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    ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
 
   ΑΚΚ    : ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα 
   ΒΚ      : Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα 
   ΑΥ       : Ακτινική υπερκεράτωση 
   bcl-2   : B-cell lymphoma/leukemia-2 gene 
   bax     : bcl-2 associated X protein 
   DNA   : Deoxyribonucleic acid 
   UV      : Υπεριώδης ακτινοβολία 
   PDGF: Platelet-derived growth factor 
   ΦΔΘ  : Φωτοδυναμική θεραπεία 
   Hp      : Hematoporphyrin 
   HpD   : Hematoporphyrin derivative 
   DHE   : Dihaematoporphyrin ether-ester 
   ALA    : 5-αμινολεβουλινικό οξύ 
   ALA-S : Συνθετάση του 5-αμινολεβουλινικού οξέος 
   PpIX   : Πρωτοπορφυρίνη ΙΧ 
   LDL    : Low density lipoprotein 
   ATP    : αδενοσιτριφωσφωρικό οξύ 
   DPBS : Dulbecco΄ s phosphate buffered saline 
   EDTA : Αιθυλοδιαμινο-τετραοξεικό οξύ 
   DMEM: Dulbecco΄ s modified Eagle΄ s medium 
   KSFM: Keratinocyte-SFM 
   rEGF : Recombinant epidermal growth factor 
   o/w    : Oil in water 
   ΠΑΣ   : Πολυφασματικό Απεικονιστικό Σύστημα 
   CCD  : Charge coupled device 
   RGB  : Red-green-blue 
   H       : Hue, απόχρωση 
   S       : Saturation, κορεσμός 
   I        : Intensity , ένταση 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
 
  Ο καρκίνος του δέρματος συγκεντρώνει σήμερα το επιστημονικό ενδιαφέρον, λόγω 

της αλματώδους αύξησης της συχνότητας και θνησιμότητας σε πολλές χώρες, τα 

τελευταία 30 χρόνια. Παράγοντες όπως η λέπτυνση της στιβάδας του όζοντος, η 

μόλυνση της ατμόσφαιρας, ενδυματολογικές αλλαγές και αυξημένη έκθεση στον ήλιο 

ενοχοποιήθηκαν, αφού θεωρητικά η κατά 1% λέπτυνση του όζοντος οδηγεί σε 

αύξηση της υπεριώδους ακτινοβολίας κατά 1,14% σε χώρες με μέσο γεωγραφικό 

πλάτος και αύξηση των δερματικών όγκων κατά 1-3%. 

  Το Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα και το Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος 

είναι οι συχνότεροι κακοήθεις όγκοι του λευκού πληθυσμού. Στις περιπτώσεις που η 

χειρουργική θεραπεία δεν είναι εφικτή λόγω ανατομικής θέσης, πολυάριθμων ή 

εκτεταμένων βλαβών, υποτροπής ακτινοβοληθέντος δερματικού όγκου ή όταν η 

γενική κατάσταση του ασθενούς δεν επιτρέπει τη χειρουργική αντιμετώπιση 

αναζητείται μία εναλλακτική θεραπεία με ικανοποιητική αποτελεσματικότητα.   

  Η φωτοδυναμική θεραπεία των δερματικών όγκων είναι μία πολλά υποσχόμενη 

εναλλακτική θεραπεία του καρκίνου, βασιζόμενη στην εκλεκτική νέκρωση του όγκου 

χωρίς βλαπτική επίδραση στον περιβάλλοντα υγιή ιστό. Ενώ όμως η βασική αρχή 

της θεραπείας είναι απλή, η εφαρμογή της στην κλινική πράξη συναντά πολλά 

προβλήματα, διότι πρέπει να καθοριστούν οι ιδανικές συνθήκες και μέθοδοι και οι 

προγνωστικοί παράγοντες για την επιλογή του σχήματος θεραπείας. 

  Η εργασία αυτή διαιρείται σε τρία κύρια μέρη, το Γενικό, το Ειδικό και τη Συζήτηση. 

Το Γενικό μέρος αποτελείται από δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσονται 

οι σύγχρονες γνώσεις που αφορούν την προέλευση,την παθογένεια, τους 

προδιαθεσικούς παράγοντες, την επιδημιολογία, την κλινική και ιστολογική εικόνα, τη 

θεραπεία και την πορεία των βασικοκυτταρικών καρκινωμάτων και των ακτινικών 

υπερκερατώσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι γενικές γνώσεις για τη 

φωτοδυναμική θεραπεία, τους φωτοευαισθητοποιητές, τα συστήματα παραγωγής και 

διανομής της φωτεινής ενέργειας, το μηχανισμό δράσης της φωτοδυναμικής 

θεραπείας και τις εφαρμογές της στην Ογκολογία. 

  Το Ειδικό μέρος αποτελείται από δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τη 

μελέτη του φωτοδυναμικού φαινομένου in vitro, σε κυτταροκαλλιέργειες 

φυσιολογικών και καρκινικών κερατινοκυττάρων παραθέτοντας το υλικό και τις 

μεθόδους και τα αποτελέσματα και η δεύτερη ενότητα τη μελέτη του φωτοδυναμικού 

φαινομένου in vivo, με την εφαρμογή τοπικής φωτοδυναμικής θεραπείας με            δ-
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αμινολεβουλινικό οξύ σε επιπολής δερματικούς όγκους και εμπεριέχει τους ασθενείς 

και μεθόδους και τα αποτελέσματα της μελέτης.  

  Ακολουθούν η Συζήτηση, τα Συμπεράσματα, μία σύντομη περίληψη στα ελληνικά 

και αγγλικά και τέλος η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε. 

  Η εργασία αυτή έγινε στην Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική και το 

παθολογοανατομικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Κρήτης και σε συνεργασία με το 

Κέντρο Εφαρμογών και Laser , του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ, 

Διευθυντής κ. Κ. Φωτάκης). Η αξιολόγηση των στατιστικών δεδομένων έγινε από το 

Εργαστήριο Βιοστατιστικής και Πληροφορικής της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου 

Κρήτης. 

    Από τη θέση αυτή αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες 

στην Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας κ. Α. Τόσκα, Διευθύντρια της 

Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής, τόσο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε με 

την ανάθεση αυτής της μελέτης, κυρίως όμως για τη στενή και πολύτιμη επίβλεψη, 

καθοδήγηση και συμπαράσταση στα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και το 

αμέριστο ενδιαφέρον της σ΄όλα τα στάδια αυτής της εργασίας. Θα ήθελα επίσης να 

ευχαριστήσω τους συνεπιβλέποντες τη μελέτη Καθηγητές κ. Ε. Χελιδόνη και            Γ. 

Παλλήκαρη για τις παρατηρήσεις τους κατά την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης, 

καθώς επίσης και τα υπόλοιπα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, τον 

Αν.Καθηγητή κ. Γ .Μελισσά, τον Αν.Καθηγητή κ. Ν. Παρίτση, τον Επ.Καθηγητή κ. Σ. 

Καραμπέκιο και τον Λέκτορα κ. Ι. Παναγιωτίδη. 

  Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες του ΙΤΕ , κ. Σ. Γεωργίου, Επίκουρο 

Καθηγητή Φυσικής, για την  ανεκτίμητη συμβολή του στην επιλογή των συνθηκών και 

παραμέτρων ακτινοβόλησης και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τον κ. Κ. 

Μπάλα, ερευνητή φυσικό και τους συνεργάτες του, που ανέπτυξαν το σύστημα 

Πολυφασματικής Απεικόνισης (Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Απεικόνισης, 

Ινστιντούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 

Ηρακλείου,  Διευθυντής κ. Κ. Φωτάκης), για την οξυδέρκεια, την εφευρετικότητα και 

την εμπιστοσύνη που μου έδειξε με τη συνεργασία του στην Πολυφασματική 

Απεικόνιση του Φθορισμού και της Χρωματικής Ανάλυσης των δερματικών όγκων. 

   Την κ. Μ. Τζαρδή, Επιμελήτρια του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του 

Παν/μίου Κρήτης, θέλω να ευχαριστήσω για τη συμβολή της στην μελέτη των 

ιστολογικών παρασκευασμάτων και τον Αν. Καθηγητή κ. Γ. Βλαχονικολή για τη 

στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

  Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Γ. Κατσαντώνη, τέως Λέκτορα της 

Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής για την ηθική υποστήριξη ,αλλά και την 

πολύτιμη προσφορά του στην υλοποίηση αυτής της εργασίας. 
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     ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
1. ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ  ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ 
    ΙΣΤΟΡΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΣ  
 
 Οι πρώτες ιατρικές περιγραφές των δερματικών όγκων τοποθετούνται στις 

αρχές του 18ου αιώνα, με την λατινική ονομασία Noli mi tangere (Μη μου άπτου ) . 
 Κατά τον 19ο αιώνα υπάρχει αρκετή σύγχυση όσον αφορά τα δερματικά 

νεοπλάσματα. Ο όρος rodent ulcer (έλκος διαβρωμένο, ως από τρωκτικό ) 

χρησιμοποιήθηκε το 1851 από τον Lebert , αλλά από το 1860 οι Hutchinson και 

Moore οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι το rodent ulcer και Noli mi tangere είναι 

ταυτόσημες οντότητες και αντιπροσωπεύουν ένα τοπικά κακοήθη τύπο καρκίνου (1). 

 Η ομάδα του επιθηλιώματος περιέλαβε όλα τα κακοήθη επιθηλιακά νεοπλάσματα 

μέχρι το 1903, όταν ο Krompecher τα διαχώρισε σε βασικοκυτταρικά (ΒΚ) και 

ακανθοκυτταρικά καρκινώματα (ΑΚΚ) και διατύπωσε τη θεωρία ότι τα ΒΚ 

προέρχονται από τα κύτταρα της βασικής στιβάδας της επιδερμίδας (2). 

Το ΒΚ είναι ένας βραδέως αυξανόμενος κακοήθης όγκος του δέρματος, ο οποίος 

σπανιότατα μεθίσταται, είναι όμως τοπικά καταστροφικός και διεισδυτικός. 

Προέρχεται από πολυδύναμα αδιαφοροποίητα κύτταρα της βασικής στιβάδας και των 

εξαρτημάτων της, είναι δε σε στενή σχέση με ειδικό στρώμα συνδετικού ιστού.   

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 
ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
 

Το ΒΚ είναι ένα νεόπλασμα που αποτελείται συνήθως από αδιαφοροποίητα 

πολυδύναμα κύτταρα, με ικανότητα διαφοροποίησης σε τρίχα, σμηγματογόνο αδένα 

ή αποκρινή αδένα και τα οποία πιθανώς έχουν σχέση με τα αρχέγονα κύτταρα (stem 

cells) της επιδερμίδας. Η επιδερμίδα είναι ένας ιστός που ανανεώνεται συνεχώς και 

αποτελείται από 3 πληθυσμούς κυττάρων με διαδοχική μετάπτωση. Τα αρχέγονα 

κύτταρα έχουν βραδύ κύκλο ζωής και απεριόριστες μιτώσεις και δίνουν θυγατρικά 

κύτταρα (transient amplifying cells) με ταχύτερο κύκλο ζωής και περιορισμένο αριθμό 

μιτώσεων (2-3 μιτώσεις). Ακολούθως, τα κερατινοκύτταρα διαφοροποιούνται ως την 

κερατίνη στιβάδα, όπου αποπίπτουν. Η ομοιόσταση της επιδερμίδας επιτυγχάνεται 

με τον γενετικά προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο (απόπτωση). Οποιαδήποτε 

Comment [x1]:  
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ανωμαλία στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου ή απόκλιση στο μηχανισμό της 

απόπτωσης μπορεί να σχετίζεται με καρκινογένεση (3). 

  Σήμερα είναι παραδεκτό, ότι στα έντριχα μέρη τα αρχέγονα κύτταρα της επιδερμίδας 

εντοπίζονται στον έξω κολεό του ισθμού του τριχικού θυλάκου, κάτω από το επίπεδο 

του πόρου του σμηγματογόνου αδένα, στο σημείο πρόσφυσης του ανελκτήρα μυός 

και έχουν έντονη κλωνογόνο ικανότητα (4,5,6). Στο άτριχο δέρμα, θεωρείται ότι τα 

αρχέγονα κύτταρα βρίσκονται στο βάθος των μεσοθηλαίων καταδύσεων της βασικής 

στιβάδας (7). 

  Oμοιότητες παρατηρήθηκαν μεταξύ του κυτταροσκελετού  του ΒΚ και των κυττάρων 

του έξω κολεού του τριχοσμηγματικού θυλάκου και ενισχύουν την υπόθεση του 

ρόλου του στην προέλευση του ΒΚ. Η μελέτη της έκφρασης των κυττοκερατινών 

έδειξε ότι το ΒΚ και το περιβλαβικό δέρμα σε απόσταση 5 mm εκφράζουν τις 

κυττοκερατίνες 5, 14 αλλά και 6,16 και 17(δείκτες αυξημένου κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού ή κακοήθους εξαλλαγής), όπως και τα κύτταρα του έξω κολεού 

του τριχικού θυλάκου, ενώ στη φυσιολογική επιδερμίδα τα κύτταρα της βασικής 

στιβάδας εκφράζουν τις κυττοκερατίνες 5 , 14  και τα κύτταρα της ακανθωτής 

στιβάδας τις 1 και 10 (8).Ο Winter μελετώντας καλοήθεις και κακοήθεις επιθηλιακούς 

όγκους συμπέρανε ότι η ελάττωση της έκφρασης των 1 και 10 και συγχρόνως 

αύξηση της έκφρασης των 6 και 16 κυττοκερατινών πρέπει να εκλαμβάνεται σαν 

βιοχημικός δείκτης για ταυτοποίηση μίας βλάβης ως προκαρκινωματώδους (9). 

Πιθανώς, με το εύρημα αυτό δικαιολογείται η υψηλή συχνότητα υποτροπών των ΒΚ 

μετά χειρουργική αφαίρεση σε στενότερα των 5mm όρια (10,11). 

  Ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων στο ΒΚ είναι σημαντικός και ο χρόνος 

διπλασιασμού του κυττάρου περίπου 9 μέρες (12). Εν τούτοις, το ΒΚ είναι κατά 

κανόνα ένας βραδέως αυξανόμενος όγκος, προφανώς λόγω υψηλού ποσοστού 

κυτταρικού θανάτου, σαν αποτέλεσμα φαγοκυττάρωσης μερικών κυττάρων από 

γειτονικά καρκινικά κύτταρα ή μακροφάγα ή λόγω απόπτωσης, ακολουθώντας ένα 

ενδογενή μηχανισμό προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου πού ρυθμίζεται από 

καθορισμένα γονίδια. Ειδικά πρωτο-ογκογονίδια, όπως το bcl-2 (B-cell 

lymphoma/leukemia-2 gene) και ανασταλτικά γονίδια έναντι της νεοπλασματικής 

εξαλλαγής όπως το p53 επηρεάζουν την ουδό ερεθίσματος και μπορεί να 

εμποδίσουν ή να προκαλέσουν την απόπτωση.  

 Στη φυσιολογική επιδερμίδα, μόνο τα κύτταρα της βασικής στιβάδας εκφράζουν την 

πρωτεΐνη  bcl-2, η οποία αναστέλλει την απόπτωση, ενώ τα κύτταρα των άλλων 

στιβάδων τα οποία βρίσκονται στη φάση της διαφοροποίησης δεν την εκφράζουν και 

οδηγούνται τελικά στην απόπτωση. Η πρωτεΐνη του bcl-2 γονιδίου σχηματίζει διμερές 

με την πρωτεΐνη του συναφούς γονιδίου bax (bcl-2-associated X protein ) και η σχέση 
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τους καθορίζει την επιβίωση ή τον θάνατο του κυττάρου, δηλαδή όταν η πυκνότητα 

του bax υπερτερεί προκαλείται  απόπτωση(3). Τα κύτταρα του ΒΚ εκφράζουν την  

πρωτεΐνη του bcl-2 (13).  

  Το γονίδιο p53 παίζει το ρόλο του «φρουρού του γονιδιώματος» αφού η πρωτεΐνη 

του είναι ικανή να ενώνεται με το DNA και να τροποποιεί τη μεταγραφή του. Μετά την 

επίδραση UV ακτινοβολίας στα κερατινοκύτταρα ανιχνεύεται η p53 πρωτεΐνη και 

σταματά ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός στην G1 φάση, παρέχοντας χρόνο στο 

κύτταρο για  επιδιόρθωση των βλαβών  στο DNA πριν προχωρήσει στην  S φάση. 

Όταν διορθωθούν  οι βλάβες το κύτταρο συνεχίζει τον κύκλο του, ενώ αν είναι πολύ 

σημαντικές, η πρωτεΐνη p53 προκαλεί την απόπτωση με αύξηση της έκφρασης του 

bax και μείωση της έκφρασης του bcl-2. Tο p53 γονίδιο εντοπίζεται στον μικρό 

βραχίονα του χρωματοσώματος 17, στη περιοχή 17p13, η οποία είναι πολύ 

ευαίσθητη σε μεταλλάξεις. Μεταλλάξεις του γονιδίου αυτού συνεπάγoνται απώλεια 

της ανασταλτικής λειτουργίας έναντι της νεοπλασματικής εξαλλαγής. Το 

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (ΑΚΚ) και το ΒΚ σχετίζονται με την έκθεση του 

δέρματος στην UV ακτινοβολία και μεταλλάξεις του p53 γονιδίου βρέθηκαν και στα 

δύο. Στο ΒΚ μεταλλάξεις στο p53 γονίδιο βρέθηκαν σε ποσοστό 50% περίπου, εν 

τούτοις απώλεια του αντίστοιχου ομόλογου γονιδίου  (απώλεια της ετεροζυγωτίας) 

υπάρχει μόνο σε ποσοστό 8-12% ,πολύ μικρότερο ποσοστό από άλλους κακοήθεις 

όγκους (14).  

  Ο ρόλος ανασταλτικών της νεοπλασματικής εξαλλαγής γονιδίων  εκτός του p53 δεν 

είναι γνωστός. Η αυξημένη συχνότητα απώλειας του μεγάλου βραχίονα του ενός  

ομολόγου χρωματοσώματος  9q στα σποραδικά ΒΚ(15), και η εντόπιση του γονιδίου 

του συνδρόμου Βασικοκυτταρικού Σπίλου στο 9q χρωματόσωμα (16) οδηγούν στην 

υπόθεση ότι το χρωματόσωμα 9 περιέχει ένα ή περισσότερα ανασταλτικά της 

νεοπλασματικής εξαλλαγής γονίδια, τα οποία είναι σημαντικά για την ανάπτυξη του 

ΒΚ .  

  Το ΒΚ έχει μία ειδική και σημαντική αλληλοεπίδραση με το στρώμα συνδετικού 

ιστού που το περιβάλλει. Αυτομεταμόσχευση ΒΚ ήταν επιτυχής, μόνο όταν 

συνυπήρχε το στρώμα του συνδετικού ιστού (17). O PDGF (platelet-derived growth 

factor) μελετήθηκε τα τελευταία χρόνια ως προς την αύξηση και διαφοροποίηση του 

μεσεγχυματικού ιστού. Στο ειδικό στρώμα του ΒΚ βρέθηκαν α και β υποδοχείς του 

PDGF, καθώς και έκφραση των Α και Β αλύσεων του PDGF από τα κύτταρα του 

όγκου, σε αντιστοιχία με την έκφραση PDGF/PDGF υποδοχέων στο βολβό και τη 

θηλή της τρίχας (18). 

 Διάφοροι προδιαθετικοί παράγοντες ενοχοποιούνται για την εμφάνιση του ΒΚ. 

Ο κυριότερος προδιαθεσικός παράγοντας είναι η έκθεση στην υπεριώδη (UV) ηλιακή 
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ακτινοβολία. Αυξημένη συχνότητα ΒΚ παρατηρείται σε άτομα μεγάλης ηλικίας, 

ανοικτού φωτότυπου με μικρή ικανότητα μαυρίσματος, και τα οποία εκτέθηκαν 

σημαντικά στην ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Η αθροιστική 

δόση της UV ακτινοβολίας προκαλεί την εμφάνιση ΒΚ, αλλά η περαιτέρω ηλιακή 

έκθεση δεν αυξάνει τη συχνότητα τους τόσο άμεσα όπως στο ΑΚΚ(4). Κλινικά σημεία 

πρώιμης ηλιακής γήρανσης, όπως ελάστωση και ακτινικές υπερκερατώσεις 

σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΒΚ (19). 

  Η ιονίζουσα ακτινοβολία αποδείχτηκε ότι μπορεί να προκαλέσει ΒΚ στον  άνθρωπο 

και τα ζώα, μετά από λανθάνουσα περίοδο 20-30 ετών.  

  Από την ομάδα των χημικών καρκινογόνων ουσιών μόνο η χρόνια χρήση αρσενικού 

ενοχοποιήθηκε για την εμφάνιση ΒΚ στον άνθρωπο. 

  Προϋπάρχουσες δερματικές βλάβες όπως ο σμηγματικός σπίλος, το δερματοϊνωμα, 

ουλές εγκαυμάτων και χρόνια έλκη και διάφορα σύνδρομα όπως το σύνδρομο του 

Βασικοκυτταρικού Σπίλου, η Μελαγχρωματική Ξηροδερμία και το σύνδρομο Bazex  

έχουν αυξημένη συχνότητα ανάπτυξης ΒΚ. 

  Άλλοι προδιαθεσικοί παράγοντες είναι η γεωγραφική κατανομή, η κληρονομικότητα, 

ενώ η ανοσοκαταστολή δεν θεωρείται σημαντικός αιτιολογικός παράγοντας (4). 

 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

 

 Το ΒΚ είναι ο συνηθέστερος κακοήθης όγκος στη λευκή φυλή. Προσβάλλει και 

τα δύο φύλα, ηλικίας άνω των 60 ετών και εντοπίζεται κατά σειρά συχνότητας στην 

κεφαλή και λαιμό (58%), το κορμό (25%), κάτω άκρα (8,5%) και άνω άκρα (6%). Δεν 

υπάρχει διαφορά στα δύο φύλα ως προς τον ιστολογικό τύπο και την κατανομή, 

εκτός από μία συγκριτική υπεροχή της εντόπισης στα κάτω άκρα στις γυναίκες και 

στον κορμό στους άνδρες, που μπορεί να εξηγείται με τις ενδυματολογικές 

ιδιαιτερότητες. Είναι ενδιαφέρον ότι το επιπολής τύπου ΒΚ εμφανίζεται σε μικρότερη 

ηλικία, κυρίως στον κορμό, ίσως λόγω διακεκομμένης ηλιακής έκθεσης, ενώ οι 

υπόλοιποι τύποι του ΒΚ συνδέονται στενότερα με την αθροιστική δόση της 

ακτινοβολίας (20). Ο κίνδυνος εμφάνισης ενός νέου ΒΚ σε ασθενείς με ΒΚ είναι 

σημαντικός και αυξάνεται με την πάροδο των ετών, 15-20% στο 1ο έτος και 40-50% 

στο 5ο έτος αντίστοιχα, ενώ οι άνδρες έχουν 50% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης 

νέου ΒΚ(19). 

  Το ΒΚ αρχικά έχει τη μορφή μικρού ρόδινου επάρματος που επεκτείνεται 

περιφερικά και σχηματίζει πλάκα με επηρμένη περιφέρεια. Περιγράφονται έξι κλινικές 

μορφές ΒΚ : 
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α. Ομαλό ελκωτικό ΒΚ. Το κέντρο της πλάκας ελκώνεται και καλύπτεται με 

αιματογενή εφελκίδα. Στη συνέχεια μπορεί να γίνει μία πλάκα με επηρμένο 

νηματοειδή όχθο ή με μαργαριταροειδή επάρματα και εμβυθισμένο ουλωτικό κέντρο. 

β. Επιπολής ΒΚ. Χαρακτηρίζεται από ερυθηματολεπιδώδη πλάκα που περιβάλλεται 

από λεπτό νηματοειδή όχθο. Επεκτείνεται περιφερικά με βραδύ ρυθμό, ώστε μετά 

την πάροδο ετών αποκτά μεγάλη διάμετρο. 

γ. Ελκωτικό ΒΚ. Αρχίζει σαν μικρή επίμονη έλκωση. Έχει απότομα χείλη, στίλβοντα 

πυθμένα και επηρμένο όχθο. Η μορφή αυτή , χωρίς θεραπεία, επεκτείνεται προς την 

περιφέρεια και το βάθος και καταστρέφει τους υποκείμενους ιστούς. 

δ. Οζώδες ΒΚ. Χαρακτηρίζεται από ένα ή περισσότερα σκληρά, επηρμένα ρόδινα ή 

ημιδιαφανή οζίδια που στην επιφάνειά τους φέρουν συχνά ευρυαγγείες. 

ε. Σκληροδερμοειδές ΒΚ. Μοιάζει με πλάκα σκληροδερμίας με γραμμοειδή 

επηρμένη περιφέρεια. 

στ. Μελαγχρωματικό ΒΚ. Συνήθως οζώδες ΒΚ με αυξημένη μελάγχρωση. 

 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
 
 Διάφορες ταξινομήσεις της ιστολογικής εικόνας του ΒΚ έχουν γίνει οι 

περισσότερες με μορφολογικά κριτήρια. Η διάγνωση του ΒΚ και η ταυτοποίηση του 

ιστολογικού τύπου του γίνεται με τη κλασσική χρώση εωσίνης-αιματοξυλίνης.  

  Το ΒΚ χαρακτηρίζεται από νεοπλασματικές βλάστες που αναπτύσσονται στο χόριο 

και περιβάλλονται από ειδικό υπόστρωμα συνδετικού ιστού. Οι νεοπλασματικές 

βλάστες αποτελούνται από τα κύτταρα του ΒΚ, ομοιόμορφα ωοειδή κύτταρα χωρίς 

ατυπίες, με μεγάλο ωοειδή βασεόφιλο πυρήνα και λίγο κυτταρόπλασμα και τα οποία 

μοιάζουν με τα κύτταρα της βασικής στιβάδας της επιδερμίδας. Οι νεοπλασματικές 

βλάστες είναι σαφώς αφορισμένες και  τα κύτταρα της περιφέρειάς τους  

διατάσσονται παράλληλα το ένα με το άλλο, όπως οι πάσσαλοι ενός φράκτη. Το 

υπόστρωμα συνδετικού ιστού αναπτύσσεται μαζί με τον όγκο και διατάσσεται σε 

παράλληλες δεσμίδες γύρω του , περιέχει πολλούς νέους ινοβλάστες και συχνά 

διηθείται από βλεννίνη. Γύρω από τις μάζες του όγκου παρατηρούνται 

χαρακτηριστικοί κενοί χώροι, φαινόμενο που αποδόθηκε στην επεξεργασία του 

παρασκευάσματος. Εν τούτοις παρατηρήθηκε έλλειψη του αντιγόνου του 

πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς στο σημείο του κενού χώρου, ενώ εκφράζεται στο 

γύρω συνδετικό ιστό(21).  

  Οι Lever & Schaumburg-Lever  διακρίνουν τα ΒΚ σε αδιαφοροποίητα ή συμπαγή , 

τα οποία περαιτέρω διακρίνονται σε περιγεγραμμένα και διηθητικά, και 

διαφοροποιημένα ΒΚ( κερατωσικά ΒΚ, ΒΚ με σμηγματογόνο διαφοροποίηση, 
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αδενοειδή, κυστικά ΒΚ), σε μελαγχρωματικά ΒΚ, επιπολής ΒΚ και σκληροδερμοειδή 

ΒΚ(21). 

  Η πιο αποδεκτή ιστολογική ταξινόμηση έγινε από τους Lang και Maize, Sexton και 

Maloney, οι οποίοι περιέγραψαν 5 τύπους ΒΚ :οζώδες, μικροοζώδες, επιπολής, 

διηθητικό και σκληροδερμοειδές(22,23). To βασικο-ακανθοκυτταρικό ή μετατυπικό 

καρκίνωμα μπορεί να θεωρηθεί τύπος του ΑΚΚ (24) ή μετάπτωση ΒΚ σε ΑΚΚ (21). 

  Το οζώδες ΒΚ έχει την κλασσική εικόνα του ΒΚ, με μεγάλες νεοπλασματικές μάζες, 

πασσαλοειδή περιφέρεια και κενούς χώρους. Μερικές φορές παρατηρείται κεντρική 

νέκρωση του όγκου που δίνει κυστική εικόνα, ή τάση διαφοροποίησης προς τα 

εξαρτήματα. 

  Το μικροοζώδες ΒΚ αποτελείται από νεοπλασματικές βλάστες, οι οποίες έχουν 

μέγεθος μικρότερο ή ίσο με τους τριχικούς θυλάκους (διάμετρος<0,15mm) και 

πασσαλοειδή περιφέρεια. Το μικροοζώδες ΒΚ αποδεικνύεται ιστολογικά  ότι είναι 

ευρύτερο και βαθύτερο από όσο κλινικά θα εκτιμηθεί και απαιτεί ευρύτερα 

χειρουργικά όρια ασφαλείας (25). 

  To επιπολής τύπου ΒΚ χαρακτηρίζεται από βλάστες καρκινικών κυττάρων , οι 

οποίες συνδέονται με την επιδερμίδα. 

  Το διηθητικό ΒΚ έχει βλάστες διαφόρων μεγεθών, με λεπτές προσεκβολές,  χωρίς 

πασσαλοειδή περιφέρεια και κενούς χώρους. Ενίοτε τα κύτταρα είναι ατρακτοειδή. 

  Στο σκληροδερμοειδές ΒΚ υπερτερεί η εικόνα του πυκνού ινώδους 

υποστρώματος, με παχιές δέσμες κολλαγόνου. Τα νεοπλασματικά  κύτταρα 

διατάσσονται σε μικρές ομάδες ή ταινίες ανάμεσα στις δέσμες του κολλαγόνου(24, 

25). 

 

 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ  (11,26) 
 

 Χειρουργική αφαίρεση. Κλασική θεραπεία των ΒΚ θεωρείται η χειρουργική 

αφαίρεση με όρια ασφαλείας υγιούς ιστού και η μικρογραφική μέθοδος του Mohs, 

συνεκτιμώντας τον κλινικο-ιστολογικό τύπο, τη διάμετρο, τον πρωτοπαθή ή 

υποτροπιάζοντα χαρακτήρα και την εντόπιση του ΒΚ. 

 Για ΒΚ μικρότερα των 2 cm ασφαλές όριο θεωρούνται τα 4mm και για ΒΚ με 

διάμετρο άνω των 2 cm αφαίρεση υγιούς ιστού 6 mm, ενώ για τα σκληροδερμοειδή 

ΒΚ τα όρια ασφαλείας είναι 5 mm και 7 mm αντίστοιχα. Τα ΒΚ που αναπτύχθηκαν σε 

προϋπάρχουσα δερματική βλάβη ( σπίλο, ακτινοδερματίτιδα) πρέπει να αφαιρούνται 

ολικά με την προϋπάρχουσα βλάβη, αν είναι αυτό εφικτό. Τα υποτροπιάζοντα ΒΚ 

μετά ηλεκτροκαυτηρίαση και απλή χειρουργική αφαίρεση μπορούν να αφαιρεθούν με 
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τα συνήθη όρια ασφαλείας, ενώ τα υποτροπιάζοντα ΒΚ μετά ακτινοθεραπεία ή 

χειρουργική αφαίρεση και αποκατάσταση με μόσχευμα από άλλη περιοχή απαιτούν 

ευρεία αφαίρεση . 

