιτικά σημαντικά στοιχεία, ούτε για το κύμα α του ΗΑΓ (p = 0.49), αλλά 

ούτε και για το κύμα β (p = 0.47). 

 

γ ) Ιστoπαθολογική εξέταση: 

  

Η ιστοπαθολογική εξέταση των οφθαλμών των κονίκλων δεν έδειξε παθολογικά 

ευρήματα στον αμφιβληστροειδή, τόσο των οφθαλμών που χορηγήθηκε  DFO, όσο και 

εκείνων που χορηγήθηκε NaCl 0,9% (εικ. 24). 
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Τα βαριάς μορφής οφθαλμικά αλκαλικά εγκαύματα, επιδρούν στα κυτταρικά 

στοιχεία του κερατοειδούς, όπως το επιθήλιο, τα κερατοκύτταρα και το ενδοθήλιο.Στους 

μη κυτταρικούς ιστούς του κερατοειδούς, παρατηρείται υδρόλυση των 

γλυκοσαμινογλυκανών και κολλαγονόλυση. Αυτή η αποσύνθεση του κερατοειδούς 

προκαλεί άμεση και έντονη φλεγμονώδη αντίδραση και αργή διαδικασία 

επανασυγκρότησης του στρώματος. 48   

Τα προϊόντα των φλεγμονωδών κυττάρων παίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία 

εξέλκωσης στον κερατοειδή. Τα  ουδετερόφιλα κυριαρχούν στη φλεγμονώδη αντίδραση 

και στον ερεθισμό τους προκαλείται έκρηξή τους και ελευθέρωση κοκκιωδών ενζύμων 

και ελευθέρων ριζών οξυγόνου. 48 

Το γεγονός ότι η χορήγηση της υπεροξειδιο-δισμουτάσης - ενζύμου που βρίκεται 

στον κερατοειδή και σκοπό έχει την προστασία του από τις ελεύθερες ρίζες του 



οξυγόνου 55 – μείωσε το βαθμό εξέλκωσης σε κερατοειδείς κονίκλων που υπέστησαν 

αλκαλικό έγκαυμα 50, αποδεικνύει ότι το υπεροξείδιο (Ο2 - ) ή τα παράγωγά του 

εμπλέκονται στη διαδικασία εξέλκωσης του κερατοειδούς, είτε αρχίζοντας είτε 

επιταχύνοντας τη διαδικασία αυτή. Αυτό, πιθανώς το επιτυγχάνουν  προκαλώντας 

αποσύνθεση του κολλαγόνου και των πολυσακχαριδίων, εφόσον εξασφαλίσουν 

πρόσβαση στο στρώμα του κερατοειδούς. 50 

 

Γενικές παρατηρήσεις επί του μοντέλου του αλκαλικού εγκαύματος. 

 

Στην παρούσα εργασία, δόθηκε μεγάλη σημασία στις λεπτομέρειες εκείνες που 

εγγυούνται την, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 

Τα πειραματόζωα στεγάζονταν και τρέφονταν σύμφωνα με τις διεθνείς 

προδιαγραφές και κάτω από τις ίδιες περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Η ίδια αναισθησία 

χορηγήθηκε σε όλους τους κονίκλους ανάλογα με το βάρος τους. Γιά τη δημιουργία του 

αλκαλικού εγκαύματος στον κερατοειδή, χρησιμοποιήθηκε καυστική σόδα 

συγκέντρωσης 1 Κανονικότητας (1Ν), της οποίας η έγχυση γινόταν με σταθερή 

δοσολογία (0,4cc) και με τρύπανο σταθερής διαμέτρου (7,5 mm), με το οποίο, λόγω της 

ενσωματωμένης αναρρόφησης του δακτυλίου του, αποφεύγεται η εκχύλιση της 

καυστικής ουσίας στα όρια πέραν της διαμέτρου των 7,5 χιλιοστών στο κέντρο του 

κερατοειδούς. Η θεραπεία χορηγείτο ανά δίωρο επί δωδεκαώρου καθημερινά, και οι 

ουσίες που περιέχονταν στα κολλύρια, ήταν άγνωστες σε εκείνους που της χορηγούσαν, 

αφού είχαν γραπτές οδηγίες για κάθε φιαλίδιο κολλυρίου με συγκεκριμένο χρώμα να 



γίνεται ενστάλλαξη μιας σταγόνας στους κονίκλους με συγκεκριμένους άτακτα 

διανεμημένους αριθμούς. 

