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Ι. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η λορνοξικάμη είναι ένα υδατοδιαλυτό μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο 

(ΜΣΑΦ) της κατηγορίας των οξικαμών που χορηγείται συστηματικά για τη διαχείριση του 

πόνου. Η αντιφλεγμονώδης δράση αυτής της κατηγορίας φαρμάκων οφείλεται στην αναστολή 

της σύνθεσης των προσταγλανδινών, που μεσολαβούν σε αντιδράσεις φλεγμονής και 

αναφυλαξίας. Μέχρι σήμερα, τα κορτικοστεροειδή αποτελούσαν την τυπική αγωγή για ποικίλες 

φλεγμονώδεις καταστάσεις του οφθαλμού, όπως το κυστοειδές και το διαβητικό οίδημα της 

ωχράς, η ραγοειδίτιδα και η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς. Δυστυχώς όμως, η ενδοϋαλοειδική 

έγχυση κορτικοστεροειδών έχει αναφερθεί ότι προκαλεί αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης και 

ανάπτυξη καταρράκτη. Συνεπώς, δημιουργείται η ανάγκη για την εύρεση μίας εναλλακτικής 

θεραπείας. Γενικά, είναι επιθυμητό να βρεθεί ένα φάρμακο με μεγάλο χρόνο ημιζωής, άρα και 

μεγαλύτερη διάρκεια θεραπευτικής δράσης, που να μην προκαλεί τοξικές παρενέργειες. 

ΣΚΟΠΟΣ. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εκτιμηθεί το φαρμακοκινητικό και 

τοξικολογικό προφίλ της λορνοξικάμης μετά από μία εφάπαξ ενδοϋαλοειδική χορήγηση, σε 

κουνέλια. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Για τον καθορισμό των φαρμακοκινητικών χαρακτηριστικών του 

φαρμάκου, και οι δύο οφθαλμοί 15 αλφικών κουνελιών ενέθηκαν ενδοϋαλοειδικά με 250 μg 

εμπορικώς διαθέσιμης λορνοξικάμης (Xefo® 8 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα, για 

ενδοφλέβια/ ενδομυϊκή ένεση, Nycomed Hellas S.A.). Πραγματοποιήθηκε εξόρυξη των 

οφθαλμών από 3 κουνέλια 0, 1, 2, 6 και 24 ώρες μετά την ένεση. Οι συγκεντρώσεις της 

λορνοξικάμης μετρήθηκαν στο υαλοειδές σώμα με έναν HPLC-UV/VIS ανιχνευτή. Σε ένα 

επόμενο πείραμα, χρησιμοποιήθηκαν 10 αλφικά κουνέλια για τη διαπίστωση εκδήλωσης 

αμφιβληστροειδικής τοξικότητας μετά από ενδοϋαλοειδική έγχυση λορνοξικάμης. Τα ζώα 

χωρίστηκαν σε δύο ομάδες των 5 (Ι και ΙΙ). Παρασκευάστηκαν δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις 

λορνοξικάμης, 250 μg/0,1 ml και 1500 μg/0,1ml. Η ομάδα Ι έλαβε τη χαμηλή δόση και η ομάδα 

ΙΙ έλαβε την υψηλή δόση. Οι δεξιοί οφθαλμοί έλαβαν το διάλυμα του φαρμάκου (πειραματικοί 

οφθαλμοί), ενώ οι αριστεροί οφθαλμοί ενέθηκαν με 0,1 ml ύδατος για ενέσιμα (ομάδα ελέγχου). 

Όλα τα ζώα υποβλήθηκαν σε κλινική εξέταση με έμμεση οφθαλμοσκόπηση, τονομετρία και 

ηλεκτρο-αμφιβληστροειδογραφία (ERG) πριν την ένεση. Η ίδια σειρά εξετάσεων 

πραγματοποιήθηκε και 1, 15 και 30 ημέρες μετά την ένεση. Με το πέρας των 30 ημερών 

παρακολούθησης τα ζώα θυσιάστηκαν και οι αμφιβληστροειδείς εξετάστηκαν με οπτική 

μικροσκοπία. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Η ενδοϋαλοειδική λορνοξικάμη αποβάλλεται μέσω μίας πρώτης τάξεως 

κινητική με σταθερά ρυθμού αποβολής 0.235h-1 και χρόνο ημιζωής 3,0 ώρες.  

Η ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων δεν έδειξε στατιστικά σημαντική 

διαφορά, συγκριτικά με το χρόνο, ούτε στην ενδοφθάλμια πίεση [F(3,24) = 0,979, p = 0,419], 

ούτε στο  photopic flash b-wave [F(3,24) = 0,112, p = 0,952], ούτε στο scotopic flash b-wave 

[F(3,24) = 1,918, p = 0,568]. Αντιθέτως, ιστολογική εξέταση των δειγμάτων έδειξε εκτεταμένη 

αμφιβληστροειδική βλάβη των πειραματικών οφθαλμών από όλα τα άτομα της ομάδας ΙΙ, ενώ η 

μορφολογία των πειραματικών οφθαλμών της ομάδας Ι δε διέφερε από αυτή των οφθαλμών της 

ομάδας ελέγχου. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Η ενδοϋαλοειδική λορνοξικάμη εμφανίζει τοξικότητα στον οφθαλμό που 

σχετίζεται με τη δόση. Εντούτοις, μία δόση μικρότερη ή ίση των 250 μg είναι ασφαλής και 

μπορεί να ληφθεί υπόψη ως εναλλακτική θεραπεία σε φλεγμονώδεις παθήσεις του οφθαλμού. 
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I. ABSTRACT 
 

 

INTRODUCTION. Lornoxicam is a water-soluble, non-steroid anti-inflammatory drug 

(NSAID) of the oxicam class, which is delivered systemically for the management of pain. The 

anti-inflamatory properties of this drug category are attributed to the inhibition of prostaglandin 

synthesis, which are mediated to inflammatory responses and anaphylaxis. Until today, 

corticosteroids have been a standard treatment for various inflammatory ocular conditions, such 

as cystoid macular edema, diabetic macular edema, uveitis and age-related macular 

degeneration. But unfortunately, reported side effects of intravitreal steroids include intraocular 

pressure elevation and cataract development. Consequently, this fact generates the need for the 

determination of an alternative treatment. Generally, it is desirable to find a drug with a 

prolonged half-life, thus a longer duration of therapeutic action, which will not cause deleterious 

effects to the retina. 

PURPOSE. Aim of this study is to evaluate the pharmacokinetic and toxicological profile of 

intravitreally injected lornoxicam ιn rabbits. 

METHODS. For the determination of the pharmacokinetic characteristics of the drug, both eyes 

of 15 albino rabbits were intravitreally injected with 250 μg of commercially available 

lornoxicam (for intravenous/intramuscular use, Xefo®

RESULTS. Lornoxicam is eliminated from the vitreous by a first order kinetic process with 

 8 IV/IM Injection, Nycomed Hellas S.A.). 

The eyes of 3 rabbits were enucleated at time points 0, 1, 2, 6 and 24 hours after the injection 

was performed.  Lornoxicam concentrations were measured in the vitreous humor with an 

HPLC-UV/VIS detector. In another experiment, 10 albino rabbits were recruited to ascertain if 

an intravitreal injection of lornoxicam exhibited retinal toxicity. The animals were divided into 

two groups (I and II). Two different concentrations of lornoxicam wee prepared, 250 μg/ 0.1 ml 

and 1500 μg/ 0.1 ml. Group I received the low dose and group II received the high dose. The 

right eyes were injected with the drug solution (experimental eyes), whereas the left eyes were 

injected with 0.1 ml water for injection (control eyes). All animals underwent clinical inspection 

by indirect ophthalmoscopy, tonometry and electroretinography (ERG) before the injection was 

performed. The same series of examinations were repeated at days 1, 15 and 30 after the 

injection was performed. At the end of the follow-up period, the animals were sacrificed and the 

retinas were examined by light microscopy. 

an 

elimination rate constant of 0.235h-1 and a half-life of 3.0 h. Repeated mesures ANOVA 

demonstrated no significant effect between intraocular pressure and time [F(3,24) = 0,979, p = 

0,419], or beween photopic flash b-wave and time [F(3,24) = 0,112, p = 0,952], or between 
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scotopic flash b-wave and time [F(3,24) = 1,918, p = 0,568]. On the contrary, histological 

examination of the samples revealed extended retinal damage of group II experimental eyes, 

whereas the morphology of the group I experimental eyes did not differ from that of the control 

eyes.  

CONCLUSIONS. Intravitreal lornoxicam causes dose-related toxic effect to the retina. On the 

other hand, a dose smaller or equal to 250 μg is safe and could be considered as an alternative 

treatment to ocular inflammatory conditions. 
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ΙΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

1. ΤΟ ΥΑΛΟΕΙΔΕΣ ΣΩΜΑ 

 

1.1 Ανατομικά χαρακτηριστικά 

 

Η υαλοειδής γέλη είναι μία διάφανη εξωκυττάρια ουσία που γεμίζει την κοιλότητα του 

οφθαλμού στο οπίσθιο τμήμα του κρυσταλλοειδούς φακού και περιβάλλεται από τον 

αμφιβληστροειδή. Στον άνθρωπο, το υαλοειδές σώμα είναι μία σχεδόν σφαιρική δομή που 

καταλαμβάνει όγκο 4,5ml περίπου. Το υαλοειδές σώμα είναι ουσιαστικά ακυτταρική, υψηλώς 

ενυδατωμένη (>98% νερό) εξωκυττάρια ουσία. Η ζελατινώδης δομή διατηρείται από ένα δίκτυο 

κολλαγόνων ινών χωρίς διακλαδώσεις, ετεροτυπικών στη σύνθεση, περιλαμβάνοντας 

κολλαγόνα τύπου ΙΙ, V/ΧΙ και IX. Στον ενήλικο οφθαλμό το υαλοειδές αποτελείται από τα εξής 

τμήματα (εικόνα 1):  

Φλοιός του υαλοειδούς. Αποτελεί το περιφερικό του στρώμα που έρχεται σε επαφή με τον 

αμφιβληστροειδή και φθάνει μέχρι την πριονωτή περιφέρεια. Η σύσταση της εξωτερικής 

επιφάνειας του υαλοειδούς είναι διαφορετική από αυτή των εσωτερικών του δομών. Έτσι, η 

πυκνότητα των κολλαγόνων ινών στο επιφανειακό υαλοειδές είναι υψηλότερη. Το πάχος του 

φλοιού του υαλοειδούς ποικίλλει. Κατά μέσο όρο είναι 100-300μm, αλλά εμφανίζεται 

παχύτερος στην πρόσθια υαλοειδική επιφάνεια, κοντά στο ακτινωτό σώμα και στο φακό σε 

σύγκριση με το τμήμα που βρίσκεται σε επαφή με την έσω αφοριστική μεμβράνη του 

αμφιβληστροειδούς. Η συνέχεια του υαλοειδούς διακόπτεται στον οπτικό δίσκο και λεπταίνει 

στην περιοχή της ωχράς.  

Βάση του υαλοειδούς. Είναι μία δακτυλιοειδής ζώνη που περιβάλλει την ora serrata, δηλαδή 

τη σύνδεση μεταξύ αμφιβληστροειδούς και της πρόσθιας νευρο-επιθηλιακής του προέκτασης, 

την pars plana. Στον άνθρωπο, η βάση του υαλοειδούς εκτείνεται 1,5-2 mm πρόσθια της ora 

serrata προς την pars plana, και οπίσθια μέχρι και 3-4 mm πίσω από την ora serrata προς τον 

αμφιβληστροειδή. Η επαφή του υαλοειδούς με τη βασική μεμβράνη του επιθηλίου της 

πριονωτής περιφέρειας και της έσω αφοριστικής μεμβράνης του αμφιβληστροειδούς είναι 

ιδιαίτερα ισχυρή. Η σύνδεση του υαλοειδούς με τις παραπάνω δομές είναι τόσο ισχυρή, που 

είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς το υαλοειδές από την πριονωτή περιφέρεια. 

Κεντρικό υαλοειδές. Βρίσκεται εσωτερικότερα και έρχεται πρόσθια σε επαφή με το κυκλικό 

σώμα και την πρόσθια υαλοειδική μεμβράνη. Εδώ, οι κολλαγόνες ίνες έχουν χαμηλή 
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συγκέντρωση και διατρέχουν το χώρο σε προσθιο-οπίσθια κατεύθυνση εισερχόμενες πρόσθια 

στη βάση και οπίσθια στο φλοιό του υαλοειδούς (Sebag, 1987). 

Σωλήνας του Cloquet. Αποτελεί το κεντρικότερο τμήμα του υαλοειδούς που έρχεται σε 

επαφή εξωτερικά με το κεντρικό υαλοειδές. Έχει σχήμα χωνοειδές, με πορεία σιγμοειδή, και το 

πρόσθιο πλατύτερο τμήμα αντιστοιχεί στο φακό, το δε οπίσθιο στενότερο στην οπτική θηλή. 

Είναι οπτικά κενός και σπάνια περιέχει ίνες, υπολείμματα του εμβρυϊκού σωλήνα του Cloquet 

(Balazs, 1975). Έτσι το υαλοειδές στην περιοχή του καναλιού του Cloquet αποτελεί το 

πρωτογενές υαλοειδές ενώ έξω από αυτό υπάρχει το δευτερογενές υαλοειδές. Στους ενήλικες, το 

εμβρυϊκό υαλοειδές δεν έχει ίνες κολλαγόνου και χωρίζεται από το δευτερογενές υαλοειδές από 

υπολείμματα της υαλοειδικής αρτηρίας. Η σύνθεση του δευτερογενούς (ενήλικου τύπου) 

υαλοειδούς ξεκινάει την έκτη εβδομάδα της εμβρυϊκής ζωής του ανθρώπου. Η κυτταρική 

προέλευση των μακρομορίων του δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.           

                                                                    

                                               

 
Εικόνα 1: Η ανατομία του υαλοειδούς και των δομών που το περιβάλλουν. Απεικονίζεται επίσης ο 

προσανατολισμός των ετεροτυπικών κολλαγόνων ινών. 

 

Το υαλοειδές σώμα, στο σύνολο του, περιβάλλεται από την πρόσθια και οπίσθια υαλοειδική 

μεμβράνη. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για πραγματικό σχηματισμό, αλλά για ένα 

στρώμα πυκνότερου υαλοειδούς. Η πρόσθια υαλοειδική μεμβράνη περιβάλλει το πρόσθιο 

βασικό υαλοειδές, έρχεται σε επαφή με το φακό και το κυκλικό σώμα και καταλήγει στην 

πριονωτή περιφέρεια. Η οπίσθια επιφάνεια του κρυσταλλοειδούς φακού έρχεται σε επαφή με το 

υαλοειδές στην περιοχή του φακαίου βόθρου. Στα νεαρά άτομα η πρόσθια υαλοειδική μεμβράνη 

μέσω του φακαίου βόθρου έρχεται σε επαφή με την οπίσθια επιφάνεια του κρυσταλλοειδούς 

φακού γύρω από ένα δακτυλιοειδή σχηματισμό που συμπίπτει με την είσοδο των οπισθίων ινών 

της ζιννείου ζώνης (σύνδεσμος του Wieger ή γραμμή του Egger). Η περιοχή αυτή δεν φαίνεται 
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να έχει κάποια σημαντική λειτουργία, αλλά σε συνδυασμό με την αυξημένη πυκνότητα των 

κολλαγόνων ινών του υαλοειδούς και την κοίλανση του κρυσταλλοειδούς στην περιοχή αυτή, 

ίσως υποδηλώνεται η πιθανή συμμετοχή της υαλοειδικής πίεσης στην προσαρμογή. Η ζίννειος 

ζώνη ταξινομείται εμβρυολογικά ως τριτογενές υαλοειδές. 

Το υαλοειδές φυσιολογικά συμφύεται πιο στέρεα σε ορισμένα σημεία με το τοίχωμα του 

βολβού όπου έρχεται σε επαφή. Τα σημεία αυτά είναι τα όρια της θηλής, ένας δακτύλιος γύρω 

από την ωχρά αντίστοιχα προς τα μεγάλα αγγεία του αμφιβληστροειδούς και η οπίσθια 

επιφάνεια του φακού στο σύνδεσμο Wieger. Ο φλοιός απουσιάζει πάνω από την ωχρά και την 

οπτική θηλή, δημιουργώντας έτσι την προωχρική και προθηλαία οπή. Η πιο στερεή όμως 

σύμφυση του υαλοειδούς αντιστοιχεί στη ζώνη που εκτείνεται από το οπίσθιο τμήμα της pars 

plana μέχρι 2-3 mm οπίσθια της πριονωτής περιφέρειας και ονομάζεται λειτουργική βάση του 

υαλοειδούς. Αντίστοιχα προς την ζώνη αυτή το υαλοειδές δεν μπορεί να αποκολληθεί από τους 

υποκείμενους ιστούς, και ιδιαίτερα από τον αμφιβληστροειδή. Εάν το υαλοειδές αποκολληθεί 

βιαίως (πλήξη βολβού) από την περιοχή αυτή, τότε θα συμπαρασύρει και τον αμφιβληστροειδή 

σχίζοντας τον (περιφερικές ρήξεις του αμφιβληστροειδούς). Με την πάροδο της ηλικίας έχει 

παρατηρηθεί τάση επέκτασης της βάσεως του υαλοειδούς προς τα πίσω. Με τον υπόλοιπο 

αμφιβληστροειδή το υαλοειδές συμφύεται χαλαρά και εύκολα αποκολλάται. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το υαλοειδές δεν περιέχει κύτταρα, με εξαίρεση την 

περιοχή του φλοιού και του βασικού υαλοειδούς. Και οι δύο αυτές δομές περιέχουν κύτταρα σε 

χαμηλή συγκέντρωση, που ονομάζονται υαλοκύτταρα (hyalocytes). Αυτά τα φαγοκυτταρικά, 

μονοπυρηνικά κύτταρα διαμέτρου 10-15 μm πιθανότατα προέρχονται από την κυτταρική σειρά 

των μονοκυττάρων/μακροφάγων, αν και διαφέρουν σημαντικά από τα μακροφάγα άλλων ιστών 

ως προς το ότι εκφράζουν την πρωτεΐνη S100, ενώ δεν εκφράζουν τη CD68 (Grabner et al., 

1980; Lazarus and Hageman, 1994). Επιπλέον, στο βασικό υαλοειδές έχουν παρατηρηθεί άλλα 

κύτταρα, που έχουν παρόμοια μορφολογία με τα μακροφάγα και τα κύτταρα που ομοιάζουν των 

ινοβλαστών (Gärtner, 1971). 

  

1.2 Λειτουργικός ρόλος 

 

Το υαλοειδές διαθέτει καθορισμένες λειτουργίες μεταξύ των οποίων η παροχή μίας οδού 

μεταφοράς για τις μεταβολικές απαιτήσεις του φακού και η απόρριψη κυττάρων και 

μεγαλομορίων από την κοιλότητα προκειμένου να διατηρείται η διαφάνεια του μέσου. (Fatti, 

1977). Έχει επίσης προταθεί ότι το υαλοειδές συμμετέχει στο συντονισμό της ανάπτυξης του 

οφθαλμού (Coulombre, 1956; Arciniegas and Amaya, 1980), προστατεύει τον οφθαλμό από 

μηχανικό τραύμα  (Foulds, 1987) και αναστέλλει την αγγειογένεση (Jacobson et al., 1985). Έχει 

δομικό-στηρικτικό ρόλο και συμμετέχει στην λειτουργική διασύνδεση όλων αυτών των δομών 
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με τις οποίες βρίσκεται σε επαφή. Εντούτοις, το υαλοειδές μπορεί να αφαιρεθεί σχεδόν πλήρως 

με χειρουργική υαλοειδεκτομή χωρίς αξιοσημείωτες βλάβες για τον οφθαλμό, με εξαίρεση 

ορισμένων περιπτώσεων όπου επάγεται σχηματισμός πυρηνικού σκληρωτικού καταρράκτη σε 

ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας. Επιπλέον, από τη στιγμή που αφαιρείται, το υαλοειδές δεν 

αναμορφώνεται.  

Ενώ στο υαλοειδές αποδίδονται περιορισμένοι φυσιολογικοί ρόλοι, γίνεται σαφές ότι 

διαταραχές στη ζελατινώδη δομή που σχετίζονται με την ηλικία ή με παθολογικούς παράγοντες 

μπορεί να οδηγήσουν σε έναν αριθμό συνήθων καταστάσεων τύφλωσης. Αυτή η γέλη 

υγροποιείται με την ηλικία και στο 25-30% του πληθυσμού η υπολειπόμενη δομή της γέλης 

εντέλει αποκολλάται από τον οπίσθιο αμφιβληστροειδή μέσω μίας διαδικασίας που ονομάζεται 

«οπίσθια αποκόλληση του υαλοειδούς». Η διαδικασία αυτή διαδραματίζει ζωτικό ρόλο σε έναν 

αριθμό συνήθων καταστάσεων τύφλωσης συμπεριλαμβανομένων της ρευματογενούς 

αμφιβληστροειδικής αποκόλλησης, της πολλαπλασιαστικής διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας και του σχηματισμού οπών στην ωχρά κηλίδα. Σήμερα γνωρίζουμε ότι 

η παρουσία λεπτών (ετεροτυπικών) κολλαγόνων ινών, διαλυμένων διάσπαρτα στο υαλοειδές, 

είναι απαραίτητη για τη ζελατινώδη δομή του, και ότι η υγροποίηση της δομής αυτής 

συσχετιζόμενη με την ηλικία συνδέεται άρρηκτα με μία διαδικασία κατά την οποία οι 

κολλαγόνες ίνες συσσωματώνονται.        

 

 

 

1.3 Σύσταση 

 

Η εξωκυττάρια ύλη (ECM) διακρίνεται κυρίως στις ινώδεις πρωτεΐνες, οι οποίες 

υποδιαιρούνται σε δομικές (π.χ. κολλαγόνο, ελαστίνη, φιμπριλλίνη) και σε πρωτεΐνες 

προσκόλλησης (π.χ. φιμπρονεκτίνη, λαμινίνη) και στις γλυκοζαμινογλυκάνες. Υπογραμμίζεται 

ότι κάθε τύπος ιστού χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό συνδυασμό βιομορίων της ECM.  

Κατά βάρος, το υαλοειδές είναι κατά 99% νερό και 0,9% άλατα (Bishop, 2000). Το υπόλοιπο 

0,1% κατανέμεται μεταξύ πρωτεϊνών και πολυσακχαριτών. Οι περισσότερες πρωτεΐνες 

εντοπίζονται συνδεδεμένες με  τις ετεροτυπικές ίνες κολλαγόνου ή μέσα σε αυτές. Οι 

κολλαγόνες ίνες συντίθενται από το κεντρικό τμήμα του μικρού κολλαγόνου τύπου V/XI, 

τυλιγμένο μέσα σε ένα παχύ στρώμα κολλαγόνου τύπου ΙΙ. Στην επιφάνεια κάθε ίνας 

εντοπίζονται ομοιοπολικά συνδεδεμένα μόρια κολλαγόνου τύπου IX και άλλες γλυκοπρωτεΐνες.  

 

 

 



11 

1.3.1 Ινώδεις πρωτεΐνες 

 

Κολλαγόνα 

Πρόκειται για μία ομάδα πρωτεϊνών της ECM που σχετίζονται γενετικά και δομικά, και 

αποτελούν το 30% της συνολικής πρωτεΐνης του σώματος. Έχουν βρεθεί 20 τύποι κολλαγόνου 

(Jensen et al., 1997; Rosso et al., 2004) που κωδικοποιούνται από περισσότερα από 30 γονίδια. 

Τα ινίδια κολλαγόνου συντίθενται από τρεις α-αλυσίδες που περιελίσσονται η μία γύρω από την 

άλλη σχηματίζοντας μια τριπλή ελικοειδή δομή (Heikkila et al., 1996). Οι τρεις πολυπεπτιδικές 

αλυσίδες συμβολίζονται ως α1, α2 και α3 (Prockop et al., 1979; Yurchenco, 1994). Αυτές οι α-

αλυσίδες διαθέτουν κολλαγενείς περιοχές χαρακτηριστικής αμινοξικής αλληλουχίας, με γλυκίνη 

σε κάθε τρίτο κατάλοιπο, ενώ τα υπόλοιπα δύο συνήθως είναι προλίνη ή υδροξυπρολίνη. Η 

γλυκοζυλίωση και ο σχηματισμός της τριπλής έλικας πραγματοποιούνται αμέσως πριν την 

έκκρισή τους (Crouch et al., 1997; Beck et al., 1996). H υδροξυλίωση των πολυπεπτιδίων 

κολλαγόνου απαιτεί την παρουσία βιταμίνης C, έτσι εξηγείται και η ανεπαρκής επούλωση των 

πληγών σε συνθήκες έλλειψης της βιταμίνης. Τα ινίδια είναι η μικρότερη δομή κολλαγόνου. Τα 

ινίδια διαρθρώνονται  σχηματίζοντας μία ίνα κολλαγόνου και μια ομάδα ινών σχηματίζει μία 

δέσμη κολλαγόνου. Ο σχηματισμός της δέσμης κολλαγόνου εξαρτάται από την παρουσία 

πρωτεογλυκανών. Εκτός από μηχανικές και δομικές λειτουργίες, τα κολλαγόνα παίζουν 

σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της κυτταρικής προσκόλλησης και εξάπλωσης (Prasad et al., 

2002).  

Οι κολλαγόνες ίνες του υαλοειδούς είναι τύπου II, V/XI και IX και έχουν σχοινοειδή δομή. 

Οι ετεροτυπικές αυτές ίνες δε φέρουν διακλαδώσεις και έχουν ομοιόμορφη διάμετρο, μεταξύ 10-

20 nm. Το ανθρώπινο υαλοειδές περιέχει μικρή συγκέντρωση κολλαγόνου που υπολογίζεται 

περίπου στα 300 μg/ml (Balazs, 1960). Η συγκέντρωση του κολλαγόνου δεν είναι ομοιόμορφη 

σε όλο το υαλοειδές, με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται στη βάση του 

υαλοειδούς. Η συγκέντρωση έπειτα μειώνεται στο κεντρικό και οπίσθιο τμήμα, ενώ εμφανίζεται 

πάλι αυξημένη στο φλοιό. 

Κολλαγόνο τύπου ΙΙ. Ο κυρίαρχος τύπος κολλαγόνου στο υαλοειδές είναι το κολλαγόνο 

τύπου ΙΙ, αποτελώντας το 75% περίπου του συνολικού κολλαγόνου (Bishop et al., 1994b). Το 

μονομερές συντίθεται από τρεις πανομοιότυπες α1-αλυσίδες. Όταν τα μόρια κολλαγόνου τύπου 

ΙΙ εκκρίνονται στο εξωκυττάριο περιβάλλον βρίσκονται σε μία διαλυτή, πρόδρομη μορφή, το 

προκολλαγόνο, το οποίο διαθέτει τελικές προεκτάσεις που ονομάζονται Ν-προπεπτίδιο και C-

προπεπτίδιο (εικόνα 2). Μόλις βρεθεί στο εξωκυττάριο περιβάλλον, αυτές οι προεκτάσεις 

αποκόπτονται από ειδικά ένζυμα που ονομάζονται Ν-πρωτεϊνάσες και C-πρωτεϊνάσες, 

αφήνοντας την κεντρική περιοχή της τριπλής έλικας και μικρά μη-κολλαγενή τελοπεπτίδια σε 
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κάθε άκρο. Η διαδικασία μειώνει τη διαλυτότητα του κολλαγόνου και επιτρέπει τη συμμετοχή 

του στο σχηματισμό ινών κολλαγόνου. 

