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    κοπόσ τθσ παροφςασ διδακτορικισ διατριβισ είναι θ ανάπτυξθ ςυςτιματοσ 

τοπικισ φωτοδυναμικισ κεραπείασ με φκαλοκυανίνεσ μθ μελανωματικϊν 

δερματικϊν καρκινικϊν όγκων και θ περαιτζρω βελτίωςθ των κεραπευτικϊν 

αποτελεςμάτων του ςυςτιματοσ αυτοφ μζςω παράλλθλθσ χοριγθςθσ 

αντιοξειδωτικϊν. Σο αντικειμζνου τθσ διατριβισ αναπτφςςεται ςε τζςςερεισ τομείσ. 

    Αρχικά, επιδιϊχκθκε να αναπτυχκοφν in vivo μοντζλα μθ μελανωματικοφ 

καρκίνου αλλά και υγιοφσ δζρματοσ, τα οποία φαινοτυπικά κα παρουςίαηαν 

ςθμαντικζσ ομοιότθτεσ με το ανκρϊπινο δζρμα. ε τζτοια μοντζλα μποροφν να 

μελετθκοφν προλθπτικζσ, διαγνωςτικζσ, κεραπευτικζσ μζκοδοι κακϊσ και οι 

μθχανιςμοί δράςθσ τουσ και τα αποτελζςματα να αξιοποιθκοφν ςε κλινικό επίπεδο 

(ςτάδια κλινικϊν μελετϊν). τα πλαίςια αυτϊν των μελετϊν επελζγθςαν μοντζλα 

άτριχων μυϊν με και χωρίσ μελανίνθ και αναπτφχκθκαν δφο μεκοδολογίεσ 

επαγωγισ μθ μελανωματικοφ καρκίνου του δζρματοσ (με UV ακτινοβολία και με 

ςυνδυαςτικι δράςθ UV ακτινοβολίασ και καρκινογενοφσ χθμικισ ζνωςθσ).  

    Εν ςυνεχεία, αναπτφχκθκε μθ επεμβατικι οπτικι διαγνωςτικι μζκοδοσ, θ οποία 

βαςίηεται ςε φαςματοςκοπικι διάταξθ φκοριςμοφ. Η μζκοδοσ αυτι ςυνειςφζρει 

ςτθν ζγκαιρθ διάγνωςθ μθ μελανωματικοφ δερματικοφ καρκίνου αλλά και 

ελαχιςτοποιεί τουσ κινδφνουσ που ςυνεπάγεται θ λιψθ επαναλαμβανομζνων 

βιοψιϊν για υποτροπι του καρκινϊματοσ (θ βιοψία μζχρι ςιμερα κεωρείται θ 

μζκοδοσ με τα πιο αξιόπιςτα αποτελζςματα). Σαυτόχρονα αναπτφχκθκαν 

διαγνωςτικοί αλγόρικμοι για τθν κατθγοριοποίθςθ μθ μελανωματικϊν δερματικϊν 

καρκινωμάτων και υγιϊν δερματικϊν ιςτϊν με ποςοςτά επιτυχίασ μεγαλφτερα από 

αυτά τθσ βιοψίασ και ςε πραγματικό χρόνο. 

Περίληψη 
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    Ζνασ άλλοσ ςτόχοσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν θ ανάπτυξθ κεραπευτικοφ 

ςυςτιματοσ τοπικισ φωτοδυναμικισ κεραπείασ (φωτοευαιςκθτοποιθτισ-

ακτινοβολθτικι διάταξθ-πρωτόκολλο) με εξειδικευμζνα χαρακτθριςτικά. Για το λόγο 

αυτό επελζγθ ζνασ φωτοευαιςκθτοποιθτισ δεφτερθσ γενιάσ, θ χλωρο-αλουμινο-

φκαλοκυανίνθ και μελετικθκαν οι φωτοφυςικζσ ιδιότθτζσ τθσ και ςυγκρίκθκαν με 

τισ αντίςτοιχεσ τθσ 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδροπορφυρίνθσ θ 

οποία ζχει ιδθ εγκρικεί και κεωρείται από τουσ πλζον ενδεδειγμζνουσ 

φωτοευαιςκθτοποιθτζσ. Ακολοφκωσ, παραςκευάςτθκε ειδικό ςκεφαςμα 

φωτοευαιςκθτοποιθτι κατάλλθλο για τοπικι χοριγθςθ και μελετικθκε 

φαρμακοκινθτικά. Για τισ μελζτεσ αυτζσ αναπτφχκθκαν μεκοδολογίεσ αλλά και 

διατάξεισ κατάλλθλεσ για τθν εξαγωγι των φαςματοφωτομετρικϊν 

χαρακτθριςτικϊν ιςτϊν και διαλυμάτων.  

    Παράλλθλα, ςχεδιάςτθκαν και αναπτφχκθκαν ςφςτθμα ακτινοβόλθςθσ και 

διάταξθ οπτικισ ψθφιακισ απεικόνιςθσ δερματικϊν όγκων. Σο ςφςτθμα 

ακτινοβόλθςθσ αποτελείται από ζνα διοδικό laser νζασ γενιάσ, υψθλισ ιςχφοσ 1W 

και μικουσ κφματοσ 670 nm το οποίο ςυνδζεται με ςυςτιματα μεταφοράσ και 

διάχυςθσ τθσ οπτικισ ακτινοβολίασ. Μζςω τθσ διάταξθσ οπτικισ απεικόνιςθσ ιςτϊν 

κακίςταται δυνατι θ απεικόνιςθ των όγκων αλλά και θ καταγραφι βαςικϊν 

γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν των όγκων κρίςιμων για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

εξζλιξθσ τθσ κεραπείασ. Η διάταξθ οπτικισ απεικόνιςθσ δερματικϊν όγκων 

αποτελείται από μία CCD κάμερα, ςτερεοτακτικζσ διατάξεισ και κατάλλθλο 

λογιςμικό λιψθσ και επεξεργαςίασ των εικόνων. 

    Ακόμθ, μελετικθκε θ δράςθ φυςικοφ πολυφαινολικοφ εκχυλίςματοσ (πλοφςιου 

ςε αντιοξειδωτικζσ ιδιότθτεσ). Διαπιςτϊκθκε ότι όταν το μίγμα αυτό χορθγθκεί ςε 

μικρζσ ςυγκεντρϊςεισ, ςε in vivo μοντζλα μθ μελανωματικοφ καρκίνου του 

δζρματοσ, παρουςιάηει αντιοξειδωτικι, αντιγθραντικι και αντικαρκινικι δράςθ. Η 

δράςθ αυτι αντιςτρζφεται όταν χορθγθκεί τοπικά ςε υψθλζσ δόςεισ (προ-

οξειδωτικι). Λόγω αυτϊν των αποτελεςμάτων εξετάςτθκε θ πικανότθτα 

ςυνεργειακισ δράςθσ του μίγματοσ αντιοξειδωτικϊν (ςε προ-οξειδωτικζσ δόςεισ) με 

τθ φωτοδυναμικι κεραπεία. Σα αποτελζςματα που προζκυψαν από τισ αντίςτοιχεσ 

μελζτεσ ενιςχφουν τθ κεωρία ςυνεργειακισ δράςθσ αντιοξειδωτικϊν ςε προ-

οξειδωτικζσ δόςεισ και κεραπειϊν που δρουν μζςω μθχανιςμϊν ελευκζρων ριηϊν. 

    Σα αποτελζςματα όλων των προαναφερκζντων μελετϊν επεξεργάςτθκαν 

κεωρθτικά, ςτατιςτικά και ςυγκρίκθκαν με αποτελζςματα παρόμοιων ερευνϊν τα 

οποία παρουςιάηονται ςτθ διεκνι βιβλιογραφία. Βάςει των ςυμπεραςμάτων που 

εξάγονται από αυτι τθ κεωρθτικι μελζτθ προκφπτει ότι θ διατριβι αυτι 
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ςυνειςφζρει ςθμαντικά ςτθ βελτιςτοποίθςθ τθσ τοπικισ φωτοδυναμικισ κεραπείασ 

μθ μελανωματικοφ καρκίνου, ςτθν ζγκαιρθ και αςφαλι διάγνωςθ του αλλά και ςτθν 

παραγωγι νζασ γνϊςθσ και κατανόθςθσ μθχανιςμϊν προ-οξειδωτικισ / 

αντιοξειδωτικισ δράςθσ μιασ από τισ ςθμαντικότερεσ ομάδεσ αντιοξειδωτικϊν, των 

πολυφαινολϊν. Σα αποτελζςματα αυτά είναι πρωτότυπα διεκνϊσ και μποροφν 

εκτόσ από τθ βελτιςτοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ 

να ςυνειςφζρουν και ςτθ βελτιςτοποίθςθ των κλαςικϊν κεραπειϊν του καρκίνου 

που δρουν μζςω μθχανιςμϊν ελευκζρων ριηϊν. 
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The aim of the present thesis is the development of a topical non melanoma skin 

carcinomas photodynamic therapy system, and the further improvement of its 

results with parallel administration of antioxidants. The thesis consists of four 

sections. 

Firstly, non melanoma skin carcinomas and healthy skin animal models, which 

present high phenotypic similarity with human skin, were developed. In such models, 

preventive, diagnostic and therapeutic methodologies and their mechanisms can be 

studied. In addition, their results can be exploited to clinical level (clinical studies). 

Thus, two models of hairless mice with and without melanin were chosen and two 

methodologies of non melanoma skin cancer initiation (with UV radiation and 

combination of UV radiation with carcinogenic chemical substance) were developed.  

Then, a non invasive diagnostic method, which is based on fluorescence 

spectroscopy, was developed. This method contributes to the early diagnosis of non 

melanoma skin cancer and minimizes the danger of tumor injuring due to repeated 

biopsies (biopsy is considered the cold standard). In parallel, diagnostic algorithms 

for the categorization of healthy skin and non melanoma skin carcinomas, with 

higher accuracy than biopsy and in real time, were developed. 

Another task of this research is the development of a system for topical 

photodynamic therapy (photosensitizer-irradiation-protocol) with specific 

characteristics. For this reason, a second generation photosensitizer, chloro-

aluminum phthalocyanine, was chosen. Its photophysical properties were studied 

and compared with those of 5,10,15,20-tetra (3-hydroxyphenyl) -2,3, 
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dihydropoprhyrin which is already used in clinical practice and is considered one of 

the most efficient photosensitizers. A special formulation of photosensitizer for 

topical application was synthesized and its pharmacokinetics were studied. For these 

studies appropriate methodologies and devices, for the extraction of tissues and 

solutions spectroscopic characteristics, were developed. 

Furthermore, an irradiation system for photodynamic therapy and a system for 

digital imaging of skin tumors were designed and developed. The irradiation system 

is consisted of a new generation diode laser of high power (1 W) emitting at 670 nm 

and a system for the delivery and diffusion of radiation. By using digital imaging 

system the basic geometrical characteristics of tumors can be recorded for the 

follow up during the therapy. This system consists of a CCD camera, stereotactic 

devices and appropriate software for image acquisition and processing.  

Moreover, the activity of a physical polyphenolic extract (rich in antioxidant 

properties) was studied. From these studies it was found that this antioxidant 

mixture presents antioxidant, antiageing and anticancer action when administrated 

at low doses. This action is inverted when it was administrated at higher doses (pro-

oxidant). Thus, the possible synergetic action of antioxidants (at pro-oxidant doses) 

with photodynamic therapy was investigated. The results obtained from these 

studies support the theory of synergestic action of antioxidants (in pro-oxidant 

doses) with the cancer therapies which are based on free radicals mechanisms.  

The results were processed theoretically, statistically and compared with the results 

of relevant studies as these are presented in the international literature. This thesis 

contributes significantly to the improvement of topical photodynamic therapy of non 

melanoma skin cancer, to the safe and on time diagnosis of non melanoma skin 

carcinomas and to the production of new knowledge and understanding of pro-

oxidant and antioxidant mechanisms of action of a very important antioxidant 

substances group, polyphenolics. The results of the thesis can also contribute to the 

improvement of traditional cancer therapies which act through free radical 

mechanisms. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..11..  ΕΕιιςςααγγωωγγήή  

    Η φωτοδυναμικι κεραπεία είναι μία μθ επεμβατικι, ςχετικά ςφγχρονθ μζκοδοσ, 

πολλά υποςχόμενθ για τθ κεραπεία κυρίωσ καρκινικϊν όγκων. Η κεραπεία αυτι 

βαςίηεται ςτθν επίδραςθ τριϊν παραγόντων: φωτόσ, μιασ φωτοευαίςκθτθσ ουςίασ 

και οξυγόνου. Σριϊν παραγόντων που από μόνοι τουσ και ςτισ δόςεισ ςτισ οποίεσ 

χρθςιμοποιοφνται ςτθ φωτοδυναμικι κεραπεία δεν μποροφν να προκαλζςουν 

καμία βλάβθ ςε καρκινικά ι υγιι κφτταρα, θ ςυνδυαςμζνθ όμωσ δράςθ τουσ 

επιφζρει τθ νζκρωςι των καρκινικϊν ιςτϊν [1-3]. 

 

 

Σχήμα 1.1: Στάδια φωτοδυναμικήσ θεραπείασ 

 

    Η φωτοδυναμικι κεραπεία κα μποροφςε να κεωρθκεί ωσ μία διαδικαςία πζντε 

ςταδίων. Αρχικά θ φωτοευαίςκθτθ ουςία - ζνα εξωγενζσ χρωμοφόρο - χορθγείται  
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Πίνακας 1.1: Γεγονότα ςταθμοί ςτην ιςτορία και εξέλιξη τησ φωτοδυναμικήσ θεραπείασ[4-8] 

Αύγυπτοσ Συνδυαςμόσ βοτϊνων και ηλιακόσ ακτινοβολύασ για τη θεραπεύα 

δερματικών παθόςεων 

Ινδιϊνοι Συνδυαςμόσ ψωραλενύων (φυτικόσ προϋλευςησ) και ηλιακόσ 

ακτινοβολύασ για τη θεραπεύα λεύκησ. 

Oscar Raab (Μόναχο 

1900) 

Νϋκρωςη πρωτοζώων τα οπούα προκαλούςαν ελονοςύα με 

ςυνδυαςμό ακριδύνησ και φωτόσ.  

Von Tappeiner-Jesionek 

(1903) 

Πρώτη εφαρμογό φωτοδυναμικόσ θεραπεύασ ςε ϊνθρωπο για τη 

θεραπεύα δερματικού καρκύνου. Ιοςύνη-φωσ.  

Hausman (1908) Καταγραφό φωτοδυναμικών ιδιοτότων αιματοπορφυρύνησ ςε ζώα 

και ερυθροκύτταρα. 

Meyer Betz (Γερμανύα 

1913) 

Χορόγηςη αιματοπορφυρύνησ  και καταγραφό τησ 

φωτοευαιςθηςύασ που παρουςιϊςτηκε μετϊ από ϋκθεςη ςε ηλιακό 

ακτινοβολύα. 

Lipson, Winkelman, 

Schwartz (1957) 

Δημοςύευςη εργαςιών που αφορούςαν τον επιλεκτικό εντοπιςμό 

τησ αιματοπορφυρύνησ ςε καρκινικούσ και γενικϊ πϊςχοντεσ 

ιςτούσ. 

Ομϊδα του Roswell Park 

Cancer Institute (1970-

1980) 

Θεραπεύα δερματικών καρκύνων και καρκύνων του ςτόθουσ, με 

χρόςη παραγώγου αιματοπορφυρύνησ και λαμπτόρα τόξου ξϋνου 

εφοδιαςμϋνο με κατϊλληλα φύλτρα ώςτε να εκπϋμπεται κόκκινο 

φωσ. 