 Η κλινική εξέταση των κονίκλων γινόταν σε 2 σταθερές ημέρες την εβδομάδα 

κατά τη διάρκεια των τεσσάρων εβδομάδων του κάθε πειράματος, από οφθαλμίατρο (τον 

συγγραφέα της παρούσης εργασίας) ο οποίος αγνοούσε πλήρως το είδος της θεραπείας 

που χορηγείτο σε κάθε εξεταζόμενο πειραματόζωο. 

Η κλινική εικόνα της πορείας του αλκαλικού εγκαύματος του κερατοειδούς σε 

όλους τους κονίκλους ασχέτως θεραπείας, κατοχυρώνει κατ’αρχήν την σταθερότητα και 

αναπαραγωγιμότητα του πειραματικού αυτού μοντέλου. Χαρακτηριστικό είναι, όπως 

αναφέρεται και στη βιβλιογραφία 11 ότι σε όλες τις περιπτώσεις, η μεγαλύτερη εξέλκωση 

παρατηρήθηκε μεταξύ της δεύτερης και τρίτης εβδομάδος (Γραφήματα 1 και 5). 

 

Συζήτηση επί των αποτελεσμάτων 

 

Στην παρούσα εργασία χορηγήθηκαν τοπικά σε κερατοειδείς κονίκλων μετά από 

αλκαλικό έγκαυμα τρεις ουσίες, η δεσφερριοξαμίνη, η ψευδαργυρο-δεσφερριοξαμίνη και 

η γαλλιο-δεσφερριοξαμίνη, που κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η ιδιότητά τους ως 

αναστολείς των ελευθέρων ριζών του οξυγόνου. 60,61,64-66,67 

Στο πρώτο πείραμα χορηγήθηκε τοπικά ψευδαργυρο-δεσφερριοξαμίνη (ZnDFO)σε 

αναλογία Zn/DFO 1:1 με σκοπό την προστασία του κερατοειδούς από τις καταστροφικές 

συνέπειες των ελευθέρων ριζών. Τα αποτελέσματα και οι στατιστικές αναλύσεις του 

πειράματος αυτού έδειξαν ότι στους κονίκλους που χορηγήθηκε η ZnDFO 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση τόσο του εμβαδού αλλά και του βάθους της 



εξέλκωσης του κερατοειδούς. Επίσης, η ZnDFO προστάτεψε τους κερατοειδείς από  

διάτρηση. Χαρακτηριστικά, ενώ σε ένα μόνο από τους κονίκλους της ομάδας 1 

παρατηρήθηκε δεσκεματοκοίλη, στην ομάδα 2 (ομάδα ελέγχου) παρατηρήθηκε 

δεσκεματοκοίλη σε τρεις κονίκλους και διάτρηση κερατοειδούς σε άλλους δύο (Πίνακας 

5.2). 