  Ιδιαιτερότητες υπάρχουν και ως προς την εντόπιση των ΒΚ. Τα ΒΚ που 

εντοπίζονται στις πτυχές (έσω κανθός, μεσότητα προσώπου, οπισθοωτιαία χώρα) 

έχουν συνήθως μεγάλο βάθος επέκτασης και χρήζουν βαθιάς εξαίρεσης, ενώ μερικές 

περιοχές είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες επί υποτροπών (περιοφθαλμική, έξω ακουστικός 

πόρος).  

  Το ποσοστό υποτροπής  5 έτη μετά χειρουργική αφαίρεση είναι 4,8%. Η πρόγνωση 

δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από την ηλικία του ασθενούς και τη διάρκεια εμφάνισης 

του ΒΚ. Αυξημένο ποσοστό υποτροπών εμφανίζουν τα ΒΚ που εντοπίζονται στο 

πρόσωπο. 

  Το αισθητικό αποτέλεσμα μετά χειρουργική αφαίρεση ΒΚ θεωρείται καλό ως άριστο 

στο 85% των περιπτώσεων. 

  Η μικρογραφική χειρουργική αφαίρεση Mohs είναι η τεχνική κατά την οποία, οι 

δερματικοί όγκοι αφαιρούνται με πλήρη μικροσκοπικό έλεγχο τριών διαστάσεων και 

σέβεται τους υγιείς ιστούς. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε επιλεγμένες περιπτώσεις 

δερματικών όγκων, εκτός του μελανώματος, που εντοπίζονται σε ανατομικές 

περιοχές με περιορισμένες δυνατότητες αποκατάστασης ή υψηλό κίνδυνο 

υποτροπής . 

 Απόξεση-Ηλεκτροκαυτηρίαση . Χρησιμοποιείται στα οζώδη ΒΚ και έχει 

χαμηλό κόστος και ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η απόξεση είναι δυνατή λόγω της 

μαλακής υφής του νεοπλασματικού ιστού. Αντίθετα δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε 

υποτροπιάζοντα ΒΚ, διότι αναπτύσσονται σε ινώδη ουλωτικό ιστό και ΒΚ με έντονο 

συνδετικό ιστό. 

  Το ποσοστό υποτροπής μετά 5 έτη είναι 13,2%, επηρεάζεται όμως από το μέγεθος 

και την εντόπιση της βλάβης, δηλαδή ποσοστό υποτροπής 16,3% στις περιοχές 

υψηλού κινδύνου (μύτη, ώτα, κάτω γνάθος, περιστοματική και περιοφθαλμική χώρα), 

13% στις περιοχές μέσου κινδύνου (τριχωτό κεφαλής, μέτωπο, προωτιαία και 

οπισθοωτιαία χώρα, παρειές) και 9,5% στις περιοχές χαμηλού κινδύνου (τράχηλος, 

κορμός, άκρα). 

 Κρυοθεραπεία . Ενδείκνυται για τη θεραπεία επιπολής και οζωδών ΒΚ και σε 

ΒΚ που εντοπίζονται στα βλέφαρα, όπως επίσης στη μύτη και ώτα επειδή σέβεται 

τους χόνδρους. Μέθοδος εύκολη στην εφαρμογή και με χαμηλό κόστος, απαιτεί 

ειδικό εξοπλισμό. 
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  Το ποσοστό υποτροπής μετά 5 έτη για πρωτοπαθή ΒΚ μικρότερα των 2 cm είναι  1-

4%. Το αισθητικό αποτέλεσμα θεωρείται καλό, παρά την υποχρωμική ουλή που 

μπορεί να είναι σημαντική. 

 Λέιζερ (Laser) . Νεώτερη τεχνική, συνήθως με λέιζερ CO2. Εντούτοις δεν 

υπάρχουν μελέτες μεγάλων σειρών ΒΚ. 

 Ακτινοθεραπεία . Η ιονίζουσα ακτινοβολία χρησιμοποιείται με διάφορα 

πρωτόκολλα στις περιπτώσεις:  

-μεγάλης ηλικίας ασθενούς με κινδύνους επιπλοκών  σε χειρουργική θεραπεία, 

-τοπογραφίας βλάβης , που το αισθητικό αποτέλεσμα απαιτεί συντηρητικούς 

χειρισμούς, 

-όγκους μεγάλου μεγέθους. 

  Το πλεονέκτημα της ακτινοθεραπείας έναντι των άλλων μεθόδων είναι ότι σέβεται 

τους περιβάλλοντες τον όγκο υγιείς ιστούς. Είναι μέθοδος υψηλού κόστους και η 

πιθανότητα εμφάνισης ακτινοδερματίτιδας μακροπρόθεσμα ή καρκινογένεσης 

περιορίζει την εφαρμογή της σε ασθενείς άνω των 50 ετών. 

   Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι λιγότερο καλό από τη χειρουργική αφαίρεση και την 

ηλεκτροκαυτηρίαση. Το ποσοστό υποτροπής μετά 5 έτη σε πρωτοπαθή ΒΚ είναι 

7,4% ( 4,4% σε ΒΚ διαμέτρου <10cm και 9,5% σε ΒΚ> 10cm). Πρέπει να σημειωθεί, 

ότι το ποσοστό υποτροπής στα υποτροπιάζοντα ΒΚ μετά ακτινοθεραπεία δεν 

διαφέρει από αυτό των πρωτοπαθών ΒΚ. Αντίθετα η χειρουργική αντιμετώπιση 

υποτροπιάζοντος μετά ακτινοθεραπεία ΒΚ απαιτεί ευρεία εκτομή.              

 Ρετινοειδή . Χρησιμοποιήθηκε ισοτρετινοϊνη  3mg/kg επί 8 μήνες κατά μέσο 

όρο σε πολλαπλά ΒΚ  με πτωχά αποτελέσματα (κλινική και ιστολογική ίαση 8%). 

Ιντερφερόνη-α2b. Έγιναν μελέτες με ενδοβλαβικές εγχύσεις ιντερφερόνης-α2b, 

1,5 x 106 UI τρεις φορές τη βδομάδα επί 4-11 βδομάδες σύμφωνα με διάφορα 

πρωτόκολλα, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Θεραπεία υψηλού κόστους, 

ενδείκνυται ως εναλλακτική μέθοδος σε ΒΚ μεγάλου μεγέθους, με δύσκολη 

τοπογραφία της βλάβης ή ιστολογικά διηθητικό χαρακτήρα. 

 

ΠΟΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
Μετά τη θεραπεία, ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται κλινικά ανά 6 μήνες, 

αφού 66% των υποτροπών εμφανίζονται τα 3 πρώτα έτη μετά τη θεραπεία και μόνο 

18% 5-10 έτη μετά τη θεραπεία(11). Επίσης, ασθενείς με ιστορικό ενός ΒΚ έχουν 

αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ενός νέου πρωτοπαθούς ΒΚ στο 36-50% των 

περιπτώσεων (26).  

     Η εμφάνιση μεταστάσεων ενός ΒΚ είναι σπάνια (0,0028-0,1%), συμβαίνει κατά 

μέσον όρο 9 έτη μετά την αφαίρεση του πρωτοπαθούς ΒΚ και αφορά τους 
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λεμφαδένες, πνεύμονες και οστά, είναι όμως εξαιρετικά κακοήθης και η μέση 

επιβίωση μετά την ανακάλυψη των μεταστάσεων είναι 10 μήνες (21). 

  Υπάρχουν μερικές αναφορές αυτόματης μερικής υποχώρησης πρωτοπαθών ΒΚ, με 

ιστολογική εικόνα εστιακών νεκρώσεων του όγκου, εμφάνιση σχισμών στην 

περιφέρεια των βλαστών και φλεγμονώδη διήθηση που περιβάλλει τις 

νεοπλασματικές βλάστες και εισβάλλει κατά τόπους μέσα σ΄αυτές (27). Ο 

ανοσοφαινότυπος της φλεγμονώδους διήθησης , με σημαντικά αυξημένο αριθμό 

διεγερμένων CD4+ T λεμφοκυττάρων, συνηγορεί υπέρ της τοπικής ανοσολογικής 

απάντησης στο φαινόμενο της αυτόματης υποχώρησης στα ΒΚ(28).
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2. ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΥΠΕΡΚΕΡΑΤΩΣΗ 
    ΟΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
    KΛINIKH EIKONA 
 
 Η Ακτινική Υπερκεράτωση (ΑΥ) είναι ένα δερματικό Ακανθοκυτταρικό 

Καρκίνωμα (ΑΚΚ) in situ, με καλοήθη βιολογική συμπεριφορά, του οποίου τα 

κερατινοκύτταρα παρουσιάζουν κάποιο βαθμό δυσπλασίας. Ο ορισμός αυτός είναι 

προτιμότερος από την ονομασία της ΑΥ ως προκαρκινωματώδους βλάβης, επειδή 

μικρό είναι το ποσοστό που μεταπίπτει σε καρκίνωμα. 

  Ο κυριότερος προδιαθεσικός παράγοντας για την εμφάνιση ΑΥ είναι η ηλιακή 

ακτινοβολία και κυρίως η αθροιστική έκθεση στις υπεριώδεις ακτίνες(UV). Η 

υπεριώδεις ακτίνες B(UVB) (290-320nm) έχουν περισσότερο καρκινογόνο δράση 

,αφ΄ενός με άμεσο αποτέλεσμα στα κερατινοκύτταρα και αφ΄ετέρου με επίδραση 

στην τοπική και συστηματική κυτταρική ανοσία. Πιθανώς, η καταστολή της τοπικής 

ανοσίας μετά UV ακτινοβόληση του δέρματος, οφείλεται στην ελάττωση των 

κυττάρων Langherhans και αύξηση των Τ κατασταλτικών λεμφοκυττάρων (29). H 

UVA ακτινοβολία (320-400nm) δεν θεωρείται καρκινογόνος αλλά αυξάνει την 

καταστροφική επίδραση της UVB ακτινοβολίας. 

  Οι ΑΥ εμφανίζονται συνήθως στα ακάλυπτα μέρη (πρόσωπο, ράχη χειρών) σε 

ανοιχτόχρωμα άτομα μέσης και μεγάλης  ηλικίας, με έντονη και μακροχρόνια 

ηλιοέκθεση χωρίς μέτρα προφύλαξης (30). Κλινικές μελέτες έδειξαν ότι μπορεί να 

συμβεί κλινική υποχώρηση στο 25% των ΑΥ(31) , συνήθως όμως αυξάνονται σε 

αριθμό με τη πάροδο των ετών (30). Ασθενείς με ΑΥ αναπτύσσουν ΑΚΚ σε ποσοστό 

6-20% σε μία ή περισσότερες ΑΥ, το οποίο σπάνια μεθίσταται (0,5-3%), εκτός από το 

ΑΚΚ του χείλους με κίνδυνο μεταστάσεων 11% (32,33). 

  Η κλινική εικόνα των ΑΥ χαρακτηρίζεται από ερυθηματώδεις κηλίδες με ξηρά φαιά 

λέπια ή μυρμηκιώδεις κεράτινες μάζες που προσφύονται καλά με το υποκείμενο 

δέρμα. Οι ΑΥ συνήθως αναπτύσσονται σε δέρμα το οποίο έχει υποστεί γεροντική 

εκφύλιση. 

 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ (21,34) 
 Oι ΑΥ με βάση τις ιστολογικές αλλοιώσεις διακρίνονται σε πολλούς τύπους: 

ατροφικό τύπο, υπερτροφικό, τύπου Bowen, ακανθολυτικό, λειχηνοειδή, ΑΥ εκ 

διαυγών κυττάρων και μελαγχρωματικό τύπο, συχνά όμως δύο περιοχές 

διαφορετικού ιστολογικού τύπου διακρίνονται στην ίδια ΑΥ. 
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  Η ιστολογική εικόνα της ΑΥ χαρακτηρίζεται από βαθμό δυσπλασίας των 

κερατινοκυττάρων, η οποία αφορά μόνο τη βασική στιβάδα ή όλο το πάχος της 

επιδερμίδας. Η βλάβη συνήθως καλύπτεται από παρακερατωσική κερατίνη στιβάδα, 

η οποία σέβεται τα στόμια των τριχοσμηγματικών θυλάκων, όπου σχηματίζονται 

υπερκερατωσικά πετάλια (Χωνία του Freudenthal ).  

 Η ατροφικού τύπου ΑΥ παρουσιάζει έντονη λέπτυνση της επιδερμίδας και 

επιπέδωση των μεσοθηλαίων καταδύσεων. Τα άτυπα κύτταρα εντοπίζονται κυρίως 

στη βασική στιβάδα, η οποία αποτελείται από κύτταρα με μεγάλους 

υπερχρωματικούς πυρήνες σε στενή επαφή μεταξύ τους. 

  Η υπερτροφικού τύπου ΑΥ έχει έντονη υπερκεράτωση με περιοχές 

παρακεράτωσης. Η επιδερμίδα είναι πεπαχυσμένη και εστιακά παρουσιάζει 

ανώμαλες προσεκβολές που περιορίζονται στο ανώτερο τμήμα του χορίου και δεν 

αποτελούν αληθείς διηθήσεις. Τα κύτταρα της βασικής στιβάδας βρίσκονται σε στενή 

επαφή μεταξύ τους, ενώ ένας αριθμός κυττάρων στο μέσον της επιδερμίδας 

παρουσιάζει πρόωρη κερατινοποίηση με τη μορφή δυσκερατωσικών κυττάρων ή 

αποπτωτικών σωματίων με ομογονοποιημένο, εωσινόφιλο κυτταρόπλασμα.  

  Η ΑΥ τύπου Bowen έχει όμοια ιστολογική εικόνα με τη νόσο Bowen. 

Χαρακτηρίζεται από ακάνθωση, απώλεια του προσανατολισμού των 

κερατινοκυττάρων, δυσκεράτωση και φωλιές άτυπων κυττάρων που σχηματίζουν 

πολυπύρηνα κύτταρα στην επιδερμίδα. 

  Η ακανθολυτικού τύπου ΑΥ χαρακτηρίζεται από σχισμές της επιδερμίδας πάνω 

από τα άτυπα κύτταρα της βασικής στιβάδας, που περιέχουν λίγα ακανθολυτικά 

κύτταρα (δευτεροπαθής ακανθόλυση). 

  Η λειχηνοειδής ΑΥ παρουσιάζει ατυπία των πυρήνων των κερατινοκυττάρων, 

ανώμαλη ακάνθωση, υδρωπική εκφύλιση της βασικής στιβάδας και λειχηνοειδή 

διήθηση του χορίου σε στενή επαφή με την επιδερμίδα. 

  Η ΑΥ εκ διαυγών κυττάρων χαρακτηρίζεται από κύτταρα με διαυγές 

κυτταρόπλασμα, λόγω ενδοκυττάριου εναπόθεσης γλυκογόνου. 

  Η ΑΥ μελαγχρωματικού τύπου παρουσιάζει μεγάλη ποσότητα μελανίνης, κυρίως 

στη βασική στιβάδα. 

 

 
 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΠΟΡΕΙΑ 
 Η ΑΥ αντιπροσωπεύει ένα in situ ΑΚΚ. Η θεραπεία των ΑΥ είναι αναγκαία σε 

ασθενείς χωρίς ανοσολογική ανεπάρκεια, αλλά με πολλαπλές ΑΥ και σημαντική 

αθροιστική ηλιοέκθεση και απαραίτητη σε ασθενείς ανοσοκατασταλμένους, ιδίως 
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στους μεταμοσχευθέντες νεφρού, όπου ο κίνδυνος ανάπτυξης ΑΚΚ είναι 6 φορές 

μεγαλύτερος από το γενικό πληθυσμό(32). 

  Η θεραπευτική προσέγγιση των ΑΥ αφορά κυρίως τη τοπική θεραπεία, εκτός από 

περιπτώσεις με πολλαπλές, διάσπαρτες ΑΥ όπου έχουν προταθεί τα ρετινοειδή per 

os και η ιντερφερόνη. 

  Κρυοθεραπεία. Απλή τεχνική με ποσοστό ίασης 98%. Δεν ενδείκνυται σε 

πολλαπλές ΑΥ. 

  Απόξεση-Ηλεκτροκαυτηρίαση. 

 5-Φθοριουρακίλη. Χρησιμοποιήθηκε σε τοπική επάλειψη σε διάφορες πυκνότητες 

και σχήματα. Ανεπιθύμητη ενέργεια είναι ο έντονος τοπικός ερεθισμός που 

παρατηρείται στη πλειονότητα των ασθενών . 

 Τοπικά ρετινοειδή. Τα αρχικά αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, αλλά απαιτούνται 

υψηλές πυκνότητες (τρετινοϊνη 0,3%) και οι υποτροπές είναι συχνές. Ανεπιθύμητη 

ενέργεια είναι τοπικός ερεθισμός.  

  Peeling. Προτάθηκε peeling μέσου βάθους , το οποίο καταστρέφει την επιδερμίδα 

και το θηλώδες χόριο, για τη θεραπεία πολλαπλών ΑΥ σε μικρές σειρές ασθενών. 

  Ιντερφερόνη-α2b. Δοκιμάστηκε σε ενδοβλαβικές εγχύσεις με αμφισβητούμενα 

αποτελέσματα. 

  Ηλιοπροστασία. Προληπτική θεραπεία των ΑΥ , δεδομένου του βλαπτικού ρόλου 

της UV ακτινοβολίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  
 
1. ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
    Η φωτοδυναμική θεραπεία (ΦΔΘ) είναι μία νέα, ερευνητική προσέγγιση θεραπείας 

του καρκίνου, με δυνατότητα ευρείας εφαρμογής σε πολλές ιατρικές ειδικότητες και 

κατά κύριο λόγο στην Ογκολογία.  

  Η ΦΔΘ στηρίζεται στην αρχή της διέγερσης ενός φαρμάκου 

(φωτοευαισθητοποιητή), το οποίο έχει προσληφθεί από τον όγκο, με  ακτινοβόληση  

με φως καθορισμένου μήκους κύματος και ενέργειας και παρουσία οξυγόνου, με 

αποτέλεσμα την εκλεκτική νέκρωση του όγκου με την ελάχιστη δυνατή βλαπτική 

επίδραση στον περιβάλλοντα υγιή ιστό. Ο φωτοευαισθητοποιητής είναι μία 

φωτοευαίσθητη ουσία ή πρόδρομο συστατικό της που μετατρέπεται ενδοκυτταρίως 

σε φωτοευαίσθητη ουσία, χορηγείται σε μη τοξικές για το ξενιστή δόσεις και 

συσσωρεύεται εκλεκτικά σε ορισμένους ιστούς και ορισμένους τύπους καρκινικών 

κυττάρων. Ο μηχανισμός της κυτταροτοξικότητας των νεοπλασματικών κυττάρων 

περιλαμβάνει μία σειρά φωτοχημικών αντιδράσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων ο 

διεγερμένος από το φως φωτοευαισθητοποιητής χάνει ή προσλαμβάνει ένα 

ηλεκτρόνιο και παράγεται δραστηριοποιημένο μοριακό οξυγόνο (singlet oxygen ) και 

ελεύθερες ρίζες, υψηλής χημικής δραστικότητας, και τα οποία έχουν βλαπτική 

επίδραση σε σημαντικά βιολογικά συστήματα (35). Επιπλέον, οι 

φωτοευαισθητοποιητές που χρησιμοποιούνται στη ΦΔΘ φθορίζουν σε κατάλληλο 

μήκος κύματος και η ιδιότητα αυτή είναι χρήσιμη για την διαγνωστική προσέγγιση των 

όγκων, και για τον καθορισμό της εντόπισης και του αφορισμού τους (36,37). 

  Η αναγνώριση του φωτός ως θεραπευτικού μέσου στην ιατρική πράξη έχει τις ρίζες 

της στην αρχαία Ελλάδα, Αίγυπτο και Ινδία, όπου το 1400π.Χ. οι Ινδοί 

χρησιμοποιούσαν φυτικές ψωραλένες ως φωτοευαισθητοποιητές για τον 

επαναχρωματισμό των βλαβών στη λεύκη (38). 

  Η ιδέα της χρήσης χημικών ουσιών που απορροφούν φως και παράγουν 

φωτοχημικές αντιδράσεις σε βιολογικά συστήματα είναι παλιά και καλά εδραιωμένη. 

Το 1900 ο Raab φοιτητής του καθηγητή ιατρικής Von Tappeiner παρατήρησε τυχαία 

ότι η έκθεση στον ήλιο μετά χρώση ακριδίνης του μονοκύτταρου πρωτόζωου 

Paramecium προκαλούσε τον θάνατό του (39). Ο Von Tappeiner το 1903 

χρησιμοποίησε διάλυμα εωσίνης και φυσικό ή τεχνητό φως για τη θεραπεία 

δερματικών καρκινωμάτων (40) και το 1907 έδωσε το όνομα «φωτοδυναμική 
θεραπεία» στη μέθοδό του(41). Στη συνέχεια διάφοροι φωτοευαισθητοποιητές 
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δοκιμάστηκαν όπως το κυανούν του μεθυλενίου, η τετρακυκλίνη, η χλωροφύλλη και 

άλλες πορφυρίνες. To μεγαλύτερο ενδιαφέρον των ερευνητών συγκέντρωσε η 

αιματοπορφυρίνη, συνθετικό παράγωγο της αιμοσφαιρίνης. 

   Η χρησιμότητα των πορφυρινών ως διαγνωστικού δείκτη των κακοήθων όγκων 

αποδείχτηκε αρχικά από τον Figge σε πειραματόζωα (42) και  τo 1955 σε ασθενείς με 

καρκίνο, όταν o Rasmussen-Taxdal και συν. χορήγησαν παρεντερικά 5-15 mg/Kg 

αιματοπορφυρίνη και μελέτησαν την εκλεκτική πρόσληψη των πορφυρινών στο 

νεοπλασματικό ιστό και τους λεμφαδένες (43). Μεγάλη πρόοδος σημειώθηκε το 

1960, όταν ο Lipson και συν. περιέγραψαν μία μέθοδο παρασκευής ενός μίγματος 

κεκαθαρμένων πορφυρινών, του παράγωγου αιματοπορφυρίνης (hematoporphyrin 

derivative, HpD), με καλύτερες ιδιότητες εκλεκτικού φθορισμού του όγκου μετά 

παρεντερική χορήγηση ΗpD (44) και το 1966 χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά τη 

HpD για τη θεραπεία υποτροπιάζοντος καρκίνου του μαστού με ενθαρρυντικά 

αποτελέσματα (45). H πρώτη κλινική μελέτη ΦΔΘ με ΗpD σε ανθρώπους έγινε το 

1978 από το Dougherty και  συν. και αφορούσε θεραπεία διαφόρων μεταστατικών ή 

υποτροπιαζόντων δερματικών κακοήθων όγκων, με καλή θεραπευτική ανταπόκριση 

σε όλους τους τύπους καρκίνου (46). 

  Η μελέτη της ΦΔΘ σε  δερματικούς όγκους συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των 

ερευνητών, λόγω της εύκολης προσέγγισης και ικανοποιητικής συγκέντρωσης των 

φωτοευαισθητοποιητών στο δέρμα. Οι πρώτες εφαρμογές ΦΔΘ με HpD σε ΒΚ και 

νόσο Bowen είχαν καλό κλινικό αποτέλεσμα, χωρίς όμως ιστολογική τεκμηρίωση και 

μεγάλο χρόνο παρακολούθησης(47,48,49,50,51). 

  Το 1990 ο Kennedy και συν. απέδειξαν ότι η ΦΔΘ σε δερματικούς όγκους με  

τοπική επάλειψη αμινολεβουλινικού οξέος (ΑLA), προδρόμου συστατικού της 

φωτοευαισθητοποιού ουσίας πρωτοπορφυρίνης ΙΧ, έχει υψηλή ανταπόκριση, ενώ 

στερείται των ανεπιθύμητων ενεργειών της συστηματικής χορήγησης φαρμάκου, 

όπως η παρατεταμένη φωτοευαισθησία και η πιθανή τοξικότητα(52). 

  Η ΦΔΘ είναι μία πολλά υποσχόμενη μέθοδος, με ευρύ πεδίο εφαρμογών και 

δοκιμάζεται διεθνώς σε διάφορους τομείς της Ιατρικής. Στηριζόμενη σε μία απλή 

αρχή, η ΦΔΘ είναι πολύπλοκη όταν εφαρμόζεται στην κλινική πράξη, αφού πρέπει 

να συνεκτιμηθούν η φαρμακοκινητική του φωτοευαισθητοποιητή στον υγιή και 

νεοπλασματικό ιστό, το ιδανικό σύστημα διανομής φωτός και  οι οπτικές ιδιότητες 

των ιστών. Συνεχιζόμενες μελέτες θα καθορίσουν τις ιδανικές παραμέτρους και 

συνθήκες θεραπείας σε κάθε πάθηση. 
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     2. ΦΩΤΟΕYΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΤΕΣ 
Οι φωτοευαισθητοποιητές είναι ουσίες, οι οποίες μπορούν να απορροφούν φωτεινή 

ενέργεια ορισμένου μήκους κύματος και να τη μεταφέρουν σε άλλα βιολογικά μόρια 

εισάγοντας φωτοχημικές αντιδράσεις, με τελικό αποτέλεσμα τη φωτοβιολογική 

απάντηση. 

  Το μόριο των περισσοτέρων φωτοευαισθητοποιητών που χρησιμοποιούνται στην 

Ιατρική αποτελείται από ένα βασικό σκελετό με τέσσερις δακτυλίους πυρρόλης 

(πορφίνη) (σχήμα 1α). Με την προσθήκη ριζών στις θέσεις 1-6 δημιουργούνται 

διάφορες πορφυρίνες που ενώνοντται συχνά με δισθενή μέταλλα (Fe, Mg),όπως 

στην περίπτωση της πρωτοπορφυρίνης PpIX (σχήμα 1γ) που συνδέεται με δισθενή 

Fe και σχηματίζει την αίμη. Η δυνατότητα μετατροπής της χημικής δομής, όσον 

αφορά το μέγεθος του δακτυλίου, τη σύνδεση με μεταλλικά ιόντα, τη φύση των 

περιφερικών ομάδων (πολικές ή μη) και την ύπαρξη αξονικών δεσμών (σχήμα 1β), 

συνεπάγεται αλλαγές στις φυσικοχημικές ιδιότητες του φωτοευαισθητοποιητή, όπως 

το βαθμό διαλυτότητας, τη τάση σχηματισμού ολιγομερών και συγκροτημάτων 

(aggregates) και διαφορές στη φαρμακοκινητική και κατανομή του φαρμάκου στους 

ιστούς. 

  Η διαλυτότητα των διαφόρων φωτοευαισθητοποιητών σε υδατικό διάλυμα εξαρτάται 

κυρίως από τον πολικό χαρακτήρα τους, με ικανότητα σχηματισμού δεσμών 

υδρογόνου μεταξύ μορίων νερού και ομάδων της ουσίας. Γενικά, οι 

φωτοευαισθητοποιητές χαρακτηρίζονται υδρόφοβοι, όταν δεν έχουν ιονισμένες 

περιφερικές ομάδες και δεν διαλύονται στο νερό και την αλκοόλη, υδρόφιλοι όταν 

έχουν 3 και άνω ιονισμένες ομάδες(ανιονικοί ή κατιονικοί) και διαλύονται εύκολα στο 

νερό και αμφιφιλικοί με 2 ή λιγότερες πολικές ομάδες  και οι οποίοι διαλύονται στο 

νερό και αλκοόλη (53). Mεγάλη σημασία  για τη μελέτη του φωτοδυναμικού 

φαινομένου in vitro και in vivo έχει η τάση μετατροπής των συστατικών μίας ουσίας 

σε υδατικό διάλυμα από μονομερή σε ολιγομερή ή συγκροτήματα, αφού τα μονομερή 

συστατικά διαθέτουν μακρό χρόνο ημιζωής στην triplet φάση διέγερσης και ισχυρή 

φωτοευαισθητοποιό ικανότητα (54,55)και είναι σήμερα αποδεκτό ότι ενώ τα 

ολιγομερή συστατικά της ΗpD συμβάλλουν  κυρίως για την ικανότητα καθήλωσης της 

ουσίας στον όγκο, μόνο τα μονομερή πορφυρινοειδή δρούν ως ικανοί 

φωτοευαισθητοποιητές στα βιολογικά συστήματα   (56). 
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 Ένας φωτοευαισθητοποιητής πρέπει να διαθέτει ορισμένες φυσικοχημικές, 

φωτοφυσικές, φαρμακολογικές και φωτοθεραπευτικές ιδιότητες, για να είναι 

αποτελεσματικός στη ΦΔΘ (πίνακας Ι).  

  
Πίνακας Ι. Ιδιότητες ενός αποτελεσματικού φωτοευαισθητοποιητή. 

Ιδιότητα                                Δομή και βιολογικά χαρακτηριστικά 

Φυσικο-χημική                                     

Υψηλή χημική καθαρότητα                                   Ιδιαίτερα δύσκολη όταν έχει 2 ή περισσότερα συστατικά 

Μεγάλο μοριακό συντελεστή απόσβεσης            Εκτεταμένη σύνδεση π ηλεκτρονίων στο κυκλικό δακτύλιο 

στο ερυθρό 

Μικρή τάση συγκόλλησης σε υδατικό μέσο         Παρουσία περιφερικών φορτισμένων ομάδων ή  συνδεμάτων  

(aggregation)                                         (ligands) στο κεντρικό μεταλλικό ιόν 

Φωτοφυσική 

Μακρός χρόνος ημιζωής στη triplet φάση            Μεγάλος αριθμός μονομερών 

Υψηλό πεδίο παραγωγής singlet O2 ή/και           Εύκολη προσέγγιση από το μοριακό οξυγόνο ή  υπό- 

μεταφορά e σε μόρια του υποστρώματος           στρωμα με δυνατότητα οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων 

Φαρμακολογική 

Ικανή και εκλεκτική εντόπιση στον όγκο              Υδρόφοβες ή αμφιφιλικές ιδιότητες, κατάλληλα έκδοχο 

Γρήγορη κάθαρση από τον ορό και υγιείς           Υψηλή συγγένεια με πρωτεΐνες ορού για τη μεταφορά 

ιστούς                  από  περιφερικούς ιστούς στο ήπαρ 

Χαμηλή συστηματική τοξικότητα             Θανατηφόρο δόση(LD-50) > 300mg/kg βάρους σώματος 

Φωτοθεραπευτική 

Ικανή και εκλεκτική θανάτωση καρκινικών           Διαφορά συγκέντρωσης όγκου/γύρω ιστού και/ή γρήγορη 

κυττάρων                                ίαση πιθανής φωτοκαταστροφής του υγιούς ιστού 

Απουσία ανεπιθύμητων ενεργειών             Απουσία παρατεταμένης φωτοευαισθησίας  

Απουσία πιθανότητας μεταλλάξεων             Απουσία δράσης στο DNA 

 

 

 

  Όπως φαίνεται από τον πίνακα Ι, για την επιτυχία της ΦΔΘ απαιτείται ένας ιδανικός 

συσχετισμός πολλών παραγόντων. Κανείς από τους μέχρι σήμερα 

χρησιμοποιούμενους φωτοευαισθητοποιητές δεν συγκεντρώνει όλες τις 

προδιαγραφές. Ένας ιδανικός φωτοευαισθητοποιητής πρέπει :1)να μην είναι 
τοξικός και μεταλλαξιογόνος στις χρησιμοποιούμενες δόσεις στην κλινική πράξη 

και να μεταβολίζεται γρήγορα ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα παρενεργειών, 

2) να προσλαμβάνεται εκλεκτικά από τα καρκινικά κύτταρα (σχέση 

συγκέντρωσής του στον όγκο προς τη συγκέντρωσή του στο γύρω ιστό > 2:1). Η 

εκλεκτική κατανομή των φωτοευαισθητοποιητών δεν έχει πλήρως διαλευκανθεί, αλλά 

φαίνεται ότι οφείλεται σε διάφορες ιδιότητες του νεοπλαστικού ιστού, όπως ο υψηλός 

δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού, το χαμηλό pH(57), η ύπαρξη LDL(Low 

Density Lipoproteins)- υποδοχέων στα καρκινικά κύτταρα, η αυξημένη διαπερατότητα 

του φαρμάκου από τα αγγεία του όγκου και η πλημμελής λεμφική παροχέτευση. Η 

εκλεκτική πρόσληψη από τον όγκο ενισχύεται ανάλογα με το βαθμό υδροφοβίας του 
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φωτοευαισθητοποιητή και το αυξημένο ποσοστό συγκροτημάτων, ενώ η 

ενσωμάτωσή του σε λιποσώματα ή σύνδεσή του με ειδικά για καρκινικά αντιγόνα 

μονοκλωνικά αντισώματα  είναι η επόμενη ερευνητική προσέγγιση (56,58,59) 

(πίνακας ΙΙ), 3) να διεγείρεται από φως ικανής διείσδυσης στον ιστό. Κάθε 

χρωμοφόρο απορροφά φως διαφόρων μηκών κύματος και το ιδανικό μήκος κύματος 

που μπορεί να προκαλέσει φωτοδιέγερση αντιστοιχεί στη μέγιστη απορρόφηση. 