 

 

 
Εικόνα 2: Διαγραμματική αναπαράσταση της δομής των τριών τύπων ινιδίων κολλαγόνου, ΙΙ, V/ΧΙ 

και ΙΧ,  που συγκροτούνται και διασυνδέονται μεταξύ τους για το σχηματισμό των ετεροτυπικών ινών 

κολλαγόνου. Στην περίπτωση των κολλαγόνων ινιδίων τύπων ΙΙ και V/ΧΙ, αυτά συντίθενται ως 

προκολλαγόνα και υποβάλλονται σε τροποποίηση από τις Ν- και C-πρωτεϊνάσες πριν τη συναρμολόγησή 

τους στις ίνες. Η διακεκομμένη γραμμή αντιπροσωπεύει το ώριμο μόριο κολλαγόνου που απομένει μετά 

την τροποποίηση και η διπλή γραμμή (=) καταδεικνύει τις θέσεις των  ακόλουθων μη-κολλαγενών 

τελοπεπτιδίων, τα οποία διαδραματίζουν εξέχων ρόλο στο σχηματισμό των διασυνδέσεων. 

  

Το Ν-προπεπτίδιο του προκολλαγόνου τύπου ΙΙ υπόκειται σε εναλλακτικό μάτισμα στο 

επίπεδο του mRNA, όπου το εξώνιο 2 εκφράζεται (προκολλαγόνο ΙΙΑ) ή όχι (προκολλαγόνο 

ΙΙΒ). Στο υαλοειδές εκφράζονται και τα δύο προϊόντα εναλλακτικού ματίσματος, αλλά η ΙΙΑ 

μορφή επικρατεί (Bishop et al., 1994a). Η λειτουργία της επιπρόσθετης επικράτειας στο Ν-

προπεπτίδιο της ΙΙΑ μορφής δεν έχει πλήρως διαλευκανθεί, αλλά έχει δειχθεί ότι δεσμεύει ειδικά 

τον TGF-β1 και την BMP-2 (Zhu et al., 1999). Προσφάτως έχει προταθεί ότι τα Ν-προπεπτίδια 

του προκολλαγόνου τύπου ΙΙΑ παραμένουν μη ομοιοπολικά δεσμευμένα στην επιφάνεια των 

κολλαγόνων ινών του υαλοειδούς ενήλικων βοών (Reardon et al., 2000a). Έτσι, τα προπεπτίδια 
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αυτά μπορεί να συμβάλουν στη δομή της υολοειδούς γέλης και επιπλέον να προσδένουν 

αναπτυξιακούς παράγοντες, οπότε να ρυθμίζουν τις διαδικασίες πολλαπλασιασμού μέσα στην 

υαλοειδική κοιλότητα. 

Κολλαγόνο τύπου V/XI. Το κολλαγόνο τύπου V/XI αντιπροσωπεύει περίπου το 10% των 

συνολικών, ετεροτυπικών κολλαγόνων ινών του υαλοειδούς (Bishop et al., 1994b). Στο βόειο 

υαλοειδές αυτό το κολλαγόνο έχει δειχθεί ότι περιέχει α1(ΧΙ) και α2(V) αλυσίδες, αλλά η 

στοιχειομετρία τους παραμένει άγνωστη. Δηλαδή, η μία από αυτές τις α-αλυσίδες είναι ένα 

γονιδιακό προϊόν που σχετίζεται συμβατικά με το κολλαγόνο τύπου ΧΙ και η άλλη με το 

κολλαγόνο τύπου V. Το κολλαγόνο τύπου ΧΙ συντίθεται από τρεις διακριτές α-αλυσίδες, α1(ΧΙ), 

α2(ΧΙ) και α3(ΧΙ). Το κολλαγόνο τύπου V μπορεί να συντίθεται από διαφορετικούς 

συνδυασμούς των α1(V), α2(V) και α3(V) αλυσίδων. Εντούτοις, τα κολλαγόνα τύπου V και ΧΙ 

ομοιάζουν πολύ στη δομή και στη λειτουργία, οπότε έχει προταθεί ότι τα δύο αυτά κολλαγόνα 

δε θα πρέπει πλέον να αναγνωρίζονται ως διακριτές οντότητες αλλά ως μέλη της οικογένειας 

του κολλαγόνου τύπου V/ΧΙ (Mayne et al., 1993). Έχει δειχθεί να υπάρχει ένας αριθμός 

διαφορετικών προϊόντων ματίσματος της περιοχής του Ν-προπεπτιδίου της α1(ΧΙ) αλυσίδας του 

προκολλαγόνου που θα μπορούσε να έχει διαφορετικές λειτουργικές ιδιότητες (Zhidkova et al., 

1995). Δε γνωρίζουμε αν όλα τα προϊόντα ματίσματος στο υαλοειδές αποκόπτονται με μετα-

μεταφραστική τροποποίηση και ως συνέπεια αυτού, δε μπορούμε να υποθέσουμε την πιθανή 

συμμετοχή τους στη δομή και λειτουργία του υαλοειδούς. 

Κολλαγόνο τύπου ΙΧ. Το κολλαγόνο τύπου ΙΧ δεν είναι ινιδώδες αλλά ανήκει στην 

κατηγορία FACIT (Fibril-Associated Collagens with Interrupted Triple helices). Διαθέτει μία 

κάπως πιο πολύπλοκη δομή συγκριτικά με τα ινιδώδη κολλαγόνα που περιγράφηκαν παραπάνω 

καθώς έχει τρεις κολλαγενείς περιοχές (COL1, COL2 και COL3) διασκορπισμένες μεταξύ 

τεσσάρων μη κολλαγενών περιοχών (NC1, NC2, NC3 και NC4). Το κολλαγόνο τύπου ΙΧ δεν 

υπόκειται σε τροποποίηση πριν τη συναρμολόγησή του στις ετεροτυπικές ίνες κολλαγόνου, 

όπου κατανέμεται ομοιόμορφα κατά μήκος της επιφάνειας των ινών και διασυνδέεται με αυτή 

(Vaughan et al., 1988; Ren et al., 1991; Wu et al., 1992). Οι COL1 και COL2 πιστεύεται ότι 

διευθετούνται αντιπαράλληλα προς την επιφάνεια των κολλαγόνων ινών και ότι η COL2 παρέχει 

θέσεις διασύνδεσης με το κολλαγόνο τύπου ΙΙ (Wu et al., 1992). Η NC3 περιοχή λειτουργεί ως 

άρθρωση επιτρέποντας στην COL3 να σταθεί σαν κεραία πάνω από την επιφάνεια του ινιδίου, 

με την NC4 επικράτεια να προσαρτάται στο άκρο της (Ren et al., 1991). Το κολλαγόνο τύπου ΙΧ 

συναντάται μερικές φορές ως πρωτεογλυκάνη με μία αλυσίδα GAG θειικής χονδροϊτίνης 

συνδεδεμένη στην α2(ΙΧ) αλυσίδα της NC3 επικράτειας. Στο υαλοειδές, μία αλυσίδα GAG είναι 

πάντοτε παρούσα στο κολλαγόνο τύπου ΙΧ που εκκρίνεται (Yada et al., 1990; Bishop et al., 

1992). Στο υαλοειδές των θηλαστικών, οι αλυσίδες GAG του κολλαγόνου τύπου ΙΧ είναι πιο 
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κοντές (15-60kDa)και αποτελούνται κυρίως 4-σουλφονιωμένη, εν αντιθέσει προς την 6-

σουλφονιωμένη θειική χονδροϊτίνη (Bishop et al., 1992; Bishop et al., 1994b). 

Κολλαγόνο τύπου VI.

Ένα νέο μέλος της LRR (Leucine-Reach Repeat) οικογένειας της ECM που ονομάζεται 

οπτικίνη έχει προσφάτως ταυτοποιηθεί να προσδένει μη ομοιοπολικά τις ετεροτυπικές 

κολλαγόνες ίνες του υαλοειδούς (Reardon et al., 2000b). Η οπτικίνη δείχνει να είναι το 

επικρατέστερο, αν όχι το μοναδικό, μέλος της LRR οικογένειας στο υαλοειδές. Μέλη αυτής της 

οικογένειας που δεσμεύουν κολλαγόνο φαίνεται να έχουν σημαντικό ρόλο στη συγκρότηση και 

στην αποφυγή της αξονικής σύνδεσης των κολλαγόνων ινών. Η οπτικίνη διαθέτει μία κεντρική 

περιοχή που περιέχει έξι LRR επικράτειες που πλαισιώνονται από συστοιχίες κυστεΐνης και 

 Το υαλοειδές περιέχει μικρές ποσότητες μικροϊνιδίων τύπου VI 

(Bishop et al., 1996). Αυτά τα ινίδια συντίθενται αποκλειστικά από μονομερή κολλαγόνου τύπου 

VI που διαρθρώνονται σε τετραμερή μέσω δισουλφιδικών δεσμών και συνδέονται μεταξύ τους 

άκρη με άκρη. Αυτή η μοριακή διευθέτηση παράγη διπλά κομπολογοειδή μικροϊνίδια με μία 

αξονική περιοδικότητα των 100nm περίπου. Υπάρχουν αποδείξεις που προτείνουν ότι το 

κολλαγόνο τύπου VI μπορεί να προσδεθεί στο κολλαγόνο τύπου ΙΙ και στην υαλουρονάνη. 

Επομένως, παρόλο που αυτά τα μικροϊνίδια αντιπροσωπεύουν μόνον ένα μικρό ποσοστό εν 

συγκρίσει με τα ετεροτυπικά ινίδια, ενδεχομένως να συνεισφέρουν στη δομή του υαλοειδούς 

δίνοντας συνοχή στο ετεροτυπικό κολλαγόνο ή συνδέοντας αυτό με το δίκτυο υαλουρονάνης.  

 

Φιμπριλλίνη και μικροϊνίδια που περιέχουν φιμπριλλίνη 

Στο υαλοειδές, τα μικροϊνίδια που περιέχουν φιμπριλλίνη έχουν μικρότερη αφθονία 

συγκριτικά με τις ετεροτυπικές κολλαγόνες ίνες, αλλά μεγαλύτερη σε σχέση με τα μικροϊνίδια 

κολλαγόνου τύπου VI. Πέραν του ότι βρίσκονται απομονωμένα, η οπτική ζώνη συντίθεται 

αποκλειστικά από δεσμίδες μικροϊνινιδίων που περιέχουν φιμπριλλίνη. Σε πολλούς ιστούς τα 

μικροϊνίδια που περιέχουν φιμπριλλίνη συνδέονται με ελαστίνη, αλλά αυτό δε φαίνεται να 

συμβαίνει στην περίπτωση του υαλοειδούς. Τα μικροϊνίδια που περιέχουν φιμπριλλίνη έχουν 

διάμετρο 10-12 nm και μία χαρακτηριστική κομπολογοειδή δομή όταν απεικονίζονται στο 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Το βασικό συστατικό αυτών των μικροϊνιδίων στον οφθαλμό είναι η 

φιμπριλλίνη-1. Πρόκειται για μία γλυκοπρωτεΐνη 350 kDa που περιέχει ένα μεγάλο αριθμό 

επικρατειών που ομοιάζουν του EGF και προσδένουν ασβέστιο. Επιπροσθέτως, τα μικροϊνίδια 

του οφθαλμού που περιέχουν φιμπριλλίνη περιέχουν και άλλα συστατικά συμπεριλαμβανομένης 

της γλυκοπρωτεΐνης-1 που συνδέεται με μικροϊνίδια (Henderson et al., 1996). Ανωμαλίες στο 

γονίδιο που κωδικοποιεί τη φιμπριλλίνη-1 και εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 15q21 προκαλεί 

εκτοπία των βλεφάρων ή, συχνότερα, το σύνδρομο Marfan (Dietz et al., 1991). 

 

Οπτικίνη 
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έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν κολλαγόνο. Το καρβοξυτελικό άκρο διαθέτει μία 

επιπρόσθετη LRR επανάληψη που περιέχεται σε έναν βρόγχο σχηματιζόμενο έναν δισουλφιδικό 

δεσμό. Τα αμινοτελικό άκρο περιέχει μία συστοιχία θέσεων δυνητικής Ο-γλυκοζυλίωσης και η 

οπτικίνη του υαλοειδούς αποτελεί το μοναδικό μέλος της LRR οικογένειας που συνενώνεται 

κυρίως με Ο-συνδεδεμένους ολιγοσακχαρίτες σιαλικού οξέως, αλλά όχι με αλυσίδες GAG. Η 

οπτικίνη ίσως συνεισφέρει στη διατήρηση των διαστημάτων μεταξύ των κολλαγόνων ινών σε 

μικρή κλίμακα.  

 

VIT1 

Άλλο ένα νέο μακρομόριο που προσδένει κολλαγόνο και έχει προσδιοριστεί στο υαλοειδές, 

ονομάζεται VIT (Mayne et al., 1999a, b). Πρόκειται για μία αλκαλική πρωτεΐνη (pI 9,29) με δύο 

von Willebrand A επικράτειες. Ο VIT1 μπορεί να είναι ένα σημαντικό δομικό συστατικό της 

υαλοειδούς γέλης. 

 

Φιμπρονεκτίνη 

Έχει επίσης δειχθεί ότι το υαλοειδές περιέχει τη ευρέως διαδεδομένη γλυκοπρωτεΐνη 

φιμπρονεκτίνη και ότι μέρος αυτής συνδέεται με τις κολλαγόνες ίνες (Mènasche et al., 1997). 

Πρόκειται για μία ετεροδιμερή γλυκοπρωτεΐνη 500kDa που αποτελείται από δύο ισομεγέθεις 

υπομονάδες οι οποίες συντίθενται, μεταξύ άλλων, από ινοβλάστες και επιθηλιακά κύτταρα 

(Ruoslahti et al., 1988). Δύο μονομερή φιμπρονεκτίνης συνδέονται μεταξύ τους με δισουλφιδικό 

δεσμό στο καρβοξυτελικό άκρο. To αμινοτελικό άκρο της φιμπρονεκτίνης περιέχει μια περιοχή 

πρόσδεσης σε κολλαγόνο, ενώ το κεντρικό και το καρβοξυτελικό τμήμα έχουν ικανότητες 

κυτταρικής προσκόλλησης (Potts et al., 1996). Υπάρχουν διάφορες μορφές φιμπρονεκτίνης που 

προκύπτουν από εναλλακτικό μάτισμα του πρόδρομου μορίου mRNA. Η συνολική 

συγκέντρωση της φιμπρονεκτίνης στο υαλοειδές υπολογίζεται στα 6 μg/ml. 

 

Πρωτεΐνη που ομοιάζει της COMP 

Ένα άλλο μακρομόριο που ομοιάζει στην ολιγομερή πρωτεΐνη της θεμέλιας ουσίας του 

χόνδρου COMP (Cartilage Oligomeric Matrix Protein) έχει ταυτοποιηθεί στο υαλοειδές με 

αποτύπωμα Western (Nguyen and Fife, 1986). 

 

1.3.2 Γλυκοζάμινογλυκάνες 

 

Οι GAGs είναι γραμμικοί πολυσακχαρίτες που σχηματίζονται από επαναλαμβανόμενες 

μονάδες δισακχαριτών που ίσως περιέχουν ομάδες θείου. Οι πιο κοινές γλυκοζαμινογλυκάνες 

είναι οι χονδροϊτίνες, οι κερατίνες και οι δερματάνες που περιέχουν θείο, καθώς και η 
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υαλουρονάνη που δεν περιέχει. Μια άλλη τάξη, οι θειικές ηπαράνες, συνδέονται κυρίως με τα 

κύτταρα και τις βασικές μεμβράνες. 

 Όλες οι GAGs, εξαιρούμενης της υαλουρονάνης, συντίθενται συνδεόμενες σε μία κεντρική 

πρωτεΐνη. Τα μακρομόρια που προκύπτουν από αυτήν τη σύνδεση ονομάζονται πρωτεογλυκάνες 

και η κεντρική πρωτεΐνη μπορεί να συνδέεται με μία ή περισσότερες αλυσίδες GAG. Οι 

πρωτεογλυκάνες είναι ουσιώδες συστατικό της εξωκυττάριας ύλης, σχηματίζονται από μεγάλου 

μήκους, μη διακλαδισμένες πολυσακχαριδικές αλυσίδες και είναι ομοιοπολικά συνδεδεμένες με 

μία πρωτεΐνη. Οι πρωτεογλυκάνες είναι υψηλώς υδρόφιλα μόρια και σχηματίζουν ένυδρα 

πηκτώματα ακόμα και σε χαμηλές συγκεντρώσεις (Iozzo et al., 1994). Προσελκύοντας μόρια 

νερού, οι πρωτεογλυκάνες βοηθούν στη διατήρηση της συνεκτικότητας των ιστών και επειδή 

έχουν υψηλή πυκνότητα φορτίου δρουν ως μοριακές συσκευές επιλεκτικού φιλτραρίσματος 

(Stocker et al., 1997). Μετά τη σύνθεση των αλυσίδων GAG των πρωτεογλυκανών, οι αλυσίδες 

ενδέχεται να υποβληθούν σε τροποποιήσεις που περιλαμβάνουν σουλφονίωση, επιμερισμό και 

απακετυλίωση, πριν την έκκρισή τους από τα κύτταρα.  

Υαλουρονάνη ή υαλουρονικό οξύ

Η συνολική συγκέντρωση υαλουρονάνης στο υαλοειδές ενός ενήλικου ατόμου εκτιμάται 

μεταξύ 65-400 μg/ml (Grimshaw et al., 1994; Reardon et al., 1998). Η υαλουρονάνη δεν είναι 

ομοιόμορφα κατανεμημένη στον όγκο του υαλοειδούς, με υψηλότερες συγκεντρώσεις στο 

οπίσθιο και σχετικά χαμηλότερες συγκεντρώσεις στο πρόσθιο υαλοειδές (Balazs et al., 1959; 

Lee et al. 1994). Επιπλέον, η συγκέντρωση της υαλουρονάνης φαίνεται να μεταβάλλεται με την 

ηλικία. Μετεμβρυϊκα, ο όγκος της κοιλότητας του υαλοειδούς αυξάνει. Η παρατήρηση αυτή 

σχετίζεται με την αύξηση της συγκέντρωσης και της συνολικής ποσότητας της υαλουρονάνης 

. Μεταξύ των γλυκοζαμινογλυκανών, η υαλουρονάνη 

αντιπροσωπεύει ένα μοναδικό πολυσακχαρίτη που δεν περιέχει θείο και που μπορεί να υπάρχει 

σε ελεύθερη μορφή, χωρίς ομοιοπολική σύνδεση με πρωτεΐνη. Είναι παρούσα σε όλους τους 

οργανισμούς και παίζει σημαντικό ρόλο σε πολλές βιολογικές διαδικασίες όπως στο σχηματισμό 

της εξωκυττάριας ύλης, στην υδατική ισορροπία, στην κυτταρική κίνηση και στη 

διαφοροποίηση (Turley et al., 2002).  Αποτελεί την κυρίαρχη GAG του υαλοειδούς των 

θηλαστικών, ενώ οι θειικές GAGs, συμπεριλαμβανομένης της χονδροϊτίνης και της ηπαράνης, 

αντιπροσωπεύουν ένα μόνο μικρό μέρος των συνολικών GAGs του υαλοειδούς(Allen et al., 

1977; Reardon et al., 1998). Η υαλουρονάνη συντίθεται από επαναλαμβανόμενες μονάδες ενός 

δισακχαρίτη D-γλυκυρονικού οξέος και Ν-ακετυλο-D-γλυκοζαμίνης που συνδέονται εναλλάξ με 

β(1→3) και β(1→4) γλυκοζιτικούς δεσμούς. Αυτό το αρχικό προϊόν βιοσύνθεσης δεν 

τροποποιείται πριν την έκκρισή του στο εξωκυττάριο περιβάλλον. Η υαλουρονάνη είναι ένα 

υψηλώς ενυδατωμένο πολυανιόν το οποίο σχηματίζει δίκτυα που γεμίζουν το χώρο και μπορεί 

επίσης να λειτουργήσει ως οσμωτικός ρυθμιστής, ως μοριακός ηθμός που εξάγει μεγαλομόρια 

και κύτταρα, και ως λιπαντικό.  
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(Balazs et al., 1959; Balazs and Denlinger, 1982), καθώς αυξάνεται μέχρι την ηλικία των 20 

ετών, παραμένει σχεδόν σταθερή μέχρι την ηλικία των 70 ετών, ενώ από τότε και έπειτα αυξάνει 

και πάλι. Πιθανολογείται ότι σε υψηλότερες συγκεντρώσεις σχηματίζει δίκτυα, καθώς οι 

αλυσίδες υαλουρονάνης περιπλέκονται και αλληλεπιδρούν υδροδυναμικά. Αυτές οι διεργασίες 

ερμηνεύουν πολλές από τις ελαστικές ιδιότητες της υαλουρονάνης. Η ανθρώπινη υαλουρονάνη 

του υαλοειδούς ποικίλλει σε μοριακό βάρος με τιμές που κυμαίνονται μεταξύ 2-4·106 Da (Balazs 

and Denlinger, 1982). Εντούτοις, ανεξαρτήτως μοριακού βάρους ή συγκέντρωσης, η 

υαλουρονάνη πάντα σχηματίζει διαλύματα υψηλού ιξώδους που ρέουν, εν αντιθέσει προς τα 

πραγματικά πηκτώματα. Αυτή η συμπεριφορά υποδεικνύει ότι οι αλυσίδες υαλουρονάνης δε 

σχηματίζουν ισχυρούς, σταθερούς διαμοριακούς συνδέσμους (Almond et al., 1998). 

Πρωτεογλυκάνες θειικής χονδροϊτίνης. Η θειική χονδροϊτίνη είναι μία αλυσίδα GAG που 

συντίθεται από επαναλαμβανόμενες μονάδες ενός δισακχαρίτη D-γλυκυρονικού οξέος και Ν-

ακετυλο-D-γαλακτοζαμίνης που συνδέονται εναλλάξ με β(1→3) και β(1→4) γλυκοζιτικούς 

δεσμούς. Αυτό το αρχικό βιοσυνθετικό προϊόν τροποποιείται σε ποικίλο βαθμό μέσω 4- και 6-

σουλφονίωσης της Ν-ακετυλο-D-γαλακτοζαμίνης και, σε μικρότερη συχνότητα, μέσω 2-

σουλφονίωσης του  D-γλυκυρονικού οξέος. Το υαλοειδές είναι γνωστό ότι περιέχει δύο τύπους 

πρωτεογλυκανών θειικής χονδροϊτίνης, το κολλαγόνο τύπου IX και, σε μεγαλύτερο ποσοστό, τη 

βερσικάνη (Bishop et al., 1994b; Reardon et al., 1998). Οι αλυσίδες χονδροϊτίνης που 

συνδέονται με κολλαγόνο τύπου ΙΧ σχηματίζοντας πρωτεογλυκάνες, μπορεί να συμβάλουν στη 

διατήρηση των διαστημάτων μεταξύ των κολλαγόνων ινών. 

Η κεντρική πρωτεΐνη της βερσικάνης (versican) περιέχει μία αμινοτελική επικράτεια που 

προσδένει υαλουρονάνη, μία κεντρική επικράτεια που προσδένει τη θειική χονδροϊτίνη, μία 

καρβοξυτελική περιοχή και έναν αριθμό ρυθμιστικών επικρατειών που περιλαμβάνουν 

επικράτειες που ομοιάζουν των EGF, των CRP και των λεκτινών. Η πρόσδεση της 

υαλουρονάνης στη βερσικάνη σταθεροποιείται από μία γλυκοπρωτεΐνη 45kDa που ονομάζεται 

πρωτεΐνη-συνδετήρας (link protein) και έχει επίσης ταυτοποιηθεί στο υαλοειδές (Reardon et al., 

1998). Αυτό αποτελεί την πρώτη απόδειξη ύπαρξης πρωτεϊνών στο υαλοειδές που προσδένουν 

υαλουρονάνη. Η βερσικάνη ενδεχομένως συμβάλει στη δομή του υαλοειδούς συνδέοντας το 

δίκτυο υαλουρονάνης με άλλα συστατικά, πιθανότατα μέσω της καρβοξυτελικής της περιοχής, η 

οποία μπορεί να αλληλεπιδράσει με έναν αριθμό διαφορετικών μακρομορίων. Πρόσφατα έχει 

δειχθεί ότι η βερσικάνη αλληλεπιδρά με τις μικροϊνιδικές πρωτεΐνες της ΕCM, φιμπουλίνη-1 και 

φιμπουλίνη-2 (Miosge et al., 1998). 

Πρωτεογλυκάνες θειικής ηπαράνης. Η θειική ηπαράνη αρχικά σχηματίζεται με 

επαναλαμβανόμενους δισακχαρίτες D-γλυκυρονικού οξέος και Ν-ακετυλο-D-γλυκοζαμίνης που 

συνδέονται με α(1→4) γλυκοζιτικούς δεσμούς. Αυτή η υδατανθρακική αλυσίδα έπειτα, κατά τη 

σύνθεση, υποβάλλεται σε ποικίλου βαθμού επιμερισμό του D-γλυκυρονικού οξέος, 
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σουλφονίωση και ακετυλίωση. Οι πρωτεογλυκάνες θειικής ηπαράνης εντοπίζονται κυρίως, αλλά 

όχι αποκλειστικά, στις βασικές μεμβράνες και στις κυτταρικές επιφάνειες. Το υαλοειδές σώμα 

περιέχει μία πληθώρα άλλων συστατικών που τυπικά βρίσκονται στις βασικές μεμβράνες, 

συμπεριλαμβανομένου του νιδογόνου-1 (Mayne et al., 1999a), των φιμπουλινών και της 

φιμπρονεκτίνης (Ménasche et al., 1997), ενώ παραμένει αναπάντητο το ερώτημα για το αν αυτά 

τα μακρομόρια αποτελούν πραγματικά συστατικά του υαλοειδούς ή αν προέρχονται από τις 

βασικές μεμβράνες που περιβάλουν την υαλοειδική κοιλότητα. 

Ο ζωτικός ρόλος των κολλαγόνων ινών στη δομή του υαλοειδούς αποδείχθηκε σε πρώιμα 

πειράματα τα οποία περιέγραφαν ότι η απομάκρυνση των κολλαγόνων ινών (π.χ. μέσω πέψης με 

κολλαγενάση) μετέτρεπε τη γέλη σε παχύρρευστο υγρό (Pirie et al., 1948). Επομένως, η 

ζελατινώδης κατάσταση διατηρείται από αραιά διασπαρμένες κολλαγόνες ίνες που, τουλάχιστον 

στο μη εκφυλισμένο υαλοειδές, δε φαίνεται να συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Οι κολλαγόνες 

ίνες χαρακτηρίζονται από μία φυσική ροπή για άθροιση, λόγω της υδροφοβικότητας που τις 

χαρακτηρίζει. Ένα εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι: τι είναι αυτό που διατηρεί φυσιολογικά 

τις αποστάσεις των κολλαγόνων ινών στο χώρο; στο υαλοειδές σώμα των θηλαστικών ένα 

δίκτυο υαλουρονάνης πληροί φυσιολογικά τα διαστήματα μεταξύ αυτών των κολλαγόνων ινών 

(εικόνα 3). Αυτό το δίκτυο υαλουρονάνης μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να καταστρέφεται η 

ζελατινώδης δομή, οπότε η υαλουρονάνη δεν είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της διάταξης 

των κολλαγόνων ινών στο χώρο, αν και πιθανότατα αυξάνει τη μηχανική ελαστικότητα της 

γέλης. Οι λεπτές, ετεροτυπικές κολλαγόνες 

ίνες διαθέτουν ένα κάλυμμα μη ομοιοπολικά 

δεσμευμένων μακρομορίων τα οποία, μαζί με 

τα επιφανειακά συστατικά των ίδιων των 

κολλαγόνων, πιθανότατα διαδραματίζουν 

θεμελιώδη ρόλο στη διατήρηση της 

σταθερότητας της γέλης. Μάλλον και τα δύο 

στοιχεία συμμετέχουν στη διατήρηση των 

διαστημάτων μεταξύ των κολλαγόνων ινών σε 

μικρή κλίμακα αλλά και στη σύνδεση αυτών 

μεταξύ τους προς σχηματισμό ενός συναφούς 

δικτύου. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Σχηματική απεικόνιση της δομής 

του υαλοειδούς. Τα διαστήματα μεταξύ των 

κολλαγόνων ινών πληρούνται από ένα δίκτυο 

υαλουρονάνης. 