Πιθανώς λοιπόν, η ευεργετική αυτή επίδράση να οφείλεται στην ανασταλτική δράση 

της ουσίας στις ελεύθερες ρίζες. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η ελευθέρωση του 

ψευδαργύρου κατά την διαδικασία αναστολής των ριζών, ενδεχομένως να επηρεάζει την 

επούλωση του κερατοειδούς. Ο ψευδάργυρος αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη 

σύνθεση του κολλαγόνου και λαμβάνει μέρος στη διαδικασία σταθεροποίησης των 

κυτταρικών μεμβρανών, όπως επίσης και στη μείωση της κινητικότητας και 

φαγοκυτταρικής δραστηριότητας των πολυμορφοπύρηνων κυττάρων. 74 Ακόμη, στη 

βιβλιογραφία αναφέρεται θετική δράση του ψευδαργύρου στην επούλωση τραυμάτων 

75,76 πράγμα όμως που δεν έχει αποδειχθεί για τον κερατοειδή. 77,78 Τα αποτελέσματα της 

θετικής δράσης της ψευδαργυρο-δεσφερριοξαμίνης στην αντιμετώπιση των αλκαλικών 

εγκαυμάτων, που έδειξε η παρούσα μελέτη, έχουν δημοσιευθεί τον Μάρτιο του 1998 στο 

περιοδικό Cornea. 79  

 Στο δεύτερο πείραμα χορηγήθηκαν Δεσφερριοξαμίνη (DFO) και Γαλλιο-

δεσφερριοξαμίνη (GaDFO), η δεύτερη σε αναλογία Ga/DFO 1:1 με στόχο και πάλι την 

προστασία του κερατοειδούς από τις ελεύθερες ρίζες του οξυγόνου. Η στατιστική 

ανάλυση των αποτελεσμάτων στο πείραμα αυτό έδειξαν ότι στους κονίκλους που 

χορηγήθηκε η DFO παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση τόσο του εμβαδού 

αλλά και του βάθους της εξέλκωσης του κερατοειδούς. Επίσης, η μέγιστη εξέλκωση σε 



αυτή την ομάδα κονίκλων (ομάδα 1)  ήταν 1ου βαθμού, ενώ από ένα περιστατικό 

δεσκεματοκοίλης παρουσίασαν οι ομάδες 2 και 3. Επίσης, διάτρηση παρουσιάστηκε σε 

ένα κόνικλο της ομάδος 2 (Πίνακας 5.5). Ακόμη, η επιθηλιοποίηση του κερατοειδούς 

κατά τη διάρκεια της μελέτης, σύμφωνα με τις μετρήσεις των επιθηλιακών ελλειμμάτων 

κατά την εξέταση των κονίκλων, ήταν ταχύτερη στην ομάδα 1 συγκριτικά με την ομάδα 

2. Σε σύγκριση με την ομάδα 3 ήταν μεν ταχύτερη, όχι όμως με στατιστικά σημαντική 

διαφορά. Στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η χρήση της δεσφερριοξαμίνης προστάτεψε 

από νέκρωση δερματικό μόσχευμα  σε μοντέλο χοίρων. 79 Το γεγονός ότι η 

δεσφερριοξαμίνη προστάτεψε τον κερατοειδή μειώνοντας το μέγεθος της εξέλκωσης 

αλλά και ενδεχομένως επιταχύνοντας την επιθηλιοποίηση του, προφανώς οφείλεται στην 

ιδιότητα της ουσίας αυτής να αναστέλει τις ελεύθερες ρίζες. Επίσης, η χηλική της δράση 

στο σίδηρο, δράση για την οποία είναι και ευρέως γνωστή, προφανώς παίζει κάποιο 

ρόλο, δεδομένου ότι ο σίδηρος με το χαλκό, είναι τα κατ’εξοχήν μέταλλα που 

ενοχοποιούνται για τη δημιουργία της ρίζας του υδροξυλίου (redox-active metals). 62

 Η χρήση της Γαλλιο-δεσφερριοξαμίνης (GaDFO) δεν προστάτεψε τον κερατοειδή 

των κονίκλων από την εξέλκωση, δεδομένου ότι σε όλες τις παραμέτρους δεν υπήρξε 

στατιστικά σημαντική διαφορά από την ομάδα ελέγχου. Αντίθετα, σε έναν από τους 

κονίκλους αυτής της ομάδος, παρουσιάστηκε διάτρηση. Επίσης, η επιθηλιοποίηση ήταν 