Εντούτοις, στη ΦΔΘ πρέπει να συνεκτιμηθεί η αλληλεπίδραση άλλων χρωμοφόρων 

του δέρματος στο επιλεχθέν μήκος κύματος(μελανίνη, αιμοσφαιρίνη) με αποτέλεσμα 

ελάττωση της απορροφούμενης δόσης ακτινοβολίας από το φωτοευαισθητοποιητή ή 

ανεπιθύμητες ενέργειες (θερμότητα). Η διείσδυση του φωτός εξαρτάται από τις 

οπτικές ιδιότητες του ιστού. Έτσι, ενώ οι περισσότεροι φωτοευαισθητοποιητές έχουν 

μέγιστη απορρόφηση στο κυανούν και πράσινο φως, πολλοί ερευνητές προτιμούν 

ερυθρό φως περίπου 630nm, γιατί προσφέρει καλύτερη διείσδυση (5mm- 1cm) λόγω 

ελαττωμένης διάθλασης και απορρόφησης από άλλα βιομόρια, 4) να είναι 

φωτοχημικά επαρκής (υψηλό κβαντικό πεδίο ενεργοποιημένου (singlet) οξυγόνου 

και 5)  να φωτοαποδομείται από φως (photobleaching), ώστε να χάνει την 

κυτταροτοξική δράση του στον υγιή ιστό λόγω της χαμηλής συγκέντρωσης, ενώ να 

εξασφαλίζει κυτταροτοξική δράση στον όγκο. 

 
Πίνακας ΙΙ. Μέθοδοι αύξησης της εκλεκτικότητας στον όγκο για φωτοευαισθητοποιητές της ομάδας πορφυρινών 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

                   Μέθοδος   Μηχανισμός   Φωτοευαισθητοποιητής 
Σύνδεση με LDL ορού                   Πολλοί τύποι νεοπλασματικών κυττάρων                     Hp, Zn (II)-

phthalocyanine 

                  εκφράζουν υποδοχείς LDL 

Σύνδεση με μονοκλωνικά αντισώματα  Αντισώματα που στρέφονται κατά ειδικών                  Hp, chlorin e6 

                                              αντιγόνων στην επιφάνεια καρκινικών κυττάρων 

Χρήση κατιονικών φωτ/ποιητών           Τα μιτοχόνδρια των καρκινικών κυττάρων                   Triphenylmethane 

                                                              έχουν υψηλή συγγένεια με κατιονικές ενώσεις 

                    

 Η αποτελεσματικότητα της ΦΔΘ επηρεάζεται επίσης από την ενδοκυττάρια ή 

εξωκυττάρια κατανομή του φωτοευαισθητοποιητή, η οποία εξαρτάται από τη χημική 

δομή του. Ουσίες που συνδέονται με την λευκωματίνη εναποτίθενται κυρίως 

εξωκυτταρίως και με τη ΦΔΘ προκαλούνται διαταραχές της αγγειακής κυκλοφορίας 

του όγκου. Τα μακροφάγα μπορούν να αποθηκεύσουν συγκροτήματα (aggregates) ή 

πορφυρίνες συνδεδεμένες με λιποσώματα. Υδρόφοβες ουσίες που μεταφέρονται με 

λιποπρωτεΐνες εισέρχονται στα καρκινικά κύτταρα και εντοπίζονται στις μεμβράνες 

(μιτοχόνδρια, ενδοπλασματικό δίκτυο, κυτταροπλασματική μεμβράνη), γεγονός που 

συνηγορεί για άμεση φωτοκαταστροφή των κυττάρων- στόχων (56,58). 
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2.1. ΑΙΜΑΤΟΠΟΡΦΥΡΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ- 
     ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΤΕΣ 

     Οι πρώτες μελέτες κακοήθων όγκων σε πειραματόζωα και ανθρώπους έγιναν με 

αιματοπορφυρίνη (Ηp), ένα μίγμα πολλών πορφυρινών, παράγωγο της 

αιμοσφαιρίνης. Στην προσπάθεια να αυξηθεί η καθαρότητα και δραστικότητά της 

δημιουργήθηκε το παράγωγο αιματοπορφυρίνης (Hematoporphyrin Derivative HpD) 

ή Photofrin I που περιέχει υδροχλωρική αιματοπορφυρίνη 15%, μονοοξεική 

αιματοπορφυρίνη 30%, διοξεική αιματοπορφυρίνη 55% και αργότερα η 

Dihaematoporphyrin ether-ester (DHE) ή Photofrin II (Porfimer sodium), η οποία είναι 

εμπλουτισμένη με μεγάλο ποσοστό διμερών και ολιγομερών (80%)(54,59).     

  Ο φωτοευαισθητοποιητής έχει μέγιστη απορρόφηση στη περιοχή Soret (400nm) και 

5 ταινίες απορρόφησης με μικρότερη απορρόφηση και ειδικότερα μία στην κόκκινη 

φασματική περιοχή στα 630nm. Χορηγείται σε δόση 2-5 mg/kg IV. Το φάρμακο μετά 

5-10 ώρες έχει μέγιστο επίπεδο στο αίμα, κυρίως συνδεδεμένο με λευκωματίνη 

(μονομερή συστατικά) και LDL λιποπρωτείνες (ολιγομερή) και ακολούθως 

κατανέμεται στους ιστούς με αυξημένη συγκέντρωση στους νεοπλασματικούς ιστούς, 

ήπαρ, σπλήνα, νεφρούς, ουροδόχο κύστη και δέρμα. Ενώ η ημιπερίοδος ζωής της 

Ηp στον ορό είναι σχετικά βραχεία (20-30 ώρες), η φωτοευαισθητοποιός δράση του 

παραμένει στο δέρμα τουλάχιστον επί 4-6 βδομάδες. Αυτή η παρατεινόμενη 

φωτοευαισθησία είναι η κυριότερη ανεπιθύμητη ενέργεια των παραγώγων της Ηp και 

οι ασθενείς πρέπει να προφυλάσσονται από την ηλιακή ακτινοβολία. 

  Μία δεύτερη γενιά φωτοευαισθητοποιητών με βραχύτερο χρόνο ημιζωής και φάσμα 

απορρόφησης σε μεγαλύτερα μήκη κύματος, περιλαμβάνει παράγωγα πορφυρινών, 

χλωρινών, πουρπουρινών και φθαλοκυανινών, πορφίνες και κατιονικούς 

φωτοευαισθητοποιητές. Οι χλωρίνες είναι υδρόφιλες πορφυρίνες με περιοχή 

απορρόφησης στο ερυθρό (640-700nm). Στην ομάδα αυτή ανήκουν η χλωρίνη e6, οι 

πουρπουρίνες και το παράγωγο της βενζοπορφυρίνης. 

Οι φθαλοκυανίνες είναι συνθετικές πορφυρίνες με ισχυρή απορρόφηση στα 675-

700nm. Σταθερές ουσίες με χαμηλή τοξικότητα, σχηματίζουν χηλικές ενώσεις με 

μέταλλα κυρίως Al και Zn. 

  Οι πορφίνες είναι συνθετικές πορφυρίνες με κύριο αντιπρόσωπο το παράγωγο 

TPPS4 και οι λιπόφιλες κατιονικές χρωστικές , όπως η ροδαμίνη χρησιμοποιήθηκαν 

στη ΦΔΘ (56,58,61,62) , ενώ μία νέα προσέγγιση ερευνά την συνεργιστική δράση 
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δύο φωτοευαισθητοποιητών, με μικρότερη συγκέντρωση κάθε φαρμάκου και 

περιορισμό των ανεπιθύμητων ενεργειών(63). 

 

 

       2.2. ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ  
         ΦΔΘ ΜΕ ΑΜΙΝΟΛΕΒΟΥΛΙΝΙΚΟ ΟΞΥ 
         Η ΦΔΘ με δ-αμινολεβουλινικό οξύ (ΑLΑ) στηρίζεται στην παραγωγή ενδογενών 

πορφυρινών, κυρίως πρωτοπορφυρίνης ΙΧ (ΡpΙΧ), από τα κύτταρα-στόχο, μέσω της 

βιοσυνθετικής οδού της αίμης, αφού το ΑLΑ είναι φυσική πρόδρομος ουσία αυτής. 

  Το ALA είναι ένα σχετικά μικρό (131 g/mol), ουδέτερο διπολικό  μόριο (zwitterion) ή 

ήπια υδρόφιλο σε φυσιολογικό pH. Διαλύεται σε διάφορους διαλύτες και έκδοχα 

κρεμών, ώστε να μπορεί να χορηγείται επιτυχώς τοπικά, υποδόρια, ενδοδερμικά,  

per os και IV. Δεν έχει φωτοευαισθητοποιό δράση. 

  Η αίμη παράγεται από την ένωση της ΡpΙΧ  με δισθενή Fe2+ και είναι κύριο 

συστατικό σημαντικών βιομορίων όπως η αιμοσφαιρίνη, μυοσφαιρίνη, 

κυττοχρώματα, καταλάση, υπεροξειδάση και πυρρολάση της τρυπτοφάνης. Σχεδόν 

όλα τα εμπύρηνα κύτταρα έχουν τη δυνατότητα να συνθέτουν αίμη, στο πλαίσιο 

σύνθεσης ενζύμων που εμπλέκονται στην αναπνευστική άλυσο. Το πρώτο στάδιο 

της οδού βιοσύνθεσης της αίμης, στο οποίο παράγεται ALA από γλυκίνη και 

σουκινυλo-CoA, ρυθμίζεται με αρνητικό παλίνδρομο μηχανισμό (negative feedback)  

ανάλογα με την ποσότητα της αίμης, μέσω του περιοριστικού ενζύμου συνθετάσης 

του ΑLΑ (ALA-S)(σχήμα 2). Η αίμη αναστέλλει το ένζυμο άμεσα, αλλά αναστέλλει και 

τη μεταγραφή της γενετικής πληροφορίας(transcription), τη μετάφραση (translation) 

και τη μεταφορά της προδρόμου πρωτείνης (preALA-S) στα μιτοχόνδρια(64,65). Με 

εξωγενή χορήγηση ΑLΑ υπερπηδάται ο παλίνδρομος μηχανισμός  με αποτέλεσμα 

ενδοκυττάρια συσσώρευση PpIX, πολύ ισχυρής φωτοευαισθητοποιού ουσίας, στα 

μιτοχόνδρια . Διαφορές υπάρχουν στη δράση των διαφόρων ενζύμων σε κάθε τύπο 

κυττάρων, ενώ νεοπλασματικοί ιστοί συσσωρεύουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις  
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Σχήμα 2. Βιοσύνθεση της αίμης. Με την ένωση γλυκίνης και σουκινυλο-CoA παράγεται αμινολεβουλινικό  
οξύ (ALA) με τη ρύθμιση του μιτοχονδριακού ενζύμου ALA-συνθετάση(ALA.S). Μία σειρά ενζύμων 
όπως, ALA dehydratase (ALA.D), porphobilinogen deaminase( PBG.D), uroporphyrinogen cosynthase 
(Uro.Cos),uroporphyrinogen decarboxylase (Uro.D), coproporphyrinogen oxidase (Copro.O), 
protoporphyrinogen oxidase (Proto.O)και φερροχελατάση (Ferro.C)ρυθμίζουν τη μετατροπή του ALA 
αρχικά σε πορφοχολινογόνο (PBG)και στη συνέχεια διάφορα πορφορινογόνα και 
πρωτοπορφυρίνη(Proto).Τελικά ενσωματώνεται Fe2+ στην πρωτοπορφυρίνη και σχηματίζεται αίμη.  Η 
οδός βιοσύνθεσης της αίμης ρυθμίζεται με αρνητικό παλίνδρομο μηχανισμό με την αίμη με τη βοήθεια της 
ALA.S. Δευτερεύουσα ρύθμιση γίνεται στο επίπεδο της PBG.D, που έχει χαμηλή ενδογενή δράση και 
αναστέλλεται από το πρωτοπορφυρινογόνο και κοπροπορφυρινογόνο. (MOORE MR: Clin Dermatol 
1998;16:203-223. 
 
 
ΡpΙΧ μετά εξωγενή χορήγηση ΑLΑ, πιθανώς λόγω αυξημένης δράσης της 

αποαμινάσης του πορφυχολινογόνου, που καταλύει το σχηματισμό του 

ουροπορφυρινογόνου και ελαττωμένη δράση της φερροχελατάσης που καταλύει την 

σύνδεση της ΡpΙΧ με δισθενή Fe2+ προς αίμη(66,67,68,69). Η διαφορετική απάντηση 

στην εξωγενή χορήγηση ALA σε νεοπλασματικούς και φυσιολογικούς ιστούς είναι η 

βάση της ΦΔΘ με ALA. 

  Η ΡpΙΧ παράγεται με οξείδωση του πρωτοπορφυρινογόνου παρουσία της 

οξειδάσης του πρωτοπορφυρινιγόνου, ενζύμου που βρίσκεται μόνο στα μιτοχόνδρια. 

Εντούτοις στην περίπτωση που συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα πορφυρινογόνου 

στα μιτοχόνδρια, συμβαίνει ένας βαθμός διάχυσής του στο κυτταρόπλασμα και μη 
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ειδική μετατροπή του σε ΡpΙΧ. Αυτή η ΡpΙΧ δεν δύναται να μετατραπεί σε αίμη και 

παραμένει για κάποια χρονική περίοδο στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου(70). 

  Η PpIX είναι φωτοευαίσθητη ουσία που απορροφά φως στην εγγύς υπεριώδη και 

ορατή περιοχή. Η επίδραση φωτός κατάλληλου μήκους κύματος και δόσης στην ΡpΙΧ 

προκαλεί φωτοχημική αντίδραση κυρίως τύπου ΙΙ. Κατά τη διάρκεια της 

ακτινοβόλησης οι πορφυρίνες καταστρέφονται (photobleaching), είτε με άμεση 

φωτόλυση, είτε με οξείδωση από το singlet οξυγόνο οπότε παράγονται 

φωτοπροϊόντα τύπου χλωρινών, που επίσης δρουν ως φωτοευαίσθητες ουσίες και 

πρέπει να λαμβάνονται υπ΄ όψιν στην δοσιμετρία της μεθόδου και στην επιλογή του 

φάσματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας(71,72,73,74,75,76,77).  Επιπρόσθετα, 

χρήσιμη ιδιότητα της ΡpΙΧ για διαγνωστικούς σκοπούς είναι ο φθορισμός, με κόκκινο 

φως 635 και 703 nm.  

  Η ταχεία φωτοκάθαρση της PpIX κατά την ΦΔΘ με ΑLΑ είναι πολύ χρήσιμη ιδιότητα 

στην κλινική πράξη, διότι ελαχιστοποιεί το πρόβλημα της δοσιμετρίας, αφού η 

φωτοτοξική δράση καθορίζεται αποκλειστικά από τη συγκέντρωση της PpIX στον 

νεοπλασματικό ιστό και η μικρή ποσότητα ενδογενών πορφυρινών στον 

περιβάλλοντα υγιή ιστό αποδομείται γρήγορα μη προκαλώντας βλάβη σε πιθανή 

υπέρβαση της δόσης φωτός(70). 

  Νέες προσεγγίσεις στην ΦΔΘ με ενδογενείς πορφυρίνες στρέφονται στην 

δημιουργία συνθετικών παραγώγων του ΑLΑ με δυνατότητα in vivo μετατροπής τους 

σε ALA, κυρίως εστέρων του ΑLΑ, με ευνοϊκότερες φαρμακολογικές ιδιότητες 

(78,79,80) και σε χρησιμοποίηση ουσιών που αυξάνουν τη συγκέντρωση ΡpΙΧ in 

vitro, όπως χηλικές ενώσεις του Fe(81,82), διμεθυλσουλφοξείδιο (DMSO)(83) με 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 

  Το ΑLΑ έχει καλύτερες ιδιότητες από τους συμβατικούς φωτοευαισθητοποιητές, 

αφού οι ενδογενείς πορφυρίνες παράγονται από τα ίδια τα καρκινικά κύτταρα, ενώ 

πολλοί από τους λοιπούς φωτοευαισθητοποιητές έχουν ως στόχο τα αγγεία του 

όγκου. Επίσης η συγκριτική συγκέντρωση της ΡpΙΧ στους όγκους ως προς τον γύρω 

ιστό και το μυϊκό ιστό είναι σημαντική και εγγυάται την εκλεκτική νέκρωση του 

όγκου(84). Η ΡpΙΧ έχει υψηλό κβαντικό πεδίο φθορισμού και φωτοευαισθητοποιού 

ικανότητας και μεταβολίζεται ταχέως in vivo. Μελέτες σε πειραματόζωα και κλινικές 

μελέτες έδειξαν κάθαρση της ΡpΙΧ από το δέρμα, 24 ώρες μετά συστηματική, τοπική 

ή ενδοδερμική χορήγηση ΑLΑ (85). 

 
  3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
  Το φως είναι μία μορφή ενέργειας που διαδίδεται με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή 

κβάντα φωτός (φωτόνια) και διεγείρει το αισθητήριο της όρασης. Το ορατό φως είναι 



 32

πολυχρωματική ακτινοβολία (400-760 nm) και αποτελείται από το ιώδες UVA(400-

420nm) , ιώδες(420-470nm), κυανό(470-530nm), πράσινο(530-600nm), κίτρινο(600-

630nm) , πορτοκαλί(630-700nm) και κόκκινο φως(700-760nm).  
  Κατά τη ΦΔΘ η νέκρωση του όγκου επιτυγχάνεται μετά τη φωτοχημική 

αλληλεπίδραση του φωτός με κάποια φωτοευαισθητοποιό ουσία, παρουσία 

οξυγόνου. Οι περισσότερες φωτοχημικές αντιδράσεις προκαλούνται από ακτινοβολία 

με ενέργεια φωτονίου μεταξύ 40-120 Kcal/mol, δηλαδή από το υπεριώδες έως το 

ερυθρό φως, ενώ μεγαλύτερα μήκη κύματος αποδίδουν μόνο θερμικό φαινόμενο , 

αφού η ενέργεια του φωτονίου είναι αντιστρόφως ανάλογος προς το μήκος κύματος 

της ακτινοβολίας. 

  Οποιαδήποτε φωτεινή πηγή που παράγει ομογενή ακτινοβολία ικανής έντασης και 

κατάλληλου μήκους κύματος, ώστε να ενεργοποιεί το φωτοευαισθητοποιητή και να 

διεισδύει ικανοποιητικά στους ιστούς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη ΦΔΘ. 

Διακρίνουμε δύο κύριες κατηγορίες: λαμπτήρες με ειδικά φίλτρα και laser. Αρχικά 

χρησιμοποιήθηκαν συμβατικοί λαμπτήρες ξένου (Xe) και υδραργύρου (Hg) με 

συνδυασμό ειδικών φίλτρων, ώστε να παράγουν συνεχές φάσμα φωτός χωρίς 

υπέρυθρη ακτινοβολία, η οποία προκαλεί αύξηση της θερμότητας στον ιστό. Τα 

πλεονεκτήματά τους είναι το σχετικά χαμηλό κόστος και η ευκολία χρήσης τους και 

είναι χρήσιμες για in vitro πειράματα και in vivo θεραπεία σε επιφάνειες με απλή 

γεωμετρία, όπως σε δερματικές βλάβες. Συνήθως έχουν μικρή πυκνότητα ισχύος  

(50mW/cm2 )(60,86). Ο Szeimies και συν. ανέπτυξαν μία νέα πηγή πολυφασικού 

φωτός, με λαμπτήρα αλογόνου 1200W (Waldmann) και ειδικά φίλτρα, ώστε να 

εκπέμπεται ακτινοβολία 600-800nm, πυκνότητας ισχύος  30-200mW/cm2  (87). 

Νεώτερες απόψεις θεωρούν ότι η χρησιμοποίηση πηγής συνεχούς φάσματος φωτός 

και ικανής έντασης έχει το πλεονέκτημα να διεγείρει τα φωτοπροϊόντα που 

σχηματίζονται κατά τη διάρκεια της ΦΔΘ(χλωρίνες) και έχουν επίσης 

φωτοευαισθητοποιό ιδιότητα(71,72,88).  

  Το laser εκπέμπει μονοχρωματική ακτινοβολία υψηλής έντασης και μπορεί να 

συνδεθεί με οπτική ίνα ,για τη εφαρμογή ΦΔΘ σε κοιλότητες(ενδοσκόπια) . Στη ΦΔΘ 

χρησιμοποιούνται συνήθως lasers χρωστικής μεταβλητού μήκους κύματος (350-

700nm) (tunable dye laser) ,τα οποία όμως έχουν υψηλό κόστος, ενώ πρόσφατα 

δοκιμάζονται τα διοδικά lasers (59,60,86). 

  Η επιλογή των ιδανικών συνθηκών για τη ΦΔΘ απαιτεί τη γνώση των οπτικών και 

γεωμετρικών χαρακτηριστικών του καρκινικού ιστού-στόχου. Ενώ η θεωρητική 

γνώση των οπτικών ιδιοτήτων των ιστών, όπως οι εξαρτώμενοι από το μήκος 

κύματος συντελεστές απορρόφησης και διάχυσης του φωτός, είναι μέχρι σήμερα 

περιορισμένη, τα δοσιμετρικά σχήματα στη ΦΔΘ είναι κατά βάση εμπειρικά και 
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εκφράζονται ως προς την προσπίπτουσα στην επιφάνεια της βλάβης ένταση ή 

πυκνότητα ισχύος της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας (irradiance, power density) σε 

mW/cm2  και με την δόση ή πυκνότητα ενέργειας της ακτινοβολίας(fluence) σε J/cm2 

(89). Αν και in vitro και in vivo πειράματα έδειξαν ότι η υπερθερμία δρα σε συνέργεια 

με τη ΦΔΘ, θερμική βλάβη κατά τη ΦΔΘ δεν είναι επιθυμητή γιατί μειώνει την 

εκλεκτικότητα της μεθόδου, αφού επεκτείνεται και στα γύρω φυσιολογικά κύτταρα. 

Είναι παραδεκτό ότι η αύξηση της έντασης άνω των 100-150 mW/cm2 δημιουργεί 

θερμικό φαινόμενο(90). 

 

 

4.  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΦΔΘ 
4.1. ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 
  Η φωτοευαισθητοποιός ιδιότητα των πορφυρινών βασίζεται στην μεταβίβασή τους 

σε διεγερμένες ηλεκτρονικές καταστάσεις, στις οποίες η πορφυρίνη είναι ικανή να 

αντιδράσει άμεσα με βιολογικά μόρια (αντίδραση τύπου Ι ), ή με μοριακό οξυγόνο με 

παραγωγή singlet οξυγόνου και ελεύθερων ριζών (αντίδραση τύπου ΙΙ).  

 Όταν ο φωτοευαισθητοποιητής απορροφήσει φωτόνιο της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας διεγείρεται και μεταπίπτει σε υψηλότερη ενεργειακή κατάσταση, μετά δε 

βραχύ χρόνο επανέρχεται στη βασική κατάσταση, με εκπομπή ενός φωτονίου 

(φθορισμός). Τα περισσότερα άτομα έχουν στη θεμελιώδη στιβάδα 2 ηλεκτρόνια με 

αντίθετο spin(στροφορμή) (singlet state) , με εξαίρεση το άτομο του οξυγόνου που σε 

κατάσταση ηρεμίας έχει triplet state, δηλαδή 2 ηλεκτρόνια με παράλληλο spin. Πολλοί 

φωτοευαισθητοποιητές κατά τη διέγερσή τους μεταπίπτουν σε μετασταθή ενεργειακή 

κατάσταση στο triplet state ,όπου μπορούν να μείνουν επί msec-sec, αντίθετα με τα 

διεγερμένα σε  singlet state άτομα, που έχουν βραχύ χρόνο ημιζωής περίπου 10-8 -

10-7 sec και επομένως η triplet state ευνοεί τις φωτοχημικές αντιδράσεις. Στη 

συνέχεια ο διεγερμένος φωτοευαισθητοποιητής είτε υφίσταται χημική μετατροπή σε 

φωτοπροϊόν(οξείδωση, ισομερισμός, αποδομή), είτε μεταφέρει την ενέργεια σε άλλο 

άτομο, όπως το οξυγόνο, είτε αποβάλλει την περίσσεια ενεργείας με ακτινοβολία ή 

θερμότητα. 

  Αν και η εκπομπή φθορισμού μετά την καθήλωση του φωτοευαισθητοποιητή στον 

όγκο είναι χρήσιμη ιδιότητα για την ανίχνευση και διάγνωση των νεοπλασματικών 

ιστών, η κύρια δράση της ΦΔΘ βασίζεται στη διεγερμένη triplet state του 

φωτοευαισθητοποιητή και τη μεταφορά ενέργειας στο οξυγόνο με παραγωγή singlet 

οξυγόνου και ελεύθερων ριζών. Ένας ιδανικός φωτοευαισθητοποιητής πρέπει να έχει 

υψηλό κβαντικό πεδίο (quantum yield) και σχετικά μεγάλη ημιπερίοδο ζωής. 
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  Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι φωτοχημικών αντιδράσεων. Στον  τύπο Ι προκαλείται 

μεταφορά ηλεκτρονίου ή ατόμου υδρογόνου από το υπόστρωμα (οξείδωση) σε 

διεγερμένο φωτοευαισθητοποιητή στη triplet state , με αποτέλεσμα παραγωγή 

ελεύθερων ριζών και άλλων δραστικών μεσολαβητών όπως, superoxide O2
- 

υπεροξείδιο υδρογόνου H2O2  και υδροξυλικές ρίζες OH- . Οι ελεύθερες ρίζες είναι 

ασταθείς και έντονα δραστικές ουσίες. Πρόκειται για ουδέτερα άτομα ή μόρια που 

έχουν ασύζευκτο ηλεκτρόνιο στην εξωτερική τροχιά και συνεπώς προκαλούν 

ταχύτατα χημικές αντιδράσεις. 

   Στο τύπο ΙΙ φωτοχημικής αντίδρασης γίνεται μεταφορά ενέργειας από τον 

διεγερμένο φωτοευαισθητοποιητή (triplet state) στο μοριακό οξυγόνο που μεταπίπτει 

σε singlet οξυγόνο , πολύ δραστικό στοιχείο ,που μπορεί περαιτέρω να αντιδράσει με 

βιολογικά μόρια, προκαλώντας την οξείδωσή τους. Στην ΦΔΘ εμπλέκεται κυρίως ο 

τύπος ΙΙ αντίδρασης, ενώ νεώτερα δεδομένα δείχνουν ότι προϊόντα του τύπου Ι 

αντίδρασης συμμετέχουν στην παθογένεια της ΦΔΘ(35,58,91,92). Το singlet οξυγόνο 

έχει ημιπερίοδο ζωής λίγα msec και δεν διαχέεται πέραν των 0,01-0,02 μm, 

επομένως η δράση του εντοπίζεται αυστηρά στα σημεία όπου συγκεντρώνεται ο 

φωτοευαισθητοποιητής (65,93,94,95). 

 

4.2. ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
  Το πρώτο άμεσο αποτέλεσμα μετά τη ΦΔΘ σε κυτταρικό επίπεδο αφορά την  

καταστροφή διαφόρων μεμβρανών του κυττάρου, ιδιαίτερα της κυτταρικής 

μεμβράνης και εξαρτάται από την ενδοκυττάρια ή εξωκυττάρια εντόπιση του 

φωτοευαισθητοποιητή. Πρώιμο φαινόμενο της κυτταροτοξικότητας, λίγες ώρες μετά 

τη ΦΔΘ, είναι η ελάττωση της κινητικότητας του κυττάρου και ο σχηματισμός 

προσεκβολών της κυτταρικής μεμβράνης, που ακολουθείται από κυτταρική λύση 

(96,97,98,99,100). Άλλες μεμβράνες του κυττάρου που μπορεί να προσβληθούν είναι 

των μιτοχονδρίων, λυσοσωμάτων (101,102), ενδοπλασματικού δικτύου, σύμπλεγμα 

Golgi και η πυρηνική μεμβράνη(58). Στη ΦΔΘ με ALA η ενδοκυττάρια κατανομή της 

PpIX εξαρτάται από το χρόνο χορήγησης του ΑLΑ, δηλαδή αμέσως μετά την 

πρόσληψη του  ΑLΑ, ΡpΙΧ εντοπίζεται στα μιτοχόνδρια, ενώ αργότερα και σε 

κυτταροπλασματικές θέσεις όπως στο ενδοπλασματικό δίκτυο, την κυτταρική 

μεμβράνη και τα λυσοσώματα(70,97). 

  Η μετά τη θεραπεία διαταραχή της λειτουργίας των μιτοχονδρίων οδηγεί σε ειδική 

δοσοεξαρτώμενη αναστολή της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης και των ενζύμων της 

αναπνευστικής αλύσου(103,104), με αποτέλεσμα ελάττωση του επιπέδου του 

αδενοσιτριφωσφορικού οξέος(ΑΤΡ) (105, 106). Η ελάττωση της ΑΤΡ ,αλλά ιδιαίτερα 

η άμεση καταστροφή του ενζυμικού συστήματος Να + /Κ + -ΑΤΡασης της κυτταρικής 



 35

μεμβράνης από τη ΦΔΘ και η δυσλειτουργία της αντλίας Να +, ακολουθείται από 

πρώιμη απώλεια ιόντων Κ + και παθητική απώλεια άλλων ιόντων, με αποτέλεσμα 

ωσμωτικό οίδημα και λύση του κυττάρου(97,107,108). Επίσης παρατηρείται αύξηση 

του ενδοκυτταρίου Ca2+ κυρίως λόγω απελευθέρωσής του από τα μιτοχόνδρια και το 

ενδοπλασματικό δίκτυο, παρά από είσοδο εξωκυτταρίου Ca 2+ λόγω ενεργοποίησης 

του διαύλου Ca2+ (109,110,111). 

  Το DNA δεν αποτελεί πρωτεύοντα στόχο της κυτταροτοξικότητας από τη ΦΔΘ, 

λόγω της περιορισμένης διάχυσης του singlet  οξυγόνου πέραν της πυρηνικής 

μεμβράνης(< 0,1μm). Παρατηρήθηκαν in vitro ρήξεις μονήρων αλύσεων DNA, αλλά η 

ΦΔΘ δεν θεωρείται μεταλλαξιογόνος(112,113,114). Αντίθετα, η ΦΔΘ προκαλεί τη 

σύνθεση πρωτεϊνών όπως τη μεταγραφή και μετάφραση γονιδίων για πρωτεΐνες του 

οξειδωτικού stress , όπως της οξυγονάσης της αίμης , που αποδομεί την αίμη και 

διεγείρει περαιτέρω τη σύνθεση της ΡpΙΧ(58,65). Πρόσφατες in vitro μελέτες 

ενισχύουν την υπόθεση και άλλου τύπου κυτταρικού θανάτου μετά ΦΔΘ, εκτός από 

τη νέκρωση του κυττάρου, πιθανώς με πρόκληση προγραμματισμένου κυτταρικού 

θανάτου (απόπτωση), μέσω ενεργοποίησης της     Ca 2+ /Mg 2+  ενδονουκλεάσης 

(111,115). 

