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Περίληψη

Η διαχείριση της εξάρτησης συνιστά πρόκληση για τα συστήματα υγείας των 

σύγχρονων κοινωνιών. Μεταξύ των διαφόρων θεραπευτικών προσεγγίσεων απέναντι στην 

εξάρτηση από οπιοειδή, η θεραπεία της υποκατάστασης αποτελεί σημαντική στρατηγική. 

Στην Ελλάδα, για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της εξάρτησης που προκαλούν τα οπιοειδή 

χορηγούνται μεθαδόνη και βουπρενορφίνη. Ωστόσο, η χορήγηση αυτών των φαρμάκων 

έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση οξειδωτικού στρες. Έτσι, η παρούσα διπλωματική, ως 

μέρος μίας ευρύτερης πειραματικής προσέγγισης (μελέτη NUTRIDOPE, NUTRItion- 

driven Detoxification of Opioid addicted patiEnts), είχε ως στόχο τη μελέτη της επίδρασης 

της χορήγησης χυμού από ρόδι στην αναγωγική ικανότητα του αίματος ασθενών που 

εντάσσονται σε πρόγραμμα υποκατάστασης της εξάρτησης από οπιοειδή με μεθαδόνη και 

βουπρενορφίνη, στις δομές του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Ο χυμός 

από ρόδι χορηγήθηκε σε δοσολογία 250 ml/ημέρα, 7 ημέρες/εβδομάδα για 120 ημέρες. 

Αιμοληψίες έγιναν πριν την έναρξη της πειραματικής διαδικασίας, στις 60 και τις 120 

ημέρες και μετρήθηκαν στο πλάσμα η αναγωγική ισχύς (reducing power), η ικανότητα 

αναγωγής της ρίζας υδροξυλίου (hydroxyl radical scavenging capacity) και η ικανότητα 

αναγωγής της ρίζας σουπεροξειδίου (superoxide radical scavenging capacity). Συνολικά, 

ευεργετική ήταν η επίδραση του χυμού απο ρόδι στους ασθενείς υπό βουπρενορφίνη, 

καθώς αύξησε την αναγωγική ικανότητα του πλάσματος στις 120 ημέρες, ενώ δεν 

παρατηρήθηκε καμία επίδραση κατα την μελέτη των άλλων βιοδεικτών. Συμπερασματικά, 

τα αποτελέσματα αυτά, σε συνδυασμό με πολλά άλλα που έχουν προκύψει από την 

παρούσα πειραματική προσέγγιση, είναι ελπιδοφόρα, ωστόσο απαιτούνται περισσότερα 

ερευνητικά δεδομένα προκειμένου ο χυμός απο ρόδι να εισαχθεί ως μόνιμη διατροφική 

παρέμβαση παράλληλα με την φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση της εξάρτησης 

απο οπιοειδή.

Λέξεις Κλειδιά: οξειδωτικό στρες, οπιοειδή, ρόδι, αντιοξειδωτικά, αναγωγική ισχύς, 

μεθαδόνη, βουπρενορφίνη

5

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:30 EEST - 18.237.180.167



Abstract

The management of opioid addiction is a challenge for the health systems of 

moderrn societies. Among the available therapeutic approaches against opioid dependence, 

medication-assisted treatment (MAT) is an important strategy. In Greece, methadone and 

buprenorphine are administered to treat opioid addiction. However, the administration of 

these drugs has been associated with oxidative stress induction. Thus, the present 

dissertation, which is a part of a wider experimental study (i.e., NUTRIDOPE study, 

NUTRItion-driven Detoxification of Opioid addicted patients) aimed to study the effect of 

pomegranate juice adminsitration on the reducing capacity of the blood of patients with 

opioid-use disorders under opioid maintenance treatment with methadone and 

buprenorphine. Pomegranate juice was administered at a dosage of 250 ml/day, 7 

days/week, 120 days. Blood draws were performed before the start of the experimental 

procedure, at 60 and 120 days, and the reducing power, the hydroxyl radical scavenging 

capacity and superoxide radical scavenging capacity were measured in plasma. Overall, the 

effect of pomegranate juice on patients under buprenorphine was beneficial, as it increased 

the reducing capacity of the plasma. No other statistically significant effects were observed. 

In conclusion, the results obtained, along with others that are available on the basis of 

NUTRIDOPE study, are promising, however, it appears that further results are needed in 

before the introduction of pomegranate juice as a permanent nutritional intervention along 

with medication for the treatment of opioid addiction.

Keywords: oxidative stress, opioids, pomegranate, antioxidants, reducing power, 

methadone, buprenorphine
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ελεύθερες Ρίζες και δραστικές μορφές

1.1.1 Παραγωγή

Οι ελεύθερες ρίζες ορίζονται ως άτομα, μόρια ή ιόντα στα οποία παρατηρούνται ένα 

ή περισσότερα ασύζευκτα ηλεκτρόνια και τα οποία έχουν την ικανότητα αυτοδύναμης 

ύπαρξης (Halliwell and Gutteridge 2015). Το ασύζευκτο ηλεκτρόνιο μιας ελεύθερης ρίζας 

συμβολίζεται με μία τελεία δίπλα στον μοριακό της τύπο. Οι ελεύθερες ρίζες 

συμπεριλαμβάνονται σε μία γενικότερη ομάδα δραστικών δομών που ονομάζονται 

δραστικές μορφές και περιλαμβάνουν ρίζες και μη ρίζες. Οι πιο καλά μελετημένες είναι οι 

δραστικές μορφές οξυγόνου (reactive oxygen species, ROS) οι οποίες προκύπτουν από το 

οξυγόνο (Martemucci et al. 2022). Στις ROS ανήκουν οι ρίζες σουπεροξειδίου (O2-), 

υδροξυλίου (OH·), περοξυλίου (ROO·), αλκοξυλίου (RO·), υδροπεροξυλίου (HO2·). Το 

υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2), το όζον (O3) και το μονήρες οξυγόνο (1O2) ανήκουν 

επίσης στις ROS αν και δεν αποτελούν ρίζες.

Άλλες κατηγορίες δραστικών μορφών είναι οι δραστικές μορφές αζώτου (reactive 

nitrogen species, RNS) που προέρχονται από το άζωτο, οι προερχόμενες απο το θείο 

δραστικές μορφές (reactive sulphur species, RSS) και οι δραστικές μορφές που προκύπτουν 

απο το χλώριο (reactive chlorine species, RCS). Αυτές οι τρεις τελευταίες κατηγορίες 

μπορούν να προκόψουν από αντίδραση με τις ROS ή να συμβάλλουν στην αύξηση της 

παραγωγής των ROS (Giles and Jacob 2002). Ο περιττός αριθμός ηλεκτρονίων σε μια 

ελεύθερη ρίζα είναι αυτό που την καθιστά ασταθή, βραχύβια και ιδιαίτερα δραστική, με 

αποτέλεσμα να πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. (Halliwell and Gutteridge 2015, 

Martemucci et al. 2022). Οι ελεύθερες ρίζες προσπαθούν να συνδεθούν με άλλα μόρια ή 

άτομα ώστε να προσελκύσουν ηλεκτρόνια και να μετατραπούν σε σταθερές ενώσεις. 

Μπορούν είτε να δίνουν είτε να δέχονται ένα ηλεκτρόνιο από άλλα μόρια, δρώντας ως 

αναγωγικοί ή οξειδωτικοί παράγοντες, αντίστοιχα (Martemucci et al. 2022, 

Yiannakopoulou 2009). Oι ελεύθερες ρίζες προκύπτουν και με άλλους τρόπους, εκτός από 

την προσθήκη ενός μόνο ηλεκτρονίου σε ένα μόριο που δεν είναι ρίζα και συγκεκριμένα με
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ομολυτική διάσπαση ενός ομοιοπολικού δεσμού και ειδικότερα των δεσμών C-C, C-H ή C

O, με αποτέλεσμα ένα ηλεκτρόνιο από το κοινό ζεύγος να διατηρείται σε κάθε άτομο. 

Αυτοί οι ομοιοπολικοί δεσμοί διασπώνται ευκολότερα, όπως οι διασπασμένοι 

δισουλφιδικοί δεσμοί που δημιουργούν ρίζες θείου, ενώ ο δεσμός Ο-Ο στο H2O2 διασπάται 

όταν εκτίθεται σε υπεριώδες φως, δημιουργώντας OH· (Cuevasanta et al. 2015).

1.1.2 Πηγές: ενδογενείς -  εξωγενείς

Οι πηγές των ελευθέρων ριζών διακρίνονται σε ενδογενείς ή εξωγενείς (Εικόνα 1). 

Ενδογενώς, οι ελεύθερες ρίζες προκύπτουν κατά τις φυσιολογικές μεταβολικές διαδικασίες 

και άλλες βιοχημικές διεργασίες, από οργανίδια των κυττάρων όπως τα μιτοχόνδρια, τα 

υπεροξειδιοσώματα και το ενδοπλασματικό δίκτυο καθώς και από πολλά ένζυμα (Droge 

2002). Η μεγαλύτερη ποσότητα των ελεύθερων ριζών δημιουργείται ενδογενώς κατά την 

οξειδωτική φωσφορυλίωση που συμβαίνει στην εσωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη. Το 

μεγαλύτερο μέρος του ATP που συντίθεται από τους περισσότερους οργανισμούς 

παράγεται κατά την οξειδωτική φωσφορυλίωση η οποία περιλαμβάνει αναγωγή του Ο2 σε 

Η2Ο με ηλεκτρόνια που προέρχονται από το NADH και το FADH2. Κατά την διαδικασία 

παραγωγής του ATP, ορισμένα ηλεκτρόνια μπορεί να διαφύγουν από την αναπνευστική 

αλυσίδα, οδηγώντας στον σχηματισμό ελευθέρων ριζών οι περισσότερες απο τις οποίες 

ανήκουν στις ROS (Valko et al. 2007). To σύμπλοκο I (αναγωγάση της NADH- 

ουβικινόνης) και το σύμπλοκο III (κυτόχρωμα bcl) αποτελούν θέσεις παραγωγής O2- και 

H2O2 (Oliveira et al. 2021, Di Meo et al. 2016). Το H2O2 προκύπτει με τη μεταφορά 

ηλεκτρονίων από το NADH και το FADH2 στο μόριο της ουβικινόνης. Η μεταφορά 

ηλεκτρονίων στο μοριακό οξυγόνο παράγει O2 - που ανάγεται σε H2O2 από το ένζυμο της 

υπεροξειδικής δισμουτάσης των μιτοχονδρίων (Mn-SOD). Ορισμένες άλλες μη ενζυμικές 

αντιδράσεις που περιλαμβάνουν ιόντα μετάλλων μετάπτωσης, μπορούν επίσης να 

οδηγήσουν σε σχηματισμό ROS. Συγκεκριμένα, οι αντιδράσεις Haber-Weiss (1) και Fenton 

(2) ανάμεσα στο O2- και το H2O2 οδηγούν στον σχηματισμό OH· (Oliveira et al. 2021, 

Valko et al. 2007, Di Meo et al. 2016).

(1) Fe3+ + Ο2 *' ^  Fe 2+ + Ο2
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(2) Fe 2+ + Η2Ο2  ̂  Fe 3+ + ΟΗ - + ΟΗ *

Ο καταβολισμός κυτταρικών και ξένων χημικών ουσιών από το κυτόχρωμα P450 

περιλαμβάνει οξειδοαναγωγικά βήματα και είναι υπεύθυνος για την παραγωγή ROS στο 

ενδοπλασματικό δίκτυο. Στο οργανίδιο αυτό τα ένζυμα του κυτοχρώματος P450 και άλλα 

ένζυμα b5 συμβάλλουν στον σχηματισμό ROS. Το Eroplp, ένα σημαντικό ένζυμο 

θειολικής οξειδάσης, καταλύει τη διαδικασία μεταφοράς ηλεκτρονίων από διθειόλες στο 

μοριακό οξυγόνο προκαλώντας την παραγωγή H2O2 (Martemucci et al. 2022). Τα 

υπεροξειδιοσώματα αποτελούν κύριες θέσεις κατανάλωσης οξυγόνου στο κύτταρο και 

συμμετέχουν σε διάφορες μεταβολικές λειτουργίες. Υπό φυσιολογικές συνθήκες παράγουν 

H2O2 αλλά όχι O2". Η κατανάλωση οξυγόνου σε αυτά επιφέρει την παραγωγή H2O2, το 

οποίο έπειτα χρησιμοποιείται για την οξείδωση πολλών μορίων. Τα οργανίδια αυτά 

περιέχουν επίσης καταλάση η οποία διασπά το H2O2 αποτρέποντας τη συσσώρευσή του. 

Έτσι, τα υπεροξειδιοσώματα διατηρούν μια λεπτή ισορροπία σε σχέση με τις σχετικές 

συγκεντρώσεις ή δραστικότητες ενζύμων ώστε να ελεγχθεί η υπέρμετρη παραγωγή ROS. 

Όταν τα υπεροξειδιοσώματα καταστραφούν και τα ένζυμα που καταναλώνουν H2O2 

πάρουν να είναι λειτουργικά, το H2O2 απελευθερώνεται στο κυτταρόπλασμα (Valko et al. 

2007). Τα υπεροξειδιοσώματα περιέχουν, επίσης, οξειδάση της ξανθίνης και την 

επαγώγιμη συνθάση μονοξειδίου του αζώτου που παράγουν O2" και NO  ̂ αντίστοιχα (Di 

Meo et al. 2016).

Η αιμοσφαιρίνη πραγματοποιεί την μεταφορά οξυγόνου στα κύτταρα με στόχο την 

παραγωγή ενέργειας. Κατα προσέγγιση, το 3% της αιμοσφαιρίνης οξειδώνεται καθημερινά 

στον οργανισμό και μετατρέπεται από οξυαιμοσφαιρίνη σε μεθαιμοσφαιρίνη. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της οξείδωσης, τα ηλεκτρόνια διαχωρίζονται μεταξύ του σιδήρου και του 

οξυγόνου στην οξυαιμοσφαιρίνη, γεγονός που μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να 

προκαλέσει την διάσπαση και την παραγωγή O2" (Winterbourn 1985).

Τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που χαρακτηρίζονται απο 

φαγοκυτταρική λειτουργία, όπως τα ουδετερόφιλα και τα μακροφάγα, όταν εκτίθενται σε 

ένα ερέθισμα έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν το ξένο σωματίδιο και να υφίστανται 

μια σείρα αντιδράσεων που καλείται αναπνευστική έκρηξη και είναι απαραίτητη για την 

καταστροφή των μικροβίων (Παπαγαλάνης 2014). Σε τέτοιες περιπτώσεις, στα κύτταρα 

αυτά πολλαπλασιάζεται η φυσιολογική κατανάλωση οξυγόνου με αποτέλεσμα να
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παράγονται μεγάλες ποσότητες 0 2". Ο σχηματισμός O2 " είναι αποτέλεσμα της αναγωγής 

του Ο2 από ένα ηλεκτρόνιο, μέσω του ενζυμικού συμπλόκου NADPH οξειδάση. Το ένζυμο 

NADPH οξειδάση εντοπίζεται στην κυτταρική μεμβράνη των φαγοκυττάρων και 

φυσιολογικά είναι ανενεργό. Όταν αυτά διεγείρονται, το ένζυμο ενεργοποιείται και η 

παραγωγή R0S αυξάνει έντονα (Valko et al. 2007). Κατά τις φλεγμονώδεις διεργασίες τα 

κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος παράγουν τόσο 0 2" όσο και μονοξείδιο του 

αζώτου (NO). Υπο αυτές τις συνθήκες, η αντίδραση αυτών μπορεί να παράξει σημαντικές 

ποσότητες ενός πολύ πιο οξειδωτικά ενεργού μορίου, του υπεροξυνιτρώδους ανιόντος 

(0N 00-), το οποίο αποτελεί ισχυρό οξειδωτικό παράγοντα που μπορεί να επιφέρει 

κατακερματισμό του DNA και οξείδωση λιπιδίων (Martemucci et al. 2022, Valko et al. 