1981 Μεταβύβαςη των δικαιωμϊτων τησ ευρεςιτεχνύασ του «καθαρού» 

παραγώγου αιματοπορφυρύνησ από το Roswell Park Cancer 

Institute ςτην Oncology Research and Development. Ευρεύα 

κυκλοφορύα αυτού του ςκευϊςματοσ με την εμπορικό ονομαςύα 

Photofrin.  

1985 Μεταβύβαςη των δικαιωμϊτων από την Oncology Research and 

Development ςτην Johnson & Johnson. Έναρξη διαδικαςιών 

απόκτηςησ ϋγκριςησ για χρόςη ςτην ιατρικό πρακτικό. 

1993 Έγκριςη πρωτοκόλλων φωτοδυναμικόσ θεραπεύασ καρκύνου τησ 

ουροδόχου κύςτησ από το Υπουργεύο Υγεύασ του Καναδϊ.  

1995 Έγκριςη από τον FDA πρωτοκόλλων για χρόςη τησ Photofrin ςε 

καρκύνο του οιςοφϊγου. 

1995 Έγκριςη από τον FDA πρωτοκόλλων θεραπεύασ Ακτινικόσ 

Κερϊτωςησ με 5-ALA 

Levy, van den Bergh, 

Birngruber, Gragoudas, 

Hassan, Miller, Schmidt-

Erfurth (1999) 

Έγκριςη από τον FDA πρωτοκόλλων φωτοδυναμικόσ θεραπεύασ με 

Verteporfin, Visudyne® για τη θεραπεύα εκφύλιςησ τησ ωχρϊσ 

κηλύδασ   

2001 Έγκριςη πρωτοκόλλων χρόςησ Foscan για θεραπεύα 

Ακανθοκυτταρτικού καρκύνου Κεφαλόσ Τραχόλου από την 

Ευρωπαώκό Ένωςη, τη Νορβηγύα και την Ιρλανδύα. 

6/2001-4/2003 Έγκριςη από 17 Ευρωπαώκϋσ χώρεσ τησ χρόςησ πρωτοκόλλων 

μεθυλεςτϋρα του αμινολεβουλινικού οξϋοσ (ΜAL cream) ςε 

Βαςικοκυτταρικό καρκύνο του δϋρματοσ και Ακτινικό Κερϊτωςη 
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ςτον αςκενι. Η χοριγθςθ είναι ςυνικωσ ςυςτθματικι αν και ςε κάποιεσ 

περιπτϊςεισ μπορεί να είναι τοπικι (επάλειψθ ι μικροζγχυςθ ςτον όγκο). Μετά τθν 

πάροδο κατάλλθλου χρονικοφ διαςτιματοσ ο φωτοευαιςκθτοποιθτισ 

κατακρατείται επιλεκτικά από τουσ καρκινικοφσ ιςτοφσ. Εν ςυνεχεία οι πάςχοντεσ 

ιςτοί ακτινοβολοφνται με οπτικι ακτινοβολία κατάλλθλων φαςματικϊν 

χαρακτθριςτικϊν. Με αυτόν τον τρόπο προκαλείται ενεργοποίθςθ του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι θ οποία και ςθμαίνει τθν ζναρξθ μιασ ςειράσ φωτοχθμικϊν 

αντιδράςεων, τα προϊόντα των οποίων προκαλοφν ςθμαντικζσ βλάβεσ ςε 

ςυςτατικά, λειτουργίεσ και δομζσ των μθ υγιϊν κυττάρων, αλλά και καταςτροφι 

του τοπικοφ αγγειακοφ ςυςτιματοσ οδθγϊντασ ςε νζκρωςθ τουσ καρκινικοφσ 

ιςτοφσ[2] (χιμα 1.1). 

 

11..22..  ΜΜηηχχααννιιςςμμοοίί  ΦΦωωττοοδδυυννααμμιικκήήσσ  ΘΘεερρααππεείίαασσ  

1.2.1. Φαινόμενα που ακολουκοφν τθν απορρόφθςθ φωτόσ από χρωμοφόρα 

μόρια 

    Χρωμοφόρα ονομάηονται τα μόρια τα οποία απορροφοφν κάποια μικθ κφματοσ 

του ορατοφ φωτόσ, γεγονόσ που ζχει ωσ αποτζλεςμα να τα κεωροφμε ζγχρωμα 

ςυςτατικά. Πολλζσ φορζσ όμωσ ο οριςμόσ αυτόσ επεκτείνεται για τθν UV και IR 

ακτινοβολία. 

    Κάκε μόριο κατζχει μία ςειρά ενεργειακϊν ςτακμϊν και μπορεί να μεταβεί από 

μία χαμθλότερθ ςε μία υψθλότερθ ςτάκμθ με τθν απορρόφθςθ κβάντου φωτεινισ 

ακτινοβολίασ, ίςθσ ενζργειασ με τθ διαφορά των δφο ενεργειακϊν επιπζδων. ε 

κάκε θλεκτρονιακι ςτάκμθ αντιςτοιχεί επίςθσ ζνα πλικοσ δονθτικϊν επιπζδων. Η 

πολλαπλότθτα Μ μιασ ςτάκμθσ, που εκφράηει τθν τροχιακι ςτροφορμι, ςχετίηεται 

με το ςυνολικό spin τθσ ςτάκμθσ S μζςω τθσ ςχζςθσ M 2 S 1. Ζτςι ςτθν 

περίπτωςθ ενόσ πολυατομικοφ μορίου του οποίου τα θλεκτρόνια βρίςκονται ςε 

ηεφγθ με αντιπαράλλθλα spin το ςυνολικό spin είναι 0 και θ πολλαπλότθτά του είναι 

ίςθ με 1. Αυτι θ κατάςταςθ ονομάηεται μονιρθσ (singlet). Όταν το spin ενόσ 

θλεκτρονίου αντιςτραφεί, τότε ςτθν κατάςταςθ αυτι υπάρχουν δφο αςφηευκτα 

θλεκτρόνια με παράλλθλα spin και ολικό spin 1 άρα θ πολλαπλότθτα τθσ ςτάκμθσ 

είναι 3. Αυτι θ θλεκτρονιακι ςτάκμθ καλείται τριπλι (triplet). 

   τθ ςτακερι τουσ κατάςταςθ τα περιςςότερα μόρια βρίςκονται ςτθ μονιρθ 

κατάςταςθ (singlet state) S0. Η βαςικι αυτι ςτάκμθ χαρακτθρίηεται από τθ 

μικρότερθ δυνατι ενζργεια που μπορεί να ζχει το μόριο. Αυτό επιτυγχάνεται όταν 

όλα τα θλεκτρόνια είναι ςυηευγμζνα και ζχουν αντιπαράλλθλα spins. Δεν υπάρχει 
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δθλαδι αςφηευκτο θλεκτρόνιο. Η τριπλι κατάςταςθ είναι για τα περιςςότερα μόρια 

μία αςτακισ κατάςταςθ ςτθν οποία μεταβαίνουν όταν διεγερκοφν και θ οποία 

χαρακτθρίηεται από δφο αςφηευκτα θλεκτρόνια τα οποία ζχουν παράλλθλα spins. Σο 

οξυγόνο αποτελεί εξαίρεςθ των παραπάνω, όντασ μία από τισ ςπάνιεσ ενϊςεισ οι 

οποίεσ ςτθ βαςικι τουσ κατάςταςθ βρίςκονται ςτθν τριπλι ςτάκμθ, ενϊ όταν 

διεγερκοφν μεταβαίνουν ςτθν πολφ ςθμαντικι για τθ φωτοδυναμικι κεραπεία 

μονιρθ κατάςταςθ. 

 

 

Σχήμα 1.2: Διάγραμμα Jablonski 

 

    Όπωσ φαίνεται και ςτο διάγραμμα Jablonski (χιμα 1.2), μετά τθν απορρόφθςθ 

ενόσ φωτονίου  από το μόριο του χρωμοφόρου (διαδικαςία που ολοκλθρϊνεται ςε 

χρόνο τθσ τάξεωσ των 10-15 sec), ακολουκεί μετάβαςι του ςτθν πρϊτθ ι δεφτερθ 

μονιρθ διεγερμζνθ κατάςταςθ ανάλογα με το εάν το φωτόνιο ανικε ςτθν περιοχι 

τθσ ορατισ ι τθσ υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ. Η διαδικαςία αυτι είναι πολφ 

εξειδικευμζνθ και ακτινοβολία ςυγκεκριμζνθσ ενζργειασ απορροφάται από 

Μη ακτινοβολητικό 

απώλεια ενϋργειασ 

Απόςβεςη 

Ενϋργειασ 

Διεςωτερικό 

Μετϊβαςη 

Φθοριςμόσ 

10–9 – 10–7 sec 

Εςωτερικό 

μετϊπτωςη μϋςω 

δονόςεων 

10–14 – 10–11 sec 

Διϋγερςη 

(απορρόφηςη) 

10–15 sec 
5 
 

3 
2 
1 
 

0 

5 
 

3 
2 
1 
 

0 

5 
 

3 
2 
1 
 

0 

S2 

S1 

S0 

Μονόρεισ Διεγερμϋνεσ Καταςτϊςεισ 

Καθυςτερημϋνοσ 

φθοριςμόσ 

Δονητικϊ Επύπεδα 

Τριπλό 

διεγερμϋνη 

κατϊςταςη  

Τ1 

Φωςφοριςμόσ 

10–3 – 102 sec 

Βαςικό Κατϊςταςη 
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ςυγκεκριμζνεσ χθμικζσ δομζσ. Κατά τθ διάρκεια παραμονισ του μορίου ςτθ 

διεγερμζνθ κατάςταςθ, θ πλεονάηουςα ενζργεια ςε ςχζςθ με τθν ενζργεια του 

χαμθλότερου δονθτικοφ επιπζδου τθσ ςτάκμθσ διοχετεφεται μζςω δονιςεων ι 

ςυγκροφςεων με άλλα μόρια. Με τθ διαδικαςία αυτι το μόριο καταλαμβάνει το 

χαμθλότερο δονθτικό επίπεδο τθσ διεγερμζνθσ μονιρουσ ςτάκμθσ. Ο χρόνοσ ηωισ 

αυτισ τθσ ςτάκμθσ είναι πολφ μικρόσ, τθσ τάξεωσ του 1 μs. Σο μόριο μπορεί να 

επιςτρζψει ςτθ βαςικι του ςτάκμθ ακολουκϊντασ κάποιον από τουσ παρακάτω 

μθχανιςμοφσ: 

 Εςωτερικι μετάπτωςθ: το μόριο μπορεί από τθν διεγερμζνθ κατάςταςθ, να 

μεταπθδιςει ςε ζνα κοντινό δονθτικό επίπεδο τθσ βαςικισ ενεργειακισ 

κατάςταςθσ. Η ενζργεια χάνεται χωρίσ εκπομπι ακτινοβολίασ μζςω δονθτικισ 

αποδιζγερςθσ. 

 Εκπομπι φκοριςμοφ: το 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. Η 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. Η διάρκεια ηωισ του φκοριςμοφ είναι 

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

ακτινοβολίασ, 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. Σο φάςμα φκοριςμοφ (θ κατανομι τθσ ζνταςθσ τθσ ακτινοβολίασ 

φκοριςμοφ για κάκε μικοσ κφματοσ), εκφράηει τισ διαφορετικζσ πικανζσ 

μεταβάςεισ από τθν μονιρθ διεγερμζνθ κατάςταςθ ςτα διάφορα δονθτικά 

επίπεδα τθσ βαςικισ θλεκτρονιακισ κατάςταςθσ. Η 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. 

 Εςωτερικι μετατροπι S*
 T*: το διεγερμζνο μόριο μπορεί να μεταβεί από τθ 

μονιρθ διεγερμζνθ (S*) ςτθν πρϊτθ τριπλι διεγερμζνθ ςτάκμθ (Σ*). Η 

μετάβαςθ από τθ βαςικι S0 ςτθν τριπλι διεγερμζνθ είναι απαγορευμζνθ 

(πολφ απίκανθ). ε αντιδιαςτολι, θ μετάπτωςθ από τθ μονιρθ ςτθν τριπλι 

διεγερμζνθ ςτάκμθ είναι περιςςότερο πικανι, αφοφ θ ενζργεια του 
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χαμθλότερου δονθτικοφ επιπζδου τθσ Σ* είναι μικρότερθ αυτισ τθσ S*. Η 

άμεςθ επιςτροφι ςτθν βαςικι κατάςταςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί είτε 

χωρίσ εκπομπι ακτινοβολίασ είτε με εκπομπι ακτινοβολίασ, οπότε και ζχουμε 

το φαινόμενο του φωςφοριςμοφ. Εφόςον θ πικανότθτα αντίςτροφθσ 

μετάβαςθσ από τθ διεγερμζνθ τριπλι ςτθ διεγερμζνθ μονιρθ ςτάκμθ είναι 

μικρι, θ διεγερμζνθ τριπλι ςτάκμθ είναι ςυνικωσ μεγάλθσ διάρκειασ ηωισ 

(τθσ τάξεωσ των msec). Επίςθσ θ ςχετικά μεγάλθ παραμονι των μορίων ςε 

αυτι τθν κατάςταςθ τα κακιςτά πιο επιρρεπι ςε διαδικαςίεσ αποδιζγερςθσ 

χωρίσ εκπομπι ακτινοβολίασ. το χιμα 1.3 φαίνεται θ κατανομι των 

θλεκτρονίων του φωτοευαιςκθτοποιθτι κατά τθ διάρκεια αυτοφ του 

φαινομζνου. 

 Κακυςτερθμζνοσ φκοριςμόσ: Σο διεγερμζνο μόριο το οποίο βρίςκεται ςτθν 

τριπλι διεγερμζνθ κατάςταςθ Σ* μπορεί εκτόσ από άμεςα να επιςτρζψει και 

ζμμεςα ςτθ βαςικι μονιρθ κατάςταςθ S0 μζςω τθσ S1. Η μετάβαςθ από τθν 

τριπλι διεγερμζνθ ςτθ μονιρθ διεγερμζνθ προχποκζτει απορρόφθςθ 

ενζργειασ από το περιβάλλον. Από τθν μονιρθ διεγερμζνθ το μόριο κα 

μεταβεί ςτθ βαςικι μονιρθ εκπζμποντασ φωτεινι ενζργεια ίςθ με τθ 

ενεργειακι διαφορά των δφο ςτακμϊν. 

 

 

Σχήμα 1.3: Κατανομή των ηλεκτρονίων του φωτοευαιςθητοποιητή κατά τη διάρκεια 

παραμονήσ του ςε διεγερμένεσ καταςτάςεισ[11]  

Κενϊ  
τροχιακϊ 

Κατειλημμϋνα 
τροχιακϊ 

Μονόρησ βαςικό 
κατϊςταςη 

Αςθενώσ ςυνδεδεμϋνο 
ηλεκτρόνιο 

Κενό θϋςη 

Μονόρησ Διεγερμϋνη 
κατϊςταςη 

Τριπλό διεγερμϋνη 
κατϊςταςη 

hν 
- hv 



                                                                                                                                                  Κεφϊλαιο 1 

 7 

 Μεταφορά ενζργειασ μζςω κροφςεων: αν το διεγερμζνο μόριο ςυγκρουςτεί 

με άλλο μόριο που βρίςκεται ςε χαμθλότερο ενεργειακό επίπεδο, τότε θ 

ενζργεια μπορεί να μεταφερκεί ςε αυτό το μόριο χωρίσ εκπομπι 

ακτονοβολίασ. Η διαδικαςία αυτι είναι γνωςτι ωσ απόςβεςθ φκοριςμοφ. 