 

 



19 

2. ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗΣ 

 

2.1 Ο ρόλος του αμφιβληστροειδή στην όραση  

 

Ο αμφιβληστροειδής αποτελεί το φωτοευαίσθητο χιτώνα του οφθαλμού και απαρτίζεται δύο 

τύπους φωτοϋποδοχέων, τα κωνία και τα ραβδία. Η προσεκτική μελέτη του αμφιβληστροειδούς 

ενδείκνυται για δύο κύριους λόγους. Πρώτον, στον αμφιβληστροειδή εκτελείται μια διαδικασία 

αποκαλούμενη ως φωτομεταγωγή. Δηλαδή, οι φωτοϋποδοχείς μετατρέπουν την φωτεινή 

ενέργεια (δηλ. τα απορροφούμενα φωτόνια) των οπτικών ερεθισμάτων σε ηλεκτρικά σήματα 

(νευρικές ώσεις) που διαβιβάζονται στον εγκέφαλο μέσω του οπτικού νεύρου. Δεύτερον, σε 

αντίθεση με άλλα αισθητήρια όργανα (π.χ. κοχλίας και σωματοαισθητικοί υποδοχείς του 

δέρματος), ο αμφιβληστροειδής δεν είναι περιφερικό όργανο, αλλά μέρος του κεντρικού 

νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), μια «απόφυση» του εγκεφάλου. Ο αμφιβληστροειδής 

αναπτύσσεται απευθείας από το νευρικό εξώδερμα, την εξειδικευμένη μοίρα του εξωδέρματος 

από την οποία σχηματίζεται ο εγκέφαλος, και η συναπτική του οργάνωση είναι όμοια με εκείνη 

άλλων δομών του ΚΝΣ. 

Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο αμφιβληστροειδής δεν ενεργεί όπως ένα 

φωτοτυπικό μηχάνημα, διαβιβάζοντας ολόκληρη την οπτική εικόνα. Αντιθέτως, εξάγει ορισμένα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα, φιλτράροντας μεγάλα ποσά πληροφοριών. Παρόλ’ αυτά, η ροή 

πληροφοριών από τον αμφιβληστροειδή στον εγκέφαλο είναι τεράστια. Υπάρχουν περίπου 120 

εκατομμύρια φωτοϋποδοχείς στον ανθρώπινο αμφιβληστροειδή και τα σήματά τους συγκλίνουν 

προς 1,25 εκατομμύρια νευρικές οπτικές ίνες. Τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα σε ένα χρονικό 

διάστημα περίπου 200 ms, κάτι που σημαίνει ότι πολλά «gigabytes» δεδομένων ανά 

δευτερόλεπτο διαβιβάζονται κατά μήκος του οπτικού νεύρου.  

Η διάταξη των νευρώνων στον αμφιβληστροειδή κυρίως ανιχνεύει και συγκρίνει αλλαγές 

(π.χ. στην φωτεινότητα, στην χρωματικότητα) ενός αντικειμένου και αγνοεί κατά ένα μεγάλο 

μέρος τις φωτεινές εντάσεις που είναι σταθερές στο χώρο και στο χρόνο. Με άλλα λόγια, 

οποιαδήποτε απότομη αλλαγή στην ένταση της αμφιβληστροειδικής εικόνας καταχωρείται και 

διαβιβάζεται, ενώ χαρακτηριστικά που είναι σταθερά, όπως η συνολική ή η μέση τιμή 

φωτεινότητας «ακυρώνονται». Αυτό είναι ένας τρόπος με τον οποίο αποτρέπεται η 

υπερφόρτωση πληροφοριών.  

 

2.2 Λειτουργική οργάνωση του αμφιβληστροειδή  

 

Ο ανθρώπινος αμφιβληστροειδής έχει εμβαδόν 1.094 mm2 και είναι ελαφρώς μεγαλύτερος 

κατά μήκος του οριζόντιου άξονα (32 mm) ενώ το πάχος του δεν ξεπερνά το 0,5 mm. Το πάχος 
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του κυμαίνεται μεταξύ 150 μm στο κεντρικό βοθρίο, 400 μm στο όριο του βοθρίου και 200 μm 

στην περιφέρεια. Είναι συνδεμένος με το χοριοειδή στην περιοχή του οπτικού νεύρου και στην 

πριονωτή περιφέρεια. Ο αμφιβληστροειδής βρίσκεται μπροστά από το μελάγχρουν επιθήλιο 

(RPE), το οποίο επενδύει το οπίσθιο τοίχωμα του βολβού και αποτελείται από μια σειρά μη-

νευρικών κυβοειδικών κυττάρων που επικάθονται στην μεμβράνη του Bruch του χοριοειδούς, με 

την οποία συνδέονται πολύ στερεά. Αυτά τα κύτταρα συμμετέχουν στην ανακύκλωση των 

εξωτερικών τμημάτων των φωτοϋποδοχέων και στο σχηματισμό της ροδοψίνης και των 

χρωστικών των κωνίων, μέσω της αποθήκευσης και απελευθέρωσης της βιταμίνης Α. Επίσης, τα 

κύτταρα του RPE περιέχουν τη μαύρη χρωστική μελανίνη, η οποία απορροφά το φως που δε 

δεσμεύεται από τον αμφιβληστροειδή. Το γεγονός αυτό αποτρέπει την αντανάκλαση του φωτός 

από το οπίσθιο τοίχωμα του βολβού και την διάχυσή του εντός του οφθαλμού, κάτι που θα 

αλλοίωνε την ποιότητα της εικόνας. Οι φωτοϋποδοχείς έρχονται σε άμεση επαφή με το RPE, 

ενώ τα άλλα κύτταρα του αμφιβληστροειδή βρίσκονται πλησιέστερα στο υαλοειδές. Μια 

σημαντική συνέπεια της διάταξης αυτής είναι ότι το φως πρέπει να διέλθει διαμέσω των 

στιβάδων άλλων νευρώνων πριν επιδράσει στους φωτοϋποδοχείς. Για να μπορέσει το φως να 

φθάσει στους φωτοϋποδοχείς χωρίς να απορροφηθεί ή να διαχυθεί σε μεγάλο βαθμό, οι εγγύς 

νευρικές στιβάδες του αμφιβληστροειδή είναι αμύελες, οπότε σχετικά διαφανείς. 

Ο αμφιβληστροειδής περιέχει τρεις χαρακτηριστικές περιοχές: 

(α) την ωχρά κηλίδα (macula lutea), διαμέτρου 5 mm περίπου, η οποία περιέχει την χρωστική 

ξανθοφύλλη. Η ξανθοφύλλη παρουσιάζει μεγάλη πυκνότητα στην έξω συναπτική μεμβράνη και 

έχει κιτρινωπό χρώμα, και είναι δύσκολο να παρατηρηθεί όταν φωτίζεται με κοινό φως. Η ωχρά 

κηλίδα αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα των πρωτευόντων θηλαστικών και δεν υπάρχει σε 

άλλα είδη.  

(β) το βοθρίο (foveal pit), το οποίο καταλαμβάνει την κεντρική περιοχή της ωχράς κηλίδας με 

διάμετρο 1,5 mm και μειωμένο πάχος, επειδή τα κυτταρικά σώματα των εγγύς νευρώνων έχουν 

μετατοπισθεί προς τα πλάγια, επιτρέποντας στους φωτοϋποδοχείς (μόνον κωνία) του βοθρίου να 

λάβουν την οπτική εικόνα με την ελάχιστη δυνατή παραμόρφωση. Η κεντρική περιοχή 

ονομάζεται κεντρικό βοθρίο (foveola). Το κεντρικό βοθρίο αποτελεί το λεπτότερο σημείο του 

αμφιβληστροειδή, στερείται ραβδίων και εμφανίζει, λόγω της υψηλής πυκνότητας κωνίων, τη 

μέγιστη οπτική ανάλυση. Η περιοχή αυτή είναι υπεύθυνη για την έγχρωμη και λεπτομερή οπτική 

επεξεργασία των εικόνων. Ως αποτέλεσμα πραγματοποιούμε συνεχώς συντονισμένες κινήσεις 

οφθαλμών-κεφαλής, ώστε τα ερεθίσματα να προβάλλονται στο κεντρικό βοθρίο.  

(γ) τη θηλή του οπτικού νεύρου ή οπτική θηλή (optic disk), που αποτελεί την περιοχή από την 

οποία οι νευρικές απολήξεις του οπτικού νεύρου «εγκαταλείπουν» τον αμφιβληστροειδή. Η 

θηλή βρίσκεται 4,5 mm ρινικά του κεντρικού βοθρίου, στερείται φωτοϋποδοχέων και γι’ αυτό 

δημιουργεί ένα τυφλό σημείο στο οπτικό μας πεδίο.  
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Εικόνα 4: Σχηματική απεικόνιση εγκάρσιας διατομής του νευρο-αισθητηριακού αμφιβληστροειδή και 

του RPE. Br M: μεμβράνη του Bruch, ELM: έξω αφοριστική μεμβράνη, ILM: έσω αφοριστική μεμβράνη, 

RPE: μελάγχρουν επιθήλιο ONL: έξω κοκκώδης στιβάδα, OPL: έξω συναπτική στιβάδα, INL: έσω 

κοκκώδης στιβάδα, IPL: έσω συναπτική στιβάδα, A: βραχύινο κύτταρο, B: δίπολο κύτταρο, H: οριζόντιο 

κύτταρο, C: κωνίο, R: ραβδίο. 

 

Οι αμφιβληστροειδείς των θηλαστικών αποτελούνται από διαφορετικούς τύπους νευρώνων 

(εξειδικευμένα κύτταρα εγκεφάλου) που μπορούν να διαιρεθούν σε πέντε βασικές κατηγορίες: 

τους φωτοϋποδοχείς, τα οριζόντια, τα δίπολα, τα βραχύινα και τα γαγγλιακά κύτταρα. Τα 

κύτταρα αυτά συνδέονται κατά ένα πολύπλοκο τρόπο, αλλά με μία συστηματική στιβαδωτή 

διάταξη. Ο συνδυασμός της φυσιολογικής ποικιλίας με την σχετικά απλή δομική οργάνωση 

καθιστά τον αμφιβληστροειδή χρήσιμο για την κατανόηση του τρόπου επεξεργασίας των 

πληροφοριών από τα σύνθετα νευρωνικά κυκλώματα του εγκεφάλου. 

Οι οπτικές πληροφορίες μεταδίδονται από τους φωτοϋποδοχείς στα γαγγλιακά κύτταρα, τα 

οποία αντιπροσωπεύουν κατά μία άποψη την «στιβάδα παραγωγής» του αμφιβληστροειδή, αφού 

οι νευράξονες αυτών σχηματίζουν το οπτικό νεύρο που προβάλλει στον έξω γονατώδη πυρήνα. 

Στην εικόνα 4 οι πυρήνες είναι εμφανές ότι στοιβάζονται σε τρεις ζώνες, που ονομάζονται 

κοκκώδεις (πυρηνικές) στιβάδες. Μεταξύ αυτών παρατηρούμε δύο ζώνες, στις οποίες 

πραγματοποιούνται οι συνάψεις μεταξύ των ενδιάμεσων νευρώνων. Αυτές αποτελούν τις 

συναπτικές (δικτυωτές) στιβάδες. 

Πιο συγκεκριμένα, από το εξωτερικό προς το εσωτερικό μέρος του οφθαλμού παρατηρούμε 

πρώτα τους φωτοϋποδοχείς που αποτελούνται από δύο τμήματα, το εξωτερικό και το εσωτερικό, 

σχηματίζοντας τη στιβάδα των φωτοϋποδοχέων. Η έξω αφοριστική μεμβράνη είναι μια σειρά 

σφιχτών συνδέσεων μεταξύ του νευρογλοιακού ιστού και των φωτοϋποδοχέων. Οι πυρήνες των 

φωτοϋποδοχέων διαμορφώνουν την έξω κοκκώδη στιβάδα, οι νευράξονες (οι αποκαλούμενες 
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ίνες του Henle) αυτών συνάπτονται με άλλους νευρώνες και διαμορφώνουν την έξω συναπτική 

στιβάδα. Η έσω κοκκώδης στιβάδα περιέχει τους πυρήνες όλων των ενδιάμεσων νευρώνων 

(δίπολα, οριζόντια και βραχύινα κύτταρα). Η έσω συναπτική στιβάδα είναι το σημείο όπου οι 

απολήξεις των δίπολων κυττάρων πραγματοποιούν συναπτικές συνδέσεις με τα γαγγλιακά και 

τα βραχύινα κύτταρα. Στη συνέχεια συναντούμε τη στιβάδα των γαγγλιακών κυττάρων. Η 

τελευταία στιβάδα του αμφιβληστροειδή είναι η στιβάδα νευρικών ινών που αποτελείται από 

τους άξονες των γαγγλιακών κυττάρων που συρρέουν προς το οπτικό νεύρο. Αυτοί μεταφέρουν 

δυναμικά ενέργειας στο θάλαμο που βρίσκεται στον ενδιάμεσο εγκέφαλο. Τέλος, η ενδότατη 

αμφιβληστροειδική στιβάδα είναι η έσω αφοριστική μεμβράνη. Αυτή διαμορφώνεται από τις 

απολήξεις των κυττάρων του Muller που εκτείνονται από τον εσωτερικό αμφιβληστροειδή στους 

φωτοϋποδοχείς. Τα κύτταρα του Muller αποτελούν τον νευρογλοιακό ιστό του 

αμφιβληστροειδή.  

Οι φωτοϋποδοχείς απορροφούν και αποκρίνονται στο φως διαβιβάζοντας τα σήματα στα 

δίπολα κύτταρα. Η απλούστερη, αμεσότερη πορεία του σήματος στον αμφιβληστροειδή είναι 

από τον φωτοϋποδοχέα σε δίπολο και στη συνέχεια σε γαγγλιακό κύτταρο (vertical pathway). Οι 

πληροφορίες μεταφέρονται επίσης πλαγίως (lateral pathway) μεταξύ των φωτοϋποδοχέων και 

των δίπολων κυττάρων μέσω των οριζόντιων κυττάρων. Επιπλέον, τα βραχύινα κύτταρα 

εκτελούν πλάγια αλληλεπίδραση σε διαφορετικό επίπεδο, μεταξύ των δίπολων και των 

γαγγλιακών κυττάρων. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αποκρίσεις των φωτοϋποδοχέων και των 

δίπολων απαρτίζονται από διαβαθμισμένες αλλαγές στην ροή ιόντων κατά μήκος των 

κυτταρικών τους μεμβρανών, και κατά συνέπεια σε αλλαγή του δυναμικού των μεμβρανών. Όσο 

μεγαλύτερο το σήμα, τόσο μεγαλύτερη η αλλαγή τάσης. Αντιθέτως, οι αποκρίσεις των 

γαγγλιακών κυττάρων σε κάθε ερέθισμα αποτελούνται από μία ακολουθία ηλεκτρικών παλμών, 

που ονομάζονται σειρές δυναμικών ενέργειας, κι επιτρέπουν το σήμα να μεταδίδεται κατά μήκος 

του γαγγλιακού άξονα προς τον εγκέφαλο. 

Η απορρόφηση των φωτονίων από τη ροδοψίνη (φωτοχρωστική ουσία των ραβδίων) 

προκαλεί τον ισομερισμό της φωτο-απορροφητικής της μοίρας, δηλαδή της ρετινάλης, από την 

11-cis στην όλο-trans μορφή. Κατά την διαδικασία αυτή παρατηρούνται οι εξής αλλαγές: στο 

σκοτάδι, η απελευθέρωση της νευροδιαβιβαστικής ουσίας γλουταμινικό (που βρίσκεται στο 

σφαιρίδιο των ραβδίων) είναι μέγιστη δημιουργώντας ένα δυναμικό γύρω στα –50 mV κατά 

μήκος της μεμβράνης του φωτοϋποδοχέα. Ένα έντονο φως προκαλεί μείωση του δυναμικού 

μεμβράνης κατά μήκος του οπτικού κυττάρου στα –70 mV (υπερπόλωση του φωτοϋποδοχέα) η 

οποία φθάνει στο συναπτικό σφαιρίδιο του ραβδίου, όπου προκαλείται μείωση του ποσοστού 

απελευθέρωσης της νευροδιαβιβαστικής ουσίας. Η μείωση αυτή προκαλεί με τη σειρά της 

μεταβολή του δυναμικού μεμβράνης των δίπολων κυττάρων και μετάδοση του ηλεκτρικού 

σήματος κατά μήκος της οπτικής οδού. Στην κατάσταση υπερπόλωσης, οι φωτοϋποδοχείς δεν  
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μπορούν να ανταποκριθούν σε πρόσθετες αυξήσεις της έντασης του φωτός. Εντούτοις, αν ο 

φωτισμός αυτός διατηρηθεί, εκπολώνονται βραδέως σε ένα δυναμικό μεμβράνης μεταξύ –70 

mV και –40 mV (δυναμικό ηρεμίας) και μπορούν πάλι να υπερπολωθούν, ανταποκρινόμενοι σε 

νέες αυξήσεις του φωτός.   

Δίπολα και οριζόντια κύτταρα. Τα κύτταρα αποκαλούνται δίπολα επειδή παρουσιάζουν δύο 

πόλους ή δύο σημεία σύνδεσης. Η μία σύνδεση πραγματοποιείται με τον φωτοϋποδοχέα και η 

άλλη με ένα γαγγλιακό κύτταρο. Οι οδοί των ραβδίων και των κωνίων παραμένουν συνήθως 

χωριστές στον αμφιβληστροειδή. Ορισμένα δίπολα έρχονται σε επαφή μόνο με κωνία (cone 

bipolars), άλλα μόνον με ραβδία (rod bipolars). Αν και ορισμένα κωνιο-δίπολα, κυρίως στο 

κέντρο του αμφιβληστροειδή, έρχονται σε άμεση επαφή με μόνο ένα κωνίο, είναι πιθανό να 

δέχονται και έμμεσες πληροφορίες από άλλα κωνία (μέσω των οριζόντιων κυττάρων ή 

συνάψεων των φωτοϋποδοχέων με άλλους φωτοϋποδοχείς). Σε αντίθεση, κάθε ραβδίο έρχεται 

σε επαφή με 2-5 ραβδιο-δίπολα, ενώ κάθε ραβδιο-δίπολο δέχεται πληροφορίες από 30-50 

διαφορετικά ραβδία.  

Αν και τα δίπολα μεταβιβάζουν τις πληροφορίες κατακόρυφα στην οπτική οδό, τα οριζόντια 

κύτταρα, που επίσης βρίσκονται στην έσω κοκκώδη στιβάδα, μεταβιβάζουν τις πληροφορίες 

πλαγίως. Οι αποκρίσεις τόσο των οριζόντιων όσο και των δίπολων κυττάρων 

πραγματοποιούνται με μορφή δυναμικών ενέργειας. Τα οριζόντια κύτταρα έχουν μεγάλες 

υποδεκτικές επιφάνειες, ώστε να έρχονται σε επαφή με πολλούς φωτοϋποδοχείς.  

Αμακρύινα ( βραχύινα) κύτταρα. Μία ξεχωριστή ομάδα κυττάρων στον αμφιβληστροειδή 

αποτελούν τα αμακρύινα κύτταρα. Υπάρχουν πολλοί τύποι αμακρύινων κυττάρων, στη έσω 

συναπτική μεμβράνη, που διαφέρουν στο μέγεθος, στην μορφολογία και στη λειτουργία. Συχνά 

διαμορφώνουν τις διασυνδέσεις μεταξύ των διπόλων και των γαγγλιακών κυττάρων αλλά και 

μεταξύ τους, διανέμοντας τις πληροφορίες πλαγίως, όπως τα οριζόντια κύτταρα. Πιστεύεται ότι 

συνεισφέρουν και σε άλλες λειτουργίες, αλλά ο ιδιαίτερος ρόλος τους δεν έχει ακόμη 

αποσαφηνισθεί.  

Γαγγλιακά κύτταρα. Οι τελευταία στιβάδα κυττάρων στον αμφιβληστροειδή είναι τα 

γαγγλιακά κύτταρα. Σε αντίθεση με τους φωτοϋποδοχείς, οι οποίοι αποκρίνονται στο φως με 

βαθμιαίες αλλαγές του δυναμικού μεμβράνης, κάθε γάγγλιο διαβιβάζει τις πληροφορίες στον 

εγκέφαλο ως σειρές δυναμικών ενέργειας. Οι νευράξονες των γαγγλιακών κυττάρων 

σχηματίζουν το οπτικό νεύρο, το οποίο προβάλλει σε τρεις υποφλοιικές περιοχές: το 90% των 

νευραξόνων στον έξω γονατώδη πυρήνα του θαλάμου για την επεξεργασία οπτικών 

πληροφοριών, ενώ το 10% των νευραξόνων στο άνω διδύμιο.  
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3. ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

Σκοπός της θεραπείας με φάρμακα είναι να προλαμβάνει, να θεραπεύει ή να ελέγχει διάφορες 

παθολογικές καταστάσεις. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, πρέπει να μεταφέρονται στους 

ιστούς-στόχους επαρκείς δόσεις του φαρμάκου, ώστε να εξασφαλίζονται θεραπευτικά αλλά όχι 

τοξικά επίπεδα. Η οδός χορήγησης καθορίζεται κυρίως από τις ιδιότητες του φαρμάκου, όπως 

διαλυτότητα και ιοντισμός, και από τους θεραπευτικούς στόχους, π.χ. περιορισμός της δράσης 

σε ορισμένη περιοχή του σώματος. Υπάρχουν δύο βασικές οδοί χορήγησης φαρμάκων, η 

εντερική, από το πεπτικό σύστημα (από το στόμα, υπογλώσσια και από το ορθό) και η 

παρεντερική (ενδαγγειακή, ενδομυϊκή και υποδόρια). Εναλλακτικά, ο κλινικός γιατρός δύναται 

να επιλέξει μεταξύ άλλων οδών χορήγησης όταν στοχεύονται περιοχές του σώματος που 

παρουσιάζουν σημαντικό φραγμό στη διείσδυση φαρμάκων, όπως ο οφθαλμός και ο εγκέφαλος. 

Με την τοπική εφαρμογή επιτυγχάνεται τοπική και άμεση δράση του φαρμάκου στην αρχική του 

συγκέντρωση, παρακάμπτοντας έτσι τη μεταφορά του στον ιστό-στόχο διαμέσω του 

κυκλοφορικού συστήματος. 

Υπάρχουν πολλαπλές οδοί χορήγησης φαρμάκων στον οφθαλμό, συμπεριλαμβανομένων της 

συστηματικής, της τοπικής, της περικογχικής και της ενδοφθάλμιας. Με τη συστηματική 

χορήγηση σπάνια επιτυγχάνονται θεραπευτικά επίπεδα του φαρμάκου στον οφθαλμό. 

Επιπροσθέτως, για να φτάσουν οι συστηματικές φαρμακευτικές αγωγές ικανοποιητικά 

ενδοφθάλμια επίπεδα, απαιτούνται πολύ υψηλά συστηματικά επίπεδα, ενώ οι παρενέργειες που 

προκαλούν περιορίζουν τη χρησιμότητά τους. Η τοπική εφαρμογή φαρμακευτικών αγωγών είναι 

επαρκής για ασθένειες του πρόσθιου τμήματος του οφθαλμού, αλλά συνήθως δεν επιτυγχάνουν 

ικανοποιητικά αμφιβληστροειδικά επίπεδα λόγω ποικίλων παραγόντων:  

α) Οι οφθαλμικές σταγόνες αποβάλλονται από την προκερατοειδική περιοχή μέσα σε 90 sec, 

ο κερατοειδικός φραγμός επιτρέπει μόνο το 1% περίπου των υδρόφοβων φαρμάκων να 

απορροφηθούν από τον κερατοειδή, τα φάρμακα αποβάλλονται μέσω της διαδικασίας 

ανανέωσης του υδατοειδούς υγρού και μεταβολίζονται όταν εισέρχονται στον οφθαλμό.  

β) Η περιοφθαλμική χορήγηση, ιδίως οι υποτενοντικές ενέσεις, χρησιμοποιούνται για να 

υπερνικήσουν κάποια από αυτά τα προβλήματα. Η χορήγηση στεροειδών με τον τρόπο αυτό 

είναι υπόθεση ρουτίνας για ασθένειες του βυθού του οφθαλμού, εφόσον όμως το φάρμακο 

πρέπει να διαχυθεί μέσω του σκληρού και του χοριοειδούς, τα ενδοφθάλμια επίπεδα ποικίλουν, 

είναι επίσης δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν και να ρυθμιστούν. Επιπλέον, σχεδόν το 90% του 

φαρμάκου απορροφάται από τη συστηματική κυκλοφορία.  

γ) Η ενδοφθάλμια χορήγηση αποτελεί την καλύτερη μέθοδο για να παρακαμφθεί ο αιματο-

αμφιβληστροειδικός φραγμός και να επιτευχθούν επαρκή επίπεδα φαρμάκου στην περιοχή του 

αμφιβληστροειδούς. Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι για να πραγματοποιηθεί μία ενδοφθάλμια  
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έγχυση φαρμάκου. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την εφαρμογή ενδοϋαλοειδικών ενέσεων 

για τη χορήγηση φαρμάκων στο βυθό του οφθαλμού.         

Η ενδοϋαλοειδική ένεση φαρμάκου φέρει το προφανές πλεονέκτημα ότι επιτυγχάνονται 

άμεσα οι θεραπευτικές συγκεντρώσεις μέσα στον οφθαλμό, ενώ παράλληλα αποφεύγεται σε 

μεγάλο βαθμό η συστηματική έκθεση. Εντούτοις, μετά την έγχυση, τα φάρμακα αποβάλλονται 

ταχύτατα από το υαλοειδές, συνήθως μέσω μίας πρώτης τάξεως διαδικασία διάχυσης (οράτε 

παρακάτω), με χρόνους ημιζωής μικρότερους των 24 ωρών. Καθώς η συγκέντρωση του 

φαρμάκου αρχίζει να ελαττώνεται αμέσως μετά την ένεση, μερικές φορές επιλέγονται υψηλές 

αρχικές δόσεις προκειμένου να παραταθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Πρέπει όμως να 

σημειωθεί ότι διπλασιάζοντας, για παράδειγμα, τη δόση ενός φαρμάκου, το αποτέλεσμά του 

παρατείνεται  μόνο για διάρκεια ενός χρόνου ημιζωής.  Επομένως απαιτούνται 

επαναλαμβανόμενες ενέσεις προκειμένου να διατηρηθούν τα θεραπευτικά επίπεδα μέσα στον 

οφθαλμό, ενώ οι συσχετιζόμενοι κίνδυνοι ενδοφθαλμίτιδας, σχηματισμού καταρράκτη και 

αμφιβληστροειδικής αποκόλλησης έχουν περιορίσει την εφαρμογή της τεχνικής αυτής μόνο σε 

εξειδικευμένες περιπτώσεις. 

Η εφαρμογή ενδοϋαλοειδικών ενέσεων φέρει το προφανές πλεονέκτημα ότι επιτυγχάνεται 

άμεσα η θεραπευτική συγκέντρωση του φαρμάκου μέσα στο μάτι, ενώ αποφεύγεται η 

συστηματική έκθεση. Εντούτοις, μετά την έγχυση, το φάρμακο απομακρύνεται ταχύτατα από το 

υαλοειδές μέσω μίας πρώτης τάξεως διαδικασία διάχυσης. Η ενδοϋαλοειδική ένεση 

λιποσωμάτων, ως μέσον για την επίτευξη σταθερών επιπέδων ενδοφθάλμιας συγκέντρωσης του 

φαρμάκου, έχει μελετηθεί εκτενώς. Μετά την ένεση, τα λιποσώματα φαίνεται να αποβάλονται 

από το υαλοειδές μέσω μίας διαδικασίας διάχυσης διαμέσω του προσθίου θαλάμου, με τα μικρά 

μονομεμβρανικά κυστίδια (SUVs) να έχουν χρόνο ημιζωής 9 έως 10 ημέρες, και τα μεγάλα 

μονομεμβρανικά κυστίδια (LUVs) να έχουν χρόνο ημιζωής περίπου 20 ημέρες (Barza et al, 

1987). Αν και τα λιποσώματα φαίνεται να διατηρούνται μέσα στο υαλοειδές για παρατεταμένο 

χρόνο, η απελευθέρωση του φαρμάκου από τα λιποσώματα δε ακολουθεί τις ίδιες αρχές 

κινητικής. Η απελευθέρωση από λιποσωμικά κυστίδια είναι γενικά πρώτης τάξεως (π.χ. 