2007).

Στις εξωγενείς πηγές ελευθέρων ριζών ανήκουν η ηλιακή και ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία, χημικά αντιδραστήρια όπως βαρέα ή μεταβατικά μέταλλα (π.χ. Cd, Hg, Pb, 

As, ιόντα μετάλλων όπως Fe2+ και Cu+), το όζον, περιβαλλοντικοί ρύποι (αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες, φυτοφάρμακα, πολυχλωριωμένα διφαινύλια, διοξίνες και άλλα), 

φάρμακα και οι μεταβολίτες τους, μικροβιακές λοιμώξεις, ο καπνός του τσιγάρου και το 

μαγείρεμα (καπνιστό κρέας, χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι), (Valko et al. 2007, 

Phaniendra et al. 2015).
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Εικόνα 1. Ενδογενείς και εξωγενείς πηγές ελευθέρων ριζών (Martemucci et al. 2022)

1.2 Δράση ROS και RNS

1.2.1 Θετικές Δράσεις.

Σήμερα, είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι, οι οργανισμοί έχουν αναπτύξει εκτός απο 

μηχανισμούς "συμβίωσης" με τις ελεύθερες ρίζες και μηχανισμούς χρησιμοποίησής τους 

προς όφελος τους (Droge 2002). Τέτοια παραδείγματα είναι η ρύθμιση του αγγειακού 

τόνου και η ενίσχυση της διαβιβαστικής διεργασίας που είναι μείζονος σημασίας για τη 

λειτουργία του υποδοχέα των Τ-λεμφοκυττάρων και την συνολική ανοσιακή απόκριση 

(Παπαγαλάνης 2014, Droge 2002).

Οι ελεύθερες ρίζες εμπλέκονται σε αρκετές οδούς σηματοδότησης, τόσο 

ενδοκυτταρικές όσο και διακυτταρικές καθώς και στην επαγωγή μιτογόνου απόκρισης. Για
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παράδειγμα, το NO λειτουργεί ως αγγελιοφόρο ενδοκυτταρικά ρυθμίζοντας διαδικασίες 

όπως η ροή του αίματος, η νευρική λειτουργία και η χαλάρωση των λείων μυών (Valko et 

al. 2007). Παράλληλα, οι ελεύθερες ρίζες μεσολαβούν στη ρύθμιση μηχανισμών που 

σχετίζονται με τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, τον μεταβολισμό και την απόπτωση. 

Έχει διαπιστωθεί οτι οι ROS παίζουν σημαντικό ρόλο στην απελευθέρωση του 

κυτοχρώματος c και άλλων προ-αποπτωτικών πρωτεϊνών (Ott et al. 2007). Στα 

μιτοχόνδρια, η υψηλή παραγωγή ROS επιφέρει το άνοιγμα του πόρου μιτοχονδριακής 

διαπερατότητας (mitochondrial permeability transition pore, MPT) που οδηγεί σε διόγκωση 

των μιτοχονδρίων και αποτελεί σήμα για προγραμματισμένη μιτοχονδριακή απόπτωση 

(Zorati and Sabo 1995).

Επιπλέον, οι ROS φαίνεται να εμπλέκονται στη ρύθμιση της αυτοφαγίας μέσω 

διαφορετικών μηχανισμών, ανάλογα με τον κυτταρικό τύπο και τη διέγερση. Η αυτοφαγία 

μπορεί να μειώσει την παραγωγή ROS απομακρύνοντας τα οργανίδια που τις 

υπερπαράγουν. Φαίνεται ότι οι ROS, οι οποίες παράγονται τόσο από τα μιτοχόνδρια όσο 

και από τις οξειδάσες του NADPH, ενεργοποιούν την αυτοφαγία για την προστασία των 

κυττάρων από την έλλειψη θρεπτικών συστατικών, τα δυσλειτουργικά μιτοχόνδρια, τον 

κυτταρικό θάνατο και τα εισβάλλοντα παθογόνα (Huang et al. 2011).

Ο ρόλος των ROS ως σηματοδοτικών μορίων στην προσαρμογή των ιστών φαίνεται 

να έρχεται σε αντίθεση με την οξειδωτική βλάβη και δυσλειτουργία που προκύπτει από την 

οξεία άσκηση. Ωστόσο, αυτό μπορεί να εξηγηθεί από την διαφορά στην έκταση και τον 

χρόνο παραγωγής των ROS. Μια μέτρια, διαλείπουσα παραγωγή ROS κατά τη διάρκεια 

σύντομων χρονικών περιόδων σε ένα πρόγραμμα αερόβιας προπόνησης μπορεί να 

ενεργοποιήσει σηματοδοτικά μονοπάτια που οδηγούν σε κυτταρική προσαρμογή και 

προστασία από μελλοντικές καταπονήσεις. Αντίθετα, τα μέτρια επίπεδα παραγωγής ROS 

για μεγάλες χρονικές περιόδους (π.χ. ώρες) ή τα υψηλά επίπεδα που παράγονται κατά τη 

διάρκεια σύντομης άσκησης σε υψηλή ένταση μπορεί να οδηγήσουν σε δομική και 

λειτουργική βλάβη των ιστών. Επιπλέον, η παραγωγή RNS έχει βρεθεί ότι είναι χρήσιμη 

και για τη διατήρηση της υγείας του γαστρικού βλεννογόνου. Το NO  ̂ είναι μια ελεύθερη 

ρίζα που μπορεί να αναστείλει τους παθογενετικούς μηχανισμούς του γαστρικού έλκους 

επιβραδύνοντας την εξέλιξη της νόσου (Bhattacharyya et al. 2014).
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Δεδομένου ότι οι ελεύθερες ρίζες αποτελούν εξαιρετικά δραστικά μόρια, μπορούν να 

βλάψουν και τις τρεις σημαντικές κατηγορίες βιολογικών μορίων, τα νουκλεϊκά οξέα, τις 

πρωτεΐνες και τα λιπίδια (Phaniendra et al. 2015). Οι ROS και οι RNS τροποποιούν το 

DNA με αρκετούς μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της αποικοδόμησης βάσεων, της 

δημιουργίας μονόκλωνων και δίκλωνων θραυσμάτων, των τροποποιήσεων σε πουρίνες και 

πυριμιδίνες, μεταλλάξεων ή μετατοπίσεων. Πολλές από αυτές τις διαφοροποιήσεις 

σχετίζονται με τη γήρανση, την καρκινογένεση και με νευροεκφυλιστικές ασθένειες (Ott et 

al.2007). Το DNA των μιτοχονδρίων (mtDNA) είναι πιο εκτεθειμένο στη δράση των ROS 

απ’ότι το DNA του πυρήνα (Sastre et al. 2000, Martemucci et al. 2022). Το mtDNA είναι 

ιδιαίτερα ευαίσθητο λόγω της στενής γειτνίασης με την αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων, 

του κύριου τόπου παραγωγής ελεύθερων ριζών (Phaniendra et al. 2015, Ott et al. 2007). 

Απο τις ROS, η ρίζα υδροξυλίου είναι αυτή που επιφέρει τις κυριότερες διαφοροποιήσεις 

στο DNA. Μια από τις πιο σημαντικές βλάβες σε αυτό είναι η δημιουργία της 8-ύδροξυ- 

δεοξυγουανοσίνης (8-OH-dG) που σχετίζεται με την εμφάνιση καρκίνου (Martemucci et al. 

2022).

Το RNA είναι πιο ευαίσθητο σε βλάβες προκαλούμενες απο ελεύθερες ρίζες σε 

σχέση με το DNA, λόγω της μονόκλωνης δομής του, της έλλειψης ενεργών μηχανισμών 

επιδιόρθωσης του οξειδωμένου RNA, της μικρότερης προστασίας από πρωτεΐνες από το 

DNA. H 7,8-διυδρο-8-οξο-γουανοσίνη (8-oxoG) έχει μελετηθεί εκτενώς ως προϊόν βλάβης 

του RNA και τα επίπεδά του αυξάνονται σε διάφορες ασθένειες όπως η νόσος Alzheimer, 

η νόσος Parkinson, η αθηροσκλήρωση, η αιμοχρωμάτωση και οι μυοπάθειες (Phaniendra et 

al. 2015).

Οι ελεύθερες ρίζες μπορούν να βλάψουν και τις πρωτεΐνες, επιφέροντας αλλαγές 

στη δομή τους, απώλεια λειτουργίας και αύξηση του ρυθμού πρωτεόλυσης (Droge, 2002). 

Ευαίσθητα στην οξείδωση είναι τα αμινοξέα λυσίνη, αργινίνη, προλίνη και θρεονίνη 

(Silva and Coutinho 2010). Όταν οι ROS αντιδρούν με τα αμινοξέα προκύπτουν 

οξειδωμένα αμινοξέα και πρωτεϊνικά καρβονύλια, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

δείκτες οξειδωτικού στρες και για την ποσοτικοποίηση της καταστροφής των πρωτεΐνών 

(Phaniendra et al. 2015).

1.2.2 Αρνητικές Δράσεις
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Η υπερπαραγωγή ROS/RNS επιδρά στις μεμβράνες των κυττάρων και στις 

λιποπρωτε'ΐνες, μέσω μίας διαδικασίας που ονομάζεται υπεροξείδωση λιπιδίων. Η 

αντίδραση των ελευθέρων ριζών με τα λιπαρά οξέα των λιπιδίων των μεμβρανών, μπορεί 

να οδηγήσει σε μειωμένη ρευστότητα μεμβράνης, αδρανοποίηση ενζύμων και υποδοχέων 

που συνδέονται με τη μεμβράνη, σε απώλεια της λειτουργίας της μεμβράνης ενώ τα τελικά 

τοξικά προϊόντα αυτής προκαλούν βλάβη στο DNA και τις πρωτεΐνες (Phaniendra et al. 

2015). H υπεροξείδωση λιπιδίων φαίνεται να εμπλέκεται και στην αθηροσκλήρωση. Η 

οξείδωση λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας (LDL) έχει ως αποτέλεσμα την πρόσληψή 

τους από φαγοκύτταρα τα οποία στη συνέχεια συσσωρεύονται στον υποενδοθηλιακό χώρο 

συμβάλλοντας στον σχηματισμό αθηρωματικής πλάκας (Silva and Coutinho 2010). Πέραν 

του ρόλου των ελευθέρων ρίζων σε διάφορους τύπους καρκίνου και την ανάπτυξη 

νευροεκφυλιστικών ασθενειών έχει βρεθεί οτι αυτές εμπλέκονται και σε άλλες παθολογικές 

καταστάσεις όπως καταρράκτη, άσθμα, διαβήτη, ρευματοειδής αρθρίτιδα, φλεγμονές, 

παθήσεις του εντερικού σωλήνα και ισχαιμικές παθήσεις (Martemucci et al. 2022, 

Phaniendra et al. 2015, Pisoschi and Pop 2015).

1.3 Αντιοξειδωτικά

1.3.1 Ενζυμικά Αντιοξειδωτικά

Οι αντιδράσεις οξείδωσης είναι ζωτικής σημασίας για την αερόβια ζωή, αλλά η 

ανεξέλεγκτη παραγωγή ελευθέρων ριζών είναι επιζήμια. Παρόλο που οι ελεύθερες ρίζες 

παράγονται συνεχώς, ο οργανισμός διαθέτει αμυντικούς μηχανισμούς κατά των βλαβερών 

επιδράσεών τους, που συλλογικά ονομάζονται αντιοξειδωτικό αμυντικό σύστημα και σε 

αυτό ανήκουν τόσο ενζυμικοί όσο και μη ενζυμικοί μηχανισμοί. Αντιοξειδωτική ουσία 

θεωρείται η κάθε ουσία, ικανή να προλάβει, να καθυστερήσει ή και να αναστείλει την 

οξείδωση ενός υποστρώματος (Halliwell and Gutteridge 2015, Pisoschi and Pop 2015). Τα 

κυριότερα ενζυμικά αντιοξειδωτικά είναι η υπεροξειδική δισμουτάση (superoxide 

dismutase, SOD), η υπεροξειδάση της γλουταθειόνης (glutathione peroxidase, GPx) η
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αναγωγάση της γλουταθειόνης (glutathione reductase, GR) και η καταλάση (catalase, 

CAT).

Υπεροξειδική δισμουτάση (SOD)

Στον οργανισμό υπάρχουν τρεις ισομορφές της SOD και συγκεκριμένα, η 

SOD1/CuZnSOD που συνδέεται με χαλκό και ψευδάργυρο και εντοπίζεται στο 

κυτταρόπλασμα, η SOD2/MnSOD/FeSOD, εκ των οποίων η MnSOD συνδέεται με 

μαγγάνιο και βρίσκεται στα πιο πολλά μιτοχόνδρια, ενώ η FeSOD εντοπίζεται σε κάποια 

βακτήρια αλλα και σε χλωροπλάστες και συνδέεται με σίδηρο, και η SOD3/ECSOD, η 

οποία συνδέεται με χαλκό και ψευδάργυρο και εντοπίζεται εξωκυτταρικά (Pisoschi and 

Pop 2015, Παπαγαλάνης 2014, Silva and Coutinho 2010). Καταλύει την μετατροπή του 

O2 - σε H2O2 και O2, όπως προκύπτει απο την παρακάτω αντίδραση (Losada-Barreiro et al. 

2022).

SOD
2 0 2-  + 2H+ --------- ► H20 2 + 0 2

Υπεροξειδάση της γλουταθειόνης (GPx)

H GPx μετατρέπει τη γλουταθειόνη (GSH), ένα πεπτίδιο που δομείται απο 

γλουταμινικό οξύ, κυστεΐνη και γλυκίνη, σε οξειδωμένη γλουταθειόνη (που ονομάζεται 

επίσης δισουλφίδιο της γλουταθειόνης, GSSG) και, κατά τη διαδικασία αυτή, ανάγει το 

H2O2 σε H2O και τα υδροϋπεροξείδια των λιπιδίων (ROOH) σε αντίστοιχες σταθερές 

αλκοόλες. Οι νευρώνες είναι πιο ευάλωτοι σε βλάβες από ελεύθερες ρίζες, καθώς έχουν 

πολύ χαμηλά επίπεδα GSH. H GPx προστατεύει τα κύτταρα από τις βλαβερές συνέπειες 

της διάσπασης των υπεροξειδίων. Τα ισοένζυμα της GPx βρίσκονται zto κυτταρόπλασμα, 

στα μιτοχόνδρια και τον εξωκυτταρικό χώρο. Οι άνθρωποι διαθέτουν οκτώ ισομορφές της 

GPx, οι περισσότερες από τις οποίες περιέχουν κατάλοιπα σεληνοκυστεΐνης στο ενεργό 

τους κέντρο (Bhattaharyya et al. 2014). Ο μετασχηματισμός του H2O2 σε H2O και Ο2 με 

την ταυτόχρονη οξείδωση της GSH σε GSSG φαίνεται στην παρακάτω αντίδραση(Losada- 

Barreiro et al. 2022).
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GPX
H20 2 + 2GSH ---------- >  2H20  + GSSG

Αναγωγάση της γλουταθειόνης (GR)

H GR διατηρεί τα επίπεδα της ανηγμένης γλουταθειόνης (GSH) στο κύτταρο. H 

οξειδωμένη γλουταθειόνη (GSSG) αποτελείται από δύο GSH που συνδέονται με μια 

δισουλφιδική γέφυρα, και μπορεί να μετατραπεί εκ νέου σε GSH από την GR (Halliwell 

2006). H GR προστατεύει τα ερυθρά αιμοσφαίρια, την αιμοσφαιρίνη και τις κυτταρικές 

μεμβράνες από οξειδωτική βλάβη δημιουργώντας GSH σύμφωνα με την παρακάτω 

αντίδραση (Bhattaharyya et al. 2014, Valko et al. 2007).