 Μεταφορά ενζργειασ μζςω ςυντονιςμοφ: θ ενζργεια αυτι μπορεί να 

μεταφερκεί ςε άλλο μόριο χωρίσ επαφι μζςω μιασ ςφηευξθσ διπόλου-διπόλου 

ανάμεςα ςτα μόρια. Αν και αυτι θ ςφηευξθ μειϊνεται ανάλογα με τθν ζκτθ 

δφναμθ τθσ απόςταςθσ ανάμεςα ςτα μόρια, ςτα βιολογικά ςυςτιματα μπορεί 

να επιτευχκεί ικανοποιθτικι μεταφορά ενζργειασ για αποςτάςεισ μζχρι και 5 

mm. Σο μόριο που δζχεται τθν ενζργεια, πρζπει να ζχει και μια κατάλλθλθ 

ενεργειακι δομι. Σο φαινόμενο αυτό είναι μια παραλλαγι τθσ απόςβεςθσ 

φκοριςμοφ[9,10]. 

 

1.2.2. Βαςικζσ φωτοφυςικζσ παράμετροι φωτοευαιςκθτοποιθτϊν 

    Ο φωτοευαιςκθτοποιθτισ ςτθ φωτοδυναμικι κεραπεία ζχει το ρόλο του μζςου 

που κα μεταφζρει τθν ενζργεια τθσ φωτεινισ ακτινοβολίασ ςτο οξυγόνο ι τα 

κυτταρικά ςυςτατικά, προκειμζνου να αρχίςουν οι πορείεσ φωτοτοξικϊν 

αντιδράςεων[12]. Οι βαςικζσ φωτοφυςικζσ παράμετροι που κακορίηουν αυτιν τθν 

φωτοευαιςκθτοποιό ικανότθτα του φωτοευαιςκθτοποιθτι είναι: 

 Ο ςυντελεςτισ απόδοςθσ τριπλισ διεγερμζνθσ κατάςταςθσ Φt ο οποίοσ 

ορίηεται ωσ ο αρικμόσ των μορίων του φωτοευαιςκθτοποιθτι τα οποία 

βρίςκονται ςτθν τριπλι διεγερμζνθ κατάςταςθ προσ τα φωτόνια τα οποία 

απορροφικθκαν από τον φωτοευαιςκθτοποιθτι. 

 Ο μεγάλοσ χρόνοσ παραμονισ ςτθν τριπλι διεγερμζνθ κατάςταςθ τt. Η 

παράμετροσ αυτι επθρεάηει ςθμαντικά τθ φωτοδυναμικι κεραπεία αφοφ όςο 

μεγαλφτεροσ είναι ο χρόνοσ παραμονισ ςτθν τριπλι διεγερμζνθ κατάςταςθ 

τόςο μεγαλφτερθ είναι και θ πικανότθτα να αλλθλεπιδράςει το διεγερμζνο 

μόριο του φωτοευαιςκθτοποιθτι με το οξυγόνο ι μόρια του περιβάλλοντόσ. 

 Ο ςυντελεςτισ απόδοςθσ μονιρουσ οξυγόνου ΦΔ, ο οποίοσ ορίηεται ωσ το 

παραγόμενο μονιρεσ οξυγόνο προσ τον αρικμό των φωτονίων που 

απορρόφθςε ο φωτοευαιςκθτοποιθτισ. 

 Η παράμετροσ SΔ θ οποία ορίηεται από τθν εξίςωςθ SΔ = ΦΔ/ Φt και εκφράηει 

το μζροσ τθσ ενζργειασ το οποίο είχαν τα μόρια του φωτοευαιςκθτοποιθτι 



                Διδακτορικό Διατριβό Μαρύασ Κυριαζό 

 8 

ςτθν τριπλι διεγερμζνθ κατάςταςθ και καταναλϊκθκε ςτθν παραγωγι 

μονιρουσ οξυγόνου. 

 Η ΔΕt που ορίηεται ωσ θ διαφορά ενζργειασ μεταξφ τθσ βαςικισ μονιρουσ 

κατάςταςθσ S0 και τθσ τριπλισ διεγερμζνθσ κατάςταςθσ Σ1 του μορίου του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι. Η διαφορά ενζργειασ ΔΕt πρζπει να είναι μεγαλφτερθ 

από τθ διαφορά ενζργειασ ΔΕΔ μεταξφ τθσ μονιρουσ διεγερμζνθσ κατάςταςθσ 

του οξυγόνου 1Ο2 και τθσ βαςικισ τριπλισ 3Ο2, θ οποία είναι ίςθ με 94 KJmol-1. 

 Ο ςυντελεςτισ απόδοςθσ φκοριςμοφ Φfl ο οποίοσ ορίηεται ωσ ο αρικμόσ των 

μορίων του φωτοευαιςκθτοποιθτι τα οποία πζραςαν από τθν πρϊτθ μονιρθ 

διεγερμζνθ κατάςταςθ ςτθ βαςικι εκπζμποντασ φκοριςμό προσ τον αρικμό 

των φωτονίων που απορροφικθκαν από τα μόρια του φωτοευαιςκθτοποιθτι 

Κακϊσ ο φωτοευαιςκθτοποιθτισ ςυγκεντρϊνεται επιλεκτικά ςτουσ 

καρκινικοφσ ιςτοφσ, εάν είναι φκορίηον μόριο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και 

για τθ διάγνωςθ του καρκίνου. Δεν πρζπει όμωσ να ζχει πολφ μεγάλο 

ςυντελεςτι απόδοςθσ φκοριςμοφ Φfl γιατί το φαινόμενο του φκοριςμοφ είναι 

ανταγωνιςτικό τθσ μετάβαςθσ ςτθν τριπλι διεγερμζνθ κατάςταςθ και άρα 

ανταγωνιςτικό τθσ φωτοδυναμικισ ικανότθτασ του φωτοευαιςκθτοποιθτι[13]. 

 Μεγάλο μοριακό ςυντελεςτι απορρόφθςθσ ςτθν περιοχι του κόκκινου. 

Απορρόφθςθ ςε μεγαλφτερα μικθ κφματοσ 600-800 nm ςυνεπάγεται 

μεγαλφτερο βάκοσ διείςδυςθσ τθσ ακτινοβολίασ ςτον ιςτό (χιμα 1.4) και 

κατά ςυνζπεια αποτελεςματικότερθ και όχι μόνο επιφανειακι νζκρωςθ των 

όγκων[6,13-15].  

 

Σχήμα 1.4: Οπτικό παράκυρο δερματικϊν ιςτϊν  
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Επίςθσ, ο ςυντελεςτισ απορρόφθςθσ δεν πρζπει να είναι εξαιρετικά μεγάλοσ 

γιατί και πάλι το φωσ δεν μπορεί να διειςδφςει ςε μεγάλο βάκοσ, λόγω τθσ 

απορρόφθςισ του από τα μόρια του φωτοευαιςκθτοποιθτι που βρίςκονται 

ςτα ανϊτερα ςτρϊματα καρκινικϊν ιςτϊν[13]. Ο φωτοευαιςκθτοποιθτισ 

πρζπει να απορροφά ςτθν περιοχι 600-800 nm γιατί ςε μεγαλφτερα μικθ 

κφματοσ θ ενζργεια τθσ ακτινοβολίασ δεν είναι αρκετι ϊςτε να διεγείρει 

κατάλλθλα τα μόριά του[1,14]. 

 Μικρό ςυντελεςτι απορρόφθςθσ ςτθν περιοχι λ < 600 nm. Η ιςχφσ τθσ 

θλιακισ ακτινοβολίασ για λ < 600 nm είναι αρκετά υψθλι και ςε ςυνδυαςμό 

με υψθλι ςυγκζντρωςθ φωτοευαιςκθτοποιθτι ςε επιφανειακοφσ ιςτοφσ 

(δζρμα, μάτια) ςυνεπάγεται γενικευμζνθ φωτοευαιςκθςία[1].  

 

1.2.3. Φωτοχθμικζσ αντιδράςεισ 

    Φωτοευαιςκθτοποίθςθ ονομάηεται θ αλλθλουχία των φυςικϊν, χθμικϊν και 

βιολογικϊν διεργαςιϊν που ςυμβαίνουν όταν το μόριο του φωτοευαιςκθτοποιθτι  

 

 

Σχήμα 1.5: Αντιδράςεισ που ακολουθούν τη διέγερςη του μορίου του 

φωτοευαιςθητοποιητή[18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διϋγερςη Φωτοευαιςθητοποιητό 

 

Αντιδρϊςεισ τύπου I 

 

Αντιδρϊςεισ τύπου II 
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απορροφιςει φωτεινι ενζργεια, και τθ μεταφζρει ςτα μόρια του περιβάλλοντόσ 

του που δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να απορροφιςουν τθν ενζργεια αυτι.  

    Αναλυτικότερα, το διεγερμζνο μόριο του φωτοευαιςκθτοποιθτι που βρίςκεται 

ςτθν τριπλι διεγερμζνθ ςτάκμθ μπορεί να αντιδράςει με το υπόςτρωμα και να 

δεχκεί ι να δϊςει ζνα θλεκτρόνιο ι άτομο υδρογόνου, ι να μεταφζρει τθν ενζργειά 

του ςε μοριακό οξυγόνο. τθν πρϊτθ περίπτωςθ κα «εμπλακεί» ςε ζνα μθχανιςμό 

παραγωγισ ελευκζρων ριηϊν (αντιδράςεισ τφπου Ι), ενϊ ςτθ δεφτερθ ςε ζνα 

μθχανιςμό παραγωγισ μονιρουσ οξυγόνου (αντιδράςεισ τφπου ΙΙ)[15] (χιμα 1.5). Σο 

μονιρεσ οξυγόνο μπορεί να παράγει ζνα μεγάλο πλικοσ υδρο-υπεροξειδικϊν 

παραγϊγων[11]. Αυτά τα είδθ είναι ικανά να δθμιουργιςουν νζεσ πορείεσ 

οξειδωτικϊν αντιδράςεων. Ενδιαφζρον επίςθσ είναι ότι και οι ελεφκερεσ ρίηεσ που 

παράγονται από τον πρϊτο μθχανιςμό μποροφν να οδθγιςουν ςε παρόμοιεσ 

πορείεσ αντιδράςεων αλλθλεπιδρϊντασ με το υπόςτρωμα. Ζτςι, αφοφ και οι δφο 

μθχανιςμοί παράγουν παρόμοια προϊόντα, είναι δφςκολο να διευκρινιςτεί αν θ 

προκαλοφμενθ τοξικότθτα οφείλεται ςτον ζνα ι τον άλλο μθχανιςμό και ςε ποιο 

βακμό[11,16]. 

    Όποια πορεία αντιδράςεων και αν προκαλζςει ο φωτοευαιςκθτοποιθτισ, κα 

ξαναγυρίςει ςτθ βαςικι του μονιρθ ςτάκμθ από όπου μπορεί να απορροφιςει και 

πάλι φωτόνια προκειμζνου να ακολουκιςει ζνα νζο κφκλο διζγερςθσ οξυγόνου ι 

παραγωγισ ελευκζρων ριηϊν, δρϊντασ ουςιαςτικά ωσ καταλφτθσ[2]. Όταν όμωσ 

κατά τθ διάρκεια αυτϊν των αντιδράςεων θ δομι του μορίου αλλάξει (και κατά 

ςυνζπεια και τα φαςματικά του χαρακτθριςτικά), χάνει και τθν ικανότθτά του να 

παράγει αυτζσ τισ κυτταροτοξικζσ ενϊςεισ. Σο φαινόμενο αυτό ονομάηεται 

φωτολεφκανςθ (photobleaching)[17]. 

   Σόςο από τισ αντιδράςεισ τφπου I όςο και από τισ αντιδράςεισ τφπου II 

προκφπτουν εξαιρετικά δραςτικά προϊόντα με πολφ μικρό χρόνο ηωισ (< 0.04 μs) και 

πολφ μικρι ακτίνα διάχυςθσ (< 0.02 μm)[5]. Ωσ εκ τοφτου, θ καταςτροφι που 

προκαλείται από αυτά τα είδθ είναι τοπικι και πιο ςυγκεκριμζνα καταςτρζφονται-

οξειδϊνονται κυτταρικοί ςτόχοι που βρίςκονται πολφ κοντά ςτθ κζςθ ςτθν οποία 

βρίςκονταν το μόριο του φωτοευαιςκθτοποιθτι πριν από τθν ενεργοποίθςι του. 

   Η ειςαγόμενθ από τθ φωτοδυναμικι κεραπεία κυτταροτοξικότθτα φαίνεται να 

οφείλεται κφρια ςτισ αντιδράςεισ τφπου ΙΙ γιατί όπωσ φαίνεται από τα 

αποτελζςματα ςχετικϊν ερευνϊν:  

 Ζχει παρατθρθκεί μείωςθ τθσ τοξικότθτασ τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ όταν 

ςτο ςφςτθμα ειςαχκοφν κάποιοι ειδικοί αναςτολείσ του μονιρουσ οξυγόνου  



                                                                                                                                                  Κεφϊλαιο 1 

 11 

όπωσ τα παράγωγα του 1,3 διφαινυλιςοβενηοφουρανίου, και  

 Αν κφτταρα ι ιςτοί υποςτοφν φωτοδυναμικι κεραπεία κάτω όμωσ από 

χαμθλζσ ςυγκεντρϊςεισ οξυγόνου, παρατθρείται πολφ ςθμαντικι μείωςθ τθσ 

κυτταροτοξικότθτάσ τθσ. 

   Σο ποςοςτό με το οποίο κα ςυμμετζχουν οι αντιδράςεισ τφπου Ι ι ΙΙ ςτο τελικό 

κυτταροτοξικό αποτζλεςμα εξαρτάται από διάφορουσ παράγοντεσ όπωσ: 

 Σο είδοσ του φωτοευαιςκθτοποιθτι, 

 Σο είδοσ του ιςτοφ ι των κυττάρων, 

 Σο pH (όςο λιγότερο ουδζτερο είναι το pΗ τόςο περιςςότερο ευνοοφνται οι 

αντιδράςεισ τφπου I), 

 Σθ ςυγκζντρωςθ οξυγόνου (όςο μικρότερθ είναι θ ςυγκζντρωςθ του οξυγόνου 

τόςο περιςςότερο ευνοοφνται οι αντιδράςεισ τφπου I)[11]. 

 

11..33..  ΦΦωωττοοεευυααιιςςθθηηττοοπποοιιηηττέέσσ  

1.3.1. Βαςικά χαρακτθριςτικά φωτοευαιςκθτοποιθτϊν 

    Εκτόσ όμωσ από τισ βαςικζσ φωτοφυςικζσ παραμζτρουσ ζνα μόριο πρζπει να 

παρουςιάηει και κάποια επιπλζον χαρακτθριςτικά προκειμζνου να μπορζςει να 

χρθςιμοποιθκεί ωσ φωτοευαιςκθτοποιθτισ. Σα χαρακτθριςτικά αυτά μποροφν να 

διακρικοφν ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ: 

 

Φαρμακολογικά χαρακτθριςτικά 

 Ικανοποιθτικι και επιλεκτικι ςυγκζντρωςθ ςε καρκινικοφσ όγκουσ ςε ςχζςθ με 

τουσ υγιείσ. Σο χαρακτθριςτικό αυτό είναι κρίςιμο, κακϊσ το ςθμαντικότερο 

πλεονζκτθμα τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ είναι να προκαλζςει 

ικανοποιθτικι νζκρωςθ των όγκων με τισ ελάχιςτεσ δυνατζσ βλάβεσ ςτουσ 

παρακείμενουσ ιςτοφσ[12,14]. 

 Γριγορθ αποδζςμευςθ από τουσ υγιείσ ιςτοφσ. Η γριγορθ αποδζςμευςθ από 

τουσ υγιείσ ιςτοφσ ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ επιλεκτικότθτασ αλλά και μείωςθ 

τθσ φωτοευαιςκθςίασ[12, 14]. 

 Έλλειψθ τοξικότθτασ απουςία φωτόσ (dark toxicity). Ο φωτοευαιςκθτοποιθτισ 

δεν πρζπει να είναι τοξικόσ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ενεργοποίθςθ του από 

φωσ κατάλλθλου μικουσ κφματοσ[1,12-14]. 
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Φωτοκεραπευτικά χαρακτθριςτικά.  

