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Περίλθψθ 

Παρότι ο καρκίνοσ του προςτάτθ κεωρείται μια κεραπεφςιμθ αςκζνεια, οι 

ςφγχρονεσ κεραπείεσ που εφαρμόηονται ςυνικωσ προκαλοφν δυςάρεςτεσ 

παρενζργειεσ ςτουσ αςκενείσ. Λφςθ ςε αυτό το πρόβλθμα ζρχεται να δϊςει μια 

καινοφρια κεραπεία ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ νόςου του καρκίνου: θ Φωτοδυναμικι 

Θεραπεία. Θ Φωτοδυναμικι Θεραπεία βαςίηεται ςτθ δράςθ τριϊν παραγόντων: του 

φωτόσ, του οξυγόνου και του φωτοευαιςκθτοποιθτι, ο ςυνδυαςμόσ των οποίων 

προκαλεί τθν καταςτροφι των κυττάρων. Ζνασ καινοφργιοσ, 2θσ γενιάσ 

φωτοευαιςκθτοποιθτισ για χριςθ ςτθ Φωτοδυναμικι Θεραπεία του καρκίνου του 

προςτάτθ είναι θ Μετα-τετρα(υδροξυφαινυλ)χλωρίνθ (m-THPC), θ οποία ζχει ιδθ 

λάβει ζγκριςθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ για ςυμπλθρωματικι κεραπεία 

προχωρθμζνων καρκίνων τθσ κεφαλισ και του τραχιλου με το εμπορικό όνομα 

Foscan®. Θ ζρευνα τα τελευταία χρόνια ςτρζφεται ςτθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων 

μεταφοράσ τα οποία κα ενιςχφςουν τθν ενδοκυττάρια ςυγκζντρωςθ του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτα καρκινικά κφτταρα, βελτιϊνοντασ ζτςι τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ Φωτοδυναμιισ Θεραπείασ. Σα λιποςϊματα προςφζρουν 

πολλά πλεονεκτιματα ωσ ςυςτιματα μεταφοράσ. Πρόςφατα ζγινε ο εγκλειςμόσ τθσ 

m-THPC ςε λιποςϊματα PEG (εμπορικό όνομα Fospeg®) για να ενιςχυκεί θ 

πρόςλθψι τθσ από τα καρκινικά κφτταρα.  

κοπόσ τθσ εργαςίασ είναι θ ςυγκριτικι μελζτθ τθσ πρόςλθψθσ από κφτταρα 

τθσ καρκινικισ ςειράσ του προςτάτθ LNCaP τθσ ελεφκερθσ και τθσ εγκλειςμζνθσ 

λιποςωμιακισ m-THPC . Θ εργαςία ςυνίςταται από τον πειραματικό προςδιοριςμό 

τθσ ενδοκυττάριασ ςυγκζντρωςθσ του φωτοευαιςκθτοποιθτι ςε κφτταρα που ζχουν 

επωαςτεί για διαφορετικοφσ χρόνουσ με δυο διαφορετικζσ αρχικζσ ςυγκεντρϊςεισ 

τθσ ελεφκερθσ και τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC και τθ μεταξφ τουσ 

ςφγκριςθ.  

Από τα αποτελζςματα που ελιφκθςαν, προκφπτει ότι θ εγκλειςμζνθ 

λιποςωμιακι m-THPC ζχει ταχφτερθ και μεγαλφτερθ απορρόφθςθ από τα καρκινικά 

κφτταρα ςε ςχζςθ με τθν ελεφκερθ m-THPC, κάτι το οποίο ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία 

για τθ κλινικι εφαρμογι τθσ Φωτοδυναμικισ Θεραπείασ. Θ ταχφτερθ και 

μεγαλφτερθ απορρόφθςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι από τα καρκινικά κφτταρα 

ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ τθσ φωτοδυναμικισ δόςθσ, γεγονόσ που ςυμβάλλει 

ςθμαντικά ςτον περιοριςμό ι ακόμα και εξάλειψθ τθσ παραμζνουςασ 

φωτοευαιςκθςίασ, τθσ ςθμαντικότερθσ παρενζργειασ τθσ Φωτοδυναμικισ 

Θεραπείασ.  

Λζξεισ κλειδιά: καρκίνοσ του προςτάτθ, Φωτοδυναμικι Θεραπεία, m-THPC, 

εγκλειςμζνθ λιποςωμιακι m-THPC, Foscan®, Fospeg®, λιποςϊματα 
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Abstract 

Although prostate cancer is considered a curable disease, the current 

treatments cause disagreeable side effects that greatly decrease the patient’s life 

quality.  The solution to this problem appears to be a new therapy against cancer 

Photodynamic Therapy, which  is based on the combined action of three agents: 

light, oxygen and photosensitizer. Meta-tetrahydroxyphenylchlorin (m-THPC) is a 

new 2nd generation photosensitizer, , already approved by the European Union for 

palliative treatment of advanced head and neck cancer under the trade name 

Foscan®. Research is focused on the development of systems that will transfer the 

photosensitizer into the cancer cell, in order to improve the efficiency of 

Photodynamic Therapy. Liposomes serve such a purpose, and a novel formulation of  

m-THPC incorporated in PEGylated liposomes has been developed. This new 

photosensitizer belongs to the third generation of photosensitizers and is known 

under the trade name Fospeg®. 

The aim of this work is the comparative study of the intracellular 

concentration of the free and liposomal m-THPC in the prostate cancer cell line 

LNCaP. This work consists of the experimental determination of the intracellular 

concentration of the photosensitizer in cells that have been incubated for different 

incubation times with two different initial concentrations of free and liposomal m-

THPC and the comparison between them.  

Results show that the absorption of liposomal m-THPC from the cancer cells 

is faster and higher compared to free m-THPC, which is very important for the 

clinical application of Photodynamic Therapy. The rapid accumulation of the 

photosensitizer in the cancer cells contributes to the reduction of the photodynamic 

dose which results in lower risk for photosensitivity, improving the patient’s quality 

of life.  

Keywords: prostate cancer, Photodynamic Therapy, m-THPC, liposomal m-

THPC, foscan®, fospeg®, liposomes 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Καρκίνοσ του 

προςτάτη 

1.1 Η νόςοσ του  καρκύνου  του προςτϊτη  

Ο καρκίνοσ του προςτάτθ είναι ο δεφτεροσ ςε ςυχνότθτα εμφάνιςθσ 

καρκίνοσ ςτον άνδρα μετά τον καρκίνο του πνεφμονα και αποτελεί παγκοςμίωσ τθν 

κυριότερθ αιτία νοςθρότθτασ και κνθςιμότθτασ των ανδρϊν μεγάλθσ θλικίασ.  Με 

τθν αφξθςθ όμωσ του προςδόκιμου ηωισ τείνει να καταλάβει τθν πρϊτθ κζςθ, και 

αυτό διότι με τθν αφξθςθ τθσ θλικίασ αυξάνεται θ πικανότθτα εμφάνιςισ του. Είναι 

κατουςίαν αςκζνεια τθσ τρίτθσ θλικίασ και ο μζςοσ όροσ διάγνωςισ τθσ ςτισ ΘΠΑ 

είναι τα 72 χρόνια. Ευρωπαίοι και Αμερικανοί ζχουν υψθλά ποςοςτά κνθςιμότθτασ, 

με τα πιο υψθλά να παρατθροφνται ςτουσ Αφροαμερικάνουσ. Σα χαμθλότερα 

ποςοςτά παρατθροφνται ςτισ αςιατικζσ φυλζσ. Ο καρκίνοσ του προςτάτθ 

εμφανίηεται ςτο 50% των ανδρϊν μετά τα 70 και  ςε ποςοςτό που προςεγγίηει το 

100% μετά τα 90 [1], [2]. Μόνο ςτισ ΘΠΑ το 2009 υπολογίηεται ότι υπιρξαν 192280 

καινοφριεσ περιπτϊςεισ και 27360 κάνατοι[3]. τισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ο 

καρκίνοσ του προςτάτθ δεν ζχει ςυμπτϊματα κακϊσ αναπτφςςεται  με πολφ αργοφσ 

ρυκμοφσ. Τπάρχουν όμωσ και περιπτϊςεισ που ο καρκίνοσ εξαπλϊνεται ςε όλο τον 

οργανιςμό με επικετικό τρόπο.  

Σα αίτια του καρκίνου του προςτάτθ παραμζνουν άγνωςτα. Κλινικζσ μελζτεσ 

δείχνουν μία αυξθμζνθ πικανότθτα ανάπτυξθσ καρκίνου του προςτάτθ με τθν 

πάροδο τθσ θλικίασ. Είναι πικανι επίςθσ μια γενετικι προδιάκεςθ ςτθν ανάπτυξθ 

του καρκίνου του προςτάτθ. Άνδρεσ με ςυγγενι πρϊτου βακμοφ με καρκίνο του 

προςτάτθ ζχουν 2-8% μεγαλφτερο κίνδυνο να τον αναπτφξουν από ότι ο γενικόσ 

πλθκυςμόσ. Ζχουν επίςθσ μελετθκεί περιβαλλοντικοί και διαιτθτικοί παράγοντεσ, θ 

επαγγελματικι δραςτθριότθτα, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, διάφοροι 

λοιμογόνοι παράγοντεσ και οι ςεξουαλικζσ ςυνικειεσ, χωρίσ όμωσ να ζχουν βρεκεί 

επαρκι ςτοιχεία για κανζναν από αυτοφσ[4]. 
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1.2 Φυςιολογύα του προςτϊτη  

Ο προςτάτθσ είναι ζνασ αδζνασ που βρίςκεται κάτω από τθν ουροδόχο 

κφςτθ των ανδρϊν. Παράγει ουςίεσ που είναι κρεπτικζσ για το ςπζρμα και 

επθρεάηουν το ςυντελεςτι ιξϊδουσ του  υγροφ εκςπερμάτωςθσ (μετατρζποντασ το 

ςε πθχτι μάηα και ζπειτα ξανά πάλι ςε υγρό). Οι ςπερματοδόχεσ κφςτεσ  βρίςκονται 

παραπλεφρωσ του προςτάτθ και μοιάηουν με μικρά τςαμπιά από ςταφφλι [5]. Σο 

ζκκριμά τουσ αποτελεί το 

μιςό περίπου του 

ςπερματικοφ υγροφ, ενϊ το 

μεγαλφτερο μζροσ από το 

υπόλοιπο εκκρίνεται από τον 

προςτάτθ*6+.Αυτό 

διοχετεφεται ςτθν κατϊτερθ 

περιοχι του προςτάτθ.  

Ο ςπερματικόσ πόροσ 

είναι ζνασ ςωλινασ που 

ενϊνει τουσ όρχεισ με τον 

προςτάτθ. Σο ςπζρμα 

απελευκερϊνεται μζςα από 

τον εκςπερματικό πόρο ςτο κζντρο τθσ ουρικρασ, θ οποία περνά μζςα από το 

κζντρο του προςτάτθ. Σα νεφρα που ελζγχουν τθ ςτφςθ του πζουσ βρίςκονται 

παραπλεφρωσ του προςτάτθ. Αυτά τα νεφρα μπορεί να καταςτραφοφν κατά τθ 

διάρκεια κεραπείασ για τον καρκίνο του προςτάτθ, οδθγϊντασ ςε ανικανότθτα*5+. 

 

1.3 Σταδιοπούηςη του καρκύνου του προςτϊτη  

Θ ςταδιοποίθςθ είναι μια διαδικαςία ςυλλογισ πλθροφοριϊν που αφοροφν 

τον καρκίνο του προςτάτθ προκειμζνου να εκτιμθκεί θ εξάπλωςι του, αν δθλαδι 

βρίςκεται εντόσ του προςτατικοφ αδζνα και αν υπάρχει διικθςθ ςε γειτονικοφσ 

ιςτοφσ ι αν ζχει μεταςτακεί ςε απομακρυςμζνα όργανα[4]. 

Θ γνϊςθ του ςταδίου τθσ αςκζνειασ είναι ςθμαντικι, προκειμζνου να 

ακολουκθκεί θ κατάλλθλθ κεραπευτικι αγωγι. Σο κλινικό ςτάδιο κακορίηεται με 

βάςθ τθν δακτυλικι εξζταςθ, τον προςδιοριςμό του ειδικοφ προςτατικοφ αντιγόνου 

(P.S.A.)1 ςτο αίμα, τισ ακτινογραφικζσ και πυρθνικζσ εξετάςεισ (αξονικι/μαγνθτικι 

τομογραφία, ςπινκθρογράφθμα οςτϊν) και τθ βιοψία του προςτάτθ. Θ βιοψία 

                                                           
1
 Σο PSA ι ειδικό προςτατικό αντιγόνο είναι ουςία που εκκρίνεται από τα επικθλιακά κφτταρα του 

προςτάτθ και μζςω μιασ απλισ αιμολθψίασ παρζχει τθ δυνατότθτα ζγκαιρθσ διάγνωςθσ τθσ νόςου. 

Εικόνα 1.1:Θζςθ του προςτάτθ ςτο ανκρϊπινο ςϊμα 
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χρθςιμοποιείται για να κακορίςει τθν κλίμακα Gleason2. Θ κλίμακα Gleason 

(Gleason grade) κυμαίνεται από 1 ζωσ 5 και περιγράφει πόςο διαφοροποιθμζνα 

είναι τα καρκινικά κφτταρα από τα φυςιολογικά και πόςο πικανόν είναι να 

εξαπλωκεί ο όγκοσ. Σο 1 ςυμβολίηει τθ λιγότερο επικετικι μορφι καρκίνου. Θ 

τελικι πακολογοανατομικι ταξινόμθςθ ςε ςτάδια (πακολογοανατομικό ςτάδιο) 

γίνεται όταν ο πακολογοανατόμοσ εξετάςει τον προςτάτθ, τισ ςπερματοδόχεσ 

κφςτεσ και του λεμφαδζνεσ (αν ζγινε λεμφαδενεκτομι) που αφαιρζκθκαν κατά τθν 

διάρκεια τθσ ριηικισ προςτατεκτομισ [3], [7], [8] 

Σο ςφςτθμα που ςιμερα επικρατεί διεκνϊσ για τθ ςταδιοποίθςθ του καρκίνου του 

προςτάτθ είναι το ςφςτθμα ΣΝΜ. 

 Σο «Σ» (Tumor) μπορεί να είναι 1 ζωσ 4 όπου το 1 είναι ζνασ μικροςκοπικόσ 

(περιοριςμζνοσ ςτον προςτάτθ) καρκίνοσ και το 4 είναι εκείνοσ που 

εκτείνεται ςε γειτονικοφσ του προςτάτθ ιςτοφσ. 

 Σο «Ν» (Node) που ςθμαίνει λεμφαδζνασ. Μπορεί να είναι 0 (Ν0), όταν δεν 

υπάρχουν μεταςτάςεισ ςε λεμφαδζνεσ, μζχρι 3, Ν3 που υποδθλϊνει 

ευμεγζκεισ μεταςτάςεισ ςε λεμφαδζνεσ. 

 Σο «Μ» (Metastasis) καταγράφεται από Μ0, χωρίσ μεταςτάςεισ μζχρι Μ1 

που ςθμαίνει μεταςτάςεισ ςε απομακρυςμζνουσ λεμφαδζνεσ (Μ1a), ςτα 

οςτά (Μ1b), ςε άλλα απομακρυςμζνα όργανα όπωσ πχ ςτο ςυκϊτι, κλπ. 

(M1c).  

 

1.4 Σύγχρονεσ θεραπεύεσ  για την αντιμετώπιςη του καρκύνου του 

προςτϊτη  

Αν και το προςδόκιμο ηωισ των αςκενϊν ζχει βελτιωκεί και αυξθκεί 

ςθμαντικά, οι κεραπείεσ που εφαρμόηονται ςιμερα προκαλοφν δυςάρεςτεσ 

παρενζργειεσ. Θ κεραπεία ι οι κεραπείεσ που εφαρμόηονται ςε κάκε αςκενι, 

εξαρτϊνται από διάφορουσ παράγοντεσ όπωσ τθ ςταδιοποίθςθ του όγκου (πόςο 

γριγορα εξελίςςεται ο όγκοσ, πόςο ζχει εξαπλωκεί), τθν θλικία και το προςδόκιμο 

ηωισ του αςκενοφσ, κακϊσ και από τα πικανά οφζλθ και παρενζργειεσ τθσ κάκε 

κεραπείασ. Μερικζσ από τισ πιο ςφγχρονεσ κεραπείεσ που εφαρμόηονται ςιμερα 

αναφζρονται παρακάτω με τισ παρενζργειεσ τουσ:*9] 

 ΒΡΑΧΤΘΕΡΑΠΕΙΑ: Θ βραχυκεραπεία είναι μια μορφι ακτινοκεραπείασ που 

χορθγείται από πολφ κοντινι απόςταςθ, διότι θ πθγι τθσ ακτινοβολίασ 

                                                           

2 Ζνα ςφςτθμα βακμονόμθςθσ για τον καρκίνο του προςτάτθ που βαςίηεται ςτθν όψθ του ιςτοφ 

μζςα από το μικροςκόπιο. 
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τοποκετείται εντόσ του καρκινικοφ όγκου. Με χειρουργικό τρόπο 

εμφυτεφονται εντόσ του όγκου του προςτάτθ ςτερεά ραδιενεργά 

ιςότοπα*10].  

Παρενζργειεσ: Θ διαδικαςία προκαλεί ουρθτικά προβλιματα όπωσ θ αργι 

και θ επϊδυνθ οφρθςθ ςχεδόν ςε όλουσ τουσ άνδρεσ, τα οποία ενδζχεται να 

χρειαςτοφν φαρμακευτικι αγωγι για να υποχωριςουν. Επίςθσ κάποιοι 

αςκενείσ αναπτφςςουν προβλιματα ςτφςθσ εξαιτίασ των ραδιενεργϊν 

εμφυτευμάτων.  

 

 ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Θ χθμειοκεραπεία μπορεί να είναι ωφζλιμθ για 

αςκενείσ ςε προχωρθμζνο ςτάδιο καρκίνου και βοθκάει τόςο ςτθν 

ανακοφφιςθ από τον πόνο, κακϊσ και ςτθν επζκταςθ του προςδόκιμου βίου. 

Δυςτυχϊσ θ χθμειοκεραπεία δεν εςτιάηει ςε μία ςυγκεκριμζνθ περιοχι του 

ςϊματοσ και ζτςι επθρεάηονται όλα τα γοργά διαιροφμενα κφτταρα του 

ςϊματοσ.  

Παρενζργειεσ: Θ χθμειοκεραπεία μπορεί να προκαλζςει πολλζσ 

παρενζργειεσ, τόςεσ ϊςτε να υπερτεροφν των πλεονεκτθμάτων τθσ, όταν 

εφαρμόηεται ςε καρκίνο πρϊιμου ςταδίου. Μερικζσ από αυτζσ είναι οι 

πεπτικζσ διαταραχζσ όπωσ θ απϊλεια τθσ όρεξθσ, θ διάρροια, θ ναυτία κτλ, 

οι δερματικζσ διαταραχζσ όπωσ θ απϊλεια τριχϊν και θ ευαιςκθςία του 

δζρματοσ, οι αιματολογικζσ διαταραχζσ όπωσ θ αναιμία και θ ευαιςκθςία 

ςτισ λοιμϊξεισ λόγω του χαμθλοφ αρικμοφ  ερυκρϊν αιμοςφαιρίων και 

λευκοκυττάρων και οι νευρολογικζσ διαταραχζσ όπωσ ο πονοκζφαλοσ και θ 

ςφγχυςθ. 

 

 ΚΡΤΟΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Αυτι θ μζκοδοσ περιλαμβάνει τθν 

είςοδο ειδικϊν βελονϊν ςτον προςτάτθ διαμζςου του περινζου (περιοχι 

ανάμεςα ςτον πρωκτό και το όςχεο). Χρθςιμοποιϊντασ μία διορκικι κεφαλι 

υπεριχων που παρακολουκεί και ελζγχει τθν διαδικαςία ψφξθσ, ο 

προςτάτθσ ψφχεται ςε μία προςπάκεια καταςτροφισ των κυττάρων*7+.  

Παρενζργειεσ: Οι παρενζργειεσ ςυνικωσ οφείλονται ςτθν καταςτροφι του 

περιβάλλοντα ιςτοφ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ. Μερικζσ από αυτζσ 

είναι το οίδθμα ςτθν περιοχι των γεννθτικϊν οργάνων, ενόχλθςθ κατά τθν 

οφρθςθ, αιματουρία, ουρικι απόφραξθ, ουρθκροπρωκτικό ςυρίγγιο, 

ανικανότθτα και ακράτεια*10]. 

 

 ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ:Θ ορμονοκεραπεία είναι μια ςυςτθματικι αφαίρεςθ 

τθσ τεςτοςτερόνθσ από το ςϊμα για κάποια χρονικι περίοδο, θ οποία κα 

κακυςτεριςει ι κα ςταματιςει τθν ανάπτυξθ και  εξάπλωςθ του καρκίνου 

του προςτάτθ. 
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 Παρενζργειεσ: Θ παραμονι ι θ απομάκρυνςθ των παρενεργειϊν εξαρτάται 

από τθν προςαρμοςτικότθτα του οργανιςμοφ ςτα καινοφρια δεδομζνα. 

Μερικζσ από τισ παρενζργειεσ είναι θ δυςκοιλιότθτα ι διάρροια, θ ναυτία, 

αφξθςθ ι μείωςθ τθσ όρεξθσ, πριξιμο του ςτικουσ (γυναικομαςτία), 

διαταραχζσ φπνου, ανικανότθτα, μείωςθ τθσ οςτικισ και μυϊκισ μάηασ, 

ςφγχυςθ και θπατικά προβλιματα*10],[11]. 

 

 ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Θ εξωτερικι ραδιοκεραπεία είναι μια διαδεδομζνθ και 

παλιά μζκοδοσ αντιμετϊπιςθσ τθσ νόςου. ε αντίκεςθ με τθ  βραχυκεραπεία 

θ ακτινοβολία (ακτίνεσ Χ) εκπζμπεται από εξωτερικι πθγι. Είναι 

αποτελεςματικι ςτθν καταςτροφι των καρκινικϊν κυττάρων αλλά 

ταυτόχρονα μπορεί να πλιξει παρακείμενο υγιι ιςτό.  

Παρενζργειεσ: τισ παρενζργειεσ μπορεί να περιλαμβάνονται ουρολογικά 

προβλιματα όπωσ ακράτεια, ςυχνοουρία, αιματουρία και δυςκολία ςτθν 

οφρθςθ, που μπορεί να διαρκζςουν κάποιεσ εβδομάδεσ μετά τθ κεραπεία, 

ςτομαχικζσ διαταραχζσ, ανικανότθτα κακϊσ και πρωκτίτιδα και 

προςτατίτιδα. 

 

 ΠΡΟΣΑΣΕΚΣΟΜΗ:Θ προςτατεκτομι είναι μία από τισ πιο παλιζσ κεραπείεσ 

για τον καρκίνο του προςτάτθ και αναφζρεται ςτθν αφαίρεςθ του αδζνα του 

προςτάτθ. Αυτι θ κεραπεία είναι μια επεμβατικι μζκοδοσ που μπορεί να 

διεκπεραιωκεί με μία μόνο τομι ςτθν κάτω κοιλιακι χϊρα ι ςτο περίνεο, ι 

με μια ςειρά από μικρζσ τομζσ (λαπαροςκοπικι και ρομποτικι τεχνικι).  

Παρενζργειεσ: Όντασ χειρουργικι επζμβαςθ, μπορεί να ςυμβοφν 

εγχειρθτικζσ επιπλοκζσ όπωσ καρδιακι ι εγκεφαλικι ςυμφόρθςθ, κρόμβοι 

και μόλυνςθ. Επίςθσ για αρκετό καιρό μετά το χειρουργείο ο αςκενισ κα 

πρζπει να περιορίςει τισ δραςτθριότθτεσ του, διότι διαφορετικά μπορεί να 

προκλθκοφν επιπλοκζσ όπωσ μόλυνςθ ι κοίλθ. Αυτι θ επζμβαςθ μπορεί να 

επθρεάςει τουσ μφεσ και τα νεφρα που ελζγχουν τθν οφρθςθ και τθ 

ςεξουαλικι λειτουργία. Ζτςι θ ανικανότθτα ,θ ακράτεια και θ δυςκολία 

ελζγχου τθσ ουροδόχου κφςτθσ είναι οι πιο κοινζσ παρενζργειεσ 

[10],[11],[12]. 

 

 ΕΝΕΡΓΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ:Θ λεγόμενθ ενεργόσ παρακολοφκθςθ αςκενϊν 

με νόςο χαμθλισ επικινδυνότθτασ ςυνίςταται ςε τακτικό ζλεγχο των 

αςκενϊν, κλινικι εκτίμθςθ του PSA και ενδεχομζνωσ επανάλθψθ τθσ 

βιοψίασ, ϊςτε όταν παρατθρθκεί κάποια εκτροπι των δεδομζνων, ο 

αςκενισ να υποβλθκεί ςτθν αρμόηουςα κεραπεία. Λόγω του ότι ο καρκίνοσ 

του προςτάτθ είναι ςυνικωσ μια νόςοσ με αργι εξζλιξθ, χάρθ ςε αυτι τθ 

μζκοδο παρακολουκείται ςτενά ο αςκενισ και αναβάλλεται θ κεραπεία 

μζχρι να είναι άμεςθ ανάγκθ.  



19 
 

Κίνδυνοι: Θ ενεργόσ παρακολοφκθςθ δεν ζχει κλινικζσ παρενζργειεσ, αφοφ 

δεν αποτελεί από μόνθ τθσ κεραπεία, αλλά ςθματοδότθςθ τθσ ζναρξθσ τθσ 

κεραπείασ. Ζτςι ζχει τον κίνδυνο να αναπτυχκεί ο καρκίνοσ ανάμεςα ςε 

διαδοχικζσ ιατρικζσ επιςκζψεισ. Εκτόσ αυτοφ οι αςκενείσ αιςκάνονται 

απροςτάτευτοι, αφοφ νιϊκουν ότι δεν κάνουν τίποτα για να 

καταπολεμιςουν τθ νόςο*2+,*10].  

 

1.5 Ανϊγκη ειςαγωγόσ νϋασ θεραπεύασ  για την αντιμετώπιςη τησ νόςου  

 

Οι κεραπείεσ που εφαρμόηονται ςτον πρϊιμο καρκίνο του προςτάτθ ζχουν 

πολφ καλοφσ δείκτεσ βιωςιμότθτασ. Οι παρενζργειεσ ωςτόςο και θ ςθμαντικι 

μείωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των αςκενϊν κακιςτοφν επιτακτικι τθν ανάγκθ 

ανάπτυξθσ καινοτόμου κεραπείασ που δεν κα ζχει αυτζσ τισ παρενζργειεσ. 

Οποιαδιποτε καινοφρια κεραπεία κα πρζπει να εκπλθρϊνει ςυγκεκριμζνα κριτιρια 

για να γίνει μια εφαρμόςιμθ επιλογι.  

 Πρϊτον, κα πρζπει να αντιμετωπίηει ολόκλθρο το όργανο, λόγω του υψθλοφ 

βακμοφ πολυεςτιακισ φφςεωσ τθσ νόςου και τθσ περιοριςμζνθσ ικανότθτασ 

να διαγνωςτοφν επακριβϊσ οι πολλαπλζσ εςτίεσ.  

 Δεφτερον, κα πρζπει να διατθρεί τθ ςυνολικι δομι του προςτάτθ και τθν 

ακεραιότθτα τθσ ουρικρασ ζτςι ϊςτε να περιορίηει τισ επιπλοκζσ τθσ 

οφρθςθσ.  

 Σζλοσ, κα πρζπει να περιορίηει περιςςότερο το ρυκμό ανάπτυξθσ τθσ νόςου 

και να ζχει καλφτερα κεραπευτικά αποτελζςματα από τισ τωρινζσ 

επιλογζσ[13]. 

Μία καινοφρια κεραπευτικι προςζγγιςθ που πλθροί τα παραπάνω κριτιρια 

είναι θ Φωτοδυναμικι Θεραπεία. Θ Φωτοδυναμικι Θεραπεία είναι μια πολλά 

υποςχόμενθ τεχνικι αντιμετϊπιςθσ καρκινικϊν όγκων, αλλά και άλλων μθ 

κακοθκϊν όγκων και αςκενειϊν που βαςίηεται ςτθ ςυνδυαςμζνθ δράςθ του φωτόσ 

και φωτοευαίςκθτων ουςιϊν, όπου παρουςία οξυγόνου δθμιουργοφνται ενεργζσ 

ρίηεσ, οι οποίεσ καταςτρζφουν τα καρκινικά κφτταρα. Θ εφαρμογι τθσ ξεκίνθςε από 

επιφανειακοφσ καρκινικοφσ όγκουσ και θ ζρευνα τα τελευταία χρόνια ςτρζφεται 

ςτθν εφαρμογι τθσ ενδοϊςτικά, ςε ςυμπαγείσ όγκουσ και ςε εςωτερικά όργανα, 

όπωσ ο προςτάτθσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η Φωτοδυναμική 

Θεραπεία 

 

2.1 Ειςαγωγό ςτη Φωτοδυναμικό Θεραπεύα  

Θ Φωτοδυναμικι Θεραπεία είναι το αποτζλεςμα τθσ ςυνδυαςμζνθσ δράςθσ 

τριϊν παραγόντων: του φωτοευαιςκθτοποιθτι, του φωτόσ και του οξυγόνου. Σο 

βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ Φωτοδυναμικισ Θεραπείασ είναι ότι οφτε ο 

φωτοευαιςκθτοποιθτισ (εξωγενισ χρωμοφόρα ουςία), οφτε το φωσ (ακτινοβολία) 

ζχει κάποια αξιοςθμείωτθ επίδραςθ όταν χρθςιμοποιθκεί ξεχωριςτά, αλλά 

παρουςία οξυγόνου ο ςυνδυαςμόσ τουσ είναι αποτελεςματικόσ. υνοπτικά θ 

κλινικι διαδικαςία που ακολουκείται είναι θ εξισ: Αρχικά χορθγείται μία μθ τοξικι 

χρωμοφόρα ουςία που ονομάηεται φωτοευαιςκθτοποιθτισ είτε ςυςτθματικά είτε 

τοπικά ςτον αςκενι. τθ ςυνζχεια, μετά τθν πάροδο ςυγκεκριμζνου χρονικοφ 

διαςτιματοσ και αφοφ ο φωτοευαιςκθτοποιθτισ ζχει ςυγκεντρωκεί και 

κατακρατθκεί από τουσ πάςχοντεσ ιςτοφσ, αυτοί ακτινοβολοφνται με οπτικι 

ακτινοβολία κατάλλθλου μικουσ κφματοσ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

ενεργοποίθςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι και τθ δθμιουργία κυτταροτοξικϊν 

παραγϊγων. Αυτά τα κυτταροτοξικά παράγωγα προκαλοφν βλάβεσ ςτα μθ υγιι 

κφτταρα και κατά ςυνζπεια επιφζρουν τον κυτταρικό κάνατο και τθν καταςτροφι 

των παςχόντων ιςτϊν. 