GR
GSSG + NADPH + H~ ---------- ► 2GSH + NADP+

Καταλάση (CAT)

H CAT βρίσκεται κυρίως στα υπεροξειδιοσώματα. H μετατροπή του Η2Ο2 σε Η2Ο 

και Ο2 που καταλύεται απο την καταλάση, φαίνεται στην παρακάτω αντίδραση:

CAT
2Η20 2 --------- >  0 2 + 2Η20

Ένα μόριο καταλάσης αρκεί για να μετασχηματίσει 6 δισεκατομμύρια μόρια H2O2 

(Carocho and Ferreira 2013). Αποτελεί πολύ ισχυρό αντιοξειδωτικό μόριο (Veskoukis et al. 

2018).
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1.3.2 Μη ενζυμικά Αντιοξειδωτικά

Γλουταθειόνη

Η γλουταθειόνη (GSH) αποτελείται δομικά από τα αμινοξέα γλουταμινικό οξύ, 

κυστεΐνη και γλυκίνη, με την κυστεΐνη να περιέχει μία σουλφυδpυλομάδα (-SH). 

Εκτοπίζεται σε όλα τα ευκαρυωτικά κύτταρα και θεωρείται οτι παίζει σημαντικό ρόλο στη 

ρύθμιση της ενδοκυττάριας οξειδοαναγωγικής ομοιόστασης. Η -SH αποτελεί δότη 

ηλεκτρονίων και ευθύνεται για τη βιολογική δράση της GSH (Forman et al. 2009). Η GSH 

μπορεί να ανακυκλώνεται συνεχώς από την οξειδωμένη της μορφή (GSSG) συμβάλλοντας 

έτσι στην προστασία απο οξειδωτική βλάβη. Η GSH απομακρύνει τις ROS και τις 

εξωγενείς ηλεκτρονιόφιλες ενώσεις (πχ. κινόνες) προστατεύοντας έτσι απο το οξειδωτικό 

στρες. Επιπλέον, η GSH συμβάλλοντας στην αναγωγή και άλλων αντιοξειδωτικών 

(βιταμίνης C, βιταμίνης Ε) συμμετέχει και στη διατήρηση της ισορροπίας των επιπέδων 

αυτών των βιταμινών στο κύτταρο (Carocho and Ferreira 2013, Forman et al. 2009).

Βιταμίνη C

Το ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C) αποτελεί ένα υδατοδιαλυτό μόριο με αντιοξειδωτική 

δράση, που βρίσκεται συνήθως σε σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις σε φρούτα και λαχανικά. 

Μπορεί να ανάγει αποτελεσματικά διάφορους τύπους ROS/RNS προκαλώντας τον 

σχηματισμό της ασκορβικής ρίζας, που μπορεί να οξειδωθεί περαιτέρω σε 

δεϋδροασκορβικό οξύ (dehydroascorbic acid). ^  μόριο αυτό μπορεί στη συνέχεια να 

μετατραπεί εκ νέου σε ασκορβικό οξύ. Επιπλέον, η βιταμίνη C μπορεί να αναγεννήσει 

άλλα αντιοξειδωτικά μόρια (όπως α-τοκοφερόλη ή GSH) και να λειτουργήσει ως 

συμπαράγοντας για πολλά ένζυμα, διατηρώντας τα ιόντα μετάλλων (όπως ο σίδηρος και ο 

χαλκός) που υπάρχουν στο ενεργό κέντρο αυτών των ενζύμων σε ανηγμένη κατάσταση 

(Silva and Coutinho 2010).

Βιταμίνη Ε

Η βιταμίνη Ε ανήκει στις λιποδιαλυτές βιταμίνες, συντίθεται μόνο στα φυτά και 

περιλαμβάνει διάφορες τοκοφερόλες. Απο αυτές, η α-τοκοφερόλη συναντάται πιο συχνά. Η

19

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:30 EEST - 18.237.180.167



κύρια λειτουργία της βιταμίνης Ε έγκειται στην προστασία των κυττάρων από τη λιπιδική 

υπεροξείδωση, αποτελώντας την πιο σημαντική άμυνα των μεμβρανών ενάντια στο 

οξειδωτικό στρες (Silva and Coutinho 2010)

Συνένζυμο Q10

To συνένζυμο Q10 (ουβικινόνη) απαντάται σε όλα τα κύτταρα και τις μεμβράνες. 

Συνιστά βασικό συστατικό των ενζύμων που συμμετέχουν στην οξειδωτική 

φωσφορυλίωση για την παραγωγή ATP. Προστατεύει τα λιπίδια και τις πρωτεΐνες από 

υπεροξείδωση ενώ μια άλλη σημαντική λειτουργία του αφορά την αναγέννηση της 

βιταμίνης Ε (Carocho and Ferreira 2013, Silva and Coutinho 2010).

Ουρικό οξύ

Το ουρικό οξύ είναι το τελικό προϊόν του καταβολισμού των πουρινών. Μετά τη 

νεφρική διήθηση, το 90 % της ποσότητάς του επιστρέφει στην κυκλοφορία του αίματος, 

γεγονός που φανερώνει τις σημαντικές λειτουργίες που επιτελεί στο ανθρώπινο σώμα. 

Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αντιοξειδωτικές ουσίες που κυκλοφορούν στο αίμα, 

δεσμεύοντας ρίζες υδροξυλίου και το μονήρες οξυγόνο και προστατεύοντας τα 

ερυθροκύτταρα από υπεροξείδωση (Carocho and Ferreira 2013).

Καροτενοειδή

Τα καροτενοειδή αποτελούν φυσικές χρωστικές που συντίθενται απο φυτά και 

μικροοργανισμούς. Διαθέτουν ένα εκτεταμένο σύστημα συζυγιακών διπλών δεσμών 

γεγονός που σχετίζεται με τη δράση τους ως αντιοξειδωτικά. Μεταξύ των διαφόρων 

αμυντικών στρατηγικών, τα καροτενοειδή εμπλέκονται στην δέσμευση των ριζών 

σουπεροξειδίου, ριζών υδροξυλίου και του μονήρους οξυγόνου (Carocho and Ferreira 

2013). Ενώ πολλές μελέτες έχουν εστιάσει στην αντιοξειδωτική ιδιότητα που παρουσιάζει 

το β - καροτένιο, το λυκοπένιο, το δομικά απλούστερο απο τα καροτενοειδή φαίνεται να 

έχει ισχυρότερη αντιοξειδωτική δράση (Pisoschi and Pop 2015)
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Μελατονίνη

Πρόκειται για μια ορμόνη που παράγεται από τη σεροτονίνη στην επίφυση των 

θηλαστικών, ενώ βρίσκεται και στον αμφιβληστροειδή, τα λεμφοκύτταρα, τον 

γαστρεντερικό σωλήνα και τον μυελό των οστών. Είναι αποτελεσματική στην 

εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών και μπορεί εύκολα να διαπερνάει τον 

αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Κατά τη διάρκεια της οξειδωτικής αντίδρασης, μετατρέπεται 

σε διάφορους αντιοξειδωτικούς ενδιάμεσους μεταβολίτες, με την 6-υδροξυμελατονίνη να 

είναι ο κύριος μεταβολίτης που βρίσκεται στους πυρήνες και τα μιτοχόνδρια (Reiter et al. 

2002). Καθώς η μελατονίνη μπορεί να διασχίσει απευθείας τις μιτοχονδριακές μεμβράνες, 

διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο προστατεύοντας τα μιτοχόνδρια από την οξειδωτική 

βλάβη.

Φλαβονοειδή

Τα φλαβονοειδή είναι μια από τις πιο μεγάλες κατηγορίες δευτερογενών 

μεταβολιτών που συναντώνται στους φυτικούς οργανισμούς. Σε αυτά ανήκουν μεταξύ 

άλλων οι φλαβόνες, οι φλαβονόνες, φλαβονόλες,οι ανθοκυανιδίνες και τα ισοφλαβονοειδή. 

Η αντιοξειδωτική τους δράση σχετίζεται με την προσφορά ατόμων Η στις ελεύθερες ρίζες 

περιορίζοντας σημαντικά την δραστικότητα των τελευταίων καθώς και με την δημιουρία 

συμπλόκων με μέταλλα (Carocho and Ferreira 2013).

1.4 Οξειδωτικό στρες

Η ανισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή ελευθέρων ριζών και τους αντιοξειδωτικούς 

μηχανισμούς του κυττάρου προκαλεί ένα φαινόμενο που ονομάζεται οξειδωτικό στρες και 

έχει αρνητικές επιδράσεις στον οργανισμό. Αυτή η διαταραχή της προοξειδωτικής και 

αντιοξειδωτικής ισορροπίας του οργανισμού μπορεί να επιφέρει καταστροφή βιομορίων 

και διαταραχή της οξειδοαναγωγικής σηματοδότησης (Jones 2006, Halliwell 2006). Το 

οξειδωτικό στρες μπορεί να σχετίζεται αφενός με μειωμένη δραστικότητα των ενδογενών
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αντιοξειδωτικών μορίων και αφετέρου με αύξηση στην παραγωγή ελευθέρων ριζών λόγω 

παρατεταμένης έκθεσης σε οξειδωτικούς παράγοντες (Silva and Coutinho 2010) (Εικόνες 2 

και 3). Θεωρείται ότι εμπλέκεται στην παθογένεια πολλών νοσημάτων καθώς σχετίζεται με 

μείωση των αμυντικών μηχανισμών και οξείδωση διαφόρων μορίων, κυρίως λιπιδίων, 

πρωτεϊνών και DNA με τους μηχανισμούς που προαναφέρθηκαν, ωστόσο ο ακριβής του 

ρόλος δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί (Veskoukis et al. 2020).

Εικόνα 2. Φυσιολογική κατάσταση του οργανισμού (Θεοδόση 2007)

Εικόνα 3. Οξειδωτικό στρες (Θεοδόση, 2007)

22

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:30 EEST - 18.237.180.167



1.5 Εξαρτησιογόνες Ουσίες -  Οπιοειδή

Με βάση την δέκατη αναθεώρηση της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης των 

Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (International Classification of Diseases, ICD 

-  10) το σύνδρομο εξάρτησης είναι ένα σύνολο συμπεριφορικών, νοητικών, και 

φυσιολογικών εκδηλώσεων που προκύπτουν έπειτα από την κατ’επανάληψη χρήση ουσίας 

και στα οποία περιλαμβάνονται η έντονη επιθυμία λήψης της, η δυσκολία περιορισμού της 

χρήσης της, η προτεραιότητα στη χρήση της ουσίας συγκριτικά με άλλες δραστηριότητες, 

η αυξημένη ανοχή και σε ορισμένες περιπτώσεις η κατάσταση σωματικής απόσυρσης 

(στέρηση). Τα οργανικά και ψυχικά χαρακτηριστικά της εξάρτησης ποικίλουν ανάλογα με 

τη δραστική ουσία από την οποία αυτή προκαλείται (π.χ. ηρωίνη, μορφίνη κτλ.). 

Παράγοντες όπως η γενετική προδιάθεση, το περιβάλλον, το αναπτυξιακό στάδιο του 

ατόμου και πιθανές συνυπάρχουσες ψυχικές διαταραχές επηρεάζουν τον κίνδυνο και τον 

βαθμό ευαισθησίας στη δράση εξαρτησιογόνων ουσιών (Trigo et al. 2010). Οι διάφορες 

εξαρτησιογόνες ουσίες έχουν διαφορετική δομή και δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα 

(ΚΝΣ). Τέτοιες ουσίες είναι τα οπιοειδή, η κοκαΐνη, η κάνναβη, η φαινυλκυκλιδίνη, 

διάφορες εισπνεόμενες ουσίες, ηρεμιστικά-υπνωτικά ή αγχολυτικά φάρμακα, η καφεΐνη, η 

νικοτίνη, οι αμφεταμίνες, το αλκοόλ και διάφορα ψευδαισθησιογόνα. Η δράση τους μπορεί 

να είναι κατασταλτική, διεγερτική, ή ψευδαισθησιογόνος.