 Χαμθλι παραμζνουςα φωτοευαιςκθςία. Σο βαςικότερο μειονζκτθμα τθσ 

φωτοδυναμικισ κεραπείασ ςτθν παροφςα τθσ μορφι είναι θ παραμζνουςα 

φωτοευαιςκθςία που εμφανίηει ο αςκενισ ςε περιοχζσ που μπορεί να 

εκτεκοφν ςτθν θλιακι ακτινοβολία, όπωσ το δζρμα και τα μάτια. Σο 

φαινόμενο αυτό μπορεί να διαρκζςει αρκετζσ εβδομάδεσ, μειϊνοντασ τθν 

ποιότθτα ηωισ του αςκενι. Για το λόγο αυτό, ο φωτοευαιςκθτοποιθτισ κα 

πρζπει να απορροφάται ελάχιςτα από τουσ υγιείσ ιςτοφσ κακϊσ και να 

απομακρφνεται γριγορα από αυτοφσ[1,12]. 

 

Φυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά 

 Χθμικι κακαρότθτα. Ο φωτοευαιςκθτοποιθτισ κα πρζπει να είναι μία κακαρι 

χθμικι ουςία. Επίςθσ, πρζπει να είναι ζνα μόριο του οποίου θ ςφνκεςθ είναι 

ςχετικά απλι και φκθνι, ϊςτε να είναι εφικτι θ ευρείασ κλίμακασ παραγωγι 

του. 

 Μικρι τάςθ για ςχθματιςμό ςυςςωματωμάτων ςε υδάτινο περιβάλλον. Οι 

φωτοευαιςκθτοποιθτζσ που είναι υδατοδιαλυτοί είναι πιο εφκολο να 

χορθγθκοφν ςτθν κλινικι πράξθ. Επιπλζον, κα πρζπει να είναι δυνατι θ 

είςοδοσ τουσ ςτο εςωτερικό των κφτταρων διαμζςου των λιπιδίων τθσ 

μεμβράνθσ. Επομζνωσ, ιδανικά κα πρζπει να είναι και υδρόφοβεσ ουςίεσ. Για 

να ςυνδυαςτοφν τα δφο αυτά χαρακτθριςτικά, θ διαλυτότθτα ςτο νερό και θ 

υδροφοβικότθτα, κα πρζπει θ ουςία να είναι αμφίφιλθ. Εκτόσ όμωσ από τον 

τρόπο χοριγθςθσ ο ςχθματιςμόσ ςυςςωματωμάτων επθρεάηει και πιο 

ςυγκεκριμζνα μειϊνει τόςο το ςυντελεςτι απόδοςθσ τριπλισ διεγερμζνθσ 

κατάςταςθσ Φt όςο και το ςυντελεςτι απόδοςθσ φκοριςμοφ Φfl
[13]. 

 

1.3.2. Ομάδεσ φωτοευαιςκθτοποιθτϊν 

    Οι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα μποροφν να 

διακρικοφν ςε τρεισ κατθγορίεσ, τισ πορφυρίνεσ, τισ χλωροφφλλεσ και τισ χρωςτικζσ 

(Πίνακασ 1.2). Η οικογζνεια των πορφυρινϊν αποτελείται από τα παράγωγα τθσ 

αιματοπορφυρίνθσ. ιμερα, ςτο εμπόριο κυκλοφοροφν μίγματα που αποτελοφνται 

από διάφορεσ αναλογίεσ μονομερϊν, διμερϊν και ολιγομερϊν τθσ 

αιματοπορφυρίνθσ. Μάλιςτα, παρόλο που όλα αυτά τα προϊόντα διαφζρουν 
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ςθμαντικά ωσ προσ τθ ςφςταςι τουσ, θ οποία εξαρτάται από το βακμό κακαριςμοφ 

τουσ, κλινικά οι διαφορζσ τουσ δεν είναι ουςιαςτικζσ.  

    τθ δεφτερθ οικογζνεια ανικουν ενϊςεισ οι οποίεσ παράγονται από τισ 

χλωροφφλλεσ. Οι ενϊςεισ αυτζσ ονομάηονται χλωρίνεσ και ζχουν πολφ ςθμαντικι 

φωτοευαιςκθτοποιό ικανότθτα. θμαντικι επίςθσ είναι και θ φωτοευαιςκθτοποιόσ 

ικανότθτα των πουρινϊν, ενϊςεων που αποτελοφν προϊόντα αποδόμθςθσ των 

χλωροφυλλϊν.  

    Σζλοσ, κφριοι εκπρόςωποι τθσ οικογζνειασ των χρωςτικϊν κεωροφνται οι 

φκαλοκυανίνεσ και οι ναφκαλοκυανίνεσ, ενϊςεισ που διεγείρονται ςε αρκετά 

μεγάλα μικθ κφματοσ και με μεγάλο ςυντελεςτι απόδοςθσ μονιρουσ οξυγόνου[12]. 

    Οι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ, εκτόσ από τισ χθμικζσ ομάδεσ ςτισ οποίεσ ανικουν 

ςυνθκίηεται να διακρίνονται και ςε τρεισ γενιζσ. τθν πρϊτθ γενιά κατατάςςονται οι 

φωτοευαιςκθτοποιθτζσ που αναπτφχκθκαν τθ δεκαετία του 1970 και ςτισ αρχζσ τθσ 

δεκαετίασ του 1980, δθλαδι οι πορφυρίνεσ. Μιλϊντασ κάποιοσ για 

φωτοευαιςκθτοποιθτζσ δεφτερθσ γενιάσ ςυνικωσ αναφζρεται ςτα παράγωγα των 

πορφυρινϊν και γενικά τισ ενϊςεισ που αναπτφχκθκαν ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 

1980. τθν τρίτθ γενιά, ανικουν τόςο οι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ όςο και τα 

προϊόντα ενςωμάτωςθσ των φωτοευαιςκθτοποιθτϊν ςε λιποςϊματα ι 

μονοκλωνικά αντιςϊματα, τα οποία αναπτφχκθκαν τα τελευταία χρόνια 

προκείμενου να αυξθκεί θ επιλεκτικότθτα και θ αποτελεςματικότθτα τθσ 

φωτοδυναμικισ κεραπείασ[12,19].  

 

Πίνακας 1.2. Ομάδεσ φωτοευαιςθητοποιητών 

Ομάδα Πορφυρινών 

Παρϊγωγα αιματοπορφυρύνησ δ-αμινολεβουλινικό οξύ 

Παρϊγωγα βενζοπορφυρινών Τεξαφυρύνεσ 

Ομάδα χλωροφυλλών 

Χλωρύνεσ Βακτηριοχλωρύνεσ 

Πουρπουρύνεσ  

Ομάδα Χρωστικών 

Φθαλοκυανύνεσ Ναφθαλοκυανύνεσ 

    Ο διαχωριςμόσ των φωτοευαιςκθτοποιθτϊν ςε γενιζσ χρθςιμοποιείται πολλζσ 

φορζσ και ωσ τρόποσ αξιολόγθςισ τουσ. Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ κλινικϊν ιατρϊν, 

όμωσ, δε φαίνεται να ενςτερνίηεται αυτιν τθν άποψθ. Ζτςι, ενϊ οι 
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φωτοευαιςκθτοποιθτζσ δεφτερθσ γενιάσ εμφανίηουν βελτιωμζνεσ ιδιότθτεσ ωσ προσ 

αυτοφσ τθσ πρϊτθσ γενιάσ, όπωσ υψθλότερουσ ςυντελεςτζσ απορρόφθςθσ ςε 

μεγαλφτερα μικθ κφματοσ και μεγαλφτερουσ ςυντελεςτζσ απόδοςθσ μονιρουσ 

οξυγόνου, δεν εφαρμόηονται ακόμθ ςτθν κλινικι πρακτικι. Ζνασ ακόμθ παράγοντασ 

που εμποδίηει τθν ευρεία χριςθ των νζων φωτοευαιςκθτοποιθτϊν ςτθν κλινικι 

πρακτικι είναι θ ζλλειψθ ςυγκριτικϊν κλινικϊν ερευνϊν για τουσ 

φωτοευαιςκθτοποιθτζσ πρϊτθσ και δεφτερθσ γενιάσ[12].  

 

1.3.2.1. Ομάδα πορφυρινών 

Photofrin 

   Ο πρϊτοσ φωτοευαιςκθτοποιθτισ που δοκιμάςτθκε κλινικά ιταν θ Photofrin®. Η 

Photofrin® (Axcan Pharma, Montreal, Canada) είναι ζνα μίγμα 60 περίπου 

μονομερϊν, διμερϊν και ολιγομερϊν τθσ αιματοπορφυρίνθσ[14] (χιμα 1.6).  
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                              (α)                                                                   (β) 

Σχήμα 1.6: (α) Δομή πορφυρινών,  (β) Photofrin® 

 

    Σο φάςμα απορρόφθςθσ τθσ Photofrin® παρουςιάηει 6 κορυφζσ απορρόφθςθσ με 

τθν ιςχυρότερθ απορρόφθςθ ςτα 400 nm και τθν αςκενζςτερθ ςτα 630 nm. Αν και 

ςτα 630 nm θ απορρόφθςθ είναι μικρι (ε = 1170 Μ-1cm-1 [14]), αυτό είναι το μικοσ 

κφματοσ που χρθςιμοποιείται τόςο πειραματικά όςο και κλινικά, αφοφ ςε αυτό το 

μικοσ θ διειςδυτικότθτα τθσ ακτινοβολίασ ςτον ιςτό είναι θ υψθλότερθ. Σο φωσ των 

630 nm μπορεί να διειςδφςει ςε βάκοσ περίπου 5 mm ςτον ιςτό, ανάλογα και με τθ 

ςυγκζντρωςθ τθσ φωτοευαιςκθτοποιοφ ουςίασ ςε αυτόν[5].  
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    Γενικά θ Photofrin® χορθγείται ενδοφλζβια και θ ςυνικθσ δόςθ είναι 2 mg/kg 

ςωματικοφ βάρουσ. Οι καρκινικοί ιςτοί ακτινοβολοφνται 48 h περίπου μετά τθ 

χοριγθςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι ενϊ οι δόςεισ ενζργειασ κυμαίνονται από 

150-300 J/cm2. Αυτό το πρωτόκολλο κεραπείασ ζχει πάρει ζγκριςθ για κεραπεία 

καρκινικϊν και προκαρκινικϊν όγκων δζρματοσ, πνευμόνων, εγκεφάλου, 

οιςοφάγου, κεφαλισ-τραχιλου, ουροδόχου κφςτθσ και ςτικουσ[12].  

    Σο ςθμαντικότερο μειονζκτθμα αυτοφ του φωτοευαιςκθτοποιθτι είναι θ 

παρατεταμζνθ φωτοευαιςκθςία, απόρροια του ςυνδυαςμοφ υψθλϊν ςυντελεςτϊν 

απορρόφθςθσ ςε μικθ κφματοσ < 600 nm (όπου παρουςιάηει μζγιςτο ζνταςθσ θ 

θλιακι ακτινιβολία) και τθσ κατακράτθςισ του από τουσ υγιείσ ιςτοφσ 4-6 

εβδομάδεσ μετά τθ χοριγθςθ[14,20]. Μείωςθ πάντωσ τθσ χορθγοφμενθσ δόςθσ 

Photofrin® ςε 0.8 mg/kg ςωματικοφ βάρουσ ςε περιπτϊςεισ καρκίνου των 

πνευμόνων και 1.2 mg/kg ςωματικοφ βάρουσ ςε περιπτϊςεισ καρκίνου του 

δζρματοσ και τθσ κεφαλισ-τραχιλου είχε ωσ αποτζλεςμα ςθμαντικι μείωςθ τθσ 

φωτοευαιςκθςίασ χωρίσ όμωσ υποβάκμιςθ των αποτελεςμάτων τθσ κεραπείασ[12]. 

 

5-Αμινολεβουλινικό οξφ (ALA) 

    Σο 5-αμινολεβουλινικό οξφ (ALA) είναι ζνα φυςικό αμινοξφ, πρόδρομθ ζνωςθ τθσ 

πρωτοπορφυρίνθσ ΙΧ (Pp IX) (χιμα 1.7) ςτθν πορεία ςχθματιςμοφ τθσ αίμθσ[14,20]. 

Τψθλι ςυγκζντρωςθ ALA ςυνεπάγεται ςυςςϊρευςθ τθσ PpIX[13]. Η PpIX είναι όπωσ 

και οι περιςςότερεσ πορφυρίνεσ μία φωτοευαίςκθτθ ζνωςθ που μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ωσ φωτοευαιςκθτοποιθτισ. ε ςχζςθ μάλιςτα με τθ Photofrin® ζχει 

πενταπλάςιο ςυντελεςτι απορρόφθςθσ (ε ≈ 5000 Μ-1cm-1 [14]). 

    Σο ALA (Levulan, Dusa Pharma, Torondo, Canada) χορθγείται τοπικά με τθ μορφι 

κρζμασ περιεκτικότθτασ 20 % ςτθν περίπτωςθ καρκινικϊν και προκαρκινικϊν 

δερματικϊν βλαβϊν. Οι πάςχοντεσ ιςτοί ακτινοβολοφνται 3-6 h μετά τθν επάλειψθ, 

με φωσ 630-635 nm και ςυνολικι δόςθ ενζργειασ 150 J/cm2 [12,20]. Σα ποςοςτά ίαςθσ 

για επιφανειακζσ βλάβεσ (περίπου 0.2 cm) αγγίηουν το 90 %, ενϊ άριςτα είναι και 

τα κοςμετολογικά αποτελζςματα[5]. Σοπικά, το ALA χρθςιμοποιείται ςε καρκίνουσ 

τθσ ςτοματικισ κοιλότθτασ. Για τον καρκίνο τθσ ουροδόχου κφςτθσ χρθςιμοποιείται 

ενδοφλζφια ςε περιεκτικότθτα 17 % ενϊ ςε μορφι πόςιμου διαλφματοσ 

χρθςιμοποιείται με μεγάλθ ςτον καρκίνο του οιςοφάγου[12]. 
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Σχήμα 1.7: Παραγωγή PpIX από ALA 

 

    Σελευταία, προκειμζνου να βελτιωκεί θ επιλεκτικότθτά και θ 

αποτελεςματικότθτά του, θ ζρευνα ζχει ςτραφεί ςε υδροφοβικότερα παράγωγα 

όπωσ ο μεκυλεςτζρασ (Metvix, Photocure ASA, Oslo, Norway) και ο βενηυλεςτζρασ 

του (Benzix, Photocure ASA, Oslo, Norway). Σο ςθμαντικότερο πλεονζκτθμα αυτοφ 

του φωτοευαιςκθτοποιθτι είναι θ πολφ χαμθλι παραμζνουςα φωτοευαιςκθςία 

όταν χορθγείται τοπικά, ενϊ το ςθμαντικότερο μειονζκτθμα είναι ότι μπορεί να 

κεραπεφςει μόνο επιφανειακοφσ όγκουσ[20]. 

 

Παράγωγo βενηοπορφυρίνθσ-Verteporfin 

    Η Verteporfin είναι ζνα παράγωγο τθσ βενηοπορφυρίνθσ. Ζχει ζνα πολφ υψθλό 

ςυντελεςτι απορρόφθςθσ ςτα 690 nm, ε = 35 000 Μ-1cm-1 [14]. Κλινικά χορθγείται 

εγκλειςμζνθ ςε λιποςϊματα. Η ςυγκεκριμζνθ μορφι με τθν οποία χορθγείται, τθσ 

επιτρζπει να ςυςςωρεφεται και να απομακρφνεται πολφ γριγορα από καρκινικοφσ 

και υγιείσ ιςτοφσ, μειϊνοντασ ζτςι ςθμαντικά τθν παραμζνουςα φωτοευαιςκθςία. Η 

Verteporfin ζχει εγκρικεί και χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςτθ φωτοδυναμικι κεραπεία 

θλικιακισ εκφφλιςθσ τθσ ωχράσ κθλίδασ. Για τθ ςυγκεκριμζνθ αςκζνεια χορθγείται 

ενδοφλζβια ςε δόςθ των 6 mg/kg ςωματικοφ βάρουσ. Η ακτινοβόλθςθ με διοδικό 

laser (690 nm) ξεκινά 15-30 min μετά τθ χοριγθςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι, ενϊ 

θ ςυνολικι δόςθ τθσ χορθγοφμενθσ ενζργειασ είναι 100 J/cm2 [12].  