εξαρτάται από τη συγκέντρωση του φαρμάκου μέσα στο λιπόσωμα). Η κινητική αυτή οδηγεί σε 

υψηλές αρχικές συγκεντρώσεις που ακολουθούνται από σταδιακά χαμηλότερα επίπεδα. Για 

ασθένειες που απαιτούν μακροπρόθεσμα θεραπευτικά επίπεδα  του φαρμάκου, το γεγονός αυτό 

αντιπροσωπεύει εύλογο πρόβλημα, όπως συμβαίνει αντίστοιχα και στην περίπτωση θόλωσης 

του υαλοειδούς λόγω συσσώρευσης του φαρμάκου.  
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4. ΟΔΟΙ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΥΑΛΟΕΙΔΕΣ 

 

Εφόσον ενεθούν στην υαλοειδική κοιλότητα, τα φάρμακα διαχέονται ταχύτατα μέσα στο 

υαλοειδές, αν και αυτό μπορεί να χρειαστεί αρκετές ώρες. Υπάρχει μικρή αντίσταση στη 

διάχυση των φαρμάκων μέσα στην υαλοειδική κοιλότητα λόγω της χαμηλής συγκέντρωσης των 

κολλαγόνων ινών. Οι διαμοριακές αλληλεπιδράσεις θεωρούνται πιο σημαντικές από το ρυθμό 

διάχυσης. Έχει υπολογιστεί ότι ενύοντας την εκατονταπλάσια θεραπευτική συγκέντρωση στο 

κέντρο της υαλοειδικής κοιλότητας, μπορεί να επιτευχθεί η θεραπευτική συγκέντρωση του 

φαρμάκου στην αμφιβληστροειδική επιφάνεια μέσα σε τρεις περίπου ώρες (Maurice; 1984). 

Επιπλέον, οι οφθαλμικές κινήσεις διευκολύνουν την ανάμιξη του φαρμάκου μέσα στην 

υαλοειδική κοιλότητα. 

Οπίσθια υπάρχει ένας φραγμός που φυσιολογικά είναι αδιαπέραστος σε ουσίες υψηλού 

μοριακού βάρους, αν και η ενεργή μεταφορά από το υαλοειδές μέσω του αμφιβληστροειδούς 

υφίσταται για πολυάριθμες ουσίες. Ο φραγμός αυτός μοιράζεται μεταξύ των τριχοειδών του 

αμφιβληστροειδούς και του μελάγχρουν επιθηλίου. Τα αιμοφόρα αγγεία του 

αμφιβληστροειδούς, όπως εκείνα του εγκεφάλου, αναπτύσσουν ένα φραγμό που διαχωρίζει το 

νευρικό παρέγχυμα από το αίμα του κυκλοφορικού. Μαζί με το μελάγχρουν επιθήλιο, τα 

αιμοφόρα αγγεία του αμφιβληστροειδούς δημιουργούν τον αιματο-αμφιβληστροειδικό φραγμό. 

Αυτός ο μοναδικός φραγμός συντίθεται από το συνδετικό σύμπλεγμα που περιλαμβάνει τους 

στενοσυνδέσμους (zonula occludens, ZO), τους συνδέσμους προσκόλλησης και τα 

δεσμοσώματα. Οι μοναδικές ιδιότητες του φραγμού των αιμοφόρων αγγείων μέσα σε νευρικούς 

ιστούς είναι αποτέλεσμα των καλά ανεπτυγμένων στενοσυνδέσμων. 

Τα φάρμακα αποβάλλονται από το υαλοειδές μέσω δύο οδών κατά βάση. Η πρόσθια οδός 

περιλαμβάνει τη διοχέτευση του φαρμάκου στον πρόσθιο θάλαμο και αποβολή αυτού μέσω της 

διαδικασίας ανανέωσης του υδατοειδούς υγρού. Η οπίσθια οδός περιλαμβάνει είτε ενεργητική ή 

παθητική διείσδυση διαμέσω του αμφιβληστροειδούς και του μελάγχρουν επιθηλίου και την 

επακόλουθη συστηματική διάχυση διαμέσω της χοριοειδικής κυκλοφορίας (Pearson et al, 1993; 

Berthe et al, 1994). Υπάρχουν ενδείξεις ότι για ορισμένα, υψηλώς λιπόφιλα, συστατικά η 

κάθαρση διαμέσω των αμφιβληστροειδικών αιμοφόρων αγγείων μπορεί επίσης να διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο (Pearson et al, 1996).  

  Μετά την ένεση του φαρμάκου, τα μεγαλύτερα μόρια θεωρείται ότι απομακρύνονται από 

την πρόσθια οδό. Τα φάρμακα διαχέονται στην υαλοειδική κοιλότητα, γύρω από το φακό, και 

εισέρχονται στον πρόσθιο θάλαμο όπου έπειτα εξέρχονται μέσω του δικτύου του trabeculum 

προς το κανάλι του Schlemm. Ο ίδιος ο φακός φαίνεται να έχει αμελητέα συμμετοχή στην 

αποβολή του φαρμάκου αλλά μπορεί να παρέχει ένα φυσικό φραγμό στην πρόσθια διάχυση 

αυτού. Η πρόσθια οδός έχει δειχθεί ότι αποτελεί το βασικό μονοπάτι αποβολής μικρών,  
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υδρόφιλων ουσιών όπως η γκενταμυκίνη (Cobo et al, 1981). Τέτοιες ουσίες τυπικά έχουν 

χρόνους ημιζωής μεταξύ 24-30 ώρες. Κάποιες ενώσεις φαίνεται να απομακρύνονται μέσω και 

των δύο οδών (Lam et al; 1989), επομένως έχουν μικρότερους χρόνους ημιζωής.  

Η οπίσθια οδός περιλαμβάνει τη μεταφορά διαμέσω του λιπόφιλου αμφιβληστροειδούς και 

του μελάγχρουν επιθηλίου. Η οπίσθια αποβολή φαρμάκων φαίνεται να προκύπτει με παθητική 

διάχυση για λιπόφιλες ενώσεις αν και έχουν δειχθεί μηχανισμοί ενεργητικής μεταφοράς για 

ορισμένα ενδογενή συστατικά όπως επίσης και για κάποια φάρμακα. Μελέτη της υαλοειδικής 

αποβολής του ραδιοσημασμένου με 1μCi iodopyracet στα κουνέλια έδειξε ότι τα 300 μg έχουν 

χρόνο ημιζωής 3 h, ενώ τα 1,4 mg έχουν χρόνο ημιζωής 17 h. Αυτή η αύξηση στο χρόνο 

ημιζωής που παρατηρήθηκε, οφείλεται στον κορεσμό ενός μηχανισμού ενεργητικής μεταφοράς 

(Forbes and Becker; 1960). Συστηματική χορήγηση probenecid, το οποίο δρα μέσω 

ανταγωνιστικής αναστολής της μεταφοράς ασθενών οργανικών οξέων, αυξάνει το 

ενδοϋαλοειδικό χρόνο ημιζωής του iodopyracet στις 17 h (Weiner et al; 1964). Λόγω της 

μεγάλης επιφάνειας απορρόφησης και της συνεισφοράς της ενεργού μεταφοράς, τα φάρμακα 

που εκκρίνονται δια της οπίσθιας οδού έχουν μικρότερους χρόνους ημιζωής συγκριτικά με αυτά 

που απομακρύνονται μέσω της πρόσθιας οδού (Barza; 1989). Από την άλλη, παρουσία 

φλεγμονής έχει δείξει να αυξάνει το χρόνο ημιζωής φαρμάκων στο υαλοειδές λόγω 

υπολειτουργίας της ενεργού μεταφοράς  (Ficker et al; 1990). 

Ως συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι όλες οι ενώσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν την 

πρόσθια οδό. Αυτό σημαίνει διάχυση του φαρμάκου κατά μήκος του υαλοειδούς προς τον 

οπίσθιο θάλαμο και, έπειτα, αποβολή δια της ανακύκλωσης του υδατοειδούς υγρού και της 

ραγοειδικής κυκλοφορίας. Η οπίσθια αποβολή λαμβάνει χώρα λόγω διείσδυσης διαμέσω του 

αιματο-αμφιβληστροειδικού φραγμού. Αυτό απαιτεί επαρκή παθητική διεισδυτικότητα (π.χ. 

μικρό μοριακό μέγεθος, λιποφιλικότητα) ή ενεργό μεταφορά διαμέσω του φραγμού. Για τους 

λόγους αυτούς, μεγάλο μοριακό μέγεθος και υδατοδιαλυτότητα είναι δύο χαρακτηριστικά που 

τείνουν να επιμηκύνουν το χρόνο ημιζωής μέσα στο υαλοειδές. 

Η ακεραιότητα του οφθαλμού μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την κάθαρση των φαρμάκων. 

Χειρουργικές παρεμβάσεις στον οφθαλμό επίσης μεταβάλλουν το χρόνο ημιζωής. Η 

υαλοειδεκτομή και η φακεκτομή αυξάνουν σημαντικά το ρυθμό απομάκρυνσης των φαρμάκων, 

ανεξάρτητα από τη βασική οδό αποβολής τους στον άθικτο οφθαλμό (Jarus et al; 1995). Αυτές 

οι παράμετροι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να ρυθμίζονται όταν σχεδιάζονται 

φαρμακολογικές θεραπείες του βυθού του οφθαλμού. 
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5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

 

Η κάθαρση (clearance) μπορεί να θεωρηθεί ως η εσωτερική ικανότητα του σώματος ή των 

οργάνων του να βιομετατρέπει και να απομακρύνει (συνήθως μέσω του ήπατος και των νεφρών) 

το φάρμακο από το αίμα ή το πλάσμα. Όσον αφορά την ενδοϋαλοειδική χορήγηση φαρμάκου, 

ως κάθαρση θα ορίσουμε το φαινόμενο κατά το οποίο το φάρμακο απομακρύνεται από την 

περιοχή τοπικής χορήγησης, δηλαδή το υαλοειδές σώμα, για να απορροφηθεί τοπικά από τα 

κύτταρα των γειτονικών ιστών ή/και να περάσει στην κυκλοφορία. Η κάθαρση εκφράζεται σε 

μονάδες όγκου ανά μονάδα χρόνου. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η κάθαρση δεν είναι 

ενδεικτική της ποσότητας του φαρμάκου που απομακρύνεται, αναπαριστά μόνο το θεωρητικό 

όγκο υαλοειδούς που καθαρίζεται πλήρως από το φάρμακο σε μία δεδομένη περίοδο του 

χρόνου. Η ποσότητα του φαρμάκου που απομακρύνεται εξαρτάται από τη συγκέντρωσή του στο 

υαλοειδές κάθε χρονική στιγμή, όπως επίσης και την κάθαρση. Εντούτοις, η κάθαρση εξαρτάται 

από το ρυθμό αποβολής (rate of elimination, RE

V
V CKd
t

C
⋅=

∂
∂

−

) και την ικανότητα δέσμευσης του εκάστοτε 

φαρμάκου στα μεγαλομόρια του υαλοειδούς σώματος. 

Είναι συχνά επιθυμητή η πρόβλεψη της μεταβολής των επιπέδων του φαρμάκου στο 

υαλοειδές σώμα ως προς το χρόνο. Συνήθως, τα φάρμακα απομακρύνονται ακολουθώντας 

πρώτης τάξεως φαρμακοκινητική. Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται στη σταθερά του ρυθμού 

αποβολής (elimination rate constant, Kd), όπου ο ρυθμός μεταβολής της συγκέντρωσης είναι 

ευθέως ανάλογος της συγκέντρωσης του φαρμάκου κάθε χρονική στιγμή: 

(1)  

 Η φαρμακοκινητική πρώτης τάξεως αναφέρεται σε μία διαδικασία κατά την οποία η 

ποσότητα ή η συγκέντρωση του φαρμάκου στο υπό μελέτη διαμέρισμα του σώματος 

ελαττώνεται λογαριθμικά με το χρόνο. Ο ρυθμός αποβολής RE είναι ανάλογος της 

συγκέντρωσης του φαρμάκου, οπότε η ποσότητα του φαρμάκου που απομακρύνεται στη μονάδα 

του χρόνου (RE

tKd0
VV eAA

⋅−
⋅=

) θα ποικίλει ανάλογα με τη συγκέντρωση. Το κλάσμα ή το ποσοστό της 

συνολικής ποσότητας του φαρμάκου που βρίσκεται στο υαλοειδές (Av) και απομακρύνεται κάθε 

χρονική στιγμή θα παραμένει, παρόλ’αυτά, σταθερό και ανεξάρτητο της δόσης. Αυτό το κλάσμα 

ή ποσοστό εκφράζεται με τη σταθερά του ρυθμού αποβολής Kd. Οι εξισώσεις που περιγράφουν 

την πρώτης τάξεως αποβολή του φαρμάκου από το υπό μελέτη διαμέρισμα του σώματος 

γράφονται ως: 

(2)  

ή 

(3) 
tKd0

VV eCC
⋅−

⋅=  
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όπου Av0 και Av αντιπροσωπεύουν τη συνολική ποσότητα φαρμάκου στο υαλοειδές σώμα κατά 

την έναρξη και κατά τη λήξη του χρονικού διαστήματος t αντίστοιχα, και ο όρος e-Kd·t αποτελεί 

το κλάσμα της Av
0 που απομένει με το πέρας του χρόνου t. Οι όροι Cv

0 και Cv είναι οι 

συγκεντρώσεις του φαρμάκου στο υαλοειδές κατά την έναρξη και κατά τη λήξη του χρονικού 

διαστήματος t αντίστοιχα. Εφόσον η συγκέντρωση του φαρμάκου ελαττώνεται λογαριθμικά, μία 

γραφική παράσταση του λογαρίθμου της Av ή της Cv ως προς το χρόνο αποδίδεται με μία ευθεία 

γραμμή (γραφήματα 1, 2). Αυτός ο τύπος γραφικής ανάλυσης των μειούμενων συγκεντρώσεων 

του φαρμάκου εφαρμόζεται συχνά προκειμένου να καθορίσει αν ένα φάρμακο αποβάλλεται 

μέσω μίας πρώτης τάξεως διαδικασία. 

 

 

 
Γράφημα 1: Όταν η ποσότητα ή η συγκέντρωση του φαρμάκου αποδοθεί σε λογαριθμική κλίμακα και 

φαίνεται να μειώνεται γραμμικά με το χρόνο,  τότε η αποβολή του φαρμάκου ακολουθεί πρώτης τάξεως 

κινητική. 

 

 

Η σταθερά του ρυθμού αποβολής, Kd, είναι το κλάσμα ή το ποσοστό της συνολικής 

ποσότητας φαρμάκου που απομακρύνεται από το υαλοειδές σώμα ανά μονάδα χρόνου και 

αποτελεί μία συνάρτηση της κάθαρσης (Cl) και του όγκου κατανομής (Vd): 

(4) 
Vd
ClKd =  
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Γράφημα 2: Η ποσότητα ή η συγκέντρωση του φαρμάκου μειώνεται λογαριθμικά με το χρόνο. Το 

φάρμακο αποβάλλεται μέσω μίας πρώτης τάξεως διαδικασία. 

 

Όπως παρουσιάζεται στην εξίσωση (4), Η Kd μπορεί να θεωρηθεί ως το κλάσμα του όγκου 

κατανομής που καθαρίζεται αποτελεσματικά από το φάρμακο στη μονάδα του χρόνου. Ο όγκος 

κατανομής αποτελεί ένα μέτρο της έκτασης της φυσικής κατανομής του φαρμάκου, αλλά σπάνια 

ανταποκρίνεται στο σωματικό όγκο. Η σταθερά του ρυθμού αποβολής του φαρμάκου αποτελεί 

την κλίση της ln Cv

t
Cv
Cvln

Kd 2

1









=

 ως συνάρτηση του χρόνου, όπως προκύπτει από κατάλληλο 

μετασχηματισμό της εξίσωσης (3). Έτσι, η μέτρηση δύο συγκεντρώσεων κατά το χρονικό 

διάστημα αποβολής του φαρμάκου, π.χ. μετά από μία εφάπαξ ενδοϋαλοειδική δόση, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της Kd:    

(5)  

όπου Cv1 είναι η πρώτη ή υψηλότερη συγκέντρωση, Cv2 η δεύτερη ή χαμηλότερη 

συγκέντρωση και t είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ της λήψης των δειγμάτων. Για την ακριβή 

εκτίμηση της Kd, ο χρόνος που παρέρχεται μεταξύ των δειγματοληψιών θα πρέπει να καλύπτει 

χρονικά τουλάχιστον ένα χρόνο ημιζωής (half-life, t½). 

Η σταθερά του ρυθμού αποβολής συχνά εκφράζεται σε σχέση με το χρόνο ημιζωής του 

φαρμάκου, μία τιμή που εφαρμόζεται καταλληλότερα στην κλινική πράξη. Ο χρόνος ημιζωής 

(t½) ενός φαρμάκου ορίζεται ως το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη μείωση της 

συνολικής ποσότητας του φαρμάκου (στο σώμα, στο πλάσμα ή, στην εν λόγω περίπτωση, στο 

υαλοειδές) στο μισό της τιμής (γράφημα 2). Αποτελεί μία συνάρτηση της σταθεράς του ρυθμού 

αποβολής Kd, όπως υποδεικνύεται από την εξίσωση (6): 
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(6) 
Kd

2lnt
2

1 =  

Αν η Kd που χρησιμοποιείται στην εξίσωση (6) προκύπτει από συγκεντρώσεις που 

λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της φάσης αποβολής του φαρμάκου, τότε το χρονικό διάστημα 

μεταξύ των δειγματοληψιών θα πρέπει να εκτείνεται τουλάχιστον σε ένα χρόνο ημιζωής. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρότερες χρονικές περίοδοι, αλλά μικρά σφάλματα στην 

ποσοτική ανάλυση των συγκεντρώσεων ίσως οδηγήσουν σε αξιοσημείωτη μεταβολή του 

υπολογιζόμενου χρόνου ημιζωής. 

Αν οι τιμές του όγκου κατανομής και της κάθαρσης είναι γνωστές, ο χρόνος ημιζωής μπορεί 

να εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας την εξίσωση (7). Ο χρόνος ημιζωής, όπως και η Kd, εξαρτάται 

και καθορίζεται από την Cl και τον Vd. Αυτή η σχέση αναπαριστάται στην εξίσωση (7) η οποία 

παράγεται με αντικατάσταση της εξίσωσης (4) στην εξίσωση (6): 

(7) 
Cl

2lnVdt
2

1
⋅

=  

Δίνεται έμφαση στην εξάρτηση του t½ ή της Kd από τον Vd και την Cl διότι ο όγκος 

κατανομής και η κάθαρση για ένα ορισμένο φάρμακο μπορούν να μεταβληθούν ανεξάρτητα το 

ένα από το άλλο και έτσι, επιδρούν στο χρόνο ημιζωής ή στη σταθερά αποβολής στις ίδιες ή σε 

αντίθετες κατευθύνσεις. 

Ο χρόνος ημιζωής μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει το χρονικό διάστημα 

που απαιτείται για την αποτελεσματική αποβολή όλης της ποσότητας του φαρμάκου από το 

υαλοειδές μετά από την εφάπαξ δόση ή μετά από την παύση χορήγησης του φαρμάκου. 

Απαιτούνται ένας χρόνος ημιζωής για την αποβολή του 50%, δύο χρόνοι ημιζωής για την 

αποβολή του 75%, τρεις χρόνοι ημιζωής για την αποβολή του 87,5% και τέσσερις χρόνοι 

ημιζωής για την αποβολή του 93,79% της συνολικής ποσότητας του φαρμάκου. Στις 

περισσότερες κλινικές περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι όλη η ποσότητα του φαρμάκου έχει 

απομακρυνθεί αποτελεσματικά μετά το πέρας τεσσάρων χρόνων ημιζωής.      

 

6. ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟ 

 

Μέχρι τη δεκαετία του ’90, είχαν αναπτυχθεί πολύ λίγα φάρμακα ειδικά για παθήσεις του 

οφθαλμού. Σχεδόν όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούνταν στην οφθαλμολογία είχαν 

αναπτυχθεί αρχικά για άλλες εφαρμογές και στη συνέχεια βρέθηκαν να είναι χρήσιμα σε 

οφθαλμολογικές παθήσεις.  Το γεγονός αυτό εξακολουθεί μέχρι και σήμερα. Έτσι, για τα 

φάρμακα που προορίζονται για τοπική χορήγηση, π.χ. στον οφθαλμό, οι προϋποθέσεις του ICH 

απαιτούν πλήρη μη-κλινική εκτίμηση του τοξικολογικού, φαρμακοκινητικού και 

τοξικοκινητικού προφίλ του φαρμάκου συστηματικά, αλλά και μετά από μία οφθαλμική 
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χορήγηση. Οι μελέτες πρέπει γενικά να διεξάγονται σε δύο είδη, εκ των οποίων το ένα να μην 

είναι τρωκτικό. Αυτές οι απαιτήσεις προσδίδουν πολυπλοκότητα στην ανάπτυξη ενός 

φαρμακευτικού συστατικού για οφθαλμική χρήση.   

Για λόγους ευκολίας και κόστους, έχει επιλεγεί το κουνέλι ως ζωικό μοντέλο σε μη κλινικές 

μελέτες τοξικότητας. Ο αμφιβληστροειδής του τρωκτικού αυτού είναι μεραγγειωτικός 

εμφανίζοντας μικρότερη αγγείωση των οργάνων σε σύγκριση με τον ολαγγειωτικό 

αμφιβληστροειδή των πιο εξελιγμένων ειδών της οικογένειας των πρωτευόντων, ενώ ο 

αμφιβληστροειδής τρέφεται αποκλειστικά από τη χοριοειδική κυκλοφορία. Ο οφθαλμός του 

κουνελιού διαθέτει μόνο εμμύελες νευρικές ίνες και το οπτικό νεύρο εντοπίζεται άνω 

κροταφικά, και όχι ρινικά. Στα αλφικά κουνέλια, πιο συγκεκριμένα, το μελάγχρουν επιθήλιο 

στερείται μελανίνης έτσι, κατά την οφθαλμοσκόπηση μπορεί κανείς να δει με σαφήνεια τα 

αγγεία του χοριοειδούς. Προκύπτει ότι τέτοιου είδους διαφορές στη φυσιολογία των ζωικών 

μοντέλων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε μη κλινικές μελέτες που στόχο έχουν να ανάγουν τα 

αποτελέσματά τους στον άνθρωπο. 

Δεν υπάρχει σαφής ορισμός για την τοξικότητα μίας ενδοϋαλοειδικής ένεσης. Συχνότερα 

χρησιμοποιούνται ιστοπαθολογικά κριτήρια σε ζωικά μοντέλα. Διάφοροι συγγραφείς εκτιμούν 

τις αλλαγές στον αμφιβληστροειδή και στο μελάγχρουν επιθήλιο συνήθως έπειτα από μία 

εφάπαξ ενδοϋαλοειδική ένεση. Οι μελέτες τοξικότητας περιλαμβάνουν την έκθεση του 

οργανισμού στο συγκεκριμένο φάρμακο η οποία ακολουθείται από ένα κατάλληλο χρονικό 

διάστημα παρακολούθησης, τυπικά 14 μέρες. Οι μελέτες που περιλαμβάνουν μία μόνο έκθεση 

του οργανισμού στο φάρμακο, επιτρέπουν την εφαρμογή υψηλότερων δόσεων και προσφέρουν 

μία καλή ένδειξη για δυνητικές παρενέργειες που μπορεί να προκύπτουν σε χρόνιες μελέτες. Οι 

μη κλινικές μελέτες ελέγχου επαναλαμβανόμενων δόσεων είναι επίσης απαραίτητες και θα 

πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τη χρονική περίοδο της προτεινόμενης κλινικής δοκιμής. 

Στην πρώιμη φάση Ι ασφαλούς ελέγχου, οι μελέτες τοξικότητας διαρκούν δύο εβδομάδες έως 

ένα μήνα. Πριν την έναρξη των μελετών της φάσης ΙΙ, που διαρκούν από τρεις μήνες και πάνω 

για φάρμακα που προορίζονται για χρόνια χρήση, απαιτούνται τοξικολογικές μελέτες διάρκειας 

τριών μηνών και άνω. Οι μελέτες της φάσης ΙΙΙ για χρόνια χορήγηση διαρκούν έξι μήνες για ένα 

τρωκτικό και εννέα μήνες για ένα μη-τρωκτικό (ICH Harmonized Tripartite Guidance. 

Maintenance of the ICH guideline on non-clinical safety studies for the conduct of human 

clinical trials for pharmaceuticals, M3 (M), November 9, 2000).  

Επίσης, ένα τυπικό πρωτόκολλο μελέτης της τοξικότητας περιλαμβάνει και ηλεκτρο-

αμφιβληστροειδικά  κριτήρια, όπου ο ένας οφθαλμός ενύεται με το διάλυμα ελέγχου και ο άλλος 

με το διάλυμα του φαρμάκου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς μόνο η χειρουργική 

παρέμβαση μπορεί να μειώσει την ηλεκτρο-αμφιβληστροειδική απόκριση (Meredith et al, 1985). 

Το κουνέλι είναι ένα από τα πειραματόζωα πουέχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε μελέτες 
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τοξικότητας (Margalit et al, 2006; Komarowska et al, 2009), αν και δε γνωρίζουμε ακόμα αν 

αποτελεί ιδανικό μοντέλο.  Ο λόγος οφείλεται στον τεράστιο αριθμό ραβδίων που απαρτίζει τον 

αμφιβληστροειδή του κουνελιού. 

Οι ERG καταγραφές εκτιμούν την ακεραιότητα του αμφιβληστροειδή και συνήθως 

περιλαμβάνουν τρεις τύπους εξέτασης: 

1. Απόκριση σε ισχυρό φλας σε φωτοπικές συνθήκες, προερχόμενη από τα ραβδία και τα 

κωνία. Αυτό που ενδιαφέρει είναι το πλάτος του a-wave, προερχόμενο από τη στιβάδα των 

φωτοϋποδοχέων λόγω υπερπόλωσης, και το πλάτος του b-wave, προερχόμενο από τα δίπολα/ 

γλοιακά κύτταρα και τα κύτταρα Muller. 

2. Απόκριση σε ένα συνεχώς εναλλασσόμενο ερέθισμα (flicker) συχνότητας 30Hz σε 

φωτοπικές συνθήκες, όπου απομονώνονται οι αποκρίσεις των κωνίων. Υπολογίζεται το μέσο 

εύρος απόκρισης ή η ένταση της απόκρισης στα 30 Hz, όπως αυτή προκύπτει μετά από 

μετασχηματισμό Fourier. 

3. Απόκριση σε ισχυρό, λευκό φλας μετά από προσαρμογή στο σκοτάδι,  προερχόμενη από 

τα ραβδία και τα κωνία. Εδώ επίσης εκτιμάται το πλάτος των a- wave, b-wave. 