Τα οπιοειδή είναι ισχυρά αναλγητικά που ασκούν κατασταλτική δράση σε διάφορες 

περιοχές του εγκεφάλου. Ο όρος οπιοειδή αναφέρεται στις ουσίες που συνδέονται με τους 

υποδοχείς οπιοειδών (Rosenblum et al. 2008) δρώντας είτε ως αγωνιστές είτε ως 

ανταγωνιστές (Dinis - Oliveira. 2016). Σε αυτά ανήκουν τα φυσικά παράγωγα του οπίου 

(μορφίνη, κωδεΐνη), τα ημισυνθετικά οπιοειδή (ηρωίνη) και τα συνθετικά οπιοειδή 

(πεθιδίνη, μεθαδόνη) (Rosenblum et al. 2008). Το όπιο παράγεται από την οικογένεια των 

παπαρουνοειδών. Ως κύριος εκπρόσωπος αυτών θεωρείται η παπαρούνα Papaver 

somniferum (μήκων η υπνοφόρος) (Εικόνα 4). Ο γαλακτώδης χυμός του φυτού αυτού 

ξηραίνεται και στη συνέχεια κονιοποιείται ώστε να προκύψει η σκόνη οπίου στην οποία 

περιέχονται πολλά αλκαλοειδή που διακρίνονται σε δύο κύριες χημικές ομάδες, τα 

φαινανθρένια και τις βενζυλισοκινολίνες. Στα φαινανθρένια ανήκουν η μορφίνη (10% του 

οπίου), η κωδεΐνη (0,5%) και η θεβαΐνη (0,2%). Στις βενζυλισοκινολίνες ανήκουν η 

παπαβερίνη (1%) και η νοσκαπίνη.
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Εικόνα 4: Μήκων η υπνοφόρος (Papaver somniferum)

Το όπιο καλλιεργείται από τη Νεολιθική εποχή. Ο λαός των Σουμέριων στην Αρχαία 

Μεσοποταμία γνώριζε το όπιο ήδη από το 3.400 π.Χ. και αναφέρονταν σε αυτό ως hul-gil, 

δηλαδή το φυτό της χαράς (Booth 1986). Επίσης, η μήκων η υπνοφόρος απεικονίζεται σε 

αγάλματα, αναθηματικές στήλες, αγγεία, νομίσματα και κοσμήματα σε αρχαιολογικά 

ευρήματα του Μινωικού και του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Χαρακτηριστική είναι η 

απεικόνισή της σε ευρήματα αρχαιολογικών ανασκαφών στη Σπάρτη, τη Μακεδονία, την 

Κόρινθο και την Ελευσίνα (Kritikos and Papadaki 1967). Στις αρχές του 19ου αιώνα, o 

Γερμανός φαρμακοποιός Friedrich Sertarner (1783-1941) καταφέρνει να απομονώσει το 

ενεργό συστατικό του οπίου και προκύπτει για πρώτη φορά η μορφίνη. Μετά και την 

ανακάλυψη της σύριγγας ήταν δυνατή η υποδόρια χορήγησή της με αποτέλεσμα να 

χρησιμοποιηθεί σε ευρύτερη κλίμακα για την ανακούφιση των τραυματιών πολέμου 

(Rosenblum et al. 2008). H ηρωίνη παράχθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα και προωθήθηκε 

αρχικά ως εξαιρετικά αποτελεσματική για την αντιμετώπιση του βήχα και λιγότερο 

εθιστική από τη μορφίνη (Hosztafi 2001). H κατοπινή διαπίστωση ότι η ηρωίνη προκαλεί 

περίπου τρεις φορές πιο ισχυρή εξάρτηση από τη μορφίνη οδήγησε στο να απαγορευτεί η 

κυκλοφορία της. H σύγχρονη εποχή στην έρευνα των οπιοειδών σηματοδοτήθηκε από την 

αναγνώριση των υποδοχέων των οπιοειδών το 1973 (Pasternak and Pan 2013). Τα οπιοειδή 

συνδέονται σε συγκεκριμένες πρωτεΐνες, που ονομάζονται υποδοχείς οπιοειδών και είναι 

ευρέως κατανεμημένοι σε όλο το ΚΝΣ (Rosenblum et al. 2008). Η δέσμευση των 

ενδογενών οπιοειδών πεπτιδίων, που παράγονται φυσιολογικά από τον οργανισμό, στους 

υποδοχείς αυτούς σχετίζεται με τη ρύθμιση του πόνου, των μηχανισμών ενίσχυσης και 

ανταμοιβής, της διάθεσης και του στρες (Rosenblum et al. 2008). Ανάλογα με τη δράση

24

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:30 EEST - 18.237.180.167



τους στους υποδοχείς, τα οπιοειδή διακρίνονται σε αγωνιστές, μικτούς αγωνιστές -  

ανταγωνιστές και ανταγωνιστές. Οι αγωνιστές, όταν συνδέονται με τους υποδοχείς, 

προκαλούν την ενεργοποίησή τους ενώ οι μικτοί αγωνιστές -  ανταγωνιστές έχουν δράση 

αγωνιστή σε έναν υποδοχέα και δράση ανταγωνιστή σε άλλο τύπο υποδοχέα. Οι 

ανταγωνιστές συνδέονται με τον υποδοχέα και προκαλούν την απενεργοποίησή του 

(Rosenblum et al. 2008).

Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι υποδοχέων οπιοειδών (opioid receptors, OR) και 

συγκεκριμένα οι υποδοχείς μ (mu) (MOR), δ (delta) (DOR) και κ (kappa) (KOR) (Lesnik et 

al. 2021). Στον εγκέφαλο βρίσκονται στον θάλαμο, τον υποθάλαμο, τον ιππόκαμπο, τη 

φαιά ουσία γύρω από τον υδραγωγό, τον φλοιό, την αμυγδαλή και τους πυρήνες της 

γέφυρας. Εμφανίζονται, επίσης, σε αφθονία στα οπίσθια κέρατα του νωτιαίου μυελού ενώ 

υποδοχείς υπάρχουν και στο γαστρεντερικό σωλήνα και στα κύτταρα του ανοσοποιητικού 

συστήματος. Οι MOR έχουν υψηλή συγγένεια δέσμευσης για αγωνιστές που μοιάζουν με 

τη μορφίνη. Μεσολαβούν στην αναλγησία, την ευφορία, τη σωματική εξάρτηση, την 

αναπνευστική καταστολή, την υποθερμία, τη βραδυκαρδία και τη μύση ενώ η 

ενεργοποίησή τους καταστέλλει τα συμπτώματα της στέρησης. Οι KOR μεσολαβούν στη 

σπονδυλική αναλγησία, τη μύση και την καταστολή. Η ενεργοποίησή τους δεν προκαλεί 

πάντα ευφορία, αλλά η διακοπή μετά από μακροχρόνια χορήγηση προκαλεί συμπτώματα 

στέρησης όπως συμβαίνει με τους MOR. Οι DOR μεσολαβούν στην αναλγησία και 

φαίνεται ότι είναι η προτιμώμενη θέση δέσμευσης για τα ενδογενή οπιοειδή. Eπιπλέον, 

υπάρχουν και οι σ (sigma)-υποδοχείς αλλά η ενεργοποίησή τους από το μη οπιοειδές 

φαινκυκλιδίνη θέτει υπό αμφισβήτηση την ταξινόμησή τους ως υποδοχείς οπιοειδών (Ling 

and Wesson 1990). Οι δράσεις των οπιοειδών δεν περιορίζονται μόνο σε αυτούς τους 

υποδοχείς. Έχει φανεί οτι επιδρούν στον ζ υποδοχέα και στον υποδοχέα της ορφανίνης, 

(NOPR, nociceptin-orphanin peptide receptor). Ο υποδοχέας ζ Opioid growth factor 

receptor, OGFr) αποτελεί τον πιο πρόσφατα αναγνωρισμένο υποδοχέα οπιοειδών και 

εμπλέκεται σε αρκετά διαφορετικές λειτουργίες σε σχέση με τους άλλους υποδοχείς, ενώ ο 

υποδοχέας NOPR σχετίζεται με συναισθηματικές συμπεριφορές (Ranjbar et al. 2021). Οι 

ουσίες που προκαλούν εθισμό έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό ότι ενισχύουν άμεσα ή 

έμμεσα τη δράση της ντοπαμίνης (Gardner 2011). Τα οπιοειδή συνδέονται στους μ- 

υποδοχείς ασκώντας ανασταλτική δράση στην απελευθέρωση του γ-αμινοβουτυρικού
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οξέος (GABA), ενός νευροδιαβιβαστή ο οποίος επιδρά στους νευρώνες που παράγουν 

ντοπαμίνη, εμποδίζοντας την έκκρισή της (Leventelis et al. 2019). Η ντοπαμίνη είναι ένας 

ενδογενής νευροδιαβιβαστής του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος και 

φαίνεται ότι παίζει κυρίαρχο ρόλο στο σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου (Gardner 2011, 

Volkow et al. 2019). Η προαναφερθείσα επίδραση των οπιοειδών στο GABA επιφέρει 

αυξημένη έκκριση ντοπαμίνης από τους ντοπαμινεργικούς νευρώνες του κοιλιακού 

καλυπτρικού πεδίου (VTA) σε μια άλλη περιοχή του εγκεφάλου, τον επικλινή πυρήνα 

(NAc). Όταν προκαλείται υπερδιέγερση του συστήματος ντοπαμίνης, η επιθυμία για 

επανάληψη της συγκεκριμένης εμπειρίας υπερέχει έναντι άλλων στόχων (Leventelis et al. 

2019). Η εξάρτηση σχετίζεται με την αύξηση στην έκκριση της ντοπαμίνης με αποτέλεσμα 

το άτομο να βιώνει αυτό που ονομάζεται αίσθημα ανταμοιβής. Έτσι, oι επιδράσεις της 

λήψης εξαρτησιογόνων ουσιών στον οργανισμό σχετίζονται άμεσα με τα επίπεδα της 

ντοπαμίνης με αποτέλεσμα αυτή να διατηρηθεί σε συγκεκριμένα επίπεδα, προκειμένου να 

διατηρηθεί το επίπεδο της ηδονής (Gardner 2011). Μελέτες έχουν δείξει μια σχέση 

ανάμεσα στην εξάρτηση από τα οπιοειδή και το οξειδωτικό στρες στα νευρικά κύτταρα. Η 

κατ’επανάληψη χρήση οπιοειδών προκαλεί βλάβες στον μηχανισμό της ντοπαμίνης. Η 

αύξηση στην έκκριση της ντοπαμίνης μπορεί να οδηγήσει στην αυτοοξείδωσή της, 

καταλήγοντας στον σχηματισμό κινονών και υπεροξειδίου του υδρογόνου. Το H2O2 μπορεί 

έπειτα, μαζί με ιόντα μετάλλων (Fe++ και Cu+), να οδηγήσει στον σχηματισμό των πολύ 

δραστικών ριζών OH· μέσω της αντίδρασης Fenton (Leventelis et al. 2019).

1.6 Θεραπεία-Απεξάρτηση

Η διαχείριση της εξάρτησης συνιστά στόχο των συστημάτων υγείας σε όλες τις 

σύγχρονες κοινωνίες. Στην Ελλάδα, οι δομές που στοχεύουν στη θεραπεία της εξάρτησης 

παρέχουν τέσσερις τύπους παρέμβασης. Συγκεκριμένα, παρέχουν θεραπεία

υποκατάστασης, ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις (εσωτερικής διαμονής ενηλίκων,

εξωτερικής παραμονής ενηλίκων και εφήβων), ψυχοκοινωνικές θεραπευτικές παρεμβάσεις 

στο πλαίσια του συστήματος σωφρονισμού και σωματική αποτοξίνωση. Ο αριθμός των 

ατόμων, που εντάχθηκαν στους προαναφερθέντες τύπους παρέμβασης, ανήλθε στους 

12.545 το 2019 ενώ το 76% αυτών αφορούσε προγράμματα υποκατάστασης. Οι παραπάνω 

τύποι θεραπείας προσφέρονται απο επίσημα αναγνωρισμένους φορείς οι οποίοι στην
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Ελλάδα είναι ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), το Κέντρο Θεραπείας 

Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), η Μονάδα Απεξάρτησης 18 ανω του Ψυχιατρικού 

Νοσοκομείου Αττικής, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το Γενικό Νοσοκομείο 

Ιωαννίνων, το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, η Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, διάφορα δημόσια νοσοκομεία σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ και το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (φυλακές Ελεώνα) (ΕΚΤΕΠΝ 

2020).

Μεταξύ των διαφόρων θεραπευτικών προσεγγίσεων απέναντι στην εξάρτηση από 

οπιοειδή, η θεραπεία της υποκατάστασης με οπιοειδή αποτελεί σημαντική στρατηγική για 

την αντιμετώπιση των υγειονομικών και κοινωνικών συνεπειών σε ατομικό και κοινωνικό 

επίπεδο (WHO/UNODC/UNAIDS, 2006). Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης 

Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) αναφέρει οτι 514.000 χρήστες οπιοειδών 

εντάχθηκαν σε θεραπεία υποκατάστασης το 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ αναφορικά 

με τις αιτήσεις για θεραπεία, τα οπιοειδή αποτελούσαν την κύρια ομάδα ουσιών χρήσης σε 

περίπου 28% του συνόλου των αιτήσεων. Ως θεραπεία υποκατάστασης ορίζεται «η 

χορήγηση υπό ιατρική παρακολούθηση μιας συνταγογραφούμενης ψυχοτρόπου ουσίας σε 

εξαρτημένα άτομα, η οποία σχετίζεται από φαρμακολογικής άποψης με την ουσία που 

προκάλεσε την εξάρτηση» (WHO/UNODC/UNAIDS 2006).

Η θεραπεία υποκατάστασης εφαρμόζεται με τη χρήση φαρμακευτικών ουσιών που 

μπορούν να επιδράσουν με την σύνδεσή τους στους υποδοχείς οπιοειδών και να επιφέρουν 

παρεμφερή αποτελέσματα με τα ενδογενή πεπτίδια. Χαρακτηριστικό των ουσιών αυτών 

είναι ότι απαιτούν την μεσολάβηση μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος ώστε να αρχίσουν 

να δρουν, αλλά και για την αποδρομή τους, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα την αποφυγή 

των γρήγορων μεταπτώσεων του θυμικού που συνοδεύουν τη χρήση ηρωίνης. Στην 

Ελλάδα, για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της εξάρτησης από οπιοειδή χορηγούνται 

μεθαδόνη και βουπρενοφρίνη. Η χορήγηση γίνεται υπό τη μορφή πόσιμου διαλύματος ή 

δισκίου αντίστοιχα, προκειμένου να περιορίζονται οι κίνδυνοι λοιμώξεων από την χρήση 

της ηρωίνης ενδοφλέβια ή ενδομυϊκά. Επιπρόσθετα, εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας 

επιβλέπουν και καθοδηγούν τα άτομα ώστε να μηδενίζεται ο κίνδυνος υπερδοσολογίας 

(WHO/UNODC/UNAIDS, 2006). Σήμερα, η θεραπεία φαρμακευτικής υποκατάστασης 

προσφέρεται στις Μονάδες Ολοκληρωμένης Θεραπείας της Εξάρτησης (ΟΚΑΝΑ 2012)
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με παράλληλη ψυχοκοινωνική υποστήριξη (ΕΚΤΕΠΝ 2020).

Σύμφωνα με το Πλαίσιο Λειτουργίας των Θεραπευτικών δομών του ΟΚΑΝΑ 

(2012), τα προγράμματα υποκατάστασης στοχεύουν:

Σε σχέση με τον περιορισμό των κινδύνων από τη χρήση:

α) στη συγκράτηση του ασθενούς στη θεραπεία θεσπίζοντας κίνητρα

β) στη μείωση της ταυτόχρονης χρήσης

γ) στον περιορισμό της παραβατικότητας

δ) στον περιορισμό της πιθανότητας προσβολής από μολυσματικές ασθένειες και της 

μετάδοσής τους σε τρίτους

ε) στην επαναφορά σε έναν φυσιολογικό τρόπο ζωής, τη βελτίωση οικογενειακών και 

κοινωνικών σχέσεων, το ενδιαφέρον για εκπαίδευση και κατάρτιση, με σκοπό την 

αποκατάσταση του ατόμου επαγγελματικά.

Σε σχέση με την απεξάρτηση, στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι:

α) η αποχή από τη χρήση οπιοειδών

β) η αποφυγή χρήσης άλλων ναρκωτικών

γ) η αποφυγή κατάχρησης αλκοόλ

δ) η μείωση της παραβατικότητας και η προστασία της υγείας

ε) η εύρεση εργασίας ή παραγωγικής απασχόλησης και η βελτίωση του επιπέδου 

σπουδών

Στην Ελλάδα, το 2011 ο ΟΚΑΝΑ με Υπουργική απόφαση (ΔΥΓ6/ΓΠ. 123148 (1)- 

ΦΕΚ 2773/Β/2.12.2011) προχώρησε στην ίδρυση και λειτουργία θεραπευτικών μονάδων 

σε χώρους που παραχωρήθηκαν από νοσοκομεία (Μαντζάνα 2014). Το δίκτυο του 

προγράμματος υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ αριθμεί σήμερα 59 μονάδες και εκτείνεται 

στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι μονάδες υποκατάστασης, αν και λειτουργούν με τον 

ίδιο τρόπο, διακρίνονται με βάση την κύρια φαρμακευτική ουσία που χορηγούν ως 

υποκατάστατο. Συγκεκριμένα, 51 μονάδες έχουν ως κύρια ουσία χορήγησης τη 

βουπρενορφίνη και οκτώ τη μεθαδόνη. Απο τις εισαγωγές που σημειώθηκαν μέσα στο
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2019, το 13,1% εισήχθη σε μονάδες μεθαδόνης και το 86,9% σε μονάδες που χορηγείται 

βουπρενορφίνη. Αναφορικά με τα αποτελέσματα της θεραπευτικής διαδικασίας, 8 στα 10 

άτομα που εντάχθηκαν σε πρόγραμμα υποκατάστασης το 2019, συνέχισαν τη θεραπεία 

μέχρι το τέλος του έτους, ενώ το 1/6 του αριθμού των ατόμων αυτών αντιστοιχεί στις 

εξόδους από το πρόγραμμα (ΕΚΤΕΠΝ 2020).