στατιστικά  ασθενέστερη από την ομάδα της DFO. Η μη θετική δράση της Γαλλιο-

δεσφερριοξαμίνης, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι, όπως πρόσφατα αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία, το χημικό αυτό σύμπλεγμα είναι ευαίσθητο και ασταθές. 81 Επίσης, λόγω 

της αργής επιθηλιοποίησης στην ομάδα αυτή, ακόμη και σε σύγκριση με την ομάδα 

ελέγχου (χωρίς όμως στατιστικά σημαντική διαφορά), πιθανώς οφείλεται σε αρνητική 



δράση του γαλλίου στα επιθηλιακά κύτταρα. Αυτή η υπόθεση, δεν μπορεί να 

τεκμηριωθεί επιστημονικά, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν στοιχεία στη βιβλιογραφία, 

αφού δεν έχει χορηγηθεί ποτέ με τοπική χρήση στον οφθαλμό. 

Η δεσφερριοξαμίνη, που χορηγείται ενδοφλέβια ή υποδόρια στη θαλασσαιμία, 

λόγω της χηλικής της δράσης στο σίδηρο, έχει κατά καιρούς ενοχοποιηθεί για τοξικότητα 

στους οφθαλμούς, δημιουργώντας καταρράκτη ή αμφλιβληστοειδοπάθεια. 68-73 Στο 

τρίτο, λοιπόν, πείραμα και επί επτά ημερών μελετήθηκε η τοξικότητα της 

δεσφερριοξαμίνης στους υγιείς οφθαλμούς πέντε κονίκλων, χρησιμοποιώντας τετραπλή 

δόση στους χρόνους ενστάλλαξης, σε σύγκριση με τη δόση που χορηγήθηκε στο δεύτερο 

πείραμα. Εκτός από την κλινική εξέταση των προσθίων ημιμορίων (κερατοειδούς, 

επιπεφυκότος, φακού), έγινε και Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα για τη μελέτη της 

τοξικότητας στον αμφιβληστροειδή. Τα αποτελέσματα, τόσο του ΗΑΓ, όσο και της 

κλινικής εξέτασης σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, έδειξαν ότι δεν υπήρξαν ενδείξεις 

τοξικότητας από την τοπική χρήση της δεσφερριοξαμίνης. Αυτό επιβεβαιώθηκε και με 

την ιστοπαθολογική μελέτη των οφθαλμών των κονίκλων. Προφανώς, οι μεγάλες δόσεις 

και η μακρόχρονη παρεντερική χορήγηση της δεσφερριοξαμίνης δεν μπορεί να συγκριθεί 

με τη τοπική της χρήση σε ό,τι αφορά την τοξικότητα. Σε παλαιότερες εργασίες, όπου η 

ουσία αυτή χορηγήθηκε τοπικά σε μορφή οφθαλμικής αλοιφής ή κολλυρίου για τη 

διάλυση εναποθέσεων σιδήρου στην επιφάνεια του κερατοειδούς, δεν αναφέρεται η 

παρουσία, ούτε όμως και η απουσία τοξικής δράσης.58-59

 

 

 



Συμπεράσματα 

 

 Βάσει των βιβλιογραφικών δεδομένων, οι ελεύθερες ρίζες του οξυγόνου, 

συντείνουν στην προκληθείσα εξέλκωση του κερατοειδούς μετά από αλκαλικό έγκαυμα. 