 

4.3. ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
  Μεγάλη σημασία για την in vivo νέκρωση του νεοπλασματικού ιστού μετά τη ΦΔΘ 

έχει η δράση της στο αγγειακό υπόστρωμα του όγκου, αφού τα ενδοθηλιακά κύτταρα 

είναι ένας κύριος στόχος της ΦΔΘ. Η μικροκυκλοφορία παίζει σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη του όγκου και την ικανότητά του να μεθίσταται. Τα φλεβίδια του όγκου, που 

υπερέχουν αριθμητικά, χαρακτηρίζονται από ελαττωμένη ενδοαγγειακή πίεση και 

ικανότητα εύκολης σύμπτωσης των τοιχωμάτων τους από συμπίεση εκ των έξω 

λόγω περιαγγειακού οιδήματος, με αποτέλεσμα στάση της ροής του αίματος. 

Συγχρόνως είναι διαπερατά σε διάφορα μακρομόρια και αυτό συμβάλλει στην 

αυξημένη συγκέντρωση των φωτοευαισθητοποιητών στον όγκο σε σύγκριση με τον 

υγιή ιστό(116,117,118).  

  Μελέτες έδειξαν ότι η ΦΔΘ προκαλεί την έκλυση αγγειοδραστικών ουσιών και 

παραγόντων πήξεως, καθώς και συσσώρευση αιμοπεταλίων και ουδετερόφιλων 

πολυμορφοπύρηνων που εκδηλώνεται πρώιμα με στάση του αίματος και θρόμβωση 

των φλεβιδίων. Ο μηχανισμός της θρόμβωσης είναι πολύπλοκος και βασίζεται στην 

αλληλεπίδραση της αλλοιωμένης βασικής μεμβράνης των αγγείων από την άμεση 

επίδραση της ΦΔΘ στα ενδοθηλιακά κύτταρα, με τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια και 

ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα. 
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  Η άμεση επίδραση των ελεύθερων ριζών οξυγόνου στα ενδοθηλιακά κύτταρα κατά 

τη ΦΔΘ προκαλεί αλλαγές του σχήματός τους, λόγω βλάβης του κυτταροσκελετού 

από αποπολυμερισμό των μικροσωληναρίων(119). Έτσι τα ενδοθηλιακά κύτταρα 

χάνουν την επαφή μεταξύ τους και  αφήνουν εκτεθειμένο το κολλαγόνο της 

υποενδοθηλιακής ζώνης(120,121) και έμμεσα προκαλείται συσσώρευση 

αιμοπεταλίων και έκλυση εικοσανοειδών, κυρίως θρομβοξάνης από τα αιμοπετάλια . 

Το singlet οξυγόνο που παράγεται κατά τη διάρκεια της ΦΔΘ προκαλεί βλάβες σε 

ενδοαγγειακούς στόχους και υπεροξείδωση των λιπιδίων των κυτταρικών 

μεμβρανών, με αποτέλεσμα παραγωγή αραχιδονικού οξέος, που μεταβολίζεται σε 

θρομβοξάνη και ίσως και άλλα εικοσανοειδή. Η εντοπισμένη απελευθέρωση 

θρομβοξάνης από τα ενδοθηλιακά κύτταρα και τα αιμοπετάλια οδηγεί σε 

αγγειοσύσπαση και συσσώρευση αιμοπεταλίων, σχηματισμό θρόμβου και αγγειακή 

στάση (122,123,124,125,126, 127,128). Η δράση των αναστολέων της 

κυκλοοξυγενάσης, όπως η ινδομεθακίνη  υποστηρίζει την υπόθεση ότι η 

απελευθέρωση θρομβοξάνης ευθύνεται για την στάση του αίματος στα αγγεία μετά τη 

ΦΔΘ(124). 

  Στη διαδικασία της ενδοαγγειακής θρόμβωσης κατά τη ΦΔΘ πρέπει να συμβάλλει 

και η δράση των ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων, κατ΄αναλογία με μελέτες σε 

μοντέλα τραυματισμού ιστών με παραγωγή ριζών οξυγόνου (129) και σε μοντέλα 

απαναυλοποίησης μετά παροδική στάση της αιματικής ροής(130). Στις περιπτώσεις 

αυτές τα ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα που είχαν ενεργοποιηθεί από ρίζες 

οξυγόνου παράγουν θρομβοξάνη και λευκοτριένη Β4 που επιδρούν στον 

κυτταροσκελετό των ενδοθηλιακών κυττάρων, αλλοιώνοντας τα μικροϊνίδια ακτίνης, 

με αποτέλεσμα απώλεια των συνδέσεων μεταξύ τους και τη δημιουργία χασμάτων, 

που επιτρέπουν την αυξημένη διαπερατότητα στα μακρομόρια. Σημαντική 

προϋπόθεση για τη δράση αυτή των πολυμορφοπύρηνων είναι η προσκόλλησή τους 

στο ενδοθήλιο της μικροκυκλοφορίας. Όμοιες   συγκεντρώσεις ουδετερόφιλων 

πολυμορφοπύρηνων με έκλυση θρομβοξάνης παρατηρήθηκαν κατά τη ΦΔΘ 

(131,132). 

  Συμπερασματικά, η άμεση θανάτωση των καρκινικών κυττάρων μετά τη φωτοτοξική 

δράση της ΦΔΘ είναι ένας μόνο από τους παθογενετικούς μηχανισμούς στην 

εκρίζωση του όγκου. Οι άλλοι παράγοντες που ευθύνονται για την έμμεση 

καταστροφή των νεοπλασματικών κυττάρων, είναι η ισχαιμική νέκρωση λόγω 

καταστροφής του αγγειακού υποστρώματος του όγκου και η ανοσολογική απάντηση 

του ξενιστή. Μία γρήγορη και μαζική απελευθέρωση κυττοκινών και ισχυρών 

βιολογικών τροποποιητών κατά τη ΦΔΘ ρυθμίζει την ανοσολογική απάντηση, που 

χαρακτηρίζεται από εισβολή του όγκου αρχικά από μη ειδικά φλεγμονώδη κύτταρα, 
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όπως ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα, μακροφάγα και μαστοκύτταρα και σε όψιμη 

φάση από Τ- λεμφοκύτταρα. 

 

 

5.  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΦΔΘ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 
    Οι πρώτες κλινικές εφαρμογές της ΦΔΘ αφορούσαν δερματικούς όγκους όπως 

ΒΚ, ΑΚΚ, το κακόηθες μελάνωμα, τη σπογγοειδή μυκητίαση, το υποτροπιάζον 

μεταστατικό καρκίνωμα μαστού και το σάρκωμα Kaposi. Το κακόηθες μελάνωμα δεν 

ανταποκρίνεται καλά στη ΦΔΘ, λόγω αυξημένης ικανότητας απορρόφησης του 

φωτός από τη μελανίνη. 

  Η ΦΔΘ και φωτοδιαγνωστική απεικόνιση δοκιμάζεται στη γυναικολογία, ουρολογία, 

ΩΡΛ, νευρολογία, οφθαλμολογία, πνευμονολογία και γαστρεντερολογία και 

αιματολογία. 

 

 

 
 

 

 

 

   

  

 

   

  

 
    
 
 

               
 
       
              

 



 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

 

I) IN VITRO ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

 
 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

 

 1.1 Πρωτογενείς καλλιέργειες κυττάρων 
 
 Τα in vitro πειράματα έγιναν στα Ερευνητικά Εργαστήρια Δερματολογίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. Το υλικό της εργασίας προέρχεται από ασθενείς της  

Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠεΠαΓΝΗ). 

 

 α) Φυσιολογικά κερατινοκύτταρα 

 Χρησιμοποιήθηκε υγιές δέρμα το οποίο αφαιρέθηκε με άσηπτες συνθήκες 

κατά τη διάρκεια πλαστικών επεμβάσεων από 30 ασθενείς. Τα ιστοτεμάχια, μετά το 

τεμαχισμό τους , αποπλύνονταν με ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικού νατρίου 

(Dulbecco’s phosphate buffered saline DPBS , Flow Laboratories) και τοποθετούνταν 

σε αποστειρωμένα πλαστικά τρυβλία των 35 mm (Petri dishes). Ο τεμαχισμός 

γινόταν σε μικρά τεμάχια ιστού, με προσπάθεια λήψης μόνο της επιδερμίδας και όσο 

το δυνατό λιγότερου χορίου. Ακολουθούσε επώαση των ιστοτεμαχίων σε διάλυμα 

τρυψίνης 0,05% και αιθυλοδιαμινο-τετραοξεικού οξέος 0,02% (EDTA, Flow 

Laboratories) επί 12 ώρες στους 4ο C, ώστε να αποκολληθούν τα κερατινοκύτταρα 

από το υποκείμενο χόριο. Μετά την απομάκρυνση του χορίου, τα τεμάχια της 

επιδερμίδας συλλέγονταν σε 0,5 ml θρεπτικού υλικού DMEM  (Dulbecco’s modified 

Eagle’s medium, GIBGO) και στη συνέχεια τα εναιωρήματα κυττάρων 

φυγοκεντρούνταν επί 10 min σε 180 στροφές, επαναιωρούνταν σε DMEM και 

περνιόταν από αποστειρωμένη σίτα, σε τρόπο ώστε να λαμβάνονται όλα τα 

ιστοτεμάχια των κερατινοκυττάρων. Τελικά, γινόταν καταμέτρηση των κυττάρων με τη 

βοήθεια ενός αιματοκυττομέτρου, τύπου «Neubauer» και εκτίμηση της επιβίωσης των 

κυττάρων με τη δοκιμασία αποκλεισμού με χρώση του κυανού του τρυπανίου (trypan 

blue exclusion test). 
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   Αριθμός κυττάρων 8x106  περίπου για κάθε δείγμα τοποθετούνταν σε 

αποστειρωμένα πλαστικά τρυβλία Petri των 35mm με 0,5ml θρεπτικό υλικό KSFM 

(Keratinocyte-SFM,GIBCO), εμπλουτισμένο με 5ng/ml rEGF (Recombinant 

Epidermal Growth Factor),  35ng/ml εκχύλισμα υποφύσεως βοδιού, πενικιλλίνη 2%, 

στρεπτομυκίνη 5%, ορό εμβρύου βοδιού 5% και ρυθμιστικό διάλυμα HEPES (15mM), 

σε κλίβανο στους 37ο C, σε υγροποιημένη ατμόσφαιρα με 5% CO2 στον αέρα. 

  Με αυτές τις συνθήκες μετά 3 μέρες επώασης οι πρωτογενείς καλλιέργειες 

κερατινοκυττάρων δημιουργούσαν μονή στιβάδα  και πλήρη επικάλυψη (confluence) 

στα τρυβλία. Κάθε 2-3 μέρες γινόταν αλλαγή του θρεπτικού υλικού και εκτίμηση της 

επιβίωσης των κυττάρων  με χρώση κυανού του τρυπανίου. Σε όλες τις περιπτώσεις 

τα ποσοστά θνητότητας διορθώθηκαν από το ποσοστό μη βιωσιμότητας των 

κυττάρων, το οποίο σε πειράματα-μάρτυρες βρέθηκε ότι ανερχόταν περίπου σε 5%. 

 

 β ) Καρκινικά κερατινοκύτταρα  

 Χρησιμοποιήθηκαν καρκινικοί ιστοί από 29 Βασικοκυτταρικά καρκινώματα τα 

οποία αφαιρέθηκαν χειρουργικά στο Εξωτερικό Ιατρείο Επεμβατικής Χειρουργικής 

της Δερματολογικής κλινικής. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε με ιστολογική εξέταση. 

  Τα ιστοτεμάχια τεμαχίζονταν σε μικρά κομμάτια, αποπλύνονταν με DPBS και 

τοποθετούνταν σε αποστειρωμένα πλαστικά τρυβλία Petri των 35mm. Ακολούθως 

τοποθετούνταν σε διάλυμα DMEM με 500 u/ml δισπάση (dispase) και επωάζονταν 

επί 24 ώρες στους 4ο C και στη συνέχεια με τρυψίνη 0,25% επί 5 min στους 37ο C. 

Τα εναιωρήματα των καρκινικών κυττάρων με 0,5 ml DMEM φυγοκεντρούνταν σε 

180 στροφές επί 10 min, επαναιωρούνταν και καταμετρούνταν με την ίδια μέθοδο, 

όπως και στην περίπτωση των φυσιολογικών κερατινοκυττάρων. 

  Για κάθε δείγμα 8x106  κύτταρα περίπου τοποθετούνταν σε θρεπτικό υλικό , με τις 

ίδιες συνθήκες όπως και για τα φυσιολογικά κύτταρα επί 3 μέρες. 

 

 

1.2 Υπόστρωμα μοντέλου δέρματος  
 

 Με τις ίδιες συνθήκες καλλιεργήθηκαν φυσιολογικά και καρκινικά 

κερατινοκύτταρα σε υπόστρωμα κολλαγόνου τύπου Ι. Το κολλαγόνο G(Biochrom KG, 

Switzerland ) είναι εξαιρετικά κεκαθαρμένο κολλαγόνο τύπου Ι από εκχύλισμα 

δέρματος βοδιού και το οποίο παρασκευαζόταν σε μορφή γέλης σύμφωνα με την 

παραδεκτή μέθοδο (133). Αναλυτικά, 16,75 ml κολλαγόνου G αναμιγνυόταν με 

8,25ml NaCl 0,4 N και ρυθμιζόταν το pH 7,2-7,4 με 0,5 N NaOH. H τελική πυκνότητα 

του κολλαγόνου ήταν περίπου 2mg/ml. Ακολούθως, 1ml κολλαγόνου τοποθετούνταν 
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σε κάθε πλαστικό τρυβλίο Petri των 35mm και για να επιτευχθεί η μορφή γέλης, τα 

τρυβλία παρέμεναν στον κλίβανο στους 37ο ,σε υγροποιημένη ατμόσφαιρα για μία 

ώρα. 

  Τα φωτοφυσικά χαρακτηριστικά της γέλης κολλαγόνου που παρασκευαζόταν με την 

ανωτέρω μέθοδο έχουν καθοριστεί με φασματοσκοπία και με ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο (scanning electron microscopy)(134). 

 

1.3 Αντιδραστήρια-Φωτοευαισθητοποιητής 
  
 Η διυδροχλωρική αιματοπορφυρίνη (Hematoporphyrin dihydrochloride, Sigma 

Co., St. Louis, USA ) διαλυόταν πριν τη χρήση της σε 0,1 Μ ΝαΟΗ και ρυθμιζόταν το 

pH σε 7,3  με στάγδην προσθήκη 0,1 N HCl για την παρασκευή  διαλυμάτων 

διαφόρων συγκεντρώσεων. 

 Η προσθήκη Ηp στις καλλιέργειες, σε συγκέντρωση 2,1 x10-5 M,  γινόταν όταν 

παρατηρούνταν πλήρης επικάλυψη της επιφάνειας του τρυβλίου με κύτταρα 

(confluence) και οι καλλιέργειες επωαζόταν  επί 4 ώρες. Ακολούθως, το διάλυμα Ηp 

αφαιρούνταν , τα κύτταρα αποπλένονταν και τοποθετούνταν σε νέο καλλιεργητικό 

υλικό χωρίς Ηp. Η ενσωμάτωση της Ηp ελεγχόταν με εκτίμηση του σήματος 

απορρόφησης των διαλυμάτων με φασματοφωτόμετρο  Lambda-6 Perkin Elmer. 

Πειράματα έγιναν και σε διαφορετικές συγκεντρώσεις Hp (1,68 x 10-5,  2,52 x10-5,  

3x10-5 M). 

 

 1.4 Πηγή φωτός 

. 

 Η ακτινοβόληση έγινε με προβολέα διαφανειών Kodak S-AV 2010, ο οποίος 

ήταν εφοδιασμένος με λαμπτήρα ξένου (Xe) 200 W  και ειδικά φίλτρα και εξέπεμπε 

ορατό φως συνεχούς φάσματος περίπου 450-700 nm. Η τροποποίηση και έλεγχος 

των παραμέτρων έγινε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, 

Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και   Laser (Ηράκλειο Κρήτης). 

 Οι καλλιέργειες τοποθετούνταν σε απόσταση 20 εκ. από τη πηγή , ώστε η 

πυκνότητα ισχύος  στην επιφάνεια της βλάβης  μετρήθηκε με Joulemeter Molectron  

30 mW/cm2. Πειράματα έγιναν και με πυκνότητα ισχύος 7,5 και 15 mW/cm2 με τη 

χρησιμοποίηση ουδέτερων φίλτρων .Η ακτινοβόληση γινόταν επί 2 min. Η ένταση του 

φωτός ήταν ομοιόμορφη ~ 15%. Αυτές οι συνθήκες επιλέχθηκαν σύμφωνα με άλλες 

μελέτες , ώστε να αποφευχθεί θανάτωση των καρκινικών κυττάρων 

(135,136,137,138). 
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 1.5 Συνθήκες ευαισθητοποίησης- ακτινοβόλησης 
 

             Α) In vitro πειράματα φωτοδυναμικής θεραπείας 

 

  Αρχικά οι καλλιέργειες φυσιολογικών και καρκινικών κυττάρων μελετήθηκαν 

ως προς την απάντησή τους στη ΦΔΘ με προσθήκη Ηp. Οι επωάσεις και μεταφορά 

όλων των καλλιεργειών γινόταν σε σκοτεινό δωμάτιο και με άσηπτες συνθήκες. Η 

επιβίωση των κυττάρων μελετήθηκε αμέσως μετά την ακτινοβόληση με τη χρώση 

κυανού του τρυπανίου. Σε μία δεύτερη φάση πειραμάτων διερευνήθηκε η 

αποτελεσματικότητα της φωτοευαισθητοποίησης σε κυτταροκαλλιέργειες 

εμπλουτισμένες με υπόστρωμα κολλαγόνου με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες. Για να 

καθοριστεί η επίδραση της γέλης κολλαγόνου στη θνητότητα των κυττάρων μετά τη 

ΦΔΘ έγιναν πειράματα με 3 διαφορετικές πυκνότητες ισχύος της ακτινοβολίας (7,5 

15 και 30mW/cm2 ) και με 4 διαφορετικές συγκεντρώσεις Hp (1,68 x 10-5 , 2,1 x10-5, 

2,52 x 10-5 ,3 x 10-5 M) σε κυτταροκαλλιέργειες φυσιολογικών κυττάρων. Σε όλες τις 

περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχα πειράματα σε φυσιολογικά 

κερατινοκύτταρα που καλλιεργήθηκαν σε κυτταροκαλλιέργειες χωρίς υπόστρωμα 

κολλαγόνου. 

 

   Β)Πειράματα «μόνο με φως» και «μόνο με Ηp» 

 

   Για να προσδιοριστεί η επίδραση βασικών παραμέτρων , όπως η 

ακτινοβόληση με ορατό φως και η πυκνότητα Ηp στην επιβίωση των κυττάρων, 

έγιναν   κυτταροκαλλιέργειες φυσιολογικών και καρκινικών κερατινοκυττάρων σε 

πλαστικά τρυβλία Petri με θρεπτικό υλικό χωρίς/και με υπόστρωμα κολλαγόνου και 

ακτινοβολήθηκαν με ορατό φως(30mW/cm 2). Επίσης, τα ίδια πειράματα έγιναν με 

προσθήκη διαλύματος Ηp (2,1 x10-5 M), στο σκοτάδι, χωρίς ακτινοβόληση. 

  Έγιναν πειράματα-μάρτυρες «μόνο με φως» σε 3 πυκνότητες ισχύος της 

ακτινοβολίας (7,5 ,15 και 30mW/cm 2) σε φυσιολογικά κερατινοκύτταρα χωρίς/ή με 

υπόστρωμα κολλαγόνου και πειράματα-μάρτυρες «μόνο με Hp» σε 4 συγκεντρώσεις 

Hp (1,68 x 10-5 , 2,1 x10-5, 2,52 x 10-5 ,3 x 10-5 M), χωρίς ακτινοβόληση, σε 

φυσιολογικά κερατινοκύτταρα που καλλιεργήθηκαν χωρίς/ή με υπόστρωμα 

κολλαγόνου. 

 
 

   Γ) Φωτοδυναμική Θεραπεία σε προ-επωασθέντα με Ηp κύτταρα 
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   Μία νέα σειρά πειραμάτων πραγματοποιήθηκε για να εκτιμηθεί ο ρόλος του 

κολλαγόνου ως υποστρώματος, στο βαθμό που αυτό περιορίζει την πρόσληψη Ηp 

από τα κύτταρα ή αλληλεπιδρά ενεργά κατά τη διάρκεια της ΦΔΘ. Έγιναν  

κυτταροκαλλιέργειες φυσιολογικών κερατινοκυττάρων που επωάστηκαν με διάλυμα 

Ηp (2,1x10-5 M) επί 2 ώρες σε πλαστικά τρυβλία Petri των 35mm και ακολούθως 

αφού αναρροφήθηκε το διάλυμα του φαρμάκου, τοποθετήθηκαν σε κολλαγόνο χωρίς 

Hp και καλλιεργήθηκαν για διάφορες χρονικές περιόδους πριν την ακτινοβόληση(2, 4 

και 6 ώρες) και στη συνέχεια ακτινοβολήθηκαν με τις ίδιες συνθήκες. Ο ελάχιστος 

χρόνος για ικανοποιητική προσκόλληση των κυττάρων στο κολλαγόνο ήταν οι 2 

ώρες. Η επιβίωσή τους συγκρίθηκε με αυτή των φυσιολογικών κερατινοκυττάρων του 

πρώτου πειράματος. Σε όλες τις περιπτώσεις οι λαμβανόμενες τιμές διορθώθηκαν 

από τις προβλεπόμενες απώλειες κυττάρων κατά τις μεθόδους 

μεταφοράς/επίστρωσης, που ήταν περίπου 5%. 

 

 

   Δ) Ενσωμάτωση Ηp στο υπόστρωμα 

 

   Για να εξεταστεί η επίδραση του υποστρώματος στην πρόσληψη της Ηp από 

τα κύτταρα , μελετήσαμε την ελάττωση της Ηp μετά την λήψη του υπερκείμενου της 

καλλιέργειας διαλύματος, 4 ώρες μετά τη προσθήκη της Ηp. Η αρχική πυκνότητα της 

Ηp ήταν 2,1 x10-5 Μ. Το πάχος των υποκειμένων συστατικών ήταν σχεδόν σταθερό. 

Εκτιμήθηκε η ελάττωση της συγκέντρωσης της Ηp σε καλλιέργειες φυσιολογικών 

κυττάρων με υπόστρωμα κολλαγόνου, καλλιέργειες καρκινικών κυττάρων σε 

κολλαγόνο, καλλιέργειες φυσιολογικών κυττάρων χωρίς κολλαγόνο και καλλιέργειες 

καρκινικών κυττάρων χωρίς κολλαγόνο. Χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος όγκος διαλύματος 

και οι διαφορές των συγκεντρώσεων της Hp καθορίστηκαν με τη βοήθεια 

φασματοφωτόμετρου. 
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1.6 Στατιστική ανάλυση 

 
    Για τη στατιστική ανάλυση των παρατηρουμένων διαφορών μεταξύ των 

αποτελεσμάτων των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε τριπλή ανάλυση των μεταβλητών 

(3- way analysis of variances).  

  Τα ευρήματα (ποσοστά θνητότητας ) τροποποιήθηκαν με την angular (arcsinp), 

probit και logit μετατροπές(139). 
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      ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

 Στα πειράματα που εκπονήθηκαν μελετήθηκε η επιβίωση φυσιολογικών και 

καρκινικών κερατινοκυττάρων μετά ΦΔΘ, σε κυτταροκαλλιέργειες με ή χωρίς 

υπόστρωμα κολλαγόνου , καθώς και η επιβίωση αυτών των ομάδων κυττάρων σε 

συνθήκες μόνο ακτινοβόλησης ή μόνο επώασης με Ηp, σύμφωνα με τις συνθήκες 

επώασης, καλλιέργειας και ακτινοβόλησης που περιγράφηκαν στο προηγούμενο 

μέρος. Τα αποτελέσματα αναγράφονται στον πίνακα ΙII. Οι μέθοδοι επώασης, 

καλλιέργειας και ακτινοβόλησης που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη επιλέχθηκαν με 

βάση τα δεδομένα προκαταρτικών πειραμάτων, σε τρόπο ώστε να αποφευχθεί η 

καθολική θανάτωση των κυττάρων. 

 

Πίνακας ΙII. Θνητότητα καρκινικών και φυσιολογικών κερατινοκυττάρων 
 
         Χωρίς κολλαγόν

ο 
              Με κολλαγόν

ο 
Προ-
επωασθέντα   
κύτταρα 

 Φυσιολογικ
ά 

Καρκινικ
ά 

 
Φυσιολογικ
ά 

Καρκινικ
ά 

Φυσιολογικά 

Μόνο 
φως 

   9+_5   22+_7    7+_2  19+_9     9+_3 

Μόνο Ηp    8+_3   36+_6    8+_2  33+_7     9+_3 
Hp/φως   46+-8   71+_7   33+_2  50+-15    40+-4 
 
 

 

Α)Επίδραση της ΦΔΘ με Ηp στην επιβίωση φυσιολογικών και καρκινικών 

επιδερμικών κυττάρων 

 

 α) Έγιναν 5 κυτταροκαλλιέργειες με φυσιολογικά κερατινοκύτταρα και 5 

κυτταροκαλλιέργειες με καρκινικά κύτταρα σε πλαστικά τρυβλία Petri των 35mm, 

επωάστηκαν με Ηp και ακτινοβολήθηκαν με ευρύ φάσμα ορατού φωτός. Η θνητότητα 

ήταν αντίστοιχα 46+_8 % και 71+_7%. Οι αναγραφόμενες τιμές αντιπροσωπεύουν τη 
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μέση τιμή των αποτελεσμάτων των 5 καλλιεργειών και την τυπική απόκλιση 

(standard deviation).(Πίνακας ΙII ). 

  Τα   ευρήματά  μας συμφωνούν με τα αναφερόμενα στη διεθνή βιβλιογραφία 

ποσοστά επιβίωσης κυττάρων μετά ΦΔΘ, σε διάφορες κυτταρικές σειρές(135-138), 

συνεπώς η απάντηση των κερατινοκυττάρων στη ΦΔΘ με Ηp δεν φαίνεται να 

παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες. 

  Επίσης, έγιναν 5 κυτταροκαλλιέργειες με φυσιολογικά κερατινοκύτταρα και 5 

κυτταροκαλλιέργειες με καρκινικά κερατινοκύτταρα σε υπόστρωμα κολλαγόνου, 

επωάστηκαν με Ηp και ακτινοβολήθηκαν με τις ίδιες συνθήκες. Η θνητότητα ήταν 

33+_2 για τα φυσιολογικά και 50+_15 για τα καρκινικά κύτταρα.  

   Συμπερασματικά: - η θνητότητα των καρκινικών κερατινοκυττάρων μετά ΦΔΘ ήταν 

σημαντικά υψηλότερη από αυτή των φυσιολογικών κερατινοκυττάρων (p< 0,001) 

(σχήμα 3). 

- Η θνητότητα των κυττάρων μετά ΦΔΘ μειώθηκε σημαντικά με την επίδραση του 

υποστρώματος κολλαγόνου , τόσο στα φυσιολογικά όσο και στα καρκινικά 

κερατινοκύτταρα (p < 0,002 )(σχήμα 4).  

- Eντούτοις, η σχετική αύξηση επιβίωσης ήταν περίπου ίδια για τα φυσιολογικά και 

καρκινικά κερατινοκύτταρα (p > 0,05 ) , και είχε σχέση με την επίδραση του 

υποστρώματος κολλαγόνου σ’ αυτή την κυτταρική σειρά, δηλαδή δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικώς σημαντική διαφορά της αντίστασης στη ΦΔΘ, που οφειλόταν στο 

υπόστρωμα κολλαγόνου, μεταξύ των φυσιολογικών και καρκινικών 

κερατινοκυττάρων. 

 

  β) Σε δεύτερο στάδιο, για να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα της 

φωτοευαισθητοποίησης και η επίδραση του υποστρώματος κολλαγόνου στη 

θνητότητα των κυττάρων, έγιναν πειράματα με 4 διαφορετικές συγκεντρώσεις Ηp 

καθώς και πειράματα με ακτινοβόληση με 3 διαφορετικές πυκνότητες ισχύος του 

φωτός. Η έρευνα εστιάστηκε μόνο σε καλλιέργειες φυσιολογικών κερατινοκυττάρων, 

με βάση τα συμπεράσματα της (α) παραγράφου. 

  Στο σχήμα 5 απεικονίζεται η θνητότητα μετά ΦΔΘ φυσιολογικών κερατινοκυττάρων, 

τα οποία καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό υλικό ή υπόστρωμα κολλαγόνου, με 

προσθήκη 1,68x10-5, 2,1x10-5, 2,52x10-5 και 3x10-5 Μ Ηp. Η πυκνότητα ισχύος σ’ όλα 

τα πειράματα ήταν σταθερή 30 mW/cm2.  

  Στο σχήμα 6 φαίνεται η επίδραση της δόσης ακτινοβολίας κατά τη ΦΔΘ στη 
θνητότητα των φυσιολογικών κυττάρων. Χρησιμοποιήθηκε πυκνότητα ισχύος 7,5 ,15 
και 30 mW/cm2 ,ενώ η συγκέντρωση της Ηp σ’ όλα τα πειράματα ήταν 2,1x 10-5 Μ.
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  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ                ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ   

  ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ   PETRI           ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ  PETRI        
  ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ       ΜΕ ΓΕΛΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Σχήμα 5. Θνητότητα φυσιολογικών κερατινοκυττάρων που καλλιεργήθηκαν σε 

τρυβλία Petri χωρίς κολλαγόνο και σε υπόστρωμα κολλαγόνου μετά ΦΔΘ, ως προς 

την πυκνότητα της Hp. Η δόση του φωτός σ΄όλα τα πειράματα ήταν 30 mW/cm2 . Τα 

δεδομένα «μόνο Hp», αναφέρονται στα αντίστοιχα πειράματα-μάρτυρες. 



 48

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ                ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ   
  ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ   PETRI           ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ  PETRI        

      ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ       ΜΕ ΓΕΛΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ 

 

 
 

 

 

 

 

Σχήμα 6. Ποσοστά θνητότητας φυσιολογικών κερατινοκυττάρων που καλλιεργήθηκαν 

σε τρυβλία Petri χωρίς κολλαγόνο και σε υπόστρωμα κολλαγόνου, μετά ΦΔΘ, ως 

προς την πυκνότητα ισχύος. Η πυκνότητα της Hp ήταν 2,1x 10-5 M. 
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  Η αύξηση της πυκνότητας της φωτοευαισθητοποιού ουσίας βρέθηκε να επηρεάζει 

σημαντικά την επιβίωση των κυττάρων , τόσο στις κυτταροκαλλιέργειες με 

υπόστρωμα κολλαγόνου όσο και στις καλλιέργειες χωρίς υπόστρωμα κολλαγόνου 

(p<0.001) (σχήμα 5). To ίδιο αποτέλεσμα είχε επίσης η επίδραση διαφορετικών 

δόσεων ακτινοβολίας (σχήμα 6). Εντούτοις, σ’ όλες τις περιπτώσεις, καλύτερη 

επιβίωση είχαν τα κύτταρα που καλλιεργήθηκαν σε υπόστρωμα κολλαγόνου 

(p<0.001).  