Με βάςθ τα προθγοφμενα,θ φωτοδυναμικι κεραπεία μπορεί γενικότερα να 

οριςτεί ωσ θ χοριγθςθ ενόσ μθ τοξικοφ φαρμάκου ι χρωμοφόρασ ουςίασ 

(φωτοευαιςκθτοποιθτισ) που ενεργοποιείται από ορατι ι εγγφσ υπζρυκρθ 

ακτινοβολία για να παραχκοφν ειδικζσ βιολογικζσ επιδράςεισ ςε κφτταρα ι ιςτοφσ, 

οι οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να επιτευχκεί ζνα ιδιαίτερο κλινικό 

αποτζλεςμα [14],[15]. 

Διαγραμματικά τα ςτάδια τθσ Φωτοδυναμικισ Θεραπείασ παρουςιάηονται ςτο  

ςχιμα τθσ επόμενθσ ςελίδασ. 
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Εικόνα 2.1: χθματικι αναπαράςταςθ βθμάτων τθσ Φωτοδυναμικισ Θεραπείασ 

Αναμονι για πάροδο κατάλλθλου 

χρονικοφ διαςτιματοσ 

Ενδοφλζβια χοριγθςθ 

φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτον αςκενι. 

Επιλεκτικι κατακράτθςθ του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι από τον 

πάςχοντα ιςτό 

Ακτινοβόλθςθ του πάςχοντα ιςτοφ με 

ακτινοβολία κατάλλθλου μικουσ 

κφματοσ μζςω οπτικισ ίνασ. 

Νζκρωςθ καρκινικϊν κυττάρων 

Διζγερςθ φωτοευαιςκθτοποιθτι και 

δθμιουργία τοξικϊν ειδϊν. Περίοδοσ 

υψθλισ φωτοευαιςκθςίασ για τον 

αςκενι. 
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 2.2 Ιςτορικϊ ςτοιχεύα  για τη Φωτοδυναμικό Θεραπεύα  

Παρότι το φωσ ζχει χρθςιμοποιθκεί ςαν κεραπευτικι αγωγι για αςκζνειεσ 

από τθν αρχαιότθτα, θ ιδζα του κυτταρικοφ κανάτου από τθν αλλθλεπίδραςθ 

φωτόσ και χθμικϊν, ζχει διατυπωκεί τα τελευταία 100 χρόνια. Θ πρϊτθ κλινικι 

εφαρμογι τθσ Φωτοδυναμικισ Θεραπείασ περιγράφτθκε από ερευνθτζσ το 1903, οι 

οποίοι χρθςιμοποίθςαν τοπικά ςε καρκίνο του δζρματοσ ζνα ςυνδυαςμό εοηίνθσ 

και λευκοφ φωτόσ [16+. Αργότερα το 1907 ειςιχκθ ο όροσ Φωτοδυναμικι Θεραπεία 

για να περιγράψει τθ δυναμικι αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτο φωσ, ζνα 

φωτοευαίςκθτο παράγοντα και οξυγόνο, θ οποία είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

καταςτροφι ιςτϊν [17]. Χρειάςτθκαν όμωσ άλλα 70 χρόνια προτοφ αναγνωριςτοφν 

οι δυνατότθτεσ τθσ Φωτοδυναμικισ Θεραπείασ ωσ κεραπεία κατά του καρκίνου. Σο 

1975 οι ερευνθτζσ ζκαναν γνωςτό ότι το παράγωγο τθσ αιματοπορφυρίνθσ (HpD) ςε 

ςυνδυαςμό με κόκκινο φωσ μποροφςε να εξαλείψει το μαςτικό όγκο ενόσ ποντικιοφ 

[16+. Ζτςι άρχιςαν οι κλινικζσ δοκιμζσ με τθ HpD ςε αςκενείσ με καρκίνο ςτθν 

ουροδόχο κφςτθ και ςτο δζρμα. Ακολουκϊντασ αυτζσ τισ επιτυχθμζνεσ δοκιμζσ, 

ξεκίνθςε ζνασ πολυάρικμοσ αρικμόσ δοκιμϊν με διαφορετικοφσ 

φωτοευαιςκθτοποιθτζσ.  

 

2.3 Το φαινόμενο του φθοριςμού  

2.3.1 Ειςαγωγό ςτο φαινόμενο του φθοριςμού  -  Ιςτορικϊ ςτοιχεύα  

Σο ευρζωσ διαδεδομζνο φαινόμενο τθσ εκπομπισ φωτόσ, όταν τα μόρια 

επανζρχονται ςτθ βαςικι κατάςταςθ από μια θλεκτρονιακά διεγερμζνθ κατάςταςθ, 

που δθμιουργείται από φυςικό (π.χ. απορρόφθςθ φωτόσ), μθχανικό (τριβι) ι 

χθμικό μθχανιςμό αποκαλείται φωταφγεια. Θ παραγωγι φωταφγειασ μζςω τθσ 

διζγερςθσ ενόσ μορίου από φωτόνια υπεριϊδουσ ι φυςικοφ φωτόσ είναι ζνα 

φαινόμενο που ονομάηεται φωτοφωταφγεια και διαχωρίηεται ςε δφο κατθγορίεσ, 

ανάλογα με τθ διάρκρωςθ των θλεκτρονίων ςτθ διεγερμζνθ κατάςταςθ και τθν οδό 

εκπομπισ: τον φκοριςμό και το φωςφοριςμό. Ο φκοριςμόσ αποτελεί ιδιότθτα 

οριςμζνων ατόμων και μορίων να απορροφοφν φωσ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο μικοσ 

κφματοσ και μετζπειτα να εκπζμπουν φωσ μεγαλφτερου μικουσ κφματοσ [18],[19]. 

Φαινόμενα φκοριςμοφ ζχουν παρατθρθκεί εδϊ και χιλιάδεσ χρόνια, αλλά 

ποτζ δεν είχαν αναλυκεί, ελεγχκεί και χρθςιμοποιθκεί, ζωσ προςφάτωσ. Θ πρϊτθ 

καταγεγραμμζνθ παρατιρθςθ του φκοριςμοφ ζγινε από ζνα ιςπανό κεραπευτι, τον 

Nicolas Monardes, το 1565. Περιζγραψε το καυμαςτό παράξενο μπλε χρϊμα του 

εκχυλίςματοσ ενόσ ξφλου που ονομαηόταν Lignum nephriticum. Αυτό το ξφλο 

ερευνικθκε περαιτζρω από τον Boyle, τον Newton και άλλουσ, αλλά το φαινόμενο 

δεν κατανοικθκε. Θ πρϊτθ πραγματικι επιςτθμονικι μελζτθ ζγινε το 1852 από τον 

Βρετανό επιςτιμονα Sir George G.Stokes, ο οποίοσ ιταν ο πρϊτοσ που παρατιρθςε 
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ότι το ορυκτό fluorspar (CaF2) εκπζμπει φκοριςμό όταν ακτινοβολείται από 

υπεριϊδθ ακτινοβολία. Δθμοςίευςε τθν περίφθμθ εργαςία “On the refrangibility of 

light” όπου κατζδειξε ότι το φαινόμενο ιταν μια εκπομπι ακτινοβολίασ που 

ακολουκοφςε τθν απορρόφθςθ ακτινοβολίασ. Επιπλζον, ο Stokes επινόθςε τθ λζξθ 

«φκοριςμόσ (fluorescence)» χρθςιμοποιϊντασ τθ λατινικι λζξθ fluo από το 

fluorspar. Επίςθσ, παρατιρθςε ότι το φκορίηον φωσ ζχει μεγαλφτερα μικθ κφματοσ 

από το διεγείρων φωσ, ζνα φαινόμενο που ζγινε γνωςτό ωσ «μετατόπιςθ 

Stokes»*18], [20], [21]. 

2.3.2 Ενεργειακϋσ καταςτϊςεισ  

Κάκε μόριο κατζχει μια ςειρά ενεργειακϊν ςτακμϊν (καταςτάςεων) και ςε 

κάκε ςτάκμθ αντιςτοιχεί επίςθσ και ζνα πλικοσ δονθτικϊν επιπζδων του μορίου. Θ 

ςτάκμθ με τθ χαμθλότερθ ενζργεια ονομάηεται βαςικι (ground state) και 

ςυμβολίηεται με S0. Όταν ζνα θλεκτρόνιο που βρίςκεται ςε μοριακό τροχιακό τθσ 

βαςικισ κατάςταςθσ απορροφιςει κβάντο φωτεινισ ακτινοβολίασ ίςθσ ενζργειασ 

με τθ διαφορά δφο ενεργειακϊν επιπζδων (Ε = hf2-hf1, f2 >f1), τότε προωκείται ςε 

ζνα ενεργειακά υψθλότερο μθ κατειλθμμζνο ενεργειακό επίπεδο, γνωςτό ωσ 

διεγερμζνθ ενεργειακι ςτάκμθ. 

Οι διεγερμζνεσ ενεργειακζσ ςτάκμεσ μπορεί να είναι είτε μονιρεισ (singlet 

states) είτε τριπλζσ (triplet states). Οι μονιρεισ ςυμβολίηονται με S* και οι τριπλζσ 

με Σ*, όπου * ο αρικμόσ τθσ ςτάκμθσ. Θ διαφορά μεταξφ μονιρουσ και τριπλισ 

διεγερμζνθσ κατάςταςθσ ςχετίηεται με το ςυνολικό ςπιν των θλεκτρονίων τθσ 

ςτάκμθσ. Σα θλεκτρόνια ζχουν ςπιν S = ± ½. Θ πολλαπλότθτα M είναι ζνασ όροσ που 

χρθςιμοποιείται για να εκφράςει τθν τροχιακι ςτροφορμι μιασ δεδομζνθσ 

κατάςταςθσ και ςυνδζεται με το ςπιν μζςω τθσ ςχζςθσ : M=2S+1. Ζτςι ςτθν 

περίπτωςθ ηευγϊν θλεκτρονίων με αντιπαράλλθλα ςπιν, το ςυνολικό ςπιν είναι ίςο 

με μθδζν και θ πολλαπλότθτα ιςοφται με τθ μονάδα. Μια τζτοια κατάςταςθ 

ονομάηεται μονιρθσ θλεκτρονιακι ςτάκμθ. Όταν το ςπιν ενόσ θλεκτρονίου 

αντιςτραφεί, τότε ςτθν κατάςταςθ αυτι υπάρχουν δφο αςφηευκτα θλεκτρόνια με 

παράλλθλα  ςπιν και ολικό ςπιν S=1 και πολλαπλότθτα ςτάκμθσ Μ=3. Μια τζτοια 

θλεκτρονιακι ςτάκμθ καλείται τριπλι. 

 

2.3 .2.1 Απορρόφηςη ενϋργειασ  

Θ απορρόφθςθ ενόσ κβάντου φωτόσ ςυμβαίνει ςε χρονικό διάςτθμα τθσ 

τάξθσ του 10-15sec και ακολουκείται από μετάβαςθ ςε ανϊτερθ διεγερμζνθ 

θλεκτρονιακι ςτάκμθ (S1, S2 κτλ). Αυτι είναι θ πρϊτθ ι θ δεφτερθ διεγερμζνθ 

μονιρθ θλεκτρονιακι κατάςταςθ, ανάλογα με το αν το μόριο απορροφά φωτόνιο 

ορατισ ι υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ. Θ απορρόφθςθ προσ τθν τριπλι κατάςταςθ 

είναι απαγορευμζνθ και ζτςι θ πικανότθτα εμφάνιςισ τθσ πολφ μικρι. Θ διαδικαςία 
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αυτι είναι πολφ εξειδικευμζνθ και ακτινοβολία ςυγκεκριμζνθσ ενζργειασ 

απορροφάται από χαρακτθριςτικζσ μοριακζσ δομζσ.  

2.3.2.2 Ενεργειακό διϊγραμμα Jablonski 

 

Εικόνα 2.2: οι ενεργειακζσ μεταβάςεισ ςτο διάγραμμα Jablonski 

Οι διαδικαςίεσ που μπορεί να ςυμβοφν κατά τθ διάρκεια ενόσ κφκλου 

διζγερςθσ, απεικονίηονται από ζνα διάγραμμα Jablonski (εικόνα 2.2), το οποίο 

φζρει το όνομά του από τον Πολωνό επιςτιμονα Alexander Jablonski. ε αυτό το 

διάγραμμα οι διάφορεσ ενεργειακζσ ςτάκμεσ του μορίου απεικονίηονται με ζντονεσ 

γραμμζσ, ενϊ οι δονθτικζσ καταςτάςεισ με λεπτότερεσ γραμμζσ.   

 [19], [20], [22], [23], [24], [25] 

 

2.3.3 Ενεργειακϋσ μεταβϊςεισ  

Κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ του μορίου ςτθ διεγερμζνθ κατάςταςθ, θ 

πλεονάηουςα ενζργεια ςε ςχζςθ με τθν ενζργεια του χαμθλότερου δονθτικοφ 

επιπζδου τθσ ςτάκμθσ διοχετεφεται μζςω ςυγκροφςεων ςε άλλα μόρια. Με τθ 

διαδικαςία αυτι το μόριο καταλαμβάνει το χαμθλότερο δονθτικό επίπεδο τθσ 

διεγερμζνθσ μονιρουσ ςτάκμθσ. Σο θλεκτρόνιο κα επιςτρζψει ςτθ βαςικι 

κατάςταςθ με ζναν από τουσ παρακάτω μθχανιςμοφσ *24], [25], [26], [27]: 

->εςωτερικι μετατροπι: μθ ακτινοβολθτι μετάβαςθ από διεγερμζνθ κατάςταςθ 

υψθλότερθσ ενζργειασ ςε κατάςταςθ χαμθλότερθσ ενζργειασ με τθν ίδια 

πολλαπλότθτα 
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->διεςωτερικι μετάβαςθ: μθ ακτινοβολθτι μετάβαςθ από διεγερμζνθ κατάςταςθ 

υψθλότερθσ ενζργειασ ςε κατάςταςθ χαμθλότερθσ ενζργειασ με διαφορετικι 

πολλαπλότθτα 

->μεταφορά ενζργειασ μζςω κροφςεων: μθ ακτινοβολθτι μεταφορά ενζργειασ ςε 

μόριο χαμθλότερου ενεργειακοφ επιπζδου μετά από ςφγκρουςθ με το διεγερμζνο 

μόριο 

->μεταφορά ενζργειασ μζςω ςυντονιςμοφ: μεταφορά ενζργειασ ςε άλλο μόριο, 

χωρίσ επαφι, μζςω μιασ ςφηευξθσ διπόλου-διπόλου ανάμεςα ςτα μόρια 

->φωτοχθμικι αντίδραςθ: μεταφορά ενζργειασ μζςω επαγωγισ χθμικισ αντίδραςθ 

->φωςφοριςμόσ: ακτινοβολθτι μετάβαςθ από διεγερμζνθ κατάςταςθ υψθλότερθσ 

ενζργειασ ςε κατάςταςθ χαμθλότερθσ ενζργειασ με διαφορετικι πολλαπλότθτα. 

τθν πράξθ από τθν Σ1 S0 . ε αντίκεςθ με το φκοριςμό το φαινόμενο του 

φωςφοριςμοφ μπορεί να διαρκεί από 10-3 ζωσ 102 sec.  

->φκοριςμόσ: ακτινοβολθτι μετάβαςθ από διεγερμζνθ κατάςταςθ υψθλότερθσ 

ενζργειασ ςε κατάςταςθ χαμθλότερθσ ενζργειασ με τθν ίδια πολλαπλότθτα. Αν και 

ςτον οριςμό του φκοριςμοφ (ακτινοβολθτι μετάβαςθ ανάμεςα ςε δφο επίπεδα τθσ 

ίδιασ πολλαπλότθτασ) περιζχονται όλεσ οι μεταβάςεισ του τφπου SJSi , SiS0 , 

TjTi, ςτθν πράξθ ςυμβαίνει θ S1S0 μετάβαςθ. Σο διεγερμζνο μόριο που 

βρίςκεται ςε κάποιο δονθτικό επίπεδο τθσ μονιρουσ ςτάκμθσ μπορεί να μεταβεί ςε 

ζνα δονθτικό επίπεδο τθσ βαςικισ μονιρουσ κατάςταςθσ, με εκπομπι ενόσ 

φωτονίου. Θ ενζργεια του φωτονίου και άρα το μικοσ κφματοσ τθσ ακτινοβολίασ, 

κακορίηεται από τθν ενεργειακι διαφορά μεταξφ τθσ διεγερμζνθσ και του 

δονθτικοφ επιπζδου τθσ βαςικισ θλεκτρονιακισ κατάςταςθσ. Θ διάρκεια ηωισ του 

φκοριςμοφ είναι τθσ τάξθσ των nsec. Κατόπιν, μζςω απόςβεςθσ και χωρίσ εκπομπι 

ακτινοβολίασ (ταλαντωτικι χαλάρωςθ), το μόριο επιςτρζφει ςτο χαμθλότερο 

δονθτικό επίπεδο τθσ βαςικισ κατάςταςθσ. Εξαιτίασ τθσ απϊλειασ ενζργειασ κατά 

τθν παραμονι του μορίου ςτθ διεγερμζνθ κατάςταςθ, θ εκπεμπόμενθ ενζργεια 

(φκοριςμόσ) είναι μεγαλφτερου μικουσ κφματοσ ςε ςχζςθ με τθν απορροφθκείςα 

ενζργεια. 

2.3.4 Φϊςματα διϋγερςησ και εκπομπόσ  

Φάςμα διζγερςθσ: Σο φάςμα διζγερςθσ εκφράηει τθ ςχετικι απόδοςθ των 

διαφόρων μθκϊν κφματοσ διεγείρουςασ ακτινοβολίασ ςτο να προκαλζςουν 

φκοριςμό. Θ εξζταςθ του φάςματοσ διζγερςθσ κάκε μορίου, δείχνει τισ κζςεισ του 

φάςματοσ απορρόφθςθσ, οι οποίεσ μποροφν να επάγουν εκπομπι φκοριςμοφ. 

Γενικά θ υψθλότερθ κορυφι μικουσ κφματοσ του φάςματοσ διζγερςθσ είναι αυτι 

που επιλζγεται για τθ διζγερςθ του δείγματοσ. 
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Φάςμα εκπομπισ: Σο φάςμα εκπομπισ εκφράηει τθ ςχετικι ζνταςθ ακτινοβολίασ, 

που εκπζμπεται ςε διάφορα μικθ κφματοσ. Σο φάςμα εκπομπισ οφείλεται ςτθν 

επανεκπομπι τθσ ακτινοβολίασ που απορροφικθκε από το μόριο. Σο ςχιμα του 

φάςματοσ εκπομπισ είναι ανεξάρτθτο του μικουσ κφματοσ τθσ ακτινοβολίασ 

διζγερςθσ. Μόνο θ ζνταςθ φκοριςμοφ εξαρτάται από το μικοσ κφματοσ διζγερςθσ. 

Φάςμα φκοριςμοφ: Σο φάςμα φκοριςμοφ εκφράηει τισ διαφορετικζσ πικανζσ 

μεταβάςεισ από τθ μονιρθ διεγερμζνθ κατάςταςθ ςτα διάφορα δονθτικά επίπεδα 

τθσ βαςικισ θλεκτρονιακισ κατάςταςθσ. Θ ςχετικι πικανότθτα να ςυμβεί κάποια 

από τισ πικανζσ διαδρομζσ διαφζρει από μόριο ςε μόριο και εξαρτάται όχι μόνο 

από τθ δομι του, αλλά και από το τοπικό του περιβάλλον[25]. 

2.3 .5 Μετατόπιςη Stokes 

Επειδι υπάρχει απϊλεια ενζργειασ το μικοσ κφματοσ του εκπεμπόμενου 

φκοριςμοφ κα είναι πάντα μεγαλφτερο από το μικοσ κφματοσ του φωτόσ που 

προκάλεςε τθ διζγερςθ του μορίου. Θ διαφορά αυτι ανάμεςα ςτο μικοσ κφματοσ 

που αντιςτοιχεί ςτθ μζγιςτθ εκπομπι και ςε αυτό που αντιςτοιχεί ςτθ μζγιςτθ 

απορρόφθςθ ονομάηεται μετατόπιςθ Stokes (εικόνα 2.3) και δθλϊνει τθν ενζργεια 

θ οποία χάνεται κατά τθν παραμονι του μορίου ςτθ διεγερμζνθ κατάςταςθ, πριν 

επιςτρζψει ςτθ βαςικι *24], [25]. 

 

Εικόνα 2.3:Φάςματα εκπομπισ και απορρόφθςθσ 

 

 

2.4 Φωτοφυςικόσ μηχανιςμόσ  τησ Φωτοδυναμικόσ Θεραπεύασ  

Θ απορρόφθςθ του φωτόσ από το χρωμοφόρο είναι το αρχικό βιμα ςε όλεσ 

τισ φωτοφυςικζσ και φωτοχθμικζσ αντιδράςεισ. Σα φωτόνια που απορροφϊνται 

πρζπει να ζχουν επαρκι ενζργεια ϊςτε να προκαλζςουν θλεκτρονικι διζγερςθ των 
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μορίων του χρωμοφόρου. Για αυτό απαιτείται ενζργεια ςτθν περιοχι του 

υπεριϊδουσ, του ορατοφ ι του εγγφσ υπζρυκρου φάςματοσ. Ακτινοβολία 

μικρότερου μικουσ κφματοσ (μεγαλφτερθ ενζργεια) είναι ιονίηουςα, ενϊ 

μεγαλφτερου μικουσ κφματοσ είναι ανεπαρκισ για να προκαλζςει θλεκτρονιακι 

διζγερςθ[28]. 

Μετά από απορρόφθςθ ενόσ φωτονίου κατάλλθλου μικουσ κφματοσ από τθ 

βαςικι ςτάκμθ S0 του φωτοευαιςκθτοποιθτι, δθμιουργείται θ πρϊτθ διεγερμζνθ 

μονιρθσ θλεκτρονιακι ςτάκμθ S1. Από εκεί, το μόριο του φωτοευαιςκθτοποιθτι 

είτε κα αποδιεγερκεί πίςω ςτθ βαςικι είτε κα μεταβεί ςτθν τριπλι Σ1 ςτάκμθ. Μιασ 

και θ μετάβαςθ Σ1S0 είναι κβαντομθχανικά απαγορευμζνθ, θ τριπλι ςτάκμθ ζχει 

μεγάλθ διάρκεια ηωισ (~ μs) και ζτςι μπορεί να αλλθλεπιδράςει με το βιολογικό 

μζςο εντόσ του οποίου εντοπίηεται ο φωτοευαιςκθτοποιθτισ[14].  

Τπάρχουν δφο εναλλακτικοί μθχανιςμοί αλλθλεπίδραςθσ με τα 

περιβάλλοντα μόρια για τθν εξαςκζνθςθ τθσ τριπλισ κατάςταςθσ και αναφζρονται 

ωσ αντιδράςεισ τφπου Ι και τφπου ΙΙ. φμφωνα με τον οριςμό που ζχει δοκεί από 

τον Foote μια αντίδραςθ τφπου Ι περιλαμβάνει τθν απευκείασ αντίδραςθ με το 

υπόςτρωμα με τθ μεταφορά θλεκτρονίου ι μορίου υδρογόνου, ενϊ ςτισ 

αντιδράςεισ τφπου ΙΙ το διεγερμζνο μόριο του φωτοευαιςκθτοποιθτι μεταφζρει τθν 

ενζργειά του ςτο μοριακό οξυγόνο και παράγεται το λεγόμενο μονιρεσ οξυγόνο, το 

οποίο είναι ιδιαίτερα ενεργό και μπορεί να ενεργοποιιςει περαιτζρω αντιδράςεισ 

[22+.Σα τοξικά είδθ οξυγόνου και οι ελεφκερεσ ρίηεσ που παράγονται μποροφν να 

καταςτρζψουν πρωτεΐνεσ, λιπίδια (ςυμπεριλαμβανομζνων των φωςφολιπιδίων και 

τθσ χολθςτερόλθσ), νουκλεϊκά οξζα και άλλα ςυςτατικά του κυττάρου και με αυτόν 

τον τρόπο να προκαλζςουν ηθμιά ςε κφτταρα και ιςτοφσ [23]. τθν παρακάτω εικόνα 

φαίνονται οι φωτοχθμικζσ αντιδράςεισ. 
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Εικόνα 2.4 [29]: Φωτοχθμικζσ αντιδράςεισ κατά τθ διάρκεια Φωτοδυναμικισ Θεραπείασ. Πρωταρχικζσ και 

δευτερεφουςεσ αντιδράςεισ προκαλοφν τθν παραγωγι ειδϊν ενεργοφ οξυγόνου. H2O2 :υπεροξείδιο του 

υδρογόνου, O2(
1
Δg):μονιρεσ οξυγόνο (διεγερμζνθ κατάςταςθ), O2(

3
g

-
): οξυγόνο (βαςικι κατάςταςθ), Ο2

-• 

:ανιόν του υπεροξειδίου, ΟΗ
-•

: ρίηα υδροξυλίου,  Χ
-/+

: ανιόν/κατιόν, Χ
•
:ρίηα 

Εκτόσ από τισ παραπάνω αντιδράςεισ, κατά τθ διάρκεια τθσ φωτοδυναμικισ 

κεραπείασ το μόριο του φωτοευαιςκθτοποιθτι, το οποίο βρίςκεται ςτθ βαςικι 

κατάςταςθ, μπορεί να αντιδράςει με τα ενεργά είδθ οξυγόνου που ζχουν παραχκεί, 

με αποτζλεςμα το μεταςχθματιςμό και/ι τθν καταςτροφι του. Αυτό το φαινόμενο 

ονομάηεται φωτολεφκανςθ (photobleaching) και οδθγεί ςε κατανάλωςθ του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι κατά τθ διάρκεια τθσ κεραπευτικισ ακτινοβόλθςθσ [30],[31]. 

 

2.4.1 Αντιδρϊςεισ  τύπου Ι  

τισ φωτοχθμικζσ αντιδράςεισ τφπου Ι, το μόριο του φωτοευαιςκθτοποιθτι 

που βρίςκεται ςτθν τριπλι διεγερμζνθ  κατάςταςθ αντιδρά απευκείασ με μόριο του 

υποςτρϊματοσ και οδθγεί ςτο ςχθματιςμό ριηϊν ι ιόντων, μετά από μια μεταφορά 

θλεκτρονίου ι υδρογόνου. Σα προκφπτοντα είδθ ριηϊν από τον μθχανιςμό τφπου Ι 

μποροφν να ςυμμετζχουν επακόλουκα ςε διαφόρων ειδϊν αντιδράςεισ. Για 

παράδειγμα, παρουςία οξυγόνου, οι οξειδωμζνεσ μορφζσ του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι και του υποςτρϊματοσ μποροφν εφκολα να αντιδράςουν με 

Ο2 και να δϊςουν υπεροξειδικζσ ρίηεσ (παράγωγα), πυροδοτϊντασ ζτςι μια ςειρά 

ριηικϊν αυτοοξειδϊςεων [22]. 

 

 

 



29 
 

2.4 .2 Αντιδρϊςεισ τύπου ΙΙ  

Αυτοφ του τφπου θ αντίδραςθ απαιτεί τθν παρουςία μοριακοφ οξυγόνου. 

τισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ θ αντίδραςθ πραγματοποιείται διαμζςου τθσ 

μεταφοράσ ενζργειασ από τθ διεγερμζνθ τριπλι κατάςταςθ του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτο μόριο του οξυγόνου, το οποίο βρίςκεται ςτθν τριπλι 

κατάςταςθ (βαςικι κατάςταςθ του μορίου του οξυγόνου). Σο μονιρεσ οξυγόνο 

είναι ζνα πολφ αντιδραςτικό είδοσ μορίου, είναι πολφ περιςςότερο θλεκτροφιλικό 

από όταν είναι ςτθ βαςικι του κατάςταςθ και μπορεί να οξειδϊςει βιομόρια πολφ 

γριγορα. Είναι ζνα ςχεδόν αςτακζσ μόριο με διάρκεια ηωισ που κυμαίνεται από 

περίπου 4μs ςτο νερό ζωσ 25 με 100 μs ςε μθ πολικά οργανικά διαλφματα, τα οποία 

μποροφν να κεωρθκοφν ωσ ζνα μοντζλο για τισ λιπιδικζσ περιοχζσ του κυττάρου. Σο 

μονιρεσ οξυγόνο μπορεί είτε να απενεργοποιθκεί επιςτρζφοντασ ςτθ βαςικι 

κατάςταςθ είτε να αντιδράςει με βιομόρια και να δϊςει οξειδωτικά είδθ*22].  

 

2.5 Μηχανιςμού καταςτροφόσ καρκινικών ιςτών  

Θ καταςτροφι των ιςτϊν που προκαλείται από τθ Φωτοδυναμικι Θεραπεία 

ςυνικωσ περιγράφεται από τρεισ αλλθλεξαρτϊμενουσ μθχανιςμοφσ (εικόνα 2.5): 

τον απευκείασ κυτταρικό κάνατο, τθν καταςτροφι των αγγείων και τθν 

ενεργοποίθςθ του αντικαρκινικοφ ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ. Θ ςχετικι 

ςπουδαιότθτα του κάκε μθχανιςμοφ εξαρτάται από τον εντοπιςμό του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι μζςα ςτον όγκο, το χρονικό διάςτθμα μεταξφ τθσ χοριγθςθσ 

του φωτοευαιςκθτοποιθτι και τθσ ακτινοβόλθςθσ, το οποίο αναφζρεται ωσ DLI 

(Drug-Light Interval), το χθμικό χαρακτιρα του φωτοευαιςκθτοποιθτι, τθν 

αγγειοβρίκεια του ιςτοφ και το ρυκμό κατανομισ τθσ ακτινοβολίασ[30], [32]. 
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Εικόνα 2.5 [33]:Mθχανιςμοί δράςθσ τθσ Φωτοδυναμικισ Θεραπείασ. Σο ενεργό οξυγόνο μπορεί να 

προκαλζςει απευκείασ κυτταρικό κάνατο με τθν επαγωγι νζκρωςθσ και/ι απόπτωςθσ, μπορεί να 

προκαλζςει καταςτροφι τθσ αγγείωςθσ του όγκου, κα να παράγει οξεία φλεγμονι που προςελκφει 

λευκοκφτταρα, όπωσ τα δενδριτικά κφτταρα και τα ουδετερόφιλα. 

 

2.5 .1 Άμεςα αποτελϋςματα  

Θ απευκείασ καταςτροφι των κυττάρων είναι αναμενόμενθ να κυριαρχιςει 

όταν θ ςυγκζντρωςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι είναι υψθλι ςτα καρκινικά 

κφτταρα τθν ϊρα τθσ ακτινοβόλθςθσ. Ο μθχανιςμόσ νζκρωςθσ των κυττάρων 

ςυνικωσ αποτελείται από ζνα ςυνδυαςμό απόπτωςθσ και νζκρωςθσ. Θ απόπτωςθ 

μπορεί να περιγραφεί ωσ προγραμματιςμζνθ κυτταρικι αυτοκτονία και είναι μια 

φυςικι διαδικαςία που ελζγχεται προςεκτικά από ζςω και ζξω κυτταρικά ςιματα. 