1.6.1 Μεθαδόνη

Η μεθαδόνη (C2iH27NO) (Εικόνα 5) αποτελεί ένα συνθετικό οπιοειδές αναλγητικό 

που παρασκευάστηκε στη Γερμανία στα τέλη της δεκαετίας του 1930 για την αντιμετώπιση 

της ενδεχόμενης έλλειψης οπίου κατά τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο (Shulman et al. 2019). 

Αποτελεί έναν μακράς δράσης αγωνιστή των MOR με φαρμακολογικές ιδιότητες ανάλογες 

της μορφίνης. Χρησιμοποιείται για την θεραπεία του στερητικού συνδρόμου, τη σταδιακή 

απεξάρτηση και τη συντήρηση ατόμων που είναι εξαρτημένα από τα οπιοειδή.

Η μεθαδόνη αποτελείται απο δύο ισομερή, το R-εναντιομερές και το S- 

εναντιομερές. (Dinis - Oliveira 2016, Brown et al. 2004). Τα εναντιομερή διαφέρουν ως 

προς την ισχύ σύνδεσης με τους OR. Η R-μεθαδόνη φαίνεται να έχει πιο υψηλή συγγένεια 

με τους υποδοχείς MOR και DOR, με αποτέλεσμα να ασκεί ισχυρότερη αναλγητική δράση 

από την S-μεθαδόνη. Η τελευταία είναι σχεδόν ανενεργή ως υποκατάστατο των οπιοειδών, 

διατηρώντας όμως μερικές φαρμακολογικές ιδιότητες, όπως η αντιβηχική της δράση 

(Ferrari et al. 2004). Eπιπλέον, το S-εναντιομερές φαίνεται ότι έχει δράση ανταγωνιστή 

στον υποδοχέα NMDA (N-methyl-D-aspartate receptor) επιδρώντας, έτσι, και στην 

ανάπτυξη ανοχής (Salsitz and Wiegand 2016). Η δράση της μεθαδόνης προκαλεί 

αποτελέσματα κοινά σε όλους τους αγωνιστές οπιοειδών και συγκεκριμένα αναλγησία, 

ευφορία, δυσκοιλιότητα, αναπνευστική καταστολή, ναυτία και μύση (Brown et al. 2004).
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Η μεθαδόνη που λαμβάνεται από το στόμα υφίσταται περιορισμένο μεταβολισμό 

πρώτης διόδου (Dinis - Oliveira 2016) και ανιχνεύεται στο πλάσμα του αίματος περίπου 30 

λεπτά μετά τη λήψη της (Ferrari et al. 2004). Λόγω της υψηλής λιποδιαλυτότητάς της, το 

98% της απορροφούμενης μεθαδόνης μεταφέρεται γρήγορα στους ιστούς, ιδιαίτερα στο 

ήπαρ, τους νεφρούς, τους πνεύμονες και σε μικρό ποσοστό στον εγκέφαλο, ενώ το 1-2% 

παραμένει στο αίμα, όπου συνδέεται με τις πρωτεΐνες του πλάσματος (Ferrari et al. 2004, 

Dinis - Oliveira 2016). Ο μεταβολισμός της γίνεται σχεδόν αποκλειστικά από το ήπαρ. Ο 

κύριος βιομετασχηματισμός των δύο εναντιομερών είναι η Ν-απομεθυλίωση από το 

CYP3A4 (Ferrari et al. 2004, Kharasch 2017) αν και τα ισοένζυμα CYP2D6 και CYP2B6 

συμμετέχουν, επίσης, στον μεταβολισμό της (Salsitz and Wiegand 2016).

Η μεθαδόνη χορηγήθηκε σε θεραπεία υποκατάστασης της εξάρτησης από οπιοειδή 

για πρώτη φορά από τον Halliday τη δεκαετία του 1950 στον Καναδά, ωστόσο οι Dole και 

Nyswander θεωρούνται οι θεμελιωτές αυτής της θεραπευτικής προσέγγισης. Μετά το 1947 

και την εισαγωγή της μεθαδόνης στις ΗΠΑ, οι τελευταίοι πραγματοποίησαν ένα πλήθος 

μελετών στο Πανεπιστήμιο Rockefeller της Νέας Υόρκης ανακαλύπτοντας τη δυνατότητα 

χρήσης της μεθαδόνης στη θεραπεία ατόμων εξαρτημένων από την ηρωίνη (Payte 1997). 

Οι ερευνητές στηρίχθηκαν στην υπόθεση ότι το άτομο που εμφανίζει εξάρτηση απο 

οπιοειδή παρουσιάζει ένα μεταβολικό έλλειμμα, όπως αυτό της ινσουλίνης στα άτομα με 

διαβήτη (Ματζάνα 2014). Αφού αποδείχθηκε ότι περιορίζει την επιθυμία χρήσης ηρωίνης, 

η θεραπεία υποκατάστασης με μεθαδόνη αποτέλεσε γρήγορα τη συνηθέστερη μορφή 

θεραπείας υποκατάστασης της εξάρτησης από οπιοειδή.

Η χρήση της σε θεραπείες υποκατάστασης παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα, 

όπως η δυνατότητα πρόσληψης απο το στόμα, η γρήγορη απορρόφησή της από τον 

οργανισμό, η μεγάλη σε διάρκεια δράση της και η περιορισμένη ανάπτυξη ανοχής.
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Επιπλέον, τα φαρμακολογικά χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν τη χρήση της μεθαδόνης 

σε θεραπείες υποκατάστασης, είναι η υψηλή βιοδιαθεσιμότητα και ο σχετικά μεγάλος 

χρόνος ημίσειας ζωής της, που ισούται με 24 ώρες περίπου (Shulman et al. 2019). Οι 

ιδιότητές της αυτές επιτρέπουν την εφάπαξ χορήγησή της καθημερινά από το στόμα ενώ η 

ναλοξόνη αποτελεί ειδικό ανταγωνιστή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις 

όπου το άτομο έλαβε υπερβολική δόση μεθαδόνης (Kreek et al. 2010, Pasternak and Pan 

2013). Ο καθορισμός της αποτελεσματικής δόσης είναι καίριας σημασίας. Η συνήθης δόση 

έναρξης είναι 10-30 mg, ανάλογα με την προηγούμενη χρήση οπιοειδών, και 

σταθεροποιείται σε 60-100 mg την ημέρα σε διάστημα 6-8 εβδομάδων. Η θεραπεία 

υποκατάστασης με μεθαδόνη είναι γενικά ασφαλής. Οι πιθανές σοβαρές παρενέργειες 

σχετίζονται με αναπνευστική καταστολή, καρδιοτοξικότητα (παράταση QT, καρδιακές 

αρρυθμίες), αλληλεπιδράσεις με άλλες παράνομες ή νόμιμες εθιστικές ουσίες και φάρμακα.

1.6.2 Βουπρενορφίνη

Η βουπρενορφίνη (C29H41NO4) (Εικόνα 6) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε 

θεραπεία απεξάρτησης από οπιοειδή το 1996 στη Γαλλία, ενώ σήμερα είναι ουσία 

υποκατάστασης σε χώρες σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Ασία και την 

Αυστραλία (Middleton et al. 2011). Αποτελεί παράγωγο της θηβαΐνης και έχει την 

ικανότητα να δρα ως μερικός αγωνιστής με υψηλή συγγένεια τόσο για τους MOR όσο και 

για ως ανταγωνιστής για τους KOR (Lewis 1985, Ling 2009, Sritapan et al. 2020). Ως 

αγωνιστής των MOR έχει αναλγητική δράση ενώ δρώντας ως ανταγωνιστής των KOR έχει 

συσχετιστεί με τη θεραπεία της κατάθλιψης (Coe et al. 2019). Επιπλέον, δρα ως αγωνιστής 

στους DOR με τα αποτελέσματα αυτής της δράσης να μην είναι ακόμα πλήρως κατανοητά 

(Sritapan et al. 2020).
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Εικόνα 6. Η  χημική δομή της βουπρενορφίνης

Η βουπρενορφίνη χορηγείται στα προγράμματα υποκατάστασης με τη μορφή 

υπογλώσσιων δισκίων που περιέχουν είτε μόνο αυτή, είτε συνδυάζουν βουπρενορφίνη και 

ναλοξόνη (Ling 2009). Η ναλοξόνη είναι ουσιαστικά ανενεργή όταν λαμβάνεται 

υπογλώσσια (Middleton et al. 2011). Η προσθήκη αυτού του βραχείας δράσης ανταγωνιστή 

των οπιοειδών έγινε με σκοπό να αποφεύγεται η ενδοφλέβια χρήση με την οποία 

εκδηλώνονται οι ιδιότητες της ναλοξόνης ως ανταγωνιστή (Coe et al. 2019, Shulman et al. 

2019). Η βιοδιαθεσιμότητα του υπογλώσσιου δισκίου είναι περίπου 40% ενώ μετά την 

απορρόφηση, η βουπρενορφίνη κατανέμεται ευρέως σε όλο το σώμα με τη μέγιστη 

συγκέντρωση στο πλάσμα να επιτυγχάνεται σε περίπου 60 λεπτά (Ling 2009). Εκτός από 

υπογλώσσια δισκία, η βουπρενορφίνη είναι διαθέσιμη και σε φιλμ που τοποθετούνται στον 

στοματικό βλεννογόνο ενώ ένα εμφυτεύσιμο υποδόριο σκεύασμα με διάρκεια δράσης 6 

μηνών εγκρίθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (Food and 

Drug Administration, FDA) το 2016 για μακροχρόνια θεραπεία των ασθενών (Shulman et 

al. 2019).

Ο χρόνος ημίσειας ζωής της βουπρενορφίνης ποικίλλει ανάλογα με την οδό 

χορήγησής της. Όταν χορηγείται ενδοφλέβια, ο χρόνος ημιζωής της είναι 3 ώρες, ενώ 

μπορεί να φτάσει τις 24-60 ώρες όταν χορηγείται υπογλώσσια (Sritapan et al. 2020). Ο 

μεγάλος χρόνος ημιζωής, η μεγάλη διάρκεια δράσης της και η υψηλή συγγένεια για τους 

υποδοχείς της συμβάλλουν στην καταλληλότητα της βουπρενοφρίνης για τη χρήση της στα 

προγράμματα απεξάρτησης (Shulman et al. 2019). Ο υψηλός βαθμός συγγένειας με τους 

υποδοχείς της προστατεύει από υπερδοσολογία και από τη δράση άλλων οπιοειδών (Coe et 

al. 2019). Η βουπρενοφρίνη μεταβολίζεται από το ήπαρ σε νορβουπρενορφίνη κυρίως από
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το CYP3A4 και ο ενεργός αυτός μεταβολίτης υφίσταται στη συνέχεια γλυκουρονιδίωση 

και απεκκρίνεται μέσω της χολής (Ling 2009). Οι αρχικές ημερήσιες δόσεις που 

χορηγούνται κυμαίνονται από 2 έως 8 mg και αυξάνονται σταδιακά, ενώ έχουν αποδειχθεί 

αποτελεσματικές στην καταστολή της χρήσης ηρωίνης (Shulman et al. 2019). Η 

παρατεταμένη χορήγηση υψηλών δόσεων βουπρενορφίνης μπορεί να οδηγήσει σε 

σωματική εξάρτηση και συμπτώματα στέρησης εάν η θεραπεία διακοπεί απότομα, αν και 

αυτά τα συμπτώματα είναι συνήθως πιο ήπια από εκείνα που παρατηρούνται στη 

περίπτωση άλλων αγωνιστών (Ling 2009).

1.7 Το ρόδι

Το ρόδι (Εικόνα 7) συνοδεύει την ανθρωπότητα για εκατοντάδες χρόνια 

συμβολίζοντας τη ζωή, την υγεία, τη μακροζωία, τη θηλυκότητα, τη γονιμότητα, τη γνώση, 

την αθανασία και την πνευματικότητα (Faria and Calhau 2011). Αποτελεί τμήμα της 

διατροφής πολλών λαών για χιλιάδες χρόνια. Πιστεύεται ότι έχει προέλθει απο τις περιοχές 

του Ιράν και τη Βόρεια Ινδία και σήμερα καλλιεργείται στην περιοχή της Μεσογείου, στη 

Νότια Ευρώπη, στις περιοχές της Μέσης Ανατολής και του Καυκάσου, στη Βόρεια και 

Τροπική Αφρική, την Ινδική Χερσόνησο, την Κεντρική Ασία και σε περιοχές της 

Νοτιοανατολικής Ασίας (Meerts et al. 2009). Η ροδιά είναι ένας ανθοφόρος, φυλλοβόλος 

θάμνος και κατατάσσεται στην οικογένεια Punicacea με ένα μόνο γένος Punica και 

κυρίαρχο είδος το Punica Granatum. To όνομά της προκύπτει από τις λατινικές λέξεις 

ponus που σημαίνει μήλο και granatus που σημαίνει κοκκιώδες, δηλαδή μήλο με κόκκους 

(Ismail et al. 2012). To φυτό, που μπορεί να φθάσει και τα 7 μέτρα ύψος, έχει φύλλα λεία, 

λογχοειδή και μικρά με αντίθετη διάταξη ενώ τα άνθη είναι μεγάλα, κόκκινα, πορτοκαλί ή 

ροζ (Zarfeshany and Asgary 2014).