 Η βλάβη όμως που προκαλείται από το έγκαυμα είναι πολυπαραγοντική και οι 

ελεύθερες ρίζες είναι μόνο μια εκ των πολλαπλών ουσιών που ελευθερώνονται στους 

ιστούς κατά τη διαδικασία μιας φλεγμονής. Είναι λοιπόν δύσκολα εφικτή η πλήρης 

αντιμετώπιση των αλυσιδωτών αντιδράσεων μιας φλεγμονής και, κατά συνέπεια, της 

διαδικασίας εξέλκωσης του κερατοειδούς, με τον έλεγχο μόνο ενός από τους παράγοντες 

που την προκαλούν. Αυτό πιθανώς εξηγεί και το γεγονός ότι η δράση όλων των ουσιών 

που χρησιμοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και αυτών στις ομάδες ελέγχου, ήταν 

σχεδόν παρόμοια σε ό,τι αφορά την επιθηλιοποίηση και την νεοαγγείωση στον 

κερατοειδή. Εδώ αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν ανευρέθησαν στη βιβλιογραφία στοιχεία 

που να συνδέουν τις ελεύθρες ρίζες του υδροξυλίου με τη νεοαγγείωση και την 

επιθηλιοποίηση (εκτός της τοξικής δράσης του H2O2 στα επιθηλιακά κύτταρα 54). 

Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής έδειξαν ότι η δεσφερριοξαμίνη και η 

ψευδαργυρο-δεσφερριοξαμίνη, ουσίες με αποδεδειγμένη ανασταλτική δράση στις 

ελεύθερες ρίζες, μείωσαν σημαντικά το βαθμό εξέλκωσης και τήξης του κερατοειδούς 

και τον προστάτεψαν από τον κίνδυνο διάτρησης. 

 Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι η τοπική χρήση της δεσφερριοξαμίνης και 

ψευδαργυρο-δεσφερριοξαμίνης, πιθανόν να έχουν κάποιο ρόλο σαν συμπληρωματική 

θεραπεία στην αντιμετώπιση αλκαλικών εγκαυμάτων του κερατοειδούς. 

     

 



____________________________________ 
 
Περίληψη 
 
____________________________________ 

 

 

 

 

 Τα αλκαλικά εγκαύματα του κερατοειδούς αποτελούν κλινικό πρόβλημα που 

θέτει σε κίνδυνο την ανατομική ακεραιότητα του οφθαλμού, δεδομένου ότι προκαλούν 

εξέλκωση και τήξη του κερατοειδούς με πιθανότητα διάτρησης, ανάλογα με την ουσία 

και τη σοβαρότητα του εγκαύματος, και κατά συνέπεια απώλεια όρασης μέχρι και 

ολοσχερή τύφλωση. 

 Οι ελεύθερες ρίζες του οξυγόνου, είναι ένας από τους παράγοντες εκείνους που 

συντείνουν στη διαδικασία τήξης του κερατοειδούς μετά από αλκαλικό έγκαυμα. 

 Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη της αποτελεσματικότητας της 

δεσφερριοξαμίνης, ψευδαργυρο-δεσφερριοξαμίνης και της γαλλιο-δεσφερριοξαμίνης, 

ουσιών με αποδεδειγμένη ανασταλτική δράση στις ελεύθερες ρίζες, στην προστασία του 

κερατοειδούς από τήξη μετά από αλκαλικό έγκαυμα. 



 Γιά το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε μοντέλο αλκαλικού εγκαύματος 

κερατοειδούς με καυστική σόδα σε πενήντα συνολικά κονίκλους σε δύο πειράματα 

διαρκείας 28 ημερών το καθένα. 

 Στο πρώτο πείραμα (είκοσι κόνικλοι) χορηγήθηκε τοπικά ψευδαργυρο-

δεσφερριοξαμίνη σε 10 κονίκλους και φυσιολογικός ορός (έκδοχο) σε άλλους 10 (ομάδα 

ελέγχου). Στο δεύτερο πείραμα (τριάντα κόνικλοι) χορηγήθηκαν τοπικά 

δεσφερριοξαμίνη (10 κόνικλοι), γαλλιοδεσφερριοξαμίνη (10 κόνικλοι) και φυσιολογικός 

ορός (10 κόνικλοι, ομάδα ελέγχου). Η τοπική χορήγηση της θεραπείας και στα δύο 

πειράματα, με μορφή ενστάλλαξης σταγόνων στον κερατοειδή, έγινε με συχνότητα μιας 

σταγόνας ανά δίωρο επί δωδεκαώρου καθημερινά κατά τη διάρκεια των 28 ημερών. 