Θεωρείται μια «κακαρι» κανατικι πορεία, μιασ και τα εναπομείναντα ςυςτατικά 

των κυττάρων ενςωματϊνονται ςε αποπτωτικά ςϊματα, τα οποία μετζπειτα 

καταβροχκίηονται από μακροφάγα. Αυτι θ διαδικαςία, που ςυχνά αρχίηει 

ακολουκϊντασ τθν ελάχιςτθ κυτταρικι καταςτροφι, αποτρζπει τθ φλεγμονι του 

ιςτοφ. Από τθν άλλθ μεριά, θ νζκρωςθ προκφπτει από μεγαλφτερου βακμοφ 

κυτταρικι καταςτροφι και οδθγεί ςε ζντονθ φλεγμονϊδθ αντίδραςθ. Θ αυτοφαγία 

είναι μια τρίτθ διαδικαςία ςτθν οποία τα κφτταρα καταςτρζφονται άμεςα από τθν 

Φωτοδυναμικι Θεραπεία. Θ αυτοφαγία, τθν οποία αρχικά κεωροφςαν ωσ μια 

αντίδραςθ επιβίωςθσ που ακολουκοφςε τθ κρεπτικι ςτζρθςθ, είναι όμοια με τθν 

απόπτωςθ με τθν ζννοια ότι μπορεί επίςθσ να κεωρθκεί ζνασ τφποσ 

προγραμματιςμζνου κυτταρικοφ κανάτου *30], [32]. 
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2.5 .2 Αγγειακό καταςτροφό  

Σα περιςςότερα κλινικά πρωτόκολλα βαςίηονται ςτθν αγγειακι καταςτροφι 

ωσ τον κυρίαρχο μθχανιςμό του κανάτου του όγκου. Μακροςκοπικά, θ αγγειακι 

αντίδραςθ ςτθ Φωτοδυναμικι Θεραπεία χαρακτθρίηεται από οξφ ερφκθμα , 

οίδθμα, λεφκανςθ και μερικζσ φορζσ νζκρωςθ. Μικροςκοπικά ο καρκινικόσ ιςτόσ 

χαρακτθρίηεται από ενδοκθλιακι κυτταρικι καταςτροφι, ςυςςϊρευςθ 

αιμοπεταλίων, αγγειοςυςτολι και αιμορραγία. Για τθν κατανόθςθ αυτοφ του 

μθχανιςμοφ, γίνονται πειράματα παρακολοφκθςθσ τθσ οξυγόνωςθσ του ιςτοφ και 

τθσ αιματικισ ροισ κατά τθ διάρκεια τθσ Φωτοδυναμικισ Θεραπείασ *30], [32]. 

 

2.5 .3 Αντύδραςη του ανοςοποιητικού  

Θ αντικαρκινικι αντίδραςθ του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ που επάγεται 

από τθ Φωτοδυναμικι Θεραπεία μπορεί να μθ ςχετίηεται με τθν άμεςθ καταςτροφι 

του όγκου, κεωρείται όμωσ ςθμαντικι για τθν επίτευξθ μακροπρόκεςμου ζλεγχου 

του όγκου. Θ Φωτοδυναμικι Θεραπεία προκαλεί οξεία φλεγμονι, με αποτζλεςμα 

τθν ενεργοποίθςθ ειδικϊν για τον όγκο ςτοιχείων του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ. 

Αυτι θ διαδικαςία είναι παρόμοια με τθν ακολουκία των γεγονότων που 

ακολουκοφν τθ μικροβιακι ειςβολι ςτον υγιι ιςτό *30], [32]. 

 

2.6 Πλεονεκτόματα τησ Φωτοδυναμικόσ Θεραπεύασ ςτην αντιμετώπιςη 

του καρκύνου  

 

Θ Φωτοδυναμικι Θεραπεία είναι μια καινοτόμοσ, πολλά υποςχόμενθ εναλλακτικι 

προςζγγιςθ ςτθν τοπικι και εςτιαςμζνθ καταςτροφι καρκινικϊν όγκων για πολλοφσ 

λόγουσ, οι βαςικότεροι από τουσ οποίουσ είναι: 

 

 Θ χριςθ τθσ Φωτοδυναμικισ Θεραπείασ ςτθ κεραπεία του καρκίνου ζχει 

αρκετά πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με τισ παραδοςιακζσ τεχνικζσ όπωσ θ 

χειρουργικι, θ χθμειοκεραπεία και θ ραδιοκεραπεία. Θ Φωτοδυναμικι 

Θεραπεία είναι μια κεραπεία που απαιτεί μια απλι ζγχυςθ του φαρμάκου 

ακολουκοφμενθ, μετά από ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, από 

ακτινοβόλθςθ και δε χρειάηεται ειςαγωγι του αςκενοφσ ςτο νοςοκομείο. 

υγκριτικά, θ τυπικι ακτινοκεραπεία περιλαμβάνει τθν κακθμερινι 

ακτινοβόλθςθ για ζνα ςφνολο 6 με 7 εβδομάδων (χωρίσ νοςοκομειακι 

ειςαγωγι για τον αςκενι). Σα ςχιματα χθμειοκεραπείασ διαφζρουν, αλλά 

τυπικά διαρκοφν για μερικοφσ μινεσ. Θ χειρουργικι, αν και είναι μία μόνο 

διαδικαςία, απαιτεί γενικι αναιςκθςία και νοςοκομειακι ειςαγωγι του 

αςκενοφσ από μία μζχρι μερικζσ εβδομάδεσ [16]. 
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 Αντίκετα με τθ ραδιοκεραπεία, θ Φωτοδυναμικι Θεραπεία δε χρθςιμοποιεί 

ιοντίηουςα ακτινοβολία και ζτςι δεν υπάρχει ο κίνδυνοσ για δευτερεφουςεσ 

κακοικειεσ ι μετζπειτα καταςτροφι του υγιοφσ ιςτοφ*13+. 

 

 Δεν υπάρχει κάποια αλλθλεπίδραςθ με τθ χθμειοκεραπεία ι τθν 

ακτινοβολία και τα αποτελζςματά τθσ δεν είναι εξαρτϊμενα από τον 

κυτταρικό κφκλο*13+. 

 

 Ζνα μεγάλο πλεονζκτθμα τθσ περιοριςμζνθσ διείςδυςθσ τθσ ακτινοβολίασ 

είναι ότι προςτατεφει τον υγιι κανονικό ιςτό γφρω από τον καρκινικό, από 

φωτοτοξικότθτα. Μοντζρνεσ τεχνολογίεσ οπτικϊν ινϊν διευκολφνουν τθ 

διανομι του φωτόσ, του επικυμθτοφ μικουσ κφματοσ και πυκνότθτασ ροισ, 

ςε όγκουσ που βρίςκονται πρακτικά οπουδιποτε ςτο ςϊμα. Θ τοπικι 

ακτινοβόλθςθ ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι οι υγιείσ ιςτοί παραμζνουν 

προςτατευμζνοι εκτόσ τθσ περιοχισ  ακτινοβόλθςθσ, κακιςτά δυνατι τθν 

εξειδικευμζνθ κεραπεία του όγκου, χωρίσ τθν καταςτροφι των γειτονικϊν 

φυςιολογικϊν ιςτϊν. Αντίκετα, θ χειρουργικι και θ ραδιοκεραπεία ςε 

όγκουσ που βρίςκονται κοντά ςε ςθμαντικοφσ ιςτοφσ, μπορεί να επιφζρουν  

δυςλειτουργία ςε αυτοφσ τουσ ιςτοφσ λόγω τθσ αφαίρεςθσ μεγάλου μζρουσ 

τουσ [16]. 

 

 Θ φφςθ τθσ βλάβθσ τθσ Φωτοδυναμικισ Θεραπείασ ςτουσ ιςτοφσ είναι 

τζτοια ζτςι ϊςτε θ εποφλωςθ είναι πιο αςφαλισ και πιο ολοκλθρωμζνθ από 

τισ περιςςότερεσ άλλεσ μορφζσ τθσ τοπικισ καταςτροφισ ιςτϊν (π.χ. 

ραδιοκεραπεία). Θ Φωτοδυναμικι Θεραπεία ζχει το πλεονζκτθμα ότι, αν και 

δθμιουργείται ςοβαρό ζλκοσ ςτθν ακτινοβολθκείςα περιοχι αμζςωσ μετά 

τθν αγωγι, υπάρχει μακροπρόκεςμα ελάχιςτθ ινωμάτωςθ, που ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν ανάκτθςθ τθσ λειτουργικότθτασ. Θ Φωτοδυναμικι 

Θεραπεία διατθρεί τθν αρχιτεκτονικι των ιςτϊν, παρζχοντασ ζνα καλοφπι 

για αναγζννθςθ του φυςιολογικοφ ιςτοφ, διότι δεν καταςτρζφει το 

υποεπικθλιακό κολλαγόνο και τθν ελαςτίνθ *16],[28]. 

 

 Θ Φωτοδυναμικι Θεραπεία είναι επίςθσ ικανι για υψθλό βακμό 

επιλεκτικότθτασ ςτουσ όγκουσ όταν τα επίπεδα ςυγκζντρωςθσ του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι, οι δόςεισ ακτινοβολίασ και θ γεωμετρία τθσ 

ακτινοβόλθςθσ είναι προςεκτικά ελεγμζνα. Αυτι θ επιλεκτικότθτα βαςίηεται 

ςτθν υψθλότερθ ςυγκζντρωςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτουσ 

καρκινικοφσ όγκουσ ςε ςχζςθ με τουσ  γειτονικοφσ υγιείσ ιςτοφσ [28]. 
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 Θ Φωτοδυναμικι Θεραπεία, ςε αντίκεςθ με άλλεσ τεχνολογίεσ εκτομισ, ζχει 

δφο διαφορετικά επίπεδα που μποροφν να τροποποιθκοφν για να 

βελτιωκοφν τα αποτελζςματα: το φωσ και το φωτοευαίςκθτο φάρμακο. Οι 

δόςεισ του φωτόσ και του φαρμάκου μποροφν και τα δφο να 

τροποποιθκοφν, και ο ίδιοσ ο φωτοευαιςκθτοποιθτισ μπορεί να 

προςαρμοςτεί με τρόπουσ που τον κάνουν πιο επιλεκτικό για τον καρκίνο 

του προςτάτθ από τουσ περιβάλλοντεσ ιςτοφσ [33]. 

 

 

 

2.7 Πλεονεκτόματα τησ Φωτοδυναμικόσ Θεραπεύασ ςτην αντιμετώπιςη 

του καρκύνου του προςτϊτη  

 

Ενϊ θ Φωτοδυναμικι Θεραπεία χρθςιμοποιείται ιδθ επιτυχϊσ ςτθ 

κεραπευτικι αγωγι επιφανειακϊν καρκινωμάτων, θ ζρευνα τϊρα επικεντρϊνεται 

ςτθν εφαρμογι τθσ ενδοϊςτικά ςε ςυμπαγείσ καρκινικοφσ όγκουσ των εςωτερικϊν 

οργάνων. Θ μετάβαςθ από τθν επιφανειακι κεραπεία ςτθ κεραπεία ενόσ 

ςυμπαγοφσ όγκου παρουςιάηει διάφορα κρίςιμα εμπόδια ςτα οποία 

περιλαμβάνονται θ ακριβισ δοςιμετρία, θ ομοιόμορφθ ακτινοβόλθςθ και θ 

κατάλλθλθ δόςθ φωτοευαιςκθτοποιθτι. Ο προςτάτθσ είναι ζνασ ελκυςτικόσ ςτόχοσ 

για Ενδοϊςτικι Φωτοδυναμικι Θεραπεία κακϊσ: 

 

α) Ο όγκοσ του οργάνου είναι αρκετά μικρόσ ζτςι ϊςτε να επιτρζπει πρακτικά 

ολοκλθρωμζνθ κεραπεία. 

 

β)Τπάρχει ιδθ μεκοδολογία από τθ βραχυκεραπεία για τθν ειςαγωγι των οπτικϊν 

ινϊν ςτον όγκο. 

 

γ)Θ πλειονότθτα των αςκενϊν ζχει κλινικά εντοπιςμζνο καρκίνο του προςτάτθ. 

  

δ)Θ Φωτοδυναμικι Θεραπεία είναι αςφαλισ για τον αςκενι και δεν προκαλεί τθν 

καταςτροφι τθσ ολικισ δομισ του αδζνα. Ζνα ςθμαντικό πλεονζκτθμα τθσ 

Φωτοδυναμικισ Θεραπείασ είναι ότι όταν χορθγείται ςε κατάλλθλεσ δόςεισ, 

ςτοχεφει ειδικά το αδενικό επικιλιο διατθρϊντασ τθν αρχιτεκτονικι των ςτρϊςεων 

του οργάνου [13]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 

Φωτοευαιςθητοποιητέσ 

 

Οι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ είναι φυςικζσ ι ςυνκετικζσ χρωμοφόρεσ ουςίεσ ικανζσ 

να απορροφιςουν ακτινοβολία ςυγκεκριμζνου μικουσ κφματοσ και να τθ 

μεταφζρουν ςτο οξυγόνο ι να επάγουν αντιδράςεισ ςτο κυτταρικό περιβάλλον. 

Αρχίηουν ζτςι οι κυτταροτοξικζσ αντιδράςεισ καταςτροφισ των καρκινικϊν όγκων. 

Χαρακτθριςτικι ιδιότθτα του φωτοευαιςκθτοποιθτι είναι θ ικανότθτα του να 

ςυγκεντρϊνεται ςτον καρκινικό ιςτό και ςτθ ςυνζχεια να παράγει τα κυτταροτοξικά 

είδθ που κα επάγουν το επικυμθτό βιολογικό αποτζλεςμα [34]. 

 

 

3.1 Απαιτούμενα  χαρακτηριςτικϊ  του ιδανικού φωτοευαιςθητοποιητό  

Για να αναπτυχκεί ζνασ πραγματικά χριςιμοσ φωτοευαιςκθτοποιθτισ, 

πρζπει να μελετθκεί ζνασ αρικμόσ ςθμαντικϊν ηθτθμάτων όπωσ τα φωτοφυςικά 

χαρακτθριςτικά του φωτοευαιςκθτοποιθτι, θ χοριγθςι του, ο εντοπιςμόσ του ςτον 

όγκο, το μικοσ κφματοσ απορρόφθςθσ, θ κακαρότθτά του, το φαρμακοκινθτικό του 

προφίλ, ο μεταβολιςμόσ του, οι παρενζργειεσ, θ τοξικότθτα κτλ. τον Πίνακα 3.1 

παρουςιάηονται ςυνοπτικά οι ςθμαντικότεροι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ, τα 

χαρακτθριςτικά τουσ κακϊσ και ςε ποιεσ περιπτϊςεισ χρθςιμοποιοφνται. 
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Φωτοευαιςκθτοποιθτισ λ/nm 

δόςθ 

φαρμάκου 

/ mg/kg
-1

 

δόςθ 

ακτινοβολίασ/  

J cm
-2

 

αςκζνειεσ 

Αιματοπορφυρίνθ                                        

(ΗpD-Photofrin-

Photosan) 

628 1.5-5 75-250 

πρϊιμο ςτάδιο καρκίνου του 

οιςοφάγου, ουροδόχου 

κφςτθσ, πνεφμονα, αυχζνα, 

ςτομάχου και ςτοματικισ 

κοιλότθτασ. Παρθγορθτικι 

κεραπεία ςε προχωρθμζνα 

ςτάδια 

5-Αμινολεβουλιβικό οξφ 

(ALA) 
635 60 50-150 

καρκίνοσ του δζρματοσ, 

ςτομάχου, παχζωσ εντζρου, 

ουροδόχου κφςτθσ, ςτοματικισ 

κοιλότθτασ, δυςπλαςία του 

οιςοφάγου, διάφορεσ 

καλοικεισ καταςτάςεισ 

παράγωγο 

βενηοπορφυρίνθσ (BpD) 
690 4 150 

εκφφλιςθ τθσ ωχράσ κθλίδοσ 

ςυςχετιηόμενθ με τθν θλικία 

διςουλφωνομζνθ 

αλουμινοφκαλοκυανίνθ 
675 1.0 50-200 

καρκίνοσ του εγκεφάλου, 

παχζωσ εντζρου, ουροδόχου 

κφςτθσ και παγκρζατοσ. 

Θεραπεία καρκίνου τθσ 

κεφαλισ και του λαιμοφ ςε 

επίπεδο πειραματόηωων 

m-THPC 652 0.15 5.0-20 

καρκίνοσ τθσ κεφαλισ, λαιμοφ, 

προςτάτθ, πνευμόνοσ, 

εγκεφάλου, χολισ και 

ςτοματικισ κοιλότθτασ. 

Καλφτερθ από τθν HpD και ALA 

για καρκίνο τθσ ςτοματικισ 

κοιλότθτασ. 

tookad 763 2.0 - καρκίνοσ του προςτάτθ 

Hypericin 590 - - ψωριάςθ 

Πίνακασ 3.1 [28]:Χαρακτθριςτικοί φωτοευαιςκθτοποιθτζσ και ιδιότθτζσ του 

 

Για να είναι ιδιαίτερα αποτελεςματικόσ ζνασ φωτοευαιςκθτοποιθτισ για τθ 

Φωτοδυναμικι Θεραπεία, πρζπει να ζχει ςυγκεκριμζνα φωτοχθμικά, φωτοφυςικά 

και φαρμακολογικά χαρακτθριςτικά *22], [23], [35], [36]: 

3.1.1 Φωτοφυςικϊ και φυςικοχημικϊ χαρακτηριςτικϊ  

 

 Τψθλι απορρόφθςθ φωτόσ ςτθν περιοχι του ερυκροφ και μακράν ερυκροφ, 

ζτςι ϊςτε το φωσ να ζχει αυξθμζνο βάκοσ διείςδυςθσ ςτον ιςτό και 

αυξθμζνο αρικμό απορροφθμζνων φωτονίων, μιασ και θ ροι του φωτόσ 
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ςτον ιςτό μειϊνεται εκκετικά με τθν απόςταςθ. Θ απορρόφθςθ ςε 

μικρότερα μικθ κφματοσ (λ < 600 nm) προκαλεί μικρότερθ διείςδυςθ ςτον 

ιςτό και ικανότθτα για αντιμετϊπιςθ μόνο επιφανειακϊν όγκων. Επιπλζον, θ 

ζκκεςθ του αςκενοφσ ςτθν θλιακι ακτινοβολία ςε ςυνδυαςμό με τθν υψθλι 

ςυγκζντρωςθ ςτουσ επιφανειακοφσ ιςτοφσ οδθγεί ςε φωτοευαιςκθςία. Από 

τθν άλλθ, θ απορρόφθςθ ςε μεγαλφτερα μικθ κφματοσ (λ > 800 nm ) 

ςθμαίνει ότι τα φωτόνια δεν κα ζχουν ικανοποιθτικι ενζργεια για να 

μεταφζρουν ενζργεια από τθν τριπλι διεγερμζνθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι 

ςτθ βαςικι κατάςταςθ του οξυγόνου και να το διεγείρουν ςτθν επικυμθτι 

μονιρθ κατάςταςθ. 

 

 Τψθλι κβαντικι απόδοςθ τθσ τριπλισ κατάςταςθσ ςυνδυαςμζνθ με μεγάλθσ 

διάρκειασ ηωισ τριπλι κατάςταςθ, διότι οι φωτοχθμικζσ αντιδράςεισ 

απαντϊνται κατά κφριο λόγο ςτθν τριπλι διεγερμζνθ κατάςταςθ. 

 

 Τψθλι απόδοςθ παραγωγισ μονιρουσ οξυγόνου ι άλλων ειδϊν που 

καταςτρζφουν τα κακοικθ κφτταρα. 

 

 Ζλλειψθ τοξικότθτασ απουςία φωτόσ (dark toxicity). Αυτό ςθμαίνει ότι θ 

καταςτροφι του όγκου μπορεί να ελεγχκεί από τθ δόςθ ακτινοβολίασ για 

μια ςυγκεκριμζνθ δόςθ φωτοευαιςκθτοποιθτι.  

 

3.1.2 Φαρμακολογικϊ χαρακτηριςτικϊ  

 Μεγάλθ επιλεκτικότθτα ςτον καρκινικό ιςτό ζτςι ϊςτε να μειϊνονται οι 

παρενζργειεσ ςτουσ γφρω υγιείσ ιςτοφσ. 

 

 Γριγορθ απομάκρυνςθ και αποβολι από τον οργανιςμό, ζτςι ϊςτε να 

ελαχιςτοποιείται  θ φωτοευαιςκθςία. 

 

 Χθμικι κακαρότθτα με ςτακερι ςφςταςθ και ςτακερό χρόνο ηωισ. Θ χθμικι 

κακαρότθτα διευκολφνει τθ μελζτθ του φαρμακοκινθτικοφ προφίλ του. 

 

 Διαλυτότθτα ςτα υγρά των ιςτϊν του ςϊματοσ και να μθ ςυνακροίηεται ςε 

ςυςςωματϊματα, διότι με αυτόν τον τρόπο μειϊνεται θ φωτοχθμικι του 

αποτελεςματικότθτα. 

 

 Διακεςιμότθτα, ζτςι ϊςτε να είναι εφικτι θ μεγάλθσ κλίμακασ παραγωγι.  
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3.2 Γενιϋσ φωτοευαιςθητοποιητών  

Οι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ Φωτοδυναμικι 

Θεραπεία, είτε κλινικά είτε εργαςτθριακά, μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ςε τρεισ 

γενιζσ. Παρότι αυτι θ κατθγοριοποίθςθ υπονοεί ότι όςο πιο καινοφριοσ είναι ο 

φωτοευαιςκθτοποιθτισ τόςο πιο αποτελεςματικόσ, αυτι θ λογικι δεν είναι 

απόλυτα ςωςτι. Αφενόσ, οι καινοφριοι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ δεν ζχουν μελετθκεί 

ςε τόςο μεγάλθ ζκταςθ όςο οι προθγοφμενοι και αφετζρου κάκε ξεχωριςτι 

περίπτωςθ όγκου χρειάηεται και τθ δικι τθσ ξεχωριςτι κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ. 

 

3.2.1 Η 1η  γενιϊ φωτοευαιςθητοποιητών  

τθν πρϊτθ γενιά, ανικουν όςοι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ αναπτφχκθκαν τθ 

δεκαετία του 1970 και ςτισ αρχζσ του 1980 και περιλαμβάνονται κυρίωσ οι 

πορφυρίνεσ. Οι πορφυρίνεσ (που το όνομά τουσ προζρχεται από τθν ελλθνικι λζξθ 

πορφφρα) προζρχονται από ηωικι αιμογλοβίνθ και βαςίηονται ςε 16-ατομικοφσ 

δακτυλίουσ που περιζχουν τζςςερα άτομα αηϊτου. Σο παράγωγο τθσ 

αιματοπορφυρίνθσ (HpD) μαηί με τισ εμπορικζσ παραλλαγζσ Photofrin, Photosan, 

Photogem και Photocarcinorin αποτελοφν φωτοευαιςκθτοποιθτζσ πρϊτθσ γενιάσ. Θ 

Photofrin® είναι ζνα μίγμα μονομερϊν, διμερϊν και ολιγομερϊν τθσ 

αιματοπορφυρίνθσ κακϊσ και των αντίςτοιχων εςτζρων και αικζρων αυτϊν των 

ενϊςεων. Ζχει εγκρικεί για κλινικι χριςθ ςτισ ΘΠΑ, τθν Ιαπωνία, των Καναδά και ςε 

11 Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Σο φάςμα τθσ χαρακτθρίηεται από ιςχυρι απορρόφθςθ ςτθν 

περιοχι του υπεριϊδουσ - μπλε και αςκενζςτερεσ κορυφζσ απορρόφθςθσ ςτθν 

περιοχι του ορατοφ. Σθν ιςχυρότερθ απορρόφθςθ τθν παρουςιάηει ςτα 400 nm, 

ενϊ τθν αςκενζςτερθ ςτα 630 nm [22], [23]. 

 

3.2.1.1 Μειονεκτόματα 1ησ γενιϊσ φωτοευαιςθητοποιητών  

Παρόλο που οι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ πρϊτθσ γενιάσ ςθματοδότθςαν ςθμαντικι 

πρόοδο ςτθν ζρευνα για κεραπείεσ του καρκίνου παρουςιάηουν ςθμαντικά 

μειονεκτιματα. [35], [37] 

 Σο πολφπλοκο και δφςκολα διαχωριηόμενο μείγμα των ςυςτατικϊν δεν 

επιτρζπει ςε κάποιον να χρθςιμοποιιςει μόνο τα ενεργά ςυςτατικά του και 

κακιςτά δφςκολο τον ζλεγχο τθσ ςυμπεριφοράσ του in vivo. Θ ςφνκεςθ ενόσ 

τζτοιου μείγματοσ είναι δφςκολο να αναπαραχκεί και θ ςυςχζτιςθ τθσ 

κλινικισ αντίδραςθσ με τθ μοριακι δομι είναι ουςιαςτικά αδφνατθ.  

 

 Θ HpD ςτθ Φωτοδυναμικι Θεραπεία δεν ζχει ικανοποιθτικι κβαντικι 

απόδοςθ. 
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 Θ μεγαλφτερθ απορρόφθςθ εντόσ τθσ προτιμθτζασ για τθ Φωτοδυναμικι 

Θεραπεία περιοχισ (600 nm < λ< 800 nm), εμφανίηεται ςτα 630 nm και ζχει 

χαμθλό μοριακό ςυντελεςτι απορρόφθςθσ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ 

κεραπεία όγκων πολφ μικροφ πάχουσ τθσ τάξεωσ των 5 mm. 

 

 Θ μθ επιλεκτικι ςυγκζντρωςθ ςτον όγκο ζχει ωσ ςυνζπεια τθ 

φωτοευαιςκθςία του υγιοφσ ιςτοφ (ιδιαίτερα του δζρματοσ και των ματιϊν). 

Ο φωτοευαιςκθτοποιθτισ κατακρατείται ςτουσ δερματικοφσ ιςτοφσ για 2-3 

μινεσ, διάςτθμα ςτο οποίο ο αςκενισ απαιτείται να αποφεφγει το ζντονο 

φωσ.  

 

 

 Θ ςτακερότθτά τουσ ςτουσ ιςτοφσ είναι αμφιςβθτιςιμθ. Οι εςτζρεσ είναι 

επιρρεπείσ να υποςτοφν υδρόλυςθ ςτα ςωματικά υγρά, ενϊ τα 

ςυςςωματϊματα μποροφν  να διαςπαςτοφν ςε μονομερι ςτισ υποκυττάριεσ 

περιοχζσ. Αυτζσ οι διαδικαςίεσ οδθγοφν ςε ζνα πλθκυςμό πορφυρινϊν που 

χαρακτθρίηεται από ευρζωσ διαφορετικζσ φωτοευαίςκθτεσ δραςτθριότθτεσ 

[38]. 

 

3.2.2 Η 2η  γενιϊ φωτοευαιςθητοποιητών  

Θ δεφτερθ γενιά φωτοευαιςκθτοποιθτϊν αναφζρεται περιςςότερο ςε 

παράγωγα τθσ πορφυρίνθσ και ςτισ ςφνκετεσ ενϊςεισ που παράχκθκαν από τα τζλθ 

τθσ δεκαετίασ του 1980. Θ δεφτερθ γενιά φωτοευαιςκθτοποιθτϊν ςχεδιάςτθκε για 

να βελτιϊςει τθν επιλεκτικότθτα τθσ πρόςλθψθσ του φωτοευαιςκθτοποιθτι και να 

διαςφαλίςει μεγαλφτερο βάκοσ διείςδυςθσ τθσ ακτινοβολίασ. Σα φάςματα 

απορρόφθςθσ χαρακτθρίηονται από κορυφζσ ςε μεγαλφτερα μικθ κφματοσ (ςε 

εφροσ 650 – 850 nm). Οι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ δεφτερθσ γενιάσ ζχουν ταχφτερουσ 

χρόνουσ αποβολισ από τουσ φυςιολογικοφσ ιςτοφσ και ςυνεπϊσ προκαλοφν 

λιγότερθ φωτοευαιςκθςία. Επίςθσ είναι καταςκευαςμζνοι από κακαρζσ μοριακζσ 

ςυνκετικζσ δομζσ. Τπάρχουν διάφορεσ οικογζνειεσ φωτοευαιςκθτοποιθτϊν, όπωσ θ 

οικογζνεια των πορφυρινϊν, θ οικογζνεια των τεξαφυρινϊν, θ οικογζνεια των 

φκαλοκυανίνων και θ οικογζνεια των χλωρινϊν. τθν οικογζνεια των πορφυρινϊν 

ανικουν οι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ που αποτελοφνται από παράγωγα τθσ 

αιματοπορφυρίνθσ. Δφο πολφ γνωςτοί φωτοευαιςκθτοποιθτζσ αυτισ τθσ 

οικογζνειασ είναι το 5-αμινολεβουλινικό οξφ (ALA) και θ Verteporfin® που είναι 

παράγωγο τθσ βενηοπορφυρίνθσ. Οι τεξαφυρίνεσ είναι επίςθσ ςυγγενικζσ 

ςυνκετικζσ ενϊςεισ των πορφυρινϊν. Αυτά τα μόρια είναι υδατοδιαλυτά, 

εκκακαρίηονται γριγορα από τθν κυκλοφορία και κατζχουν μια ευρεία ηϊνθ 

απορρόφθςθσ με κζντρο τα 732 nm. Χαρακτθριςτικόσ φωτοευαιςκθτοποιθτισ 
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αυτισ τθσ ομάδασ είναι θ lutrin®. Οι φκαλοκυανίνεσ είναι ςφνκετεσ χρωςτικζσ με 

μεγάλουσ ςυντελεςτζσ απορρόφθςθσ που διεγείρονται ςτθν περιοχι του 

υπζρυκρου (660 – 700 nm). Σζλοσ, ζνασ χαρακτθριςτικόσ, πολφ αποδοτικόσ 

φωτοευαιςκθτοποιθτισ από τθν οικογζνεια των χλωρινϊν είναι θ µετα-

τετρα(υδροξυφαινυλ) χλωρίνθ (m-THPC ) [22], [23]. 

 

3.2.2.1 Ενδοκυτταρικό κατανομό του φωτοευαιςθητοποιητό  

Οι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ προκαλοφν φωτοκαταςτροφι ςε διάφορα είδθ 

βιομορίων χωρίσ κάποια ευδιάκριτθ ιδιαιτερότθτα. Θ δράςθ τουσ οφείλεται κατά 

κφριο λόγο ςτα κυτταροτοξικά είδθ που παράγονται, κανζνα από τα οποία δεν 

μπορεί να καλφψει αποςτάςεισ μεγαλφτερεσ από κάποιεσ δεκάδεσ νανόμετρα, ενϊ 

ο χρόνοσ θμίςειασ ηωισ τουσ είναι αρκετά μικρόσ. Είναι φανερό λοιπόν ότι θ 

αποτελεςματικότθτα τθσ Φωτοδυναμικισ Θεραπείασ  εξαρτάται όχι μόνο από τθ 

ςχετικι κατανομι του φωτοευαιςκθτοποιθτι ανάμεςα ςτον καρκινικό και ςτον 

περιβάλλοντα φυςιολογικό ιςτό ι ανάμεςα ςτα κακοικθ και ςτα υγιι κφτταρα, 

αλλά και από τθν ακριβι υποκυττάρια κατανομι του μζςα ςτο κφτταρο. Αξίηει να 

αναφερκεί ότι θ επιλεκτικι ςυγκζντρωςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτον καρκινικό 

ιςτό δεν εγγυείται τθν επιτυχι φωτοδυναμικι δράςθ. Άρα θ διείςδυςθ του 

φωτοαιςκθτοποιθτι ςτα διάφορα κυτταρικά διαμερίςματα και θ ςυγκζντρωςι του 

ςε αυτό το ςθμείο είναι ουςιϊδεισ για το μθχανιςμό τθσ Φωτοδυναμικισ 

Θεραπείασ [39]. 