Ο καρπός της ροδιάς οριοθετείται από ένα δερματώδες περικάρπιο ενώ εσωτερικά 

οι κοιλότητές του οργανώνονται με ασύμμετρο τρόπο. Διαχωρίζονται από μεμβρανώδη 

διαφράγματα και αποτελούνται από σπόρους (Lansky et al. 2007). Το ρόδι χωρίζεται σε 

τρία μέρη, τους σπόρους (3% του βάρους του), τον χυμό (30 % του βάρους του) και τη 

φλούδα ή περικάρπιο (Faria and Calhau 2011). Υπάρχουν διάφορες ποικιλίες ροδιάς που 

ξεχωρίζουν σε χαρακτηριστικά του καρπού όπως το χρώμα ή το σχήμα, αλλά και σε 

χαρακτηριστικά των σπόρων όπως η σκληρότητα και το χρώμα τους καθώς και στην
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περιεκτικότητά τους σε χυμό. Μεταξύ των διαφόρων ποικιλιών, ο χυμός μπορεί να 

παρουσιάζει διαφορές ως προς τη γλυκύτητα, την οξύτητα και τη στυφότητα. Στην 

Ελλάδα, οι κύριες ποικιλίες που συναντώνται είναι η ποικιλία της Ερμιόνης στη Νότια 

Ελλάδα και η ποικιλία Αλμπάνικα στη Βόρεια Ελλάδα. Το ρόδι σήμερα χρησιμοποιείται 

στην κοσμητολογία, σε θεραπείες ορμονικής αποκατάστασης, για την αντιμετώπιση 

αλλεργικών συμπτωμάτων, στην καρδιαγγειακή προστασία, στην υγιεινή του στόματος, ως 

συμπληρωματική θεραπεία για την αύξηση της βιοδιαθεσιμότητας των ραδιενεργών 

χρωστικών κατα την διαγνωστική απεικόνιση ενώ έχει συμπεριληφθεί και στην θεραπεία 

του συνδρόμου επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (Lansky et al. 2007)

Εικόνα 7. Το ρόδι

Το ρόδι αποτελεί πλούσια πηγή βιταμινών Α, C, E, K και φυλλικού οξέος. Πιο 

συγκεκριμένα, ένα ρόδι καλύπτει το 40 % της ημερήσιας ανάγκης ενός ενήλικα σε 

βιταμίνη C, το 25 % σε φυλλικό οξύ και το 16 % σε βιταμίνη Κ. Επίσης, είναι πλούσιο σε 

ανόργανα στοιχεία όπως ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο, μαγγάνιο, φώσφορο, χαλκό, κάλιο, 

ψευδάργυρο και σελήνιο. Το έλαιο των σπόρων περιέχει πολυακόρεστα λιπαρά οξέα ενώ 

και σε υψηλό ποσοστό ένα σπάνιο λιπαρό οξύ, το πουνικικό οξύ (Εικόνα 8). Ο χυμός του 

ροδιού είναι μία καλή πηγή φρουκτόζης, σακχαρόζης και γλυκόζης ενώ περιέχει ακόμη 

κιτρικό οξύ, φουμαρικό οξύ και μηλικό οξύ (Zarfeshany and Asgary 2014). Ωστόσο, η 

ανώτερη διατροφική αξία του ροδιού σχετίζεται με την περιεκτικότητά του σε 

αντιοξειδωτικές ουσίες. Μεταξύ των πολλών χημικών συστατικών που υπάρχουν στο ρόδι, 

το ελλαγικό οξύ, οι ελλαγιταννίνες (συμπεριλαμβανομένων των πουνικαλαγινών), το 

πουνικικό οξύ, οι ανθοκυανίνες, οι φλαβόνες και τα φλαβονοειδή φαίνεται να είναι
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υπεύθυνα σε μεγάλο βαθμό για τα θεραπευτικά οφέλη που προκύπτουν από την 

κατανάλωσή του (Faria and Calhau 2011).

Η

Εικόνα 8. Χημική δομή πουνικικού οξέος (C18: 3-9cis, lltrans, 13cis)

Μεταξύ των σπόρων, του φλοιού και του χυμού, ο φλοιός είναι το τμήμα που 

διαθέτει την υψηλότερη αντιοξειδωτική δράση in vitro, γεγονός που σχετίζεται με την 

υψηλή περιεκτικότητά του σε πολυφαινόλες (Li et al. 2006). Αυτό το μέρος του καρπού 

περιέχει τις πουνικαλαγίνες, τις ελλαγιτανίνες που είναι χαρακτηριστικές του ροδιού. Οι 

ελλαγιταννίνες έχουν την ικανότητα να υδρολύονται σε ελλαγικό οξύ με αποτέλεσμα την 

παρατεταμένη απελευθέρωσή του στο αίμα (Faria and Calhau 2011). Αρκετές μελέτες 

έχουν επιβεβαιώσει τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες του χυμού του ροδιού (Faria and Calhau 

2011). Υπάρχουν in vitro μελέτες που δείχνουν ότι η αντιοξειδωτική ικανότητα του χυμού 

είναι μικρότερη από αυτή του φλοιού αλλά υψηλότερη από αυτή των σπόρων (Gil et al. 

2000, Guo et al. 2007). Επιπλέον, η αντιοξειδωτική δράση του χυμού είναι τρεις φορές 

υψηλότερη από αυτή του κόκκινου κρασιού και του πράσινου τσαγιού όταν εκτιμάται με 

την ίδια μεθοδολογία (Gil et al. 2000). Οι κύριες αντιοξειδωτικές ενώσεις του χυμού είναι 

οι υδρολυόμενες τανίνες, αλλά και οι ανθοκυανίνες ενώ και τα παράγωγα του ελλαγικού 

οξέος συμβάλλουν επίσης στη συνολική αντιοξειδωτική ικανότητά του (Gil et al. 2000).

Η διερεύνηση των ευεργετικών ιδιοτήτων τόσο του ίδιου του φρούτου όσο και των 

παραγώγων του αποτελεί μεγάλο πεδίο έρευνας. Σε μελέτη που αφορούσε ασθενείς με 

σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 αποδείχθηκε οτι ο χυμός ροδιού μπορεί να είναι 

αποτελεσματικός στην αύξηση της συνολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας (total 

antioxidant capacity, TAC) (Sohrab et al. 2017). Σε μελέτη των Rosenblat et al. (2006)
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βρέθηκε ότι η κατανάλωση χυμού ροδιού για χρονικό διάστημα 3 μηνών αύξησε τα 

επίπεδα της γλουταθειόνης στον ορό του αίματος. Σε άλλη μελέτη, η κατανάλωση χυμού 

ροδιού για 15 ημέρες είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των επιπέδων τόσο της μαλονικής 

διαλδεϋδης (MDA) όσο και των πρωτεϊνικών καρβονυλίων στο πλάσμα ενώ στην ίδια 

μελέτη παρατηρήθηκε σημαντική ποσοστιαία αύξηση της GSH στα ερυθροκύτταρα. Η 

παραπάνω μελέτη έδειξε ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα του χυμού στην αντιοξειδωτική 

κατάσταση των εθελοντών παρέμειναν ακόμη και μία εβδομάδα από την διακοπή της 

κατανάλωσης (Matthaiou et al. 2014).

Μελέτες αναφέρουν, επίσης, ότι η διαδικασία παρασκευής του χυμού του ροδιού 

επηρεάζει το φαινολικό περιεχόμενό του και συνεπώς και την αντιοξειδωτική του δράση. 

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση των σπόρων μόνο ή ολόκληρου του φρούτου για την 

παρασκευή χυμού επηρεάζει την περιεκτικότητα του προϊόντος σε πολυφαινόλες (Faria 

and Calhau 2011). Κατά την επεξεργασία του χυμού, όταν ολόκληρος ο καρπός 

συμπιέζεται, οι ελλαγιταννίνες εκχυλίζονται σε χυμό ροδιού σε σημαντικές ποσότητες, 

φτάνοντας σε επίπεδα άνω των 2 g/l χυμού (Gil et al. 2000). Επιπλέον, σύμφωνα με 

μελέτες, οι εμπορικοί χυμοί παρουσιάζουν υψηλότερη αντιοξειδωτική δράση από τους 

χειροποίητους χυμούς, πιθανώς λόγω της παρουσίας τανινών από τη φλούδα που εξάγονται 

στον χυμό κατά την επεξεργασία (Faria and Calhau 2011). Τέλος, η γενετική και 

γεωγραφική προέλευση, οι κλιματικές συνθήκες, το στάδιο ωρίμανσης, οι γεωργικές 

πρακτικές και οι μέθοδοι μικροβιακής σταθεροποίησης μπορεί να επηρεάσουν τη χημική 

σύνθεση του χυμού και επομένως, τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες (Eposto et al. 2021).
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2. ΣΚΟΠΟΣ

Η θεραπεία υποκατάστασης με μεθαδόνη και βουπρενορφίνη αποτελεί σημαντική 

στρατηγική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση της εξάρτησης 

από οπιοειδή. Εντούτοις, σύμφωνα με μελέτες, η χρήση αυτών των φαρμάκων έχει 

συσχετιστεί με την εμφάνιση οξειδωτικού στρες στους ασθενείς. Επομένως, η υιοθέτηση 

μίας διατροφικής παρέμβασης που περιλαμβάνει τη χορήγηση αντιοξειδωτικών θα 

μπορούσε να δράσει ευεργετικά και να βοηθήσει στην ομαλή απεξάρτηση ατόμων 

εξαρτημένων απο οπιοειδή. Σκοπός της παρούσας εργασίας, που αποτελεί μέρος μιας 

ευρύτερης ερευνητικής προσέγγισης είναι επομένως, η μελέτη της επίδρασης της 

χορήγησης χυμού από ρόδι που έχει πλούσια αντιοξειδωτική δράση στην αναγωγική 

ικανότητα του αίματος χρηστών οπιοειδών ενταγμένων σε πρόγραμμα υποκατάστασης του 

ΟΚΑΝΑ με μεθαδόνη και βουπρενορφίνη. Ως απώτερος στόχος της μελέτης ορίζεται η 

ενδεχόμενη εφαρμογή μιας διατροφικής παρέμβασης που θα μπορούσε, παράλληλα με τη 

φαρμακευτική αγωγή, να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της απεξάρτησης και να 

βελτιώσει την κλινική εικόνα των ασθενών .
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3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

3.1 Πειραματικός σχεδιασμός και περιγραφή μελέτης

Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μία ευρύτερης μελέτης, της μελέτης 

NUTRIDOPE (NUTRItion-driven Detoxification of OPioid addicted patiEnts) η οποία 

έλαβε έγκριση από το Συμβούλιο Αναθεώρησης του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών 

(ΟΚΑΝΑ, Αθήνα, Ελλάδα) (αριθμός αναφοράς 44482-2/12/2020) και οι διαδικασίες που 

ακολουθούνται είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη του Ελσίνκι, με την αναθεώρηση του 

2013. Πρόκειται για μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή με επαναλαμβανόμενες 

μετρήσεις. Η λογική στην οποία στηρίχθηκε φαίνεται στην Εικόνα 9.

Η Μελέτη NUTRIDOPE

Μελέτη της επίδρασης χυμού από ρόδι σε βιοχημικές 
και ψυχοκοινωνικές παραμέτρους ασθενών που είναι 
εξαρτημένοι από οπιοειδή και βρίσκονται σε θεραπεία 

υποκατάστασης με βουπρενορφίνη και μεθαδόνηrr i
i

n vitro  
μελέτηL A

Εκτίμηση της αντιοξειδωτικής και αντιμεταλλαξιγόνου δράσης του χυμού 
από ρόδι με τη χρήση in vitro δοκιμών

- Μέτρηση βιοδεικτών οξειδοαναγωγής, δεικτών φλεγμονής και ορμονών
στο αίμα των ασθενών

- Εκτίμηση της επιθυμίας για λήψη οπιοειδών και άλλων ψυχοκοινωνικών
παραμέτρων μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων

Εικόνα 9. Περιγραφή της μελέτης NUTRIDOPE

Με βάση τον πειραματικό σχεδιασμό της μελέτης (Εικόνα 10), οι συμμετέχοντες 

χωρίστηκαν τυχαία, χρησιμοποιώντας λογισμικό υπολογιστή, σε ομάδες Α, Β, Γ και Δ. Η 

ομάδα Α περιελάμβανε ασθενείς εξαρτημένους από οπιοειδή που έχουν ενταχθεί σε 

θεραπεία υποκατάστασης με βουπρενορφίνη ενώ στην ομάδα Β ανήκαν ασθενείς 

εξαρτημένοι από οπιοειδή που έχουν ενταχθεί σε θεραπεία υποκατάστασης με μεθαδόνη. 

Στους συμμετέχοντες των ομάδων Α και Β δεν εφαρμόστηκε καμία παρέμβαση. Στην 

ομάδα Γ ανήκαν ασθενείς εξαρτημένοι από οπιοειδή που βρίσκονται σε θεραπεία
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υποκατάστασης με βουπρενορφίνη και στην ομάδα Δ οι ασθενείς εξαρτημένοι από 

οπιοειδή που έχουν ενταχθεί σε θεραπεία υποκατάστασης με μεθαδόνη. Στους 

συμμετέχοντες των ομάδων Γ και Δ χορηγήθηκε χυμός από ρόδι με την εξής δοσολογία: 

250 ml/ημέρα, επτά ημέρες/εβδομάδα, για 120 μέρες. Με βάση τη βιβλιογραφία, η 

κατανάλωση χυμού απο ρόδι με παρόμοια δοσολογία προσφέρει σημαντικά οφέλη σε 

υπέρβαρους ασθενείς που εμφανίζουν δυσλιπιδαιμία, σε ασθενείς που εμφανίζουν διαβήτη 

τύπου 2 και σε άτομα με μέτριο κίνδυνο για την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου (Kojadinovic 

et al. 2021, Parsaeyan et al. 2012, Davidson et al. 2009). Αιμοληψίες πραγματοποιήθηκαν 

πριν από την έναρξη του πειράματος (ημέρα 1), στη μέση (ημέρα 60) και στο τέλος της 

πειραματικής διαδικασίας (ημέρα 120).

Ο μ α δ α  A Α σ θενείς  εξα ρ τη μ ένο ι α π ο  ο π ιο ε ιδ ή  ο ι ο π ο ίο ι β ρ ίσ κ οντα ι σε θ ε ρ α π ε ία
υ π ο κ α τά σ τα σ η ς μ ε  β ο υ π ρ ε νο ρ φ ίν ηΟ μ α δ α  Ε λέγχου

Κ αμία π α ρ έμ β α σ η
Α σ θενείς  εξα ρτη μ ένο ι α π ο  ο π ιο ε ιδ ή  ο ι ο π ο ίο ι β ρ ίσ κ οντα ι σε θ ε ρ α π ε ίαΟ μ α δ α  Β υ π ο κ α τά σ τα σ η ς μ ε  μ εθ α δό νη

Α σ θενείς εξα ρ τη μ ένο ι α π ο  ο π ιο ε ιδ ή  ο ι ο π ο ίο ι β ρ ίσ κ οντα ι σε θ ε ρ α π ε ίαΠε ιρ α μ α τ ικ η  Ο μ α δ α Ο μ ά δα  Γ
Χορήγηση χ υ μ ο υ  α π ο  ροδί: υ π ο κ α τά σ τα σ η ς μ ε  β ο υ π ρ ε νο ρ φ ίν η

250 ml, 7 η μ ε ρ ε ς /ε β δ ο μ α δ α  12D
ή μ ερ ες Α σ θενείς  εξαρτη μ ενο ι α π ο  ο π ιο ε ιδ ή  ο ι ο π ο ίο ι β ρ ίσ κ οντα ι σε θ ε ρ α π ε ία

Ο μ α δ α  Δ υ π ο κ α τά σ τα σ η ς μ ε  μ εθ α δό νη

Η μ τ ρ α ί Η μι ρ α 1 2 0Hilt ρ α 6 0

Σ υλλογή α ίμ α το ς  και μ έτρηση τη ς ικα νότητας του  χυ μου α π ο  ρ ο δ ί να  α ν α γ ε ι το ν
Fe , τη ρ ίζα  υδροξυ λ ίου  κα ι τη ρ ίζα  σ ο υ π ερ ο ξε ιδ ιο υ  στο π λ α σ μ α  τ ω ν  α σ θ ε ν ώ ν

Εικόνα 10. Ο πειραματικός σχεδιασμός της μελέτης
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Προμήθεια του χυμού που χορηγήθηκε

Η εξεταζόμενη διατροφική παρέμβαση είναι 100% φυσικό προϊόν χωρίς συντηρητικά 

και αποτέλεσε ευγενική προσφορά της εταιρείας Rodi Hellas SA, Πέλλα, Ελλάδα. Το 

προϊόν αυτό πληρεί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα πιστοποιητικά διασφάλισης 

ποιότητας ISO 22000:2005, Global Gap, Grasp και Kosher.