    Πρόςφατα, ολοκλθρϊκθκαν και οι φάςεισ Ι και ΙΙ κλινικϊν ερευνϊν εφαρμογισ 

τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ με Verteporfin ςε αςκενείσ που ζφεραν 

πολλαπλοφσ, μθ μελανωματικοφσ καρκίνουσ ςτο δζρμα τουσ. τουσ ςυγκεκριμζνουσ 

αςκενείσ, θ Verteporfin χορθγικθκε ενδοφλζβια ςε δόςθ 14 mg/kg ςωματικοφ 
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βάρουσ. Οι όγκοι ακτινοβολικθκαν 1-3 h αργότερα με κόκκινο φωσ (688 ± 10 nm) 

και οι ςυνολικζσ δόςεισ ενζργειασ ιταν 60, 120 και 180 J/cm2. Σα ποςοςτά επιτυχίασ 

κυμάνκθκαν από 69-93 % για δόςεισ από 60-180 J/cm2 αντίςτοιχα[21]. Ζτςι, αν και 

ακόμθ χρθςιμοποιείται μόνο για τθ κεραπεία εκφφλιςθσ τθσ ωχράσ κθλίδασ, 

φαίνεται να είναι ζνασ αρκετά καλόσ φωτοευαιςκθτοποιθτισ[12]. 

 

1.3.2.2. Ομάδα χλωρινών 

m-THPC 

    Η 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδροπορφυρίνθ (m-THPC) (χιμα 1.8) 

φαίνεται μζχρι ςτιγμισ να είναι ο φωτοευαιςκθτοποιθτισ με τισ καλφτερεσ 

ιδιότθτεσ από τθν ομάδα των χλωρινϊν. Η m-THPC παρουςιάηει δφο κορυφζσ ςτο 

φάςμα απορρόφθςθσ, μία κφρια ςτα 415 nm και μία δευτερεφουςα ςτα 652 nm[22]. 

Ο ςυντελεςτισ απορρόφθςισ τθσ είναι ε = 30 000 Μ-1cm-1 [14]. 

 

Σχήμα 1.8: Δομή m-THPC 

 

    Η m-THPC ζχει ιδθ περάςει με επιτυχία τισ κλινικζσ δοκιμζσ για τθ κεραπεία 

καρκινικϊν όγκων κεφαλισ-τραχιλου και ζτςι χρθςιμοποιείται κλινικά επιςιμωσ 

από το 2003[13]. Για τθ κεραπεία καρκίνων κεφαλισ-τραχιλου χορθγείται ςτθ δόςθ 

των 0.15 mg/kg ςωματικοφ βάρουσ ενδοφλζβια. Οι όγκοι ακτινοβολοφνται 4 θμζρεσ 

μετά τθ χοριγθςθ με διοδικό laser 652 nm και ςυνολικι δόςθ μόλισ 20 J/cm2. Σο 

ίδιο πρωτόκολλο χρθςιμοποιείται, ερευνθτικά όμωσ, για κεραπεία καρκίνων του 
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δζρματοσ, του οιςοφάγου και των πνευμόνων. Σα ςθμαντικότερα μειονεκτιματα 

τθσ κεραπείασ με m-THPC είναι θ υψθλι παραμζνουςα φωτοευαιςκθςία για 2 

εβδομάδεσ περίπου και ο οξφσ πόνοσ κατά τθ διάρκεια τθσ κεραπείασ [12]. 

 

1.3.2.3.  Ομάδα χρωςτικών 

Φκαλοκυανίνεσ 

    Οι φκαλοκυανίνεσ προτάκθκαν για πρϊτθ φορά ωσ φωτοευαιςκθτοποιθτζσ από 

τουσ Ben-Hur και Rosenthal το 1985, μόλισ τθν τελευταία όμωσ δεκαετία άρχιςαν να 

μελετϊνται εντατικά[20]. Σα μόρια αυτά (χιμα 1.9) απορροφοφν πιο ιςχυρά από 

όλουσ τουσ γνωςτοφσ φωτοευαιςκθτοποιθτζσ ςτθν κόκκινθ περιοχι του φάςματοσ 

(~ 680 nm, ε > 105 Μ-1 cm-1), ενϊ όταν ζχουν ςτον πυρινα τουσ ςυνδεδεμζνο ζνα 

άτομο ψευδαργφρου, αλουμινίου, ι πυριτίου παρουςιάηουν και πολφ υψθλοφσ 

ςυντελεςτζσ απόδοςθσ μονιρουσ οξυγόνου (~0,9)[14, 23].  

    Όπωσ φαίνεται και από τθ δομι τουσ, είναι μόρια πρακτικά αδιάλυτα ςτο νερό. 

Για το λόγο αυτό, από τα πρϊτα ςτάδια τθσ μελζτθσ τουσ από διάφορεσ ερευνθτικζσ 

ομάδεσ καταβλικθκαν προςπάκειεσ προκειμζνου να ενςωματωκοφν ςτο μόριο 

χθμικζσ ομάδεσ που κα αφξαναν τθν υδατοδιαλυτότθτά τουσ αλλά δε κα επθρζαηαν 

τισ προαναφερκείςεσ ιδιότθτεσ[24]. Ζτςι προζκυψαν οι ςουλφωνομζνεσ 

φκαλοκυανίνεσ.  
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Σχήμα 1.9: Δομή (α) Φθαλοκυανίνησ, (β) Σουλφωνομένησ Φθαλοκυανίνησ (γ) 

Μεταλλοφθαλοκυανίνησ 

 

    Από τισ ςουλφωνομζνεσ φκαλοκυανίνεσ, θ φκαλοκυανίνθ αλουμινίου ζχει πάρει 

ζγκριςθ για κλινικι χριςθ ςτθ Ρωςία για κεραπεία καρκίνων των πνευμόνων και 

του δζρματοσ. Μάλιςτα, ςτθ μορφι με τθν οποία κυκλοφορεί εμπορικά 

(Photosense®) μπορεί να χορθγθκεί τοπικά (ωσ ςπρζι), με απευκείασ ζνεςθ-
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μικροζγχυςθ ςτθν περιοχι του όγκου ι ενδοφλζβια. Η παραμζνουςα 

φωτοευαιςκθςία περιορίηεται ςε μερικζσ μζρεσ μετά τθ κεραπεία, ενϊ τα κλινικά 

αποτελζςματα αυτισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ φκαλοκυανίνθσ είναι άριςτα. Παράλλθλα, 

θ φκαλοκυανίνθ αυτι μελετάται κλινικά και για καρκίνουσ κεφαλισ-τραχιλου[12]. 

Εκτόσ από τθ ςουλφωνομζνθ φκαλοκυανίνθ αλουμινίου αυτι τθ ςτιγμι ςτθν πρϊτθ 

φάςθ κλινικϊν ερευνϊν βρίςκεται θ ςουλφωνομζνθ φκαλοκυανίνθ πυριτίου (Silicon 

Phthalocyanine 4) για κεραπεία καρκίνου του δζρματοσ, κεφαλισ-τραχιλου, 

ςτικουσ[25, 26].  

    Παρατθρικθκε όμωσ, πωσ όςο αυξάνονται οι ςουλφωνικζσ ομάδεσ μειϊνεται θ 

απορρόφθςι τουσ από τα κφτταρα και θ αποδοτικότθτά τουσ[14]. Για το λόγο αυτό 

ζχουν ξεκινιςει προςπάκειεσ εγκλειςμοφ των μορίων ςε λιποςϊματα ι άλλα μζςα-

διαλφτεσ, τα οποία κα βοθκιςουν ςτθ μεταφορά των μορίων ςτουσ κυτταρικοφσ 

ςτόχουσ χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ προςκικθ επιπλζον ομάδων. 

 

1.3.3. Βιολογικζσ διεργαςίεσ που προθγοφνται τθσ απορρόφθςθσ του μορίου του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι από τα κφτταρα 

    Από τθ ςτιγμι που ο φωτοευαιςκθτοποιθτισ κα ειςζλκει ςτθ ροι του αίματοσ 

μζχρι τθ ςτιγμι που κα αποβλθκεί από τον οργανιςμό, λαμβάνουν χϊρα οι 

παρακάτω βιολογικζσ διεργαςίεσ. Καταρχάσ, αμζςωσ μετά τθν είςοδο του 

διαλφματοσ του φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτθν αιματικι ροι ακολουκεί αποςφνδεςθ 

των μορίων του από το μζςο-διαλφτθ με το οποίο μεταφζρονται και ζνωςι τουσ με 

διάφορεσ πρωτεΐνεσ του οροφ του αίματοσ. Μζςα ςτο αίμα, εκτόσ από τισ πρωτεΐνεσ 

κυκλοφοροφν και κφτταρα (ερυκρά αιμοςφαίρια, λευκά αιμοςφαίρια), τα οποία 

επίςθσ μποροφν να παίξουν το ρόλο του μζςου με το οποίο κα μεταφερκοφν τα 

μόρια του φωτοευαιςκθτοποιθτι. τθ ςυνζχεια τα μόρια του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι πρζπει να αποκολλθκοφν από αυτά τα μζςα και να 

προςκολλθκοφν ςτα τοιχϊματα των αγγείων.  

    Σα μόρια του φωτοευαιςκθτοποιθτι πρζπει να διαςχίςουν τα τοιχϊματα των 

αγγείων προκειμζνου να διαχυκοφν ςτο παρζγχυμα του οργάνου ι του όγκου. Εάν 

το αγγειακό δίκτυο ςτο οποίο βρζκθκαν είναι κάποιου ενεργοφ μεταβολικά 

οργάνου, π.χ. ιπατοσ, τότε υπάρχει πικανότθτα και να μεταβολιςτοφν, αν και αυτό 

είναι ςχετικά απίκανο για τουσ ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενουσ 

φωτοευαιςκθτοποιθτζσ με τετραπυρολικι δομι. Μετά τθν πάροδο κάποιου 

χρονικοφ διαςτιματοσ, ο φωτοευαιςκθτοποιθτισ κα απομακρυνκεί από το όργανο 

μζςω του λεμφικοφ ςυςτιματοσ, κα περάςει και πάλι ςτθν κυκλοφορία μζςω του 
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κωρακικοφ αγωγοφ για να αποβλθκεί από το ιπαρ ςτθ χολι και τελικά από τον 

οργανιςμό μζςω τθσ απζκκριςθσ[27].  

    Οι φαρμακοκινθτικζσ μελζτεσ των φωτοευαιςκθτοποιθτϊν ςε ανκρϊπουσ 

γίνονται με λιψθ αίματοσ και άλλων δειγμάτων βιολογικοφ υλικοφ ςε τακτά χρονικά 

διαςτιματα. Οι πιο ακριβείσ μζκοδοι ανάλυςθσ αυτϊν των βιολογικϊν δειγμάτων 

είναι θ υψθλισ απόδοςθσ υγρι χρωματογραφία (HPLC) και θ ραδιοςιμανςθ του 

μορίου του φωτοευαιςκθτοποιθτι[27-29]. Ακόμθ, επειδι οι περιςςότεροι 

φωτοευαιςκθτοποιθτζσ είναι και φκορίηοντα μόρια, θ ανίχνευςι τουσ μπορεί να 

γίνει μζςω φαςματοςκοπίασ φκοριςμοφ αφοφ πρϊτα ζχουν περάςει κάποια ςτάδια 

εκχυλίςεων – φυγοκεντριςεων[30,31]. Επίςθσ, θ ςυγκζντρωςθ του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτο δζρμα και ςε επιφανειακοφσ όγκουσ μελετάται 

τελευταίωσ μθ επεμβατικά μζςω καταγραφισ εικόνασ ι/και ςιματοσ 

φκοριςμοφ[32,33].  

 

1.3.4. Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ενδοκυττάρια κατανομι των μορίων του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι 

    Όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ επιτυχίασ 

τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ είναι θ χθμικι δομι του φωτοευαιςκθτοποιθτι. Η 

δομι του φωτοευαιςκθτοποιθτι κα κακορίςει το πϊσ αυτό το μόριο κα 

αλλθλεπιδράςει με το περιβάλλον του, τον τρόπο με τον οποίο κα μεταφερκεί ςτα 

κφτταρα και τζλοσ τισ υποκυττάριεσ δομζσ ςτισ οποίεσ τελικά κα εντοπιςτεί πριν τθν 

ακτινοβόλθςθ[34]. Σα πιο ςθμαντικά χαρκτθριςτικά τθσ δομισ ενόσ 

φωτοευαιςκθτοποιθτι είναι: 

 το ςκζνοσ του, το οποίο μπορεί να κυμαίνεται από -4 ζωσ +4, 

 ο βακμόσ λιποφιλικότθτασ, ο οποίοσ εκφράηεται από τον αρνθτικό λογάρικμο 

του ςυντελεςτι κατανομισ τθσ ζνωςθσ ςτο ςφςτθμα οκτανόλθσ / νεροφ, και 

 ο βακμόσ αςυμμετρίασ του[1]. 

    Σο μζςο με το οποίο κα μεταφερκεί ο φωτοευαιςκθτοποιθτισ ςτουσ ιςτοφσ 

εξαρτάται από το βακμό λιποφιλικότθτάσ του κακϊσ και το βακμό αςυμμετρίασ του 

μορίου του. Ζτςι: 

 Οι ςχετικά υδροφιλικοί φωτοευαιςκθτοποιθτζσ, όπωσ οι ςουλφωνομζνεσ 

φκαλοκυανίνεσ και τετραπορφυρίνεσ, μεταφζρονται μζςω τθσ αλβουμίνθσ.  
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 Οι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ με αμφιφιλικά και αςφμμετρα μόρια όπωσ οι 

χλωρίνεσ και θ βενηοπορφυρίνθ μεταφζρονται από τθν αλβουμίνθ αλλά και 

από υψθλισ πυκνότθτασ λιποπρωτεΐνεσ (HDL).  

 Για τουσ υδρόφοβουσ φωτοευαιςκθτοποιθτζσ (μθ ςουλφωνομζνεσ 

φκαλοκυανίνεσ, πουρπουρίνεσ) απαιτείται προθγουμζνωσ ενςωμάτωςι τουσ 

ςε  κάποια μζςα μεταφοράσ όπωσ λιποςϊματα, επιφανειοδραςτικζσ ενϊςεισ 

και διαλφτεσ (π.χ. Chremophor EL, Tween 80). Σα μόρια του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι που μεταφζρονται από αυτά τα μζςα φαίνεται να 

προςκολλϊνται ςε χαμθλισ πυκνότθτασ λιποπρωτεΐνεσ και να μεταφζρονται 

μζςω αυτϊν ςτουσ ιςτοφσ[27].  

    Ο τρόποσ με τον οποίο τα κφτταρα κα απορροφιςουν το φωτοευαιςκθτοποιθτι 

εξαρτάται από το φορτίο και τθ λιποφιλικότθτά του. υνεπϊσ: 

 Φωτοευαιςκθτοποιθτζσ οι οποίοι είναι υδροφοβικοί και ζχουν ςκζνοσ < -2, 

μποροφν εφκολα να διαχυκοφν ςτθν κυτταρικι μεμβράνθ και από αυτι ςτισ 

ενδοκυττάριεσ. Για τουσ φωτοευαιςκθτοποιθτζσ αυτοφσ παρουςιάηονται 

επίςθσ και οι μεγαλφτεροι βακμοί απορρόφθςθσ από τα κφτταρα ακόμθ και 

όταν θ ςυγκζντρωςι τουσ (ςε in vitro ςυςτιματα) είναι μικρότερθ και από 1 

μΜ.   