  Συμπερασματικά, σε διαφορετικές συνθήκες ακτινοβόλησης και πυκνότητας Ηp 

έγινε προφανής κάποιος «προστατευτικός» ρόλος του κολλαγόνου, το οποίο 

αντιπροσώπευσε μία ανεξάρτητη παράμετρο, η οποία επηρέασε την επιβίωση των 

κυττάρων. 

              

 

Β)Επιβίωση φυσιολογικών και καρκινικών επιδερμιδικών κυττάρων μετά 

ακτινοβόληση «μόνο με φως» και «μόνο με προσθήκη Ηp».(Πίνακας ΙΙΙ) 

 

      Έγιναν 5 κυτταροκαλλιέργειες με φυσιολογικά κερατινοκύτταρα και 5 με καρκινικά 

κύτταρα χωρίς προσθήκη Ηp, οι οποίες εκτέθηκαν σε ορατό φως με τις ίδιες 

συνθήκες. Η θνητότητα ήταν αντίστοιχα 9+_5% και 22+_7% (σχήμα 7). 

       Με τις ίδιες συνθήκες, σε υπόστρωμα κολλαγόνου η θνητότητα ήταν 7+_2% για 

τα φυσιολογικά και 19_+9% για τα καρκινικά κερατινοκύτταρα (σχήμα 8). 

       Επίσης, έγιναν 5 κυτταροκαλλιέργειες με φυσιολογικά και 5 με καρκινικά κύτταρα 

,οι οποίες επωάστηκαν με Ηp επί 4 ώρες και εξετάστηκε η θνητότητα, η οποία 

βρέθηκε αντίστοιχα 8+_3% και 36+_6% (σχήμα 7). 

      Με τις ίδιες συνθήκες σε υπόστρωμα κολλαγόνου η θνητότητα βρέθηκε 8+_2% 

για τα φυσιολογικά και 33+_7% για τα καρκινικά κύτταρα (σχήμα 8). 

Στα συγκεκριμένα πειράματα, το υπόστρωμα κολλαγόνου δεν επέδρασε 

σημαντικά στην επιβίωση των κυττάρων, όπως κατά τη ΦΔΘ. Αυτή η παρατήρηση 

υποδηλώνει ότι υπάρχει διαφορετικός μηχανισμός με τον οποίο το κολλαγόνο 

επηρεάζει τη θνητότητα των υπερκείμενων κυττάρων κατά τη διάρκεια της ΦΔΘ . 

Όπως υποστηρίζεται στο επόμενο κεφάλαιο, η παρατήρηση αυτή ενισχύει την 

υπόθεση ότι η επίδραση του υποστρώματος κολλαγόνου στην αποτελεσματικότητα 

της ΦΔΘ, δεν οφείλεται σε απλή μείωση της πρόσληψης της Ηp από τα κύτταρα ή 

της δόσης της προσπίπτουσας στα κύτταρα ακτινοβολίας. 
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 Είναι σημαντικό επίσης ότι η θνητότητα των κερατινοκυττάρων στα πειράματα-

μάρτυρες «μόνο με φως» ήταν πολύ μικρή και το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει ότι η 

θερμική επίδραση ήταν ελάχιστη με τις συνθήκες ακτινοβόλησης που 

χρησιμοποιήθηκαν. Το ποσοστό θνητότητας των κυττάρων βρίσκεται εντός των 

ορίων του πειραματικού λάθους, ανεξάρτητα με τη φύση του υποστρώματος της 

κυτταροκαλλιέργειας. 

 

Γ) Επιβίωση προ-επωασθέντων φυσιολογικών κερατινοκυττάρων μετά ΦΔΘ, με 

ακτινοβόληση «μόνο με φως» και «μόνο με προσθήκη Ηp». 

 

 Έγιναν κυτταροκαλλιέργειες φυσιολογικών κερατινοκυττάρων τα οποία 

επωάστηκαν με Ηp επί 2 ώρες και ακολούθως τοποθετήθηκαν σε κολλαγόνο και 

επωάστηκαν άλλες 2 ώρες. Η  θνητότητα των κυττάρων μετά ΦΔΘ ήταν 40+_4%, 

μόνο με ακτινοβόληση 9+_3% και μόνο με Ηp 9+_3% (πίνακας ΙΙΙ). Επίσης έγιναν 

πειράματα με την ανωτέρω μέθοδο, αλλά τα κύτταρα τοποθετήθηκαν σε κολλαγόνο 

επί 4 και 6 ώρες αντίστοιχα πριν την ακτινοβόληση και συγκρίθηκε η θνητότητά τους 

με αυτή των φυσιολογικών κερατινοκυττάρων που καλλιεργήθηκαν με τις ίδιες 

συνθήκες χωρίς υπόστρωμα κολλαγόνου. Σε όλες τις περιπτώσεις οι λαμβανόμενες 

τιμές διορθώθηκαν για τις απώλειες κυττάρων(~5%) κατά τις μεθόδους 

μεταφοράς/επιστρώσεως. 

 Το κολλαγόνο επηρέασε σε κάποιο βαθμό το αποτέλεσμα της ΦΔΘ στα προ-

επωασθέντα φυσιολογικά κερατινοκύτταρα ,συγκριτικά με τα φυσιολογικά κύτταρα τα 

οποία καλλιεργήθηκαν σε υπόστρωμα κολλαγόνου και ο «προστατευτικός» ρόλος 

του κολλαγόνου κατά τη ΦΔΘ ήταν τόσο εντονότερος, όσο μεγαλύτερος ήταν ο 

χρόνος προσκόλλησης και ανάπτυξης στο κολλαγόνο (p<0.05) (σχήμα 9).  Η 

διαφορά αυτή προφανώς οφείλεται στο μικρότερο βαθμό προσκόλλησης των 

κυττάρων στο κολλαγόνο με 2 ώρες επώασης, από ότι με 4 ώρες που 

χρησιμοποιήθηκε αρχικά. Επίσης ,τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν ισχυρά, ότι η 

«προστατευτική δράση» του κολλαγόνου δεν σημαίνει απλό περιορισμό της 

πρόσληψης Ηp από τα κύτταρα. 

 

Δ) Ενσωμάτωση Ηp ανάλογα με το υπόστρωμα της καλλιέργειας. 

 

 Έγινε εκτίμηση της πυκνότητας της Ηp στο υπερκείμενο διάλυμα για να 

εξεταστεί ο ρόλος του κολλαγόνου ως υποστρώματος (Πίνακας ΙV).  Το πάχος των
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Σχήμα 9. ΦΔΘ σε προ-επωασθέντα κερατινοκύτταρα. 
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υποκειμένων συστατικών διατηρήθηκε σχεδόν σταθερό. Ο ίδιος όγκος διαλύματος Ηp 

χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα πειράματα και οι διαφορές της συγκέντρωσης της Ηp 

μετρήθηκαν με εκτίμηση του σήματος απορρόφησης των διαλυμάτων με 

φασματοφωτόμετρο. 

 

Πίνακας ΙV. Μείωση της συγκέντρωσης της Ηp στο υπερκείμενο διάλυμα των 
καλλιεργειών 
                   μετά 4ώρες επώαση.( Αρχική συγκέντρωση Ηp 2,1 Χ 10-5 Μ) 
 
           ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕΙΩΣΗ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΗΡ 
 Α     Υπόστρωμα γέλης καθαρού κολλαγόνου                       0,55 
   
 Β1   Καλλιέργεια φυσιολογικών κυττάρων σε 

κολλαγόνο 
                      0,60 

 Β2 Καλλιέργεια καρκινικών κυττάρων σε 
κολλαγόνο 

                      0,57 

   
 Γ1 Καλλιέργεια φυσ/κών κυττάρων χωρίς 

κολλαγόνο 
                      0,95 

 Γ2 Καλλιέργεια καρκινικών κυττάρων χωρίς 
κολλαγόνο 

                      0,90 

 

Η μεγαλύτερη ελάττωση στην πυκνότητα του φωτοευαισθητοποιητή βρέθηκε στην 

περίπτωση του καθαρού κολλαγόνου (δέσμευση της Ηp από τη καθαρή γέλη 45%). 

Είναι γνωστή η υψηλή χημική συγγένεια του κολλαγόνου με την Ηp και η ικανότητά 

του να προσλαμβάνει ικανή ποσότητα του φωτοευαισθητοποιητή (139,140). Είναι 

ενδιαφέρον ότι, μετά την ανάπτυξη μονής στιβάδας κερατινοκυττάρων σε 

υπόστρωμα γέλης κολλαγόνου ,η πυκνότητα της Ηp στο υπερκείμενο διάλυμα 

μειώθηκε τόσο στις καλλιέργειες των καρκινικών κυττάρων (δέσμευση Ηp 43% ), όσο 

και στις καλλιέργειες φυσιολογικών κυττάρων (δέσμευση Ηp 40% ). Η διαφορά στην 

τιμή πυκνότητας της Ηp στο υπερκείμενο διάλυμα ,μετά την ανάπτυξη μονής 

στιβάδας κυττάρων , από καθαρή γέλη κολλαγόνου υποδηλώνει ότι η στιβάδα 

κυττάρων είναι ένας σημαντικός φραγμός στη διάχυση του φωτοευαισθητοποιητή στο 

υποκείμενο κολλαγόνο , λόγω πρόσληψης της Ηp από τα κύτταρα. Ο μηχανισμός 

πρόσληψης της Ηp από τα κύτταρα φαίνεται ότι είναι πολύ πιο αργός από τη διάχυση 

του φωτοευαισθητοποιητή στο κολλαγόνο. 

 Επίσης, η διαφορά πυκνότητας της Ηp από την αρχική τιμή  είναι πολύ μικρότερη 

στην περίπτωση κυτταροκαλλιεργειών με υπόστρωμα χωρίς κολλαγόνο, δηλαδή 

10% στις καλλιέργειες καρκινικών κυττάρων χωρίς κολλαγόνο και 15% στις 

καλλιέργειες φυσιολογικών κυττάρων χωρίς κολλαγόνο(σχήμα 10).  
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Σχήμα 10: Ενσωμάτωση Hp στο υπόστρωμα, 
μετά 4 ώρες επώαση
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  Αυτό το εύρημα, θα μπορούσε να αποδοθεί στη μεγαλύτερη ικανότητα των 

κυττάρων να προσλαμβάνουν Ηp , όταν αυτά αναπτύσσονται σε κολλαγόνο. Εν 

τούτοις ,πρέπει να ληφθεί υπ΄όψιν ότι στα πειράματα με υπόστρωμα κολλαγόνου η 

κυτταρική στιβάδα δεν καλύπτει πλήρως την επιφάνεια, με αποτέλεσμα περιοχές 

γέλης να έρχονται σε επαφή με το διάλυμα Ηp. Επομένως, η ελάττωση της τιμής της 

Ηp αφορά την πρόσληψη από τα κύτταρα και τις εκτεθειμένες περιοχές κολλαγόνου.  
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ΙΙ) IN VIVO ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ    
 
 
AΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

2.1 Υλικό όγκων 
 
 Στην εργασία αυτή  μελετήθηκαν 37 δερματικοί όγκοι σε 29 ασθενείς, από τους 
οποίους 20 ακτινικές υπερκερατώσεις (ΑΥ) και 17 βασικοκυτταρικά καρκινώματα (ΒΚ).Το 
υλικό της μελέτης προέρχεται από τη Δερματολογική  Κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 Οι ασθενείς ταξινομήθηκαν κλινικά ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, την εντόπιση 
της βλάβης, το μέγεθος και τη μεγαλύτερη διάμετρό της, τη χρονική διάρκεια, τον 
πρωτοπαθή ή υποτροπιάζοντα χαρακτήρα και το ατομικό ιστορικό δερματικών όγκων ή 
άλλης νεοπλασίας(Πίνακας V, VI).Η διάγνωση στηρίχθηκε στην κλινική εικόνα και το 
ιστορικό και επιβεβαιώθηκε με ιστολογική εξέταση πριν τη θεραπεία. 
      Το υλικό της μελέτης αποτελείται συνολικά από 14 άνδρες και 15 γυναίκες. Η ηλικία των 
ασθενών κυμαίνεται από 55-87 έτη, με μέσο όρο ηλικίας 72 έτη. Αναλυτικά ,στη περίπτωση 
των ΑΥ η ηλικία κυμαίνεται από 55-75 έτη, με μέσο όρο 65 έτη στους άνδρες  και από 65-83 
έτη με μέσο όρο 75 έτη στις γυναίκες (Σχήμα 11). Στα ΒΚ η ηλικία των ανδρών είναι από 67-
87 έτη, με μέσο όρο 74 έτη και στις γυναίκες από 55-78 έτη , με μέσο όρο 78 έτη (Σχήμα 12).  
 
 

Σχήμα 11: Κατανομή ΑΥ ως προς φύλο και ηλικία
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Σχήμα 12: Κατανομή ΒΚ ως προς φύλο και ηλικία
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  Η  διάρκεια των ΑΥ κυμαίνονταν από 4 μήνες-20 έτη, με μέση διάρκεια 3,2 έτη, το 
μέγεθος τους από 0,08-9 εκ.2, με μέσο όρο 2,24 εκ2 και μεγαλύτερη διάμετρο 0,3-5εκ., με 
μέσο όρο 1,8 εκ. Η διάρκεια των ΒΚ κυμαίνονταν από 2 μήνες-10 έτη, με μέση διάρκεια 
1,4 έτη, το μέγεθός τους από 0.2-2 εκ2, με μέσο όρο 0,84 εκ2 και μεγαλύτερη διάμετρο από 
0,3-3 εκ, με μέσο όρο 1,24εκ. Είκοσι εννιά βλάβες εντοπιζόταν στο πρόσωπο, 4 στον 
λαιμό, 1 στο πτερύγιο του ωτός, 1 στον κορμό και 2 στις κνήμες. Οι ΑΥ δεν είχαν 
υποβληθεί σε άλλες θεραπείες, από αυτές δε, μία εμφανίστηκε πάνω σε ουλή αφαιρεθέντος 
χειρουργικά ΒΚ και μία σε ουλή δερματικής λεϊσμανίασης. Από τα ΒΚ, τα 15 ήταν 
πρωτοπαθή, ένα υποτροπιάζον ΒΚ μετά χειρουργική αφαίρεση και ένα ΒΚ το οποίο 
αναπτύχθηκε σε ουλή δερματικής λεϊσμανίασης. 
 Στους ασθενείς περιλαμβάνονται 14 ασθενείς με 20 ΑΥ διαφόρων ιστολογικών 
τύπων δηλαδή 9 ατροφικού τύπου,5 ακανθολυτικού τύπου, 3 υπερτροφικού τύπου και 3 
τύπου Bowen και 15 ασθενείς με 17 ΒΚ διαφόρων ιστολογικών τύπων, δηλαδή 2 επιπολής 
τύπου, 7 οζώδη, 1 οζώδες-μικροοζώδες, 1 μικροοζώδες, 1 οζώδες μελαγχρωματικό, 1 
οζώδες κυστικό και 4 μετατυπικά-βασικοακανθοκυτταρικά καρκινώματα. Η ιστολογική 
ταξινόμηση των ΑΥ έγινε σύμφωνα με την ιστολογική κατάταξη των Lever & 
Schaumburg- Lever (21) και των ΒΚ σύμφωνα με τους Sexton(23 ), Maloney(24),  
Rosai(141 ).(Πίνακας VII, VΙΙΙ ). 
 Έγινε «ανοικτή μελέτη» (open pilot ), χωρίς ομάδα  μαρτύρων. Όλοι οι ασθενείς 
ενημερώθηκαν για τις συνθήκες της κλινικής μελέτης και δέχθηκαν να ενταχθούν  σε αυτή. 
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            2.2 Χημική ουσία - Φωτοευαισθητοποιητής 
 Χρησιμοποιήθηκε δ-αμινολεβουλινικό οξύ (Sigma Co., St. Louis) (ALA), σε 
πυκνότητα 20% σε έκδοχο cold cream o/w (cold cream Avene).H κρέμα παρασκευαζόταν 
την ημέρα της θεραπείας και διατηρούνταν στο ψυγείο . 
 
 2.3 Μέθοδος 
 Αρχικά καθαριζόταν η βλάβη με φυσιολογικό ορό και απομακρύνονταν τα 
επιπολής λέπια ή εφελκίδες και ακολουθούσε επάλειψη περίπου 50 mg/cm2 της κρέμας 
ALA 20% με τοπική μάλαξη , επάνω και 1εκ. γύρω από τα ορατά όρια της βλάβης με 
κλειστή περίδεση για 4-6 ώρες. Ανά ώρα μετά την επάλειψη εξεταζόταν η παραγωγή 
ενδογενών πορφυρινών , με την εκτίμηση του ορατού φθορισμού της βλάβης με το 
πολυφασματικό απεικονιστικό σύστημα (ΠΑΣ) σε σκοτεινό δωμάτιο. Μετά την ανάπτυξη 
ικανοποιητικού φθορισμού, ο δερματικός όγκος εκτιθόταν σε ακτινοβόληση σε απόσταση 
15 εκ. από την πηγή, χωρίς τοπική αναισθησία ή καταστολή. 
 
 2.4 Πηγή φωτός 
 Χρησιμοποιήθηκε προβολέας διαφανειών Kodak S-AV 2010, ο οποίος ήταν 
εφοδιασμένος με λαμπτήρα 300W και ειδικό φίλτρο για αποκλεισμό της θερμικής 
ακτινοβολίας και εξέπεμπε ορατό φως συνεχούς φάσματος, περίπου 450-700nm. Η 
πυκνότητα ισχύος (power density) στην επιφάνεια της βλάβης μετρήθηκε με Joulemeter 
(Molectron), και βρέθηκε ~  33mW/cm2.  Η εκπομπή του φωτός  στην απόσταση των 15 
εκ. από τη πηγή ήταν ομογενής ~ 15%. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας η μέγιστη 
διακύμανση της εκπομπής της ακτινοβολίας ήταν 5%.                   
 

2.5 Συνεδρίες ΦΔΘ 
  . 
‘Έγινε μία συνεδρία ΦΔΘ σε 16 ΑΥ (Πίνακας V, 1-16 ) και 13 ΒΚ (Πίνακας VI, 1-

13 ) . Η ακτινοβόληση γινόταν επί 15 min και η δόση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας 
ήταν 30 J/cm2 . 
   Σε 3 ΑΥ και 4 ΒΚ έγιναν τρεις συνεδρίες με μεσοδιάστημα ενός μηνός. Η ακτινοβόληση 
γινόταν επί 30 min, δηλαδή δόση 60 J/cm2 ανά συνεδρία και ολική δόση της 
προσπίπτουσας ακτινοβολίας 180 J/cm2. Σε 1 ΑΥ έγιναν 4 συνεδρίες, με ολική δόση 240 
J/cm2 .Σε αυτή την ομάδα επιλέχτηκαν δερματικοί όγκοι με προϋποθέσεις κακής 
ανταπόκρισης στη ΦΔΘ (μεγάλο μέγεθος, εντόπιση στη μύτη, ιστολογικός τύπος με 
αυξημένο αριθμό ατυπιών ). 
 
 2.6 Κλινική παρακολούθηση 
 Οι ασθενείς παρακολουθούνταν κλινικά καθημερινά κατά τη διάρκεια της πρώτης 
βδομάδας και ακολούθως κάθε μήνα και καταγράφηκαν τα υποκειμενικά σημεία (καύσος, 
κνησμός, πόνος) και αντικειμενικά σημεία (ερύθημα, οίδημα, δυσχρωμία), καθώς και η 
πρόοδος της κλινικής  βελτίωσης / ίασης. 
 
 
            2.7 Ιστολογική εξέταση 

Έγινε ιστολογική μελέτη των ιστοτεμαχίων όλων των πασχόντων από ΑΥ και ΒΚ 
με χρώση αιματοξυλίνης -εωσίνης σε τομές παραφίνης, για επιβεβαίωση της διάγνωσης και 
ιστολογική ταξινόμηση , πριν τη θεραπεία και 1-3 μήνες μετά, ενώ σε μερικούς ασθενείς 
έγινε ιστολογική μελέτη και την 1η, 2η,3η,4η,5η,7η και15η μέρα μετά τη ΦΔΘ. Όλα τα 
παρασκευάσματα, μετά τις πρώτες τομές με χρώση αιματοξυλίνης-εωσίνης, μελετήθηκαν 
με χρώση ορσείνης, Van Giesοn, Masson ‘s trichrome Giemsa και με μονοκλωνικό 
αντίσωμα  Mast cell tryptase από ποντικό (142). 
 
 2.8 Πολυφασματικό Απεικονιστικό Σύστημα (ΠΑΣ ) 
 Με σκοπό να γίνει η in vivo μελέτη του φθορισμού των παραγομένων ενδογενών 
πορφυρινών, καθώς και αντικειμενική και επαναλήψιμη χρωματική ανάλυση του 
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ερυθήματος το οποίο αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της ΦΔΘ και τις επόμενες μέρες, 
μέσω της καταγραφής της διάχυτης ανάκλασης του φωτός, αναπτύχθηκε ένα πρωτότυπο 
σύστημα απεικονιστικής φασματοσκοπίας στο εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και 
Απεικόνισης του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας 
και Έρευνας Ηρακλείου. 
   Γενικότερα, το σύστημα είχε τη δυνατότητα απεικόνισης σε ποικίλες φασματικές 
περιοχές, από το υπεριώδες μέχρι το υπέρυθρο, παρέχοντας χαρτογράφηση της υπό 
εξέταση επιφάνειας και ποσοτικά επαναλήψιμη οπτική πληροφορία από κάθε 
εικονοστοιχείο (pixel), κατόπιν κατάλληλης βαθμονόμησής του, τόσο στο φθορισμό, όσο 
και στη διάχυτη ανάκλαση. Το σύστημα, όπως φαίνεται στο σχήμα 13, περιελάμβανε :  
1)Κάμερα: χρησιμοποιήθηκε μία θερμοηλεκτρικά ψυχόμενη έγχρωμη κάμερα CCD 
(Charge Coupled Device ),με έξοδο S-video, προσαρμοσμένη σε αρθρωτό βραχίονα που 
επέτρεπε την τοποθέτησή της στην επιθυμητή απόσταση και γωνία ως προς την 
εξεταζόμενη επιφάνεια. Η φασματική απόκριση της κάμερας εκτεινόταν από τα 320-
1150nm, με ανάλυση 795(Horizontal)x 596(Vertical) εικονοστοιχεία(pixels). Η κάμερα 
ήταν εφοδιασμένη με zoom macro φακό(18mm-108mm) f#2.5, με δυνατότητα ρύθμισης 
της απόστασης από τη βλάβη, της μεγέθυνσης και του οπτικού πεδίου, ώστε να 
επιτυγχάνονται οι ιδανικές συνθήκες απεικόνισης. Ο φακός επέτρεπε μεταβολή στο πεδίο 
παρατήρησης (field of view) από 12mm x 9mm μέχρι 71mm x 54mm.  
 

 
 
 
 
2)Οπτικό σύστημα φίλτρων : Η επιλογή της φασματικής περιοχής γινόταν με τη χρήση 6 
οπτικών φίλτρων που ήταν τοποθετημένα σε ειδικά διαμορφωμένο περιστρεφόμενο δίσκο 
μπροστά από την κάμερα και ελεγχόταν από το λογισμικό. 
Έτσι, η απεικόνιση του παραγόμενου φθορισμού γινόταν στην περιοχή του πράσινου 
(550+_35nm) και του κόκκινου (650+_35nm) με τη βοήθεια του αντίστοιχου φίλτρου 
μπροστά από τη CCD κάμερα, ενώ η απεικόνιση του ερυθήματος γινόταν στην ορατή 
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περιοχή του φάσματος. Το ανακλώμενο φως συλλεγόταν από την κάμερα σε 0ο, για 
αποφυγή σκιάς και διάχυτης ανάκλασης, όπως έχει θεσπιστεί διεθνώς στις χρωματικές 
μετρήσεις(143).  
2) Ηλεκτρονικό υπολογιστή (PC) και video grabber  :ο οπτικός λήπτης (real-time video 
digitizer) ,ο οποίος μετέτρεπε το φωτεινό σήμα σε ηλεκτρικό ήταν συνδεδεμένος με οθόνη 
υπολογιστή όπου γινόταν ψηφιοποίηση της εικόνας. Το απεικονιστικό σύστημα διέθετε 
δύο οπτικούς λήπτες με δυνατότητα εναλλαγής, οι οποίοι επιτύγχαναν υψηλή πιστότητα 
εικόνας (High Resolution) σε ευρύ φάσμα , από το εγγύς υπεριώδες, το ορατό ,μέχρι και το 
εγγύς υπέρυθρο (320 -1550 nm). Το αναπτυχθέν λογισμικό περιελάμβανε δύο κύρια μέρη: 
το πρώτο για βαθμονόμηση και διορθώσεις και το δεύτερο για τη χρωματική αποτύπωση, 
μετατροπή και τμηματική επιλογή (segmentation) της εικόνας, έτσι ώστε, παρεχόταν 
ποσοτική οπτική πληροφορία για κάθε χρωματοσημείο της εικόνας. Το σύστημα 
χρησιμοποιήθηκε για τη χρωματική ανάλυση, την ποσοτική πληροφορία και 
χαρτογράφηση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από διάχυτη ανάκλαση ή φθορισμό της 
βλάβης. Η πηγή φωτός ήταν λαμπτήρας ψυχρού φωτισμού ευρέος φάσματος ( λαμπτήρας 
αλογόνου 150 W, 21 V quartz halogen lamp), με διακλάδωση της οπτικής ίνας 
αμφοτερόπλευρα της κάμερας, ώστε  να αποφεύγεται μεταφορά θερμότητας στον 
εξεταζόμενο ιστό που θα μπορούσε να επηρεάσει το χρώμα του και τοποθετούνταν σε 
γωνία 45ο από την επιφάνεια. Στο τελευταίο στάδιο ανάπτυξης του συστήματος υπήρξε 
δυνατότητα εκπομπής φωτός και σε 3 στενές περιοχές του ορατού φάσματος, δηλαδή 
425+_10nm, 480+_10nm και 550+_10nm, με τη χρήση κατάλληλων φίλτρων ζώνης. Στην 
ανίχνευση του φθορισμού χρησιμοποιήθηκε λαμπτήρας υδραργύρου με ειδικό φίλτρο 
(365+_10 nm) για τη διέγερση του φωτοευαισθητοποιητή. Στο τελικό στάδιο δοκιμάστηκε 
εκπομπή φωτός 425+_10nm για τη διέγερση του φωτοευαισθητοποιητή 
  Συνήθως τα συστήματα ποσοτικών χρωματικών μετρήσεων (colorimeters) μετρούν το 
ανακλώμενο φως διαμέσου 3 διαφορετικών χρωματικών φίλτρων κόκκινου, πράσινου και 
μπλε. Αυτή η μέθοδος οδηγεί σε μία R(red)-G(green)-B(blue) εικόνα. Το RGB σύστημα 
θεσπίστηκε το 1931 από τη CIE (Commission Internationale  de l’ Eclairage) για τη 
γραφική απεικόνιση των μετρήσεων σε τριχρωματικές x, y, z συντεταγμένες και 
χρησιμοποιήθηκε συνήθως σε διαγράμματα με τη μορφή ισοσκελούς τριγώνου δύο 
συντεταγμένων x, y(σχήμα 14).  
 

      
 
 
 
 
Σχήμα 14: RGB (red-green-blue) Σύστημα. Η γραφική απεικόνιση των μετρήσεων 
γίνεται σε διαγράμματα με τη μορφή ισοσκελούς τριγώνου δύο συντεταγμένων x, 
y. 
 
Ένα μειονέκτημα του RGB συστήματος είναι ότι οι μετρηθείσες χρωματικές αποστάσεις 
μεταξύ διαφορετικών χρωμάτων δεν αντιστοιχούν απόλυτα στις χρωματικές διαφορές που 
αντιλαμβανόμαστε. Π.χ. στο σχήμα 14, η απόσταση  μεταξύ πράσινου και κιτρινοπράσινου 
είναι σχετικά ευρεία, ενώ η απόσταση που χωρίζει το μπλε από το κόκκινο φαίνεται πολύ 
μικρή. Το 1976, η CIE αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα με την ανάπτυξη του L*a*b* 
συστήματος . 
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Το RGB διάστημα ή L*a*b* σύστημα (CIELAB) είναι τρισδιάστατο διάστημα, όπου κάθε 
χρώμα έχει μία μοναδική θέση που καθορίζεται με καρτεσιανές συντεταγμένες. Η 
L*(lightness) αντιπροσωπεύει τη φωτεινότητα και  είναι κάθετη στο χρωματικό δίσκο, ενώ 
οι a* και b* είναι δύο ορθογώνιοι άξονες. Η a* ποικίλλει από το πράσινο (-100) έως το 
γκρι  έως το κόκκινο (+100) και η b* ποικίλλει από το μπλε (-100) έως το γκρι έως το 
κίτρινο (+100)(σχήμα 15 α,β,γ,δ). Τριχρωματικές τιμές μπορούν να μετατραπούν σε 
συντεταγμένες CIELAB(145, 146,147) . 
 