Μελέτες τοξικότητας μετά από μία ενδοϋαλοειδική έγχυση φαρμάκου έχουν 

πραγματοποιηθεί για ένα πλήθος αντιβιοτικών, μονοκλωνικών αντισωμάτων και στεροειδών. Η 

τοξικότητα στον αμφιβληστροειδή φαίνεται να εκδηλώνεται ως αποκόλληση ή βλάβη της έσω 

και έξω κοκκώδους στιβάδας, π.χ. διακοπή της συνεχούς δομής και απώλεια τμημάτων (Lim et 

al, 1994). Σε άλλες μελέτες έχει δειχθεί θρόμβωση των αγγείων στην περιοχή της ωχράς και 

αιμορραγία (Conway et al, 1989). Έχει επίσης παρατηρηθεί παρουσία μακροφάγων στην υπο-

αμφιβληστροειδική περιοχή που διαθέτουν αποθηκευτικά λυσοσώματα. 

Επίσης, το RPE αποτελεί έναν ιστό που δείχνει να πλήττεται σοβαρά από τις τοξικές 

παρενέργειες φαρμάκων. Η τοξικότητα μπορεί να παρατηρηθεί οφθαλμοσκοπικά να 

εκδηλώνεται με το σχηματισμό κηλίδων και συμπαγών μαζών στην επιφάνειά του, όπως επίσης 

και με την εμφάνιση περιοχών που έχουν απολέσει τη χρωστική. Μείωση του κυτταρικού 

πληθυσμού που προκαλείται λόγω ενεργοποίησης αποπτωτικών μηχανισμών διασαφηνίζεται με 

την οπτική μικροσκοπία. Σημειώνεται ότι τα κύτταρα του RPE έχουν κοινή εμβρυϊκή προέλευση 

με τον αμφιβληστροειδή, αν και επιθηλιακός ιστός, δεν έχει την ικανότητα ανανέωσης. Με τη 

βοήθεια της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας τοξικότητα καταδεικνύεται με μη φυσιολογική αύξηση 

του αριθμού των λυσοσωμάτων που υπερφορτώνουν το RPE με λιπιδικό υλικό (D’Amico et al, 

1985).  

  Έχει προταθεί ότι η ωσμωγραμμομοριακότητα ή το pH του διαλύματος φαρμάκου είναι 

πιθανοί παράγοντες για ιατρογενή βλάβη του ιστού στον αμφιβληστροειδή (Marmor et al, 1979). 

Η έγχυση μικρού όγκου φαρμάκου πιθανότατα ελαχιστοποιεί αυτό το ρίσκο. Το ρίσκο ίσως 

επίσης αυξάνει στην περίπτωση ενός υαλοειδεκτομημένου οφθαλμού, όπου ο αμφιβληστροειδής 
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άμεσα στη δόση του φαρμάκου. Είναι γνωστό ότι στις περισσότερες περιπτώσεις φαρμάκων για 

ενδοϋαλοειδική χρήση, η τοξικότητα σχετίζεται με τη δόση. 

 
 

7. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΟΞΥΓΕΝΑΣΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ 

 

Οι αντιφλεγμονώδεις ουσίες αναστέλλουν τα συμπτώματα της φλεγμονής με ποικίλους 

τρόπους. Κάθε φλεγμονώδης αντίδραση χαρακτηρίζεται από τρία συμπτώματα (που 

συνοψίζονται ως «ερυθρότητα, οίδημα, άλγος»): 

1) Ερυθρότητα, που οφείλεται στην αυξημένη αιματική ροή διαμέσω της ερεθισμένης 

περιοχής. 

2) Οίδημα, καθώς αυξάνεται η διαπερατότητα των τριχοειδών αγγείων με αποτέλεσμα 

περισσότερο υγρό να διαρρέει στην περιοχή. 

3) Άλγος, που προκαλείται από τον ερεθισμό των ιστών λόγω των δύο παραπάνω 

συμπτωμάτων.  

Η φαρμακολογική αναστολή της κυκλοοξυγενάσης (COX) μπορεί να παρέχει ανακούφιση 

από τα συμπτώματα φλεγμονής και πόνου, αυτή είναι και η μέθοδος δράσης των μη στεροειδών 

αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, όπως η ασπιρίνη. Η COX είναι ένα ένζυμο που ευθύνεται για το 

σχηματισμό σημαντικών βιολογικών μορίων που ονομάζονται προστανοειδή (Heller et al, 1998). 

Ο όρος «προστανοειδή» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία υποκατηγορία των 

εικοσανοειδών που περιλαμβάνει τις προσταγλανδίνες (PG), τις θρομβοξάνες και τις 

προστακυκλίνες. Αυτές οι παρακρινικές ουσίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε ποικίλες 

σωματικές λειτουργίες επάγοντας ή αναστέλλοντας τη δράση άλλων ορμονών.  

Οι προσταγλανδίνες είναι ουσίες που ομοιάζουν των ορμονών, στις οποίες περιλαμβάνονται 

διάφορες κατηγορίες και υποκατηγορίες με διαφορικές δράσεις, που μεσολαβούν σε αντιδράσεις 

φλεγμονής και αναφυλαξίας. Για παράδειγμα, οι PGA1 και PGA2 προκαλούν διαστολή των 

αρτηριών, ιδιαίτερα στην περιοχή των σπλάχνων. Οι PG της ομάδας Ε έχουν επίσης διαστολική 

δράση όταν ενύονται ενδαρτηριακά και αναστέλλουν την απελευθέρωση της νοραδρεναλίνης 

από τις απολήξεις των παρασυμπαθητικών νεύρων. Οι PG της ομάδας F προκαλούν 

αγγειοσυστολή και αυξάνουν την αρτηριακή πίεση. Οι θρομβοξάνες επάγουν τη συσσώρευση 

θρομβοκυττάρων και  μεσολαβούν στην αγγειοσυστολή. Οι προστακυκλίνες αναστέλλουν τη 

συσσώρευση των θρομβοκυττάρων ενεργώντας στη φάση διάλυσης της φλεγμονής (Schmidt et 

al, 1987). 
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Η COX μετατρέπει το αραχιδονικό οξύ (ΑΑ) σε  PGH2, την πρόδρομη μορφή μίας σειράς 

προστανοειδών-2 (εικόνα 5). Το ένζυμο περιέχει δύο ενεργά κέντρα: μία περιοχή 

κυκλοοξυγενάσης, όπου το αραχιδονικό οξύ μετατρέπεται σε PGG2 και μία αίμη με ενεργότητα  

 

Εικόνα 5: Σχηματισμός και δράση των προϊόντων του αραχιδονικού οξέος (εικοσανοειδή), ουσίες με 

παρακρινική δράση  στις λειτουργίες του αίματος. Τα μεταβολικά μονοπάτια που απεικονίζονται εδώ 

επίσης εντοπίζονται και σε άλλα κύτταρα του σώματος, αν και η ποσοτική τους συνεισφορά διαφέρει.  

 

υπεροξειδάσης, υπεύθυνη για την αναγωγή της PGG2 σε PGH2. Η COX καταλύει τη μετατροπή 

των λιπαρών οξέων σε προστανοειδή μέσω μίας διαδικασίας δύο βημάτων. Η αντίδραση 

προχωράει με την αφαίρεση ενός ατόμου υδρογόνου από το αραχιδονικό οξύ μέσω μίας ρίζας 

τυροσίνης που δημιουργείται από το ενεργό κέντρο υπεροξειδάσης. Στο πρώτο βήμα, δύο μόρια 

Ο2 προστίθενται ως δύο δεσμοί υπεροξειδίου και ένας πενταμελής καρβοξυλικός δακτύλιος 

δημιουργείται κοντά στο κέντρο της αλυσίδας της ρίζας του λιπαρού οξέος. Έτσι, σχηματίζεται 

ένα ασταθές ενδιάμεσο προϊόν PGG. Στο δεύτερο βήμα, ένας από τους υπεροξειδικούς δεσμούς 

αποβάλει ένα οξυγόνο σχηματίζοντας την PGH. Όλα τα υπόλοιπα προστανοειδή προέρχονται 

από την PGH, όπως η PGH1, η PGH2 και η PGH3

Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί τρία ισοένζυμα COX, η COX-1, η COX-2 και η COX-3. 

Η COX-3 είναι προϊόν εναλλακτικού ματίσματος του Cox-1 το οποίο διατηρεί το ιντρόνιο-1 και 

διαθέτει μία μετάλλαξη που μετατοπίζει το ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης (

. 

Chandrasekharan et al, 

2002). Διαφορετικοί ιστοί εκφράζουν ποικίλα επίπεδα COX-1 και COX-2. Αν και οι δύο μορφές 

του ενζύμου έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, επιλεκτική αναστολή μπορεί να προκαλεί 
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διαφορετικές παρενέργειες. Η COX-1 θεωρείται ιδιοσυστατικό ένζυμο, οπότε εντοπίζεται στους 

περισσότερους κυτταρικούς τύπους των θηλαστικών. Η COX-2, από την άλλη, στους 

περισσότερους φυσιολογικούς ιστούς, δεν είναι ανιχνεύσιμη. Είναι ένα επαγόμενο ένζυμο, και 

βρίσκεται σε μεγάλη αφθονία στα ενεργοποιημένα μακροφάγα και σε άλλα κύτταρα στις εστίες 

φλεγμονής. 

 

8. ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ 

 

Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) ταξινομούνται σε τρεις μεγάλες 

κατηγορίες χημικών ουσιών (πίνακας 1) και αποτελούν μία φαρμακευτική αγωγή η οποία 

μειώνει τα συμπτώματα της φλεγμονής δρώντας αναλγητικά, όταν εφαρμόζεται για ένα χρονικό 

διάστημα. Απαιτείται χρονικό διάστημα μερικών ημερών έως και τριών εβδομάδων για την 

εκδήλωση της αντιφλεγμονώδους δράσης. Τα ΜΣΑΦ δρουν αναστέλλοντας την παραγωγή των 

προστανοειδών, χημικών ουσιών που μεσολαβούν σε φλεγμονώδεις αντιδράσεις. Οι ίδιες ουσίες 

συντίθενται στο στόμαχο προστατεύοντάς τον από τη βλαβερή δράση των οξέων, και έτσι τα 

ΜΣΑΦ τείνουν να προκαλούν δυσπεψία ή και  έλκος του στομάχου ή του δωδεκαδάκτυλου, 

όταν χορηγούνται εντερικά. Καθένα από τα φάρμακα αυτά έχει διαφορετική ισχύ και προκαλεί 

διαφορετικές παρενέργειες. Τα περισσότερα αναστέλλουν την πήξη του αίματος μόνο για 

μερικές ώρες.  Συνήθως, όπως συμβαίνει στις περισσότερες φαρμακευτικές αγωγές, τα πιο 

αποτελεσματικά είναι πιθανότερο να προκαλούν περισσότερες παρενέργειες. 

 

Πίνακας 1: Ταξινόμηση των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. 

ΜΣΑΦ 

Καρβοξυλικά οξέα 

Σαλικυλικά οξέα και εστέρες 

Οξικά οξέα 

Προπιονικά οξέα 

Ενολικά οξέα 
Πυραζολόνες 

Οξικάμες 

Αναστολείς COX-2 Κοξιμπάσες 

 

 

Τα ΜΣΑΦ ποικίλλουν σε δραστικότητα, ανασταλτική ισχύ της COX-1, διάρκεια δράσης και 

τρόπο αποβολής από το σώμα. Το ketorolac, για παράδειγμα, είναι ένα δραστικότατο ΜΣΑΦ 

που χορηγείται σε περιπτώσεις οξέως άλγους που συνήθως απαιτεί τη χορήγηση ναρκωτικών 

ουσιών. Παρόλο που τα ΜΣΑΦ έχουν παρόμοιο τρόπο δράσης, άτομα που δεν ανταποκρίνονται 

στην αγωγή ενός ΜΣΑΦ ενδέχεται να έχουν αποτελέσματα με τη χορήγηση κάποιου άλλου 
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ΜΣΑΦ. Η πλήρης λίστα των εγκεκριμένων ΜΣΑΦ είναι πολύ μεγάλη. Στη συνέχεια 

παρατίθενται μόνο αυτά που χρησιμοποιούνται συχνότερα στην κλινική πράξη: 

- aspirin  

- celecoxib (Celebrex)  

- parecoxib (Dynastat) 

- diclofenac (Voltaren)  

- etodolac (Lodine)  

- sulindac (Clinoril)  

- ketorolac (Toradol)  

- ketoprofen (Orudis)  

- ibuprofen (Motrin)  

- naproxen (Aleve, Naprosyn)  

- piroxicam (Feldene)  

- tolmetin (Tolectin)  

- oxaprozin (Daypro)  

- indomethacin (Indocin)  

- salsalate (Amigesic)  

- diflunisal (Dolobid)  

- nabumetone (Relafen)  

Οι φαρμακολογικές ιδιότητες των ΜΣΑΦ διαφέρουν από τους παραδοσιακούς στεροειδείς 

αντιφλεγμονώδεις παράγοντες βάσει των φαρμακοδυναμικών τους επιδράσεων στον 

καταρράκτη αντιδράσεων της φλεγμονής. Οι κορτικοστεροειδείς παράγοντες αναστέλλουν 

έμμεσα την παραγωγή αραχιδονικού οξέως μέσω της επαγωγής της σύνθεσης της λιποκορτίνης, 

η οποία αναστέλλει τη φωσφολιπάση (Campbel et al, 1990). Τα ΜΣΑΦ δρουν αποκλειστικά 

στην COX, αναστέλλοντας το σχηματισμό των προστανοειδών και των παραγώγων τους. Τα 

ΜΣΑΦ έχουν επιδείξει πρόσθετη αντιφλεγμονώδη δράση καταστέλλοντας τη μετανάστευση και 

το χημειοτακτισμό πολυμορφοπύρηνων κυττάρων (Perianin et al, 1985). Έχει επίσης δειχθεί ότι 

μειώνουν την έκφραση φλεγμονωδών κυτοκινών και την αποκοκκίωση ιστιοκυττάρων σε 

πειραματικά μοντέλα οφθαλμικής αλλεργίας (Leonardi et al, 2000). Υπάρχει απόδειξη ότι τα 

ΜΣΑΦ επιδρούν σε μηχανισμούς εκκαθάρισης των ελευθέρων ριζών, γεγονός το οποίο μπορεί 

επίσης να συμβάλλει στην αντιφλεγμονώδη απόκριση. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι επειδή 

τα ΜΣΑΦ είναι οργανικά οξέα, τείνουν να συσσωρεύονται στις εστίες φλεγμονής (Flach, 1992).  

Τα ΜΣΑΦ εφαρμόζονται συνήθως τοπικά στον οφθαλμό για τη θεραπεία της μετεγχειρητικής 

φλεγμονής μετά από επεμβάσεις διάθλασης ή εξαγωγή καταρράκτη. Φαίνεται επίσης να 

επιδρούν ευεργετικά προλαμβάνοντας τη μύση σε διαδικασίες που περιλαμβάνουν το χειρισμό 

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=697�
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=8257�
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=859�
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=778�
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=721�
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=44619�
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=799�
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=792�
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=795�
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=750�
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=846�
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=734�
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=766�
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=742�
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=743�
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=822�
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της ίριδας, όπως κατά τη διάρκεια ενός χειρουργείου καταρράκτη (Solomon et al, 1997). Τα 

ΜΣΑΦ είναι αποτελεσματικά στη μείωση του άλγους και της μετεγχειρητικής φλεγμονής η 

οποία, αν δεν αντιμετωπιστεί επαρκώς, μπορεί να συμβάλει στην απώλεια της όρασης λόγω της 

αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης, της θόλωσης του καψιδίου και της συγκόλλησης της ίριδας 

στη γωνία του προσθίου θαλάμου ή στο εμφύτευμα. Τα ΜΣΑΦ χρησιμοποιούνται επίσης για την 

πρόληψη και τη θεραπεία της αλλεργικής επιπεφυκίτιδας, της ραγοειδίτιδας, του κυστοειδούς 

οιδήματος της ωχράς ή ακόμη και της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς. 

Η απορρόφηση του ΜΣΑΦ, που εφαρμόζεται τοπικά στο οφθαλμό, από το ρινικό βλεννογόνο 

οδηγεί σε συστηματική έκθεση και εμφάνιση δυσάρεστων παρενεργειών, μεταξύ των οποίων και 

το βρογχικό άσθμα. Μελέτες σε κουνέλια έδειξαν ότι έως και 74% της τοπικώς χορηγούμενης 

δόσης φτάνει τη συστηματική κυκλοφορία μέσω της ρινοδακρυϊκής παροχέτευσης (Ling et al, 

1987; Tang-Liu et al, 1984). Θα ήταν λοιπόν συνετό να θεωρηθεί ότι μπορεί να εκδηλωθεί 

συστηματική τοξικότητα με την τοπική εφαρμογή ΜΣΑΦ στον οφθαλμό, ιδιαίτερα όταν αυτά 

χορηγούνται μακροπρόθεσμα. Στις τοπικές παρενέργειες περιλαμβάνονται  οι αισθήσεις 

καψίματος και τσιμπήματος, η υπεραιμία του επιπεφυκότα, η κερατοειδική αναλγησία και η 

ατονική μυδρίαση μετά από επέμβαση καταρράκτη. Για δύο ΜΣΑΦ έχει αναφερθεί επαγωγή 

τοξικότητας στον αμφιβληστροειδή που σχετίζεται με τη δόση  (Shimada et al, 1989; Shen et al, 

2000). 

Αν και τα κορτικοστεροειδή έχουν αποτελέσει βασική θεραπεία για ποικίλες φλεγμονώδεις 

καταστάσεις του οφθαλμού, μετά από ενδοϋαλοειδική χορήγηση έχουν αναφερθεί διάφορες 

παρενέργειες, όπως η ανάπτυξη καταρράκτη και η αυξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Γενικά, τα 

ΜΣΑΦ θεωρούνται λιγότερο καταρρακτογενή και δεν προκαλούν αύξηση της ενδοφθάλμιας 

πίεσης (Gaynes et al, 2002). Αυτές οι ανακαλύψεις πυροδότησαν το ενδιαφέρον για τη μελέτη 

της ασφαλούς εφαρμογής των ΜΣΑΦ και τη διερεύνηση της φαρμακολογικής τους δράσης στον 

οφθαλμό. 

 

9. ΛΟΡΝΟΞΙΚΑΜΗ: ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 

 

Η λορνοξικάμη  είναι ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες 

φάρμακο (ΜΣΑΦ) της κατηγορίας των οξικαμών μοριακής 

μάζας 371,8192g/mol (εικόνα 6). Η συστηματική ονομασία 

του φαρμάκου κατά IUPAC είναι: 

(3Ε)-6-chloro-3-[hydroxy-(pyridin-2-ylamino)methylidene]-

2-methyl-1,1-dioxothienol[2,3-e]thiazin-4-one.  

Η λορνοξικάμη (το Xefo και οι συναφείς ονομασίες του) έχει 

λάβει έγκριση και άδεια κυκλοφορίας για τη θεραπεία Εικόνα 6: Ο χημικός τύπος 

της λορνοξικάμης. 
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μέτριων έως έντονων πόνων. Η λορνοξικάμη διατίθεται σε μορφή επικαλυμμένων δισκίων 4 και 

8 mg, επικαλυμμένων δισκίων 8 mg ταχείας αποδέσμευσης καθώς και σε μορφή κόνεος με 

διαλύτη για την παρασκευή ενέσιμου διαλύματος 4 mg/ml για ενδομυϊκή και ενδοφλέβια 

χορήγηση. 

Το Xefo 4 mg/ml κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα (Nycomed Hellas, S.A.) διατίθεται 

σε συσκευασίες του ενός, των πέντε, των έξι και των δέκα σετ με διάρκεια ζωής τριών ετών. Η 

κόνις περιέχει 8 mg δραστικής ουσίας (λορνοξικάμης) και τα έκδοχα μαννιτόλη, τρομεταμόλη 

και αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό δινάτριο άλας. Το περιεχόμενο του φιαλιδίου της κόνεως 

διαλύεται σε 2 ml ύδατος για ενέσιμα (τελική περιεκτικότητα 4 mg/ml). Το ανασυσταθέν προϊόν 

είναι κίτρινο, διαυγές υγρό. Η λορνοξικάμη έχει δείξει συμβατότητα με 0,9% NaCl, 5% 

δεξτρόζη (γλυκόζη) και διάλυμα Ringer. Η χημική και φυσική σταθερότητα του 

ανασυσταθέντος διαλύματος έχει αποδειχθεί για 24 ώρες στους 21°C (± 2°C). Από 

μικροβιολογικής απόψεως, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως. Αν δεν χρησιμοποιηθεί 

αμέσως, οι χρόνοι και οι συνθήκες αποθήκευσης πριν τη χρήση είναι ευθύνη του χρήστη και 

κανονικά δεν θα ήταν περισσότερο από 24 ώρες στους 2-8°C, εκτός αν η ανασύσταση/διάλυση 

έχει λάβει χώρα σε ελεγμένες και επικυρωμένες άσηπτες συνθήκες. 

Ο τρόπος δράσης της λορνοξικάμης σχετίζεται κυρίως με την αναστολή της σύνθεσης των 

προσταγλανδινών (αναστολή του ενζύμου κυκλοοξυγενάση) που οδηγεί σε απευαισθητοποίηση 

των περιφερικών υποδοχέων του πόνου και συνεπώς σε αναστολή της φλεγμονής. Έχει επίσης 

αναφερθεί κεντρική δράση στην υποδοχή του πόνου που φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από τις 

αντιφλεγμονώδεις δράσεις. Η λορνοξικάμη δεν επηρεάζει τα ζωτικά σημεία (π.χ. θερμοκρασία 

σώματος, αναπνευστικό ρυθμό, καρδιακό ρυθμό, αρτηριακή πίεση, ΗΚΓ, σπιρομετρία). Οι 

αναλγητικές ιδιότητες της λορνοξικάμης έχουν επιτυχώς αποδειχθεί σε αρκετές κλινικές δοκιμές 

κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του φαρμάκου. 

Η λορνοξικάμη βρίσκεται στο πλάσμα σε αναλλοίωτη μορφή και στη μορφή του 

υδροξυλιωμένου μεταβολίτη της. Το ποσοστό σύνδεσης της λορνοξικάμης με τις πρωτεΐνες του 

πλάσματος είναι 99% και δεν εξαρτάται από τη συγκέντρωση. Η λορνοξικάμη μεταβολίζεται 

εκτενώς στο ήπαρ, κυρίως στην ανενεργή 5-υδροξυλορνοξικάμη με υδροξυλίωση. Το CYP2C9 

εμπλέκεται σε αυτή τη βιομετατροπή της λορνοξικάμης. Λόγω γενετικού πολυμορφισμού, 

υπάρχουν άτομα με βραδύ και άτομα με εκτεταμένο μεταβολισμό από αυτό το ένζυμο, γεγονός 

που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά αυξημένα επίπεδα λορνοξικάμης στο πλάσμα στα άτομα 

που ο μεταβολισμός είναι βραδύς (Zhang et al, 2005). Ο υδροξυλιωμένος μεταβολίτης δεν έχει 

φαρμακολογική δραστικότητα. Η λορνοξικάμη μεταβολίζεται πλήρως και περίπου τα 2/3 

απομακρύνονται μέσω του ήπατος και το 1/3 μέσω των νεφρών ως αδρανής ουσία. Ο μέσος 

χρόνος ημιζωής της απομάκρυνσης της μητρικής ουσίας από το αίμα είναι 3-4 ώρες. Σε 

αντίθεση με τις υπόλοιπες οξικάμες, η λορνοξικάμη έχει ένα σχετικά μικρότερο χρόνο ημιζωής 
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στο πλάσμα (Skjodt et al, 1998). Μετά από χορήγηση από του στόματος περίπου το 50% 

αποβάλλεται με τα κόπρανα και το 42% μέσω των νεφρών, κυρίως ως 5-υδροξυλορνοξικάμη. Ο 

χρόνος ημιζωής της απομάκρυνσης της 5-υδροξυλορνοξικάμης είναι περίπου 9 ώρες μετά από 

μια παρεντερική εφάπαξ ή δις ημερήσιως χορήγηση. 

 

Πίνακας 2: Συνήθεις εφαρμογές ΜΣΑΦ τοπικά στον οφθαλμό. 

Ένδειξη ΜΣΑΦ 

Μετεγχειρητική φλεγμονή Diclofenac, ketorolac 

Μετεγχειρητική τοπική αναισθησία Diclofenac, ketorolac 

Μετεγχειρητικό άλγος μετά από διαθλαστική χειρουργική Diclofenac, ketorolac 

Πρόληψη και θεραπεία κυστοειδούς οιδήματος της ωχράς Diclofenac, ketorolac, indomethacin 

Πρόληψη της μύσης κατά το χειρουργείο Flurbiprofen, ketorolac 

Θεραπεία αλλεργικής επιπεφυκίτιδας Ketorolac 

 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 2, τα ΜΣΑΦ που χρησιμοποιούνται τοπικά για την 

αντιμετώπιση ασθενειών του οφθαλμού είναι το diclofenac, το ketorolac, το indomethacin και το 

flurbiprofen. Αυτή η μορφή θεραπείας δεν είναι εγκεκριμένη στις Η.Π.Α. από τον Οργανισμό 

Τροφίμων και Φαρμάκων (F.D.A.). Η λορνοξικάμη είναι ένα δραστικότατο ΜΣΑΦ του οποίου 

οι φαρμακολογικές ιδιότητες στον οφθαλμό δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί σε ζωικά μοντέλα. Η 

παρούσα μελέτη προσανατολίζεται στην εκτίμηση των ιδιοτήτων αυτών σε ένα μοντέλο 

τρωκτικών (αλφικών κουνελιών). Ο καθορισμός των φαρμακοκινητικών χαρακτηριστικών της 

ενδοϋαλοειδικής λορνοξικάμης θα επιτρέψει την περαιτέρω διερεύνηση της ενδοφθάλμιας 

συμπεριφοράς και της δυνητικής θεραπευτικής δράσης του φαρμάκου. 

 
 

10. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

 
Οίδημα της ωχράς. Το οίδημα της ωχράς προκύπτει όταν συσσωρεύονται εναποθέσεις υγρών 

και πρωτεϊνών πάνω ή κάτω από την ωχρά κηλίδα του αμφιβληστροειδούς, προκαλώντας 

αύξηση του πάχους και οίδημα. Το υγρό διαρρέει από τα εξασθενημένα αιμοφόρα αγγεία του 

αμφιβληστροειδούς. Το οίδημα μπορεί να αλλοιώσει την κεντρική όραση του ατόμου που νοσεί, 

καθώς η ωχρά κηλίδα αποτελεί το τμήμα εκείνο του αμφιβληστροειδούς που προσδίδει τη 

μέγιστη οπτική οξύτητα. Η θρόμβωση των αμφιβληστροειδικών αγγείων, η οφθαλμική 

φλεγμονή, η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, όλες οι παραπάνω παθολογίες έχουν 

συσχετιστεί με το οίδημα της ωχράς. Η χορήγηση επινεφρίνης για την καταπολέμηση του 

γλαυκώματος επίσης οδηγεί σε αυτήν την παθολογική κατάσταση. Το οίδημα της ωχράς συχνά 

προκύπτει ως επιπλοκή που εμφανίζεται μερικές μέρες ή εβδομάδες μετά από ένα χειρουργείο 
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καταρράκτη (πιθανότητα 3%), αλλά στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις μπορεί 

υποχωρήσει με φυσικό τρόπο ή να αντιμετωπιστεί με τη χορήγηση κάποιου ΜΣΑΦ ή 

οφθαλμικών σταγόνων κορτιζόνης. Η πάθηση αυτή σπάνια οδηγεί σε μόνιμη απώλεια όρασης, 

αλλά η ανάρρωση είναι συνήθως μία αργή, σταδιακή διαδικασία. Η πλειοψηφία των ασθενών 

αναρρώνουν μέσα σε 2 με 15 μήνες.    