 Φωτοευαιςκθτοποιθτζσ οι οποίοι είναι λιγότερο υδροφοβικοί και ζχουν 

ςκζνοσ > -2 διαπερνοφν δφςκολα τισ κυτταρικζσ μεμβράνεσ και για αυτό 

απορροφϊνται μζςω ενδοκυττάρωςθσ.  

 Σο ςκζνοσ των φωτοευαιςκθτοποιθτϊν επθρεάηει επίςθσ και τθν 

ενδοκυττάρια κατανομι των φωτοευαιςκθτοποιθτϊν, με αποτζλεςμα οι 

κατιονικοί να εντοπίηονται κυρίωσ ςτα μιτοχόνδρια ενϊ οι ανιονικοί ςτα 

λιςοςϊματα[1].  

 

1.3.5. Μθχανιςμοί νζκρωςθσ των καρκινικϊν ιςτϊν 

    Η μείωςθ του όγκου των καρκινικϊν ιςτϊν και θ τελικι εξάλειψι τουσ από το 

εκάςτοτε όργανο μετά τθ φωτοδυναμικι κεραπεία, κεωρείται ωσ το αποτζλεςμα 

τριϊν διαφορετικϊν μθχανιςμϊν που φαίνεται να ςυνδζονται μεταξφ τουσ.  

Οι μθχανιςμοί αυτοί, οι οποίοι ςυνοπτικά φαίνονται ςτο χιμα 1.10, είναι: 

1. Η απευκείασ απόπτωςθ ι νζκρωςθ των καρκινικϊν κυττάρων, 

2. Οι εκτεταμζνεσ βλάβεσ ςτο αγγειακό δίκτυο των καρκινικϊν ιςτϊν, και 
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3. Η ενεργοποίθςθ του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ[27]. 

 

1.3.5.1. Απόπτωςθ ι νζκρωςθ των καρκινικϊν κυττάρων 

    Οι απευκείασ κυτταρικζσ βλάβεσ κεωροφνται ςθμαντικόσ παράγοντασ τθσ τελικισ 

φωτοδυναμικισ απόδοςθσ. Η απόπτωςθ ι νζκρωςθ των καρκινικϊν κυττάρων 

μπορεί να οφείλεται ςε πολλζσ διαφορετικζσ πορείεσ βιοχθμικϊν αντιδράςεων που 

ξεκινοφν από διαφορετικά ενδοκυττάρια οργανίδια-δομζσ.  

 

 

Σχήμα 1.10: Μηχανιςμοί νέκρωςησ καρκινικών ιςτών 

   
Μιτοχόνδρια 

    Σα μιτοχόνδρια είναι ζνασ από τουσ ςυνικεισ ενδοκυττάριουσ προοριςμοφσ των 

μορίων του φωτοευαιςκθτοποιθτι. Σα μιτοχόνδρια φαίνεται να ενεργοποιοφν τουσ 

μθχανιςμοφσ απόπτωςθσ με δφο τρόπουσ. Πρϊτον μζςω τθσ πρωτεΐνθσ Bcl-2 και 

δεφτερον μζςω του κυτοχρϊματοσ C. 

    Ζνασ από τουσ μθχανιςμοφσ από τουσ οποίουσ ρυκμίηεται θ κυτταρικι απόπτωςθ 

είναι θ αναλογία των πρωτεϊνϊν Bcl-2 (αντι-αποπτωτικι)-Bax (προαππτωτικι). Η 

Μεταβολϋσ ςτα Ca+ 
Αλλαγϋσ ςτο λιπιδικό 

μεταβολιςμό 

Απορρόφηςη του φωτοευαιςθητοποιητό από τον όγκο 
Διϋγερςη με ορατό φωσ 

Παραγωγό μονόρουσ οξυγόνου και ROS 

Ενδοθηλιακϊ κύτταρα 
Λευκϊ αιμοςφαύρια 

Τριχοειδό αγγεύα 

Σύνθεςη προςταγλανδύνησ 
Θρόμβωςη 

Ενεργοπούηςη αιμοπεταλύων 

Σπϊςιμο μικροαγγεύων 
Διαρροό 

Υποξύα όγκου 

 
Φλεγμονό 

Συγκϋντρωςη ουδετερόφιλων 
Ενεργοπούηςη μακροφϊγων 

Ενεργοπούηςη T κυττϊρων 
Νϋκρωςη μεταςτϊςεων 

Καταςτροφό οργανιδύων 
Απόπτωςη 
Νϋκρωςη 

Νϋκρωςη καρκινικών ιςτών 
Θεραπεύα 



                                                                                                                                                  Κεφϊλαιο 1 

 23 

Bcl-2 βρίςκεται ςτθν εξωτερικι μιτοχονδριακι μεμβράνθ και είναι πολφ επιρρεπισ 

ςτθν οξείδωςθ από τα φωτοτοξικά προϊόντα τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ. 

Οξείδωςθ και άρα καταςτροφι τθσ Bcl-2 ςυνεπάγεται ςθμαντικι μετατόπιςθ τθσ 

ιςορροπίασ των δφο πρωτεϊνϊν (αφξθςθ τθσ Bax) και ενεργοποίθςθ των 

μθχανιςμϊν απόπτωςθσ[34].  

    Ζνασ άλλοσ μθχανιςμόσ ειςαγωγισ απόπτωςθσ που οφείλεται ςε μιτοχονδριακζσ 

βλάβεσ είναι θ απελευκζρωςθ του κυτοχρϊματοσ C. Ζχει παρατθρθκεί ότι, 

δυςλειτουργίεσ ςτα μιτοχόνδρια οι οποίεσ οφείλονται είτε ςε μεβρανικζσ είτε ςε 

άλλεσ βλάβεσ που τελικά παρεμποδίηουν τθν παραγωγι ενζργειασ, ζχουν ωσ 

αποτζλεςμα τθν απελευκζρωςθ κυτοχρϊματοσ C από το εςωτερικό των 

μιτοχονδρίων ςτο κυτταρόπλαςμα. Η αφξθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ του κυτοχρϊματοσ 

C ςυνεπάγεται ενεργοποίθςθ τθσ caspase 8 και 9 που με τθ ςειρά τουσ κα 

ενεργοποιιςουν τθν caspase 3, θ οποία είναι και το ζνηυμο που κα ενεργοποιιςει 

το μθχανιςμό απόπτωςθσ. Ζτςι, το γενετικό υλικό που βρίςκεται ςτον πυρινα κα 

ςυμπυκνωκεί, οι μεμβράνεσ του κυττάρου και του πυρινα κα ςπάςουν ςε πολφ 

μικρότερεσ και το κφτταρο κα διαςπαςτεί ςε μικρά ςωματίδια. Σα ςωματίδια αυτά 

τελικά κα απορροφθκοφν από τα φαγοκφτταρα με ενδοκυττάρωςθ[34,35]. 

    Ζνασ άλλοσ παράγοντασ που μπορεί να ειςάγει απόπτωςθ είναι θ αφξθςθ τθσ 

ενδοκυττάριασ ςυγκζντρωςθσ ιόντων αςβεςτίου. Η αφξθςθ αυτι μπορεί να γίνει 

είτε γιατί θ φωτοδυναμικι κεραπεία ενεργοποιεί τισ αντλίεσ ιόντων είτε λόγω 

βλαβϊν ςτα μιτοχόνδρια και το ενδοπλαςματικό δίκτυο και απελευκζρωςθσ των 

ιόντων αςβεςτίου που αυτά περιζχουν[36].  

 

Κυτταροπλαςματικι Μεμβράνθ 

    Ωσ ενδοκυττάριοσ ςτόχοσ οι κυτταροπλαςματικζσ μεμβράνεσ προτιμϊνται μόνο 

από τουσ υδροφοβικοφσ φωτοευαιςκθτοποιθτζσ[37]. υνικωσ τα μόρια των 

φωτοευαιςκθτοποιθτϊν εντοπίηονται ςτισ κυτταροπλαςματικζσ μεμβράνεσ μόνο για 

ζνα πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα, μερικζσ ϊρεσ μετά τθ χοριγθςι τουσ, το χρονικό 

διάςτθμα δθλαδι που προςπακοφν να τισ διαπεράςουν προκειμζνου να διαχυκοφν 

ςτισ υπόλοιπεσ κυτταρικζσ δομζσ[1]. Οι φωτοδυναμικζσ βλάβεσ ςτθν 

κυτταροπλαςματικι μεμβράνθ πάντωσ μποροφν να πρατθρθκοφν ςχεδόν άμεςα, 

λίγα λεπτά μόνο μετά τθν ακτινοβόλθςθ[3]. Με τον όρο βλάβεσ ςτθν 

κυτταροπλαςματικι μεμβράνθ ουςιαςτικά αναφερόμαςτε ςτισ υπεροξειδϊςεισ των 

λιπιδίων αλλά και των πρωτεϊνϊν που βρίςκονται ςε αυτι για να μπορεί να 

επικοινωνιςει και να απορροφιςει μόρια του περιβάλλοντόσ τθσ[34,37].  
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    Μορφολογικά αυτζσ οι φωτοδυναμικζσ δράςεισ εκδθλϊνονται μζςω διόγκωςθσ 

τθσ μεμβράνθσ, δθμιουργίασ και διάρρθξθσ κυςτιδίων. ε επίπεδο κυτταρικϊν 

μθχανιςμϊν οι θ εκδιλωςθ πραγματοποιείται μζςω απελευκζρωςθσ μεμβρανικϊν 

αλλά και γενικότερα ενδοκυττάριων ενηφμων, αλλαγζσ ςτισ ςυγκεντρϊςεισ ιόντων 

Na+, K+, Ca2+, Mg2+ αλλά κυρίωσ μζςω ενεργοποίθςθσ των ενηυμικϊν μθχανιςμϊν 

των φωςφολιπαςϊν Α2 και C. Οι πορείεσ αντιδράςεων που ακολουκοφν τθν 

ενεργοποίθςθ αυτϊν των δφο φωςφολιπαςϊν παίηουν πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν 

κυτταρικι ςθματοδότθςθ θ οποία μπορεί να οδθγιςει τελικά το κφτταρο είτε ςε 

διόρκωςθ των βλαβϊν είτε ςε ειςαγωγι απόπτωςθσ. Εκτεταμζνεσ βλάβεσ-

οξειδϊςεισ των λιπιδίων τθσ κυτταροπλαςματικισ μεμβράνθσ μπορεί να επιφζρουν 

και νζκρωςθ του κυττάρου, το γεγονόσ αυτό απαντάται όμωσ ςπάνια[34].  

 

Λυςοςϊματα 

    Κάποια άλλθ ενδοκυττάρια δομι, τθν οποία μπορεί να λφςει θ φωτοδυναμικι 

κεραπεία είναι τα λυςοςϊματα. Αν και λφςθ των λιςοςωμάτων δεν μπορεί να 

προκαλζςει άμεςα ειςαγωγι μθχανιςμϊν απόπτωςθσ οφτε είναι τόςο τοξικι, οι 

ζμμεςεσ βλάβεσ που μπορεί να προκαλζςει ςτο κφτταρο δεν μποροφν να 

χαρακτθριςτοφν αςιμαντεσ. Όταν οι μεμβράνεσ των λιςοςωμάτων ςπάςουν λόγω 

οξείδωςθσ των ςυςτατικϊν τουσ, το υλικό που υπιρχε μζςα ςε αυτά διαχζεται ςτο 

κυτταρόπλαςμα. Σο γεγονόσ αυτό ςυνεπάγεται πρϊτον ανακατανομι των μορίων 

του φωτοευαιςκθτοποιθτι ενδοκυττάρια και άρα πρόκλθςθ βλαβϊν ςε άλλα 

ενδοκυττάρια ςυςτατικά, και δεφτερον αναγωγι των ςυςτατικϊν που βρίςκονται 

ςτο κυτταρόπλαςμα λόγω τθσ απελευκζρωςθσ των λιςοςωματικϊν ενηφμων[34]. 

 

1.3.5.2. Βλάβεσ ςτο αγγειακό δίκτυο των καρκινικϊν ιςτϊν 

    Μετά τθν ενεργοποίθςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι, ςθμαντικζσ βλάβεσ μποροφν 

να ςυμβοφν και ςτο μικροαγγειακό δίκτυο του καρκινικοφ ιςτοφ. Οι βλάβεσ αυτζσ 

ςυνίςτανται κυρίωσ ςε νζκρωςθ των ενδοκθλιακϊν κυττάρων και τθσ μεμβράνθσ 

του επικθλιακοφ ιςτοφ και μποροφν να προκαλζςουν κρομβϊςεισ, διάρρθξθ των 

αγγείων και αιμορραγία. Πάντωσ, από διάφορεσ μζχρι ςτιγμισ μελζτεσ ζχει δειχκεί 

ότι οι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ διαφζρουν και ωσ προσ τθν ζκταςθ αλλά και ωσ προσ 

τον τφπο βλαβϊν ςτο αγγειακό δίκτυο. ε κάκε περίπτωςθ, όμωσ, βλάβεσ ςτο 

αγγειακό δίκτυο ςυνεπάγονται μείωςθ τθσ τροφοδοςίασ των κυττάρων και ζναρξθ 

τθσ απόπτωςισ τουσ[27,34].   
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1.3.5.3. Ενεργοποίθςθ του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ 

    Όλεσ αυτζσ οι αλλαγζσ ςτισ κυτταρικζσ δομζσ που περιγράφθκαν, ανάλογα με τθν 

ζνταςι τουσ μποροφν να προκαλζςουν νζκρωςθ, απόπτωςθ, ι απλϊσ φλεγμονι. Η 

φλεγμονι φαίνεται να ξεκινά κυρίωσ από τισ οξειδϊςεισ των μεμβρανικϊν λιπιδίων. 

Η οξείδωςθ των μεμβρανικϊν λιπιδίων ενεργοποιεί τισ φωςφολιπάςεσ, οι οποίεσ 

καλοφνται να ανάγουν τα οξειδωμζνα λιπίδια. Κατά τθ διάρκεια όμωσ τθσ 

επιδιόρκωςθσ αυτϊν των βλαβϊν, οι φωςφολιπάςεσ ενεργοποιοφν παράγοντεσ 

φλεγμονισ. 

    Η ςθματοδότθςθ φλεγμονισ προκαλεί ςυςςϊρευςθ ουδετερόφιλων και 

μακροφάγων κυττάρων τα οποία αρικμθτικά μπορεί και να υπερτεροφν των 

καρκινικϊν κυττάρων. Ο ρόλοσ τθσ δθμιουργίασ ςθμάτων φλεγμονισ όμωσ δε 

ςταματά εδϊ. Η παρουςία φλεγμονισ κα μεταφραςτεί ςε πεπτίδια αντιγόνων, τα 

οποία κα μεταφερκοφν ςτισ κυτταρικζσ μεμβράνεσ προκειμζνου να επικοινωνιςουν 

με τα CD4 αντιγόνα των Σ λεμφοκυττάρων. Αυτά με τθ ςειρά τουσ κα 

ενεργοποιιςουν τα CD 8 λεμφοκφτταρα που δε κα δράςουν μόνο ςτθν περιοχι 

όπου πραγματοποιικθκε θ φωτοδυναμικι κεραπεία αλλά και πολφ μακρφτερα 

(όπου πικανϊσ υπάρχουν μεταςτάςεισ, αναγνωρίηοντασ τον ίδιο τφπο 

κυττάρων)[27,34].  
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22..11..  ΕΕιιςςααγγωωγγήή  

    Η ιςτοπακολογικι εξζταςθ κεωρείται από τουσ κλινικοφσ θ κφρια μζκοδοσ 

διάγνωςθσ κακϊσ και θ μζκοδοσ θ οποία παρζχει τα πιο αξιόπιςτα αποτελζςματα 

(gold standard). Παρόλα αυτά, ςθμαντικά μειονεκτιματα όπωσ θ απαίτθςθ 

νάρκωςθσ και χειρουργείου για τθ λιψθ δειγμάτων ιςτϊν από εςωτερικά όργανα, 

τα υψθλά ποςοςτά υποτροπισ ςε οριςμζνα είδθ καρκίνου και το μεγάλο χρονικό 

διάςτθμα που μεςολαβεί από τθ λιψθ των δειγμάτων ζωσ τθν ζκδοςθ του 

αποτελζςματοσ, κακιςτοφν αναγκαία τθ μερικι τουλάχιςτον αντικατάςταςι τθσ από 

νζεσ μεκόδουσ. 