 
 
 
           
 
 
     

   
     α. 
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Σχήμα 15: RGB(red-green-blue) διάστημα ή L*a*b* σύστημα. α. Μοντέλο 
τριδιάστατου διαστήματος, όπου κάθε χρώμα καθορίζεται με συντεταγμένες L,a,b, 
β. Ο χρωματικός δίσκος σε οριζόντια τομή διελαύνεται από τους ορθογώνιους 
άξονες +a(red), -a(green) και +b(yellow),-b(blue), γ. Φωτεινότητα L(Lightness ή 
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Brightness). Το τρίτο χαρακτηριστικό παρίσταται με κλίμακα φωτεινότητας που 
είναι κάθετη στο χρωματικό δίσκο, με τιμές από 0(black) έως 100(white), δ. Οι 
τριχρωματικές τιμές CIE x,y,z μπορούν να μετατραπούν σε συντεταγμένες 
CIELAB με μη γραμμική μετατροπή, βασιζόμενη σε τύπους. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για συγκρίσιμες χρωματικές μετρήσεις είναι η διατήρηση 
σταθερών συνθηκών απεικόνισης και επιτεύχθηκε με την βαθμονόμηση του συστήματος 
πριν από κάθε πείραμα στο λευκό και μαύρο χρώμα. Στην περίπτωση της χρωματικής 
ανάλυσης του ανακλωμένου φωτός από τις δερματικές βλάβες , η βαθμονόμηση για το 
λευκό χρώμα έγινε με τη βοήθεια ενός ιδανικού λευκού ανακλαστήρα (BaSO4) , ο οποίος 
τοποθετούνταν στην επιφάνεια εξέτασης ,έτσι ώστε η εικόνα του να καλύπτει ολόκληρη 
την οθόνη και υπολογίζονταν οι διάμεσες τιμές RGB μίας περιοχής 5x5 χρωματοσημείων 
στο κέντρο της εικόνας του υπολογιστή και για το μαύρο με κλειστό το διάφραγμα της 
κάμερας. Χρησιμοποιώντας τις λαμβανόμενες τιμές ρυθμιζόταν η κάμερα ή η ίριδα της 
φωτεινής πηγής ώστε η τιμή RGB να γίνει 255, που αντιστοιχεί στο λευκό στη γκρίζα 
χρωματική κλίμακα Macbeth και το 0 στο μαύρο. Η βαθμονόμηση κατά την ανίχνευση του 
φθορισμού των δερματικών βλαβών έγινε με τον ίδιο τρόπο , χρησιμοποιώντας ένα 
σταθερό λευκό φθορίζον υλικό για το λευκό και κλείνοντας το διάφραγμα της κάμερας για 
το μαύρο. Η βαθμονόμηση γινόταν στο κέντρο της εικόνας, όπου η ένταση είναι μέγιστη, 
ενώ μειώνεται στην περιφέρεια λόγω της ανομοιόμορφης μετάβασης του φωτός διαμέσου 
των φακών(147). Για να αντιμετωπιστεί η χωρική διακύμανση της έντασης, καταρτιζόταν 
ένας πίνακας από τη σύγκριση μίας εικόνας της οποίας όλα τα χρωματοσημεία είχαν 
R=G=B=255 με την αποθηκευμένη εικόνα της βαθμονόμησης του λευκού. Τα στοιχεία 
αυτού του πίνακα πολλαπλασιαζόταν με τα αντίστοιχα χρωματοσημεία της εικόνας της 
εξεταζόμενης επιφάνειας και διόρθωναν την ανομοιομορφία της έντασης. 
    Ενώ το RGB σύστημα βασίζεται σε απλούστερους υπολογισμούς και είναι χρήσιμο για 
τη βαθμονόμηση, όσον αφορά την ποσοτικοποίηση του χρώματος και τη χαρτογράφηση 
της εικόνας απαιτούνται διαμορφωμένα RGB διαστήματα, όπου η ένταση κατέχει μία 
διάσταση και το χρώμα δύο διαστάσεις. Το απεικονιστικό σύστημα  λόγω  του ειδικά 
διαμορφωμένου λογισμικού, παρείχε τη δυνατότητα χρωματικής ανάλυσης κάθε 
εικονοστοιχείου της λαμβανόμενης εικόνας (real time) στο RGB σύστημα και ως προς 3 
παραμέτρους (HSL) : 
-απόχρωση,  (Hue) :αντιστοιχεί στο επικρατούν μήκος κύματος του ερεθίσματος, 
-κορεσμό, S (Saturation) :αντιστοιχεί στην καθαρότητα του επικρατούντος μήκους κύματος 
και 
-φωτεινότητα, L (Lightness) ή ένταση,  I (Intensity) :αντιστοιχεί στη σχετική φωτεινότητα 
ως προς το «λευκό» ερέθισμα(143,147).  
Κάθε σημείο της λαμβανομένης βαθμονομημένης εικόνας χαρακτηριζόταν από 
συγκεκριμένες τιμές των H,S,L παραμέτρων και επιλέγοντας περιοχή τιμών για κάθε 
παράμετρο, παρεχόταν η δυνατότητα χαρτογράφησης των περιοχών που αντιστοιχούσαν σ’ 
αυτές τις τιμές. Για την χρωματική ανάλυση ενός βιολογικού υλικού όπως είναι το δέρμα, 
όπου κυριαρχεί ποικιλοχρωμία, η χρωματική ταυτοποίηση βασίστηκε σε ιστογράμματα, 
των οποίων ο κάθετος άξονας παριστάνει τον αριθμό των εικονοστοιχείων και ο οριζόντιος 
την H, S ή I. Η παράμετρος Η εκφράζεται σε βαθμούς (0ο -360ο), ενώ η S και I σε κλίμακα 
0%-100%. Η ποσοτικοποίηση βασίστηκε σε στατιστικές παραμέτρους που προέρχονται 
από τα δεδομένα. 
  
 α) Φθορισμός 
 Μελετήθηκε η κινητική του παραγομένου φθορισμού της βλάβης με τη λήψη 
διαδοχικών in vivo μετρήσεων, πριν την επάλειψη του φωτοευαισθητοποιητή και ανά 15 
min μετά την εφαρμογή του ως τις 7 ώρες και μετά κάθε 2 ώρες έως τις 24 ώρες, με σκοπό 
τον προσδιορισμό της μέγιστης διάμεσης τιμής έντασης φθορισμού στη βλάβη ως προς το 
χρόνο, που αντιστοιχεί στην ικανότητα συγκέντρωσης του φωτοευαισθητοποιητή 
(photosensitizer accumulation efficiency) και τη ικανότητα εντόπισης του 
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φωτοευαισθητοποιητή στη βλάβη προς τον περιβάλλοντα υγιή ιστό όπου επαλείφθηκε η 
κρέμα ALA (photosensitizer localization efficiency). Για κάθε εικόνα, επιλέχθηκε μία ίσου 
μεγέθους επιφάνεια του όγκου και υπολογίστηκαν οι διάμεσες (median) τιμές έντασης των 
εικονοστοιχείων που αντιστοιχούσαν στην περιοχή της βλάβης σε συνάρτηση με την 
ένταση του φθορισμού και  το χρόνο, μετά διόρθωση του αυτοφθορισμού του δέρματος 
πριν την επάλειψη με ALA (background) και απεικονίστηκαν σε τρισδιάστατα 
ιστογράμματα. Καθ΄όλη τη διάρκεια της εξέτασης διατηρούνταν σταθερές συνθήκες ως 
προς τη γεωμετρία του φωτισμού και της θέσης του ασθενούς και ως εκ τούτου μετά την 
αρχική βαθμονόμηση του συστήματος δεν απαιτούνταν περαιτέρω βαθμονόμηση. 
 Αρχικά η πηγή φωτός εξέπεμπε ακτινοβολία UVA 365+_10nm. Στο επόμενο στάδιο 
ανάπτυξης του συστήματος χρησιμοποιήθηκε φως διέγερσης 425+_10nm και γινόταν 
ανίχνευση του φθορισμού στην περιοχή του πράσινου (550+_35nm) και 
κόκκινου(650+_35nm ) με τη χρήση κατάλληλων φίλτρων. Επιλέχτηκαν αυτές οι 
φασματικές περιοχές βάσει βιβλιογραφικών δεδομένων για την αναζήτηση του 
αυτοφθορισμού του δέρματος (πράσινη φασματική περιοχή ) και της ΡpΙΧ και άλλων 
φωτοπροϊόντων (κόκκινη φασματική περιοχή)( ). Σε κάθε βλάβη επιλέγονταν περιοχές 
διαφορετικής έντασης φθορισμού και προσδιοριζόταν οι διάμεσες τιμές έντασης 
φθορισμού, μετά από διόρθωση του αυτοφθορισμού του δέρματος και γινόταν τα 
ιστογράμματα των διαμέσων τιμών ως προς το χρόνο. Επίσης, υπήρξε η δυνατότητα 
χωρικής και ποσοτικής απεικόνισης της έντασης φθορισμού όλης της βλάβης με 
επανειλημμένες διαδοχικές λήψεις εικόνας φθορισμού ανά 15 min και η αναπαράσταση της 
έντασης φθορισμού γινόταν με χρωματική κλίμακα μαύρου-μπλε-πράσινου-κόκκινου- 
κίτρινου-λευκού όπου κάθε χρώμα αντιστοιχεί με καθορισμένες τιμές έντασης. Η μέθοδος 
αυτή δίνει αξιόπιστη πληροφορία τόσο της ικανότητας συγκέντρωσης του 
φωτοευαισθητοποιητή ως προς την επιφάνεια και το χρόνο, όσο και της ικανότητας 
εντόπισης του φωτοευαισθητοποιητή στον όγκο σε σχέση με το περιβάλλον δέρμα και 
επιτρέπει την αντικειμενική παρακολούθηση της κινητικής του φθορισμού ως προς το 
χρόνο σε ολόκληρη τη βλάβη και τη σύγκριση του φθορισμού διαφόρων όγκων την ίδια 
χρονική στιγμή. 
 
 β) Ερύθημα 
 Λήφθηκαν βαθμονομημένες και διορθωμένες εικόνες του ανακλωμένου φωτός 
κατά τη διάρκεια της ΦΔΘ ανά 5΄ακτινοβόλησης ,μετά το τέλος της ΦΔΘ και τις επόμενες 
δύο μέρες και υπολογίστηκαν  οι διάμεσες τιμές της απόχρωσης (Η), κορεσμού  (S), 
φωτεινότητας (L) και τα ιστογράμματα του αριθμού των χρωματοσημείων ως προς H,S,L. 
Επιλέχτηκαν διάφοροι ιστολογικοί τύποι ΑΥ (ατροφικού,υπερτροφικού και ακανθολυτικού 
τύπου) και ΒΚ (μελαγχρωματικό, μετατυπικό, οζώδες), ώστε να εξεταστεί η ανάπτυξη 
ικανοποιητικού ερυθήματος σε σχέση με το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Για την  ποσοτική 
εκτίμηση της ανάπτυξης ερυθήματος χρησιμοποιήθηκαν η διάμεση τιμή και το ιστόγραμμα 
της απόχρωσης (Η). Ο βαθμός του ερυθήματος σχετίζεται στενά με την  ποσότητα του 
αίματος στο επιπολής αγγειακό πλέγμα και τις θηλές του χορίου. Η παράμετρος a* της 
CIELAB ή η απόχρωση (Η) δύναται να απεικονίσει πιστά το βαθμό του ερυθήματος (148).  
  Η τιμή της απόχρωσης του αίματος μετρήθηκε in vitro και βρέθηκε 0ο +_2ο τιμή η οποία 
αντιστοιχεί στο μέγιστο βαθμό ερυθήματος. Χρησιμοποιώντας την ελάχιστη και μέγιστη 
τιμή απόχρωσης (Η) του αίματος (2ο και 358ο ) ως όρια στο ιστόγραμμα απόχρωσης (Η) , 
χαρτογραφήθηκαν οι περιοχές με έντονο ερύθημα και για επιλεγμένες περιοχές 
υπολογίστηκαν οι καμπύλες των χρωματοσημείων σε συνάρτηση με το χρόνο. 
  Το σύστημα ΠΑΣ παρείχε τη δυνατότητα μετρήσεων για κάθε χρωματοσημείο της 
εικόνας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένας περιορισμός αναφορικά με το σχήμα και 
μέγεθος της εξεταζόμενης δερματικής βλάβης. Επίσης επέτρεψε  την αντικειμενική, 
ποσοτική, επαναλήψιμη μέτρηση και χαρτογράφηση των χρωματικών χαρακτηριστικών 
της βλάβης, ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισμού, επιτυγχάνοντας την ποσοτική 
μέτρηση και διάκριση άνω των 16 εκατομμυρίων χρωμάτων και την δυναμική της 
μεταβολής των απεικονιστικών χαρακτηριστικών, με τις ανά 5΄ λήψεις εικόνων. Οι υψηλής 
πιστότητας εικόνες αναπαράγονταν με μεγάλη επαναληψιμότητα, με δυνατότητα 
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συγκριτικής παρατήρησης με επόμενες εικόνες που λήφθηκαν στη συνέχεια για την 
παρακολούθηση μετά τη θεραπεία και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 

3.1Φθορισμός 
 Οι περισσότερες βλάβες ανέπτυξαν μέγιστη διάμεση ένταση φθορισμού στις 4-6,5 
ώρες μετά την εφαρμογή του ΑLΑ. Φθορισμός έγινε αντιληπτός από τα πρώτα 15΄ μετά 
την επάλειψη του φωτοευαισθητοποιητή εστιακά στη βλάβη ,με τη μορφή στικτού 
φθορισμού στα στόμια των τριχοθυλάκων (εικ. 1), ο οποίος προοδευτικά αυξήθηκε σε 
ένταση και έκταση και έγινε ομογενής (εικ. 2). Υπολογίστηκαν οι διάμεσες τιμές της 
έντασης Ι (Intensity) του φθορισμού σε κάθε βλάβη με διόρθωση του αυτοφθορισμού του 
δέρματος της βλάβης πριν την επάλειψη του ALA και έγιναν τρισδιάστατα ιστογράμματα 
των τιμών αυτών ως προς το ποσοστό της επιφάνειας του όγκου που καταλάμβαναν σε 
σχέση με το χρόνο (ικανότητα συγκέντρωσης του φωτοευαισθητοποιητή). Το σχήμα 16 
δείχνει το ιστόγραμμα μίας ΑΥ με την κινητική της συγκέντρωσης του 
φωτοευαισθητοποιητή ως προς το χρόνο, σε συνάρτηση με την ποσοστιαία επιφάνεια της 
βλάβης. Ο φθορισμός ήταν ικανοποιητικός σε ένταση και έκταση στις 1,5-7 ώρες(εικ. 2) 
και η χαρτογράφηση της εικόνας που αντιστοιχούσε στη διάμεση και μέγιστη ένταση 
φθορισμού έδειξε εκλεκτική εντόπιση του φθορισμού πάνω στην ΑΥ ως προς το 
περιβάλλον φυσιολογικό δέρμα που επαλείφθηκε με την κρέμα ALA (σημαντική 
ικανότητα εντόπισης του φωτοευαισθητοποιητή).  Στην περίπτωση των ΒΚ 
παρατηρήθηκαν υψηλότερες εντάσεις φθορισμού από τις ΑΥ (σημαντική ικανότητα 
συγκέντρωσης του φωτοευαισθητοποιητή). Η μέγιστη ικανότητα συγκέντρωσης του 
φωτοευαισθητοποιητή καθορίστηκε περίπου στις 4-5 ώρες  με ικανοποιητική ικανότητα 
εντόπισης στη βλάβη ως προς το γύρω δέρμα (εικ. 3) και μετά τη 5η ώρα παρατηρήθηκε 
προοδευτική μείωση της έντασης του φθορισμού (σχήμα 17), με τάση διάχυσης του 
φθορισμού έξω από τα όρια του όγκου, δηλαδή μικρότερη ικανότητα συγκέντρωσης του 
φωτοευαισθητοποιητή και μικρότερη ικανότητα εντόπισης του φωτοευαισθητοποιητή. Στις 
ΑΥ ο φθορισμός προοδευτικά ελαττώθηκε σε ένταση και έκταση εντός των ορίων της 
βλάβης , δηλαδή παρατηρήθηκε μείωση της ικανότητας συγκέντρωσης του 
φωτοευαισθητοποιητή με ικανοποιητική ικανότητα εντόπισης του φωτοευαισθητοποιητή. 
Με την τελειοποίηση του συστήματος πολυφασματικής απεικόνισης η διέγερση του 
φωτοευαισθητοποιητή γινόταν στα 425+_10nm ,όπου επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 
διείσδυση στο δέρμα και καλύτερη απορρόφηση από τη ΡρΙΧ και η συλλογή του 
ανακλώμενου φωτός στην κόκκινη φασματική περιοχή, με τη χρήση ειδικού φίλτρου 
ζώνης (650+_35nm)για την ανίχνευση του εκπεμπόμενου φθορισμού της ΡρΙΧ(640 και 
710nm) και των φωτοπροϊόντων της(670nm). Σε κάθε ΑΥ επιλέχτηκαν περιοχές τις 
βλάβης και του περιβάλλοντος υγιούς δέρματος(εικ.4) και υπολογίστηκαν οι διάμεσες 
τιμές έντασης ανά 15 min και αφού έγινε διόρθωση του αυτοφθορισμού του δέρματος 
απεικονίστηκαν σε ιστογράμματα ως προς το χρόνο (σχήμα18). Επίσης έγινε χωρική 
απεικόνιση της έντασης του φθορισμού με χρωματική κλίμακα ανά 15 min (εικ.5). Τα 
ευρήματα ήταν παρόμοια με την προηγούμενη μέθοδο, δηλαδή οι ΑΥ είχαν ικανοποιητική 
ικανότητα συγκέντρωσης του                         
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 Σχήμα 16: Κινητική της συγκέντρωσης του φωτοευαισθητοποιητή ως προς την 
ένταση του φθορισμού και την % επιφάνεια του όγκου, σε σχέση με το χρόνο, σε 
μία ΑΥ. 
 
 

 
 
 
Σχήμα 17 : Κινητική της συγκέντρωσης του φωτοευαισθτοποιητή, ως προς την  ένταση 
φθορισμού και την % επιφάνεια του όγκου, σε σχέση με το χρόνο, σε ένα ΒΚ.  
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Εικόνα 5. Χωρική και ποσοτική απεικόνιση του φθορισμού ΑΥ με χρωματική 
κλίμακα πριν την επάλειψη με ALA και 1,3.5, 5, 6.5 και 18 ώρες μετά. 
Παρατηρούνται ικανοποιητικές εντάσεις φθορισμού 3-7 ώρες μετά την επάλειψη 
με σημαντική εκλεκτικότητα του φθορισμού πάνω στη βλάβη. 
 
φωτοευαισθητοποιητή 3-7 ώρες μετά την επάλειψη του ALA, με μέγιστη τιμή έντασης 
φθορισμού τις 5 ώρες και υψηλή ικανότητα εντόπισης του φωτοευαισθητοποιητή 3-7 ώρες 
μετά την επάλειψη του ΑLΑ. Η ανίχνευση φθορισμού στην πράσινη φασματική περιοχή 
δεν έδειξε σημαντική διαφοροποίηση του λαμβανόμενου σήματος και αντιπροσωπεύει τον 
αυτοφθορισμό του δέρματος(εικ.6). 
 
    

  
 
 
Εικόνα 6. Η ανίχνευση φθορισμού ΑΥ στην πράσινη φασματική περιοχή 
(550+_35nm) με φως διέγερσης 425+_10nm . Δεν παρατηρήθηκε αξιόλογη 
μεταβολή των εντάσεων ως προς το χρόνο. 
 
  Με την ίδια μέθοδο επιλέχτηκαν περιοχές των ΒΚ και υπολογίστηκαν οι διάμεσες τιμές 
των εντάσεων (εικ.7) που μετά διόρθωση του αυτοφθορισμού του δέρματος 
απεικονίστηκαν σε ιστογράμματα (σχήμα 19) και έγινε χωρική και ποσοτική απεικόνιση 
με χρωματική κλίμακα ανά 15 min.(εικ.8). Τα ΒΚ είχαν υψηλή ικανότητα συγκέντρωσης 
του φωτοευαισθητοποιητή 3-6 ώρες με μέγιστες διάμεσες τιμές έντασης φθορισμού στις 5 
ώρες, αλλά ικανοποιητικά επίπεδα έντασης φθορισμού ως τις 14 ώρες μετά την εφαρμογή 
του ΑLΑ και υψηλή ικανότητα εντόπισης του φωτοευαισθητοποιητή στον όγκο 3-6 ώρες, 
ενώ στη συνέχεια παρατηρήθηκε  
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Εικόνα 7 : Ανίχνευση φθορισμού ΒΚ στην κόκκινη φασματική περιοχή 
(650+_35nm) με φως διέγερσης 425+_10nm. Οι διάμεσες εντάσεις διαφόρων 
περιοχών ανά 15’ απεικονίστηκαν στο σχήμα 19. 
 

 
 
Σχήμα 19: Κινητική φθορισμού ΒΚ ως προς το χρόνο. Απεικόνιση των διαμέσων 
εντάσεων ανά 15’ στις επιλεγείσες περιοχές , μετά διόρθωση του αυτοφθορισμού. 
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Εικόνα 8. Χωρική και ποσοτική απεικόνιση του φθορισμού ΒΚ με χρωματική 
κλίμακα πριν την επάλειψη με ALA και 2.3, 3.5, 5, 6.5 και 18 ώρες μετά. 
Παρατηρήθηκαν υψηλές εντάσεις φθορισμού  3-6 ώρες, με μέγιστες τιμές στις 5 
ώρες και 2-5 ώρες μετά την επάλειψη ικανοποιητική εντόπιση φθορισμού πάνω 
στη βλάβη, με τάση διάχυσης στο γύρω δέρμα τις επόμενες ώρες. 
  
Εικόνα 9. Συγκριτική χωρική και ποσοτική απεικόνιση του φθορισμού με 
χρωματική κλίμακα ως προς το χρόνο σε ένα ΒΚ (αριστερά) και μία ΑΥ(δεξιά). Οι 
ΑΥ είχαν μικρότερη ικανότητα συγκέντρωσης του φωτοευαισθητοποιητή από τα 
ΒΚ, αλλά υψηλότερη ικανότητα εντόπισης του φωτοευαισθητοποιητή, με μέγιστη 
διάμεση τιμή έντασης και στις δύο περιπτώσεις τις 4-6 ώρες μετά την εφαρμογή 
του ALA. 
 
αύξηση της έντασης του φθορισμού και στο εγγύς περιβλαβικό δέρμα με αποτέλεσμα 
μείωση της εκλεκτικότητας της μεθόδου. Συγκριτικά, οι ΑΥ είχαν μικρότερη ικανότητα 
συγκέντρωσης του φωτοευαισθητοποιητή από τα ΒΚ , αλλά υψηλότερη ικανότητα 
εντόπισης του φωτοευαισθητοποιητή, με μέγιστη διάμεση τιμή έντασης και στις δύο 
περιπτώσεις 4-6 ώρες μετά την επάλειψη του ALA (σχήμα 20, εικ. 9).   
 

 
 
 
Σχήμα 20. Συγκριτική απεικόνιση της κινητικής των διαμέσων εντάσεων 
φθορισμού ως προς το χρόνο των ΑΥ(μαύρο) και ΒΚ(κόκκινο).  
  

 Είναι ενδιαφέρον ότι η χωρική κατανομή της έντασης του φθορισμού στον όγκο δεν ήταν 
ομοιόμορφη, οφειλόμενη στην ανισότιμη κατανομή των άτυπων κυττάρων του όγκου ή 
στις πιθανώς υπάρχουσες διαφορές των οπτικών ιδιοτήτων του ιστού και ο χρόνος που 
αντιστοιχούσε στη μέγιστη τιμή της έντασης του φθορισμού διέφερε από ασθενή σε 
ασθενή. Έτσι, ο χρόνος έναρξης της ΦΔΘ εξατομικεύτηκε σε κάθε ασθενή ανάλογα με τον 
ευρεθέντα χρόνο μέγιστης τιμής της έντασης φθορισμού. Στην περίπτωση των ΑΥ η 
καμπύλη της έντασης του φθορισμού ως προς το χρόνο ήταν πολύ διαφορετική συγκριτικά 
με αυτή των ΒΚ, προφανώς λόγω διαφορετικής κινητικής του φωτοευαισθητοποιητή στις 
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δύο νόσους. Έτσι, η ικανότητα συγκέντρωσης του φωτοευαισθητοποιητή βρέθηκε υψηλή 
στη περίπτωση των ΒΚ, με διακύμανση των τιμών ακόμη και στους όγκους του ιδίου 
τύπου, ενώ στις ΑΥ η ικανότητα συγκέντρωσης του φωτοευαισθητοποιητή ήταν 
χαμηλή(σχήμα 16,17). 
  Μετά το τέλος της ΦΔΘ ανιχνευόταν φθορισμός μειωμένης έντασης, ενώ 24 ώρες μετά τη 
ΦΔΘ δεν ανεβρέθηκε φθορισμός στη βλάβη σε καμία περίπτωση. Ένα ενδιαφέρον εύρημα 
σε μερικές ΑΥ ήταν η εμφάνιση φθορισμού περιβλαβικά  24 ώρες μετά την επάλειψη 
ΑLΑ, που εξαφανίστηκε την επόμενη ημέρα. Ενώ η ακριβής εξήγηση του φαινομένου δεν 
μπορεί να δοθεί, η  επιβραδυνόμενη εμφάνιση φθορισμού στο φαινομενικά υγιές 
περιβλαβικό δέρμα μπορεί να οφείλεται σε διάχυση ΡpΙΧ ή σύνθεση νέας ΡpΙΧ από τα 
κύτταρα. Η πρώτη εκδοχή δεν συμφωνεί με τα ευρήματα της κινητικής του φθορισμού στις 
ΑΥ, όπου δεν παρατηρήθηκε τάση διάχυσης του φθορισμού, αλλά εντόπιση εντός των 
ορίων της βλάβης. Ιστολογική εξέταση από φαινομενικά υγιές περιβλαβικό δέρμα που 
φθόριζε έδειξε αλλοιώσεις αρχόμενης ΑΥ με ήπια δυσπλασία των κερατινοκυττάρων σε 
σύγκριση με φαινομενικά υγιές δέρμα που δεν φθόριζε και συνηγορεί για νέα παραγωγή 
τοπικά ΡpΙΧ, παρά για διάχυση από τον όγκο.  
 

     3.2 Χρωματική ανάλυση με το Πολυφασματικό Απεικονιστικό Σύστημα 
      Το Πολυφασματικό Απεικονιστικό Σύστημα (ΠΑΣ) χρησιμοποιήθηκε για τη 
χρωματική ανάλυση όλων των βλαβών. Πολλαπλές βαθμονομημένες και διορθωμένες 
εικόνες λήφθηκαν για κάθε περίπτωση πριν τη ΦΔΘ, ανά 5΄ ακτινοβόλησης, μετά το τέλος 
της συνεδρίας και 24, 48 και 72 ώρες μετά τη ΦΔΘ και αναλύθηκαν τα ιστογράμματα της 
απόχρωσης H (Hue), κορεσμού S(Saturation) και φωτεινότητας L(Lightness ) ή  έντασης I 
(Intensity).  
   Το ιστόγραμμα της Hue χρησιμοποιήθηκε για την ποσοτική μέτρηση της ανάπτυξης 
ερυθήματος, αφού το ερύθημα προσδίδει χρωματικά χαρακτηριστικά στον ιστό που 
προσεγγίζουν το χρώμα του αίματος. Παρατηρήθηκε ότι κατά τη διάρκεια της ΦΔΘ και 
μετά το τέλος της αναπτύχθηκε ερύθημα, το οποίο εκφραζόταν με την εμφάνιση μίας νέας 
κορυφής (peak) στο ιστόγραμμα της απόχρωσης (Ηue), 354o+_4o,χωρίς σημαντικές 
διαφοροποιήσεις στον κορεσμό και την ένταση. Για να ταυτοποιηθεί   η σχέση μεταξύ των 
τιμών απόχρωσης (Ηue) και της εμφάνισης του ερυθήματος, έγινε η παρακάτω in vitro 
χρωματική μέτρηση. Τοποθετήθηκε ποσότητα αίματος σε τρυβλίο Petri εύρους 4mm ,πάνω 
σε λευκό υπόστρωμα. Με τη βοήθεια του ΠΑΣ μετρήθηκαν οι τιμές απόχρωσης Ηue και 
βρέθηκαν 0o+_2o, που αντιστοιχούν σε χρωματική περιοχή μεταξύ ερυθρού και ιώδους που 
αντιστοιχούν στη  τιμή του μέγιστου ερυθήματος. Επιλέγοντας περιοχές της εικόνας του 
όγκου με υψηλού βαθμού ερύθημα και την ελάχιστη και μέγιστη τιμή Hue (2o και 358ο) της 
καμπύλης Hue, ως ουδό του ερυθήματος ,έγινε χαρτογράφηση   των χρωματοσημείων της 
εικόνας που χαρακτηρίζονται από αυτές τις τιμές. 
  Ακτινικές υπερκερατώσεις : είναι ενδιαφέρον ότι, η ανάπτυξη ερυθήματος στις ΑΥ είχε 
βαθμιαία αύξηση ανά 5΄ακτινοβόλησης, ως προς την % επιφάνεια και στο τέλος της ΦΔΘ 
παρατηρήθηκε μία νέα κορυφή στο ιστόγραμμα Η (358ο +_2ο )(σχήμα 21, εικ. 10α,β). 
Επίσης, επιλέγοντας τη φασματική περιοχή της νέας κορυφής απόχρωσης ( Η) και 
χαρτογραφώντας την εικόνα έγινε εμφανές ότι το ερύθημα κάλυπτε όλη την επιφάνεια της 
βλάβης, με σαφή αφορισμό στα όριά της, χωρίς ανάπτυξη ερυθήματος στο περιβάλλον 
υγιές δέρμα, παρ ‘όλο ότι η κρέμα ΑLΑ επαλείφθηκε πάνω και 1εκ. γύρω από τη 
βλάβη(εικ. 10γ). Το ερύθημα μειώθηκε την 1η μέρα μετά τη ΦΔΘ και  προοδευτικά από τη 
2η μέρα πλησίασε τις προ της θεραπείας τιμές Hue. 
   Βασικοκυτταρικά καρκινώματα : αντίθετα με την περίπτωση των ΑΥ, στα ΒΚ δεν 
παρατηρήθηκε ανάπτυξη αξιόλογου ερυθήματος κατά τη διάρκεια της ΦΔΘ(εικ. 11 α,β), 
ενώ το ερύθημα έγινε έντονο μία μέρα μετά τη ΦΔΘ, με την εμφάνιση μίας νέας κορυφής 
στο ιστόγραμμα της απόχρωσης Η(εικ. 12 α,β), διατηρήθηκε ως τη 2η μέρα και στη 
συνέχεια μειώθηκε προοδευτικά(σχήμα 22).  
  Πρέπει να σημειωθεί, ότι βρέθηκε στενή σχέση μεταξύ της ανάπτυξης ερυθήματος και της 
κλινικής ίασης της βλάβης, δηλαδή ΑΥ και ΒΚ που δεν ανέπτυξαν σημαντικό ερύθημα 
κατά τη διάρκεια και μετά τη ΦΔΘ είχαν πτωχή θεραπευτική ανταπόκριση. Τα ευρήματα 
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αυτά συμφωνούν με την ιστολογική μελέτη των περιπτώσεων οι οποίες ανέπτυξαν 
σημαντικό ερύθημα μετά τη ΦΔΘ και ιστολογικά έδειξαν απουσία άτυπων κυττάρων μετά 
ένα μήνα, ενώ δερματικοί όγκοι που δεν ανέπτυξαν ερύθημα, ήταν ανθεκτικοί στη 
θεραπεία. 
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3.3 Κλινικά δεδομένα 
 Η θεραπεία ήταν καλά ανεκτή από όλους τους ασθενείς, οι οποίοι ανέφεραν 
αίσθημα καύσου ή κνησμού ή νυγμών από τα πρώτα min της συνεδρίας που στη συνέχεια 
υποχωρούσε σε ένταση, χωρίς να χρειαστεί τοπική αναισθησία. Μετά το τέλος της 
συνεδρίας παρατηρήθηκε ήπιο ερύθημα και οίδημα. 
 Τα υποκειμενικά ενοχλήματα υποχώρησαν 1-2 μέρες μετά τη ΦΔΘ στις ΑΥ, ενώ στα ΒΚ 
αυξήθηκαν σε ποσοστό την 1η και 2η μέρα , με υποχώρηση τη 3η μέρα μετά τη ΦΔΘ 
(σχήμα 23,24).   

Εικόνα 20. Τοπική ΦΔΘ με ALA σε ΑΥ
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  Τις  επόμενες 3-6 μέρες οι βλάβες καλύφθηκαν με μαλακές ορώδεις εφελκίδες και 
ιάθηκαν σε διάστημα 4-6 εβδομάδων χωρίς κλινικά ορατή ουλή, ενώ το περιβάλλον 
φυσιολογικό δέρμα δεν παρουσίασε καμία αλλοίωση.  