Συμμετέχοντες

Στη μελέτη έλαβαν μέρος ασθενείς που αποτελούν μέλη των θεραπευτικών μονάδων 

του ΟΚΑΝΑ. Αρχικά, οι ασθενείς πληροφορήθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας, τους 

κινδύνους, τις δυσκολίες που ενδεχομένως θα αντιμετώπιζαν και τα οφέλη που αναμένεται 

να αποκομίσουν με το τέλος του πειράματος. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν γραπτό 

έντυπο συναίνεσης πριν ξεκινήσει το πείραμα. Τα προσωπικά δεδομένα και οι πληροφορίες 

είναι αυστηρά εμπιστευτικά και μόνο το ερευνητικό προσωπικό μπορεί να έχει πρόσβαση 

σε αυτά. Επιπρόσθετα, οι πληροφορίες που ελήφθησαν διατηρούνται σε υπολογιστές με 

κωδικό πρόσβασης εντός των εγκαταστάσεων του ΟΚΑΝΑ και δεν θα μεταφερθούν ποτέ 

εκτός του Ιδρύματος αυτού.

Φαρμακευτική αντιμετώπιση της εξάρτησης (Medication for addiction treatment,

MAT)

Στους ασθενείς υπό ΜΑΤ δίνεται καθημερινά διάλυμα υδροχλωρικής μεθαδόνης (10 

mg/ml) και χάπια βουπρενορφίνης/βουπρενορφίνης-ναλοξόνης (2 mg - 8 mg), με βάση τις 

οδηγίες δοσολογίας που υπάρχουν.

Δημογραφικά δεδομένα

Δημογραφικά δεδομένα συλλέχθηκαν από όλους τους συμμετέχοντες πριν την 

έναρξη της πειραματικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, συγκεντρώθηκαν στοιχεία που 

αφορούσαν το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο μόρφωσης, την εθνικότητα, την οικογενειακή 

και επαγγελματική κατάσταση και την περιοχή διαμονής. Επίσης, καταγράφηκαν ο 

αριθμός των ετών που βρίσκονται σε πρόγραμμα απεξάρτησης στον ΟΚΑΝΑ, η ηλικία που
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ξεκίνησαν τη χρήση οπιοειδών και η διάρκεια χρήσης πριν από την είσοδο στη θεραπεία 

υποκατάστασης καθώς και οι χρόνιες ασθένειες από τις οποίες ενδεχομένως να πάσχουν.

Συλλογή και χειρισμός αίματος

Δείγματα ολικού αίματος συλλέχθηκαν σε φιαλίδια που περιείχαν 

αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (EDTA) ως αντιπηκτικό. Μετά την φυγοκέντρηση των 

δειγμάτων, έγινε συλλογή του πλάσματος και αποθήκευσή του στους -80°C μέχρι τις 

αναλύσεις.

3.2 Πρωτόκολλα για την εκτίμηση της αναγωγικής ικανότητας του αίματος 

των ασθενών

3.2.1 Προσδιορισμός αναγωγικής ισχύος (reducing power assay)

Αρχή της μεθόδου

Η αντιοξειδωτική ικανότητα μιας ουσίας συνδέεται με την αναγωγική της ισχύ. 

Ουσίες που έχουν αναγωγική ισχύ συνιστούν δότες ηλεκτρονίων και έχουν την ικανότητα 

να ανάγουν οξειδωμένα ενδιάμεσα που προκύπτουν απο την λιπιδική υπεροξείδωση, ώστε 

να μπορούν να δράσουν ως πρωτογενή ή δευτερογενή αντιοξειδωτικά. Συγκεκριμένα, κατα 

την μέθοδο αυτή, ουσίες με αναγωγική ικανότητα αλληλεπιδρούν με το σιδηροκυανιούχο 

κάλιο (potassium ferricyanide) που διαθέτει ιόντα τρισθενούς σιδήρου (Fe3+) και το 

ανάγουν στο ανηγμένο σιδηροκυανιούχο κάλιο που διαθέτει δισθενή σίδηρο (Fe2+) . Αυτό 

έπειτα δίνει, μαζί με τον χλωριούχο σίδηρο (ferric chloride), σύμπλοκα σιδηρούχου 

σιδήρου που απορροφούν στα 700 nm. To κίτρινο χρώμα του αρχικού αντιδραστηρίου 

μεταβάλλεται σε διάφορες αποχρώσεις του πράσινου και του μπλέ. (Εικόνα 11). Η 

μεταβολή του χρώματος σχετίζεται με την απορρόφηση στο συγκεκριμένο μήκος κύματος 

και αρα και την αναγωγική δύναμη.
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Chemical reaction:

4 F e C b  + 3K 4[Fe(CN)6]3 - ^  Fe4[Fe(CN)6]34-+  12KC1

M e c h a n is m  o f  re a c tio n :

[

Λ

~
~

 J

/
 

ι ____________

3-

A rO H  1 A r O H l1-

Ν

Ν  ν  , Ν
%  c  

C ,  S-

< ν Ί Χ

#  , ,  %  
Ν  III Ν

Ν

1 4  3 Κ +

-

F a ''

ι χ

#  C  %

Ν III Ν
Ν

Y e llo w
[Fe^CCNJd3·,^,

P ru s s ia n  b lu e

[F=“ (CN^,
Λ -  700 n m

Εικόνα 11. Αρχή μεθόδου αναγωγικής ισχύος (Sadeer et al. 2020)

Διαλύματα

• 0,2Μ Phosphate buffer pH 6,6

a) 0,2M Monobasic stock

Διαλύθηκαν 13,90 g sodium phosphate monobasic (NaH2PO4) σε 500 ml 

απιονισμένου νερού.

b) 0,2M Dibasic stock

Διαλύθηκαν 26,825 g sodium phosphate dibasic heptahydrate (NaH2PO4) σε 500 ml 

απιονισμένου νερού. Έπειτα προστέθηκαν 62,50 ml 0,2 M monobasic stock και 37,50 ml 

0,2 M dibasic stock σε 200 ml απιονισμένου νερού και το pH ρυθμίστηκε στα 6,6.

• Potassium ferricyanide (1% w/v)

Διαλύθηκαν 0,1 g σε 10 ml απιονισμένου νερού. Το διάλυμα είναι φωτοευαίσθητο.

• Ferric chloride (0,1 % w/v)

Διαλύθηκαν 0,01 g σε 10 ml απιονισμένου νερού. Το διάλυμα είναι φωτοευαίσθητο.
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Tricloroacetic acid (10% w/v)

To TCA είναι υγρό και διαλύθηκαν 10 ml σε 90 ml dH2O

Πειραματικό πρωτόκολλο

Στον πίνακα 1 που ακολουθεί αναγράφεται η πειραματική διαδικασία που 

ακολουθήθηκε:

Αντιδραστήρια Τυφλό (μΐ) Έλεγχ°ς (μ1) Δείγμα (μΐ)

Πλάσμα - - 10

Ρυθμιστικό διάλυμα 500 250 240

Σιδηροκυανιούχο κάλιο
- 250 250

0Επώαση στους 50 C για 20 λεπτά

TCA 250 250 250

Φυγοκέντρηση στα 3000 rpm για 10 λεπτά και προσθήκη 700 

μΐ από το υπερκείμενο σε νέα φιαλίδια

dH2O 250 250 250

Τριχλωριούχος σίδηρος 50 50 50
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Μόλις προστέθηκαν όλες οι ποσότητες των αντιδραστηρίων έγινε επώαση στο 

σκοτάδι για 10 λεπτά και φωτομέτρηση στα 700nm.

Υπολογισμοί:

Η αναγωγική ικανότητα υπολογίζεται ως εξής:

AU 0,5= απορρόφηση ουσίας -απορρόφηση control

AU (absorbance unit) = μονάδα απορρόφησης

3.2.2 Προσδιορισμός της αναγωγής της ρίζας υδροξυλίου (Hydroxyl radical 
scavenging capacity)

Αργή της μεθόδου

Η ρίζα υδροξυλίου (OH) έχει αναγνωριστεί ως μια απο τις πιο βλαβερές ενδογενείς 

ελεύθερες ρίζες. Επιδρά στο DNA προκαλώντας σπάσιμο της διπλής αλυσίδας και μπορεί 

να οδηγήσει σε μεταλλαξιγένεση, καρκινογένεση και κυτταροτοξικότητα (Phaniendra et 

al.2015, Valko et al.2007). Η μέθοδος εξουδετέρωσης της ρίζας OH' βασίζεται στην 

οξείδωση της 2-δεοξυριβόζης από τις OH' που παράγονται κατά την αντίδραση Fenton. Ως 

αποτέλεσμα της οξείδωσης προκύπτει μηλονική διαλδεΰδη που αντιδρά με το 

θειοβαρβιτουρικό οξύ (TBA) δίνοντας ένα ροζ προϊόν που μετριέται στα 520 nm (Εικόνα 

12).
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Εικόνα 12. Προσδιορισμός εξουδετέρωσηςρίζας υδροξυλίου (Sadeer et al. 2020)

Διαλύματα

• Sodium phosphate buffer (0,2 M, pH 7,4)

a) 0,2 M Monobasic stock

Διαλύθηκαν 13,90 g sodium phosphate monobasic (NaH2PO4) σε 500 ml dH2O.

b) 0,2 M Dibasic stock

Διαλύθηκαν 26,825 g sodium phosphate dibasic heptahydrate σε 500 ml dH2O . 

Έπειτα αναμείχθηκαν 62,50 ml 0.2M monobasic stock και 37.50 ml 0.2M dibasic stock σε 

200 ml dH2O. Η ρύθμιση του pH του διαλύματος έγινε στα 7.4.
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• 2-deoxyribose (5mM) MW=134,13 g/mol

Ζυγίστηκαν 13,413 mg ουσίας για να προκόψουν 20 ml διαλύματος

• FeSO4 (MW=278,01)-EDTA (MW=372,24) (10mM)

Από το κάθε διάλυμα έγιναν 450 ml. Για το FeSO4 χρειάστηκαν 1,251 g που 

προστέθηκαν σε 450 ml Η2Ο. Για το EDTA διαλύθηκαν 1,6751 g σε 450 ml Η2Ο. Για το 

EDTA έγινε θέρμανση και προσθήκη στο FeSO4. Ακολούθησε βρασμός αυτών για 1 ώρα 

και αφού κρύωσαν τοποθετήθηκαν στους 4°C.

• H2O2 (10mM) MW=34,01 g/mol

Από stock 8,82 M προκειμένου να γίνουν 50 ml διαλύματος 10 mM πάρθηκαν 57 il 

και συμπληρώθηκαν με 49,943 ml Η2Ο.

• Tricloroacetic acid (2,8% w/v)

Το TCA είναι υγρό. Διαλύθηκαν 2,8 ml σε 97,2 ml dH2O

• TBA 1% διαλύθηκε σε ΝαΟΗ 50 mM

Στα 100 ml ^  1 g, στα 20 mW0,2 g

• NaOH (50mM)

Από stock 1 M για να γίνουν 50 ml χρησιμοποιήθηκαν 2,5 ml και συμπληρώθηκαν 

με 47,5 ml Η2Ο. Για 1Μ ζυγίστηκαν 300 mg και διαλύθηκαν σε 150 ml H2O

Πειραματικό πρωτόκολλο

Ο πίνακας 2 περιγράφει τη σειρά προσθήκης και τις ποσότητες αντιδραστηρίων για 

τον προσδιορισμό εξουδετέρωσης ρίζας OH.
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Αντιδραστήρια Τυφλό (μΐ) Έλεγρ°ς (μ1) Δείγμα (μΐ)
Δείγμα

αρνητικού
ελέγχου

Ρυθμιστικό διάλυμα 225 225 225 225

2- δεοξυριβόζη 75 75 75 75

FeSO4 -  EDTA 1

mM
75 75 75 75

H2O2 10mM - 75 75 -

dH2O 375 300 290 365

Πλάσμα - - 10 10

Επώαση για μια ώρα στους 37° C

TCA 2,8 % 375 375 375 375

ΤΒΑ 1% 375 375 375 375

Μόλις προστέθηκαν όλες οι ποσότητες των αντιδραστηρίων ακολούθησε τοποθέτηση 

των δειγμάτων για 10 λεπτά σε υδατόλουτρο, έπειτα ψύξη και ύστερα φυγοκέντρηση 

αυτών στους 3000 rpm για 5 λεπτά. Τέλος, η απορρόφηση μετρήθηκε στα 520 nm.
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Η αντιοξειδωτική ικανότητα υπολογίζεται ως εξής:

Υ πολογισμοί

απορρόφηση control — απορρόφηση ουσίας
%RSC = ----------------------- ;------------------------------χ 100

ααπορροφηση control
RSC = radical scavenging capacity

3.2.3 Προσδιορισμός της αναγωγής της ρίζας σουπεροξειδίου (Superoxide 

radical scavenging capacity)

Η ρίζα σουπεροξειδίου (Ο2 '") έχει συσχετιστεί με απώλεια λειτουργίας ενζύμων, 

αποικοδόμηση του DNA, βλάβες σε κυτταρικές μεμβράνες και θανάτωση των κυττάρων 

(Benov 2001). Επιπλέον, σημαντικός θεωρείται ο ρόλος της στην υπεροξείδωση των 

ακόρεστων λιπαρών οξέων και άλλων ευαίσθητων ουσιών' Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην 

in vitro παραγωγή Ο2- μέσω του συστήματος μεθοσουλφονική φαιναζίνη (PMS)- 

νικοτιναμιδο αδενινονουκλεοτίδιο (NADH) και συγκεκριμένα μέσω της οξείδωσης του 

NADH και στην αναστολή του σχηματισμού του NBT. Το Ο2- ανάγει το NBT σε NBT, 

μια μπλε φορμαζάνη που απορροφά στα 560 nm (Εικόνα 13). Μειωμένη απορρόφηση 

φανερώνει αναστολή σχηματισμού του NBT αρα και εξουδετέρωση του Ο2- απο ουσίες με 

αντιοξειδωτική ικανότητα.
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Εικόνα 13. Η  μετατροπή του NBT2+ σε φορμαζάνη με τη βοήθεια των ριζών σουπεροξειδίου 

(Santos and Silva 2020)

Διαλύματα

• Tris-HCl buffer (16 mM, pH 8) 

Φτιάχτηκε διάλυμα 1Μ (250 ml) 

1000 ml 1*121,4g, 250 ml x=30,285g 

To pH ρυθμίστηκε με HCl στο 8

Μετά C1V1=C2V2̂  1000 mM*V1=16 mM*150 mWV1=2,4 ml πάρθηκε από το αρχικό 

1 Μ για να γίνει 150 ml.