Το κυστοειδές οίδημα της ωχράς είναι μία μορφή οιδήματος της ωχράς η οποία 

χαρακτηρίζεται από το σχηματισμό κύστεων. Οι κύστες έχουν τη μορφή μεμβρανικών σάκων 

που εναποτίθενται κοντά στον ιστό. Μπορεί να περιέχουν αέρα, υγρό, ή ημίρρευστο υλικό. Αν 

και η ακριβής αιτία που οδηγεί στην ανάπτυξη κυστοειδούς οιδήματος της ωχράς δεν είναι 

γνωστή, μπορεί να εκδηλώνεται σε συνδυασμό με άλλες ασθένειες, όπως θρόμβωση των φλεβών 

του αμφιβληστροειδούς, ραγοειδίτιδα, ή διαβήτη. Αν η ανωμαλία εμφανίζεται στον ένα 

οφθαλμό, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος (πιθανότητα 50%) ότι θα εμφανιστεί και στον άλλο. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, η φλεγμονή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε γλαύκωμα. 

Το διαβητικό οίδημα της ωχράς εκδηλώνεται σε ασθενείς που πάσχουν από σακχαρώδη 

διαβήτη, λόγω της διαρροής υγρού στην ωχρά κηλίδα, από τα αιμοφόρα αγγεία. Η απώλεια της 

όρασης εξελίσσεται μέσα σε ένα χρονικό διάστημα μηνών. Είναι σύνηθες φαινόμενο σε 

περιπτώσεις διαβήτη (πιθανότητα 10%). Η κατάσταση συνδέεται στενά με το βαθμό της 

διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Η υπέρταση και η κατακράτηση υγρών (πρωτεϊνουρία) 

επίσης αυξάνουν την υδροστατική πίεση στα τριχοειδή αγγεία, έχοντας σαν αποτέλεσμα τη 

διαρροή υγρού στον αμφιβληστροειδή.  

Εκφύλιση της ωχράς. Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας αποτελεί μία νόσο που εμφανίζεται σε 

ενήλικα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και οδηγεί σε απώλεια της κεντρικής όρασης λόγω βλάβης 

του αμφιβληστροειδή στην περιοχή της ωχράς. Εμφανίζεται σε δύο μορφές, την ξηρή και την 

υγρή. Αποτελεί την κυριότερη αιτία τύφλωσης ατόμων άνω των 50 ετών. Η εκφύλιση της ωχράς 

καθιστά δύσκολή ή και αδύνατη την ανάγνωση ή την αναγνώριση προσώπων, αν και απομένει 

επαρκής περιφερική όραση που επιτρέπει άλλες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. 

Πίσω από τον αμφιβληστροειδή ευρίσκεται ο χοριοειδής, μέσα στον οποίο διεξάγεται η 

αιματική κυκλοφορία. Στην ξηρή (μη εκκρινόμενη) μορφή, κυτταρικά παραπροϊόντα που 

ονομάζονται drusen συσσωρεύονται μεταξύ του αμφιβληστροειδούς και του χοριοειδούς, έτσι ο 

αμφιβληστροειδής μπορεί να αποκολληθεί. Η ξηρή μορφή προκαλείται από ατροφία του RPE, 

με αποτέλεσμα τη μείωση όρασης λόγω απώλειας φωτοϋποδοχέων στην περιοχή της ωχράς. Αν 

κα δεν υπάρχει διαθέσιμη θεραπεία γι’αυτήν την πάθηση, τα συμπληρώματα βιταμινών με 

υψηλές δόσεις αντιοξιδωτικών, λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, έχει προταθεί ότι επιβραδύνουν την 

εξέλιξη της ξηρής μορφής εκφύλισης της ωχράς και, σε ορισμένους ασθενείς, βελτιώνουν την 

οπτική οξύτητα.  
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Στην υγρή (εκκρινόμενη ή νεοαγγειωτική) μορφή, που είναι και πιο σοβαρή, τα αιμοφόρα 

αγγεία του χοριοειδούς μεγαλώνουν πίσω από τον αμφιβληστροειδή, οπότε και πάλι μπορεί να 

επέλθει αποκόλληση. Η απώλεια όρασης προκαλείται λόγω μη φυσιολογικής ανάπτυξης των 

χοριοτριχοειδικών αγγείων, μέσω της μεμβράνης του Bruch, οδηγώντας μοιραία σε διαρροή 

αίματος και πρωτεϊνών κάτω από την ωχρά. Αν μείνει χωρίς θεραπεία, η αιμορραγία των 

αγγείων εντέλει προκαλεί μη αναστρέψιμη βλάβη στους φωτοϋποδοχείς και ταχύτατη απώλεια 

της όρασης. Η πάθηση μπορεί να αντιμετωπιστεί με φωτοπηξία ή με φαρμακευτική αγωγή με 

anti-VEGF παράγοντες που σταματούν και μερικές φορές αναστρέφουν την ανάπτυξη των 

αιμοφόρων αγγείων.  

Αν και ορισμένες ωχρικές δυστροφίες που προσβάλουν τα νεότερα άτομα συχνά αναφέρονται 

ως εκφύλιση της ωχράς, ο όρος γενικά αναφέρεται στην ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς. Η 

πάθηση αυτή ξεκινάει με χαρακτηριστικές κίτρινες εναποθέσεις στην ωχρά (drusen) μεταξύ του 

RPE και του υποκείμενου χοριοειδούς. Οι περισσότεροι άνθρωποι με αυτές τις πρώιμες 

μεταβολές (αναφερόμενες ως ηλικιακή ωχροπάθεια) έχουν καλή όραση.  Ο κίνδυνος είναι 

σημαντικά μεγαλύτερος όταν τα drusen  είναι μεγάλα και πολυάριθμα και σχετίζονται με 

διαταραχές στο RPE. Πρόσφατες έρευνες προτείνουν ότι τα μεγάλα drusen σχετίζονται με 

αυξημένες αποθέσεις χοληστερόλης και ότι μπορεί να αποκρίνονται σε παράγοντες που 

μειώνουν τη χοληστερόλη. 

Ραγοειδίτιδα

Η pars planitis θεωρείται μερική ραγοειδίτιδα και χαρακτηρίζεται από την παρουσία λευκών 

εκκρίσεων πάνω από την pars plana και την ora serrata ή από συσσωματώματα κυττάρων 

φλεγμονής μέσα στο υαλοειδές απουσία μολυσματικής αιτιολογίας ή κάποιας συστηματικής 

ασθένειας. Αν και η ραγοειδίτιδα μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε ηλικία, πρωτίστως 

. Η ραγοειδίτιδα αποτελεί φλεγμονή της ραγοειδικής ατραπού, της ίριδας, του 

ακτινωτού σώματος και του χοριοειδούς. Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται η μειωμένη όραση, 

ο οφθαλμικός πόνος, η ερυθρότητα και η φωτοφοβία. Η θεραπεία που χορηγείται εξαρτάται από 

την αιτία που προκάλεσε τη φλεγμονή, αλλά τυπικά περιλαμβάνει τοπική εφαρμογή, τοπική ή 

συστηματική ένεση κορτικοστεροειδών με παράλληλη χρήση ενός κυκλοπληγικού- μυδριατικού 

φαρμάκου. Μη κορτικοστεροειδή ανοσοκατασταλτικά φάρμακα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για 

σοβαρές, μη αποκρινόμενες σε άλλη θεραπεία, περιπτώσεις. Μολυσματικοί παράγοντες 

απαιτούν αντιμικροβιακή θεραπεία. 

Η ραγοειδίτιδα αναφέρεται σε φλεγμονή εντοπισμένη στο υαλοειδές και στον περιφερικό 

αμφιβληστροειδή. Μπορεί να είναι είτε ιδιοπαθής ή να σχετίζεται με την ανάπτυξη 

συστηματικής νόσου, όπως σκλήρυνση κατά πλάκας ή σαρκοείδωση. Εφόσον είναι έτσι, η 

ραγοειδίτιδα μπορεί να είναι η πρώτη εκδήλωση μίας συστηματικής ασθένειας. Οι πιο κοινές 

αιτίες ραγοειδίτιδας είναι ιδιοπαθείς (69,1%), η σαρκοείδωση (22,2%), η σκλήρυνση κατά 

πλάκας (8,1%) και η νόσος του Lyme (0,6%).  
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εμφανίζεται σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες. Έχει προταθεί ότι τουλάχιστον σε μία μερίδα 

ασθενών υπάρχει απόδειξη ότι πρόκειται για αυτοάνοσο νόσημα.  

Η φλεγμονή του ραγοειδούς ταξινομείται ανατομικά ως πρόσθια, ενδιάμεση, οπίσθια ή 

πανραγοειδοπάθεια. Η πρόσθια ραγοειδίτιδα πρωτίστως εντοπίζεται στο πρόσθιο τμήμα του 

οφθαλμού και περιλαμβάνει την ιρίτιδα (φλεγμονή που περιορίζεται στον πρόσθιο θάλαμο) και 

την ίριδοκυκλίτιδα (φλεγμονή του προσθίου θαλάμου και του πρόσθιου υαλοειδούς). Η 

ενδιάμεση ραγοειδίτιδα (περιφερική ραγοειδίτιδα ή χρόνια κυκλίτιδα) προκύπτει στο υαλοειδές. 

Η οπίσθια ραγοειδίτιδα αναφέρεται σε οποιαδήποτε μορφή αμφιβληστροειδίτιδας, 

χοριοειδίτιδας ή φλεγμονής του οπτικού δίσκου. Η πανραγοειδίτιδα αναφέρεται σε φλεγμονή 

τόσο του πρόσθιου όσο και του οπίσθιου θαλάμου. 

 
Εικόνα 7: Ταξινόμηση ραγοειδίτιδας α. πρόσθια, β. ενδιάμεση, γ. οπίσθια. Παρουσία φλεγμονής και στις 

τρεις παραπάνω θέσεις χαρακτηρίζεται ως πανραγοειδίτιδα. 
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IV. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 

Τα κορτικοστεροειδή έχουν αποτελέσει τυπική θεραπεία για ποικίλες φλεγμονώδεις παθολογίες του 

οφθαλμού για περισσότερο από 50 χρόνια. Προσφάτως, κλινικοί γιατροί εγχύουν triamcinolone 

απευθείας στο υαλοειδές με σκοπό να αυξήσουν την τοπική συγκέντρωση και τη διάρκεια της 

θεραπευτικής δραστηριότητας. Τέτοιου είδους ενδοϋαλοειδικές ενέσεις πραγματοποιούνται για την 

αντιμετώπιση ασθενειών, όπως το οίδημα της ωχράς, την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς και τη 

ραγοειδίτιδα. Επιπλοκές που αποδίδονται στη χρήση του συγκεκριμένου τύπου φαρμάκου έχουν στρέψει 

το ενδιαφέρον σε νέες μεθόδους θεραπείας. Στόχος είναι να βρεθεί ένα φάρμακο που να έχει μεγάλη 

διάρκεια θεραπευτικής δράσης τοπικά, στο βυθό του οφθαλμού, χωρίς να προκαλεί τοξικές παρενέργειες. 

Η λορνοξικάμη (Xefo®

Στη δεύτερη φάση πειραμάτων, στόχος είναι να προσδιοριστεί τυχόν εκδήλωση τοξικότητας στον 

αμφιβληστροειδή μετά από μία ενδοϋαλοειδική έγχυση δύο διαφορετικών δόσεων του φαρμάκου σε 

χρονικό διάστημα παρακολούθησης ενός μήνα. Γνωρίζοντας από δημοσιευμένες έρευνες ότι για δύο 

ΜΣΑΦ, το diclophenac και το flurbiprofen, έχει αναφερθεί ότι προκαλούν τοξικότητα στον 

οφθαλμό που σχετίζεται με τη δόση, σκοπός είναι να διαπιστωθεί κατά πόσον ισχύει το ίδιο για 

τη λορνοξικάμη. Για τη διαπίστωση εκδήλωσης τοξικότητας αξιολογούνται 

ηλεκτροφυσιολογικά και ιστοπαθολογικά κριτήρια. Εφόσον η παρούσα μελέτη δείξει απουσία 

 8 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα, για ενδοφλέβια/ ενδομυϊκή 

ένεση, Nycomed Hellas S.A.) είναι ένα δραστικότατο μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο της 

κατηγορίας των οξικαμών που χορηγείται συστηματικά για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων 

φλεγμονής. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αξιολογηθούν οι φαρμακοκινητικές και 

τοξικολογικές παράμετροι του εν λόγω φαρμάκου μετά από ενδοϋαλοειδική χορήγηση, στα πλαίσια μίας 

μη κλινικής έρευνας σε αλφικά κουνέλια. Ο καθορισμός των φαρμακοκινητικών και τοξικολογικών 

χαρακτηριστικών της ενδοϋαλοειδικής λορνοξικάμης θα επιτρέψει την περαιτέρω διερεύνηση της 

ενδοφθάλμιας συμπεριφοράς και της δυνητικής θεραπευτικής δράσης του φαρμάκου, πριν αποτελέσει 

μορφή θεραπείας για φλεγμονώδεις παθήσεις του οφθαλμού στον άνθρωπο. 

Στην πρώτη φάση πειραμάτων, στόχος είναι να καθοριστεί η φαρμακοκινητική συμπεριφορά του 

φαρμάκου μετά από μία ενδοϋαλοειδική έγχυση. Να βρεθεί, δηλαδή, ένα μαθηματικό μοντέλο που να 

περιγράφει το ρυθμό αποβολής του φαρμάκου από το υαλοειδές. Η ενδοϋαλοειδική ένεση φαρμάκου 

φέρει το προφανές πλεονέκτημα ότι επιτυγχάνονται άμεσα οι θεραπευτικές συγκεντρώσεις μέσα στον 

οφθαλμό, ενώ παράλληλα παρακάμπτεται ο αιματο-αμφιβληστροειδικός φραγμός και αποφεύγεται σε 

μεγάλο βαθμό η συστηματική έκθεση. Εντούτοις, μετά την έγχυση, τα φάρμακα αποβάλλονται ταχύτατα 

από το υαλοειδές, συνήθως μέσω μίας πρώτης τάξεως διαδικασία διάχυσης  με μικρούς χρόνους ημιζωής. 

Έτσι, ο υπολογισμός του χρόνου ημιζωής της λορνοξικάμης θα μας δώσει πληροφορίες για τη διάρκεια 

της θεραπευτικής δράσης του φαρμάκου και κατά συνέπεια, για το χρονικό διάστημα που πρέπει να 

μεσολαβεί των διαδοχικών ενδοϋαλοειδικών ενέσεων. 
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αμφιβληστροειδικής τοξικότητας της λορνοξικάμης ένα μήνα μετά την έγχυση, αυτό θα 

αποτελέσει ισχυρή ένδειξη για την καταλληλότητα του φαρμάκου για  ενδοϋαλοειδική χρήση. 

Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να βρεθεί ένα φάρμακο κατάλληλο για ενδοϋαλοειδική 

χορήγηση που να αποτελεί αποτελεσματική θεραπεία σε φλεγμονώδεις καταστάσεις του 

οφθαλμού.  
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V. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 
1. ΖΩΑ 

 

Όλα τα ζώα (αλφικά κουνέλια) αντιμετωπίζονταν σύμφωνα με την έκθεση ARVO για τη 

χρήση των ζώων σε έρευνες οφθαλμολογίας και όρασης. Όλες οι χειρουργικές διαδικασίες και οι 

εξετάσεις πραγματοποιούνταν μετά από υποδόρια χορήγηση αναισθητικού μείγματος ξυλαζίνης 

ως υδροχλωρική, 5 mg/ kg (Rompun, Bayer), και κεταμίνης ως υδροχλωρική, 50 mg/ kg 

(Imalgene, Merial). Εφόσον κρίνονταν απαραίτητο, χορηγούνταν επιπλέον τοπική αναισθησία 

με αλκαΐνη 0,5% (Alcaine, Alcon). Για την αποφυγή οφθαλμικών μολύνσεων, εφαρμόζονταν 

αντιμικροβιακή οφθαλμική αλοιφή tobramycin 0,3% (Tobrex, Alcon) μετά από την 

ενδοϋαλοειδική ένεση του φαρμάκου, και επαναλαμβάνονταν τρεις φορές την πρώτη μέρα. Στο 

πέρας της διαδικασίας, τα ζώα θυσιάζονταν με ενδοφλέβια ένεση αέρα. 

 

2. ΕΝΔΟΫΑΛΟΕΙΔΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 

 

Σε αυτή τη μελέτη χρησιμοποιήθηκε ένα διάλυμα του εμπορίου με κοινή ονομασία φαρμάκου 

«λορνοξικάμη» που παρασκευάζονταν με 8mg δραστικής ουσίας και τα έκδοχα μαννιτόλη, 

τρομεταμόλη και αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό δινάτριο άλας (εμπορική ονομασία:  Xefo®

Προκειμένου να υπολογιστούν τα φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά της λορνοξικάμης στο 

υαλοειδές, στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 15 αλφικά κουνέλια. Για το λόγο αυτό, τους ενέθηκε 

 8 mg 

κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα, για ενδοφλέβια/ ενδομυϊκή ένεση, Nycomed Hellas 

S.A.). Η κόνις κάθε φορά διαλύονταν σε κατάλληλο όγκο ύδατος για ενέσιμα προς παρασκευή 

διαλύματος με την επιθυμητή περιεκτικότητα φαρμάκου.  

Όλες οι ενέσεις πραγματοποιήθηκαν κάτω από άσηπτες συνθήκες. Μία βελόνα διαστάσεων 

0,3 x 13 mm εισάγονταν στο υαλοειδές 1 mm οπίσθια του σκληροκερατοειδικού ορίου. Η 

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

σύριγγα προσανατολιζόταν κάθετα προς το κέντρο της υαλοειδικής κοιλότητας. Η έγχυση 

πραγματοποιούνταν αργά, ενώ για την αποφυγή διαρροής του φαρμάκου η βελόνα παρέμενε 

στην υαλοειδική κοιλότητα για 15 sec και έπειτα απομακρύνονταν επίσης με αργό τρόπο.  

 

3. ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
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ενδοϋαλοειδικά διάλυμα λορνοξικάμης 0,25% (250 μg δόση) και στους δύο οφθαλμούς. Τα ζώα 

θυσιάστηκαν 0, 1, 2, 6 ή 24h μετά την ένεση (τρία ζώα σε κάθε χρόνο αναμονής). Η εξόρυξη 

των οφθαλμών πραγματοποιήθηκε άμεσα, έπειτα οι οφθαλμοί καταψύχθηκαν στους -80°C. Το 

υαλοειδές σώμα απομονώθηκε από τον κατεψυγμένο οφθαλμό μετά από προσεκτική αφαίρεση 

των εξωτερικών χιτώνων, της ίριδας και του κρυσταλλοειδούς φακού. Η μεθοδολογία 

περιγράφηκε σε δημοσιευμένη έρευνα (Bakri et al, 2007). 

Το συνολικό δείγμα υαλοειδούς που ανακτήθηκε από τη διαδικασία, αναλύθηκε για την 

απομόνωση και την ποσοτικοποίηση της λορνοξικάμης με μία μέθοδο παρόμοια με εκείνη που 

αναφέρεται για το πλάσμα (Suwa et al, 1993).  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 απομονώθηκαν από  αυτό. 

Ο όγκος αυτός υποβλήθηκε σε υγρή-υγρή εκχύλιση της ουσίας. Σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα 

μεταφέρθηκαν τα 0,4 ml του δείγματος και προστέθηκαν 0,8 ml ρυθμιστικού διαλύματος οξικού 

αμμωνίου 0,5 M, pH 4,1 και 2 ml διαλύματος διχλωρομεθάνιου-αιθυλοξικού οξέος (1:1 v/v). Το 

διάλυμα επωάστηκε 15 min υπό ανάδευση (GFL3025min), έπειτα φυγοκεντρήθηκε στις 4.000 

rpm για 3min. Η οργανική φάση μεταφέρθηκε σε ένα νέο σωλήνα και το κατάλοιπο εκχυλίστηκε 

και πάλι με την ίδια διαδικασία. Τα δύο οργανικά στρώματα ενώθηκαν και εξατμίστηκαν μέχρι 

ξηρού κάτω από στρώμα αζώτου στους 30° C (RC 10.09, Jouan). Το κατάλοιπο ανασυστάθηκε 

σε 100 μl μεθανόλης, εκ των οποίων 20 μl ενέθηκαν στην αναλυτική στήλη της 

χρωματογραφίας. 

Το σύστημα HPLC αντίστροφης φάσης (Spectra Physics) περιλάμβανε μία αντλία SP8800 

και έναν UV/VIS ανιχνευτή SP8450. Τα εμβαδά των κορυφών ολοκληρώνονταν σε ένα 

ηλεκτρονικό υπολογιστή (Clarity software). Το φάρμακο απομονώθηκε από μία κολώνα 

Discovery C18 διαστάσεων 250 mm x 4,6 mm (ID, Supelco) με 5 μm διάμετρο κόκκων. Η 

κινητή φάση περιείχε KH2PO4 (pH=4,7, 0,05 M)-ακετονιτρίλιο-μεθανόλη (50:25:25 v/v). Οι 

συνθήκες έκλουσης υπήρξαν ισοκρατικές και ο ρυθμό ροής της κινητής φάσης είχε ρυθμιστεί 

στα 0,6ml/min. Η λορνοξικάμη ανιχνεύθηκε στα 372 nm ενώ ο χρόνος έκλουσης ήταν 10,7 min.  

 

3.1 Στατιστική ανάλυση 

 

Η συγκέντρωση της λορνοξικάμης στα δείγματα υπολογίστηκε με επίλυση της εξίσωσης της 

καμπύλης που προέκυψε από τη χρωματογραφική ανάλυση φορτισμένων διαλυμάτων (καθαρός 

υαλοειδικός ιστός, φορτισμένος με βαθμιαίες συγκεντρώσεις λορνοξικάμης). Τα δεδομένα 

αναλύθηκαν στα προγράμματα Microsoft Excel, Office 2002 και SPSS 17.0. Η κατανομή των 

δεδομένων (τιμές συγκέντρωσης) υπήρξε ομοιόμορφη. Όλες οι τιμές περιέχονταν μέσα σε εύρος 
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τριών τυπικών αποκλίσεων (Τ.Α.) από τη μέση τιμή (Μ.Τ.), επομένως στις στατιστικές 

αναλύσεις συμπεριλήφθηκαν όλα τα δεδομένα. Η μελέτη σχεδιάστηκε με τρόπο που να μετράται 

οι συγκέντρωση του φαρμάκου και στους δύο οφθαλμούς κάθε ζώου. 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. Σχηματίστηκε η μηδενική υπόθεση (Η0): «Η διάμεσος 

των διαφορών συγκέντρωσης αριστερού-δεξιού οφθαλμού είναι μηδέν» σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5%. 

 

 

4. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

4.1 Διαδικασία 

 

Στη μελέτη τοξικότητας, η οποία διήρκεσε ένα μήνα, συμπεριλήφθηκαν δέκα αλφικά 

κουνέλια, χωρισμένα σε δύο ομάδες των πέντε. Ελέγχθηκαν δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις 

λορνοξικάμης: 0,25 mg/0,1 ml και 1,5 mg/0,1 ml. Η ηψηλή δόση επιλέχθηκε έτσι ώστε με την 

πλήρη διάλυση της κόνεως να προκύπτει η μέγιστη δυνατή συγκέντρωση λορνοξικάμης. Η 

χαμηλή και δυνητικά θεραπευτική δόση λορνοξικάμης (250 μg) είναι έξι φορές μικρότερη από 

την υψηλή δόση (1500 μg).  To φάρμακο ενέθηκε ενδοϋαλοειδικά στο δεξιό οφθαλμό (ομάδα 

μελέτης) κάθε ζώου. Η ομάδα Ι έλαβε τη χαμηλή δόση και η ομάδα ΙΙ, την υψηλή δόση. Οι 

αριστεροί οφθαλμοί (ομάδα ελέγχου) ενέθηκαν με 0,1 ml ύδατος για ενέσιμα. Η κλινική 

παρακολούθηση περιελάμβανε έμμεση οφθαλμοσκόπηση, βιομικροσκόπηση με σχισμοειδή 

λυχνία, τονομετρία και καταγραφή των ηλεκτρο-αμφιβληστροειδικών (ERG) αποκρίσεων. Η 

κλινική παρακολούθηση έλαβε χώρα 1 μέρα πριν την ένεση και 1, 15 και 30 μέρες μετά την 

ένεση. Την ημέρα 30 τα  ζώα θυσιάστηκαν με ενδοφλέβια ένεση αέρα. Η εξόρυξη των 

οφθαλμών πραγματοποιήθηκε άμεσα ώστε να γίνει η κατάλληλη προετοιμασία για την 

ιστολογική αξιολόγηση του ιστού, όσον αφορά τη δράση του φαρμάκου. 
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4.2 Τονομετρία 

 

Είναι γνωστό από άλλες μελέτες ότι η ενδοϋαλοειδική χορήγηση κορτικοστεροειδών οδηγεί 

σε αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης (Jonas, 2005). Καθώς τα ΜΣΑΦ, όπως η λορνοξικάμη, 

προτείνονται ως εναλλακτική θεραπεία, είναι 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 Tono-Pen XL (Medtronic Solan, 

Jacksonville, Florida). Η διαδικασία της βαθμονόμησης έχει περιγραφεί σε δημοσιευμένη 

έρευνα (Charisis et al, 2008). Η τιμή της ενδοφθάλμιας πίεσης προέκυπτε από το μέσο όρο 5 

διαδοχικών μετρήσεων. Μία μέτρηση λαμβάνονταν υπόψη μόνο στην περίπτωση που το 

τονόμετρο έδινε την ένδειξη της τυπικής απόκλισης στο 5%. Η στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή SPSS 17.0.  

 

4.3 Ηλεκτρο-αμφιβληστροειδογραφία 

 

Τα κουνέλια υποβάλλονταν στην εξέταση υπό μυδρίαση, με τοπική εφαρμογή σταγόνων 

phenylephrine (2,5%) και tropicamide (0,5%). Η εξέταση ακολουθούσε τα ISCEV κριτήρια. Το 

πλήρους πεδίου φωτο-επαγόμενο ηλεκτρο-αμφιβληστροειδογράφημα καταγράφηκε και από τους 

δύο οφθαλμούς κάθε κουνελιού με το λογισμικό mr και τον εξοπλισμό Primus 2.5 (Tomey, 

Germany), χρησιμοποιώντας θόλο Ganzfeld. Το ενεργό ηλεκτρόδιο (HK loop electrode, 

Medelec, Oxford Instruments, UK) τοποθετούνταν στον κατώτερο βλεφαρικό σάκο, ενώ το 

ηλεκτρόδιο αναφοράς αποτελούσε ένα κυάθιο διαμέτρου 9 mm (silver-silver chloride electrode, 

Oxford Instruments, UK) τοποθετημένο δίπλα στην κογχική παρυφή. Για γείωση, ένας ενώτιος 

συνδετήρας τοποθετούνταν στο λοβό του αυτιού. Προκειμένου να βελτιωθεί η αγωγιμότητα, οι 

κρόταφοι και τα αυτιά των κουνελιών 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 αποκρυπτογραφούνταν συγχρόνως με τη λήψη φιλτράρονταν έτσι ώστε να 

περιλαμβάνονται 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 κατάσταση προσαρμογής στο φως (25 cd/ m2 φωτεινότητα υποβάθρου) και 

έπειτα από 30 min προσαρμογής στο σκοτάδι. Κάθε φορά καταγράφονταν τρεις ERG 

αποκρίσεις:  

(α) μέση απόκριση από τέσσερα συνεχόμενα  φωτοπικά φλας (photopic flash ERG) 

συχνότητας 1 Hz και έντασης 2,5 cd · s / m2, και  
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(β) μέση απόκριση από τέσσερα 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 17.0. 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. 

 

4.4 Στατιστική ανάλυση 

 

Οι μετρήσεις που λήφθηκαν από τις εξετάσεις τονομετρίας και ηλεκτρο-

αμφιβληστροειδογραφίας αναλύθηκαν με την εφαρμογή του στατιστικού πακέτου SPSS 17.0. 