Εικόνα 21. Τοπική ΦΔΘ με ALA σε ΒΚ
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3.4 Ιστολογική εξέταση 
 Έγινε ιστολογική εξέταση από βιοψίες ακτινικών υπερκερατώσεων 15 min μετά τη 
ΦΔΘ , που έδειξαν αγγειοδιαστολή με συμφορημένα τριχοειδή, πλήρη ερυθρών 
αιμοσφαιρίων και οξεία φλεγμονή του χορίου με ουδετερόφιλα και εωσινόφιλα 
πολυμορφοπύρηνα και άφθονα μαστοκύτταρα.(E & H, Giemsa, Mast cell Tryptase). Τα 
μαστοκύτταρα εντοπιζόταν περιαγγειακά, αλλά και διάσπαρτα στο χόριο και μερικά ήταν 
αποκοκκιωμένα. Δεν παρατηρήθηκε εκσημασμένη αλλοίωση στις νησίδες του όγκου. 
  Μία έως δύο μέρες μετά τη ΦΔΘ (εικ. 12), τόσο στις ΑΥ όσο και στα ΒΚ, στην επιδερμίδα 
παρατηρήθηκε κενοτοπιώδης εκφύλιση της βασικής στιβάδας , σε διάφορο βαθμό και 
εστίες νέκρωσης επιδερμιδικών κυττάρων. Ευκαιριακά, εκφυλισμένα κερατινοκύτταρα με 
πυκνωτικούς πυρήνες και εωσινόφιλο κυτταρόπλασμα ήταν διασκορπισμένα στις ανώτερες 
στιβάδες της ακανθωτής. Η ακανθωτή στιβάδα παρουσίαζε έντονη σπογγίωση, με 
σχηματισμό μικροφυσσαλίδων. Στο χόριο υπήρχε εκσημασμένη οξεία φλεγμονή, 
αποτελούμενη κυρίως από πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα και λιγότερα εωσινόφιλα, σε 
περιαγγειακή διάταξη αλλά και διάχυτα. Φλεγμονώδη κύτταρα ήταν εμφανή και στην 
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επιδερμίδα, ενώ ομάδες ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων παρατηρήθηκαν στην 
κερατίνη στιβάδα. 
  Όσον αφορά τα αγγεία, παρατηρήθηκαν αρχικά αγγειοδιαστολή και μετά οίδημα του 
ενδοθηλίου, ενώ ενδοαυλικά, αραιά αποστρογγυλωμένα ενδοθηλιακά κύτταρα τα οποία 
είχαν αποκολληθεί και αποπέσει στον αυλό. Στα ΒΚ σημειώθηκε σε εντονώτερο βαθμό 
αγγειακή απόφραξη από φλεγμονώδη κύτταρα και αιμοπετάλια.Το φαινόμενο της 
διαπίδυσης των φλεγμονωδών κυττάρων (ουδετερόφιλων, εωσινόφιλων και 
λεμφοκυττάρων) ήταν εμφανές, καθώς και η δημιουργία θρόμβων ινικής στους αυλούς των 
αγγείων. Σημειώθηκε ικανού βαθμού οίδημα του χορίου, σημείο αυξημένης αγγειακής 
διαπερατότητας.  
 Η φλεγμονώδης διήθηση ήταν επίσης έντονη γύρω και μέσα στους σμηγματογόνους 
αδένες, ενώ ήταν εμφανής πρώιμη εκφύλιση των κυττάρων των σμηγματογόνων αδένων. 
Τα νησίδια του ΒΚ δεν εμφάνισαν ακόμη αλλοιώσεις, εκτός από αυτά που ήταν σε επαφή 
με την επιδερμίδα και παρουσίασαν ανάλογες αλλοιώσεις με της επιδερμίδας. 
  Τρεις μέρες μετά τη ΦΔΘ (εικ. 13α), στην κερατίνη στιβάδα παρατηρήθηκαν 
παρακερατωσικά κεράτινα βύσματα στα στόμια των τριχοσμηγματικών θυλάκων, με 
άφθονα πολυμορφοπύρηνα και μερικές εφελκίδες με πολυμορφοπύρηνα πάνω από 
περιοχές διάβρωσης της επιδερμίδας. Υπήρχε υπερκόκκωση, με έντονα κοκκία 
κερατοϋαλίνης και ήπια ακάνθωση, που στην περίπτωση των ατροφικών ΑΥ εκφραζόταν 
ως αποκατάσταση του ομαλού πάχους και στιβάδων της επιδερμίδας. Κυριαρχούσε έντονο 
ενδοκυττάριο και μεσοκυττάριο οίδημα των κυττάρων της ακανθωτής στιβάδας, με 
σχηματισμό πολύχωρης φυσαλλίδας (δικτυωτή εκφύλιση της επιδερμίδας). Η βασική 
στιβάδα παρουσίαζε ήπια κενοτοπιώδη εκφύλιση. 
 Η φλεγμονώδης διήθηση του χορίου είχε μικτή εικόνα οξείας και υποξείας φλεγμονής 
(πολυμορφοπύρηνα, λεμφομονοπύρηνα ), ενώ τα αγγεία ήταν διασταλμένα και στον αυλό 
τους διακρινόταν δίκτυο ινικής. Εστίες νέκρωσης των κυττάρων των σμηγματογόνων 
αδένων ήταν προφανής. 
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Την τέταρτη μέρα μετά τη ΦΔΘ ((εικ. 13β,γ,δ) στην επιδερμίδα παρατηρήθηκαν παρόμοιες 
αλλοιώσεις με τη τρίτη μέρα, αλλά η δικτυωτή εκφύλιση ήταν πιο έντονη και αφορούσε 
όλο το πάχος της ακανθωτής στιβάδας στις ΑΥ κυρίως, ενώ η υδρωπική εκφύλιση της 
βασικής στιβάδας ήταν λιγότερο σημαντική. Στα ΒΚ, η νέκρωση ομάδων καρκινικών 
κυττάρων έδινε την εικόνα μικρών ή μεγαλύτερων κενοτοπίων στα νησίδια του όγκου, με 
αποφραγμένα τριχοειδή αγγεία και εωσινόφιλες στρόγγυλες μάζες, τόσο στο κέντρο, όσο 
και στην περιφέρειά τους, χαρακτηριστικό νέκρωσης ή απόπτωσης, με ρήξη του 
κυτταροπλάσματος (27). Μικτή φλεγμονώδης διήθηση συνήθως παρατηρήθηκε γύρω από 
τα νησίδια του ΒΚ. 
 Συγχρόνως, σε όλες τις περιπτώσεις σημειώθηκε τάση αποκατάστασης των 
σμηγματογόνων αδένων. 
  Από την έβδομη μέρα ,μία προοδευτική αναγέννηση του δέρματος έγινε εμφανής, που 
κατέληξε σε σχεδόν φυσιολογική μορφολογία 4-6 βδομάδες μετά τη ΦΔΘ. Η συγκριτική 
μελέτη των παρασκευασμάτων πριν τη ΦΔΘ και ένα μήνα μετά με ειδικές χρώσεις (Orcein, 
Van Gieson, Masson’ s trichrome) αποκάλυψαν την εμφάνιση μίας υποεπιδερμιδικής  
ζώνης αποκατάστασης με λεπτές ίνες κολλαγόνου, σε παράλληλη διάταξη προς την 
επιδερμίδα και την προς τα κάτω απώθηση προϋπαρχόντων μαζών βασεόφιλης  εκφύλισης 
του χορίου (εικ. 14). 
 

     3.5 Ποσοστά ίασης 
 Ακτινικές υπερκερατώσεις
  Είκοσι ΑΥ υποβλήθηκαν σε ΦΔΘ με ΑLA. Σε 16 ΑΥ από αυτές (9 ατροφικού τύπου, 5 
ακανθολυτικού και 2 υπερτροφικού τύπου), μετά μία συνεδρία συνολικής δόσης 30mJ/cm2, 
παρουσιάστηκε πλήρης ίαση, κλινική και ιστολογική, σε 14 από τις 16ΑΥ (87,5%). Οι 
υπόλοιπες 2 ΑΥ (1 υπερτροφικού και 1 ακανθολυτικού τύπου) είχαν κλινική ίαση, αλλά 
κατά την ιστολογική εξέταση διαπιστώθηκε ότι παρέμειναν εστίες δυσπλαστικών 
κερατινοκυττάρων. Η περίοδος παρακολούθησης για τις 14 ιαθείσες ΑΥ κυμάνθηκε από 
26-48 μήνες (μέσος όρος 36 μήνες),  χωρίς υποτροπή. 
  Σε 4 ΑΥ με προϋποθέσεις κακής ανταπόκρισης (1 υπερτροφικού τύπου ΑΥ μεγάλου 
μεγέθους στη μύτη, 1 ΑΥ τύπου Bowen μεγάλου μεγέθους επί ουλής αφαιρεθέντος ΒΚ και 
2 ΑΥ τύπου Bowen στην προκνημιαία χώρα) εφαρμόστηκαν 3 συνεδρίες (1 συνεδρία των 
60 mJ/cm2 ανά μήνα ),συνολικής δόσης 180 mJ/cm2,με πλήρη ίαση σε 3 από τις 4 ΑΥ. Η 
τέταρτη ΑΥ (τύπου Bowen, μεγέθους 8 cm 2 ,στην κνήμη) υποβλήθηκε σε 4η συνεδρία 
μετά ένα μήνα (συνολική δόση 240 mJ/cm 2 ), με κλινική και ιστολογική ίαση. Η περίοδος 
παρακολούθησης για τις 4 ιαθείσες ΑΥ κυμάνθηκε από 15-18 μήνες (μέσος όρος 17 
μήνες). Το ολικό ποσοστό ίασης στις ΑΥ ανέρχεται σε 85%   (Εικ. 15 α,β, Πίνακας ΙX ). 
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 Βασικοκυτταρικά καρκινώματα
   Δέκα επτά ΒΚ υποβλήθηκαν σε ΦΔΘ με ΑLA. Από αυτά σε 13 ΒΚ (2 επιπολής τύπου, 5 
οζώδη, 1 μικροοζώδες, 1οζώδες- μικροοζώδες,1 οζώδες κυστικό, 1 οζώδες 
μελαγχρωματικό,2 μετατυπικά) , μετά μία συνεδρία συνολικής δόσης 30mJ/cm2, ιάθηκαν 
,κλινικά και ιστολογικά, τα 8 ΒΚ (61,5%). Πλήρη ίαση είχαν τα 2 επιπολής τύπου, τα 4 
από τα 5 οζώδη, 1 μικροοζώδες και 1 οζώδες-μικροοζώδες ΒΚ. Τα υπόλοιπα 5 ΒΚ 
παρουσίασαν κλινική βελτίωση και  μερική υποχώρηση στην ιστολογική εξέταση. Η 
περίοδος παρακολούθησης για τα 8 ιαθέντα ΒΚ ήταν 20-35 μήνες (μέσος όρος 24 μήνες). 
Υποτροπές δεν παρατηρήθηκαν. 
  Σε 4 ΒΚ με παράγοντες κακής ανταπόκρισης στη ΦΔΘ (1 οζώδες- μικροοζώδες, 1 οζώδες 
μεγάλου μεγέθους και πάχους, 1 οζώδες με εντόπιση στη μύτη και 1 βασικο-
ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα) έγιναν 3 συνεδρίες (1 συνεδρία των 60mJ/cm2 ανά μήνα), 
συνολικής δόσης 180mJ/cm2 με πλήρη ίαση των 4 ΒΚ. Η περίοδος παρακολούθησης ήταν 
12-17 μήνες (μέσος όρος 14 μήνες). Το ποσοστό ίασης στα  ΒΚ συνολικά ανέρχεται σε 
70,59 %( Πίνακας X). 
  Είναι ενδιαφέρον ότι τα ΒΚ, τα οποία χαρακτηρίζονταν ιστολογικά από νησίδια 
καρκινικών κυττάρων που περιβάλλονταν από παχιές δεσμίδες κολλαγόνου, είχαν πτωχή 
ανταπόκριση (εικ.14ε). Αυτό συνηγορεί στο προστατευτικό ρόλο του κολλαγόνου προς τα 
νεοπλασματικά κύτταρα κατά τη διάρκεια της ΦΔΘ. 
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 Τόσον οι ΑΥ, όσο και τα ΒΚ παρουσίασαν πτωχότερη κλινική απάντηση στη ΦΔΘ όταν 
εντοπιζόταν στον κορμό και τα άκρα.( Πίνακας XI, XII ). Επίσης, τα ΒΚ είχαν κλινική 
ανταπόκριση αντιστρόφως ανάλογη με το πάχος τους στις ιστολογικές τομές. ( Πίνακας 
XIII ). 
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     ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
 Η ΦΔΘ στηρίζεται στην απλή αρχή της χορήγησης φωτοευαίσθητων ουσιών,  οι 
οποίοι έχουν την ιδιότητα να συσσωρεύονται εκλεκτικά στους κακοήθεις όγκους, παρά 
στον περιβάλλοντα υγιή ιστό και με την έκθεση στο φως να προκαλούν την καταστροφή 
του όγκου με την παραγωγή singlet οξυγόνου και άλλων κυτταροτοξικών στοιχείων. 
Υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα μέχρι σήμερα, που συνηγορούν για την ικανοποιητική 
θεραπευτική δράση της ΦΔΘ σε κακοήθεις, προκαρκινωματώδεις και ορισμένες καλοήθεις 
δερματολογικές νόσους όπως η ψωρίαση. Εντούτοις, η ΦΔΘ παραμένει μία ερευνητική 
θεραπεία, αφού η εφαρμογή της στην κλινική πράξη είναι πολύπλοκη και απαιτεί τη 
συνεκτίμηση πολλών παραγόντων, όπως τη φαρμακοκινητική του φωτοευαισθητοποιητή 
στον νεοπλασματικό και φυσιολογικό ιστό, την επιλογή της φωτεινής πηγής, τη 
δοσιμετρία, το τρόπο διανομής του φωτός και την αλληλεπίδρασή του με τον ιστό. 
  Η εργασία αυτή είχε ως βασικό σκοπό τη μελέτη του φωτοδυναμικού φαινομένου στα 
φυσιολογικά και καρκινικά κερατινοκύτταρα, τόσο σε in vitro συνθήκες, όσο και στην 
κλινική πράξη. Βασικοί στόχοι ήταν ο προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν 
την αποτελεσματικότητα της μεθόδου, η ανάπτυξη νέων τεχνικών με την επιλογή τοπικώς  
χορηγούμενης ουσίας που οδηγεί στην παραγωγή ενδογενών πορφυρινών από τα κύτταρα-
στόχο σε συνδυασμό με ορατό πολυφασματικό φως καθώς και τη δυνατότητα ευρύτερης 
κλινικής εφαρμογής. 
  Η παρούσα μελέτη αποτελείται από δύο μέρη. Στα in vitro πειράματα διερευνήθηκε η 
δράση της Ηp σε συνδυασμό με λευκό φως σε καρκινικά και φυσιολογικά 
κερατινοκύτταρα, από ασθενείς με ΒΚ και υγιείς μάρτυρες αντίστοιχα, καθώς και σε 
συνθήκες μόνο ακτινοβόλησης ή μόνο επώασης με Ηp. Μελετήθηκε επίσης η επίδραση του 
υποστρώματος κολλαγόνου ως προστατευτικού παράγοντα κατά τη ΦΔΘ.  
  Τα αποτελέσματα θνητότητας των πειραμάτων μας μετά ΦΔΘ στις κυτταροκαλλιέργειες 
με θρεπτικό υλικό KSFM, συμφωνούν με τα αναφερόμενα σε άλλες μελέτες ποσοστά 
θνητότητας μετά ΦΔΘ σε διάφορες κυτταρικές σειρές (135-138). Έτσι, η απάντηση των 
κερατινοκυττάρων στη ΦΔΘ με Ηp, δεν φαίνεται να παρουσιάζει κάποια βιολογική 
ιδιαιτερότητα. 
  Μέχρι σήμερα έχουν γίνει προσπάθειες να καθοριστούν οι παράμετροι που επηρεάζουν 
την επιβίωση των κυττάρων μετά τη ΦΔΘ in vitro, όπως η συγκέντρωση του 
φωτοευαισθητοποιητή, η πυκνότητα ισχύος της φωτεινής πηγής, το μήκος κύματος της 
προσπίπτουσας ακτινοβολίας και ο χρόνος έκθεσης των κυττάρων σ΄αυτή. Εντούτοις άλλες 
μελέτες έδειξαν ότι η αποτελεσματικότητα της ΦΔΘ εξαρτάται από επιπρόσθετους 
παράγοντες, όπως «το περιβάλλον» των νεοπλασματικών κυττάρων (58,127,149-154). 
Μοντέλα πολυκυτταρικών σφαιροειδών (multicellular spheroids) που προσομοιάζουν με 
την in vivo οργάνωση των όγκων είναι τυπικά περισσότερο ανθεκτικά στη ΦΔΘ σε 
σύγκριση με εκθετικά αναπτυσσόμενες κυτταροκαλλιέργειες μονής στιβάδας(155,156). Η  
ανθεκτικότητα αυτή φαίνεται ότι οφείλεται στην αποτελεσματική και ετερογενή πρόσληψη 
του φωτοευαισθητοποιητή από τα κύτταρα , ενώ και άλλοι παράγοντες πρέπει να 
επεισέρχονται σ΄αυτή τη διαδικασία(136). 
  Ενώ η άμεση κυτταροτοξικότητα είναι η κύρια δράση της ΦΔΘ, και άλλοι παράγοντες 
που σχετίζονται με το περιβάλλον του ιστού , όπως η ελαστίνη και το κολλαγόνο, που 
χαρακτηρίζονται από υψηλή χημική συγγένεια με την Hp, φαίνεται ότι παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της μεθόδου. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης του 
φωτοδυναμικού φαινομένου in vivo παρατηρήσαμε ότι ,τα ΒΚ τα οποία κατά την 
ιστολογική εξέταση χαρακτηρίζονταν από νησίδια καρκινικών κυττάρων που 
περιβάλλονταν από άφθονες και  παχιές δεσμίδες κολλαγόνου είχαν πτωχή απάντηση στη 
ΦΔΘ. Και άλλοι συγγραφείς επισημαίνουν τη κακή ανταπόκριση στη ΦΔΘ των ΒΚ με 
άφθονο κολλαγόνο στον όγκο, όπως τα σκληροδερμοειδή ΒΚ(157, 158,159,160). 
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  Θεωρήσαμε σημαντικό να μελετήσουμε την επίδραση διαφόρων εξωκυττάριων 
συστατικών στο μηχανισμό της φωτοευαισθητοποίησης. Επιλέξαμε το κολλαγόνο, επειδή 
είναι σημαντικό συστατικό του περιβάλλοντα το δερματικό όγκο ιστού και συγχρόνως 
παρουσιάζει υψηλή χημική συγγένεια προς την Hp σε in vitro μελέτες(134,140). 
Επιπρόσθετα, εύκολα μπορεί να παρασκευαστεί σε μορφή γέλης(133), η οποία 
προσομοιάζει στην ημιστερεά δομή των ιστών και ιδίως τη μορφολογία του κολλαγόνου 
του δέρματος, όπως έδειξαν μελέτες με φασματοσκοπία και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 
(133,134), οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για in vitro μοντέλο στη δερματολογία. Το 
κύριο συστατικό του συνδετικού ιστού του ανθρώπινου οργανισμού είναι κολλαγόνο 
τύπου-Ι, το οποίο επίσης κυριαρχεί στο δέρμα του ενήλικα (161). 
  Γενικά, σημειώθηκε σημαντική ελάττωση της θνητότητας των κερατινοκυττάρων στη 
ΦΔΘ, τόσο των καρκινικών, όσο και των φυσιολογικών, στις κυτταροκαλλιέργειες που 
επωάστηκαν σε υπόστρωμα κολλαγόνου και το γεγονός αυτό παρατηρήθηκε υπό όλες τις 
συνθήκες ακτινοβόλησης και συγκέντρωσης της Ηp. Οι υπεύθυνοι μηχανισμοί αυτού του 
φαινομένου δεν μπορούν να διαλευκανθούν  πλήρως επί του παρόντος, αλλά τα 
αποτελέσματα των πειραμάτων αποδεικνύουν καθαρά ότι δεν πρόκειται για μία απλή 
μεταβολή των φυσικοχημικών παραμέτρων της μεθόδου κατά τη ΦΔΘ, αλλά για «ενεργή» 
ρόλο του κολλαγόνου. Δηλαδή, τα αποτελέσματα της μελέτης δεν ενισχύουν την υπόθεση 
ότι η παρουσία του κολλαγόνου μπορεί να θεωρηθεί ένας απλός παράγων που μειώνει τη 
δόση φωτός που φθάνει στα κύτταρα  ή της ποσότητας Ηp που μένει διαθέσιμη προς 
πρόσληψη για τα κερατινοκύτταρα. 
  Όσον αφορά τη δόση ακτινοβολίας που δέχονται τα κύτταρα κατά τη ΦΔΘ, θα μπορούσε 
να υποτεθεί ότι αφού η αποτελεσματικότητα της ΦΔΘ βρέθηκε να είναι ανάλογη με την 
εφαρμοζόμενη δόση φωτός(86, 162), η ελάττωση της θνητότητας των κερατινοκυττάρων 
που καλλιεργήθηκαν σε υπόστρωμα κολλαγόνου ίσως οφείλεται στην ελάττωση της δόσης 
φωτός λόγω της γέλης. Εντούτοις, η γέλη κολλαγόνου έχει σχετικά υψηλό διαθλαστικό 
δείκτη και ως εκ τούτου ανακλά μεγάλο ποσοστό της προσπίπτουσας ακτινοβολίας προς τα 
άνω, στην υπερκείμενη κυτταροκαλλιέργεια, με αποτέλεσμα τα κύτταρα να δέχονται 
αθροιστικά υψηλότερο ποσοστό ακτινοβολίας. Άμεση επιβεβαίωση αυτού του 
επιχειρήματος είναι το πείραμα-μάρτυρας «μόνο φως», όπου η θνητότητα ήταν ανεξάρτητη 
από το υπόστρωμα και επομένως η προσπίπτουσα δόση φωτός στα κύτταρα, ήταν περίπου 
ίση σε όλα τα πειράματα. 
  Εναλλακτικά, η προστατευτική δράση του κολλαγόνου κατά τη ΦΔΘ θα μπορούσε να 
ερμηνευθεί, είτε ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης στην πρόσληψη Ηp από τα κύτταρα, 
λόγω της υψηλής χημικής συγγένειας του κολλαγόνου με την Ηp(134,140), περιορίζοντας 
το ποσό του διαθέσιμου φαρμάκου για τα κύτταρα, είτε ως ένα είδος φραγμού που 
εμποδίζει την Ηp να φτάσει στα κύτταρα, λόγω κάλυψης μεγάλου μέρους επιφάνειας της 
κυτταρικής μεμβράνης από το κολλαγόνο. Εντούτοις, η μέτρηση της Ηp,  που παραμένει 
στο υπερκείμενο διάλυμα της κυτταροκαλλιέργειας μετά 4 ώρες επώαση, δεν συνηγορεί 
για μειωμένη πρόσληψη από τα κερατινοκύτταρα που αναπτύχθηκαν σε υπόστρωμα 
κολλαγόνου. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση των προ-επωασθέντων κυτταροκαλλιεργειών 
με Ηp το ποσοστό θνητότητας των κερατινοκυττάρων πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι 
ανεξάρτητο από τη φύση του υποστρώματος, ενώ ήταν σημαντικά χαμηλό σ΄όλες τις 
περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκε υπόστρωμα κολλαγόνου . 
 Συμπερασματικά, φαίνεται ότι υπάρχει ένας ενεργής ρόλος του κολλαγόνου στην 
απάντηση των κερατινοκυττάρων στη ΦΔΘ. Η επίδραση του κολλαγόνου έχει προφανώς 
στόχο την κυτταρική μεμβράνη των προσκολλημένων κυττάρων, παρά το κυτταρόπλασμά 
τους.  Πράγματι, το κολλαγόνο δεν έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιεί την ενδοκυττάρια 
φωτοδιεγερμένη Ηp με μεταφορά ενέργειας ή να επηρεάζει τη δραστικότητα του singlet 
οξυγόνου που παράγεται ενδοκυτταρίως, αφού είναι γνωστό ότι αυτό μπορεί να διαχυθεί 
στα κύτταρα σε μία απόσταση μικρότερη του 0,1 μm (93,94,163-165) και το μήκος 
διάχυσης των άλλων παραγομένων κυτταροτοξικών στοιχείων είναι προφανώς παρόμοιο. 
Αντίθετα, λόγω της στενής γειτνίασής του με την κυτταρική μεμβράνη, το κολλαγόνο 
μπορεί να επηρεάζει σημαντικά την κατανομή και τη δυναμική της συνδεδεμένης Ηp με 
την κυτταρική μεμβράνη  και των πλησιέστερων κυτταρικών δομών (πολυμερή του 
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κυτταροσκελετού, υποδοχέων επιφανείας του κυττάρου), οι οποίες παίζουν πρωτεύοντα 
ρόλο στην κυτταρική απάντηση κατά το φωτοδυναμικό φαινόμενο (58,119,152). Έτσι, ενώ 
οι ενδοκυττάριοι στόχοι είναι σημαντικοί στην ΦΔΘ (164,166,167) στην περίπτωση 
κυτταροκαλλιεργειών με βραχύ χρόνο επώασης της Ηp ο κύριος παράγοντας της 
θνητότητας των κυττάρων είναι πιθανώς η καταστροφή της κυτταρικής 
μεμβράνης(135,168,169,170). 
   Από άλλη άποψη, το υπόστρωμα κολλαγόνου θα μπορούσε να τροποποιήσει τις ιδιότητες 
φωτοευαισθησίας της Ηp που είναι συνδεδεμένη με την κυτταρική μεμβράνη ή/και την 
κατανομή και συγκέντρωσή της. Στην πρώτη περίπτωση, το κολλαγόνο θα μπορούσε να 
μεταβάλλει τη φωτοευαισθητοποιό δράση της συνδεδεμένης με την κυτταρική μεμβράνη 
Ηp, είτε με απενεργοποίηση του διεγερμένου φωτοευαισθητοποιητή, είτε πιθανότερο με 
αλληλεπίδραση στις παραγόμενες κυτταροτοξικές ουσίες. Πράγματι,  είναι γνωστό ότι η 
οξείδωση των αμινοξέων από τη ΦΔΘ με Ηp είναι έντονη (171,172) και πιθανώς είναι 
αποτέλεσμα της γρήγορης και ικανής αλληλεπίδρασής τους με το singlet οξυγόνο και τις 
ελεύθερες ρίζες. Ομοίως, υπάρχει μερική τροποποίηση των φωτοχημικών ιδιοτήτων της Ηp 
που ενσωματώνεται σε γέλη κολλαγόνου(134). Προφανώς, τα φωτοπροϊόντα που 
παράγονται κατά τη ΦΔΘ από την ενσωματωμένη στο κολλαγόνο Ηp έχουν διαφορετικές 
οδούς δράσης και καταλήγουν σε διαφορές στην κατανομή και φύση των παραγομένων 
φωτοτοξικών προϊόντων. Έτσι, τα παράγωγα της συνδεδεμένης με τις κυτταρικές 
μεμβράνες Ηp, πιθανώς απενεργοποιούνται  πριν να ασκήσουν την καταστροφική τους 
δράση. 
  Εναλλακτικά, το κολλαγόνο θα μπορούσε να επηρεάσει την κατανομή και συγκέντρωση 
της συνδεδεμένης με την κυτταρική μεμβράνη Ηp, αφού έχει βρεθεί ότι το κολλαγόνο 
αλληλεπιδρά έντονα με την Ηp(140). Σε παλαιότερη μελέτη βρέθηκε ότι η Ηp μπορεί να 
διαλυθεί σε γέλη σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις και η ενσωματωμένη σε γέλη κολλαγόνου 
Ηp δεν απομακρύνεται εύκολα με επανειλημμένες πλύσεις της γέλης με φυσιολογικό 
ορό(134). Προφανώς το κολλαγόνο ασκεί πολύ υψηλή χημική συγγένεια προς την Ηp και 
αυτό αποτελεί την «κινητήρια δύναμη» για την απόσπαση της Ηp από την κυτταρική 
μεμβράνη. Η υπόθεση αυτή φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται με το εύρημα της μελέτης μας, ότι 
η ανθεκτικότητα στη θεραπεία λόγω του κολλαγόνου είναι ανάλογη με το χρόνο 
προσκόλλησης των κυττάρων στο κολλαγόνο, δηλαδή όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος 
προσκόλλησης στο κολλαγόνο, τόσο υψηλότερο το ποσοστό  του φαρμάκου που διαχέεται 
από την κυτταρική μεμβράνη προς τη γέλη του κολλαγόνου. 
  Αντίθετα, στην περίπτωση των κυτταροκαλλιεργειών σε τρυβλία Petri δεν συμβαίνει 
παρόμοια απώλεια της συνδεδεμένης με τη μεμβράνη Ηp και κατά συνέπεια, η υπόθεση ότι 
το κολλαγόνο έχει τη δυνατότητα απόσπασης της συνδεδεμένης Ηp φαίνεται  ότι είναι 
συμβατή με τα αποτελέσματα των πειραμάτων. Εντούτοις, είναι απαραίτητο να γίνουν 
περαιτέρω μελέτες για τον καθορισμό του μηχανισμού με τον οποίο το εξωκυττάριο 
υπόστρωμα επηρεάζει τη φωτοευαισθητοποιό δράση των κυττάρων και επομένως τη 
θεραπευτική απάντηση της ΦΔΘ.  
    Στο δεύτερο μέρος της μελέτης που αφορά την εφαρμογή τοπικής ΦΔΘ με  δ-
αμινολεβουλινικό οξύ (ΑLΑ) σε επιπολής δερματικούς όγκους, όπως ΑΥ και ΒΚ, 
παρατηρήθηκε υψηλό ποσοστό κλινικής και ιστολογικής ίασης (85 % στις ΑΥ και 70,59 % 
στα ΒΚ). Μέχρι σήμερα, κλινικές μελέτες κατέληξαν σε υψηλά ποσοστά ίασης (52,85,173) 
ή λιγότερο υψηλά ποσοστά ίασης(157,158,160,174)(Πίνακας XIV).  
  Οι συγγραφείς προσπάθησαν να εξηγήσουν τις ιδιαιτερότητες των όγκων που επηρεάζουν 
την κλινική απάντηση. Όγκοι με αυξημένη μελάγχρωση δεν απαντούν στην τοπική ΦΔΘ 
με ΑLΑ, όπως τα μελαγχρωματικά ΒΚ και το μελάνωμα (157,160) και όγκοι σε 
ανατομικές περιοχές όπως τα άκρα έχουν δυσμενέστερη απάντηση από αυτούς που 
εντοπίζονται στην κεφαλή(176). O Wolf και συν. υποστηρίζει ότι  η αποτελεσματικότητα 
της θεραπείας είναι αντιστρόφως ανάλογη με το πάχος του όγκου και ανεξάρτητη από τον 
ιστολογικό τύπο του(157), ενώ αντίθετα η Svanberg και συν. καταλήγουν στο συμπέρασμα 
ότι τα επιπολής και οζώδη ΒΚ απαντούν 
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πάντα καλά, ενώ η νόσος Bowen έχει μικρότερη απάντηση στη ΦΔΘ παρά το μικρό 
Πίνακας XIV. Αποτελέσματα ΦΔΘ με 5-ALA 20% σε δερματικούς όγκους 
Συγγραφέας Αριθμός 

βλαβών 
Χρόνος 
εφαρμογής 
ALA 

Ένταση και 
δόση φωτός 

Πλήρης 
ίαση 

Βασικοκυτταρικ
ά 
καρκινώματα 

    

Kennedy(52) 
1990 

 80a 3-6 h 150-
300mW/cm2 

  15-150 J/cm2

90% 

Kennedy(85) 
1992 

300a 3-6 h     » 79% 

Warloe(173) 
1992 

 96 >3 h 100-
150mW/cm2

  50-100 J/cm2

 96% 
 

Wolf(157) 
1993 

 37a 

 10b
4 h   50-

100mW/cm2 

   _

 97%a

 10%b

Hurlimann(175) 
1994 

 72a 

 15b
_   _ 

  _ 
 94%a 

 33%b

Cairduff(158) 
1994 

 16 3-6 h 150mW/cm2 

125-250 J/cm2
 50% 

Svanberg(174) 
1994 

 55a 

 25b
4-6 h 110mW/cm2 

  60 J/cm2
 100%a 

 64%b

Calzavara-
Pinton 
1995 (160) 

 23a 

 30b
6-8 h 100mW/cm2 

 60-80 J/cm2
 87%a 

 50%b

Ακτινικές 
υπερκερατώσεις 

    

Kennedy(52) 
1990 

 10 3-6 h 150-
300mW/cm2 

  15-150 J/cm2

 90% 

Wolf(148) 
1993 

  9 4 h  50-100mW/cm2 

   _
100% 

Calzavara-
Pinton 
1995(160) 

50 6-8 h 100mW/cm2 

  60-80 J/cm2
 84% 

Szeimies(176) 
1995 

17(κεφαλή) 
19(άκρα) 

5-6 h 160 mW/cm2 

150 J/cm2
 71% 
  0% 

 
a Επιπολής βλάβες. 
b Οζώδεις βλάβες. 
 