 

3.2.2.2 Εύςoδoσ του φωτοευαιςθητοποιητό in vivo 

Μετά τθν είςοδο του διαλφματοσ του φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτο αίμα, τα 

μόριά του αποςυνδζονται από το μζςο-διαλφτθ με τον οποίο μεταφζρονται και 

προςδζνονται ςε πρωτεΐνεσ του οροφ του αίματοσ. τθ ςυνζχεια μεταφζρονται ςε 

ενδοκθλιακά κφτταρα και προςκολλϊνται ςτα τοιχϊματα των αγγείων. Από εκεί ο 

φωτοευαιςκθτοποιθτισ μπορεί είτε να προςαρτθκεί ςτο εξωτερικό περίβλθμα του 

καρκινικοφ κυττάρου είτε να ειςχωριςει ςτο εςωτερικό του [40], [41]. 

 

3.2.2.3 Εύςοδοσ του φωτοευαιςθητοποιητό in vitro 

Οι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ ανάλογα με το είδοσ τουσ ειςάγονται ςτα 

κφτταρα μζςω διαφορετικϊν μθχανιςμϊν, γεγονόσ που κακορίηει τθν υποκυττάρια 

κατανομι τουσ και τελικά τθν αποτελεςματικότθτα τθσ Φωτοδυναμικισ Θεραπείασ. 

Σα μόρια των φωτοευαιςκθτοποιθτϊν μποροφν να διειςδφςουν ςτο κφτταρο μζςω 

τθσ διάχυςθσ κατά μικοσ και κατά πλάτοσ των μεμβρανϊν, μζςω ενδοκφττωςθσ ι 

ακόμα και μζςω πινοκφττωςθσ. Μεγάλα ςυςςωματϊματα ι μόρια που μεταφζρουν 
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φωτοευαιςκθτοποιθτζσ μποροφν επίςθσ να ειςζλκουν ςτο εςωτερικό μζςω 

φαγοκφττωςθσ. 

τθ διαδικαςία αλλθλεπίδραςθσ με το κφτταρο, ο φωτοευαιςκθτοποιθτισ 

πρϊτα ζρχεται ςε επαφι με τισ κυτταρικζσ μεμβράνεσ και επακόλουκα, βρίςκει τθ 

δίοδο του μζςα ςτο κφτταρο. Θ διαφορετικι κατανομι ενόσ φωτοευαιςκθτοποιθτι 

ςτθν επιφάνεια ι μζςα ςτο κφτταρο είναι κρίςιμθ για τον κακοριςμό τθσ 

αποτελεςματικότθτασ τθσ Φωτοδυναμικισ Θεραπείασ και του τφπου του 

κυτταρικοφ κανάτου*42]. Πολλζσ μελζτεσ δείχνουν ότι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ που 

εντοπίηονται ςτα μιτοχόνδρια ι ςτο ενδοπλαςματικό δίκτυο επάγουν καλφτερα τθν 

απόπτωςθ. Αντιςτρόφωσ, φωτοευαιςκθτοποιθτζσ που ζχουν ωσ ςτόχο τθν 

πλαςματικι μεμβράνθ ι τα λυςοςϊματα ςχετίηονται περιςςότερο με τθν νζκρωςθ. 

Θ αυτοφαγία ζχει επίςθσ περιγραφεί ότι ςυμβαίνει με μερικοφσ 

φωτοευαιςκθτοποιθτζσ ςε κυτταροκαλλιζργειεσ, μετά τθ Φωτοδυναμικι 

Θεραπεία[43]. 

Από μελζτεσ τθσ υποκυττάριασ κατανομισ φωτοευαιςκθτοποιθτϊν in vitro ζχουν 

βγει τα εξισ ςυμπεράςματα *39]: 

α) Ο εντοπιςμόσ του φωτοευαιςκθτοποιθτι μζςα ςτο κφτταρο μεταβάλλεται 

ςφμφωνα με τον τρόπο που αυτόσ λαμβάνεται και που γίνεται θ επακόλουκθ 

ανακατανομι . 

β)Οι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ εντοπίηονται ςε διαφορετικά διαμερίςματα του 

κυτταροπλάςματοσ εκτόσ από τον πυρινα του κυττάρου και 

γ) Θ ακτινοβόλθςθ των κυττάρων που ζχουν επωαςτεί με φωτοευαιςκθτοποιθτι, 

ςυνικωσ προκαλεί ανακατανομι του φωτοευαιςκθτοποιθτι. 

 

 

3.2.2.4 Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την υποκυττϊρια κατανομό  του 

φωτοευαιςθητοποιητό  

 

Θ κατανομι του φωτοευαιςκθτοποιθτι μζςα ςτο κφτταρο εξαρτάται από τθ δίοδο 

μζςω τθσ οποίασ ειςζρχεται κακϊσ και από τισ φυςικοχθμικζσ του ιδιότθτεσ. 

Μερικζσ από τισ πιο ςθμαντικζσ φυςικοχθμικζσ ιδιότθτζσ του είναι: 

 

 Η υδροφοβικότθτα ι υδροφιλικότθτά του.   

 

Οι υδρόφιλοι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ διαλφονται εφκολα και δε ςχθματίηουν 

ςυςςωματϊματα. Θ ςυςςωμάτωςθ μειϊνει δραςτικά τθ διάρκεια ηωισ τθσ 

τριπλισ κατάςταςθσ, μειϊνει τθν απόδοςθ του μονιρουσ οξυγόνου, 
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μεταβάλλει τισ ιδιότθτεσ απορρόφθςθσ και επθρεάηει τθν κατανομι 

ανάμεςα ςτο βιολογικό μζςο. Μια ουςία που ζχει τθν τάςθ να ςχθματίηει 

ςυςςωματϊματα ςε υδάτινο περιβάλλον αποτελεί ζνα λιγότερο 

αποτελεςματικό φωτοευαιςκθτοποιθτι. Από τθν άλλθ μεριά οι υδρόφοβοι 

φωτοευαιςκθτοποιθτζσ εντοπίηονται ενδοκυτταρικά και φτάνουν βιολογικζσ 

δομζσ που αποτελοφν πιο αποτελεςματικοφσ ςτόχουσ για τθ φωτοδυναμικι 

δράςθ, και γενικά παρουςιάηουν υψθλότερθ κβαντικι απόδοςθ μονιρουσ 

οξυγόνου. Οι αμφίφιλοι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ, δθλαδι οι 

φωτοευαιςκθτοποιθτζσ που ζχουν και υδροφιλικζσ και λιποφιλικζσ 

ιδιότθτεσ, ζχουν προτακεί ότι ςυνιςτοφν τουσ ςχεδόν ιδανικοφσ 

φωτοευαιςκθτοποιθτζσ. Αυτζσ οι ουςίεσ είναι λιγότερο επιρρεπείσ ςτο 

ςχθματιςμό ςυςςωματωμάτων από τουσ υδρόφοβουσ 

φωτοευαιςκθτοποιθτζσ και είναι ικανζσ να προςδζνονται  αποτελεςματικά 

ςε ςθμαντικοφσ για τθ Φωτοδυναμικι Θεραπεία ςτόχουσ, όπωσ οι πρωτεΐνεσ 

ςτθν κοινι διεπιφάνεια μεταξφ υδρόφιλων και υδρόφοβων περιοχϊν των 

μεμβρανϊν. Οι αμφίφιλοι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ ζχουν αποδειχκεί ότι 

είναι φωτοδυναμικά πιο δραςτικοί από αυτοφσ που διακζτουν είτε 

υδρόφιλα είτε υδρόφοβα χαρακτθριςτικά[30]. 

Οι ενδοφλζβια χορθγοφμενοι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ μεταφζρονται από 

πρωτεΐνεσ του πλάςματοσ μζςα ςτθν αιματικι ροι. Γενικά φαίνεται ότι οι 

υδρόφοβοι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ ςυνδζονται περιςςότερο με 

λιποπρωτεΐνεσ (LDL, HDL, VLDL), ενϊ οι υδρόφιλοι ςυνδζονται περιςςότερο 

με τθν αλβουμίνθ του οροφ και άλλεσ πρωτεΐνεσ υψθλοφ μοριακοφ 

βάρουσ*37]. 

 

 Αρικμόσ και διευκζτθςθ των φορτιςμζνων ομάδων  ςτο ιοντικό πλζγμα. 

(Σο ςκζνοσ του μπορεί να κυμαίνεται από -4 (ανιονικοί) ζωσ +4 (κατιονικοί)) 

 

Οι πιο κοινά μελετθμζνοι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ όπωσ οι φκαλοκυανίνεσ, 

οι χλωρίνεσ και οι πουρπουρίνεσ, ζχουν αρνθτικό φορτίο και είναι ανιονικοί. 

Αντίκετα, μια πιο πρόςφατα ερευνθμζνθ ομάδα, όπωσ οι χρωςτικζσ, ζχει 

κετικό φορτίο (κατιονικοί) [44+. Θ διείςδυςθ των φωτοευαιςκθτοποιθτϊν 

ςτισ μεμβράνεσ (θ πλαςματικι μεμβράνθ γφρω από το κφτταρο, οι 

μεμβράνεσ του ενδοπλαςματικοφ δικτφου που κατανζμονται ςτο 

κυτταρόπλαςμα και οι μεμβράνεσ των οργανιδίων) εξαρτάται από τθν 

ιοντικότθτα του φωτοευαιςκθτοποιθτι [37+.Από μελζτεσ ζχει βρεκεί ότι οι 

κατιονικοί φωτοευαιςκθτοποιθτζσ εντοπίηονται περιςςότερο ςτα 

μιτοχόνδρια, ενϊ οι ανιονικοί ςτα λυςοςϊματα [36+. Οι ανιονικοί και οι 

κατιονικοί φωτοευαιςκθτοποιθτζσ ςυνικωσ ςυνδζονται με ςυςτατικά των 

μεμβρανϊν, ενϊ οι ουδζτεροι υδροδιαλυτοί φωτοευαιςκθτοποιθτζσ 

διαχζονται ςε κάκε ςθμείο ολόκλθρου του κυττάρου*42]. 
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 Ο βακμόσ αςυμμετρίασ του 

Ζχει βρεκεί ότι οι αμφίφιλοι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ με αςφμμετρα μζρθ 

προςδζνονται ςτθν αλβουμίνθ και ςε υψθλισ πυκνότθτασ λιποπρωτεΐνεσ 

(HDL)[44]. 

 

 Ο αρικμόσ των δακτυλίων του 

 

 Η παρουςία ενόσ κεντρικοφ ατόμου ςτθν τετραπυρολικι δομι του [39] 

 

3.2.3 Η 3η γενιϊ φωτοευαιςθητοποιητών  

Επειδι οι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ δεφτερθσ γενιάσ, γενικά, δεν επιδεικνφουν 

μεγάλθ επιλεκτικότθτα ςτον όγκο, θ ζρευνα επικεντρϊκθκε ςτθν ανάπτυξθ μιασ 

τρίτθσ γενιάσ φωτοευαιςκθτοποιθτϊν. Με τον όρο φωτοευαιςκθτοποιθτζσ τρίτθσ 

γενιάσ εννοοφνται ςτρατθγικζσ που ζχουν υιοκετθκεί και περιλαμβάνουν τθ χριςθ 

παραγόντων που  δρουν ωσ «οχιματα» τα οποία μεταφζρουν το 

φωτοευαιςκθτοποιθτι επιλεκτικά ςτα καρκινικά κφτταρα, ελαχιςτοποιϊντασ τθν 

απελευκζρωςι του ςτα φυςιολογικά κφτταρα. Μια μζκοδοσ είναι θ πρόςδεςθ 

αμινοξζων, πολυμερϊν, καρβοχδατανκράκων ι αντιςωμάτων ςτον υπάρχοντα 

φωτοευαιςκθτοποιθτι. Επίςθσ, φωτοευαιςκθτοποιθτζσ δεφτερθσ γενιάσ ειςάγονται 

μζςα ςε κάποιο «όχθμα» (π.χ. τα λιποςϊματα) το οποίο κα οδθγιςει το μόριο πάνω 

ςτον επικυμθτό ςτόχο [22]. 

 

3.2.3.1 Φορεύσ μεταφορϊσ των φωτοευαιςθητοποιητών  

Όπωσ ζχει αναφερκεί και προθγουμζνωσ, ζνα βαςικό επικυμθτό 

χαρακτθριςτικό τθσ Φωτοδυναμικισ Θεραπείασ είναι θ υψθλι επιλεκτικότθτα και 

ςυγκζντρωςθ των φωτοευαιςκθτοποιθτϊν ςτα καρκινικά κφτταρα. Σο υψθλό 

ποςοςτό ςυγκζντρωςθσ του φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτον καρκινικό όγκο ςε ςχζςθ 

με τον περιβάλλοντα υγιι ιςτό αποτρζπει ι ελαχιςτοποιεί τθ φωτοκαταςτροφι του 

γειτονικοφ υγιοφσ ιςτοφ. Επειδι οι περιςςότεροι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ πρϊτθσ 

και δεφτερθσ γενιάσ παρουςιάηουν χαμθλι επιλεκτικότθτα ςτα καρκινικά κφτταρα, 

μελετϊνται φωτοευαιςκθτοποιθτζσ τρίτθσ γενιάσ. Μερικζσ από  τισ μεκοδολογίεσ 

μεταφοράσ που εφαρμόηονται ςτουσ φωτοευαιςκθτοποιθτζσ 3θσ γενιάσ 

προςφζρουν επιπλζον το πλεονζκτθμα τθσ διακίνθςθσ του φωτοευαιςκθτοποιθτι 

διαμζςου τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ, αυξάνοντασ ζτςι τθν ενδοκυττάρια 

ςυγκζντρωςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι. Μποροφν με αυτόν τον τρόπο να 

ςτοχευκοφν ςυγκεκριμζνα ενδοκυττάρια οργανίδια, βελτιϊνοντασ ςθμαντικά τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ Φωτοδυναμικισ Θεραπείασ*45],[46+. Οι μεταφορείσ των 
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φωτοευαιςκθτοποιθτϊν ςυνοψίηονται ςε δφο βαςικζσ κατθγορίεσ: τουσ 

ενεργθτικοφσ και τουσ πακθτικοφσ μεταφορείσ. 

 

3.2.3.1.1 Ενεργητικού μεταφορεύσ  

Για να επιτευχκεί θ επιλεκτικι κατανομι του φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτον 

καρκινικό ιςτό, οι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ ςυηευγνφονται ςε ζναν υποδοχζα που 

οδθγεί ςτο ςτόχο. Για αυτό το ςκοπό χρθςιμοποιοφνται ςυςτιματα διάδοςθσ μζςω 

λιποπρωτεινϊν και μονόκλωνα αντιςϊματα. Λιποπρωτεΐνεσ χαμθλισ πυκνότθτασ 

(LDL) χρθςιμοποιοφνται ωσ υποδοχείσ διότι τα καρκινικά κφτταρα, λόγω τθσ ταχείασ 

αναπαραγωγισ τουσ, ζχουν ανάγκθ από χολθςτερόλθ, θ οποία μεταφζρεται μζςω 

τθσ πρόςλθψθσ των LDL και ζτςι παρουςιάηουν πολλοφσ υποδοχείσ LDL ςτθν 

επιφάνειά τουσ. Εκτόσ αυτοφ, φωτοευαιςκθτοποιθτζσ ςυνενϊνονται με μονόκλωνα 

αντιςϊματα εναντίον ειδικϊν αντιγόνων που υπάρχουν ςτα καρκινικά κφτταρα [47]. 

 

3.2.3.1.2 Παθητικού  μεταφορεύσ  

Πακθτικά ςυςτιματα ςτόχευςθσ κεωροφνται τα λιποςϊματα, διάφορα 

ελαιϊδθ εναιωριματα, βιοδιαςπϊμενα πολυμερι ςωματίδια και υδρόφιλα 

πολυμερι ςωματίδια πρόςδεςθσ ςε φωτοευαιςκθτοποιθτζσ, κακϊσ 

εκμεταλλεφονται το φυςικό μοτίβο μεταφοράσ ςτο εςωτερικό του κυττάρου 

(πακθτικι διάχυςθ και διαδικαςίεσ φαγοκφτωςθσ). Σο ενδοκθλιακό τοίχωμα όλων 

των ανκρϊπινων υγιϊν αιμοφόρων αγγείων αποτελείται από ενδοκθλιακά κφτταρα, 

που είναι ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ με ιςχυροφσ δεςμοφσ, οι οποίοι εμποδίηουν τα 

μεγάλα ςωματίδια να διαπεράςουν το αγγείο. Σα αγγεία των όγκων δεν διατθροφν 

το ίδιο επίπεδο ιςχυρϊν δεςμϊν μεταξφ των κυττάρων και παρουςιάηουν διαρροζσ, 

οδθγϊντασ ζτςι ςε ατελι ενδοκθλιακό φραγμό [48+. Οι πακθτικοί μεταφορείσ 

εκμεταλλεφονται αυτι τθν αυξθμζνθ αγγειακι διαπερατότθτα κακϊσ επίςθσ τθν 

αςκενι λεμφικι διοχζτευςθ  (λόγω υπανάπτυξθσ του λεμφικοφ ςυςτιματοσ ι 

λεμφικισ απόφραξθσ) για να φτάςουν το ςτόχο τουσ*47]. Παρακάτω αναλφεται μια 

πολφ διαδεδομζνθ κατθγορία πακθτικϊν μεταφορζων: τα λιποςϊματα. 

 

Λιποςϊματα 

Σα λιποςϊματα περιγράφθκαν πρϊτθ φορά το 1965 και προτάκθκαν ωσ 

μεταφορείσ φαρμάκων ςτθ χθμειοκεραπεία του καρκίνου το 1974. Από τότε, το 

ενδιαφζρον για τα λιποςϊματα ζχει αυξθκεί και ςυςτιματα λιποςωμάτων 

μελετϊνται εκτενϊσ ωσ μεταφορείσ φαρμάκων [49+. Σα λιποςϊματα είναι ςφαιρικζσ 

αυτόκλειςτεσ δομζσ, ςυγκροτοφνται από λιπιδικζσ διπλοςτοιβάδεσ και περικλείουν 
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υδατικό μζςο ςτο εςωτερικό τουσ. Σο μζγεκοσ των λιποςωμάτων κυμαίνεται από 20 

nm ζωσ μερικά μκρόμετρα και μπορεί να αποτελείται από μία ι διάφορεσ 

ομόκεντρεσ μεμβράνεσ, κάκε μία με πάχοσ 4 nm περίπου. Οι ιδιότθτεσ των 

λιποςωμάτων  οφείλονται ςτον αμφίφιλο χαρακτιρα των λιπιδίων, κάτι το οποίο τα 

κακιςτά ιδανικά για τθν παροχι φαρμάκων [22+.Σα κφρια ςυςτατικά τουσ, 

φωςφολιπίδια και χολθςτερόλθ,  είναι υλικά που υπάρχουν ςτο ςϊμα ςε μεγάλεσ 

ποςότθτεσ και παρζχουν καλι βιοςυμβατότθτα [47+. Θ ενςωμάτωςθ τθσ 

χολθςτερόλθσ ςτισ λιπιδικζσ διπλοςτιβάδεσ αυξάνει τθ ςτακερότθτα των 

λιποςωμάτων ςτον ορό του αίματοσ και μειϊνει τθ διαπερατότθτα των μεμβρανϊν 

ςε υδατοδιαλυτά μόρια [22]. 

Επειδι οι λιπιδικζσ ςτιβάδεσ είναι αδιαπζραςτεσ ςε μεγάλα μόρια, τα 

υδρόφοβα φάρμακα μποροφν να εγκλωβιςτοφν ςτο εςωτερικό τουσ. Όταν 

χορθγοφνται ενδοφλζβια τα λιποςϊματα κα κυκλοφοριςουν (μαηί με το 

εςωκλειόμενο φάρμακο) ςτο αίμα και κα εντοπιςτοφν ςτον καρκινικό ιςτό, κακϊσ 

και ςε φλεγμονϊδθ ι μολυςμζνο ιςτό. Ο καρκινικόσ ιςτόσ ζχει τριχοειδι αγγεία με 

αυξθμζνθ διαπερατότθτα, όπου επιτρζπουν ςτο λιπόςωμα να διαρρεφςει 

απευκείασ μζςα ςτον όγκο, ζχοντασ ωσ αποτζλεςμα τθν αργι, αλλά ςτακερι 

απελευκζρωςθ του φαρμάκου [50]. 

Πρζπει να πλθροφνται τρεισ βαςικζσ προχποκζςεισ για να είναι θ χριςθ 

λιποςωμάτων επιτυχισ ςτθν διανομι φαρμάκων ςτουσ καρκινικοφσ ιςτοφσ:  

α)παρατεταμζνθ κυκλοφορία ςτο αίμα,  

β)επαρκισ ςυγκζντρωςθ ςτον όγκο,  

γ)ελεγχόμενθ απελευκζρωςθ φαρμάκου και πρόςλθψθ από τα καρκινικά 

κφτταρα [49].   

 

Αλλθλεπίδραςθ των κυττάρων με τα λιποςϊματα 

Σα λιποςϊματα μποροφν να απελευκερϊςουν τα ςυςτατικά τουσ ςτα 

κφτταρα μζςω τεςςάρων μθχανιςμϊν. Σο ποιοσ μθχανιςμόσ κα κυριαρχιςει 

εξαρτάται από τα χαρακτθριςτικά του λιποςϊματοσ (ςφνκεςθ, μζγεκοσ, φορτίο ), 

από το είδοσ του κυττάρου κακϊσ και από τισ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ (π.χ. 

παρουςία αίματοσ ι οροφ)*51]. 

Αυτοί οι τζςςερεισ μθχανιςμοί είναι *52],[53]:  

(1) Ανταλλαγι ςυςτατικϊν, κυρίωσ λιπιδίων και πρωτεϊνϊν, με τισ κυτταρικζσ 

μεμβράνεσ.  
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Θ μεταφορά λιπιδίων ςυμβαίνει μζςω δφο διαφορετικϊν διαδικαςιϊν: είτε μζςω 

ςυςχετιηόμενων πρωτεϊνϊν μεταφοράσ ι ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, χωρίσ κάποια 

επιπλζον προφανι αλλθλεπίδραςθ. Ζχει βρεκεί ότι θ ανταλλαγι λιπιδίων, 

ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ ανταλλαγισ χολθςτερόλθσ, δεν εξαρτάται από τθν 

ενηυματικι δραςτθριότθτα. 

(2) Προςρόφθςθ ι δζςιμο των λιποςωμάτων ςτα κφτταρα. 

Σα λιποςϊματα προςροφϊνται ςτθν επιφάνεια των κυττάρων. Αυτι θ προςρόφθςθ 

μπορεί να οδθγιςει ι να μθν οδθγιςει ςε άλλεσ αντιδράςεισ. ε κάποιεσ 

περιπτϊςεισ τα λιποςϊματα παραμζνουν προςδεμζνα ςτθν επιφάνεια χωρίσ 

κάποια περαιτζρω μεταβολι. Θ πρόςδεςθ ςτα κφτταρα χωρίσ τθν πρόςλθψθ 

ολόκλθρου του λιποςϊματοσ μπορεί να οδθγιςει ςε δφο τρόπουσ μεταφοράσ του 

περιεχομζνου του λιποςϊματοσ. Οι λιπόφιλεσ ουςίεσ μποροφν επιλεκτικά να 

μεταφερκοφν από τθ λιποςωμικι μεμβράνθ ςτθν κυτταρικι μεμβράνθ. Οι 

εςωκλειόμενεσ υδατοδιαλυτζσ ουςίεσ μποροφν να απελευκερωκοφν κάτω από 

ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ μζςω προςρόφθςθσ του λιποςϊματοσ ςτθν κυτταρικι 

μεμβράνθ. 

(3) Κυτταρικι εςωτερίκευςθ των λιποςωμάτων μζςω ενδοκφττωςθσ ι 

φαγοκφττωςθσ μόλισ το λιπόςωμα προςδεκεί ςτο κφτταρο. 

Σα κφτταρα μζςω φαγοκφτωςθσ προςλαμβάνουν τα λιποςϊματα  τα οποία 

καταλιγουν ςτα λυςοςϊματα, όπου τα λυςοςωμικά ζνηυμα τα ανοίγουν.Σα 

λιποςϊματα, εάν ζχουν το κατάλλθλο μζγεκοσ, μποροφν επίςθσ να προςλθφκοφν 

μζςω ενδοκφτωςθσ ζχοντασ ζτςι πρόςβαςθ και ςτα υποκυτταρικά διαμερίςματα 

(π.χ. Gogli) εκτόσ από τα λυςοςϊματα. 

(4) φντθξθ του προςδεμζνου λιποςϊματοσ με τθν κυτταρικι μεμβράνθ. 

Όταν το λιπόςωμα βρεκεί κοντά ςτθν κυτταρικι μεμβράνθ μπορεί να οδθγιςει ςε 

ςφντθξθ. Θ ςφντθξθ μπορεί να καταλιξει ςε ανάμειξθ τθσ λιποςωμικισ με τα λιπίδια 

τθσ πλαςματικισ μεμβράνθσ και απελευκζρωςθ του λιποςωμικοφ περιζχομενου 

ςτο κυτταρόπλαςμα. H ςφντθξθ μεταξφ λιποςϊματων και κυτταρικισ μεμβράνθσ 

κεωρείται ςπάνια. Μια τζτοια διαδικαςία απαιτεί ειδικοφσ παράγοντεσ επαγωγισ 

τθσ ςφντθξθσ, όπωσ πρωτεΐνεσ ςφντθξθσ και πεπτίδια. 

Παρακάτω φαίνονται οι βαςικοί μθχανιςμοί αλλθλεπίδραςθσ των κυττάρων με τα 

λιποςϊματα. 
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Εικόνα 3.1: Μερικοί μθχανιςμοί αλλθλεπίδραςθσ [51]: (1)Προςρόφθςθ του λιποςϊματοσ ακολουκοφμενθ 

από εξωκυτταρικι απελευκζρωςθ του λιποςωμικοφ περιεχομζνου και επακόλουκθ ενεργι ι πακθτικι 

μεταφορά μζςα ςτο κφτταρο. (2)Προςρόφθςθ του λιποςϊματοσ ακολουκοφμενθ από επιλεκτικι μεταφορά 

των λιποφιλικϊν ςυςτατικϊν από τθ λιποςωματικι μεμβράνθ ςτθν πλαςματικι μεμβράνθ. (3)Εςωτερίκευςθ 

του λιποςϊματοσ μζςω ενδοκφττωςθσ που ακολουκείται από ενδοκυτταρικι αποικοδόμθςθ του 

λιποςϊματοσ μζςω τθσ  ενδολυςοςωματικισ οδοφ και επακόλουκθ απελευκζρωςθ των ςυςτατικϊν. 

(4)φντθξθ τθσ λιποςωμικισ με τθν πλαςματικι μεμβράνθ και απελευκζρωςθ του περιεχομζνου ςτο 

κυτταρόπλαςμα. 

 

Λιποςϊματα ωσ μεταφορείσ φωτοευαιςκθτοποιθτϊν 

Θ χριςθ λιποςωμάτων για τθ μεταφορά των φωτοευαιςκθτοποιθτϊν πλεονεκτεί 

κακϊσ: 

 Σα λιποςϊματα μποροφν να προκαλζςουν το μονομεριςμό των 

ςυςςωματωμάτων των υδρόφοβων φωτοευαιςκθτοποιθτϊν, μιασ και το 

μόριο του φωτοευαιςκθτοποιθτι εντοπίηεται ανάμεςα ςτισ υδρόφοβεσ 

διπλοςτιβάδεσ. Οι περιςςότεροι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ εξαιτίασ τθσ 

χθμικισ τουσ δομισ τείνουν να ςχθματίηουν ςυςςωματϊματα ςτο υδατικό 

μζςο, λόγω τθσ τάςθσ του υδρόφοβου ςκελετοφ να αποφφγει τθν επαφι με 

τα μόρια του νεροφ. Αυτι θ κατάςταςθ μπορεί να εμποδίςει τθν 

αποτελεςματικότθτα του φαρμάκου in vivo μειϊνοντασ τθ βιοδιακεςιμότθτά 

του και τθν ικανότθτά του να απορροφά ακτινοβολία. Ο μονομεριςμόσ είναι 

επικυμθτόσ, διότι τα μονομερι αυξάνουν τθν κατανάλωςθ του οξυγόνου και 

είναι πιο αποτελεςματικοί φωτοευαιςκθτοποιθτζσ από τα 

ςυςςωματϊματα[22][47][54]. 

 

 Παρουςιάηουν μεγαλφτερθ επιλεκτικότθτα και ςυγκζντρωςθ ςτουσ 

καρκινικοφσ ιςτοφσ, ενϊ αυξάνουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ κεραπείασ 

ςε μικρότερεσ δόςεισ ακτινοβολίασ. Θ αυξθμζνθ ςυγκζντρωςθ 
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φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτον όγκο μπορεί να απαιτεί λιγότερθ δόςθ 

ακτινοβολίασ ϊςτε να επιτευχκεί νζκρωςθ του όγκου και θ μεγαλφτερθ 

αναλογία φαρμάκου ςτον καρκινικό προσ το φυςιολογικό ιςτό, 

ελαχιςτοποιεί τθν φωτοκαταςτροφι ςτο φυςιολογικό ιςτό γφρω από τον 

όγκο κατά τθ διάρκεια τθσ Φωτοδυναμικισ Θεραπείασ [45][47][54]. 

 

 Σο εγκλειςμζνο φάρμακο παρουςιάηει λιγότερθ τοξικότθτα και καλφτερο 

φαρμακοκινθτικό προφίλ*47][54]. 

 

 Παρουςιάηουν γρθγορότερο εντοπιςμό ςτα καρκινικά κφτταρα μειϊνοντασ 

ζτςι ςθμαντικά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί μζχρι τθν ακτινοβόλθςθ 

και χρειάηονται μικρότερα διαςτιματα ακτινοβόλθςθσ (DLI) [55].  

 

 Είναι μθ τοξικά, βιοδιαςπϊμενα και οι μεμβράνεσ τουσ διαλφονται μαηί με 

τισ κυτταρικζσ μεμβράνεσ, οδθγϊντασ ςε ενδομοριακι κατανομι των 

φαρμάκων*22]. 

 

Τπάρχουν ωςτόςο προβλιματα ςτθ χριςθ τουσ κακϊσ θ φαρμακοκινθτικι 

των λιποςωμικϊν φωτοευαιςκθτοποιθτϊν επθρεάηεται δραματικά από τθ μικρισ 

διάρκειασ θμίςεια ηωισ, τθσ τάξεωσ των λεπτϊν, των  λιποςϊματων ςτο πλάςμα. 