 Γιά την αξιολόγηση της χορηγούμενης θεραπείας οι κόνικλοι εξετάζονταν 

κλινικά στη σχισμοειδή λυχνία δύο φορές την εβδομάδα και μελετήθηκαν οι εξής 

παράμετροι στον κερατοειδή: βαθμός εξέλκωσης , εμβαδόν έλκους, εμβαδόν 

επιθηλιακού ελλείματος και έκταση των νεοαγγειώσεων. Επίσης, κατά το τέλος του κάθε 

πειράματος και αφού οι κόνικλοι θυσιάστηκαν, αφαιρέθηκε ο κερατοειδής για 

ιστοπαθολογική μελέτη. 

 Σε τρίτο πείραμα (πέντε κόνικλοι), μελετήθηκε η τοξικότητα της 

δεσφερριοξαμίνης με τη χορήγησή της τοπικά σε υγιείς οφθαλμούς με συχνότητα μίας 

σταγόνας ανά μισή ώρα επί δωδεκαώρου καθημερινά για μια εβδομάδα. Στους 

ετερόπλευρους οφθαλμούς των πέντε αυτών κονίκλων χορηγήθηκε φυσιολογικός ορός 

με την ίδια συχνότητα (ομάδα ελέγχου). Γιά την αξιολόγηση της τοξικότητας, οι 

κόνικλοι εξετάσθηκαν κλινικά στη σχισμοειδή λυχνία πριν την έναρξη και μετά τη λήξη 

της θεραπείας, και αναζητήθηκαν σημεία τοξικότητας, όπως στικτή κερατίτιδα, 



ερεθισμός του επιπεφυκότος και καταρράκτης. Επίσης, για τη μελέτη της τοξικότητας 

στον αμφιβληστροειδή έγινε ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα πριν την έναρξη και 

μετά τη λήξη της θεραπείας, και μετά το τέλος της μελέτης και αφού θυσιάστηκαν οι 

κόνικλοι, αφαιρέθηκαν οι οφθαλμοί γιά ιστοπαθολογική εξέταση. 

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η δεσφερριοξαμίνη και η ψευδαργυρο-

δεσφερριοξαμίνη μείωσαν σημαντικά την εξέλκωση και τήξη του κερατοειδούς στο 

μοντέλο του αλκαλικού εγκαύματος, ενώ αντίθετα η γαλλιοδεσφερριοξαμίνη δεν έδειξε 

στατιστικά σημαντική διαφορά από την ομάδα ελέγχου. Καμμία από τις χορηγηθείσες 

ουσίες δεν είχε στατιστικά σημαντική δράση στη μείωση της έκτασης της νεοαγγείωσης  

και του εμβαδού του επιθηλιακού ελλείμματος, εκτός της δεσφερριοξαμίνης που είχε  

κάποια θετικά σημεία στην επιθηλιοποίηση. 

 Η μελέτη της τοξικότητας έδειξε ότι η τοπική χορήγηση της δεσφερριοξαμίνης 

δεν είχε τοξική δράση στους οφθαλμούς των κονίκλων, όπως προκύπτει τόσο από την 

κλινική εξέταση και το ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα, όσο και από την 

ιστοπαθολογική εξέταση. 

 Από την εργασία αυτή προκύπτει ότι η ανασταλτική δράση στις ελεύθερες ρίζες 

του οξυγόνου της δεσφερριοξαμίνης και της ψευδαργυρο-δεσφερριοξαμίνης, προστάτεψε 

τον κερατοειδή των κονίκλων, μειώνοντας την εξέλκωση και τήξη του μετά από 

αλκαλικό έγκαυμα. Η μη θετική δράση σε άλλες παραμέτρους (νεοαγγείωση, 

επιθηλιοποίηση) αποδίδεταιι στο γεγονός ότι η αιτία της φλεγμονής που προκαλείται 

μετά το έγκαυμα  είναι πολυπαραγοντική, και ο έλεγχος ενός μόνο παράγοντα, όπως οι 

ελεύθερες ρίζες δεν επαρκεί γιά να αναστρέψει τα αποτελέσματα αυτής της φλεγμονής. 