πάχος της, θεωρώντας τον ιστολογικό τύπο του όγκου και όχι το πάχος του ως πιο 
σημαντικό παράγοντα(174).  
  Μία προφανής εξήγηση των διαφορετικών συμπερασμάτων σ΄αυτές τις κλινικές μελέτες 
θα μπορούσε να είναι ο μικρός αριθμός των περιπτώσεων και το σύντομο χρονικό 
διάστημα παρακολούθησης, καθώς και η θέσπιση διαφορετικών κριτηρίων για τον 
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καθορισμό της πλήρους θεραπευτικής απάντησης, η οποία γινόταν κυρίως με την κλινική 
εκτίμηση. Έτσι, η Svanberg στον τελικό αριθμό των ιαθέντων όγκων συμπεριέλαβε και τις 
υποτροπιάζουσες βλάβες που επιτυχώς θεραπεύτηκαν με ένα δεύτερο κύκλο ΦΔΘ(174), 
ενώ σε περιπτώσεις που μελετήθηκαν οι βλάβες μετά τη θεραπεία με ιστολογική εξέταση, 
το ποσοστό ίασης με κλινική εκτίμηση μειώθηκε (159,160). 
  Η έλλειψη ενιαίων κριτηρίων για την πρόγνωση της θεραπευτικής απάντησης των 
δερματικών όγκων στην τοπική ΦΔΘ και συγκρίσιμων θεραπευτικών πρωτοκόλλων έχει 
ως αποτέλεσμα ευρεία διαφοροποίηση  των χρησιμοποιούμενων μεθόδων, ως προς τις 
πηγές φωτός, την ολική δόση φωτός, το ρυθμό και αριθμό των συνεδριών της ΦΔΘ και τη 
μέθοδο παρασκευής του σκευάσματος ΑLΑ, με σκοπό την καλύτερη απορρόφησή του. 
  Διάφορες πηγές φωτός χρησιμοποιήθηκαν στην τοπική ΦΔΘ με ΑLΑ. Οι Kennedy και 
Wolf χρησιμοποίησαν προβολέα διαφανειών, που εκπέμπει ορατό φως συνεχούς 
φάσματος, με ειδικά φίλτρα (52,85,157). Ο Calzavara-Pinton προτίμησε το argon pumped 
laser που εκπέμπει μονοχρωματική ακτινοβολία 630 ή 635nm (160) και η Svanberg 
παλμικό διπλής συχνότητας Nd:YAG laser(174). Πρόσφατα ο Szeimies έδειξε τη 
βιολογική αποτελεσματικότητα μίας λάμπας αλογόνου 1200W, πολυφασματικού φωτός 
580-740nm, με πλεονεκτήματα έναντι των laser την εύκολη χρήση και το φθηνότερο 
εξοπλισμό και υποστήριξε την υπεροχή της ευρέος φάσματος ακτινοβολίας στη ΦΔΘ με 
ΑLΑ, αφού μπορεί να διεγείρει και τα φωτοπροϊόντα της PpIX, χλωρίνες ως προς τη 
χημική σύνθεση(71,72), με αποτέλεσμα μεγαλύτερο κβαντικό πεδίο singlet οξυγόνου (87). 
Οι περισσότερες κλινικές εφαρμογές της ΦΔΘ με ΑLΑ έγιναν με κόκκινο φως 630nm, 
λόγω της αυξημένης διείσδυσης των μεγαλυτέρων μηκών κύματος στους ιστούς, σε τρόπο 
ώστε, η οπτική διείσδυση στα 630nm είναι περίπου 8-10 mm και στα 400-500nm 
αντίστοιχα 1-2mm. Εντούτοις, η ΡpΙΧ που παράγεται από το ΑLΑ, έχει μέγιστη τιμή 
απορρόφησης στα 410nm (Soret band) και 3 μικρότερες κορυφές στα 510, 545 και 580nm.  
  Αντίθετα με τις εξωγενώς χορηγούμενες πορφυρίνες, που είναι μεγάλα μόρια μη ικανά να 
εισχωρήσουν ικανοποιητικά στο δέρμα, το μικρό μόρια του ΑLΑ σε τοπική εφαρμογή 
διεισδύει εύκολα στην ανώμαλη παρακερατωσική κεράτινη στιβάδα ή σε διαβρωμένη 
επιδερμίδα (85),που χαρακτηρίζει διάφορες δερματολογικές νόσους όπως η ακτινική 
υπερκεράτωση, η ψωρίαση, το βασικοκυτταρικό και ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Το 
ΑLΑ χρησιμοποιήθηκε σε διάφορες πυκνότητες και έκδοχα, με κλειστή περίδεση συνήθως 
επί 4-6 ώρες, ενώ αναφέρονται καλύτερα αποτελέσματα με πιο παρατεταμένη κλειστή 
περίδεση στα οζώδη ΒΚ, άνω των 12 ωρών (177), ή συνδυασμό του ΑLΑ με χηλική ένωση 
του  Fe, τη δεσφερριοξαμίνη (82). 
  Δοκιμάστηκαν διάφορα εμπειρικά φωτοθεραπευτικά σχήματα, με χαμηλή πυκνότητα 
ισχύος και διακεκομμένη ακτινοβόληση(178) ή επαναλαμβανόμενες καθημερινές 
συνεδρίες ΦΔΘ(160), με παρόμοια αποτελέσματα. 
  Είναι ανάγκη να θεσπιστούν παράμετροι εκτός της πυκνότητας ισχύος και της συνολικής 
δόσης της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, σαν μέτρο σύγκρισης για τη θεραπευτική έκβαση 
της ΦΔΘ, σε τρόπο ώστε να λαμβάνονται οι ιδανικές συνθήκες όπου τα ποσοστά 
θεραπευτικής απάντησης είναι υψηλά και να αποφεύγονται οι παράγοντες θεραπευτικής 
αποτυχίας. 
  Μερικοί ερευνητές προσπάθησαν να καθορίσουν τον ιδανικό χρόνο έναρξης και τη 
διάρκεια της ακτινοβόλησης, εκτιμώντας την εμφάνιση φθορισμού στη βλάβη, με τη 
βοήθεια λάμπας του Wood (52,85,157,159) ή LIF (Laser induced fluorescence)(174). 
Υπάρχουν μελέτες που καταλήγουν στο συμπέρασμα μίας αναλογικής σχέσης μεταξύ της 
ανάπτυξης φθορισμού και της αποτελεσματικότητας της ΦΔΘ(170) και θεωρούν την 
ελάττωση της έντασης του φθορισμού μετά τη ΦΔΘ (photobleaching) ως έμμεσο δείκτη 
της ποσότητας του παραγομένου  singlet οξυγόνου και κατ΄επέκταση της θεραπευτικής 
έκβασης(74), ενώ άλλοι δεν επιβεβαιώνουν αυτή την υπόθεση(82,128, 180).  
  Εντούτοις η ελάττωση του φθορισμού του όγκου κατά τη διάρκεια της ΦΔΘ και ο όρος 
φωτοκάθαρση (photobleaching) πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, διότι η σχέση της 
με την πραγματική διακύμανση της συγκέντρωσης του φωτοευαισθητοποιητή είναι 
πολύπλοκη, αφού η φωτοκάθαρση αναπαριστάνει μία ελάττωση της απορρόφησης και 
ικανότητας φθορισμού του φωτοευαισθητοποιητή και δεν συνεπάγεται απόλυτα την 



 97

ελάττωση της συγκέντρωσής του στη βλάβη. Έτσι, η μετατόπιση του 
φωτοευαισθητοποιητή σε άλλα σημεία μέσα στο κύτταρο μετά την ακτινοβόληση (181), ή 
η μετατροπή του φωτοευαισθητοποιητή από τη μορφή μονομερών σε συγκροτήματα ή η 
παραγωγή φωτοπροϊόντων(75) μπορεί να επηρεάσει την ένταση εκπομπής φθορισμού. Εξ 
άλλου, αν οι μηχανισμοί του φωτοδυναμικού φαινομένου και της φωτοκάθαρσης είναι 
διαφορετικοί, δεν είναι δυνατόν να συσχετιστούν. 
  Υπάρχει λοιπόν ανάγκη καθιέρωσης μίας μεθόδου παρακολούθησης στο κλινικό 
περιβάλλον, που θα αντιπροσωπεύει την πραγματική και in real time κατανομή του 
φωτοευαισθητοποιητή στην περιοχή ενδιαφέροντος. Επίσης, το λαμβανόμενο σήμα από 
την επιφάνεια ενός φθορίζοντος μέσου εξαρτάται από τις οπτικές ιδιότητες του μέσου στα 
μήκη κύματος διέγερσης και εκπομπής του φθορισμού και από τη χωρική κατανομή του 
φωτοευαισθητοποιητή. Πιθανόν αλλαγές στις οπτικές ιδιότητες του ιστού κατά την 
ακτινοβόληση (πχ λόγω αλλαγής της αιματικής ροής) ή αλλαγή του αυτοφθορισμού του 
δέρματος πρέπει να ληφθούν υπ΄όψη.  
  Μελετήσαμε την κινητική του φθορισμού στις ΑΥ και ΒΚ και έγινε προσδιορισμός της 
ικανότητας συγκέντρωσης του φωτοευαισθητοποιητή στη βλάβη και της ικανότητας 
κατανομής του φωτοευαισθητοποιητή ως προς το χρόνο, με διόρθωση του αυτοφθορισμού 
του δέρματος, με σκοπό να επιλεχθεί ο ιδανικός χρόνος ακτινοβόλησης που 
εξατομικεύθηκε σε κάθε ασθενή. Στη μελέτη αυτή εκτιμήθηκε επίσης μία δεύτερη 
παράμετρος, η ανάπτυξη ερυθήματος μετά τη ΦΔΘ και τις επόμενες μέρες, ως κλινική 
έκφραση του φωτοδυναμικού φαινομένου, σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της ΦΔΘ 
και βρέθηκε ότι η απεικόνιση του ερυθήματος που αναπτύσσεται στη βλάβη, όπως 
παρίσταται με το ιστόγραμμα H (Hue), αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη της φωτοτοξικής 
δράσης και κατ΄επέκταση της αποτελεσματικότητας της ΦΔΘ.  
  Είναι ενδιαφέρον, ότι αντίθετα με το ερύθημα που προκαλείται από την UVB 
ακτινοβολία, όπου υψηλότερες δόσεις προκαλούν εντονότερη ερυθηματογόνο αντίδραση 
του δέρματος(182), κατά τη ΦΔΘ με ΑLΑ η προοδευτική αύξηση της δόσης της 
ακτινοβολίας τείνει το ερύθημα του δέρματος σε ένα επίπεδο κορεσμού, μετά το οποίο 
περαιτέρω αύξηση της δόσης του φωτός δεν συνεπάγεται εντονότερο ερύθημα(183). Αυτό 
προφανώς οφείλεται στη φωτοκάθαρση της ΡpΙΧ μετά την αλληλεπίδρασή της με το 
singlet οξυγόνο και τις ελεύθερες ρίζες, επομένως μεγαλύτερη αύξηση της δόσης της 
ακτινοβολίας δεν έχει δράση στην ανάπτυξη ερυθήματος και στην απάντηση του όγκου. 
Φυσικά, δεν παρατηρήθηκε ερύθημα στην περίπτωση μόνο επάλειψης της βλάβης με ΑLΑ 
ή μόνο ακτινοβόλησης με ορατό φως. 
  Με βάση τα δεδομένα της βιβλιογραφίας, τα ευρήματα της μελέτης των ιστολογικών 
εξετάσεων και των μετρήσεων του φθορισμού και του αναπτυσσόμενου ερυθήματος, ο 
μηχανισμός της τοπικής ΦΔΘ με ΑLΑ στην καταστροφή των δερματικών όγκων πρέπει να 
αφορά αφ΄ ενός την άμεση κυτταροτοξικότητα των νεοπλασματικών κυττάρων και 
αφ΄ετέρου τη μη ειδική δράση των αγγείων και της φλεγμονής στον όγκο. 
 Ειδική άμεση κυτταρόλυση: κατά τη ΦΔΘ παράγονται δραστικά στοιχεία οξυγόνου και 
ιδιαίτερα singlet οξυγόνο (58,92). Στη ΦΔΘ με ΑLΑ, η ελαττωμένη δράση του ενζύμου 
φερροχελατάσης των καρκινικών κυττάρων οδηγεί στη συσσώρευση ΡpΙΧ και 
μεταβολικών προϊόντων της(χλωρίνες)  στα μιτοχόνδρια(97,99), με αποτέλεσμα 
καταστροφή των μιτοχονδρίων με την ακτινοβόληση. Άλλος κυτταρικός στόχος της ΦΔΘ 
είναι τα λυσοσώματα(70,97,101), τα οποία προσλαμβάνουν το φωτοευαισθητοποιητή, 
οπότε παρουσία φωτός οι υδρολάσες των λυσοσωμάτων χύνονται στο κυτταρόπλασμα και 
προκαλούν κυτταρικό θάνατο. Κυρίως προσβάλλονται η κυτταρική και ενδοκυττάριες 
μεμβράνες. 
Μη ειδική δράση στα αγγεία-φλεγμονώδης αντίδραση: αρχικά παρατηρείται 
αγγειοσυστολή(128), που ακολουθείται από εκτεταμένη καταστροφή του αγγειακού 
δικτύου του όγκου. Παρατηρείται οίδημα των ενδοθηλιακών κυττάρων, αποκόλληση και 
απόπτωσή τους στον αυλό των αγγείων. Στη συνέχεια γίνεται εμφανής στάση του αίματος, 
συσσώρευση φλεγμονωδών κυττάρων, προσκόλληση αιμοπεταλίων, σχηματισμός θρόμβου 
ινικής και διαπήδηση φλεγμονωδών κυττάρων διαμέσου των αγγειακών τοιχωμάτων. Λόγω 
αυξημένης έκφρασης των μορίων προσκολλητικότητας (adhesion molecules) και των 
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αντίστοιχων υποδοχέων, προκαλείται έκλυση κυττοκινών , όπως επίσης παραγόντων 
φλεγμονής και παραγόντων πήξης (ισταμίνη, PDF platelet derived factor κ.α.) που 
επιτείνουν τη χημειοταξία κυττάρων της φλεγμονής , με τελικό αναμενόμενο αποτέλεσμα 
καταστροφή του όγκου. 
  Στα ΒΚ, η καταστροφή του όγκου φαίνεται ότι οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υποξία 
του όγκου (ισχαιμική αγγειακή νέκρωση), λόγω σχηματισμού θρόμβων και απόφραξης των 
αγγείων, με αποτέλεσμα τη στέρηση θρεπτικών ουσιών στον όγκο(122). Εκδηλώνεται με 
κενοτόπια του κυτταροπλάσματος των νεοπλασματικών κυττάρων και σχισμές στις 
βλάστες, ως επίσης με το σχηματισμό εωσινόφιλων σφαιριδίων στο κέντρο ή την 
περιφέρεια των βλαστών(27)(εικόνα). Η φλεγμονώδης διήθηση είναι κυρίως μικτή στα 
ΒΚ, δεν εισχωρεί στις νεοπλασματικές βλάστες και είναι λιγότερο εκσημασμένη από τις 
ΑΥ και ως εκ τούτου  ευθύνεται λιγότερο για την καταστροφή του όγκου από την εισβολή 
των φλεγμονωδών κυττάρων.  
  Η έκκριση αγγειοδραστικών αμινών από τα φλεγμονώδη κύτταρα έχει σαν αποτέλεσμα 
αύξηση της διαπερατότητας του ενδοθηλίου των αγγείων και περιαγγειακό οίδημα. 
Αγγειοδραστικές ουσίες όπως η ισταμίνη, οι πρωτεάσες, προϊόντα του μεταβολισμού του 
αραχιδονικού οξέος  και κυττοκίνες, όπως ο TNFa(Tumor Necrosis Factor)(184) πρέπει να 
εμπλέκονται, ενώ το φλεγμονώδες εξίδρωμα μπορεί να συμπαρασύρει το συνδεδεμένο με 
πρωτεΐνη φωτοευαισθητοποιητή σε βαθύτερα σημεία του όγκου(185). Tα μαστοκύτταρα 
είναι επίσης ευαίσθητα στη ΦΔΘ με έκκριση ισταμίνης (122), η οποία ερεθίζει τις τελικές 
νευρικές απολήξεις προκαλώντας το αίσθημα κνησμού ή νυγμών που παρατηρείται από τα 
πρώτα min της ΦΔΘ. Ανάλογο υποκειμενικό αίσθημα αναφέρουν οι ασθενείς με 
ερυθροποιητική πρωτοπορφυρία μετά την έκθεσή τους στον ήλιο, ενώ η ιστολογική 
εξέταση των δερματικών βλαβών τους αμέσως μετά την ακτινοβόληση δείχνει οίδημα του 
χορίου και αποκοκκίωση των μαστοκυττάρων , που ακολουθείται από διήθηση με 
ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα(186). 
  Το ερύθημα του δέρματος είναι το ερυθρό συστατικό του χρώματος του δέρματος και 
οφείλεται στον αυξημένο αριθμό των τριχοειδών του χορίου ή/και την αύξηση της 
διαμέτρου τους και της αιματικής ροής. Το Πολυφασματικό Απεικονιστικό Σύστημα 
(ΠΑΣ) έχει τη δυνατότητα λήψης εικόνων υψηλής πιστότητας, αντικειμενικής, ποσοτικής 
και επαναλήψιμης μέτρησης και χαρτογράφησης των χρωματικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής ενδιαφέροντος, ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισμού, και στερείται των 
μειονεκτημάτων των συμβατικών συστημάτων ποσοτικών χρωματικών μετρήσεων 
(colorimeters) όπως η ανάγκη σταθερών συνθηκών φωτισμού,  επαφής του συστήματος με 
την εξεταζόμενη περιοχή, που συνεπάγεται λανθασμένες μετρήσεις λόγω της εκ πιέσεως 
αλλαγής του χρώματος του δέρματος και της συνολικής εκτίμησης του χρώματος μιας 
ποικιλόχρωμης βλάβης. 
  Η μελέτη των ιστολογικών εξετάσεων των δερματικών βιοψιών μετά τη ΦΔΘ έδειξε 
αρχικά αγγειοδιαστολή και έπειτα απόφραξη των τριχοειδών λόγω οιδήματος των 
ενδοθηλιακών κυττάρων, σχηματισμό θρόμβου ινικής και συσσώρευση φλεγμονωδών 
κυττάρων λόγω στάσης(εικόνα). Η αγγειοδιαστολή στο υποκείμενο φλεβικό σκέλος του 
αγγειακού δικτύου πρέπει να ευθύνεται για το ιώδες χρώμα στο ερύθημα που αναπτύχθηκε 
μετά τη ΦΔΘ λόγω της διάθλασης Raleigh του υποκείμενου χορίου(145). 
  Είναι ενδιαφέρον, ότι τα ΒΚ που ανταποκρίθηκαν καλά στη ΦΔΘ με ΑLΑ δεν ανέπτυξαν 
ερύθημα κατά τη διάρκεια της θεραπείας και αμέσως μετά, αλλά επιβραδυσμένο ερύθημα 
έγινε εμφανές μία μέρα μετά τη ΦΔΘ. Το φαινόμενο αυτό σε συνδυασμό με τα ευρήματα 
του φθορισμού (υψηλή ικανότητα συγκέντρωσης του φωτοευαισθητοποιητή) και των 
ιστολογικών εξετάσεων (απουσία εισβολής φλεγμονωδών κυττάρων στον όγκο), θα 
μπορούσε ίσως να ερμηνευτεί με την υπόθεση ότι στα ΒΚ ο κύριος μηχανισμός της 
τοπικής ΦΔΘ με ΑLΑ είναι η ειδική άμεση κυτταροτοξικότητα. Η επίδραση της ΦΔΘ στα 
αγγεία οδηγεί σε στάση του αίματος και φαίνεται ότι ευθύνεται για την επιβραδυσμένη 
ανάπτυξη του ερυθήματος και αποτελεί ένα συμπληρωματικό μηχανισμό δράσης στην 
καταστροφή του όγκου., ενώ η φλεγμονώδης αντίδραση παίζει μικρότερο ρόλο σε 
σύγκριση με τις ΑΥ. Αντίθετα, στην περίπτωση των ΑΥ , όπου η ανάπτυξη ερυθήματος 
παρουσιάζει προοδευτική αύξηση πολύ νωρίς και κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης, η 
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μελέτη των ιστολογικών τομών δείχνει πρώιμη εισβολή στην επιδερμίδα και η ικανότητα 
συγκέντρωσης του φωτοευαισθητοποιητή εκτιμάται χαμηλή στις βλάβες, ο φλεγμονώδης 
μηχανισμός φαίνεται να κατέχει το κύριο ρόλο στο φωτοδυναμικό φαινόμενο. 
  Ανεξάρτητα από τον εμπλεκόμενο μηχανισμό, η ικανότητα εκτίμησης του χρόνου της 
μεγίστης έντασης φθορισμού του φωτοευαισθητοποιητή σε κάθε μία βλάβη πριν τη ΦΔΘ , 
συνιστά σημαντική παράμετρο για την εξατομίκευση της έναρξης της ΦΔΘ και οδηγεί ένα 
βήμα στη βελτιστοποίηση της μεθόδου. Η απεικόνιση και ποσοτικοποίηση του ερυθήματος 
που αναπτύσσεται κατά τη ΦΔΘ και τις επόμενες μέρες , ιδιαίτερα όσον αφορά την 
παράμετρο Η(Hue) βρέθηκαν να σχετίζονται σαφώς με την κλινική και ιστολογική 
απάντηση του όγκου και αποτελεί ένα αξιόπιστο προγνωστικό παράγοντα της 
αποτελεσματικότητας της ΦΔΘ. 
  Η τοπική ΦΔΘ με ΑLΑ δίνει ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην θεραπεία των επιπολής 
δερματικών όγκων. Με την καθιέρωση ιδανικών συνθηκών και μεθόδων καθώς και 
προγνωστικών παραγόντων, η τοπική ΦΔΘ με ALA θα αποτελέσει στο μέλλον μία 
αποδεκτή εναλλακτική θεραπεία για διάφορους όγκους του δέρματος.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης είναι (187,188,189,190,191,192,193,194,195,196): 

 Η θνητότητα των καρκινικών κερατινοκυττάρων, που καλλιεργήθηκαν σε πρωτογενείς 
κυτταροκαλλιέργειες χωρίς/ ή με υπόστρωμα κολλαγόνου και επωάστηκαν με 
αιματοπορφυρίνη, μετά την ακτινοβόληση με ορατό φως είναι σημαντικά υψηλότερη 
από αυτή των φυσιολογικών κερατινοκυττάρων που καλλιεργήθηκαν με τις ίδιες 
συνθήκες. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν εκλεκτική καταστροφή των καρκινικών 
κερατινοκυττάρων από τη φωτοδυναμική θεραπεία. 

 Η θνητότητα των κερατινοκυττάρων μετά τη φωτοδυναμική θεραπεία μειώνεται 
σημαντικά με την επίδραση του υποστρώματος κολλαγόνου, τόσο στα φυσιολογικά, 
όσο και καρκινικά κερατινοκύτταρα, πιθανώς λόγω ενός «προστατευτικού ρόλου» του 
κολλαγόνου στη καταστροφική δράση της φωτοδυναμικής θεραπείας στα κύτταρα. 

 Η αύξηση της πυκνότητας της Ηρ με σταθερές τις λοιπές συνθήκες, καθώς και η 
αύξηση της πυκνότητας ισχύος της ακτινοβολίας με σταθερές τις λοιπές συνθήκες 
βρέθηκαν ότι επηρεάζουν αρνητικά την επιβίωση των κυττάρων, τόσο στις 
κυτταροκαλλιέργειες με υπόστρωμα κολλαγόνου, όσο και στις κυτταροκαλλιέργειες 
χωρίς υπόστρωμα κολλαγόνου, με καλύτερη επιβίωση των κερατινοκυυτάρων που 
καλλιεργούνται σε υπόστρωμα κολλαγόνου. 

 Η τοπική φωτοδυναμική θεραπεία με 5-αμινολεβουλινικό οξύ αποδεικνύεται 
αποτελεσματική θεραπεία για τους επιπολής δερματικούς όγκους, όπως οι ακτινικές 
υπερκερατώσεις και τα βασικοκυτταρικά καρκινώματα, με υψηλό ποσοστό ίασης(85% 
και 70,59% αντίστοιχα).  

 Ο καθορισμός της ικανότητας συγκέντρωσης του φωτοευαισθητοποιητή, όπως αυτή 
παρίσταται με το ιστόγραμμα I(Intensity) του φθορισμού, είναι σημαντικός  για την 
εξατομίκευση του χρόνου έναρξης της ακτινοβόλησης κατά τη φωτοδυναμική θεραπεία 
με 5-αμινολεβουλινικό οξύ.  

 Η απεικόνιση και ποσοτικοποίηση του ερυθήματος που αναπτύσσεται στη βλάβη κατά 
τη διάρκεια της ΦΔΘ και τις επόμενες μέρες, όπως παρίσταται με το ιστόγραμμα Hue, 
βρέθηκε να έχει στενή σχέση με την κλινική και ιστολογική απάντηση του όγκου και 
αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη της φωτοτοξικής δράσης του φωτοευαισθητοποιητή και 
κατ΄επέκταση προγνωστικό παράγοντα της αποτελεσματικότητας της φωτοδυναμικής 
θεραπείας. 

 Η κινητική ανάπτυξης του ερυθήματος στα βασικοκυτταρικά καρκινώματα και στις 
ακτινικές υπερκερατώσεις και τα ευρήματα της ιστολογικής μελέτης συνηγορούν υπέρ 
διαφορετικού μηχανισμού καταστροφής του όγκου μετά τη φωτοδυναμική θεραπεία. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
  Η φωτοδυναμική θεραπεία βασίζεται στην ικανότητα ορισμένων ουσιών , όπως 
πορφυρινών ή παραγώγων τους, να συσσωρεύονται εκλεκτικά στον καρκινικό παρά στον 
περιβάλλοντα υγιή ιστό. Η διέγερση του φωτοευαισθητοποιητή με φως έχει ως αποτέλεσμα 
την καταστροφή του όγκου, λόγω παραγωγής singlet οξυγόνου και ελεύθερων ριζών. 
  Στην παρούσα εργασία εκτιμήθηκε η αποτελεσματικότητα της φωτοδυναμικής θεραπείας 
με αιματοπορφυρίνη σε κυτταροκαλλιέργειες καρκινικών και φυσιολογικών 
κερατινοκυττάρων που καλλιεργήθηκαν χωρίς ή με υπόστρωμα κολλαγόνου. Τα καρκινικά 
κερατινοκύτταρα βρέθηκαν πιο ευαίσθητα από τα φυσιολογικά στη φωτοδυναμική 
θεραπεία. Ανεξάρτητα με τη δόση της ακτινοβολίας και την πυκνότητα του 
φωτοευαισθητοποιητή τα κερατινοκύτταρα που καλλιεργήθηκαν σε υπόστρωμα 
κολλαγόνου , τόσο τα καρκινικά όσο και τα φυσιολογικά, βρέθηκαν περισσότερο 
ανθεκτικά στη φωτοδυναμική θεραπεία, ενώ δεν παρατηρήθηκε ανάλογη προστατευτική 
δράση του κολλαγόνου στην περίπτωση πειραμάτων-μαρτύρων (μόνο με ακτινοβόληση και 
μόνο με αιματοπορφυρίνη).  
  Τριάντα επτά δερματικοί όγκοι, 20 ακτινικές υπερκερατώσεις(ΑΥ) και 17 
βασικοκυτταρικά καρκινώματα(ΒΚ) υποβλήθηκαν σε φωτοδυναμική θεραπεία με 
αμινολεβουλινικό οξύ με ποσοστά πλήρους ίασης 85% και 70,6% αντίστοιχα. Η μελέτη 
των ιστολογικών τομών έδειξε ειδικά ευρήματα του μηχανισμού καταστροφής στις ΑΥ και 
ΒΚ. Οι περισσότερες βλάβες ανέπτυξαν μέγιστο φθορισμό 1,5-4 ώρες μετά την επάλειψη 
με ΑLΑ. Η ικανότητα συγκέντρωσης του φωτοευαισθητοποιητή βρέθηκε υψηλή στα ΒΚ 
και χαμηλή στις ΑΥ, ενώ η μέγιστη τιμή έντασης του φθορισμού διέφερε σε κάθε όγκο, σε 
τρόπο ώστε να εξατομικεύεται η ώρα έναρξης της ακτινοβόλησης. Η κινητική του 
ερυθήματος που αναπτύσσεται μετά τη φωτοδυναμική θεραπεία βρέθηκε να διαφέρει στις 
ΑΥ και ΒΚ και συμφωνεί με τα ευρήματα των ιστολογικών εξετάσεων. Η ανάπτυξη τέλος 
του ερυθήματος έχει στενή σχέση με το φωτοτοξικό αποτέλεσμα και πρέπει να θεωρείται 
ένας αξιόπιστος παράγοντας της αποτελεσματικότητας της φωτοδυναμικής θεραπείας. 
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SUMMARY 
Photodynamic therapy is based on the property of particular porphyrin-derived or related 
compounds to accumulate preferentially in the tumor than in the normal surrounding tissue. 
Activation of the compound by light results in tumor destruction, presumably through the 
intermediate formation of singlet oxygen or other cytotoxic agents.   
In the present study the efficacy of hematoporphyrin-mediated photodynamic treatment is 
compared for keratinocytes grown on Petri dishes versus collagen gel. Malignant cells were 
found to be constantly more sensitive to photodynamic therapy than normal keratinocytes. 
It is found that independently of the light dose and of the drug concentration, keratinocytes 
on collagen exhibited increased resistance to photodynamic treatment in comparison with 
those on Petri dish. The relative degree of resistance is essentially the same for both 
malignant and normal cells. Interestingly, no protection is afforded by the collagen gel to 
the cells in the corresponding control (light only and hematoporphyrin only) experiments.  
  Thirty seven malignancies, 20 solar keratoses(SK) and 17 basal cell carcinomas(BCC) 
were submitted to photodynamic therapy with aminolevulinic acid(ALA-PDT). The overall 
cure response rate for SK was 85% and 70,6% for BCC. Specific histological findings in 
sequential histology were indicative of the destructive mechanisms in SK and BCC. Most 
of the lesions developed peak fluorescence 1,5-4 hours after ALA application. The 
photosensitizer accumulation efficiency was found high in BCC and low in SK. It was 
worth noticing that the peak fluorescence differed among tumors, even of the same type 
and this was an indication to start the irradiation more objectively. Time course  erythema 
elicitation was found to differ between SK and BCC in accordance with recorded 
histological differences relative to PDT- destruction mechanisms. Erythema development 
was shown to correlate significantly with the phototoxic effect and might be considered a 
reliable predictor of PDT efficacy. 
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