Δφο διαφορετικά φαινόμενα επθρεάηουν το χρόνο κυκλοφορίασ των ςυμβατικϊν 

λιποςωμάτων. Πρϊτα από όλα, μια ανταλλαγι λιπιδίων μεταξφ των λιποςωμάτων 

και των λιποπρωτεϊνϊν, ειδικά των λιποπρωτεϊνϊν υψθλισ πυκνότθτασ (HDL), 

οδθγοφν ςε μθ αναςτρζψιμθ αποςφνκεςθ του λιποςϊματοσ. Θ γριγορθ διαδικαςία 

τθσ αποςφνκεςθσ απελευκερϊνει το φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτθ ροι του αίματοσ 

και κατά ςυνζπεια ςυνδζεται με λιποπρωτεΐνεσ και άλλεσ πρωτεΐνεσ του αίματοσ. 

Από τθν άλλθ μεριά τα ςυμβατικά λιποςϊματα αναγνωρίηονται από το 

ανοςοποιθτικό ςφςτθμα του οργανιςμοφ και προςλαμβάνονται από κφτταρα του 

δικτυοενδοκθλιακοφ ςυςτιματοσ (reticuloendothelial system RES). Ωσ αποτζλεςμα, 

ςυγκεντρϊνονται ςε όργανα και ιςτοφσ με πλοφςιο δικτυοενδοκθλιακό ςφςτθμα 

[54]. 

 

Λιποςϊματα PEG 

Για να αντιμετωπιςτοφν τα παραπάνω προβλιματα μελετϊνται 

τροποποιθμζνα λιποςϊματα. Θ προςκικθ ενόσ υδρόφιλου πολυμεροφσ, όπωσ θ 

πολυαικυλενογλυκόλθ (PEG) πάνω ςτθν επιφάνεια του λιποςϊματοσ προςελκφει 

ζνα περίβλθμα νεροφ να περικυκλϊςει το λιπόςωμα. Αυτό το περίβλθμα 

επιτυγχάνει να μειϊςει τθν προςρόφθςθ διαφόρων πρωτεϊνϊν του πλάςματοσ 
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(οψόνια) ςτθν επιφάνεια του λιποςϊματοσ που κα μποροφςαν να επαυξιςουν τθν 

αναγνϊριςθ και τθν πρόςλθψθ από το δικτυοενδοκθλιακό ςφςτθμα [50]. 

Οι υδρόφιλεσ αλυςίδεσ PEG (poly(ethylene glycol)-phospholipids) 

τοποκετοφνται ςτθν επιφάνεια του λιποςϊματοσ. Όταν δφο καλυμμζνεσ επιφάνειεσ 

πλθςιάςουν θ μία τθν άλλθ υπόκεινται ςε απωκθτικζσ δυνάμεισ. Θ επιςφναψθ του 

PEG ςτθν επιφάνεια του λιποςϊματοσ δεν εμποδίηει τθν πρόςλθψθ των 

λιποςωμάτων από το δικτυοενδοκθλιακό ςφςτθμα, αλλά μειϊνει το ρυκμό 

πρόςλθψθσ*22]. 

Ζτςι ενϊ τα ςυμβατικά λιποςϊματα απομακρφνονται από τθν αιματικι ροι 

ςε διάςτθμα δεκάδων λεπτϊν, θ παρουςία γλυκολιπιδίων αυξάνει τθν κυκλοφορία 

θμίςειασ ηωισ ζωσ και 12 ϊρεσ. Θ επικάλυψθ των λιπιδίων με 

πολυαικυλαινογλυκόλθ (PEG) παρατείνει ακόμα περιςςότερο τθν κυκλοφορία 

θμίςειασ ηωισ ςε δεκάδεσ ωρϊν. Σα λιποςϊματα με παρατεταμζνουσ χρόνουσ 

κυκλοφορίασ εξαιτίασ τθσ τροποποιθςισ τουσ με λιπίδια PEG αναφζρονται ωσ 

χωρικά ςτακεροποιθμζνα λιποςϊματα*54]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Μετα-τετρα 

(υδροξυφαινυλ) χλωρίνη (m-THPC ) 

4.1 Η χρόςη τησ m-THPC ςτη θεραπεύα του καρκύνου  

H 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδροπορφυρίνθ (m-THPC ι 

temoporfin) είναι ζνασ φωτοευαιςκθτοποιθτισ δεφτερθσ γενιάσ, που 

χρθςιμοποιείται κλινικά ωσ ςκεφαςμα ςε αικανόλθ και πολυαικυλενογλυκόλθ με 

τθν εμπορικι ονομαςία Foscan®*56+. Ζχει πάρει ζγκριςθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

για ςυμπλθρωματικι κεραπεία προχωρθμζνων καρκίνων τθσ κεφαλισ και του 

τραχιλου. φμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Δθμόςια Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ (EPAR), το 

Foscan® χρθςιμοποιείται για τθν ανακοφφιςθ των ςυμπτωμάτων του 

προχωρθμζνου καρκινϊματοσ από πλακϊδεσ επικιλιο κεφαλισ και τραχιλου 

(μορφι καρκίνου που εμφανίηεται αρχικά ςτα κφτταρα του εςωτερικοφ τμιματοσ 

του ςτόματοσ, τθσ μφτθσ, του φάρυγγα ι του αυτιοφ). Χορθγείται ςε αςκενείσ ςτουσ 

οποίουσ οι ςυμβατικζσ κεραπείεσ δεν είναι πλζον αποτελεςματικζσ και οι οποίοι 

δεν είναι επιδεκτικοί ςε ακτινοκεραπεία, χειρουργικι επζμβαςθ ι ςυςτθματικι 

χθμειοκεραπεία. Θ χοριγθςθ του φαρμάκου γίνεται μζςω κακθλωμζνου 

ενδοφλζβιου κακετιρα (λεπτόσ ςωλινασ που ειςάγεται μόνιμα ςε φλζβα) ωσ 

εφάπαξ βραδεία ζγχυςθ διάρκειασ τουλάχιςτον ζξι λεπτϊν. Θ δόςθ είναι 0,15 mg / 

kg ςωματικοφ βάρουσ. Σζςςερισ θμζρεσ αργότερα, ολόκλθρθ θ επιφάνεια του όγκου 

και θ περιοχι που βρίςκεται ςε απόςταςθ 0,5 cm γφρω από τα όρια αυτοφ 

ακτινοβολείται με ακτίνεσ λζιηερ ςυγκεκριμζνου μικουσ κφματοσ, με τθ χριςθ 

καλωδίου οπτικϊν ινϊν, για περίπου τρία λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Κάκε περιοχι 

του όγκου πρζπει να ακτινοβολείται μία μόνο φορά ςε κάκε κεραπεία. Κατά τθ 

κεραπεία, οι υπόλοιπεσ περιοχζσ του ςϊματοσ πρζπει να προφυλάςςονται από τθν 

ακτινοβολία οφτωσ ϊςτε θ ενεργοποίθςθ του φαρμάκου να περιορίηεται ςτον όγκο. 

ε περίπτωςθ που απαιτείται δεφτερθ κεραπεία, αυτι πρζπει να πραγματοποιείται 

τουλάχιςτον τζςςερισ εβδομάδεσ αργότερα [57]. 

Θ κλινικι του δράςθ ζχει μελετθκεί και μελετάται και ςε άλλεσ κακοικειεσ 

όπωσ ο καρκίνοσ του προςτάτθ, ο ςτοματικόσ ακανκοκυτταρικόσ καρκίνοσ και ωσ 

βοθκθτικι κεραπεία ςε ςυνδυαςμό με τθ χειρουργικι ςτον πλευρικό όγκο 

μεςοκθλιακοφ ιςτοφ*56+. Θ temoporfin ιταν ο πρϊτοσ φωτοευαιςκθτοποιθτισ που 

χρθςιμοποιικθκε ςε επίςθμθ κλινικι μελζτθ για τθ φωτοδυναμικι κεραπεία ςτον 

καρκίνο του προςτάτθ, θ οποία διεξιχκθ το 2002 *33]. 
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Εικόνα 4.1:Δομι τθσ m-THPC 

4.2 Χαρακτηριςτικϊ  του μορύου τησ m-THPC 

Θ κορυφι απορρόφθςθσ τθσ m-THPC που χρθςιμοποιείται ςτθ 

Φωτοδυναμικι Θεραπεία είναι ςτα 652 nm (παρουςιάηει και μία κορυφι ςτα 417 

nm[58+), υψθλότερα από τθν Photofrin που είναι ςτα 630 nm, αλλά χαμθλότερθ 

από άλλουσ φωτοευαιςκθτοποιθτζσ όπωσ θ φκαλοκυανίνθ ςτα 670 nm*59]. Απαιτεί 

πολφ μικρζσ δόςεισ φωτοευαιςκθτοποιθτι (0.1-0.3 mg / kg ) και δόςεισ φωτόσ (10-

20 J/cm2) επίςθσ. υγκριτικά με τθν Photofrin, θ m-THPC είναι περίπου 100 με 200 

φορζσ πιο αποτελεςματικι ςε όρουσ γενικισ δόςθσ για φωτοδυναμικι κεραπεία 

(δόςθ φαρμάκου * δόςθ φωτόσ), ενϊ επιτρζπει τθ νζκρωςθ όγκων μεγαλφτερου 

βάκουσ*60+. Αυτι θ ικανότθτά τθσ μπορεί να αποδοκεί μερικϊσ ςτον υψθλότερο 

ςυντελεςτι απορρόφθςθσ (υντελεςτισ μοριακισ απορρόφθςθσ  ε=30000 M-1c-1), 

το μεγαλφτερο μικοσ κφματοσ διζγερςθσ, τισ ελαφρά υψθλότερεσ αποδόςεισ ςτθν 

τριπλι και μονιρθ κατάςταςθ(ΦΔ(αζρα)3 = 0.43) και αυξθμζνθ ενδοκυτταρικι 

δυνατι πρόςδεςθ. Επιπλζον, θ m-THPC ζχει ωσ αποτζλεςμα μικρότερουσ χρόνουσ 

φωτοευαιςκθςίασ από τθν HpD (απαιτεί προςταςία των ματιϊν και του δζρματοσ 

από τθν θλιακι ακτινοβολία ζωσ 6 εβδομάδεσ) [30], [37+.Σζλοσ, οι χθμικζσ 

αντιδράςεισ τθσ m-THPC με το μοριακό οξυγόνο και τα φαςματικά χαρακτθριςτικά 

τθσ φαίνονται ςτισ επόμενεσ εικόνεσ. 

 

                                                           
3
 Σο παραγόμενο μονιρεσ οξυγόνο προσ τον αρικμό των φωτονίων που απορρόφθςε ο 

φωτοευαιςκθτοποιθτισ 
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Εικόνα 4.2 [61]: Αντιδράςεισ μεταξφ τθσ διεγερμζνθσ m-THPC και του μοριακοφ οξυγόνου 

 

 
Εικόνα 4.3:[58] Φαςματικά χαρακτθριςτικά τθσ m-THPC . 

4.3 Ενδοκυττϊρια  κατανομό τησ m-THPC 

Σα πιο ςυνθκιςμζνα οργανίδια του κυττάρου που ςυγκεντρϊνεται ζνασ 

φωτοευαιςκθτοποιθτισ είναι θ πλαςματικι μεμβράνθ, τα λυςοςϊματα, τα 

μιτοχόνδρια, το ενδοπλαςματικό δίκτυο και το ςφμπλεγμα Golgi. Ακόμα και για τον 

ίδιο τον φωτοευαιςκθτοποιθτι, ο εντοπιςμόσ του ςτα διάφορα οργανίδια του 

εςωτερικοφ του κυττάρου διαφζρει ανάλογα με τον τρόπο χοριγθςισ του, τθ 

ςυγκζντρωςι του, το χρόνο επϊαςθσ, το είδοσ του καρκινικοφ κυττάρου και τθ 

δόςθ ακτινοβολίασ*43]. 

Λυςοςϊματα 

Σα λυςοςϊματα κεωροφνται ζνασ ςυνθκιςμζνοσ τόποσ εντοπιςμοφ των 

υδρόφοβων φωτοευαιςκθτοποιθτϊν. Θ ακτινοβόλθςθ προκαλεί τθ διάρρθξθ του 

περιβλιματοσ του λυςοςϊματοσ και τθν αναδιανομι του φωτοευαιςκθτοποιθτι. 
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Επιπλζον, θ απελευκζρωςθ των υδρολυτικϊν ενηφμων ςτο κυτταρόπλαςμα 

ςυμβάλλει ςτθν καταςτροφι των κυττάρων *37+. Παρόλο που θ m-THPC είναι ζνασ 

υδρόφοβοσ ευαιςκθτοποιθτισ, ζχει παρατθρθκεί μθδαμινι ι πολφ χαμθλι 

ςυγκζντρωςθ ςτα λυςοςϊματα*62]. 

 

Μιτοχόνδρια 

Οι μεταβολζσ που επάγονται ςτα μιτοχόνδρια διαδραματίηουν κφριο ρόλο 

ςτθν καταςτροφι του κυττάρου, χωρίσ να ζχει διευκρινιςτεί πλιρωσ ο μθχανιςμόσ 

που οδθγεί ςτθν απόπτωςθ. Ζχει υποτεκεί πωσ οι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ που 

ςυγκεντρϊνονται ςτα μιτοχόνδρια είναι ικανοί να επάγουν απόπτωςθ από τθ 

ραγδαία μείωςθ του μιτοχονδριακοφ διαμεμβρανικοφ δυναμικοφ και/είτε από τθν 

απελευκζρωςθ παραγόντων που προκαλοφν απόπτωςθ, όπωσ το κυτόχρωμα c. 

Αυτι θ απελευκζρωςθ του κυτοχρϊματοσ c μπορεί να είναι κανάςιμθ για τα 

κφτταρα είτε εξαιτίασ τθσ διάρρθξθσ τθσ αλυςίδασ τθσ μιτοχονδριακισ αναπνοισ με 

τθ μείωςθ των επιπζδων τριφωςφορικισ αδενοςφνθσ (ATP) ςτο κφτταρο είτε μζςω 

ενεργοποίθςθσ των καςπαςϊν και κατά ςυνζπεια του μθχανιςμοφ απόπτωςθσ*62]. 

Για τθν m-THPC ζχει παρατθρθκεί μικρι ςυγκζντρωςθ ςτα μιτοχόνδρια. Παρόλα 

αυτά, αυτά τα οργανίδια φαίνεται ότι εμπλζκονται ςθμαντικά ςτον κυτταρικό 

κάνατο μζςω τθσ m-THPC. Είναι πολφ πικανό ότι τοξικά ςτρεςογόνα ςιματα που 

προζρχονται από το ενδοπλαςματικό δίκτυο και το ςφμπλεγμα Golgi ςυγκλίνουν 

ςτα μιτοχόνδρια και ζτςι ξεκινά μια ςειρά διαδοχικϊν γεγονότων που οδθγεί ςτον 

κυτταρικό κάνατο. Κάποια πικανά ςιματα μπορεί να είναι το αςβζςτιο το Bid, θ 

Bap31 και θ caspase 12 *62], [63]. 

 

Ενδοπλαςματικό δίκτυο και ςφςτθμα Golgi 

θμαντικόσ ρόλοσ ςτθν ζναρξθ τθσ απόπτωςθσ μετά τθ Φωτοδυναμικι 

Θεραπεία ζχει αποδοκεί ςτο οξειδωτικό ςτρεσ του ενδοπλαςματικοφ δικτφου, το 

οποίο προζρχεται από τθ διάρρθξθ τθσ ομοιόςταςθσ του αςβεςτίου και εςφαλμζνα 

αναδιπλωμζνων πρωτεϊνϊν. Σο ενδοπλαςματικό δίκτυο παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ 

βιοςφνκεςθ, ςτο διαχωριςμό και ςτθ μεταφορά των πρωτεϊνϊν και των λιπιδίων 

κακϊσ και ςτθν απελευκζρωςθ των ενδοκυτταρικϊν αποκεμάτων αςβεςτίου, ενϊ 

το ςφμπλεγμα Golgi παραλαμβάνει καινοφριεσ πρωτεΐνεσ από το ενδοπλαςματικό 

δίκτυο και τισ τροποποιεί. Θ m-THPC παρουςιάηει υψθλι ςυγκζντρωςθ ςτο 

ενδοπλαςματικό δίκτυο και ςτο ςφςτθμα Golgi. Επίςθσ ζχει παρατθρθκεί όςο 

αυξάνεται ο χρόνοσ επϊαςθσ και ςυγκεκριμζνα μετά  τισ 24 ϊρεσ κυριαρχεί θ 

ςυγκζντρωςθ τθσ m-THPC ςτο ενδοπλαςματικό δίκτυο, ενϊ μειϊνεται θ 

ςυγκζντρωςι τθσ ςτο ςφμπλεγμα Golgi [62], [64]. 
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4.3 Λιποςωμικϋσ μορφϋσ τησ m-THPC 

Θ m-THPC είναι ζνασ υδρόφοβοσ φωτοευαιςκθτοποιθτισ, κάτι το οποίο 

εξαςφαλίηει τθ γριγορθ πρόςλθψθ από τα κφτταρα και τον εντοπιςμό ςε ςθμαντικά 

υποκυττάρια οργανίδια. Πάραυτα, αυτι θ υδροφοβικότθτα οδθγεί ςε ανεπαρκι 

διαλυτότθτα μζςα ςτο υδατικό μζςο. Για αυτό το λόγο χρθςιμοποιοφνται τα 

λιποςϊματα, όπου επιτρζπουν τθ διαλυτότθτά του και τθν κλινικι του χριςθ. 

Σο Foslip είναι ζνασ πρόςφατα ςχεδιαςμζνοσ φωτοευαιςκθτοποιθτισ τρίτθσ 

γενιάσ που αποτελείται από m-THPC ενςωματωμζνθ ςε λιπόφιλεσ διπλοςτιβάδεσ 

λιποςωμάτων που βαςίηονται ςε dipalmitoylphosphatidylcholine 

/dipalmitoylphosphatidylglycerol (DPPC / DPPG).Όςον αφορά τθν ενδοκυτταρικι 

ςυγκζντρωςθ, ζχει παρατθρθκεί ςυγκζντρωςθ και τθσ λιποςωμικισ και τθσ απλισ 

μορφισ τθσ m-THPC γφρω από τον πυρινα μετά από 6 *65+ και 20 ϊρεσ [66] 

επϊαςθσ των καρκινικϊν κυττάρων. 

Εκτόσ από λιποςωμιακι μορφι Foslip υπάρχει και θ Fospeg. Θ Fospeg είναι 

χωρικά ςτακεροποιθμζνθ μορφι του Foslip, δθλαδι τα λιποςϊματα ζχουν 

τροποποιθκεί με τθν επίςτρωςθ PEG [22]. 

φμφωνα με μελζτεσ, θ λιποςωμικι μορφι παρουςιάηει μεγαλφτερεσ 

μζγιςτεσ τιμζσ ζνταςθσ φκοριςμοφ ςυγκρινόμενθ με τθν απλι m-THPC. Αυτό είναι 

ςθμαντικό κλινικά, διότι με αυτό τον τρόπο μειϊνεται θ απαιτοφμενθ δόςθ 

φωτοευαιςκθτοποιθτι, και μειωμζνθ δόςθ φωτοευαιςκθτοποιθτι ζχει ωσ 

επακόλουκο και λιγότερθ γενικευμζνθ φωτοευαιςκθςία ςτουσ αςκενείσ. Ζνα άλλο 

ακόμα πλεονζκτθμα είναι ότι το χρονικό διάςτθμα μεταξφ χοριγθςθσ του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι και ακτινοβόλθςθσ μπορεί να μειωκεί, διότι θ μζγιςτθ 

ζνταςθ φκοριςμοφ επιτυγχάνεται ταχφτερα ςε ςχζςθ με τθν ελεφκερθ μορφι. 

Επίςθσ, ο λόγοσ κατανομισ ςε καρκινικό προσ υγιι ιςτό είναι ςθμαντικά 

υψθλότεροσ ςτθν περίπτωςθ τθσ λιποςωμιακισ μορφισ [55]. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Σκοπόσ τησ 
πειραματικήσ μελέτησ 

τισ μελζτεσ που πραγματοποιικθκαν ςτο εργαςτιριο χρθςιμοποιικθκαν 

καλλιζργειεσ κυττάρων. Προτιμικθκε αυτι θ μζκοδοσ μελζτθσ διότι κακιςτά τισ 

πειραματικζσ ςυνκικεσ περιςςότερο ελζγξιμεσ λόγω του γεγονότοσ ότι δεν 

εμπλζκεται κάποιοσ ηωντανόσ οργανιςμόσ (πειραματόηωα). Τπάρχει θ δυνατότθτα 

επανάλθψθσ των πειραμάτων αρκετζσ φορζσ, αυξάνοντασ τον αρικμό και τθν 

πολυπλοκότθτα των μθχανιςμϊν που μποροφν να μελετθκοφν και δεν απαιτείται θ 

κανάτωςθ ηϊων. Ζπειτα, ςτισ μελζτεσ που κάνουν χριςθ κυττάρων εμπλζκονται 

λιγότερεσ μεταβλθτζσ ςτο πείραμα ςε ςχζςθ με τα πειράματα με πειραματόηωα και 

ζτςι μπορεί να γίνει μελζτθ κάκε μθχανιςμοφ ξεχωριςτά και ςε βάκοσ. Επιπλζον 

αυτό το μοντζλο είναι λιγότερο δαπανθρό ςε ςχζςθ με τα in vivo μοντζλα. Σζλοσ, θ 

ζρευνα παγκόςμια ςτρζφεται ςτθ χριςθ κυττάρων και μοντζλων ιςτϊν κακϊσ θ 

χριςθ των πειραματοηϊων τείνει να απαγορευτεί. 

Θ φωτοευαιςκθςία που εμφανίηεται μετά τθν εφαρμογι τθσ 

Φωτοδυναμικισ Θεραπείασ μειϊνει τθν ποιότθτα ηωισ του αςκενοφσ και περιορίηει 

τθν ευρεία αποδοχι τθσ κεραπείασ. Αν όμωσ μειωκεί θ ποςότθτα του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι που χορθγείται μειϊνεται και ο κίνδυνοσ τθσ 

φωτοευαιςκθςίασ, κακϊσ λιγότερθ ποςότθτα κα κατακρατείται από τουσ υγιείσ 

ιςτοφσ, κυρίωσ τα μάτια κα το δζρμα. Επίςθσ, θ αργι ςυγκζντρωςθ του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτουσ καρκινικοφσ ιςτοφσ ζχει ωσ αποτζλεςμα να απαιτείται 

μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ακτινοβόλθςθ, γεγονόσ που παρατείνει τθν 

παραμονι του αςκενοφσ ςτο νοςοκομείο.  τοχεφοντασ ςτθν καλφτερθ ποιότθτα 

ηωισ του αςκενοφσ, αναηθτοφνται νζοι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ που να μποροφν να 

επιτυγχάνουν ικανοποιθτικά κλινικά αποτελζςματα ςε μικρότερεσ δόςεισ και ςε 

λιγότερο χρόνο. Μζςα από τα αποτελζςματα που κα προκφψουν από τα 

εργαςτθριακά πειράματα με τα κφτταρα γίνεται μια προςζγγιςθ να βρεκεί ο 

φωτοευαιςκθτοποιθτισ που κα ζχει τθν ταχφτερθ απορρόφθςθ από τα κφτταρα ςτθ 

μικρότερθ δόςθ και κα είναι κατάλλθλοσ για κλινικι εφαρμογι. Ζτςι, γίνεται μια 

προςπάκεια να εξερευνθκοφν οι βελτιωμζνεσ δυνατότθτεσ τθσ εγκλειςμζνθσ 

λιποςωμιακισ m-THPC ςε ςχζςθ με τθν ελεφκερθ m-THPC. 

κοπόσ αυτισ τθσ εργαςίασ είναι θ ςυγκριτικι μελζτθ τθσ πρόςλθψθσ από 
κφτταρα τθσ καρκινικισ ςειράσ του προςτάτθ LNCaP τθσ ελεφκερθσ και τθσ 
εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC. Θ εργαςία ςυνίςταται από τον πειραματικό 
προςδιοριςμό τθσ ενδοκυττάριασ ςυγκζντρωςθσ του φωτοευαιςκθτοποιθτι ςε 
κφτταρα που ζχουν επωαςτεί για διαφορετικοφσ χρόνουσ με δυο διαφορετικζσ 
αρχικζσ ςυγκεντρϊςεισ τθσ ελεφκερθσ και τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC 
και τθ μεταξφ τουσ ςφγκριςθ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Μεθοδολογία 

πειραματικήσ διαδικαςίασ 

6.1 Μεθοδολογύα ανϊπτυξησ κυτταρικόσ ςειρϊσ  LNCaP 

LNCaP κφτταρα τθσ καρκινικισ ςειράσ του προςτάτθ διατθροφνται κατεψυγμζνα ςε 

υγρό άηωτο μζχρι να χρθςιμοποιθκοφν.  

 

6.1 .1 Μεθοδολογύα απόψυξησ κυτταρικόσ ςειρϊσ LNCaP 

ε κάκε καλλιζργεια χρθςιμοποιείται κρεπτικό μζςο RPMI 1640, (LGC 

Standards), εμπλουτιςμζνο με 10% εμβρυϊκό ορό βοδιοφ, Fetal Bovine Serum, FBS 

(Invitrogen) και 0.1% Antibiotic-Antimitotic (Gibco).  

Σο φιαλίδιο με τα κατεψυγμζνα κφτταρα αφινεται ςτον κλίβανο επϊαςθσ 

για περίπου 5min μζχρισ ότου ξεπαγϊςει. Αμζςωσ μόλισ ξεπαγϊςει το περιεχόμενο 

του φιαλιδίου τοποκετείται ςε ςωλθνάκι φυγοκζντρθςθσ το οποίο περιζχει 9ml 

διαλφματοσ φυςιολογικοφ οροφ – 10% FBS. Σο διάλυμα φυγοκεντρείται ςτισ 125rpm 

για 7min. Μετά τθ φυγοκζντρθςθ το υπερκείμενο διάλυμα απορρίπτεται και τα 

κφτταρα τοποκετοφνται ςε φλάςκα (Corning) των 25cm2 θ οποία περιζχει 5ml 

εμπλουτιςμζνου κρεπτικοφ μζςου. Γίνεται πολφ καλό pipetting ϊςτε να ςπάςει το 

ςυςςωμάτωμα των κυττάρων που προζκυψε από τθ φυγοκζντρθςθ και να 

προκφψουν μεμονωμζνα κφτταρα. Ελζγχεται θ φλάςκα ςε οπτικό μικροςκόπιο και 

αφινεται ςτον κλίβανο να επωαςτεί για 48h χωρίσ να κουνθκεί, κακϊσ με 

οποιαδιποτε κίνθςθ τθσ φλάςκασ δθμιουργοφνται ςυςςωματϊματα και δεν 

αναπτφςςονται τα κφτταρα. 

6.1.2 Μεθοδολογύα ανακαλλιϋργειασ κυτταρικόσ ςειρϊσ LNCaP 

Θ ανακαλλιζργεια των κυττάρων γίνεται όταν θ πλθρότθτα ςτθν αρχικι 

φλάςκα φτάςει ςτο 70%. Θ ςυγκεκριμζνθ κυτταρικι ςειρά ςτισ δεδομζνεσ ςυνκικεσ 

ανακαλλιεργείται με ρυκμό 1:3, δθλ τα κφτταρα τθσ αρχικισ φλάςκασ μοιράηονται 

ςε τρεισ καινοφργιεσ φλάςκεσ ίδιου εμβαδοφ με τθν αρχικι. Θ διαδικαςία που 

ακολουκείται για να γίνει ανακαλλιζργεια των κυττάρων είναι θ εξισ: αφαιρείται 

πολφ προςεκτικά το μζςο από τθν αρχικι φλάςκα και γίνονται με προςοχι δυο 

ξεπλφματα με διάλυμα φυςιολογικοφ οροφ-αντιβιοτικοφ. τθ ςυνζχεια προςτίκεται 

ςτθ φλάςκα το ζνηυμο τριψίνθ (Tryspin – EDTA solution, Sigma) το οποίο ζχει τθν 

ιδιότθτα να αποκολλά τα κφτταρα από τθν επιφάνεια τθσ φλάςκασ. Θ τριψίνθ 

παραμζνει ςτθ φλάςκα για 2-3min, χρονικό διάςτθμα που χρειάηεται ϊςτε να 

δράςει και να είναι ορατι θ αποκόλλθςθ των αποικιϊν με γυμνό μάτι, αλλά όχι 
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τόςο ϊςτε να αρχίςει να προκαλεί βλάβεσ ςτα κφτταρα λόγω τθσ 

κυτταροτοξικότθτασ τθσ. Για τθν αναςτολι τθσ δράςθσ τθσ τριψίνθσ και τθν 

αποφυγι τθσ κυτταροτοξικότθτασ προςτίκενται ςτθ φλάςκα 5ml διαλφματοσ 

φυςιολογικοφ οροφ -10%FBS και το διάλυμα ςυλλζγεται ςε ςωλθνάκι 

φυγοκζντρθςθσ. Ακολουκοφν ακόμα δυο ξεπλφματα με διάλυμα φυςιολογικοφ 

οροφ-10%FBS, τα οποία ςυλλζγονται ςτο ίδιο ςωλθνάκι φυγοκζντρθςθσ 

φροντίηοντασ ο τελικόσ όγκοσ ςτο ςωλθνάκι να μθν ξεπερνά τα 15ml. Ακολουκεί 

φυγοκζντρθςθ ςτισ 125rpm για 12min. Σο υπερκείμενο διάλυμα απορρίπτεται και 

τα κφτταρα μοιράηονται ςε φλάςκεσ των 25cm2 που περιζχουν 5ml εμπλουτιςμζνου 

κρεπτικοφ μζςου. Ελζγχονται οι φλάςκεσ ςτο οπτικό μικροςκόπιο και 

τοποκετοφνται ςτον κλίβανο επϊαςθσ για 48h.  

6.2 Μεθοδολογύα επώαςησ των κυττϊρων με την ελεύθερη και την 

εγκλειςμϋνη λιποςωμιακό m-THPC.  

τθν παροφςα εργαςία ελζχκθςαν τρεισ διαφορετικοί χρόνοι επϊαςθσ 3, 24 

και 48h με δυο διαφορετικζσ ςυγκεντρϊςεισ 0.15 και 1.2 μg/ml ελεφκερθσ και 

εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC. Για τον ζλεγχο κάκε μορφισ και 

ςυγκζντρωςθσ φωτοευαιςκθτοποιθτι και χρόνου επϊαςθσ χρθςιμοποιείται μια 

φλάςκα των 25cm2. Σο εμπλουτιςμζνο μζςο που χρθςιμοποιείται ςτθν καλλιζργεια 

των κυττάρων αφαιρείται και ςε κάκε φλάςκα προςτίκενται 5ml εμπλουτιςμζνου 

μζςου με τθν αντίςτοιχθ ςυγκζντρωςθ και μορφι φωτοευαιςκθτοποιθτι. Οι 

φλάςκεσ αφινονται ςτον κλίβανο για 3, 24 ι 48h. Όλεσ οι διαδικαςίεσ μετά τθν 

προςκικθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι γίνονται καλφπτοντασ τισ φλάςκεσ με 

αδιαφανζσ υλικό ϊςτε να αποφεφγεται θ διζγερςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι από 

το φωσ. Με τθν ολοκλιρωςθ του χρόνου επϊαςθσ με τον φωτοευαιςκθτοποιθτι 

ακολουκεί θ εξαγωγι του από τα κφτταρα.   