    Η ανάπτυξθ καινοτόμων μθ επεμβατικϊν διαγνωςτικϊν μεκόδων, οι οποίεσ 

βαςίηονται ςτθν επεξεργαςία δεδομζνων οπτικισ φαςματοςκοπίασ, αποτελεί μζροσ 

τθσ παγκόςμιασ μετωπικισ ζρευνασ. Στθν ευρεία κατθγορία αυτϊν των μεκόδων 

ζχει αποδοκεί θ ονομαςία «οπτικι βιοψία» αφοφ ζνασ από τουσ κφριουσ ςτόχουσ 

αυτϊν των μεκόδων είναι θ αντικατάςταςθ τθσ βιοψίασ. Η ονομαςία αυτι μοιάηει 

αντιφατικι αφοφ ο όροσ βιοψία ςθμαίνει χειρουργικι αφαίρεςθ 

αντιπροςωπευτικοφ δείγματοσ ιςτοφ προκειμζνου αυτό να χαρακτθριςτεί μζςω 

ιςτοπακολογικϊν τεχνικϊν, ενϊ ο όροσ οπτικι αναιρεί οποιαδιποτε επζμβαςθ 

ςτουσ ιςτοφσ. 

    Η αρχι αυτϊν των μεκόδων είναι θ καταγραφι φαςματικϊν χαρακτθριςτικϊν και 

γενικότερα οπτικϊν ιδιοτιτων οι οποίεσ κα διακρίνουν τουσ υγιείσ από τουσ 

Κεφάλαιο 2 

Διαγνωςτικά Συςτήματα 
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καρκινικοφσ ιςτοφσ. Σθμαντικοί ςτόχοι αυτϊν των μεκόδων είναι θ άμεςθ λιψθ και 

επεξεργαςία των δεδομζνων και θ όςο το δυνατό μικρότερθ επζμβαςθ ςτουσ 

ιςτοφσ. Άμεςθ κοινοποίθςθ του αποτελζςματοσ ςτον αςκενι ςυνεπάγεται και 

εξάλειψθ του ψυχολογικοφ φόρτου που αυτόσ υφίςταται από τθ διεξαγωγι τθσ 

εξζταςθσ ζωσ τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων. Ο παράγοντασ αυτόσ κεωρείται ζνα 

από τα ςθμαντικότερα μειονεκτιματα τθσ ιςτοπακολογικισ εξζταςθσ, για τθν 

ζκδοςθ των αποτελεςμάτων τθσ οποίασ απαιτοφνται αρκετζσ θμζρεσ. Επιπλζον, 

γριγορθ ζκδοςθ του διαγνωςτικοφ αποτελζςματοσ ςυνεπάγεται εξοικονόμθςθ 

πολφτιμου χρόνου για το κεραπευτικό πλζον αποτζλεςμα. Επίςθσ, θ μείωςθ του 

βακμοφ επεμβατικότθτασ ακολουκείται από μείωςθ τθσ αναγκαιότθτασ 

χειρουργικοφ περιβάλλοντοσ και κατά ςυνζπεια ςθμαντικι μείωςθ του χρόνου και 

του κόςτουσ διάγνωςθσ[1]. 

 

22..22..  ΤΤοο  φφααιιννόόμμεεννοο  ττοουυ  φφθθοορριιςςμμοούύ  

2.2.1. Ιςτορικά ςτοιχείa 

    Το φαινόμενο του φκοριςμοφ παρατθρικθκε για πρϊτθ φορά ςε υδάτινο 

διάλυμα κινίνθσ και τρυγικοφ οξζοσ το 1845 από τον John Frederick William 

Herschel[2]. Το πείραμα αυτό καταγράφθκε ωσ μία απλι παρατιρθςθ αφοφ το 

φαινόμενο του φκοριςμοφ δεν μποροφςε να εξθγθκεί από τθν τότε υπάρχουςα 

επιςτθμονικι γνϊςθ. Το 1852 ο Stokes παρατιρθςε για πρϊτθ φορά ότι το φάςμα 

εκπομπισ είναι μετατοπιςμζνο προσ μεγαλφτερα μικθ κφματοσ ςε ςχζςθ με το 

φάςμα διζγερςθσ (Stokes’ shift)[3] (Σχιμα 2.1). Παρόλα αυτά, ςε αυτιν τθν 

ανακάλυψθ δεν δόκθκε ιδιαίτερθ ςθμαςία μζχρι τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα όταν ο 

Stübel (1911) ανζφερε ότι οι ιςτοί ηϊων εκπζμπουν φωσ ςτθν ορατι περιοχι του 

φάςματοσ το οποίο μπορεί κανείσ να διακρίνει με γυμνό μάτι, όταν ακτινοβολθκοφν 

με υπεριϊδεσ φωσ. Ζκτοτε το φαινόμενο του φκοριςμοφ άρχιςε να αξιοποιείται 

γενικά ςτθν ζρευνα αλλά και να ςυηθτείται θ ςυνειςφορά του ςτθν ιατρικι[4].  

    Τα τελευταία 25 χρόνια παρατθρείται μία ςυνεχϊσ αυξανόμενθ αξιοποίθςθ του 

φαινομζνου του φκοριςμοφ ςτισ βιολογικζσ επιςτιμεσ. Πριν μερικά χρόνια μάλιςτα, 

θ φαςματοςκοπία φκοριςμοφ και ο χρονοδιαχωριηόμενοσ φκοριςμόσ (time resolved 

fluorescence) αποτελοφςαν δφο από τα κφρια εργαλεία-μεκόδουσ τθσ βιοχθμείασ 

και τθσ βιοφυςικισ. Σιμερα πλζον ο φκοριςμόσ χρθςιμοποιείται και ςε άλλουσ 

τομείσ όπωσ ςτο περιβάλλον (μζτρθςθ δεικτϊν περιβαλλοντικισ μόλυνςθσ) και ςτθν 

ιατρικι (διάγνωςθ, προςδιοριςμόσ αλλθλουχίασ DNA, κυτταρολογία, απεικόνιςθ 

κυτταρικϊν λειτουργιϊν). 



                                                                                                                                                                     Κεφάλαιο 2 

 31 

 

Σχήμα 2.1: Παρατήρηςη Stokes  

 

2.2.2. Φάςματα διέγερςησ και εκπομπήσ 

    Όπωσ ζχει ιδθ περιγραφεί ςτο κεφάλαιο 1 το φαινόμενο του φκοριςμοφ 

λαμβάνει χϊρα όταν κάποιο οργανικό ι ανόργανο μόριο διεγερκεί απορροφϊντασ 

ενζργεια με μορφι φωτονίων και αποδιεγερκεί επανεκπζμποντασ φωτόνια 

χαμθλότερθσ ενζργειασ ςε χρονικό διάςτθμα τθσ τάξθσ των 10-9-10-7 sec. Κάκε 

φκορίηον μόριο ζχει δφο χαρακτθριςτικά φάςματα, το φάςμα διζγερςθσ και το 

φάςμα εκπομπισ.  

    Το φάςμα διζγερςθσ ενόσ φκορίηοντοσ μορίου εκφράηει τθ ςχετικι απόδοςθ των 

διαφόρων μθκϊν κφματοσ να επάγουν φκοριςμό. Αναλυτικότερα, το φάςμα 

διζγερςθσ είναι θ γραφικι παράςταςθ τθσ ζνταςθσ του επαγόμενου φκοριςμοφ 

(κάκετοσ άξονασ) για διαφορετικά μικθ κφματοσ διζγερςθσ ωσ προσ το μικοσ 

κφματοσ διζγερςθσ (οριηόντιοσ άξονασ). Το φάςμα διζγερςθσ ενόσ φκορίηοντοσ 

μορίου κα ζπρεπε να ςυμπίπτει με το φάςμα απορρόφθςισ του όπωσ αυτό κα 

λαμβάνονταν από ζνα φαςματοφωτόμετρο. Κάτι τζτοιο όμωσ πολφ ςπάνια 

ςυμβαίνει λόγω καταςκευαςτικϊν διαφορϊν των οργάνων.  

    Το φάςμα εκπομπισ εκφράηει τθν ζνταςθ του εκπεμπόμενου φκοριςμοφ ςτα 

διάφορα μικθ κφματοσ όταν το μόριο ακτινοβολθκεί από κάποιο ςυγκεκριμζνο 

μικοσ κφματοσ. Το φάςμα εκπομπισ ουςιαςτικά είναι θ φαςματικι ανάλυςθ του 

εκπεμπόμενου φκοριςμοφ. Η κβαντικι απόδοςθ (ο αρικμόσ των κβάντων που 

εκπζμπονται προσ τα κβάντα που απορροφοφνται) και το ςχιμα του φάςματοσ 

εκπομπισ είναι ανεξάρτθτα των μθκϊν κφματοσ διζγερςθσ. Η ζνταςθ όμωσ του 

φκοριςμοφ εξαρτάται από το μικοσ κφματοσ διζγερςθσ αφοφ όςο λιγότερθ 

ενζργεια απορροφιςει τόςο λιγότερθ και κα εκπζμψει.  
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Σχήμα 2.2: Κατοπτρικά φάςματα διέγερςησ – εκπομπήσ, Stokes’ shift 

 

    Όπωσ φαίνεται και ςτο Σχιμα 2.2. υπάρχουν κάποια μικθ κφματοσ ςτα οποία το 

φάςμα διζγερςθσ υπερκαλφπτει το φάςμα εκπομπισ. Επίςθσ λόγω απϊλειασ 

ενζργειασ κατά τθν παραμονι ςτθ μονιρθ διεγερμζνθ κατάςταςθ το φάςμα 

διζγερςθσ είναι μετατοπιςμζνο προσ μεγαλφτερα μικθ κφματοσ ςε ςχζςθ με το 

φάςμα διζγερςθσ (Stokes’ shift = 107 (1/λex – 1/λem). Τα φάςματα διζγερςθσ είναι 

κατοπτρικά των φαςμάτων εκπομπισ. Ύπαρξθ ηωνϊν ςτο φάςμα εκπομπισ που δεν 

ζχουν κατοπτρικζσ ςτο φάςμα υποδεικνφουν ςκζδαςθ ι φπαρξθ προςμίξεων[5]. 

 

2.2.3. Διάρκεια ζωήσ φθοριςμού 

    Εκτόσ από τα φάςματα διζγερςθσ, εκπομπισ και τθν κβαντικι απόδοςθ 

φκοριςμοφ ζνα άλλο χαρακτθριςτικό μζγεκοσ για κάκε φκορίηον μόριο είναι θ 

διάρκεια ηωισ φκοριςμοφ. Η διάρκεια φκοριςμοφ τ ορίηεται ωσ ο μζςοσ χρόνοσ 

παραμονισ των φκοριηόντων μορίων ςτθν πρϊτθ μονιρθ διεγερμζνθ κατάςταςθ. Η 

πικανότθτα να βρεκεί ζνα μόριο ςτθ μονιρθ διεγερμζνθ κατάςταςθ μετά από 

χρόνο t δίνεται από τθ ςχζςθ e-t/τ. Ο αρικμόσ των μορίων *S1+ τα οποία παραμζνουν 

μετά από χρόνο t ςτθ μονιρθ διεγερμζνθ κατάςταςθ όταν κατά τθ διζγερςθ ο 

αρικμόσ των μορίων αυτϊν ιταν *S1]0 είναι *S1]=[S1]0 e-t/τ. Επίςθσ θ ζνταςθ 

φκοριςμοφ τθ χρονικι ςτιγμι t μετά τθ διζγερςθ και όταν κατά τθ διζγερςθ θ 

ζνταςθ ιταν I0 είναι Ι= I0 e-t/τ [5]. 
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2.2.4. Παράγοντεσ που επηρεάζουν την ένταςη του φθοριςμού 

    Ο τφποσ ο οποίοσ δίνει τθν ςχζςθ ςυγκζντρωςθσ φκορίηουςασ ουςίασ-ζνταςθσ 

φκοριςμοφ είναι: F=φΙ0(1-e-εbc) όπου φ είναι θ κβαντικι απόδοςθ, Ι0 είναι θ ιςχφσ 

τθσ προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ, ε είναι ο ςυντελεςτισ μοριακισ εξαςκζνιςθσ, b 

είναι το μικοσ του οπτικοφ δρόμου και c είναι ςυγκζντρωςθ τθσ φκορίηουςασ 

ουςίασ. Από τθν παραπάνω εξίςωςθ φαίνεται ότι θ ζνταςθ του φκοριςμοφ 

επθρεάηεται από τζςςερισ βαςικοφσ παράγοντεσ  

 Τθν κβαντικι απόδοςθ φ. Όςο μεγαλφτερθ είναι θ τιμι τθσ φ τόςο 

μεγαλφτεροσ κα είναι ο εκπεμπόμενοσ φκοριςμόσ. 

 Τθν ζνταςθ τθσ προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ Ι0. Θεωρθτικά, όςο μεγαλφτερθ 

είναι θ ζνταςθ ακτινοβόλθςθσ τόςο μεγαλφτεροσ κα είναι ο φκοριςμόσ. Στθν 

πράξθ, ακτινοβολία διζγερςθσ μεγάλθσ ιςχφοσ μπορεί να προκαλζςει 

φωτολεφκανςθ του δείγματοσ και κατά ςυνζπεια μείωςθ τθσ ιςχφοσ του 

εκπεμπόμενου φκοριςμοφ 

 Το ςυντελεςτι μοριακισ απορρόφθςθσ, ε. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν 

εκπομπι φκοριςμοφ είναι θ διαδικαςία τθσ απορρόφθςθσ. Ζτςι όςο 

μεγαλφτεροσ είναι ο ςυντελεςτισ μοριακισ απορρόφθςθσ τόςο μεγαλφτερθ 

κα είναι θ ζνταςθ φκοριςμοφ τθσ ουςίασ. 

 Τθ ςυγκζντρωςθ τθσ φκορίηουςασ ζνωςθσ. 

    Για πολφ αραιά διαλφματα (εbc<0.05) θ προθγοφμενθ ςχζςθ παίρνει τθ μορφι 

F=KφI0εbc. Ζτςι, θ καμπφλθ του φκοριςμοφ ςυναρτιςει τθσ ςυγκζντρωςθσ, κα είναι 

γραμμικι ςτισ χαμθλζσ ςυγκεντρϊςεισ και κα φκάνει ςε ζνα μζγιςτο για 

μεγαλφτερεσ ςυγκεντρϊςεισ. Σε πολφ υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ θ απορρόφθςθ του 

εκπεμπόμενου φκοριςμοφ γίνεται τόςο ζντονθ, ϊςτε τελικά θ ζνταςθ να μειϊνεται. 