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 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 έλεγχου. 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 Η0 είναι 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

1n
1k

−
−

, η 

συνάρτηση αύτη ακολουθεί την κατανομή F με  βαθμούς ελευθερίας, όπου το k είναι ο 

αριθμός τον 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’οσον η Η0 ισχύει. 
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Όταν στα ανεξάρτητα δείγματα έχουν ληφθεί τιμές της μεταβλητής επαναλαμβανόμενες 

φορές, 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 επεξεργασία που έγινε στις μετρήσεις που 

λήφθηκαν από τις εξετάσεις τονομετρίας όσο και εκείνες που λήφθηκαν με την εξέταση της 

ηλεκτρο-αμφιβληστροειδογραφίας, ήταν η ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων 

μετρήσεων.  

 

4.5 Ιστολογία 

 

Η εξόρυξη των οφθαλμών πραγματοποιήθηκε 30 ημέρες μετά την ενδοϋαλοειδική έγχυση 

του φαρμάκου. 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. Στον οφθαλμό θα πρέπει 

δημιουργήθηκαν προηγουμένως οπές (π.χ. με μία βελόνα) ώστε να μπορεί να εισχωρήσει το 

διάλυμα μέσα στο βολβό. Οι οφθαλμοί παρέμειναν στο διάλυμα για διάστημα 10 ημερών. Ο 

μεγάλος χρόνος αναμονής εξυπηρέτησε στο επόμενο βήμα, της τομής των οφθαλμών.  

Εδώ, με τη χρήση ενός οπτικού μικροσκοπίου, ο οφθαλμός τεμαχίστηκε με σκοπό να 

αποσπαστούν 2-3 κομμάτια του οπίσθιου ημιμορίου, στο επίπεδο του κεντρικού 

αμφιβληστροειδούς. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με προσοχή ώστε να μην προκληθεί 

αποκόλληση. Αρχικά, αφαιρέθηκε το πρόσθιο τμήμα του οφθαλμού με μία τομή γύρω από το 

σκληροκερατοειδικό όριο και απομακρύνθηκε  η ίριδα και ο φακός. Στη συνέχεια το eyecup 

τεμαχίστηκε στο επίπεδο που σχηματίζει το οπτικό νεύρο με τα μεγάλα αγγεία που εισέρχονται 

από αυτό στον οφθαλμό. Από τα δύο τεμάχια που προέκυψαν, αποκόπηκαν 2-3 κομμάτια του 

κεντρικού αμφιβληστροειδούς, τα οποία και παρέμειναν στο ίδιο, φρέσκο διάλυμα, για 5 ημέρες. 

Σε ένα δεύτερο στάδιο μονιμοποίησης (post fixation), τα δείγματα τοποθετήθηκαν 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. 
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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 ο ιστός (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 αντικειμενοφόρους πλάκες. Για την εξέταση των δειγμάτων με οπτική 

μικροσκοπία, οι τομές επεξεργάστηκαν με μία τροποποιημένη τρίχρωμη βαφή (Rock et al, 

1993). Τα δείγματα παρατηρήθηκαν σε διοπτρικό οπτικό μικροσκόπιο προσπίπτωντος φωτισμού 

(Diaplan Microscope), ενώ περιοχές ενδιαφέροντος φωτογραφήθηκαν σε τρεις διαφορετικές 

μεγεθύνσεις.  
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VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
1. ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

1.1 Χρωματογραφική ανάλυση δειγμάτων 

 

Η ευαισθησία της χρωματογραφικής μεθόδου κατέρχονταν στα 0,1 μg/ml. Η μέση ανάκτηση 

του φαρμάκου μετά από υγρή-υγρή εκχύλιση των δειγμάτων έφτανε κατά μέσο όρο το 69,6% 

και υπολογίστηκε από το πηλίκο της συγκέντρωσης που δίνει η καμπύλη των φορτισμένων 

διαλυμάτων (Cv

y = 94,999x + 10,725
R2 = 0,9997
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), προς τη συγκέντρωση που δίνει η καμπύλη των πρότυπων διαλυμάτων (C), 

όπως αυτές υπολογίζονται για το ίδιο εμβαδόν ολοκλήρωσης (γραφήματα 3, 4). 

 

 
Γράφημα 3: Χρωματογραφική καμπύλη πρότυπων διαλυμάτων. 
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Γράφημα 4: Χρωματογραφική καμπύλη φορτισμένων διαλυμάτων. 
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Η συγκέντρωση του φαρμάκου σε κάθε δείγμα υπολογίστηκε επιλύνοντας την  εξίσωση 

γραμμικής παλινδρόμησης που προέκυψε από τις τιμές συγκέντρωσης των φορτισμένων 

διαλυμάτων, για το μετρούμενο εμβαδόν ολοκλήρωσης κάθε δείγματος. 

 

1.2 Στατιστική ανάλυση 

 

Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχει διαφορά στις μετρούμενες συγκεντρώσεις μεταξύ 

δεξιού και αριστερού οφθαλμού με το μη παραμετρικό έλεγχο Wilcoxon signed rank test. Η 

στατιστική ανάλυση έδωσε τα αποτελέσματα στον πίνακα 3. 

 

Πίνακας 3: Αποτελέσματα της μη παραμετρικής δοκιμασίας Wilcoxon signed 

rank test. Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των συγκεντρώσεων 

του φαρμάκου σε αριστερό και δεξιό οφθαλμό. 

Ranks 

  

N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

OS - OD Negative 

Ranks 

5a 10,00 50,00 

Positive 

Ranks 

10b 7,00 70,00 

Ties 0c   

Total 15   

a. OS < OD 

b. OS > OD 

c. OS = OD 

 

Test Statisticsb 

 OS - 

OD 

Z -,568a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,570 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Βάσει της τιμής του στατιστικού κριτηρίου ελέγχου Ζ= -0,568 η δοκιμασία έδωσε μία τιμή 

p=0,570. Δεν υπάρχει απόδειξη ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των μετρούμενων συγκεντρώσεων 

σε αριστερό και δεξιό οφθαλμό του ίδιου ζώου. Εφόσον Η Η0 ισχύει, θα βρίσκαμε τα 

παρατηρούμενα αποτελέσματα, ή πιο ακραία αποτελέσματα, 57 φορές στις 100. Έτσι, 

χρησιμοποιήθηκε η Μ.Τ. συγκέντρωσης από τους δύο οφθαλμούς κάθε ζώου στις αναλύσεις που 

έπονται.  

Από τη διαδικασία ανακτήθηκαν 1,1 ± 0,2ml υαλοειδούς. Η συγκέντρωση του φαρμάκου Cv

lnCv = -0,2347t + 4,8411
R2 = 0,9252

-1

0

1

2

3

4

5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Χρόνος (h)

ln
C

v

 

στα δείγματα των 0 h αναμονή (έγχυση και άμεση εξόρυξη των οφθαλμών) ήταν, κατά μέσο 

όρο, 127,7 μg/ml (ανάκτηση του 51,1% της ενυόμενης δόσης), ενώ μειώνονταν κάτω από 1 

μg/ml στις 24h (πίνακας 4).  

Τα δεδομένα συγκέντρωσης μετασχηματίστηκαν με τρόπο που να προκύπτει γραμμική σχέση 

μεταξύ αυτών και της μεταβλητής του χρόνου (γράφημα 5).  

 

 

Γράφημα 5: Υπάρχει ισχυρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ του λογάριθμου των μειούμενων 

συγκεντρώσεων στο υαλοειδές, και του χρόνου αναμονής. 

 

Στο γράφημα 5 φαίνεται ότι ο λογάριθμος της συγκέντρωσης lnCv μειωνόταν γραμμικά με το 

χρόνο. Αυτός ο τύπος γραφικής ανάλυσης των μειούμενων συγκεντρώσεων του φαρμάκου 

εφαρμόζεται συχνά προκειμένου να καθορίσει αν ένα φάρμακο αποβάλλεται μέσω μίας πρώτης 

τάξεως διαδικασία. Υπήρξε ισχυρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ του lnCv και του χρόνου 

(συντελεστής Pearson, r= -0,96). Το 92,5% της διακύμανσης του lnCv εξηγείται από τη 

γραμμική παλινδρόμηση. Οπότε, η συγκέντρωση του φαρμάκου στο υαλοειδές σώμα κάθε 

χρονική στιγμή μπορούσε να προβλεφθεί από μία μονοεκθετική συνάρτηση παλινδρόμησης 

(γράφημα 6).  
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Πίνακας 4: Περιγραφική στατιστική των δεδομένων 

συγκέντρωσης. Δίνεται ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση 

από έξι οφθαλμούς, δηλαδή τρία κουνέλια, σε κάθε χρονική 

στιγμή. 

Ομάδα 

δειγμάτων # 

Χρόνος 

αναμονής (h) 

Συγκέντρωση 

φαρμάκου (μg/ml) 

 Μ.Τ. ± Τ.Α. 

0h 0,092 ± 0,017 127,7 ± 5,9 

1h 1,169 ± 0,142 78,5 ± 14,5 

2h 1,969 ± 0,010 55,6 ± 4,6 

6h 6,125 ± 0,142 10,9 ± 1,7 

24h 24,253 ± 0,067 0,6 ± 0,2 

 

Cv = 126,6e-0,235t

R2 = 0,9252

0
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Γράφημα 6: Η συγκέντρωση της λορνοξικάμης στο υαλοειδές των κουνελιών μετά από μία εφάπαξ 

ενδοϋαλοειδική δόση 250 μg, ως συνάρτηση του χρόνου αναμονής. 

 

Φαινομενικά ίσως η καμπύλη να μη δείχνει καλή εφαρμογή στα δεδομένα. Πράγματι, το 

πρόγραμμα Excel επιστρέφει μία καμπύλη διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται στο 

γράφημα 6 με μεγαλύτερη τιμή R2. Η καμπύλη αυτή δε θεωρήθηκε αντιπροσωπευτική για την 

επεξήγηση των αποτελεσμάτων, καθώς στο χρόνο μηδέν (0) έδινε μία τιμή συγκέντρωσης πολύ 

χαμηλότερη από αυτή που υπολογίστηκε στην πραγματικότητα. Έτσι, προτιμήσαμε να 

παρουσιάσουμε μία καμπύλη με ελαφρώς μικρότερο συντελεστή συσχέτησης με τα δεδομένα, 

που όμως στην πραγματικότητα τα αντιπροσωπεύει καλύτερα.  



57 

Η συγκέντρωση στο υαλοειδές σε σχέση με το χρόνο περιγράφεται από τη συνάρτηση 
t235,0

v e6,126C
⋅−

⋅= . Οπότε, η αποβολή του φαρμάκου ακολουθεί πρώτης τάξεως κινητική, 

με σταθερά ρυθμού αποβολής Kd=0,235h-1 και χρόνο ημιζωής t½=3,0h. 

 

2. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

Για τη διαπίστωση εκδήλωσης αμφιβληστροειδικής τοξικότητας, στο πείραμα συμμετείχαν 

10 κουνέλια χωρισμένα σε δύο ομάδες των πέντε. Η ομάδα Ι έλαβε τη χαμηλή δόση (250 μg 

λορνοξικάμης)  και η ομάδα ΙΙ έλαβε την υψηλή δόση (1.500 μg λορνοξικάμης), στο δεξιό 

οφθαλμό (ομάδα μελέτης). Οι αριστεροί οφθαλμοί ενέθηκαν με ίσο όγκο διαλύτη και 

αποτέλεσαν το δείγμα ελέγχου της διαδικασίας. Η κλινική παρακολούθηση διήρκεσε 30 ημέρες. 

  

2.1 Τονομετρία 

 

Γνωρίζοντας από προηγούμενες μελέτες ότι τα κορτικοστεροειδή προκαλούν αύξηση της 

ενδοφθάλμιας πίεσης, σκοπός ήταν να ελεγχθεί με τη βοήθεια της τονομετρίας, κατά πόσον 

ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση της λορνοξικάμης, ενός ΜΣΑΦ. Έτσι, με τη χρήση του Tono-

Pen XL καταγράφηκαν οι ενδοφθάλμιες πιέσεις από τους δύο οφθαλμούς κάθε κουνελιού, μία 

μέρα πριν την ενδοϋαλοειδική ένεση και 1, 15 και 30 ημέρες μετά. Τα αποτελέσματα φαίνονται 

στον πίνακα 5. Οι τιμές ενδοφθάλμιας πίεσης των πειραματικών οφθαλμών εκφράζονται ως 

αναλογία των αντίστοιχων τιμών  στην ομάδα ελέγχου. Μία τιμή μεγαλύτερη της μονάδος 

σημαίνει ότι ο δεξιός οφθαλμός δίνει μεγαλύτερη απόκριση από τον αριστερό, και αντίστοιχα, 

μία τιμή μικρότερη της μονάδος σημαίνει ότι ο δεξιός οφθαλμός δίνει μικρότερη απόκριση από 

τον αριστερό. Έτσι, ελαχιστοποιείται η μεταβλητότητα μεταξύ των ζώων. 

Ο έλεγχος σφαιρικότητας του Mauchly, υπολογίζει την πιθανότητα ισχύος της μηδενικής 

υπόθεσης ότι ο πίνακας  συνδιασποράς σφάλματος των ορθοκανονικών μετασχηματισμένων 

εξαρτημένων μεταβλητών είναι ανάλογος προς έναν ταυτοτικό πίνακα. Μας ενδιαφέρει ο 

έλεγχος να δώσει μία μεγάλη τιμή p. Εάν δε συμβεί αυτό, τότε εξετάζουμε τα αποτελέσματα 

Greenhouse-Geisser στο Tests of Within-Subjects Effects της ανάλυσης διακύμανσης 

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, διαφορετικά δεν προχωράμε με τη συγκεκριμένη ανάλυση. Ο 

έλεγχος σφαιρικότητας του Mauchly δίνει μία τιμή p = 0,486 για τις μετρήσεις ενδοφθάλμιας 

πίεσης, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε με την ανάλυση. 

 Ο πίνακας 6 είναι ο πιο σημαντικός της ανάλυσης. Δεν υπάρχει απόδειξη αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των δύο ομάδων [F(3,24) = 1,049, p = 0,389] ή ότι οι τιμές ενδοφθάλμιας πίεσης 

διαφέρουν με το χρόνο [F(3,24) = 0,979, p = 0,419]. 
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Πίνακας 5: Περιγραφική στατιστική τιμών ενδοφθάλμιας πίεσης Δ/Α 

δεξιός/αριστερός οφθαλμός, M.T. μέση τιμή, Τ.Α.: τυπική απόκλιση, ομάδα Ι: 

250 μg δόση λορνοξικάμης, ομάδα ΙΙ: 1500 μg λορνοξικάμης. 

ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΠΙΕΣΗ 

Αριθμός 

κουνελιού 

αναλογία (Δ/Α) 

πριν 
1 

ημέρα 15 ημέρες 30 ημέρες 

Ομάδα Ι     

1 1,06 1,16 1,09 1,00 

2 0,87 1,42 1,02 1,02 

3 1,09 1,16 1,10 1,44 

4 1,00 1,29 0,92 1,09 

5 0,98 0,93 1,03 0,70 

Μ.Τ. 1,00 1,19 1,03 1,05 

Τ.Α. 0,09 0,18 0,07 0,27 

     

Ομάδα ΙΙ      

1 0,88 1,15 0,98 0,87 

2 0,89 1,15 1,02 0,89 

3 1,19 0,96 1,89 1,09 

4 1,21 0,94 0,98 0,98 

5 1,08 1,14 1,00 1,00 

Μ.Τ. 1,05 1,07 1,17 0,97 

Τ.Α. 0,16 0,11 0,40 0,09 

 

 
Πίνακας 6: Tonometry, Tests of Within-Subjects Effects 

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

χρόνος Sphericity Assumed ,105 3 ,035 ,979 ,419 

Greenhouse-Geisser ,105 2,063 ,051 ,979 ,399 

Huynh-Feldt ,105 3,000 ,035 ,979 ,419 

Lower-bound ,105 1,000 ,105 ,979 ,351 

χρόνος * ομάδα Sphericity Assumed ,113 3 ,038 1,049 ,389 

Greenhouse-Geisser ,113 2,063 ,055 1,049 ,375 

Huynh-Feldt ,113 3,000 ,038 1,049 ,389 

Lower-bound ,113 1,000 ,113 1,049 ,336 

Error (χρόνος) Sphericity Assumed ,859 24 ,036   

Greenhouse-Geisser ,859 16,504 ,052   

Huynh-Feldt ,859 24,000 ,036   

Lower-bound ,859 8,000 ,107   
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Πίνακας 7: Tonometry, Tests of Between-Subjects Effects 

Transformed Variable:Average 

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Intercept 11,374 1 11,374 859,040 ,000 

ομάδα 4,000E-5 1 4,000E-5 ,003 ,958 

Error ,106 8 ,013   

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 7 δεν υπάρχει απόδειξη διαφοράς στην ενδοφθάλμια πίεση μεταξύ 

των δύο ομάδων, χαμηλής και υψηλής δόσης (p = 0,958). Στο γράφημα 7 παρουσιάζεται η μέση 

τιμή των μετρήσεων ενδοφθάλμιας πίεσης για κάθε ομάδα και για κάθε ημέρα παρακολούθησης. 

Η ενδοφθάλμια πίεση δε φαίνεται να μεταβάλλεται αισθητά με το χρόνο σε καμία από τις δύο 

ομάδες. 

 

Ενδοφθάλμια πίεση
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Γράφημα 7: Παρουσιάζεται η διασπορά των μέσων τιμών ενδοφθάλμιας πίεσης των δύο ομάδων σε 

κάθε ημέρα παρακολούθησης. 

 

 

 

2.2 Ηλεκτρο-αμφιβληστροειδογραφία 

 

Η περιγραφική στατιστική των αποτελεσμάτων των εξετάσεων photopic flash ERG και 

scotopic flash ERG αναγράφονται στους πίνακες 8 και 9. Το πλάτος του b-wave των 
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πειραματικών οφθαλμών σε κάθε ημέρα παρακολούθησης εκφράζεται ως αναλογία των 

αντίστοιχων τιμών στην ομάδα ελέγχου. Μία τιμή μεγαλύτερη της μονάδος σημαίνει ότι ο δεξιός  

 

οφθαλμός δίνει μεγαλύτερη απόκριση από τον αριστερό, και αντίστοιχα, μία τιμή μικρότερη της 

μονάδος σημαίνει ότι ο δεξιός οφθαλμός δίνει μικρότερη απόκριση από τον αριστερό. Έτσι, με 

την πρακτική αυτή ελαχιστοποιείται η μεταβλητότητα μεταξύ των ζώων που θα επηρέαζε τα 

αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης. 

Στα γραφήματα 8 και 9 ακολουθεί ένα παράδειγμα ERG καταγραφών για να κατανοήσει ο 

αναγνώστης πως ακριβώς προκύπτουν οι τιμές στους πίνακες 9 και 10.  Η καμπύλη του 

γραφήματος 8 αντιπροσωπεύει το μέσο όρο τεσσάρων αποκρίσεων σε φωτοπικό φλας του 

κουνελιού 2 της ομάδας ΙΙ όπως αυτές καταγράφηκαν μία ημέρα πριν την ένεση. Στο γράφημα 

φαίνεται καθαρά ότι ο αριστερός οφθαλμός παρουσιάζει μεγαλύτερη απόκριση από το δεξιό, 

καθώς το πλάτος του b-wave του αριστερού οφθαλμού είναι μεγαλύτερο, γι’αυτό και η 

αντίστοιχη τιμή του πίνακα 9 είναι μικρότερη της μονάδος (0,68). Η καμπύλη του γραφήματος 9 

αντιπροσωπεύει το μέσο όρο τεσσάρων αποκρίσεων σε σκοτοπικό φλας του ίδιου κουνελιού. 

Ομοίως, το πλάτος του b-wave στην περίπτωση του δεξιού οφθαλμού είναι μεγαλύτερο σε 

σχέση με αυτό του αριστερού, γι’αυτό και η αντίστοιχη τιμή του πίνακα 10 είναι μεγαλύτερη της 

μονάδος (1,04). 

 

 

 

 
Γράφημα 8: Μέσος όρος από τέσσερις διαδοχικές ERG αποκρίσεις σε φωτοπικό φλας του κουνελιού 2 

της ομάδας ΙΙ. Σημειώνεται το πλάτος του b-wave για κάθε οφθαλμό. 
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Γράφημα 9: Μέσος όρος από τέσσερις διαδοχικές ERG αποκρίσεις σε σκοτοπικό φλας του κουνελιού 2 

της ομάδας ΙΙ. Σημειώνεται το πλάτος του b-wave για κάθε οφθαλμό. 

 
Πίνακας 8: Περιγραφική στατιστική αποτελεσμάτων της εξέτασης photopic 

flash ERG. Εκτιμάται το πλάτος του b-wave, Δ/Α: δεξιός/ αριστερός οφθαλμός, 

M.T.: μέση τιμή, Τ.Α.: τυπική απόκλιση, ομάδα Ι: 250 μg δόση λορνοξικάμης, 

ομάδα ΙΙ: 1500 μg λορνοξικάμης.   

Photopic flash ERG 

Αριθμός  

κουνελιού 

αναλογία b-wave (Δ/Α) 

πριν 1 ημέρα 15 ημέρες 30 ημέρες 

Ομάδα Ι     

1 1,28 1,35 0,97 0,85 

2 0,99 0,95 0,68 1,03 

3 0,56 1,71 0,72 0,95 

4 0,37 0,98 0,79 0,65 

5 0,86 0,75 1,47 1,16 

M.T. 0,81 1,15 0,93 0,93 

Τ.Α. 0,32 0,34 0,29 0,17 

     

 Ομάδα ΙΙ      

1 0,73 1,25 0,94 1,26 

2 0,68 1,17 0,96 1,05 

3 1,33 1,77 1,11 1,15 

4 0,99 1,44 1,14 1,22 

5 1,43 0,82 1,27 1,33 

M.T. 1,03 1,29 1,08 1,20 

Τ.Α. 0,30 0,31 0,12 0,10 
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Πίνακας 9: Περιγραφική στατιστική αποτελεσμάτων της εξέτασης 

scotopic flash ERG. Εκτιμάται το πλάτος του b-wave, Δ/Α 

δεξιός/αριστερός οφθαλμός, M.T. μέση τιμή, Τ.Α.: τυπική απόκλιση, 

ομάδα Ι: 250 μg δόση λορνοξικάμης, ομάδα ΙΙ: 1500 μg λορνοξικάμης. 

Scotopic flash ERG 

Αριθμός  

κουνελιού 

αναλογία b-wave (Δ/Α) 

πρι
ν 1 ημέρα 15 ημέρες 30 ημέρες 

Ομάδα Ι     

1 1,07 1,67 1,18 1,04 

2 2,17 2,62 0,64 0,86 

3 0,39 1,17 0,91 0,44 

4 0,54 0,93 0,88 0,85 

5 1,18 0,77 1,13 1,25 

Μ.Τ. 1,07 1,43 0,95 0,89 

Τ.Α. 0,63 0,67 0,19 0,27 

     

 Ομάδα ΙΙ      

1 0,85 0,74 0,84 2,16 

2 1,04 0,75 0,86 1,66 

3 1,72 0,51 0,75 0,98 

4 0,94 0,72 1,07 1,17 

5 1,93 0,66 1,04 1,20 

Μ.Τ. 1,30 0,68 0,91 1,43 

Τ.Α. 0,44 0,09 0,12 0,43 

 

 

Ο έλεγχος σφαιρικότητας του Mauchly, υπολογίζει την πιθανότητα ισχύος της μηδενικής 

υπόθεσης ότι ο πίνακας  συνδιασποράς σφάλματος των ορθοκανονικών μετασχηματισμένων 

εξαρτημένων μεταβλητών είναι ανάλογος προς έναν ταυτοτικό πίνακα. Μας ενδιαφέρει ο 

έλεγχος να δώσει μία μεγάλη τιμή p. Εάν δε συμβεί αυτό, τότε εξετάζουμε τα αποτελέσματα 

Greenhouse-Geisser στο Tests of Within-Subjects Effects της ανάλυσης διακύμανσης 

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, διαφορετικά δεν προχωράμε με τη συγκεκριμένη ανάλυση. Ο 

έλεγχος σφαιρικότητας του Mauchly δίνει μία τιμή p = 0,221 για την εξέταση photopic flash 

ERG και μία τιμή p = 0,479 για την εξέταση scotopic flash ERG. Κατά συνέπεια, μπορούμε να 

προχωρήσουμε με την ανάλυση. 

Στον πίνακα 10 εξετάζεται η πιθανότητα να υπάρχει διαφορά στο πλάτος του photopic flash 

b-wave με το χρόνο, για το σύνολο των παρατηρήσεων. Δεν υπάρχει απόδειξη αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των ομάδων [F(3,24) = 0,112, p = 0,952] ή ότι οι τιμές διαφέρουν με το χρόνο [F(3,24) = 

1,918, p = 0,154]. 
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Πίνακας 10: Photopic flash,Tests of Within-Subjects Effects 

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

time Sphericity Assumed ,472 3 ,157 1,918 ,154 

Greenhouse-Geisser ,472 1,943 ,243 1,918 ,181 

Huynh-Feldt ,472 2,879 ,164 1,918 ,156 

Lower-bound ,472 1,000 ,472 1,918 ,203 

time * group Sphericity Assumed ,027 3 ,009 ,112 ,952 

Greenhouse-Geisser ,027 1,943 ,014 ,112 ,890 

Huynh-Feldt ,027 2,879 ,010 ,112 ,948 

Lower-bound ,027 1,000 ,027 ,112 ,747 

Error (time) Sphericity Assumed 1,967 24 ,082   

Greenhouse-Geisser 1,967 15,547 ,126   

Huynh-Feldt 1,967 23,029 ,085   

Lower-bound 1,967 8,000 ,246   

 

 

 

Στον πίνακα 11 φαίνεται να μην υπάρχει απόδειξη διαφοράς στο πλάτος του photopic b-wave 

μεταξύ της ομάδας Ι και της ομάδας ΙΙ (p = 0,078). Βέβαια, η τιμή αυτή βρίσκεται πολύ κοντά 

στο επίπεδο σημαντικότητας που έχουμε ορίσει (α = 0,05), συνεπώς δε μπορούμε να είμαστε 

βέβαιοι για το αποτέλεσμα. Στο γράφημα 10 παρουσιάζεται η μέση τιμή του photopic flash b-

wave για κάθε ομάδα και για κάθε ημέρα παρακολούθησης. Το πλάτος του photopic flash b-

wave δε φαίνεται να μεταβάλλεται αισθητά με το χρόνο σε καμία από τις δύο ομάδες, ενώ δεν 

παρατηρείται διαστάυρωση των τιμών των δύο ομάδων (τυπική περίπτωση αλληλεπίδρασης). 

 

 

 

Πίνακας 11: Photopic flash,Tests of Between-Subjects Effects 

Transformed Variable: Average 

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Intercept 11,083 1 11,083 461,004 ,000 

group ,099 1 ,099 4,097 ,078 

Error ,192 8 ,024   
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Γράφημα 10: Παρουσιάζεται η μέση τιμή του photopic flash b-wave των δύο ομάδων σε κάθε ημέρα 

παρακολούθησης. 