 

6.3 Παραςκευό διαλυμϊτων φωτοευαιςθητοποιητών για την επώαςη 

των κυττϊρων  

6.3.1 Ελεύθερη m-THPC (Foscan) 

Θ ελεφκερθ m-THPC είναι ςε μορφι ςκόνθσ και για να χρθςιμοποιθκεί 

διαλφεται ςε απόλυτθ αικανόλθ (ethanol absolute) ϊςτε να προκφψει αρχικό 

διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 1 mg/ml. Κακϊσ θ αικανόλθ είναι τοξικι για τα κφτταρα για 

να αποφευχκεί άμεςθ επαφι τουσ με αυτι, το διάλυμα ενδιάμεςθσ ςυγκζντρωςθσ 

παραςκευάηεται με διαλφτθ το ρυκμιςτικό διάλυμα Phosphate Buffer Saline, PBS 

(Sigma). Οι αραιϊςεισ γίνονται με τον ίδιο τρόπο όπωσ και ςτθν εγκλειςμζνθ 

λιποςωμιακι m-THPC.  
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Παραςκευάηεται καταρχάσ ζνα διάλυμα ενδιάμεςθσ ςυγκζντρωςθσ και 

κατόπιν τα διαλφματα που χρειάηονται ωσ εξισ:  

Από το αρχικό διάλυμα ςυγκζντρωςθσ : Cαρχ = 1*103 μg / ml κζλουμε να 

φτιάξουμε 1ml ενδιάμεςου διαλφματοσ ςυγκζντρωςθσ: Cτελ = 15 μg / ml 

Με τον Νόμο Αραίωςθσ Διαλυμάτων  υπολογίηεται ο απαιτοφμενοσ όγκοσ 

που πρζπει να λθφκεί από το αρχικό διάλυμα ϊςτε να προκφψουν τελικά 5 ml 

διαλφματοσ ςυγκζντρωςθσ 15 μg/ml : 

CαρχVαρχ=CτελVτελ  

 

                      
     

  
        

    

  
      

          

Άρα για να προκφψει το ενδιάμεςο διάλυμα όγκου 5ml, ςυγκζντρωςθσ 15 μg/ml 

παίρνουμε 75 μl από το αρχικό διάλυμα και το προςκζτουμε ςε 4925 μl PBS. 

Οπότε: 

0.15 μg/ml 

Με τον Νόμο Αραίωςθσ Διαλυμάτων υπολογίηεται ο όγκοσ που πρζπει να 

λθφκεί από το ενδιάμεςο διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 15 μg/ml ϊςτε να προκφψουν 

5ml διαλφματοσ ςυγκζντρωςθσ 0.15 μg/ml. 

                    
     

  
        

      

  
      

          

Άρα για να προκφψει το τελικό διάλυμα όγκου 5ml, ςυγκζντρωςθσ 0.15 μg/ml 

παίρνουμε 50μl από το αρχικό διάλυμα και το προςκζτουμε ςε 4950μl 

εμπλουτιςμζνου κρεπτικοφ μζςου. 

1.2 μg/ml 

Ομοίωσ υπολογίηεται ο όγκοσ που πρζπει να λθφκεί από το ενδιάμεςο 

διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 15 μg/ml ϊςτε να προκφψουν 5 ml διαλφματοσ 

ςυγκζντρωςθσ 1.2 μg/ml. 
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Άρα για να προκφψει το τελικό διάλυμα όγκου 5ml, ςυγκζντρωςθσ 1.2 μg/ml 

παίρνουμε 400 μl από το αρχικό διάλυμα και το προςκζτουμε ςε 4600 μl 

εμπλουτιςμζνου κρεπτικοφ μζςου. 

 

6.3.2 Εγκλειςμϋνη λιποςωμιακό m-THPC (Fospeg) 

Σο αρχικό διάλυμα τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC ζχει 

ςυγκζντρωςθ 1.5 x 103 μg/ml. Από το διάλυμα αυτό παραςκευάηονται με διαδοχικζσ 

αραιϊςεισ τα κατάλλθλα διαλφματα του φωτοευαιςκθτοποιθτι ςε κρεπτικό μζςο 

ϊςτε τελικά τα κφτταρα να επωαςτοφν με 0.15 και 1.2 μg/ml εγκλειςμζνθσ 

λιποςωμιακισ m-THPC. 

Παραςκευάηεται καταρχάσ ζνα διάλυμα ενδιάμεςθσ ςυγκζντρωςθσ και 

κατόπιν τα διαλφματα που χρειάηονται ωσ εξισ:  

Από το αρχικό διάλυμα ςυγκζντρωςθσ : Cαρχ =1.5*103 μg/ml κζλουμε να 

φτιάξουμε 1ml ενδιάμεςου διαλφματοσ ςυγκζντρωςθσ: Cτελ =15 μg/ml 

Με τον Νόμο Αραίωςθσ Διαλυμάτων υπολογίηεται ο απαιτοφμενοσ όγκοσ 

που πρζπει να λθφκεί από το αρχικό διάλυμα ϊςτε να προκφψει τελικά 1ml 

διαλφματοσ ςυγκζντρωςθσ 15 μg/ml : 

CαρχVαρχ=CτελVτελ  

 

                        
     

  
        

    

  
      

          

Άρα για να προκφψει το ενδιάμεςο διάλυμα όγκου 1ml, ςυγκζντρωςθσ 15 

μg/ml παίρνουμε 10μl από το αρχικό διάλυμα και το προςκζτουμε ςε 990μl 

εμπλουτιςμζνου κρεπτικοφ μζςου. τισ φλάςκεσ των 25cm2 που κα επωαςτοφν τα 

κφτταρα με τον φωτοευαιςκθτοποιθτι μπαίνουν 5ml κρεπτικοφ μζςου. Ζτςι λοιπόν 

για τθν κάκε ςυγκζντρωςθ τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC χρειάηονται 5ml 

κρεπτικοφ μζςου.  

Οπότε: 

0.15 μg/ml 
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Με τον Νόμο Αραίωςθσ Διαλυμάτων υπολογίηεται ο όγκοσ που πρζπει να 

λθφκεί από το ενδιάμεςο διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 15 μg/ml ϊςτε να προκφψουν 

5ml διαλφματοσ ςυγκζντρωςθσ 0.15 μg/ml. 

                    
     

  
        

      

  
      

          

Άρα για να προκφψει το τελικό διάλυμα όγκου 5ml, ςυγκζντρωςθσ 0.15 μg/ml 

παίρνουμε 50μl από το αρχικό διάλυμα και το προςκζτουμε ςε 4950μl 

εμπλουτιςμζνου κρεπτικοφ μζςου. 

1.2 μg/ml 

Ομοίωσ υπολογίηεται ο όγκοσ που πρζπει να λθφκεί από το ενδιάμεςο διάλυμα 

ςυγκζντρωςθσ 15 μg/ml ϊςτε να προκφψουν 5ml διαλφματοσ ςυγκζντρωςθσ 1.2 

μg/ml. 

                    
     

  
        

     

  
      

           

Άρα για να προκφψει το τελικό διάλυμα όγκου 5ml, ςυγκζντρωςθσ 1.2 μg/ml 

παίρνουμε 400μl από το αρχικό διάλυμα και το προςκζτουμε ςε 4600μl 

εμπλουτιςμζνου κρεπτικοφ μζςου. 

 

6.4 Μεθοδολογύα εξαγωγόσ φωτοευαιςθητοποιητό από κύτταρα  

Για να εξαχκεί ο φωτοευαιςκθτοποιθτισ από τα κφτταρα ακολουκείται θ εξισ 

διαδικαςία: 

Απορρίπτεται από τθ φλάςκα το εμπλουτιςμζνο μζςο με τον 

φωτοευαιςκθτοποιθτι και γίνονται δφο ξεπλφματα τθσ φλάςκασ με 1ml PBS τθν 

κάκε φορά. τθ ςυνζχεια γίνεται θ αποκόλλθςθ των κυττάρων με τθ διαδικαςία που 

περιγράφθκε προθγουμζνωσ. Μετά το τζλοσ τθσ πρϊτθσ φυγοκζντρθςθσ 

ακολουκοφν ακόμα δυο φυγοκεντριςεισ-ξεπλφματα των κυττάρων με 5ml PBS κάκε 

φορά. Μετά το τζλοσ τθσ δεφτερθσ φυγοκζντρθςθσ προςτίκεται ςτα κφτταρα 1ml 

PBS , γίνεται πολφ καλό pipetting ϊςτε να ςπάςουν τα ςυςςωματϊματα και 

μετρϊνται τα κφτταρα. Κατόπιν το διάλυμα κυττάρων φυγοκεντρείται για τελευταία 

φορά και απορρίπτεται το υπερκείμενο διάλυμα. Προςτίκενται ςτο ςωλθνάκι 

φυγοκζντρθςθσ 3ml από το διάλυμα λφςθσ των κυττάρων το οποίο αποτελείται από 

ιςοπροπανόλθ και 10% Triton X. Γίνεται καλό pipetting ϊςτε να διαλυκεί το 
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ςυςςωμάτωμα των κυττάρων και το διάλυμα λφςθσ να καταςτρζψει τθν 

ακεραιότθτα τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ και να χακεί θ κυτταρικι ςυνοχι. Με αυτόν 

τον τρόπο ζχουμε τθν εξαγωγι του φωτοευαιςκθτοποιθτι από τα κφτταρα. Σα 

διαλφματα αυτά καλφπτονται με αδιαφανι μεμβράνθ και τοποκετοφνται τουσ 4oC 

μζχρισ ότου γίνει θ μζτρθςθ τθσ ζνταςθσ φκοριςμοφ. 

 

6.5 Διαδικαςύα παραςκευόσ και μϋτρηςησ διαλυμϊτων κυττϊρων και 

αναφορϊσ  

Σα διαλφματα που προζκυψαν από τθν εξαγωγι του φωτοευαιςκθτοποιθτι 

φυγοκεντρϊνται ςτισ 6000rpm για 20min (Sorval EconoSpin) για να διαχωριςτοφν 

και να απορριφκοφν τα υπολείμματα των κυττάρων από το διάλυμα. Για να 

προςδιοριςτεί θ ποςότθτα του φωτοευαιςκθτοποιθτι που απορροφικθκε από τα 

κφτταρα είναι απαραίτθτο όλεσ οι μετριςεισ να αναφζρονται ςτον ίδιο αρικμό 

κυττάρων. Ζτςι από τα διαλφματα που προζκυψαν από τθν εξαγωγι του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι καταςκευάςτθκαν 3 παράγωγα διαλφματα που περιείχαν 

100.000 κφτταρα ςε 3 ml διαλφτθ (ιςοπροπανόλθ και 10% Triton X). ε κάκε ζνα από 

τα διαλφματα αυτά μετρικθκε θ ζνταςθ φκοριςμοφ με φαςματοφωτόμετρο 

φκοριςμοφ. Κάκε μζτρθςθ ζγινε τρεισ φορζσ και από το μζςο όρο των μετριςεων 

των διαλυμάτων που αντιςτοιχοφςαν ςτθν ίδια πειραματικι ςυνκικθ προζκυψε το 

φάςμα φκοριςμοφ κάκε πειραματικισ ςυνκικθσ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:  Πειραματικέσ 

Διατάξεισ  

7 .1 Μικροςκοπικό Διϊταξη  

7 .1.1. Απλό μικροςκόπιο  

Σο απλό μικροςκόπιο δεν είναι τίποτα άλλο από ζναν απλό μεγεκυντικό 

φακό. Σο πρϊιμο ςχζδιο του μικροςκοπίου είχε ζνα μόνο φακό τοποκετθμζνο ςε 

μια μεταλλικι πλάκα με βίδεσ να κινοφν το δείγμα μζςα ςτο οπτικό πεδίο και να 

εςτιάηουν τθν εικόνα του. Ζνασ φακόσ, εκμεταλλευόμενοσ  το φαινόμενο τθσ 

διάκλαςθσ , είναι ςχθματιςμζνοσ ζτςι ϊςτε οι ακτίνεσ του φωτόσ που πζφτουν 

κοντά ςτο κζντρο να μθ διακλϊνται ςχεδόν κακόλου, ενϊ αυτζσ ςτθν περιφζρεια να 

διακλϊνται ςθμαντικά. Μια παράλλθλθ δζςμθ φωτόσ που περνά ανάμεςα από ζναν 

κυρτό φακό εςτιάηεται ςε ζνα ςθμείο. Θ απόςταςθ από το κζντρο του φακοφ μζχρι 

το ςθμείο είναι γνωςτι ωσ εςτιακι απόςταςθ*67]. 

7 .1.2 Σύνθετο μικροςκόπιο  

Ζνα ςφνκετο μικροςκόπιο αποτελείται από ςυνδυαςμό φακϊν που 

βελτιϊνουν ςθμαντικά τθ μεγζκυνςθ και τθ λειτουργικότθτα του απλοφ 

μικροςκοπίου(εικόνα 6.1). Αποτελείται από τζςςερα βαςικά ςτοιχεία*18], [68],[69]:  

(α)μία πθγι φωτόσ : Σα μοντζρνα μικροςκόπια ςυνικωσ ζχουν μια ενςωματωμζνθ 

πθγι φωτόσ, θ οποία είναι ελεγχόμενθ ςε ζναν υψθλό βακμό. Θ πιο κοινι πθγι για 

ζνα ςφγχρονο μικροςκόπιο είναι ζνασ λαμπτιρασ πυρακτϊςεωσ αλογόνου. 

(β)ζναν ςυγκεντρωτικό φακό: κοπόσ του εξαρτιματοσ αυτοφ είναι θ εςτίαςθ τθσ 

φωτεινισ πθγισ ςτο επίπεδο του παραςκευάςματοσ.  Θ κακι ρφκμιςθ του 

ςυγκεντρωτικοφ φακοφ ζχει ςαν αποτζλεςμα τον κατά πολφ περιοριςμό τθσ 

διακριτικισ ικανότθτασ του οργάνου.  Για ςυνεχι παρατιρθςθ ςε χαμθλι 

μεγζκυνςθ (π.χ. 4Χ ι 10Χ) ο φακόσ αυτόσ μπορεί να αφαιρεκεί. 

(γ) ζναν αντικειμενικό φακό: υνικωσ υπάρχει κάποια περιςτρεφόμενθ κεφαλι που 

ζχει κζςεισ για 3 ζωσ 6 αντικειμενικοφσ φακοφσ. ε οριςμζνα ερευνθτικά 

μικροςκόπια θ περιςτρεφόμενθ κεφαλι μπορεί να αφαιρεκεί εφκολα και να 

αντικαταςτακεί με άλλθ που ζχει διαφορετικό set φακϊν.  Ζτςι ςχετικά εφκολα 

μπορεί το μικροςκόπιο να μετατραπεί ςε αντίκεςθσ φάςθσ, φκοριςμοφ κλπ.  Οι  

αντικειμενικοί φακοί είναι τα πιο ςθμαντικά εξαρτιματα του ςυςτιματοσ 

ςχθματιςμοφ εικόνασ του μικροςκοπίου γιατί από αυτοφσ εξαρτάται θ τελικι 

διακριτικι ικανότθτα και θ αρχικι μεγζκυνςθ.  Οι φακοί αυτοί ζχουν καταςκευαςτεί 

ζτςι που οι εικόνεσ να μθν ζχουν ςφαιρικά ι χρωματικά ςφάλματα. 
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(δ)προςοφκάλμιο φακό: Τπάρχουν τζςςερισ τφποι: Huygens, Ramsden, Kellner και 

αντιςτακμιςτικοί (compensating).  Οι τελευταίοι είναι και οι πιο ςφγχρονοι και 

επιτρζπουν τθν παρατιρθςθ χωρίσ το μάτι να είναι ςε επαφι με φακό.  ε όλουσ 

ςχεδόν τουσ προςοφκάλμιουσ φακοφσ υπάρχει δυνατότθτα τοποκζτθςθσ κλίμακασ 

μζτρθςθσ μζςα ςτο φακό, αφότου ξεβιδωκεί.  Ο  ςωλινασ ςτθν κορυφι του οποίου 

βρίςκεται ο προςοφκάλμιοσ φακόσ (κατακόρυφοσ ςτα παλιότερα μικροςκόπια και 

υπό γωνία ςτα πιο ςφγχρονα), μπορεί να είναι μονόσ, ςτα μονοφκάλμια 

μικροςκόπια και διπλόσ ςτα διοφκάλμια για πιο άνετθ παρατιρθςθ.  Ο ςωλινασ 

ςυνικωσ μπορεί να αφαιρεκεί για να τοποκετθκεί ςωλινασ άλλου τφπου π.χ. 

ςωλινασ με υποδοχι για φωτογραφικι μθχανι video camera κλπ, ι να περιςτραφεί 

για χριςθ του μικροςκοπίου από εμπρόσ ι από πίςω. 

 

Εικόνα 7.1:Σα μζρθ ενόσ ςφνκετου μικροςκοπίου 

Οπτικι μεγζκυνςθ 

Σο αντικείμενο τοποκετείται πολφ κοντά ςε ζναν ςυγκλίνοντα φακό (τον 

αντικειμενικό ι αντοφκάλμιο φακό), πολφσ μικρισ 

εςτιακισ απόςταςθσ, ο οποίοσ ςχθματίηει ζνα πραγματικό 

είδωλό του. Σο είδωλο αυτό μεγεκφνεται από ζναν άλλο 

ςυγκλίνοντα φακό (τον προςοφκάλμιο φακό), ο οποίοσ 

ςχθματίηει ζνα φανταςτικό είδωλο ςε μια απόςταςθ από 

το μάτι που βρίςκεται ανάμεςα ςτθν ελάχιςτθ και τθ 

μζγιςτθ απόςταςθ ευκρινοφσ όραςθσ (εικόνα 7.2). Σο 

μικοσ του ςωλινα του μικροςκοπίου ζχει ςυνικωσ 

ςτακερό μικοσ (τυπικά 160mm). Ζτςι, θ εςτίαςθ γίνεται με 

μετακίνθςθ του όλου οπτικοφ ςυςτιματοσ ωσ προσ το 

παρατθροφμενο αντικείμενο, μζχρι να επιτευχκεί εςτίαςθ 

για ευκρινι παρατιρθςθ. Θ τελικι μεγεκυντικι ιςχφσ 

Εικόνα 7.2:Σο ςφςτθμα των 
δφο φακϊν ςτο οπτικό 
μικροςκόπιο 
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(Magnifying Power) MP του μικροςκοπίου δίνεται από τον τφπο: 

MP = MTo*MAe 

 όπου ΜΣο, με τυπικζσ τιμζσ από 1x μζχρι 100x, θ μεγεκυντικι ιςχφσ του 

αντικειμενικοφ φακοφ και ΜΑe , με τυπικζσ τιμζσ από 5x μζχρι 25x, θ μεγεκυντικι 

ιςχφσ του προςοφκάλμιου φακοφ*68]. 

 

Χαρακτθριςτικά μεγζκθ του μικροςκοπίου  

Μερικά από τα μεγζκθ που χαρακτθρίηουν το μικροςκόπιο είναι *68],  [24]:  

 Αρικμθτικό άνοιγμα: Σο αρικμθτικό άνοιγμα ΝΑ ορίηεται ωσ : 

ΝΑ=n*sinκ 

 όπου n είναι ο δείκτθσ διάκλαςθσ του μζςου που παρεμβάλλεται μεταξφ 

αντικειμζνου και αντικειμενικοφ φακοφ (για τον αζρα n≈1), και κ είναι το μιςό 

γωνιακό άνοιγμα του αντικειμενικοφ φακοφ (θ κλίςθ, ωσ προσ τον οπτικό άξονα, 

των εξωτερικϊν ακτίνων που ςυμμετζχουν ςτο ςχθματιςμό τθσ εικόνασ). 

Διακριτικι ικανότθτα: Θ διακριτικι ικανότθτα Rm, ενόσ οπτικοφ μικροςκοπίου, 

που ορίηεται ωσ θ μικρότερθ απόςταςθ δφο ςθμείων του αντικειμζνου τα οποία 

είναι διακρίςιμα ςτθν τελικι εικόνα, προςδιορίηεται από τα φαινόμενα περίκλαςθσ 

του αντικειμενικοφ φακοφ, και αποδεικνφεται ότι δίνεται από τθ ςχζςθ:  

Rm = 0,61*λ/ ΝΑ 

όπου λ το μικοσ κφματοσ του φωτόσ που χρθςιμοποιείται για το φωτιςμό του 

αντικειμζνου. 

 Βάκοσ πεδίου: Σο βάκοσ πεδίου (DOF = Depth of Field) ορίηεται ωσ θ διαμικθσ 

απόςταςθ ςτο πεδίο του δείγματοσ εντόσ τθσ οποίασ οι λεπτομζρειεσ του 

αντικειμζνου απεικονίηονται με ζνα αποδεκτό βακμό εςτίαςθσ. Σο βάκοσ πεδίου 

ςυνδζεται με το μικοσ κφματοσ λ τθσ ακτινοβολίασ φωτιςμοφ, το αρικμθτικό 

άνοιγμα ΝΑ, και το δείκτθ διάκλαςθσ n του μζςου που παρεμβάλλεται μεταξφ 

αντικειμενικοφ φακοφ και δείγματοσ, με τθ ςχζςθ: 

DOF =  λ * 
           

   
  

Αντίκεςθ: Θ αντίκεςθ του ςχθματιηόμενου ειδϊλου είναι ο αρικμόσ των 

αποχρϊςεων ςτθν εικόνα. Περιςςότερεσ αποχρϊςεισ, δθλαδι χαμθλότερθ 

αντίκεςθ, δίνουν περιςςότερθ πλθροφορία. 
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7.1.3 Μικροςκόπιο εργαςτηρύου  

Για τθν παρατιρθςθ των κυττάρων χρθςιμοποιικθκε το ανάςτροφο 

μικροςκόπιο φωτιςμοφ διζλευςθσ Axiovert 25 Inverted transmitted light Microscope 

με HAL 6 V 25 W illumination τθσ ZEISS με πθγι φωτιςμοφ λαμπτιρα αλογόνου, το 

οποίο ζχει φακοφσ μεγεκφνςεωσ 5x, 10x και 40x και εικονίηεται παρακάτω. 

 

Εικόνα 7.3[70]:Εικόνα του εργαςτθριακοφ μικροςκοπίου 

 

Για τθ λιψθ εικόνων από τα κφτταρα προςαρτικθκε ςτο μικροςκόπιο με ειδικό 

ςφςτθμα φακϊν-ςτερζωςθσ φωτογραφικι μθχανι (Canon PowerShot GS). 

 

7 .2 Διϊταξη μϋτρηςησ φθοριςμού  

7.2.1 Ειςαγωγό  

Θ διάταξθ φαςματοςκοπίασ φκοριςμοφ εκμεταλλεφεται τισ φκορίηουςεσ 

ιδιότθτεσ κάποιων χθμικϊν ενϊςεων με ςκοπό τθν παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά με 

τθν ςυγκζντρωςθ και τισ χθμικζσ ιδιότθτεσ τουσ. Με πλεονεκτιματα τθν ευαιςκθςία 

και τθν απλότθτα, χρθςιμοποιείται ωσ ζνα ιςχυρό εργαλείο που παρζχει 

πλθροφορίεσ για τθ δομι, τθν αλλθλεπίδραςθ και τθ δυναμικι των μορίων. Θ 

ραγδαία ανάπτυξθ ςτον εξοπλιςμό των εργαςτθριακϊν οργάνων, ςτισ πθγζσ φωτόσ, 

ςτισ μεκόδουσ ανίχνευςθσ και ςτα φκορίηοντα αντιδραςτιρια χάριςε ζναν εξζχοντα 

ρόλο ςτθ φαςματοςκοπία φκοριςμοφ ςτθν επιςτιμθ τθσ βιοφωτονικισ *19], [71]. 
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7.2.2 Γενικό αρχό λειτουργύασ φαςματοφωτόμετρου  

Μια διάταξθ φαςματοςκοπίασ φκοριςμοφ(εικόνα 7.4) 

ςυνικωσ περιλαμβάνει τθν πθγι, τον μονοχρωμάτορα, το δείγμα και τον ανιχνευτι 

και λειτουργεί ωσ εξισ: Θ ακτινοβολία 

από μια πθγι διζγερςθσ περνάει μζςα 

από ζνα φίλτρο ι ζνα μονοχρωμάτορα 

και πζφτει πάνω ςτο δείγμα. Ζνα μζροσ 

τθσ προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ 

απορροφάται από το δείγμα και κάποια 

από τα μόρια του δείγματοσ εκπζμπουν 

φκοριςμό. τθ ςυνζχεια, θ ακτινοβολία 

φκοριςμοφ εκπζμπεται προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ. Κάποια από αυτι τθν 

ακτινοβολία διζρχεται μζςα από ζνα δεφτερο φίλτρο ι μονοχρωμάτορα και φκάνει 

ςε  ζναν ανιχνευτι, που είναι ςυνικωσ τοποκετθμζνοσ ςε γωνία 90ο ωσ προσ τθν 

προςπίπτουςα ακτίνα φωτόσ ζτςι ϊςτε να ελαχιςτοποιείται  ο κίνδυνοσ θ 

διερχόμενθ ι θ ανακλϊμενθ ακτινοβολία να φτάνει τον ανιχνευτι. 

7.2.3 Διϊταξη του εργαςτηρύου  

Για τθν καταγραφι φαςμάτων φκοριςμοφ από τα διαλφματα 

χρθςιμοποιικθκε  το φαςματοφωτόμετρο φκοριςμοφ LS 45, Perkin Elmer 

Instruments (εικόνα 7.5),  το οποίο μπορεί να ανιχνεφςει φκοριςμό, φωςφοριςμό, 

χιμειο- ι βιο-φωταφγεια. Θ μζτρθςθ ςθμάτων φκοριςμοφ με τθν διάταξθ αυτι 

πραγματοποιικθκε για ςυνεχι ςάρωςθ ςε μζροσ τθσ περιοχισ του εφρουσ των 

μθκϊν κφματοσ του οργάνου. Σα ςιματα από τουσ δφο ανιχνευτζσ επεξεργάςτθκαν 

από τα θλεκτρονικά του οργάνου παρατθρικθκαν ςτθν οκόνθ ενόσ θλεκτρονικοφ 

υπολογιςτι[72].  

 

Εικόνα 7.5[73]: Φαςματοφωτομετρικι διάταξθ εργαςτθρίου 

 

7.2.4 Συςτατικϊ μϋρη τησ φαςματομετρικόσ διϊταξησ φθοριςμού  

Παρακάτω δίνεται το γενικό ςχζδιο μιασ εμπορικά διακζςιμθσ διάταξθσ μζτρθςθσ 

φκοριςμοφ και αναλφονται μερικϊσ κάποια από βαςικά ςυςτατικά τθσ ςτοιχεία  . 

Εικόνα 7.4:χθματικι διάταξθ φαςματοφωτόμετρου 
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Εικόνα 7.6: Οπτικό διάγραμμα διάταξθσ μζτρθςθσ φκοριςμοφ 

 

7.2.4.1 Πηγϋσ  

Θ πθγι παρζχει τθν ακτινοβολία διζγερςθσ του δείγματοσ. Αυτι θ 

ακτινοβολία βρίςκεται ςυνικωσ μεταξφ υπεριϊδουσ και ορατοφ (το μικοσ κφματοσ 

διζγερςθσ είναι ςυνικωσ μεταξφ 200 και 600 nm). Επικυμθτό χαρακτθριςτικό τθσ 

πθγισ είναι θ παροχι ακτινοβολίασ υψθλισ ενζργειασ διότι το ςιμα φκοριςμοφ 

είναι ανάλογο τθσ ζνταςθσ τθσ προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ. Επίςθσ, θ ςτακερι 

απόδοςθ τθσ πθγισ είναι απαραίτθτθ  λόγω του ότι ςυνικωσ τα όργανα 

λειτουργοφν για μεγάλθ χρονικι διάρκεια και οποιεςδιποτε αυξομειϊςεισ ςτθν 

εξερχόμενθ ενζργεια κα επθρεάςουν τθν ζνταςθ φκοριςμοφ. Ωσ πθγζσ 

χρθςιμοποιοφνται διάφοροι τφποι λυχνιϊν και διάφορα είδθ laser [19], [74]. 

Λυχνίεσ 

Ζνα πλικοσ από διάφορουσ τφπουσ λαμπτιρων, που μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ςτθ φαςματοςκοπία φκοριςμοφ, είναι διακζςιμο. Αυτοί 

περιλαμβάνουν λαμπτιρεσ αλογόνου, λαμπτιρεσ ατμϊν υδραργφρου και 

λαμπτιρεσ νιματοσ βολφραμίου. Σο πλεονζκτθμα αυτϊν των λαμπτιρων που 

περιζχουν αζριο είναι ότι θ κατανομι του φάςματοσ μπορεί να τροποποιθκεί με τθ 

χριςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου αερίου ι ενόσ μίγματοσ αερίων. Επιπλζον, 

χρθςιμοποιοφνται λυχνίεσ παλμικοφ φωτόσ. Ζωσ τϊρα, θ πλζον χρθςιμοποιοφμενθ 

λυχνία είναι θ λάμπα ξζνου υψθλισ πίεςθσ. Αυτζσ οι λάμπεσ παρζχουν μια ςχετικά 

ςυνεχι απόδοςθ ακτινοβολίασ από 250 ζωσ 700 nm και θ τυπικι διάρκεια ηωισ 
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τουσ είναι γφρω ςτισ 20.000 ϊρεσ. θμαντικό μειονζκτθμα αυτϊν των λαμπτιρων 

είναι ότι χρειάηονται πολφ υψθλζσ εντάςεισ ρεφματοσ για να ενεργοποιθκεί το τόξο  

ςε πολφ υψθλζσ τάςεισ, γεγονόσ που ςυνεπάγεται αυξθμζνο κίνδυνο 

θλεκτροπλθξίασ*71], [74]. 

Θ πθγι φωτόσ διζγερςθσ του οργάνου του εργαςτθρίου είναι μια ειδικι 

λυχνία αναλαμπισ ξζνου, θ οποία παράγει παλμοφσ μικρισ χρονικισ διάρκειασ και 

μεγάλθσ ζνταςθσ*72+. 

Lasers 

Τπάρχει μεγάλθ ποικιλία ειδϊν laser που παρζχουν πολφ χριςιμθ 

ακτινοβολία για τθν φαςματοςκοπία φκοριςμοφ. Οι ςυςκευζσ laser παρζχουν 

μονοχρωματικι ακτινοβολία υψθλισ κατευκυντικότθτασ, με το εφροσ τθσ δζςμθσ να 

πλθςιάηει το όριο περίκλαςθσ τθσ ςχιςμισ εξόδου. Σα τυπικά πλάτθ γραμμισ μιασ 

δζςμθσ laser κυμαίνονται από 0.001 ζωσ 0.001 nm και θ εκπομπι ζχει μεγάλθ 

χρονικι και χωρικι ςυμφωνία. Ωςτόςο  ζνα εμπορικό φαςματοφωτόμετρο που 

χρθςιμοποιεί laser ωσ πθγι διζγερςθσ δεν πλεονεκτεί ςε ςχζςθ με ζνα που 

χρθςιμοποιεί  λαμπτιρα ξζνου, λόγω του κόςτουσ και τθσ ςυντιρθςθσ*74]. 