• NBT (nitroblue tetrazolium) (300 μΜ), MW=817,7 g/mol 

Για 20 ml ζυγίστηκαν 20 mg

• NADH (468 pM), MW=709,4 

Για 20 ml χρειάστηκαν 6,64 mg

• PMS (phenazine methosulfate) (60 pM), MW=306,34

Για την δημιουργία 20 ml διαλύματος χρησιμοποιήθηκαν 0,368 mg PMS.
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Πειραματικό πρωτόκολλο

Σε 50 μΐ δείγματος προστέθηκαν 50 μΐ TCA 10% και φυγοκεντρήθηκαν στα 10.000 g 

για 5 min στους 40C. Στη συνέχεια, 10 μΐ από το υπερκείμενο μεταφέρονται σε νέα 

πλαστικά φιαλίδια για τη συνέχεια του πειράματος. Ο πίνακας 3 περιγράφει την σειρά 

προσθήκης διαδοχικά και τις ποσότητες αντιδραστηρίων για τον προσδιορισμό 

εξουδετέρωσης ρίζας σουπεροξειδίου.

Αντιδραστήρια Τυφλό (μΐ) Έλεγχος (μΐ) Δείγμα (μΐ)
Δείγμα αρνητικού 

ελέγχου

Δείγμα - - 10 10

dH2O - 10 - -

Tris-HCl (16 mM, 

pH 8)
800 665 665 790

NBT (300 μΜ) 125 125 125 125

NADH (468 μΜ) 125 125 125 125

PMS (60μΜ) - 125 125 -

Ακολούθησε επώαση των δειγμάτων για 5 λεπτά και έπειτα μετρήθηκε η 

απορρόφηση στα 560 nm.
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Η αντιοξειδωτική ικανότητα υπολογίζεται ως εξής:

απορρόφηση control — απορρόφηση ουσίας
% RSC = --------------------------- ;-------------------;----------------χ  100

ααπορροφηση control

RSC = radical scavenging capacity

Υ πολογισμοί

Στατιστική Ανάλυση

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω της ανάλυσης 

διακύμανσης τριών παραγόντων με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (3-way ANOVA, 

repeated measures) και τα αποτελέσματα εκφράζονται ως μέσος όρος ± τυπικό σφάλμα 

(Mean ± SEM). Το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στο p < 0,05. Για 

όλες τις στατιστικές αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα IBM SPSS Statistics, 

έκδοση 20.0.
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

4.1 Επίδραση του χυμού από ρόδι στην ικανότητα του πλάσματος να ανάγει τον
Fe3+ σε Fe2+
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Εικόνα 14. Αποτελέσματα της επίδρασης χυμού ροδιού στην ικανότητα αναγωγής Fe3+ σε Fe2

Βρέθηκε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση της παρέμβασης με τη θεραπεία 

(MAT). Από τις ζευγαρωτές συγκρίσεις προέκυψε ότι ο χυμός από ρόδι αύξησε την 

αναγωγική ικανότητα του αίματος στην ομάδα της βουπρενορφίνης σε σύγκριση με την 

ομάδα ελέγχου στις 120 ημέρες.
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4.2 Επίδραση του χυμού από ρόδι στην ικανότητα του πλάσματος να ανάγει τη
ρίζα υδροξυλίου
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Εικόνα 15. Αποτελέσματα της επίδρασης χυμού ροδιού στην ικανότητα αναγωγής της ρίζας 

υδροξυλίου (OH)

Δεν βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική επίδραση.
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4.3 Επίδραση του χυμού από ρόδι στην ικανότητα του πλάσματος να ανάγει τη
ρίζα σουπεροξειδίου
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Εικόνα 16. Αποτελέσματα της επίδρασης χυμού ροδιού στην ικανότητα αναγωγής της ρίζας
σουπεροξειδίου (Ο2~)

Δεν βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική επίδραση.

Συνολικά, η χορήγηση του χυμού από ρόδι φάνηκε να δρα ευεργετικά στους ασθενείς 

υπό βουπρενορφίνη, καθώς αύξησε την αναγωγική ικανότητα του πλάσματος, δηλαδή την 

ικανότητα να ανάγουν τα αντιοξειδωτικά του πλάσματος τον Fe3+ σε Fe2+, στις 120 ημέρες 

σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου στην ίδια χρονική στιγμή.
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών αποτελεί ένα αυξανόμενο πρόβλημα σε όλο τον 

κόσμο, με τα ποσοστά κατάχρησης και υπερδοσολογίας να αυξάνονται. Πρόσφατες 

μελέτες δείχνουν ότι το οξειδωτικό στρες μπορεί να αποτελέσει παράγοντα στον οποίο 

οφείλονται οι δυσμενείς επιδράσεις των εξαρτησιογόνων ουσιών στον οργανισμό. Το 

οξειδωτικό στρες έχει, επίσης, αποδειχθεί ότι παίζει ρόλο στον εθισμό και το στερητικό 

σύνδρομο (Leventelis et al. 2019). Η αύξηση των ROS και η μειωμένη αντιοξειδωτική 

δράση από τη χρόνια χρήση οπιοειδών πιθανότατα συμβάλλουν στην εξάρτηση από τα 

οπιούχα. Η κατανόηση του ρόλου του οξειδωτικού στρες και η διατήρηση της κυτταρικής 

οξειδοαναγωγικής ομοιόστασης φαίνεται ότι είναι καίριας σημασίας για τον σχεδιασμό 

θεραπευτικών προσεγγίσεων με στόχο την απεξάρτηση των ασθενών που είναι 

εξαρτημένοι από οπιοειδή (Pavlek et al. 2019).

Η εργασία αυτή είχε ως στόχο τη μελέτη πιθανών ευεργετικών επιδράσεων του 

χυμού από ρόδι στην αναγωγική ικανότητα του αίματος ασθενών που εμφανίζουν 

εξάρτηση από οπιοειδή και βρίσκονται σε πρόγραμμα υποκατάστασης με μεθαδόνη και 

βουπρενορφίνη. Απο την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν, η χορήγηση 

χυμού από ρόδι φάνηκε να έχει θετική επίδραση στην αναγωγική ικανότητα του πλάσματος 

συγκεκριμένης ομάδας ασθενών. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε οτι ο χυμός απο ρόδι 

αύξησε την αναγωγική ικανότητα του πλάσματος στους ασθενείς υπό βουπρενορφίνη στις 

120 ημέρες συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου κατα την ίδια χρονική στιγμή. Σε ό,τι αφορά 

τους ασθενείς υπο μεθαδόνη, δεν παρατηρήθηκε καμία σημαντική επίδραση στην 

αναγωγική ισχύ. Αναφορικά με την εξουδετέρωση της ρίζας υδροξυλίου και της ρίζας 

σουπεροξειδίου, τόσο στους ασθενείς υπο μεθαδόνη όσο και στους ασθενείς υπο 

βουπρενορφίνη, δεν παρατηρήθηκε κάποια αξιοσημείωτη επίδραση.

Περιορισμένα είναι τα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν την οξειδοαναγωγική 

κατάσταση ασθενών που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα φαρμακευτικής υποκατάστασης 

της εξάρτησης (Arezoomandan et al. 2022). Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί και 

αφορούν την εξάρτηση από τα οπιοειδή καταδεικνύουν ότι η μεθαδόνη μεταβάλλει την 

οξειδοαναγωγική κατάσταση (Leventelis et al. 2019). Σε μία άλλη μελέτη για τον εθισμό 

στα οπιοειδή, η θεραπεία συντήρησης με μεθαδόνη ή βουπρενορφίνη συσχετίστηκε με
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αυξημένο οξειδωτικό στρες και μειωμένη αντιοξειδωτική άμυνα, που αποδεικνύεται από 

μειωμένες συγκεντρώσεις γλουταθειόνης και δραστηριότητα καταλάσης σε σύγκριση με 

υγιείς μάρτυρες (Leventelis et al. 2019). Επιπλέον, πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι η 

επαναφορά της ισορροπίας οξειδοαναγωγής μπορεί να περιορίσει τη δράση οπιοειδών 

όπως η μορφίνη (Zeng et al. 2020). Γίνεται σαφές πως η χορήγηση αντιοξειδωτικών σε 

θεραπείες υποκατάστασης με οπιοειδή μπορεί να δράσει ευεργετικά επαναφέροντας την 

οξειδοαναγωγική ομοιόσταση (Pavlek et al.2019).

Τα τελευταία χρόνια, πληθώρα ερευνών έχουν εστιάσει στις αντιοξειδωτικές 

ιδιότητες του ροδιού (Ismail et al.2012). Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν μελέτες που να 

αφορούν την επίδραση του χυμού από ρόδι σε ασθενείς υπο φαρμακευτική αντιμετώπιση 

της εξάρτησης. Ο χυμός από ρόδι έχει φανεί ότι αναστέλλει την εμφάνιση οξειδωτικού 

στρες ενισχύοντας την αντιοξειδωτική κατάσταση, ενώ έχει αναφερθεί ότι παρουσιάζει την 

πιο ισχυρή αντιοξειδωτική δράση σε σχέση με άλλους χυμούς φρούτων ή λαχανικών 

(Seeram et al. 2008). Μετά από μια σχετική μελέτη, ο χυμός από ρόδι φάνηκε να δρα πιο 

αποτελεσματικά στη μείωση της οξείδωσης των λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας και 

την μείωση του οξειδωτικού στρες στα μακροφάγα συγκριτικά με το πράσινο τσάι, το 

κόκκινο κρασί και τους χυμούς πορτοκαλιού, βατόμουρου και κράνμπερι (Ammar et al. 

2017).

Μολονότι οι μηχανισμοί που διέπουν τις αντιοξειδωτικές επιδράσεις του ροδιού δεν 

έχουν κατανοηθεί πλήρως, αυτές οι επιδράσεις, είναι σαφές πως σχετίζονται με την υψηλή 

περιεκτικότητά του σε πολυφαινόλες. Απο τα αντιοξειδωτικά, οι πολυφαινόλες μπορούν να 

περιορίσουν την οξειδωτική βλάβη κυτταρικών συστατικών όπως των πρωτεϊνών και των 

λιπιδίων παρέχοντας ηλεκτρόνια στις ελεύθερες ρίζες (Tsao 2010). Επιπλέον, η 

αντιοξειδωτική δράση τους μπορεί να αποδοθεί στην καταστολή του σχηματισμού 

ελεύθερων ριζών μέσω της ρύθμισης αντιοξειδωτικών ενζύμων και της χηλικής δέσμευσης 

ιόντων μετάλλων (Fe2+, Cu2+), της ρύθμισης της δραστικότητας της οξειδάσης της 

ξανθίνης, της μείωσης της απορρόφησης προοξειδωτικών θρεπτικών συστατικών και της 

ανακύκλωσης αντιοξειδωτικών παραγόντων (π.χ. βιταμίνη Ε και C) (Ammar et al. 2017). 

Σύμφωνα με έρευνες οι πολυφαινόλες έχουν δράση ενάντια στα κύρια στοιχεία του 

εθισμού, την ανοχή, την εξάρτηση και την στέρηση (Idris et al. 2018). Μελέτες έχουν 

δείξει, επίσης, τη δυνατότητα χρήσης τους για την αντιμετώπιση της μειωμένης γνωστικής
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λειτουργίας που σχετίζεται με τον εθισμό στα οπιοειδή (Poulose et al. 2017). Μπορούν να 

δράσουν συμπληρωματικά με οπιοειδή αναλγητικά για τη διαχείριση του πόνου καθώς και 

να χρησιμοποιηθούν στην θεραπεία του εθισμού από οπιοειδή για την ανακούφιση των 

συμπτωμάτων του στερητικού συνδρόμου (Idris et al.2018). Η πλειονότητα των 

πολυφαινολών ωστόσο εμφανίζει τόσο αντιοξειδωτικά όσο και προοξειδωτικά 

χαρακτηριστικά. Η προοξειδωτική δράση των πολυφαινολών μπορεί να είναι ένας 

σημαντικός μηχανισμός πίσω από τις αντικαρκινικές και αποπτωτικές ιδιότητες (Farhan et 

al. 2022).

Σε ό,τι αφορά τα συνολικά αποτελέσματα της μελέτης NUTRIPODE, ο χυμός από 

ρόδι φάνηκε να έχει αντιοξειδωτικά αλλα και προοξειδωτικά αποτελέσματα ανάλογα με 

τον μετρούμενο δείκτη. Συγκεκριμένα, φάνηκε να δρα ευεργετικά τόσο στους ασθενείς 

στους οποίους χορηγείται βουπρενορφίνη όσο και στους ασθενείς που λαμβάνουν 

μεθαδόνη σε οτι αφορά τα πρωτεϊνικά καρβονύλια του πλάσματος. Επιπρόσθετα, 

αναφορικά με την δραστικότητα της SOD των ερυθροκυττάρων, η κατανάλωση χυμού 

ροδιού είχε ευεργετική επίδραση στους ασθενείς που λαμβάνουν βουπρενορφίνη. Η 

προοξειδωτική δράση του χυμού ροδιού φάνηκε από τη μείωση των επιπέδων της GSH 

στις 120 ημέρες χορήγησης του χυμού στους ασθενείς υπό μεθαδόνη καθώς και από τη 

μελέτη των ενζύμων GR και GPx. Συγκεκριμένα, η μελέτη έδειξε ότι τα επίπεδα της 

δραστικότητας της GR ήταν μειωμένα στους ασθενείς υπο μεθαδόνη σε σχέση με την 

ομάδα ελέγχου ενώ και η δραστικότητα της GPx μειώθηκε στους ασθενείς υπό μεθαδόνη, 

μετά τη χορήγηση του χυμού, συγκριτικά με την έναρξη του πειράματος. Επιπλέον, στα 

πλαίσια της μελέτης αυτής, βρέθηκε ότι ο χυμός από ρόδι βελτιώνει καίριας σημασίας 

ψυχοκοινωνικές παραμέτρους των συμμετεχόντων στις οποίες συγκαταλέγονται η επιθυμία 

για εκ νέου χρήση ηρωίνης (craving), η ποιότητα του ύπνου, η διάθεση, η ποιότητα ζωής 

και η δυσκοιλιότητα. Συμπερασματικά, από την παρούσα μελέτη προκύπτει ότι η 

κατανάλωση χυμού από ρόδι παράλληλα με τη φαρμακευτική προσέγγιση δρα ευεργετικά 

στην βελτίωση της αναγωγικής ικανότητας του αίματος ασθενών εξαρτημένων από 

οπιοειδή που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα υποκατάστασης με βουπρενορφίνη. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα συνολικά αποτελέσματα της μελέτης NUTRIPODE, ο χυμός από 

ρόδι ,στη δοσολογία που χορηγήθηκε, έχει τόσο αντιοξειδωτικά όσο και προοξειδωτικά 

αποτελέσματα, ανάλογα με τον μετρούμενο δείκτη. Ωστόσο, η επίδρασή του είναι
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ευεργετική αναφορικά με τη βελτίωση διαφόρων ψυχοκοινωνικών παραμέτρων, όπως η 

επιθυμία για εκ νέου χρήση ηρωίνης (craving), η ποιότητα του ύπνου, η διάθεση και άλλες. 

Συνολικά, απαιτούνται περισσότερα ερευνητικά δεδομένα που να εστιάζουν στη δοσολογία 

και στο διάστημα χορήγησης προκειμένου ο χυμός απο ρόδι να ενταχθεί ως μόνιμη 

διατροφική παρέμβαση στα προγράμματα υποκατάστασης για την αντιμετώπιση της 

εξάρτησης.
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