 

 

Πίνακας 12: Scotopic flash, Tests of Within-Subjects Effects 

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

time Sphericity Assumed ,403 3 ,134 ,688 ,568 

Greenhouse-Geisser ,403 2,079 ,194 ,688 ,522 

Huynh-Feldt ,403 3,000 ,134 ,688 ,568 

Lower-bound ,403 1,000 ,403 ,688 ,431 

time * group Sphericity Assumed 2,305 3 ,768 3,931 ,021 

Greenhouse-Geisser 2,305 2,079 1,109 3,931 ,039 

Huynh-Feldt 2,305 3,000 ,768 3,931 ,021 

Lower-bound 2,305 1,000 2,305 3,931 ,083 

Error(time) Sphericity Assumed 4,691 24 ,195   

Greenhouse-Geisser 4,691 16,633 ,282   

Huynh-Feldt 4,691 24,000 ,195   

Lower-bound 4,691 8,000 ,586   

 

Στον πίνακα 12 εξετάζεται η πιθανότητα να υπάρχει διαφορά στο πλάτος του scotopic flash 

b-wave με το χρόνο για το σύνολο των παρατηρήσεων. Υπάρχει απόδειξη αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των ομάδων [F(3,24) = 0,112, p = 0,021] αν και δεν υπάρχει απόδειξη ότι οι τιμές 

διαφέρουν με το χρόνο [F(3,24) = 1,918, p = 0,568]. Αυτό γίνεται καλύτερα αντιληπτό από το 
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γράφημα 11 όπου διαπιστώνεται μία τυπική περίπτωση αλληλεπίδρασης των τιμών των δύο 

ομάδων (crossing over). 

 

 

 
Γράφημα 11: Παρουσιάζεται η διασπορά των μέσων τιμών του scotopic flash b-wave των δύο ομάδων 

σε κάθε ημέρα παρακολούθησης. 

 

 

 

 

2.3 Ιστολογία 

 

Όλοι οι αριστεροί οφθαλμοί είχαν την τυπική, φυσιολογική μορφολογία, με τις στιβάδες του 

αμφιβληστροειδούς να διακρίνονται σαφώς η μία από την άλλη (εικόνα 8). Κανένας από τους 

πειραματικούς οφθαλμούς της ομάδας Ι που έλαβε τη μικρή δόση φαρμάκου (250 μg 

λορνοξικάμης), δεν παρουσίασε ίχνη τοξικότητας (εικόνα 9). Η ιστολογία των δεξιών οφθαλμών 

της ομάδας Ι δεν ξεχώριζε από αυτή των αριστερών οφθαλμών (ομάδα ελέγχου). Δεν υπήρχε 

απόδειξη αμφιβληστροειδικής τοξκότητας ή φλεγμονής σε κανένα από τα 5 δείγματα, ενώ δεν 

παρατηρήθηκαν ανωμαλίες ούτε στον αμφιβληστροειδή, ούτε στο οπτικό νεύρο, ούτε στο 

υαλοειδές. Η παρουσία πτυχώσεων σε ορισμένα σημεία του αμφιβληστροειδούς δεν αποδίδεται 

σε τοξικότητα αλλά στο διαφορετικό ρυθμό αφυδάτωσης των διαφορετικών 

αμφιβληστροειδικών στιβάδων. Επιπλέον, τα κενά που υπάρχουν σε ορισμένα σημεία της έξω 

κοκκώδους στιβάδας πιθανότατα οφείλονται στο πολύ μικρό πάχος των τομών, οπότε δε 

φαίνονται κύτταρα από βαθύτερες στιβάδες.   
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Εικόνα 8: Φυσιολογική ανατομία αμφιβληστροειδούς. Δεν υπάρχει ίχνος που να αποδεικνύει 

αμφιβληστροειδική τοξικότητα ούτε στους οφθαλμούς ελέγχου (α) ούτε στους πειραματικούς οφθαλμούς 

της ομάδας Ι (β, γ, δ, ε, στ). Κάθε εικόνα αντιστοιχεί σε διαφορετικό ζώο. Εικόνες α-δ, μεγέθυνση 180x. 

Εικόνες ε και στ, μεγέθυνση 90x. 

 

 

 

Αντιθέτως, όλοι οι πειραματικοί οφθαλμοί της ομάδας ΙΙ που έλαβαν την υψηλή δόση φαρμάκου 

(1500 μg λορνοξικάμης) εκδήλωσαν αμφιβληστροειδική τοξικότητα και φλεγμονή με παρόμοιο 

τρόπο, γεγονός που δεν αφήνει περιθώριο για αμφιβολία, όσον αφορά την επίδραση του 

ενδοϋαλοειδικού φαρμάκου (εικόνες 9, 10). Και στους 5 οφθαλμούς παρατηρήθηκε απόπτωση 

των κυτταρικών σωμάτων της έσω κοκκώδους στιβάδας και απώλεια της έξω συναπτικής 

στιβάδας των φωτοϋποδεκτικών κυττάρων. Επίσης, σε όλους τους οφθαλμούς παρατηρήθηκαν 

εκτεταμένες περιοχές αποκόλλησης, που αποτελεί ένδειξη φλεγμονής.    
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Εικόνα 9: Ιστολογική απεικόνιση του αμφιβληστροειδούς των πειραματικών οφθαλμών της ομάδας ΙΙ. 

Παρατηρήθηκε απόπτωση των κυττάρων της έξω κοκκώδους στιβάδας (εικόνα α, βέλος) και απώλεια της 

έξω συναπτικής στιβάδας (εικόνες α και β, αστερίσκος). Επίσης, εντοπίστηκαν και περιοχές εκτεταμένης 

αποκόλλησης (εικόνα γ), γεγονός που αποτελεί ένδειξη φλεγμονής. Κάθε εικόνα αντιστοιχεί σε 

διαφορετικό ζώο. Εικόνα α, μεγέθυνση 180x. Εικόνα β, μεγέθυνση 360x. Εικόνα γ, μεγέθυνση 40x. 
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Εικόνα 10: Ιστολογική χρώση του αμφιβληστροειδούς πειραματικού οφθαλμού όπου παρατηρείται 

εκτεταμένη αμφιβληστροειδική αποκόλληση. Στην ένθετη εικόνα φαίνεται σε μεγέθυνση η παρουσία 

φυσαλίδων στο μελάγχρουν επιθήλιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
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Οι φαρμακοκινητικές μελέτες είναι σημαντικές για την ανάπτυξη τοπικώς χορηγούμενων 

φαρμάκων στον οφθαλμό. Αν και ένα πλεονέκτημα της τοπικής οφθαλμικής χορήγησης 

φαρμάκων είναι η δυνατότητα να επιτυγχάνονται υψηλότερες ενδοφθάλμιες συγκεντρώσεις 

φαρμάκου αποφεύγοντας τον αιματο-αμφιβληστροειδικό και τον αιματο-υδατοειδικό φραγμό. 

Εντούτοις, ανεξάρτητα από την οδό χορήγησης, είτε ενδοφθάλμια, τοπική, περιοφθαλμική ή 

συστηματική, τα επίπεδα του φαρμάκου στους ιστούς του οφθαλμού θα ποικίλει ανάλογα με την 

κάθαρση από το υδατοειδές υγρό και το υαλοειδές σώμα, την ανακύκλωση των δακρύων, την 

απορρόφηση από ενδιάμεσους ιστούς, όπως ο κερατοειδής, το RPE  και το αν η ένωση 

συγκεντρώνεται σε ιστούς όπως ο φακός, το κυκλικό σώμα, η ίριδα και το RPE. Είναι επίσης 

σημαντικό να καθοριστεί ποιο επίπεδο ιστού είναι το πιο κρίσιμο για την ενεργότητα του 

φαρμάκου. Για αμφιβληστροειδικές ασθένειες  όπως η πολλαπλασιαστική 

αμφιβληστροειδοπάθεια, τα επίπεδα φαρμάκου στο υαλοειδές μπορεί να είναι σημαντικά. Για 

άλλες ασθένειες, όπως η εκφύλιση της ωχράς, τα επίπεδα στο RPE ή στο χοριοειδή μπορεί να 

είναι τα πιο κρίσιμα. 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε το φαρμακοκινητικό και τοξικολογικό προφίλ της 

λορνοξικάμης, ενός ΜΣΑΦ, μετά από μία εφάπαξ ενδοϋαλοειδική χορήγηση, σε αλφικά 

κουνέλια. Το ίδιο φάρμακο χορηγείται συστηματικά για το χειρισμό μέτριων έως έντονων 

πόνων. Σκοπός ήταν να κριθεί η καταλληλότητα του φαρμάκου, ώστε να μπορεί αργότερα να 

χρησιμοποιηθεί ως αγωγή για παθολογίες που αφορούν φλεγμονές του οφθαλμού, όπως 

παθήσεις της ωχράς, ραγοειδίτιδα, ή ακόμα και για το χειρισμό του μετεγχειρητικού πόνου. 

Πρόκειται για μία πρότυπη μελέτη, εφόσον δεν έχει εξεταστεί η συμπεριφορά του 

συγκεκριμένου φαρμάκου ποτέ στο παρελθόν. Τα μόνα φάρμακα της κατηγορίας των ΜΣΑΦ 

που έχουν χρησιμοποιηθεί τοπικά για οφθαλμικές παθήσεις είναι το ketorolac (Acular), το 

diclofenac, το indomethacin και το flurbiprofen. Εις γνώσει μας, δεν υπάρχει καμία αναφορά στη 

βιβλιογραφία που να μελετά την συμπεριφορά της ενδοϋαλοειδικής λορνοξικάμης.  

Η αποτελεσματικότητα των ΜΣΑΦ κρίνεται μικρότερη συγκριτικά με εκείνη των στεροειδών 

φαρμάκων. Στη συγκεκριμένη μελέτη αναφέρεται ότι η λορνοξικάμη αποβάλλεται από το 

υαλοειδές σώμα του κουνελιού, με χρόνο ημιζωής ίσο με τρεις ώρες. Παρά το μικρό χρόνο 

ημιζωής και την πιθανόν μικρότερη αποτελεσματικότητα, παρατεταμένη δράση του φαρμάκου 

θα ήταν εφικτή μόνο εφόσον το φάρμακο παρέμενε στον ιστό- στόχο. Με άλλα λόγια, είναι 

σημαντικό να γνωρίζει κανείς όχι μόνο την ταχύτητα απομάκρυνσης του φαρμάκου, αλλά και 

την οδό αποβολής. Μελλοντικές εργασίες θα μπορούσαν να ασχοληθούν με την πορεία του 

φαρμάκου μετά από μία ενδοϋαλοειδική έγχυση.  
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Τα φάρμακα αποβάλλονται από το υαλοειδές μέσω δύο οδών κατά βάση. Η πρόσθια οδός 

περιλαμβάνει τη διοχέτευση του φαρμάκου στον πρόσθιο θάλαμο και αποβολή αυτού μέσω της 

διαδικασίας ανανέωσης του υδατοειδούς υγρού. Η οπίσθια οδός περιλαμβάνει είτε ενεργητική ή 

παθητική διείσδυση διαμέσω του αμφιβληστροειδούς και του μελάγχρουν επιθηλίου και την 

επακόλουθη συστηματική διάχυση διαμέσω της χοριοειδικής κυκλοφορίας. Επιπλέον όμως, 

υπάρχουν ενδείξεις για το ότι μία ποσότητα του ενυόμενου φαρμάκου αποθηκεύεται στα 

κύτταρα του RPE. Καθώς ο ιστός αυτός είναι νευρικής προέλευσης, δεν εχει τη δυνατότητα 

ανανέωσης. Καθώς τα κύτταρα οδηγούνται σε απόπτωση, το φάρμακο γίνεται εκ νέου διαθέσιμο 

στον αμφιβληστροειδή.  Η γνώση για την ύπαρξη αυτής της διαδικασίας θα άνοιγε δρόμους στην 

ερευνητική Οφθαλμολογία, καθώς το RPE είναι ο λιγότερο μελετημένος ιστός του οφθαλμού. 

Ο μικρός χρόνος ημιζωής είναι μάλλον λογικός και αναμενόμενος για ουσίες μικρού 

μοριακού βάρους, όπως η λορνοξικάμη ή το ketorolac (Margalit et al, 2006), που έχουν περίπου 

ίσους χρόνους ημιζωής. Ο χρόνος ημιζωής του ενδοϋαλοειδικού ketorolac ισούται με 2,3 ώρες.  

Το ίδιο ισχύει και για άλλες ενώσεις μικρού μοριακού βάρους, πέραν των ΜΣΑΦ, όπως για τα 

αντιβιοτικά φάρμακα (Iyer, et al, 2006). Επιπλέον, χρόνος ημιζωής του σαλικυλικού οξέως έχει 

υπολογιστεί ίσος με 3,6 h (Kralinger et al, 2001). Πολύ κοντά στο χρόνο ημιζωής που 

υπολογίστηκε για τη ενδοϋαλοειδική λορνοξικάμη ή το ketoralac, αν και τα αποτελέσματα δεν 

είναι άμεσα συγκρίσιμα, εφόσον εδώ αναφερόμαστε σε υαλοειδεκτομημένους οφθαλμούς που 

έλαβαν ενδοϋαλοειδική έγχυση μίγματος ακετυλοσαλικυλικού οξέως (ασπιρίνη) με σιλικόνη.  

Αντιθέτως, για ενώσεις μεγάλου μοριακού βάρους ο χρόνος ημιζωής διαρκεί για μέρες, όπως για 

τα μονοκλωνικά αντισώματα (Bakri et al, 2007; Gaudreault et al, 2005; Bakri et al 2007; Kim et 

al, 2006) και τα αντιιικά φάρμακα (López–Cortés et al, 2001).  

Πρέπει να σημειωθεί ότι για τα φάρμακα που αποβάλλονται από τον οφθαλμό ακολουθώντας 

πρώτης τάξεως κινητική, η κάθαρση, και κατά συνέπεια η σταθερά ρυθμού αποβολής και ο 

χρόνος ημιζωής, δεν εξαρτώνται από την αρχική συγκέντρωση της εφάπαξ δόσης.  

Διπλασιάζοντας, για παράδειγμα, τη δόση ενός φαρμάκου, το αποτέλεσμά του παρατείνεται  

μόνο για διάρκεια ενός χρόνου ημιζωής. Επομένως απαιτούνται επαναλαμβανόμενες ενέσεις 

προκειμένου να διατηρηθούν τα θεραπευτικά επίπεδα μέσα στον οφθαλμό, ενώ οι 

συσχετιζόμενοι κίνδυνοι ενδοφθαλμίτιδας, σχηματισμού καταρράκτη και αμφιβληστροειδικής 

αποκόλλησης έχουν περιορίσει την εφαρμογή της τεχνικής αυτής μόνο σε εξειδικευμένες 

περιπτώσεις.  

Ενδεχομένως η έγκλιση του φαρμάκου σε λιποσώματα να παρέτεινε τη διάρκεια παραμονής 

του στο υαλοειδές. Ο εγκλωβισμός σε λιποσώματα μειώνει την τοξικότητα του ενδοϋαλοειδικώς 

ενυόμενου amphotericin Β, σύμφωνα με μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε κουνέλια και 

πιθήκους (Tremblay et al, 1985; Barza et al, 1985). Εντούτοις, μειωμένη τοξικότητα δε 

σχετίζεται απαραίτητα με αυξημένη αποτελεσματικότητα. Το 1989, οι Liu et al (Liu et al, 1989) 
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ανέφεραν ότι ο εγκλωβισμός σε λιποσώματα στην πραγματικότητα μείωνε την 

αποτελεσματικότητα του amphotericin B σε ένα μοντέλο κουνελιού με μυκητιασική 

ενδοφθαλμίτιδα (Candida albicans), πιθανώς διότι το φάρμακο βρισκόταν εγκλωβισμένο στο 

λιπόσωμα και όχι διαθέσιμο να ασκήσει τη φαρμακολογική του δράση. Πιθανόν, αυτή η 

μειωμένη αποτελεσματικότητα να μπορούσε να αντισταθμιστεί με τη χορήγηση μεγαλύτερης 

ποσότητας φαρμάκου. Οι Liu et al βρήκαν ότι 20 mg amphotericin, εγκλωβισμένης σε 

λιποσώματα είναι εξίσου αποτελεσματικά όσο 10 mg ελεύθερου amphotericin, μετά από 

ενδοϋαλοειδική έγχυση. Δυστυχώς, το φαρμακευτικό πλεονέκτημα των λιποσωμάτων σε αυτό 

το μοντέλο δε σήμαινε και πιο αποτελεσματική θεραπεία. Εξακολουθεί βέβαια να υπάρχει το 

ενδεχόμενο εφαρμογής των λιποσωμάτων, είτε ως μέσον για την επίτευξη ενδοκυτταρικής 

στόχευσης στο οπίσθιο τμήμα, ίσως μέσω κατιοντικών λιποσωμάτων για μεταφορά γονιδίων 

(Masuda et al, 1996), ή για την επίτευξη κυτταρικής στόχευσης, πιθανόν σε φαγοκύτταρα, όπως 

το RPE ή σε μακροφάγα (Urtti et al, 2000; Abrahm et al, 1998). 

Για τις αλληλεπιδράσεις αυτές η χρήση λιποσωμάτων μπορεί να μην είναι απαραίτητη, 

παρόμοια αποτελέσματα είναι επιτεύξιμα με τη χρήση μικροσφαιρών. Η εφαρμογή αυτή 

παρουσιάστηκε από τους Kimura et al (Kimura et al, 1993) οι οποία έδειξαν ενδοκυτταρική 

απελευθέρωση μίας χρωστικής από μικρόσφαιρες πολυγαλακτικού οξέως που έπονταν της 

φαγοκυττάρωσης από καλλιέργεια κυττάρων του RPE. Άλλες προσπάθειες έχουν επικεντρώσει 

το ενδιαφέρον τους σε ενδοϋαλοειδικές ενέσεις ενός αιωρήματος μικροσφαιρών 

πολυγαλακτικού οξέως (PLA). Οι Moritera et al. (Moritera et al, 1992) έδειξαν ότι in vitro 

μικρόσφαιρες PLA που περιέχουν 1%  adriamycin (doxorubicin), μπορούν να δώσουν σταθερή, 

πρώτης τάξεως απελευθέρωση για περίπου δύο εβδομάδες. 

Δεν υπάρχει σαφής ορισμός για την τοξικότητα μίας ενδοϋαλοειδικής ένεσης. Συχνότερα 

χρησιμοποιούνται ιστοπαθολογικά και ηλεκτρο-αμφιβληστροειδικά κριτήρια σε ζωικά μοντέλα. 

Διάφοροι συγγραφείς εκτιμούν τις αλλαγές στον αμφιβληστροειδή και στο μελάγχρουν επιθήλιο 

συνήθως έπειτα από μία εφάπαξ ενδοϋαλοειδική ένεση. Οι μελέτες που περιλαμβάνουν μία μόνο 

έκθεση του οργανισμού στο φάρμακο, επιτρέπουν την εφαρμογή υψηλότερων δόσεων και 

προσφέρουν μία καλή ένδειξη για δυνητικές παρενέργειες που μπορεί να προκύπτουν σε χρόνιες 

μελέτες. Όταν το ζωικό μοντέλο που χρησιμοποιείται σε πειράματα τοξικότητας είναι το 

κουνέλι, το χρονικό διάστημα παρακολούθησης θα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον ένα μήνα. 

Επιπλέον, επειδή το αποτέλεσμα της μελέτης στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη στατιστική 

ανάλυση, εύλογο είναι ότι όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των ατόμων του δείγματος, τόσο πιο 

αξιόπιστη είναι. Η αξιοπιστία μίας μελέτης, βέβαια, έχει να κάνει με το γενικότερο σχεδιασμό 

της. 

Προτιμήσαμε η μονιμοποίηση σε γλουταραλδεΰδη και η παραγωγή τομών πλαστικού. Η 

δομή του ιστού διατηρείται πολύ καλά και σε έγκλιση σε παραφίνη αλλά δεν είναι δυνατή η 
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λήψη εξίσου λεπτών τομών (μέχρι 1 μm) σε σχέση με τις τομές σε πλαστικό όπου μπορούμε να 

έχουμε τομές πάχους της τάξεως των νανομέτρων. Η έγκλιση σε πλαστικό δίνει την καλύτερη 

ποιότητα ιστού και έχει πολύ καλή συμπεριφορά σε ιστολογικές χρώσεις. Επιπλέον, το καλύτερο 

στατιστικό πρόγραμμα για την ανάλυση των ERG αποτελεσμάτων είναι η ανάλυση διακύμανσης 

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων και αυτό διότι όλα τα δεδομένα εισάγονται σε ένα μοντέλο. 

Μία εξίσου καλή ανάλυση που έχει προσφάτως τεθεί σε ευρεία χρήση είναι η GEE (Generalized 

Estimated Equations). 

Στην παρούσα εργασία, ιστολογικά αποτελέσματα έδειξαν ότι μία δόση λορνοξικάμης των 

250 μg δεν οδηγεί στην εμφάνιση αλλοιώσεων στον αμφιβληστροειδή που να παραπέμπουν σε 

εκδήλωση τοξικότητας. Αντιθέτως, η δόση των 1500 μg  έδειξε εμφανή σημάδια τοξικότητας. 

Δε μας προβληματίζει το γεγονός ότι η στατιστική ανάλυση των ERG καταγραφών έδωσε μη 

στατιστικό αποτέλεσμα, καθώς, είναι γνωστό ότι σε μικρά δείγματα αυξάνει η πιθανότητα 

σφάλματος τύπου Ι, δηλαδή να μην απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση τη στιγμή που είναι 

αναληθής.  

Έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν και άλλες μελέτες που περιγράφουν το τοξικολογικό 

προφίλ άλλων ΜΣΑΦ μετά από οφθαλμική χορήγηση (Komarowska et al, 2009; Margalit et al, 

2006;  Kralinger et al, 2001; Shen et al, 2000; Shimada et al, 1989). Στην πιο πρόσφατη μελέτη 

που αφορούσε το ketorolac, βρέθηκε τοξικότητα μόνο στην περίπτωση των επαναλαμβανόμενων 

ενέσεων, ενώ μία εφάπαξ δόση των 500 μg ketorolac δεν έδειξε τοξικότητα μετά από 

παρακολούθηση ενός μήνα (Komarowska et al, 2009; Margalit et al, 2006). Ο Kralinger 

(Kralinger et al, 2001) σε δημοσιευμένη έρευνα έδειξε ότι 1,67 mg/ml ακετυλοσαλικυλικού 

οξέως διαλυμένου σε σιλικόνη, δεν έχει τοξικές παρενέργειες σε υαλοειδεκτομημένους 

οφθαλμούς κουνελίων. 

Όπως παρατηρήθηκε και στην περίπτωση της λορνοξικάμης, για το diclofenac και το 

flurbiprofen βρέθηκε αμφιβληστροειδική και φακοειδής τοξικότητα που σχετίζεται με τη δόση. 

Σε μία πιλοτική μελέτη (Shimada et al, 1989), το flurbiprofen ενέθηκε στον πρόσθιο θάλαμο 

κουνελιών για να ερευνηθεί το τοξικολογικό προφίλ της ουσίας. Το πείραμα αυτό έδειξε ότι οι 

συγκεντρώσεις του flurbiprofen στο υδατοειδές υγρό που ήταν μεγαλύτερες του  1 mg υπήρξαν 

τοξικές. Στην ίδια δημοσιευμένη μελέτη, αναφέρεται ότι μετά από αντικατάσταση του 

υαλοειδούς με BSS που περιείχε flurbiprofen σε συγκέντρωση από 4 ως 100 μg/ml, η ουσία 

επέδειξε αντιφλεγμονώδη δράση, ενώ σε συγκεντρώσεις από 400 ως 800 μg/ml, δεν 

παρατηρήθηκε το αντίστοιχο.  Έχει επίσης μελετηθεί η επίδραση αυξανόμενων συγκεντρώσεων 

diclofenac σχηματισμένου σε υαλουρονάνη μετά από ενδοϋαλοειδική έγχυση σε κουνέλια (Shen 

et al, 2000). Συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των 540 μg κατέληγαν σε τοξικότητα. 

Θα μπορούσαμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι η προκαλούμενη τοξικότητα οφείλεται σε 

κάποια ενδογενή φαρμακολογική ιδιότητα των ΜΣΑΦ παρά σε οποιονδήποτε άλλο παράγοντα. 
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Υπάρχει επιπλέον πιθανότητα η τοξικότητα της ενδοϋαλοειδικής λορνοξικάμης να οφείλεται στα 

έκδοχα του εμπορικώς διαθέσιμου φαρμάκου, αν και στις μελέτες του diclofenac και του 

flurbiprofen είχε χρησιμοποιηθεί καθαρή δραστική ουσία, χωρίς συντηρητικά. 

Βάσει των στατιστικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν, δεν υπάρχει απόδειξη ότι το 

φάρμακο επηρεάζει την ενδοφθάλμια πίεση. Μάλλον θα περιμέναμε μία μείωση στις τιμές 

ενδοφθάλμιας πίεσης, τουλάχιστον για την πρώτη μέρα παρακολούθησης, και αυτό λόγω του 

εκδόχου που περιέχει το παρασκεύασμα, η μαννιτόλη. Είναι γνωστό ότι η μαννιτόλη είναι το 

πρώτη ουσία που επιλέγει κανείς για τη θεραπεία του γλαυκώματος στην κτηνιατρική. Δρα 

αφυδατώνοντας το υαλοειδές σώμα και κατά συνέπεια μειώνοντας την ενδοφθάλμια πίεση. 

Όπως όμως αναφέραμε και προηγουμένως, όταν τα δεδομένα προέρχονται από μικρό δείγμα, 

αυξάνεται η πιθανότητα αποδοχής της μηδενικής υπόθεσης τη στιγμή που είναι αναληθής.   

Μελλοντικές εργασίες πρέπει να εμβαθύνουν στη μελέτη της τοξικολογικής συμπεριφοράς 

του φαρμάκου αρχικά με την εφαρμογή επαναλαμβανόμενων δόσεων στο κουνέλι. Οι μη 

κλινικές μελέτες ελέγχου επαναλαμβανόμενων δόσεων είναι επίσης απαραίτητες και θα πρέπει 

να καλύπτουν τουλάχιστον τη χρονική περίοδο της προτεινόμενης κλινικής δοκιμής. Σε 

περίπτωση που το φάρμακο προορίζεται για χρόνια χρήση, τότε η διάρκεια παρακολούθησης θα 

πρέπει να επεκταθεί σε χρονικό διάστημα που εξαρτάται από το ζωικό μοντέλο που 

χρησιμοποιείται. Σε ένα επόμενο βήμα ερευνών, η μελέτη θα πρέπει να εφαρμοστεί σε κάποιο 

μη τρωκτικό είδος με παρόμοιο τρόπο. Σε τελευταίο στάδιο, το φάρμακο θα πρέπει να χορηγηθεί 

σε μία ομάδα εθελοντών, πριν εγκριθεί για οφθαλμολογική χρήση. 

Η μελέτη αυτή καταλήγει στα εξής συμπεράσματα: 

Συμπέρασμα 1: Η ενδοϋαλοειδική λορνοξικάμη αποβάλλεται από το υαλοειδές κουνελιών 

ακολουθώντας πρώτης τάξεως κινητική με χρόνο ημιζωής ίσο με 3,0 ώρες. 

Συμπέρασμα 2:

VIII. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Μία δόση λορνοξικάμης μικρότερη των 250 μ/ml δεν οδηγεί σε 

αμφιβληστροειδική τοξικότητα στα αλφικά κουνέλια, όπως αποδεικνύεται από ηλεκτρο-

αμφιβληστροειδικά και ιστολογικά κριτήρια. Αντιθέτως, μία δόση ίση ή μεγαλύτερη των 1.500 

μg/ml επάγει τοξικότητα στον αμφιβληστροειδή. 

Εν κατακλείδι, τα δεδομένα μας παρουσιάζουν ότι η εμπορικώς διαθέσιμη λορνοξικάμη, ένα 

ΜΣΑΦ, εμφανίζει τοξικότητα στον αμφιβληστροειδή που σχετίζεται με τη δόση. Τα 250 μg δεν 

έδειξαν τοξικότητα ενώ τα 1500 μg είναι τοξικά για τον αμφιβληστροειδή βάσει ηλεκτρο-

αμφιβληστροειδικών και ιστολογικών κριτηρίων. Στο μέλλον, θα μπορούσε να μελετηθεί ως 

πιθανή θεραπεία για αμφιβληστροειδικές παθήσεις, όπως το κυστοειδές οίδημα της ωχράς, το 

διαβητικό οίδημα της ωχράς, τη ραγοειδίτιδα και την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς.  
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