 

7.2.4 .2 Μονοχρωμϊτορασ  

Οι μονοχρωμάτορεσ χρθςιμοποιοφνται για να διαχωρίηουν το 

πολυχρωματικό ι άςπρο φωσ ςε διάφορα χρϊματα ι μικθ κφματοσ. Αυτόσ ο 

διαχωριςμόσ μπορεί να πραγματοποιθκεί χρθςιμοποιϊντασ πρίςματα ι φράγματα 

περίκλαςθσ. Προσ το παρόν, οι μονοχρωμάτορεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα 

περιςςότερα φαςματοφωτόμετρα χρθςιμοποιοφν περιςςότερο τα φράγματα αντί 

για τα πρίςματα. Κατά τθν επιλογι του μονοχρωμάτορα, προτιμϊνται τα χαμθλά 

επίπεδα ακτινοβολίασ ςκζδαςθσ για να αποφευχκοφν προβλιματα που οφείλονται 

ςτο ςκεδαηόμενο φωσ. Επιπλζον, επιλζγονται μονοχρωμάτορεσ υψθλισ απόδοςθσ 

για να μεγιςτοποιείται θ ικανότθτα να ανιχνεφουν χαμθλοφ επιπζδου 

ακτινοβολίασ*71]. 

Σο εργαςτθριακό όργανο αποτελείται από δφο μονοχρωμάτορεσ (διζγερςθσ 

και εκπομπισ), τφπου Monk-Gillieson που μποροφν να ςαρϊνουν είτε ανεξάρτθτα 

είτε ςυνδυαςτικά για εφροσ πεδίου, το οποίο κυμαίνεται για μεν το μονοχρωμάτορα 

διζγερςθσ από 200 ζωσ 800 nm, για το δε μονοχρωμάτορα εκπομπισ από 200 ζωσ 

650 nm. Θ ταχφτθτα ςάρωςθσ του φράγματοσ περίκλαςθσ, μπορεί να επιλεγεί από 

10 ζωσ 1500 nm / min με βιμα του 1 nm. Ο μονοχρωμάτορασ διζγερςθσ 

περιλαμβάνει φράγμα 1440 γραμμϊν/ mm και ςφαιρικό κάτοπτρο για τθ ςωςτι 

κάλυψθ του φράγματοσ από τθ φωτεινι δζςμθ. Ο φκοριςμόσ που εκπζμπεται από 

το δείγμα, ςε γωνία 90ο ωσ προσ τθ δζςμθ διζγερςθσ, εςτιάηεται από κάτοπτρα ςτθ 
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ςχιςμι ειςόδου του μονοχρωμάτορα εκπομπισ, ο οποίοσ περιλαμβάνει οπτικό 

φράγμα περίκλαςθσ 1200 γραμμϊν / mm και ςφαιρικό κάτοπτρο*72+. 

7.2.4 .3 Φρϊγματα περύθλαςησ    

Σα φράγματα περίκλαςθσ , αναλόγωσ με τον τρόπο καταςκευισ τουσ, μπορεί 

να χωριςτοφν ςε δφο διαφορετικζσ κατθγορίεσ: α)χαρακωτά και β)ολογραφικά. Σα 

χαρακωτά μπορεί να είναι απλά ι καμπυλωμζνα με παράλλθλεσ ι διαμικεισ 

αυλακϊςεισ. Επίςθσ ζχουν μια ζντονθ γωνία που μεγιςτοποιεί τθν αποδοτικότθτα 

ςτο επιλεγμζνο μικοσ κφματοσ. Σα ολογραφικά προςφζρουν τθν ευελιξία των 

ανιςοκατανεμθμζνων χαρακϊςεων με ςκοπό τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ*71]. 

 

7.2 .4.4 Οπτικϊ φύλτρα  

Αν και τα φαςματοφωτόμετρα ζχουν μονοχρωμάτορεσ για τθν επιλογι των 

μθκϊν κφματοσ, είναι ςυχνά ςθμαντικι θ χριςθ οπτικϊν φίλτρων ςε ςυνδυαςμό με 

τουσ μονοχρωμάτορεσ. Σα οπτικά φίλτρα χρθςιμοποιοφνται για να αντιςτακμίςουν 

τθ μθ ιδανικι ςυμπεριφορά των μονοχρωματόρων. Επίςθσ, όταν οι φαςματικζσ 

ιδιότθτεσ των φκοριηουςϊν ουςιϊν είναι γνωςτζσ, μεγαλφτερθ ευαιςκθςία 

διαςφαλίηεται από τθ χριςθ φίλτρων*71]. Γενικά θ χριςθ φίλτρων παρζχει 

απλότθτα, οικονομία κόςτουσ, φορθτότθτα και υψθλι απόδοςθ τθσ ςκεδαηόμενθσ 

ακτινοβολίασ. Μια ποικιλία φίλτρων είναι διακζςιμθ, όπωσ τα βακυπερατά, τα 

ακτινοβολοφντα και τα φίλτρα ςυμβολισ*74]. 

 

7.2.4 .5 Σχιςμϋσ  

Οι ςχιςμζσ ςε ζνα όργανο φκοριςμοφ χρθςιμοποιοφνται για να οριοκετοφν 

τθ ηϊνθ διζλευςθσ και ζχουν ςθμαντικι ςυμβολι ςτο ποςοςτό του φωτόσ, που 

περνά από το μονοχρωμάτορα ςτο επόμενο ςτοιχείο του οπτικοφ ςυςτιματοσ. Σο 

πλάτοσ τθσ ςχιςμισ, κακορίηει τθν ανάλυςθ ενόσ ςυςτιματοσ*25]. 

Σο εφροσ ςχιςμισ αποτελεί ςθμαντικι παράμετρο που κακορίηει τθ 

διακριτικι ικανότθτα τθσ διάταξθσ (ςτο ςυγκεκριμζνο όργανο και οι δφο ςχιςμζσ 

ζχουν εφροσ 10 nm). Βελτίωςθ τθσ διακριτικισ ικανότθτασ επιτυγχάνεται με τθν 

ελάττωςθ του εφρουσ τθσ ςχιςμισ. τθν περίπτωςθ αυτι όμωσ παρουςιάηεται το 

μειονζκτθμα μείωςθσ του φωτόσ που είτε διεγείρει το δείγμα είτε ςυλλζγεται για 

καταγραφι (υποδιπλαςιαςμόσ του εφρουσ τθσ ςχιςμισ ςυνεπάγεται μείωςθ του 

διερχόμενου φωτόσ κατά τζςςερισ φορζσ)*72+. 
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7.2.4 .6 Ανιχνευτϋσ  

Ζνασ αρικμόσ από διάφορουσ τφπουσ ανιχνευτϊν χρθςιμοποιοφνται ςτθ 

φαςματοςκοπία φκοριςμοφ. Αυτόσ περιλαμβάνει μονοκαναλικοφσ και 

πολυκαναλικοφσ ανιχνευτζσ. Αυτι θ ταξινόμθςθ βαςίηεται ςτισ ικανότθτεσ του 

ανιχνευτι. Οι μονοκαναλικοί ανιχνευτζσ μποροφν να κάνουν μετριςεισ ςε ζνα 

ςθμείο του ακτινοβόλου φάςματοσ ςε μια δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι. Επομζνωσ, 

είναι απαραίτθτο να ςαρωκεί ολόκλθρο το φάςμα και να πραγματοποιείται 

μζτρθςθ τθσ ζνταςθσ ςε κάκε ςθμείο. Από τθν άλλθ μεριά, οι πολυκαναλικοί 

ανιχνευτζσ ανιχνεφουν τθν ζνταςθ φκοριςμοφ ςε όλα τα μικθ κφματοσ*74]. 

Ωσ ανιχνευτζσ ςτθ διάταξθ του εργαςτθρίου χρθςιμοποιοφνται 

φωτοπολλαπλαςιαςτζσ (μονοκαναλικοί ανιχνευτζσ) λόγω τθσ ευαιςκθςίασ και τθσ 

γριγορθσ απόκριςισ τουσ. 

 

7.2.4 .6.1 Φωτοπολλαπλαςιαςτόσ  

Ζνασ από τουσ πιο διαδεδομζνουσ φωτοανιχνευτζσ ςτθ φαςματοςκοπία 

φκοριςμοφ είναι ο φωτοπολλαπλαςιαςτισ ι κοινϊσ γνωςτόσ ωσ PMT 

(photomultiplier tubes). Αυτι θ ευζλικτθ ςυςκευι προςφζρει τθ δυνατότθτα 

ευαίςκθτων μετριςεων τθσ ακτινοβολοφςασ ενζργειασ ςτθν περιοχι μεταξφ τθσ 

υπεριϊδουσ (UV) και τθσ κοντινισ υπζρυκρθσ ακτινοβολίασ (NIR) του 

θλεκτρομαγνθτικοφ φάςματοσ. Ζνασ φωτοπολλαπλαςιαςτισ, ανταποκρινόμενοσ 

ςτα ελεφκερα φωτόνια, παράγει ρεφμα που είναι αναλογικό ςτθν ζνταςθ τθσ 

ακτινοβολίασ. Σα κφρια πλεονεκτιματα του φωτοπολλαπλαςιαςτι ωσ προσ τα άλλα 

όργανα ανίχνευςθσ και μζτρθςθσ φωτόσ είναι θ ικανότθτά του να ανιχνεφει, 

καλφπτοντασ μεγάλεσ επιφάνειεσ, πολφ χαμθλζσ εντάςεισ φωτόσ, που φκάνουν 

μζχρι και τθν ανίχνευςθ μεμονωμζνων φωτονίων, και να ενιςχφει ςθμαντικά το 

θλεκτρικό ρεφμα που παράγει, με εξαιρετικι ταχφτθτα. Από τθν άλλθ μεριά θ 

απροςδόκθτθ ζκκεςθ ςε ακτινοβολία υψθλισ ζνταςθσ, μπορεί να καταςτρζψει τον 

φωτοπολλαπλαςιαςτι *74], [75]. 

Σο όργανο του εργαςτθρίου αποτελείται από δφο φωτοπολλαπλαςιαςτζσ 

(δείγματοσ και αναφοράσ). Μζςω ενόσ διαχωριςτι δζςμθσ (beam splitter), ζνα 

μικρό μζροσ από τθ δζςμθ διζγερςθσ εςτιάηεται ςτον πολλαπλαςιαςτι αναφοράσ, 

ενϊ θ ςτενι φαςματικι περιοχι που εξζρχεται από τθ ςχιςμι εξόδου του 

μονοχρωμάτορα εκπομπισ αναλφεται τελικά από φωτοπολλαπλαςιαςτι*72+. 
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Αρχι λειτουργίασ 

Ο φωτοπολλαπλαςιαςτισ (εικόνα 7.7) είναι ζνασ γυάλινοσ ςωλινασ, μζςα 

ςτον οποίο υπάρχει υψθλό κενό. Σο  προσ μζτρθςθ φωσ προςπίπτει ςυνικωσ ςτθ 

μία από τισ δφο επιφάνειεσ του ςωλινα, και το θλεκτρικό ςιμα εξζρχεται μζςω ενόσ 

θλεκτροδίου ςτο άλλο άκρο. το 

ίδιο αυτό άκρο υπάρχουν και τα 

δφο θλεκτρόδια τροφοδοςίασ του 

οργάνου με τισ απαιτοφμενεσ για τθ 

λειτουργία του θλεκτρικζσ τάςεισ. 

Σο φωσ προςπίπτει πάνω ςε ζνα 

λεπτό υμζνιο φωτοευαίςκθτου 

υλικοφ, τθ φωτοκάκοδο, από τθν 

οποία, μζςω του φωτοθλεκτρικοφ 

φαινομζνου, εκδιϊκει θλεκτρόνια. 

Σα θλεκτρόνια αυτά ςτθ ςυνζχεια 

εςτιάηονται και επιταχφνονται προσ μια μεταλλικι επιφάνεια θ οποία βρίςκεται ςε 

κετικό δυναμικό ωσ προσ τθ φωτοκάκοδο. Θ επιφάνεια αυτι, θ πρϊτθ δφνοδοσ, 

είναι επιςτρωμζνθ με υλικό χαμθλοφ ζργου εξαγωγισ, ϊςτε, για κάκε προςπίπτον 

θλεκτρόνιο να αποβάλλονται από αυτιν περιςςότερα του ενόσ θλεκτρόνια. 

Επιτυγχάνεται ζτςι ζνασ πολλαπλαςιαςμόσ του αρικμοφ των θλεκτρονίων. Αυτά τα 

δευτερογενι θλεκτρόνια επιταχφνονται και πάλι από το θλεκτρικό πεδίο προσ τθ 

δεφτερθ δφνοδο. Θ ίδια διαδικαςία επαναλαμβάνεται πολλζσ φορζσ, ϊςτε ο τελικόσ 

αρικμόσ των θλεκτρονίων που προκφπτουν να είναι μεγάλοσ και το θλεκτρικό ςιμα 

ςτθν ζξοδο του φωτοπολλαπλαςιαςτι εφκολα μετριςιμο [75]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7.7: χθματικι περιγραφι τθσ δομισ ενόσ 
φωτοπολλαπλαςιαςτι 
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Επεξεργαςία και 

παρουςίαςη μετρήςεων 

8 .1 Μορφό των κυτταρικών αποικιών μετϊ την επώαςη με το 

φωτοευαιςθητοποιητό  

Κατά τθ διάρκεια τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ ελιφκθςαν φωτογραφίεσ 

των κυτταροκαλλιεργιϊν, κάποιεσ από τισ οποίεσ παρατίκενται παρακάτω. 

Παρατθρείται ότι θ επϊαςθ των κυττάρων με το φωτοευαιςκθτοποιθτι δεν ζχει 

επθρεάςει τθ βιωςιμότθτα, τθ μορφολογία και τθν πυκνότθτα ανάπτυξθσ των 

κυττάρων. Οι αποικίεσ των κυττάρων ζχουν αναπτυχκεί με τον ίδιο τρόπο, όπωσ 

ακριβϊσ και ςτθ φλάςκα που χρθςιμοποιείται ωσ control. 

 

Εικόνα 8.1:χθματιςμζνεσ αποικίεσ των LNCAP κυττάρων ςτθ φλάςκα control 

 

Παρακζτονται παρακάτω χαρακτθριςτικζσ εικόνεσ των κυττάρων που επωάςτθκαν με 

1.2μg/ml ελεφκερθσ (Εικόνα 8.2) και εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC (Εικόνα 8.3) 24h 

όπου φαίνεται ότι θ επϊαςθ με τον φωτοευαιςκθτοποιθτι δεν επθρζαςε τθν καλλιζργεια 

των κυττάρων. Σο ίδιο φαινόμενο παρατθρικθκε ςε όλεσ τισ πειραματικζσ ςυνκικεσ.  
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Εικόνα 8.2: Κφτταρα που επωάςτθκαν με 1.2 μg/ml ελεφκερθσ m-THPC για 24h 

 

 

Εικόνα 8.3: Κφτταρα που επωάςτθκαν με 1.2 μg/ml εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC για 24h 
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8.2 Φϊςματα ϋνταςησ φθοριςμού  

Για τθ λιψθ των φαςμάτων ζνταςθσ φκοριςμοφ ορίςτθκαν ςτο λογιςμικό ελζγχου 

του οργάνου μζτρθςθσ φκοριςμοφ:  

μικοσ κφματοσ διζγερςθσ =420 nm 

εφροσ ςυλλογισ του φκοριςμοφ = 450 – 750 nm 

slit (μικθ κφματοσ που επιτρζπει το ςφςτθμα να περάςουν) = 10 

ταχφτθτα ςάρωςθσ = 500 nm / min. 

Αφοφ ζγιναν οι μετριςεισ τθσ εντάςεωσ φκοριςμοφ των δειγμάτων 

καταςκευάςτθκαν ςτθ ςυνζχεια τα φάςματα ζνταςθσ φκοριςμοφ. Σο μζγιςτο τθσ 

ζνταςθσ φκοριςμοφ είναι ςτα 650 nm. Tο ςιμα που προζρχεται από τον διαλφτθ, 

μετρικθκε και αφαιρζκθκε από όλα τα φάςματα των δειγμάτων. 

τθ ςυνζχεια παρουςιάηονται τα φάςματα ζνταςθσ φκοριςμοφ για κάκε 

ςυγκζντρωςθ και μορφι φωτοευαιςκθτοποιθτι και για κάκε χρόνο επϊαςθσ.  

 

8.2.1 Αρχικό ςυγκϋντρωςη φωτοευαιςθητοποιητό 0.15 μg/ml ό 2.2x10-7 

M 

Χρόνοσ επϊαςθσ : 3h 

Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ μετά από 3h επϊαςθ με 2.2x10-7 M ελεφκερθσ m-THPC  

 

Διάγραμμα 8.1: Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ τθσ ελεφκερθσ m-THPC ςε κφτταρα που επωάςτθκαν με 2.2x10
-7

 

M για 3h, με διζγερςθ ςτα 420 nm. 
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Παρόλο που ανιχνεφεται φκοριςμόσ τθσ ελεφκερθσ m-THPC, θ καμπφλθ δεν 

παρουςιάηει κορυφι και το ςιμα είναι εξαιρετικά χαμθλό. Ο ανιχνεφςιμοσ 

φκοριςμόσ είναι ςτα επίπεδα του κορφβου. Θ ςυγκζντρωςθ τθσ ελεφκερθσ m-THPC 

ςτα κφτταρα για χρόνο επϊαςθσ 3 ωρϊν είναι ιδιαίτερα χαμθλι και  δεν μπορεί να 

ανιχνευκεί από το όργανο φαςματοςκοπίασ. 

Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ μετά από 3h επϊαςθ με 2.2x10-7 M εγκλειςμζνθσ 

λιποςωμιακισ m-THPC  

 

Διάγραμμα 8.2: Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC ςε κφτταρα που 

επωάςτθκαν με 2.2x10
-7

 M για 3h, με διζγερςθ ςτα 420 nm. 

το παραπάνω φάςμα παρουςιάηεται μια μικρι κορυφι ζνταςθσ φκοριςμοφ 

τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC ςτα 650 nm. Θ κορυφι τθσ ζνταςθσ 

φκοριςμοφ είναι 7.290 α.μ. ε αντίκεςθ με τθν ελεφκερθ m-THPC, ανιχνεφεται 

κορυφι ζνταςθσ. 

Χρόνοσ επϊαςθσ : 24h 
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Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ μετά από 24h επϊαςθ με 2.2x10-7 M ελεφκερθσ m-THPC  

 

Διάγραμμα 8.3: Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ τθσ ελεφκερθσ m-THPC ςε κφτταρα που επωάςτθκαν με 2.2x10
-7

 

M για 24h, με διζγερςθ ςτα 420 nm 

ε αυτι τθν περίπτωςθ παρατθρείται ςθμαντικι αφξθςθ του φκοριςμοφ για 

τθ χαμθλι αρχικι ςυγκζντρωςθ τθσ ελεφκερθσ m-THPC μετά από 24 ϊρεσ επϊαςθσ 

ςε ςχζςθ με τισ 3 ϊρεσ επϊαςθσ για τθν ίδια αρχικι ςυγκζντρωςθ. Θ κορυφι τθσ 

ζνταςθσ φκοριςμοφ ςτα 650 nm είναι 38.882 α.μ. 

 

Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ μετά από 24h επϊαςθ με 2.2x10-7 M εγκλειςμζνθσ 

λιποςωμιακισ m-THPC  

 

Διάγραμμα 8.4: Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC ςε κφτταρα που 

επωάςτθκαν με 2.2x10
-7

 M για 24h, με διζγερςθ ςτα 420 nm. 
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Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ παρατθρείται αφξθςθ τθσ κορυφισ ζνταςθσ ςε 

ςχζςθ με τθν ίδια αρχικι ςυγκζντρωςθ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ μορφισ ςτισ 3 

ϊρεσ. Θ κορυφι τθσ ζνταςθσ φκοριςμοφ ςτα 650 nm είναι 47.998 α.μ. Θ κορυφι τθσ 

ζνταςθσ φκοριςμοφ είναι μεγαλφτερθ από τθν κορυφι τθσ ελεφκερθσ m-THPC για 

τον ίδιο χρόνο επϊαςθσ και τθν ίδια αρχικι ςυγκζντρωςθ(38.882 α.μ.). 

Χρόνοσ επϊαςθσ : 48h 

Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ  μετά από 48h επϊαςθ  με 2.2x10-7 M ελεφκερθσ m-THPC  

 

Διάγραμμα 8.5: Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ τθσ ελεφκερθσ m-THPC ςε κφτταρα που επωάςτθκαν με 2.2x10
-7

 

M για 48h, με διζγερςθ ςτα 420 nm. 

 

Από το παραπάνω φάςμα παρατθρείται ότι θ κορυφι παραμζνει υψθλι, 

αλλά υπάρχει μια μικρι μείωςθ ςε ςχζςθ με τθν περίπτωςθ τθσ ελεφκερθσ m-THPC 

για ίδια αρχικι ςυγκζντρωςθ με χρόνο επϊαςθσ 24 ϊρεσ. Θ κορυφι τθσ ζνταςθσ 

φκοριςμοφ ςτα 650 nm είναι 33.290 α.μ.  
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Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ  μετά από 48h επϊαςθ  με 2.2x10-7 M εγκλειςμζνθσ m-THPC  

 

Διάγραμμα 8.6: Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC ςε κφτταρα που 

επωάςτθκαν με 2.2x10
-7

 M για 48h, με διζγερςθ ςτα 420 nm. 

 

ε αντίκεςθ με τθν περίπτωςθ τθσ ελεφκερθσ m-THPC ίδιασ ςυγκζντρωςθσ, 

εδϊ που αυξικθκε ο χρόνοσ επϊαςθσ δεν παρατθρικθκε καμία μείωςθ τθσ 

ζνταςθσ. Αντικζτωσ παρατθρείται μια μικρι αφξθςθ τθσ ζνταςθσ φκοριςμοφ ςε 

ςχζςθ με τθν περίπτωςθ τθσ λιποςωμιακισ μορφισ ίδιασ αρχικισ ςυγκζντρωςθσ 

μετά από επϊαςθ 24 ωρϊν. Θ κορυφι τθσ ζνταςθσ φκοριςμοφ ςτα 650 nm είναι 

71.628 α.μ. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ θ ζνταςθ φκοριςμοφ τθσ εγκλειςμζνθσ 

λιποςωμιακισ m-THPC είναι μεγαλφτερθ από τθν ζνταςθ τθσ ελεφκερθσ m-THPC 

ίδιασ αρχικισ ςυγκζντρωςθσ και για τον ίδιο χρόνο επϊαςθσ. 

 

8.2.2 Αρχικό ςυγκϋντρωςη φωτοευαιςθητοποιητό 1.2 μ g/ml ό 1.8x10-6 

Μ 

Χρόνοσ επϊαςθσ: 3h 
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Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ μετά από 3h επϊαςθ με 1.8x10-6 Μ ελεφκερθσ m-THPC  

 

Διάγραμμα 8.7: Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ τθσ ελεφκερθσ m-THPC ςε κφτταρα που επωάςτθκαν με 1.8x10
=6

 

για 3h, με διζγερςθ ςτα 420 nm. 

το παραπάνω φάςμα φαίνεται μια ελαφρά κορυφι τθσ ζνταςθσ φκοριςμοφ 

ςτα 650 nm. Κφτταρα που επωάςτθκαν με αρχικι ςυγκζντρωςθ ελεφκερθσ m-THPC 

1.8x10-6 Μ ζχουν απορροφιςει μεγαλφτερθ ποςότθτα m-THPC από αυτά που 

επωάςτθκαν για το ίδιο χρονικό διάςτθμα με 2.2x10-7 M. Θ κορυφι τθσ ζνταςθσ 

φκοριςμοφ ςτα 650 nm είναι 6.709 α.μ. 

Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ μετά από 3h  επϊαςθ με 1.8x10-6 Μ εγκλειςμζνθσ 

λιποςωμιακισ m-THPC  

 

Διάγραμμα 8.8: Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC ςε κφτταρα που 

επωάςτθκαν με 1.2 μg/ml για 3h, με διζγερςθ ςτα 420 nm. 

Σο φάςμα εκπομπισ φκοριςμοφ τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC 

παρουςιάηει κακαρι κορυφι ζνταςθσ φκοριςμοφ ςτα 650 nm. Θ κορυφι τθσ 
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ζνταςθσ φκοριςμοφ ςτα 650 nm είναι 49.712 α.μ. Και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ θ 

ζνταςθ φκοριςμοφ τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC είναι μεγαλφτερθ ςε 

ςχζςθ με τθν ζνταςθ φκοριςμοφ τθσ ελεφκερθσ m-THPC ςε κφτταρα που 

επωάςτθκαν με τθν ίδια αρχικι ςυγκζντρωςθ για τον ίδιο χρόνο. 

Χρόνοσ επϊαςθσ: 24h 

Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ μετά από  24h  επϊαςθ με 1.8x10-6 Μ ελεφκερθσ m-THPC  

 

Διάγραμμα 8.9: Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ τθσ ελεφκερθσ m-THPC ςε κφτταρα που επωάςτθκαν με 1.8x10
-6

 

M για 24h, με διζγερςθ ςτα 420 nm. 

 

Παρατθρείται μία εντυπωςιακι κορυφι ςτα 650 nm, θ οποία ξεπερνάει 

κατά πολφ όλεσ τισ προθγοφμενεσ κορυφζσ τθσ ελεφκερθσ και τθσ λιποςωμιακισ m-

THPC. Θ κορυφι τθσ ζνταςθσ φκοριςμοφ ςτα 650 nm είναι 561.360 α.μ. 
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Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ μετά από 24h επϊαςθ με 1.8x10-6 Μ εγκλειςμζνθσ 

λιποςωμιακισ m-THPC  

 

Διάγραμμα 8.10: Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC ςε κφτταρα που 

επωάςτθκαν με 1.8x10
-6

 M για 24h, με διζγερςθ ςτα 420 nm. 

Παρατθρείται μεγάλθ αφξθςθ τθσ ζνταςθσ ςε ςχζςθ με τθν περίπτωςθ τθσ 

εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ μορφισ αρχικισ ςυγκζντρωςθσ 2.2x10-7 M για τον ίδιο 

χρόνο επϊαςθσ. Θ κορυφι τθσ ζνταςθσ φκοριςμοφ ςτα 650 nm είναι 323.354 α.μ. 

ε αυτι τθν περίπτωςθ θ ζνταςθ φκοριςμοφ τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-

THPC είναι χαμθλότερθ από τθν ζνταςθ φκοριςμοφ τθσ ελεφκερθσ m-THPC ςε 

κφτταρα που επωάςτθκαν με τθν ίδια αρχικι ςυγκζντρωςθ για τον ίδιο χρόνο. 

Χρόνοσ επϊαςθσ: 48h 

Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ μετά από  48h  επϊαςθ με 1.8x10-6 Μ ελεφκερθσ m-THPC  

 

Διάγραμμα 8.11: Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ τθσ ελεφκερθσ m-THPC ςε κφτταρα που επωάςτθκαν με 1.8x10
-6

 

M για 48h, με διζγερςθ ςτα 420 nm. 
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Θ κορυφι τθσ ζνταςθσ παραμζνει αρκετά υψθλι ςε ςχζςθ με τισ 

προθγοφμενεσ εντάςεισ τθσ ελεφκερθσ m-THPC, αλλά παρατθρείται μείωςθ ςε 

ςχζςθ με τθν περίπτωςθ τθσ ίδιασ αρχικισ ςυγκζντρωςθσ ελεφκερθσ m-THPC για 

επϊαςθ 24 ωρϊν. Θ κορυφι τθσ ζνταςθσ φκοριςμοφ ςτα 650 nm είναι 349.515 α.μ. 

Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ μετά από 48h επϊαςθ με 1.8x10-6 Μ εγκλειςμζνθσ 

λιποςωμιακισ m-THPC  

 

Διάγραμμα 8.12: Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC ςε κφτταρα που 

επωάςτθκαν με 1.8x10
-6

 M για 48h, με διζγερςθ ςτα 420 nm. 

 

Παρατθρείται μικρι αφξθςθ τθσ ζνταςθσ φκοριςμοφ ςε ςχζςθ με τθν 

περίπτωςθ ίδιασ αρχικισ ςυγκζντρωςθσ λιποςωμιακι μορφι m-THPC με επϊαςθ 

24h. Θ κορυφι τθσ ζνταςθσ φκοριςμοφ ςτα 650 nm είναι 360.6191 α.μ. 

Θ ζνταςθ φκοριςμοφ τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC είναι 

υψθλότερθ από τθν ζνταςθ φκοριςμοφ τθσ ελεφκερθσ m-THPC ςε κφτταρα που 

επωάςτθκαν με τθν ίδια αρχικι ςυγκζντρωςθ για τον ίδιο χρόνο. 

 

8 .3 Υπολογιςμόσ ενδοκυττϊριασ  ςυγκϋντρωςησ φωτοευαιςθητοποιητό  

8.3 .1 Διαλύματα αναφορϊσ  

Θ ςυγκζντρωςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι που απορροφικθκε από τα 

κφτταρα είναι ανάλογθ τθσ ζνταςθσ του ςιματοσ φκοριςμοφ. Καταςκευάηονται 

καμπφλεσ αναφοράσ ςυγκζντρωςθσ φωτοευαιςκθτοποιθτι-ζνταςθσ φκοριςμοφ για 

τθν κάκε μορφι m-THPC από τισ οποίεσ κα προςδιοριςτοφν οι ηθτοφμενεσ 

ςυγκεντρϊςεισ.  
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Παραςκευάηονται διαλφματα φωτοευαιςκθτοποιθτι γνωςτισ ςυγκζντρωςθσ 

χρθςιμοποιϊντασ ωσ διαλφτθ ιςοπροπανόλθ με 10% Triton X και 100.000 κφτταρα 

ςτα 3ml ιςοπροπανόλθσ με 10% Triton X.  

τα διαλφματα αυτά μετράται με φαςματοφωτόμετρο φκοριςμοφ θ ζνταςθ 

φκοριςμοφ ςτα 650nm με διζγερςθ ςτα 420nm. Επιλζγουμε να διεγείρουμε ςτα 420 

nm γιατί εκεί το φάςμα απορρόφθςθσ τθσ m-THPC παρουςιάηει μζγιςτο.  

Από τισ ςυγκεντρϊςεισ του φωτοευαιςκθτοποιθτι και τισ αντίςτοιχεσ 

εντάςεισ φκοριςμοφ καταςκευάηονται οι καμπφλεσ αναφοράσ για τθν ελεφκερθ και 

τθν εγκλειςμζνθ λιποςωμιακι m-THPC.  

 

8.3.1.1 Παραςκευό διαλυμϊτων για την καταςκευό τησ καμπύλησ 

αναφορϊσ τησ ςυγκϋντρωςησ τησ εγκλειςμϋνησ λιποςωμιακόσ m-THPC 

με την ϋνταςη φθοριςμού.  

Σο αρχικό διάλυμα τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC ζχει ςυγκζντρωςθ 1.5 

mg / ml και το μοριακό βάροσ τθσ m-THPC είναι M.B.= 680.24 gr/mol.  