Επομένως, οι ουσίες αυτές μπορούν να παίξουν συμπληρωματικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση του αλκαλικού εγκαύματος στον κερατοειδή.  
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 Corneal alkali injury is a clinical problem that endangers the anatomical integrity 

of the eye, since it leads to ulceration and melting of the cornea. This may result, 

according to the type of alkali and the severity of the injury, to corneal perforation and 

subsequent decrease or even total loss of vision. 

 The oxygen free radicals are considered as one of the incriminating factors in the 

process of corneal melting following alkali burn. 

 The purpose of the current work, is the study of the efficacy of desferrioxamine, 

zinc-desferrioxamine and gallium-desferrioxamine, compounds with proved free radical 

inhibitory properties, in protecting the cornea from melting following alkali injury. 

 A corneal alkali burn model with caustic soda was used for this purpose, in two 

experiments hosting a total of fifty rabbits. Each experiment lasted 28 days. 



 During the first experiment (20 rabbits), ten animals received topical application 

of zinc-desferrioxamine, while normal saline (vehicle) was applied to the other ten 

(control group). During the second experiment  (30 rabbits), in three groups of ten 

animals each, one group received topical desferrioxamine, the second received topical 

gallium-desferrioxamine, and the third normal saline (control group). 

 The topical use of treatment in both experiments was in the form of eye drops in 

the cornea, every two hours for twelve hours daily during the 28 days of the study. 

 To evaluate the efficacy of the applied treatment, the rabbits were examined 

clinically in the slit-lamp twice a week, and the following parameters were studied: 

ulceration grade, ulceration area, area of epithelial defect, extent of neovascularization. 

Also, at the end of each experiment, the animals were sacrificed, and the corneas were 

excised for histopathological evaluation. 

 In a third experiment hosting five rabbits, the toxicity of desferrioxamine was 

studied, using topical application of eye drops of the drug in healthy eyes every half-hour 

for twelve hours daily, during a period of one week. In the fellow eyes of those five 

rabbits normal saline was applied in the same manner (control group). To evaluate 

toxicity, the rabbits were examined clinically in the slit-lamp, before the institution and 

after the completion of the treatment, and toxicity signs were looked for, as: punctate 

keratitis, conjunctival irritation and cataract. Also for the evaluation of retinal toxicity, an 

electroretinogram was performed, before the institution and after the completion of the 

treatment. Lastly, at the end of the study, animals were sacrificed and the eyes were 

excised for histopathological evaluation. 



 The results showed that desferrioxamine and zinc-desferrioxamine significantly 

reduced the corneal ulceration and melting in the alkali burn model, while gallium-

desferrioxamine showed no statistically significant differences from the control group. 

None of the used drugs significantly reduced neovascularization or epithelial defect size, 

except desferrioxamine that showed some positive effect on epithelialization. 

 The toxicity study showed that desferrioxamine had no toxic effect on the rabbits’ 

eyes, according to the results of the clinical examination, the electroretinogram, as well as 

the histopathology report. 

 From the above, it seems that the free radical scavenging effect of 

desferrioxamine and zinc-desferrioxamine protected the rabbits’ alkali burned cornea, by 

reducing ulceration and melting. The non significant effect on other parameters such as 

neovascularization and epithelial healing, is attributed to the fact that the causes of alkali 

burn-induced inflammation are multifactorial, hence, controlling one factor alone, such as 

free radicals, seems to be insufficient to reverse the results of this inflammation. 

Therefore, these two drugs may play an adjuvant role in the management of 

corneal alkali burns. 
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