Άρα θ molarity (Μ=mol/lt)είναι  

    
     
  

       
   

          
   

  
      

       

  
      

       

      
 

               

από αυτι τθν αρχικι ςυγκζντρωςθ παραςκευάηονται ενδιάμεςα και τελικά 

διαλφματα γνωςτϊν ςυγκεντρϊςεων ωσ εξισ: 

2.2*10-5Μ  

Για να προκφψει το ενδιάμεςο διάλυμα όγκου 1ml, ςυγκζντρωςθσ 2.2*10-5Μ 

παίρνουμε 10μl από το αρχικό διάλυμα και το προςκζτουμε ςε 990μl διαλφτθ. 

2.2*10-7Μ 

Για να προκφψει το τελικό διάλυμα όγκου 3ml, ςυγκζντρωςθσ 2.2*10-7Μ παίρνουμε 

30μl από το ενδιάμεςο διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 2.2*10-5Μ και το προςκζτουμε ςε 

2970μl διαλφτθ. 
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10-7Μ 

Για να προκφψει το τελικό διάλυμα όγκου 4ml, ςυγκζντρωςθσ 10-7Μ παίρνουμε 18μl 

από το ενδιάμεςο διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 2.2*10-5Μ και το προςκζτουμε ςε 3982μl 

διαλφτθ. 

5*10-7 Μ 

Για να προκφψει το τελικό διάλυμα όγκου 4ml, ςυγκζντρωςθσ 5*10-7Μ παίρνουμε 

91μl από το ενδιάμεςο διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 2.2*10-5Μ και το προςκζτουμε ςε 

3909μl διαλφτθ. 

10-8Μ 

Για να προκφψει το τελικό διάλυμα όγκου 3ml, ςυγκζντρωςθσ 10-8Μ παίρνουμε 

300μl από το διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 10-7Μ και το προςκζτουμε ςε 2700μl διαλφτθ. 

5*10-8Μ 

Για να προκφψει το τελικό διάλυμα όγκου 3ml, ςυγκζντρωςθσ 5*10-8Μ παίρνουμε 

300μl από το διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 5*10-7Μ και το προςκζτουμε ςε 2700μl 

διαλφτθ. 

5*10-9Μ 

Για να προκφψει το τελικό διάλυμα όγκου 3ml, ςυγκζντρωςθσ 5*10-9Μ παίρνουμε 

30μl από το διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 5*10-7Μ και το προςκζτουμε ςε 2970μl 

διαλφτθ. 

2.2*10-9Μ 

Για να προκφψει το τελικό διάλυμα όγκου 3ml, ςυγκζντρωςθσ 2.2*10-9Μ παίρνουμε 

30μl από το ενδιάμεςο διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 2.2*10-7Μ και το προςκζτουμε ςε 

2970μl διαλφτθ. 

10-9Μ 

Για να προκφψει το τελικό διάλυμα όγκου 3ml, ςυγκζντρωςθσ 10-9Μ παίρνουμε 30μl 

από το διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 10-7Μ και το προςκζτουμε ςε 2970μl διαλφτθ. 

5*10-10Μ 

Για να προκφψει το τελικό διάλυμα όγκου 3ml, ςυγκζντρωςθσ 5*10-10Μ παίρνουμε 

30μl από το διάλυμα ςυγκζντρωςθσ  5*10-8Μ και το προςκζτουμε ςε 2970μl 

διαλφτθ. 
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10-10Μ 

Για να προκφψει το τελικό διάλυμα όγκου 3ml, ςυγκζντρωςθσ 10-10Μ παίρνουμε 

30μl από το διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 10-8Μ και το προςκζτουμε ςε 2970μl διαλφτθ. 

 

8.3.1.2 Παραςκευό διαλυμϊτων για την καταςκευό τησ καμπύλησ 

αναφορϊσ τησ ςυγκϋντρωςησ τησ ελεύθερησ m-THPC με την ϋνταςη 

φθοριςμού.   

Σο αρχικό διάλυμα τθσ ελεφκερθσ m-THPC ςτθν αικανόλθ ζχει ςυγκζντρωςθ 1 mg / 

ml και το μοριακό βάροσ τθσ m-THPC είναι M.B.= 680.24 gr/mol.  

Άρα θ molarity (Μ=mol/lt)είναι  

  
     
  

       
   

          
   

  
      

       

  
      

       

      
 

               

τθ ςυνζχεια ςε ενδιάμεςο ςτάδιο παραςκευάηεται το διάλυμα με ςυγκζντρωςθ 

1.5*10-5 Μ. Από εδϊ  και ςτο εξισ ακολουκοφν αραιϊςεισ τθσ προθγοφμενθσ 

ςυγκζντρωςθσ και δοκιμζσ, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ τθσ εγκλειςμζνθσ μορφισ, 

ζτςι ϊςτε να λθφκοφν ζγκυρα πειραματικά αποτελζςματα για το ςχθματιςμό τθσ 

καμπφλθσ: 

1.5*10-5Μ 

Για να προκφψει το ενδιάμεςο διάλυμα όγκου 1ml, ςυγκζντρωςθσ 1.5*10-5Μ 

παίρνουμε 10μl από το αρχικό διάλυμα και το προςκζτουμε ςε 990μl διαλφτθ. 

10-7Μ 

Για να προκφψει το διάλυμα όγκου 4ml, ςυγκζντρωςθσ 10-7Μ παίρνουμε 27μl από 

το ενδιάμεςο διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 1.5*10-5 M και το προςκζτουμε ςε 3973μl 

διαλφτθ. 

5*10-8Μ 

Για να προκφψει το διάλυμα όγκου 4ml, ςυγκζντρωςθσ 5*10-8Μ παίρνουμε 13μl 

από το ενδιάμεςο διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 1.5*10-5 M και το προςκζτουμε ςε 3987μl 

διαλφτθ. 
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10-8Μ 

Για να προκφψει το διάλυμα όγκου 4ml, ςυγκζντρωςθσ 10-8Μ παίρνουμε 400μl από 

το διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 10-7 M και το προςκζτουμε ςε 3600μl διαλφτθ. 

5*10-9Μ 

Για να προκφψει το διάλυμα όγκου 4ml, ςυγκζντρωςθσ 5*10-9Μ παίρνουμε 200μl 

από το διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 10-7 M και το προςκζτουμε ςε 3800μl διαλφτθ. 

10-9Μ 

Για να προκφψει το διάλυμα όγκου 4ml, ςυγκζντρωςθσ 10-9Μ παίρνουμε 40μl από 

το διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 10-7 M και το προςκζτουμε ςε 3960μl διαλφτθ. 

1.5*10-8Μ 

Για να προκφψει το διάλυμα όγκου 4ml, ςυγκζντρωςθσ 1.5*10-8Μ παίρνουμε 600μl 

από το διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 10-7 M και το προςκζτουμε ςε 3400μl διαλφτθ. 

5*10-10Μ 

Για να προκφψει το διάλυμα όγκου 4ml, ςυγκζντρωςθσ 5*10-10Μ παίρνουμε 40μl 

από το διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 5*10-8 M και το προςκζτουμε ςε 3960μl διαλφτθ. 

1.5*10-9Μ 

Για να προκφψει το διάλυμα όγκου 4ml, ςυγκζντρωςθσ 1.5*10-9Μ παίρνουμε 400μl 

από το διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 1.5*10-8 M και το προςκζτουμε ςε 3600μl διαλφτθ. 

 

 

8.3.2 Καμπύλεσ αναφορϊσ  

Αρχικά, ςθμειϊνεται θ ζνταςθ φκοριςμοφ για λ=650nm, όπου το φάςμα τθσ 

m-THPC (εικόνα 4.3) παρουςιάηει κορυφι, για κάκε ςυγκζντρωςθ του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι. τθ ςυνζχεια τοποκετοφνται τα αντίςτοιχα ςθμεία ζνταςθσ 

φκοριςμοφ-ςυγκζντρωςθσ ςτο διάγραμμα. Αφοφ απορριφκοφν κάποια ςθμεία που 

παρουςιάηουν μεγάλθ απόκλιςθ από τθν αναμενόμενθ γραμμικι εξάρτθςθ, 

ςχεδιάηεται θ βζλτιςτθ ευκεία, θ οποία προςαρμόηεται ςτα πειραματικά δεδομζνα.   
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Καμπφλθ αναφοράσ τθσ ελεφκερθσ m-THPC 

 

Διάγραμμα 8.13: Καμπφλθ αναφοράσ τθσ ελεφκερθσ m-THPC 

Από τθν εξίςωςθ τθσ ευκείασ ςτθν καμπφλθ αναφοράσ τθσ  ελεφκερθσ m-THPC 

υπολογίηεται θ ςυγκζντρωςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι που απορροφικθκε από 

τα καρκινικά κφτταρα: 

y =   1010 x+ 0.51     

   x=   
      

       

όπου y θ ζνταςθ φκοριςμοφ και 

x θ ςυγκζντρωςθ ςε molarity (M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 3E+10x + 0,51
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Καμπφλθ αναφοράσ τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC 

 

Διάγραμμα 8.14: Καμπφλθ αναφοράσ τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC 

 

Όμοια με προθγουμζνωσ, από τθν εξίςωςθ ευκείασ ςτο διάγραμμα αναφοράσ τθσ 

εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC υπολογίηεται θ ςυγκζντρωςι τθσ (Μ) για κάκε 

πειραματικι ςυνκικθ.  

y= 1010x 

x = 
 

     

 

Οι τιμζσ για όλεσ τισ περιπτϊςεισ αναγράφονται ςυγκεντρωτικά ςτον παρακάτω 

Πίνακα 8.1.  

αρχικι 

ςυγκζντρωςθ 

Χρόνοσ 

επϊαςθσ 
Ελεφκερθ m-

THPC 

εγκλειςμζνθ 

λιποςωμιακι m-THPC 

2*10-7 M 

3h 0 2.9658*10-10 M 

24h 1.27907*10-9 M 4.79976*10-9 M 

48h 1.09266*10-9 M 6.53934*10-9 M 

1.8*10-6 M 

3h 7.58536*10-11 M 4.41689*10-9 M 

24h 1.8695*10-8 M 3.23354*10-8 M 

48h 1.16335*10-8 M 3.60619*10-8 M 

Πίνακασ 8.1: Πίνακασ τελικϊν ενδοκυτταρικϊν ςυγκεντρϊςεων 

y = 1E+10x
R² = 0,9963
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Για τθν περίπτωςθ επϊαςθσ των κυττάρων με αρχικι ςυγκζντρωςθ 

ελεφκερθσ και εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC 2.2x10-7Μ, οι ενδοκυττάριεσ 

ςυγκεντρϊςεισ των δυο μορφϊν τθσ m-THPC μετά από 3, 24 και 48h ϊρεσ 

παρουςιάηονται ςτο Διάγραμμα 8.15. Ομοίωσ για 1.8x10-6Μ ςτο Διάγραμμα 8.16. 

 

Διάγραμμα 8.15: Διάγραμμα ενδοκυττάριασ ςυγκζντρωςθσ φωτοευαιςκθτοποιθτι- χρόνου επϊαςθσ για 

αρχικι ςυγκζντρωςθ 2.2x10
-7

 M 

 

Διάγραμμα 8.16:Διάγραμμα ενδοκυττάριασ ςυγκζντρωςθσ φωτοευαιςκθτοποιθτι - χρόνου επϊαςθσ για 

αρχικι ςυγκζντρωςθ1.8x10
-6
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Όςον αφορά τθν ελεφκερθ m-THPC, ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ παρατθρείται 

ςθμαντικι διαφορά τθσ τελικισ ςε ςχζςθ με τθν αρχικι ςυγκζντρωςθ επϊαςθσ. 

Αυτό καταδεικνφει πωσ μόνο μια πολφ μικρι ποςότθτα φωτοευαιςκθτοποιθτι ζχει 

προςλθφκεί από τα κφτταρα. Ακόμα και ςτθν περίπτωςθ τθσ επϊαςθσ για 24 ϊρεσ 

με αρχικι ςυγκζντρωςθ 1.8x10-6 M, θ ενδοκυτταρικι ςυγκζντρωςθ του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι είναι περίπου 96 φορζσ μικρότερθ από τθν αρχικι 

ςυγκζντρωςθ επϊαςθσ.  

Όςον αφορά τθν εγκλειςμζνθ λιποςωμιακι m-THPC, ςε αυτι τθν περίπτωςθ, 

παρόλο που οι ενδοκυτταρικζσ ςυγκεντρϊςεισ είναι αρκετά μειωμζνεσ ςε ςχζςθ με 

τθν αρχικι ςυγκζντρωςθ επϊαςθσ τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ μορφισ, θ 

διαφορά τελικισ αρχικισ ςυγκζντρωςθσ δεν είναι τόςο μεγάλθ όςο ςτθν περίπτωςθ 

τθσ ελεφκερθσ m-THPC. 

Για τθν ελεφκερθ μορφι είναι φανερό ότι θ μζγιςτθ ςυγκζντρωςθ 

επιτυγχάνεται ςτισ 24 ϊρεσ επϊαςθσ για αρχικι ςυγκζντρωςθ 1.2 μg/ml, ενϊ για 

τθν εγκλειςμζνθ λιποςωμιακι επιτυγχάνεται ςτισ 48 ϊρεσ επϊαςθσ και για αρχικι 

ςυγκζντρωςθ επίςθσ 1.2 μg/ml. Από όλεσ τισ περιπτϊςεισ που μελετικθκαν, θ 

μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ επιτεφχκθκε για τθν εγκλειςμζνθ λιποςωμιακι m-THPC 

μετά από 48 ϊρεσ επϊαςθσ και αρχικι ςυγκζντρωςθ 1.2 μg/ml. 

 

8.4 Συζότηςη αποτελεςμϊτων  

8 .4.1 Ελεύθερη m-THPC 

Παρακάτω παρουςιάηονται τα ςυγκεντρωτικά διαγράμματα ζνταςθσ φκοριςμοφ-

μικουσ κφματοσ για τισ δφο διαφορετικζσ ςυγκεντρϊςεισ τθσ ελεφκερθσ m-THPC. 

 

Διάγραμμα 8.17: Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ τθσ ελεφκερθσ m-THPC ςε κφτταρα που επωάςτθκαν με 2.2x10
-7

 
M για 3, 24 και 48h, με διζγερςθ ςτα 420 nm. 
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Διάγραμμα 8.18: Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ τθσ ελεφκερθσ m-THPC ςε κφτταρα που επωάςτθκαν με 1.8x10
-6

 
M για 3, 24 και 48h, με διζγερςθ ςτα 420 nm. 

Και για τισ δυο αρχικζσ ςυγκεντρϊςεισ (2.2x10-7M και 1.8x10-6M) ςτισ 3 ϊρεσ 

παρατθρείται μια αρκετά χαμθλι ζνταςθ φκοριςμοφ θ οποία ςτισ 24 ϊρεσ 

εκτοξεφεται κατακόρυφα ςε υπερδεκαπλάςιεσ τιμζσ, ενϊ ςτισ 48 ϊρεσ φαίνεται να 

μειϊνεται (Διάγραμμα 8.17 και 8.18), όχι μεν δραςτικά, αλλά αρκετά.  Αυτζσ οι 

αυξθμζνεσ τιμζσ τθσ ζνταςθσ φκοριςμοφ τθσ m-THPC ςτισ 24 ϊρεσ ζχουν 

παρατθρθκεί και ςε άλλεσ μελζτεσ *76],[77+. Επίςθσ, ζχει παρατθρθκεί ςε άλλθ 

μελζτθ ότι θ ζνταςθ φκοριςμοφ τθσ m-THPC μεταξφ χρόνων επϊαςθσ 9 και 30 ωρϊν 

φτάνει ςε κορεςμό ςτο διάγραμμα ζνταςθσ φκοριςμοφ – χρόνου επϊαςθσ*78]. 

O εντοπιςμόσ του φωτοευαιςκθτοποιθτι ςε διαφορετικά διαμερίςματα του 

κυττάρου μπορεί να επθρεάςει τα φωτοφυςικά χαρακτθριςτικά του κακϊσ και το 

φωτοτοξικό αποτζλεςμα [31], [79+. Ζχει παρατθρθκεί μετά από τισ 12 ϊρεσ 

επϊαςθσ μια προοδευτικι εξαγωγι τθσ ελεφκερθσ m-THPC από το ςφςτθμα Golgi 

και ότι θ παρατεταμζνθ επϊαςθ ωφελεί τον εντοπιςμό τθσ ςτο ενδοπλαςματικό 

δίκτυο*64+. Αυτι θ εςωτερικι αναδιανομι μπορεί να εξθγεί κατά ζνα μζροσ τθν 

απότομθ αφξθςθ ςτο φκοριςμό του μετά από επϊαςθ 24 ωρϊν. 

Από τθν άλλθ μεριά θ μείωςθ ςτισ 48 ϊρεσ, μπορεί να ερμθνευτεί από το 

ρόλο που διαδραματίηει ο ςχθματιςμόσ ςυςςωματωμάτων ςτθν επιρροι των 

φωτοχθμικϊν και φωτοφυςικϊν χαρακτθριςτικϊν των φωτοευαιςκθτοποιθτϊν, 

ενϊ προκαλεί απϊλεια τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ*80+. Σα ςυςςωματϊματα 

ζχουν χαμθλότερθ κβαντικι απόδοςθ φκοριςμοφ από ό,τι τα αντίςτοιχα 

μονομερι[77]. Ζτςι, είναι πολφ πικανό ςτισ 24 ϊρεσ επϊαςθσ να ςυμβαίνει 

καλφτεροσ μονομεριςμόσ και κατά ςυνζπεια υψθλότερεσ τιμζσ ενδοκυτταρικισ 

ζνταςθσ φκοριςμοφ*76+. Σζλοσ, είναι πολφ πικανό μετά τισ 24 ϊρεσ να ςυμβαίνει 

εξαγωγι του φωτοευαιςκθτοποιθτι από τα κφτταρα. 
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8.4.2 Εγκλειςμϋνη λιποςωμιακό m-THPC 

Παρακάτω παρουςιάηονται τα ςυγκεντρωτικά διαγράμματα ζνταςθσ φκοριςμοφ-

μικουσ κφματοσ για τισ δφο διαφορετικζσ ςυγκεντρϊςεισ τθσ εγκλειςμζνθσ 

λιποςωμιακισ m-THPC. 

 

Διάγραμμα 8.19: Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC ςε κφτταρα που 
επωάςτθκαν με 2.2x10

-7
 M για 3, 24 και 48h, με διζγερςθ ςτα 420 nm. 

 

 

Διάγραμμα 8.20: Φάςμα ζνταςθσ φκοριςμοφ τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC ςε κφτταρα που 
επωάςτθκαν με 1.8x10

-6
 M για 3, 24 και 48h, με διζγερςθ ςτα 420 nm. 

Για τισ δφο διαφορετικζσ ςυγκεντρϊςεισ τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-

THPC, είναι φανερό ότι και ςτουσ τρεισ διαφορετικοφσ χρόνουσ επϊαςθσ θ 

ενδοκυτταρικι τελικι ςυγκζντρωςθ για αρχικι ςυγκζντρωςθ 1.8x10-6 M είναι 

πολλαπλάςια τθσ ενδοκυτταρικισ τελικισ ςυγκζντρωςθσ για αρχικι ςυγκζντρωςθ 

2.2x10-7 M.  
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Όςον αφορά τουσ χρόνουσ επϊαςθσ, παρατθρείται παρόμοια ςυμπεριφορά 

και των δφο διαφορετικϊν αρχικϊν ςυγκεντρϊςεων ςε ςχζςθ με τθν αφξθςθ του 

χρόνου επϊαςθσ (κάτι το οποίο παρατθρικθκε και για τισ διαφορετικζσ 

ςυγκεντρϊςεισ τθσ ελεφκερθσ m-THPC). Από τισ 3 ϊρεσ επϊαςθσ ςτισ 24 ϊρεσ, 

παρατθρείται μια δραςτικι αφξθςθ τθσ ζνταςθσ φκοριςμοφ (διάγραμμα 8.19 και 

8.20). Από τισ 24 ϊρεσ ςτισ 48 ϊρεσ επίςθσ παρατθρείται αφξθςθ τθσ ζνταςθσ αλλά 

όχι τόςο απότομθ, όπωσ προθγουμζνωσ. 

ε αντίκεςθ με τθν ελεφκερθ m-THPC, θ ζνταςθ φκοριςμοφ ςτισ 48 ϊρεσ 

ςυνεχίηει να αυξάνει. Σο γεγονόσ αυτό υπονοεί ότι δεν υπάρχει τόςθ μεγάλθ τάςθ 

για ςχθματιςμό ςυςςωματωμάτων και εξαγωγι του φωτοευαιςκθτοποιθτι όςο 

ςτθν ελεφκερθ μορφι.  

 

8.4.3 Σύγκριςη εγκλειςμϋνησ  λιποςωμιακόσ και ελεύθερησ  m-THPC 

Για 3 ϊρεσ χρόνο επϊαςθσ είναι ξεκάκαρο ότι θ εγκλειςμζνθ λιποςωμιακι 

μορφι, και για τισ δφο αρχικζσ ςυγκεντρϊςεισ βρίςκεται ςε μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ 

εντόσ των καρκινικϊν κυττάρων (2.9658x10-10 M και 4.41689x10-9 M για αρχικζσ 

ςυγκεντρϊςεισ 2.2x10-7 M και 1.8x10-6 M αντίςτοιχα) ςε ςχζςθ με τθν ελεφκερθ m-

THPC (0 και 7.58536x10-11 M). Φαίνεται δθλαδι ότι για μικρό χρόνο επϊαςθσ θ 

πρόςλθψθ τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ από το κφτταρο είναι μεγαλφτερθ ςε 

ςχζςθ με τθν ελεφκερθ. Αυτι θ μεγάλθ διαφορά μεταξφ των τελικϊν 

ενδοκυτταρικϊν ςυγκεντρϊςεων μπορεί να ερμθνευκεί από το ότι θ πιο ραγδαία 

πρόςλθψθ των λιποςωμάτων ςυμβαίνει ςτα 30 πρϊτα λεπτά του χρόνου 

επϊαςθσ*81+, *82+, *83+, ενϊ μετά υπάρχει μια ςτακερι αφξθςθ αναλογικά με τον 

χρόνο επϊαςθσ [81]. Μια και το τζλοσ τθσ διαδρομισ και των δφο 

φωτοευαιςκθτοποιθτϊν είναι το ενδοπλαςματικό δίκτυο και το ςφςτθμα Golgi, 

φαίνεται ότι και οι δφο φωτοευαιςκθτοποιθτζσ ειςζρχονται ωσ ζνα μεγάλο βακμό 

μζςω τθσ ενδοκφττωςθσ*80+. 

τισ 24 ϊρεσ επϊαςθσ παρατθρείται ότι θ τελικι ενδοκυττάρια ςυγκζντρωςθ 

τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC (4.79976x10-9 M) είναι αρκετά μεγαλφτερθ 

από αυτιν τθσ ελεφκερθσ μορφισ (1.27907x10-9 M) για αρχικι ςυγκζντρωςθ 2.2x10-

7 M. Για αρχικι ςυγκζντρωςθ 1.8x10-6 M θ τελικι ενδοκυττάρια ςυγκζντρωςθ τθσ 

εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC (3.23354x10-8 M) είναι περίπου 1.7 φορζσ 

υψθλότερθ ςε ςχζςθ με τθν ελεφκερθ μορφι (1.8695x10-8 M). Αυτι είναι και θ 

χαμθλότερθ διαφορά ενδοκυττάριασ ςυγκζντρωςθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ με 

ελεφκερθ m-THPC. 

τισ 48 ϊρεσ επϊαςθσ για τθ αρχικι ςυγκζντρωςθ 2.2x10-7 M παρατθρείται 

πολλαπλάςια ενδοκυττάρια ςυγκζντρωςθ τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC 

(6.53934x10-9 M) ςε ςχζςθ με τθν ελεφκερθ (1.09266x10-9 M). Για αρχικι 
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ςυγκζντρωςθ 1.8x10-6 M παρατθρείται ςχεδόν τριπλάςια ενδοκυτταρικι 

ςυγκζντρωςθ τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC (3.60619x10-8 M) ςε ςχζςθ 

με τθν ελεφκερθ (1.16335x10-8 M). 

8.4.4 Συμπερϊςματα  

Από τα προθγοφμενα αποτελζςματα γίνεται φανερό ότι θ μεγαλφτερθ 

αρχικι ςυγκζντρωςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι (ελεφκερθσ και εγκλειςμζνθσ 

λιποςωμιακισ m-THPC)1.8x10-6 M οδθγεί ςε υψθλότερεσ τελικζσ ενδοκυττάριεσ 

ςυγκεντρϊςεισ ςε ςχζςθ με τθ 2.2x10-7 M. Παρότι, όμωσ, με υψθλότερθ αρχικι 

ςυγκζντρωςθ επιτυγχάνεται υψθλότερθ ςυγκζντρωςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι 

εντόσ του κυττάρου, κάτι το οποίο είναι επικυμθτό, αυτό οδθγεί και ςε μεγαλφτερθ 

φωτοευαιςκθςία για τον αςκενι. 

Επίςθσ, για όλουσ τουσ διαφορετικοφσ χρόνουσ επϊαςθσ και τισ δφο αρχικζσ 

ςυγκεντρϊςεισ που μελετικθκαν ζγινε ςαφισ θ μεγαλφτερθ ενδοκυττάρια 

ςυγκζντρωςθ τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ ςε ςχζςθ με τθν ελεφκερθ m-THPC. Θ 

μεγαλφτερθ ενδοκυτταρικι ςυγκζντρωςθ τθσ εγκλειςμζνθσ λιποςωμιακισ m-THPC 

αναδεικνφει ζναν πολλά υποςχόμενο φωτοευαιςκθτοποιθτι που κα μποροφςε να 

χρθςιμοποιθκεί ςτθ κεραπεία του καρκίνου του προςτάτθ και να επάγει καλφτερα 

φωτοδυναμικά αποτελζςματα. Από τθ μελζτθ φαίνεται ότι θ εγκλειςμζνθ 

λιποςωμιακι μορφι παρουςιάηει τθν καλφτερθ απορρόφθςθ από τα καρκινικά 

κφτταρα μετά από 48 ϊρεσ επϊαςθσ και για αρχικι ςυγκζντρωςθ 1.8x10-6 M, ενϊ θ 

ελεφκερθ ςτισ 24 ϊρεσ επϊαςθσ και με αρχικι ςυγκζντρωςθ 1.8x10-6 M. 

Παρόλα αυτά δεν πρζπει να λθςμονείται ότι θ μελζτθ πραγματοποιικθκε in 

vitro και δε μελετικθκε θ ςυμπεριφορά του φωτοευαιςκθτοποιθτι μζςα ςτθ ροι 

του αίματοσ, θ οποία επθρεάηει τον τρόπο που κατανζμεται ςτα καρκινικά κφτταρα. 

Επίςθσ, μερικζσ φορζσ, θ μεγαλφτερθ ενδοκυτταρικι ςυγκζντρωςθ δεν οδθγεί 

απαραίτθτα και ςε καλφτερο φωτοδυναμικό αποτζλεςμα. 

Σζλοσ, πρζπει να αναφερκεί ότι μπορεί ςε μεγαλφτερουσ χρόνουσ επϊαςθσ 

να παρατθρείται καλφτερθ ςυγκζντρωςθ μζςα ςτα κφτταρα, αλλά οι μεγαλφτεροι 

χρόνοι ςυνεπάγονται περιςςότερο χρόνο διαμονισ του αςκενι ςτο νοςοκομείο και 

περιςςότερθ φωτοευαιςκθςία. Επίςθσ, ςε in vivo μελζτεσ, ζχει παρατθρθκεί πωσ 

για τα μικρά διαςτιματα χοριγθςθσ φωτοευαιςκθτοποιθτι – ακτινοβόλθςθσ (DLI) ο 

φωτοευαιςκθτοποιθτισ ςυγκεντρϊνεται ςτα αγγειακά διαμερίςματα, ενϊ για τα 

μεγαλφτερα DLI ςυγκεντρϊνεται καλφτερα εντόσ του όγκου. Οπότε ςτθν περίπτωςθ 

των μικρϊν DLI υπεριςχφει ο μθχανιςμόσ τθσ αγγειακισ καταςτροφισ, ενϊ ςτθν 

περίπτωςθ των μεγάλων DLI υπεριςχφει ο μθχανιςμόσ τθσ απευκείασ κυτταρικισ 

καταςτροφισ. Ζτςι, ακόμα και όταν ο φωτοευαιςκθτοποιθτισ δεν εντοπίηεται 

απευκείασ μζςα ςτα κφτταρα, δε ςθμαίνει αυτόματα ότι δεν ζχει 
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αποτελεςματικότθτα, διότι ενεργοποιεί άλλο μθχανιςμό καταςτροφισ των 

καρκινικϊν κυττάρων. 

Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ, θ εγκλειςμζνθ λιποςωμιακι μορφι 

φαίνεται να ζχει πολλι καλι απορρόφθςθ από τα καρκινικά κφτταρα και να 

παρουςιάηει ζνα ελκυςτικό φωτοδυναμικό προφίλ.    υνεχίηονται ςτο εργαςτιριο 

μελζτεσ in vitro και in vivo, και  ελζγχονται και άλλεσ παράμετροι, προτοφ βγουν  τα 

τελικά ςυμπεράςματα για τθν φωτοδυναμικι αποτελεςματικότθτα τθσ. 

 

7.4.5 Προοπτικϋσ - Επύλογοσ  

Θ Φωτοδυναμικι Θεραπεία ζχει αρχίςει και δείχνει τθ δυναμικι τθσ ωσ μία 

είτε εναλλακτικι είτε ςυνεπικουρικι κεραπεία ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ αςκζνειασ 

του καρκίνου του προςτάτθ. Θ m-THPC είναι ζνασ πολλά υποςχόμενοσ 

φωτοευαιςκθτοποιθτισ, που μπορεί να ςυμβάλει ςτθν αντιμετϊπιςθ αυτισ τθσ 

αςκζνειασ. Ακόμα όμωσ μεγαλφτερεσ δυνατότθτεσ και προοπτικζσ ςε αυτι τθν 

κατεφκυνςθ φαίνεται να παρουςιάηει θ εγκλειςμζνθ λιποςωμιακι μορφι τθσ. Όπωσ 

ζγινε φανερό και από τθν παραπάνω μελζτθ, θ εγκλειςμζνθ λιποςωμιακι μορφι 

τθσ m-THPC ειςάγει νζεσ βελτιϊςεισ που οδθγοφν ςε μεγαλφτερθ πρόςλθψθ του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι ενδοκυτταρικά, κάτι το οποίο ςυμβάλει ςτθ μεγαλφτερθ 

αποτελεςματικότθτα τθσ Φωτοδυναμικισ Θεραπείασ. Μζςα από νζα πειράματα και 

μελζτεσ, θ εγκλειςμζνθ λιποςωμιακι m-THPC, κακϊσ και άλλοι 

φωτοευαιςκθτοποιθτζσ τρίτθσ γενιάσ αναμζνεται να ςυμβάλουν κακοριςτικά ςτθν 

εξζλιξθ και βελτιςτοποίθςθ τθσ Φωτοδυναμικισ Θεραπείασ. 
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