Η γραμμικότθτα τθσ ζνταςθσ ωσ προσ τθ ςυγκζντρωςθ ιςχφει για μια ευρεία περιοχι 

τιμϊν ςυγκζντρωςθσ. Γενικότερα θ γραμμικότθτα κα διατθρείται μζχρι θ 

ςυγκζντρωςθ των φκοριηουςϊν ουςίων να είναι αρκετά μεγάλθ, ϊςτε να 

απορροφοφν ςθμαντικά ποςοςτά τθσ ακτινοβολίασ διζγερςθσ και εκπομπισ[5]. 

 

22..33..  ΔΔιιααγγννωωςςττιικκέέσσ  μμέέθθοοδδοοιι  φφααςςμμααττοοςςκκοοππίίαασσ  φφθθοορριιςςμμοούύ  

    Η μεταβολι του φκοριςμοφ που οφείλεται ςε φυςιολογικζσ, μορφολογικζσ ι 

βιολογικζσ αλλαγζσ των ιςτϊν, αποτελεί τθν κοινι βάςθ αναφοράσ όλων των 

φαςματοςκοπικϊν διαγνωςτικϊν μεκόδων φκοριςμοφ. Οι φαςματοςκοπικζσ 

μζκοδοι φκοριςμοφ μποροφν να διακρικοφν ςε δφο κατθγορίεσ ανάλογα με τθν 
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προζλευςθ του μορίου του οποίου ο φκοριςμόσ κα δϊςει τθν διαγνωςτικι 

πλθροφορία. Το μόριο αυτό μπορεί να είναι είτε ενδογενζσ (αυτοφκοριςμόσ), είτε 

εξωγενζσ. Στθν περίπτωςθ που το μόριο είναι ενδογενζσ θ μεταβολι ςτο ςιμα 

φκοριςμοφ μπορεί να οφείλεται ςε ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ παρακάτω 

λόγουσ. 

 Η ςυγκζντρωςθ του φκορίηοντοσ μορίου είναι διαφορετικι μεταξφ των υγιϊν 

και παςχόντων ιςτϊν (διαφορετικι ζνταςθ φκοριςμοφ).  

 Το μικροπεριβάλλον του φκορίηοντοσ μορίου ςτουσ δφο τφπουσ ιςτϊν είναι 

διαφορετικό (διαφορετικι ζνταςθ φκοριςμοφ). 

 Το μόριο λόγο τθσ ςυνεπαγόμενθσ τθσ αςκζνειασ διαφορετικισ βιοχθμείασ 

ζχει υποςτεί μεταβολζσ οι οποίεσ μπορεί να μεταφράηονται ςε διαφορετικά 

μικθ κφματοσ διζγερςθσ και εκπομπισ ι/και ςε διαφορετικι ζνταςθ 

φκοριςμοφ. 

    Στθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιθκεί ζνα εξωγενζσ φκορίηον μόριο αυτό πρζπει 

να ςυγκεντρϊνεται επιλεκτικά ςτον πάςχοντα ιςτό. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ θ 

διαφοροποίθςθ των ιςτϊν υφίςταται ςτθ διαφορετικι ζνταςθ ςθμάτων 

φκοριςμοφ[4]. Γενικά ςτθ μζκοδο αυτι ζχει αποδοκεί ο όροσ φωτοδιάγνωςθ, ενϊ 

ςτθν περίπτωςθ που ο ιχνθκζτθσ φκοριςμοφ είναι κάποιοσ φωτοευαιςκθτοποιθτισ 

θ μζκοδοσ ονομάηεται φωτοδυναμικι διάγνωςθ. Αν και θ ζρευνα γφρω από αυτοφσ 

τουσ ιχνθκζτεσ φκοριςμοφ αποτελεί ζνα από τα κφρια πεδία μετωπικισ ζρευνασ 

ςιμερα, τα περιςςότερα διαγνωςτικά ςυςτιματα τα οποία ζχουν αναπτυχκεί 

χρθςιμοποιοφν φωτοευαιςκθτοποιθτζσ. 

 

2.3.1. Ενδογενή φθορίζοντα μόρια 

   Τα κυριότερα ενδογενι φκορίηοντα μόρια παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 2.1. Το 

μζγιςτο μικοσ κφματοσ διζγερςισ τουσ κυμαίνεται μεταξφ των 250 και 450 nm, από 

τθν υπεριϊδθ ζωσ και τθν ορατι δθλαδι περιοχι. Το μζγιςτο μικοσ κφματοσ 

εκπομπισ αυτϊν των βιομορίων αντίκετα εκτείνεται ςε μία πολφ μεγαλφτερθ 

φαςματικά περιοχι, από τα 280 ζωσ τα 700 nm, από τθν υπεριϊδθ δθλαδι ζωσ τθν 

κοντινι ςτθν υπζρυκρθ περιοχι του θλεκτρομαγνθτικοφ φάςματοσ. 

    Όπωσ φαίνεται και ςτον Πίνακα 2.1 τα βιολογικά αυτά μόρια μποροφν να 

διακρικοφν ςε πζντε κατθγορίεσ ανάλογα με τθ δομι τουσ ι τθ λειτουργία τουσ 

ςτουσ ιςτοφσ. Στθν πρϊτθ κατθγορία ανικουν οι δομικζσ μονάδεσ των πρωτεϊνϊν, 

τα αμινοξζα. Σε δερματικοφσ[7] και καρκίνουσ του γαςτρεντερικοφ ςυςτιματοσ[8] ζχει 
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παρατθρθκεί ότι ο φκοριςμόσ που οφείλεται ςε αυτά τα μόρια και κυρίωσ ςτθν 

τρυπτοφάνθ αυξάνεται ςθμαντικά ςε ςχζςθ με το φκοριςμό των αντίςτοιχων υγιϊν 

ιςτϊν. Μζχρι ςτιγμισ όμωσ δεν ζχουν διευρευνθκεί οι μθχανιςμοί ςτουσ οποίουσ 

μπορεί να αποδοκεί αυτι θ αφξθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ των αμινοξζων. 

 

Πίνακασ 2.1: Ενδογενή φθορίζοντα μόρια[6] 

Ενδογενέσ φθορίζον μόριο Μέγιςτο Διέγερςησ (nm) Μέγιςτο Εκπομπήσ (nm) 

Αμινοξέα 

Τρυπτοφάνη 280 350 

Τυροςίνη 275 300 

Φαινυλαλανίνη 260 280 

Δομικέσ πρωτεΐνεσ 

Κολλαγόνο 325, 360 400, 405 

Ελαςτίνη 290, 325 340, 400 

Ένζυμα και Συνένζυμα 

FAD, φλαβίνεσ 450 535 

NADH 290, 351 440, 460 

NADPH 336 464 

Λιπίδια 

Φωςφολιπίδια 436 540, 560 

Λιποφουςκίνη 340-395 540, 430-460 

Κηροειδήσ 340-395 430-460, 540 

Πορφυρίνεσ 400-450 630, 690 

 

    Στθ δεφτερθ κατθγορία ανικουν τα βιομόρια τα οποία αποτελοφν τθ δομικι 

μιτρα των ιςτϊν, οι δομικζσ πρωτεΐνεσ. Ο φκοριςμόσ αυτϊν των πρωτεϊνϊν 

οφείλεται κυρίωσ ςτισ διαςυνδζςεισ των αμινοξζων από τα οποία αποτελοφνται. Ο 

ςχθματιςμόσ προκαρκινικϊν και καρκινικϊν μορφωμάτων ςυνοδεφεται ςυνικωσ 

από ςθμαντικι μείωςθ ςτισ διαςυνδζςεισ των πρωτεϊνϊν αυτϊν και κατά ςυνζπεια 

και τθσ ζνταςθσ φκοριςμοφ που προζρχεται από αυτά[9,7]. Το φαινόμενο αυτό 

αποδίδεται κυρίωσ ςτθν αυξθμζνθ ςυγκζντρωςθ μεταλλοπρωτεϊναςϊν ι/και άλλων 

ενηφμων τα οποία κεωροφνται υπεφκυνα για τθν αποδόμθςθ αυτϊν των 

πρωτεϊνϊν[7].  
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    Τα ζνηυμα και τα ςυνζνηυμα, τα μόρια δθλαδι τα οποία ςχετίηονται με τον 

κυτταρικό μεταβολιςμό αποτελοφν επίςθσ μία κατθγορία φκοριηόντων μορίων. Ο 

ςχθματιςμόσ προκαρκινικϊν και καρκινικϊν μορφωμάτων ςυνοδεφεται από ζντονθ 

μεταβολικι δραςτθριότθτα και ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν αναλογία αυτϊν των 

μιτοχονδριακϊν φκοριηουςϊν ενϊςεων ωσ προσ τθν οξειδωμζνθ τουσ μορφι ςτθν 

οποία δε φκορίηουν[10]. 

    Οι πορφυρίνεσ είναι πρόδρομα μόρια ςτθν πορεία ςχθματιςμοφ τθσ αίμθσ. Η 

ςυγκζντρωςθ των πορφυρινϊν αυξάνεται ςτουσ προκαρκινικοφσ και καρκινικοφσ 

ιςτοφσ. Παράλλθλα όμωσ αυξάνεται και θ ςυγκζντρωςθ τθσ αιμοςφαιρίνθσ οπότε ςε 

αρκετζσ περιπτϊςεισ δεν παρατθρείται τόςο ςθμαντικι αφξθςθ ςτθν ζνταςθ του 

ςιματοσ φκοριςμοφ αφοφ θ εκπεμπόμενθ ακτινοβολία απορροφάται από τθν 

αιμοςφαιρίνθ[9].  

    Τζλοσ παρόλο που κάποιεσ βιταμίνεσ και λιπίδια είναι φκορίηοντα μόρια μζχρι 

ςτιγμισ δεν υπάρχουν μελζτεσ που να ζχουν δείξει ότι τα μόρια αυτά μποροφν να 

αξιοποιθκοφν για διαγνωςτικοφσ λόγουσ. 

 

2.3.2. Εξωγενή φθορίζοντα μόρια 

    Τα πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενα εξωγενι χρωμοφόρα μόρια τα οποία 

χρθςιμοποιοφνται για τθ διάγνωςθ καρκίνου με φκοριςμό είναι 

φωτοευαιςκθτοποιθτζσ, ενϊςεισ δθλαδι οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται και ςτθ 

φωτοδυναμικι κεραπεία. Οι κφριοι λόγοι τθσ χριςθσ φωτοευαιςκθτοποιθτϊν ςτθ 

διάγνωςθ φκοριςμοφ με εξωγενι χρωμοφόρα είναι θ επιλεκτικότθτα των 

φωτοευαιςκθτοποιθτϊν ωσ προσ τα καρκινικά κφτταρα κακϊσ και το ότι οι 

περιςςότεροι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ φκορίηουν[4].  

    Με τθ χριςθ εξωγενϊν χρωμοφόρων τα οποία κατακρατοφνται επιλεκτικά από 

τουσ προκαρκινικοφσ ι καρκινικοφσ ιςτοφσ επιτυγχάνεται πολφ ςθμαντικι αφξθςθ 

τθσ ιςχφοσ του εκπεμπόμενου φκοριςμοφ ςε ςχζςθ με τθν ιςχφ του εκπεμπόμενου 

φκοριςμοφ από ενδογενι χρωμοφόρα μόρια[11]. Για αυτό το λόγο, θ διάκριςθ των 

καρκινικϊν ι προκαρκινικϊν και υγιϊν ιςτϊν είναι πολφ πιο εφκολθ, ενϊ 

αποφεφγεται θ πολφ μεγάλθ θλεκτρονικι ενίςχυςθ του ςιματοσ και τα τεχνικά 

προβλιματα που αυτι ςυνεπάγεται ςτθν επεξεργαςία του[12]. 

    Η χριςθ εξωγενϊν χρωμοφόρων ωσ διαγνωςτικϊν ιχνθκετϊν όμωσ παρουςιάηει 

και ςθμαντικά μειονεκτιματα αφοφ οι ενϊςεισ αυτζσ μεταφζρουν ςτθ διαγνωςτικι 

μζκοδο και όλεσ τισ παρενζργειεσ τουσ. Ζτςι, παρόλο που οι 
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φωτοευαιςκθτοποιθτζσ, ςτισ δόςεισ τουλάχιςτον που χρθςιμοποιοφνται ςτθ 

φωτοδυναμικι κεραπεία και διάγνωςθ, είναι μθ τοξικζσ ενϊςεισ δεν ενδείκνυνται 

για επαναλαμβανόμενθ εφαρμογι, όπωσ απαιτοφν οι εξετάςεισ ρουτίνασ ενόσ 

αςκενι που ανικει ςτισ ομάδεσ υψθλοφ κινδφνου. Ακόμθ οι αςκενείσ, όπωσ και 

μετά τθ φωτοδυναμικι κεραπεία, ζτςι και μετά τθ φωτοδυναμικι διάγνωςθ κα 

πρζπει να προφυλάςςονται από τθν θλιακι ακτινοβολία για το χρονικό διάςτθμα 

που απαιτείται για τθν απζκκριςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι από τουσ υγιείσ 

ιςτοφσ, γεγονόσ το οποίο υποβακμίηει ςθμαντικά τθν ποιότθτα ηωισ τουσ[1,13]. 

    Η ευαιςκθςία και θ εξειδίκευςθ τθσ φωτοδυναμικισ διάγνωςθσ με 

αιματοπορφυρίνθ και παράγωγά τθσ ι με ALA ξεπερνά για αρκετοφσ τφπουσ 

καρκίνου όπωσ ο καρκίνοσ του παχζοσ εντζρου, γυναικολογικϊν καρκίνων, μθ 

μελανωματικϊν καρκίνων του δζρματοσ, το 95%[14-16]. Πολφ ςθμαντικι είναι επίςθσ 

θ ςυνειςφορά τθσ φωτοδυναμικισ διάγνωςθσ και ςε πολφ ευαίςκθτα όργανα όπωσ 

ο εγκζφαλοσ, ι όργανα όπωσ θ ουροδόχοσ κφςτθ, οι πνεφμονεσ και ο οιςοφάγοσ 

ςτα οποία θ ακτινοβόλθςθ τθσ πάςχουςασ περιοχισ πρζπει να είναι πολφ καλά 

οροκετθμζνθ προκειμζνου να αποφευχκοφν παρενζργειεσ[17]. 

 

2.3.3. Περιοριςμοί των διαγνωςτικών μεθόδων φθοριςμού 

    Η φαςματοςκοπία φκοριςμοφ μζςα ςε «κολά» μζςα όπωσ είναι ο ιςτόσ εξαρτάται 

ςε ςθμαντικό βακμό από τθ ςυγκζντρωςθ και τθ διαςπορά του φκορίηοντοσ μορίου 

ςτον ιςτό και από το βιοχθμικό/βιοφυςικό μικροπεριβάλλον. Οι επικθλιακοί π.χ. 

ιςτοί αποτελοφνται από δφο κφρια ςτρϊματα τθν επικθλιακι μεμβράνθ και τον 

υποβλενογόνο ςτα οποία θ ςυγκζντρωςθ των ενδογενϊν φκοριηόντων μορίων 

διαφζρει ςθμαντικά. Σθμαντικά όμωσ διαφζρει και θ ςφςταςι τουσ ωσ προσ άλλα 

βιομόρια τα οποία μπορεί να μθ δίνουν φκοριςμοφ αλλά μπορεί να απορροφιςουν 

ι να ςκεδάςουν τθν ακτινοβολία διζγερςθσ ι εκπομπισ μεταβάλλοντασ ςθμαντικά 

τον εκπεμπόμενο φκοριςμό[6].  

    Οι δφο αυτζσ παράμετροι που επθρεάηουν ι και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ δεν 

επιτρζπουν τθ μζτρθςθ του εκπεμπόμενου φκοριςμοφ, εξαρτϊνται από το μικοσ 

κφματοσ τθσ ακτινοβολίασ. Η απορρόφθςθ και θ ςκζδαςθ μποροφν να επθρεάςουν 

τόςο τθν ακτινοβολία διζγερςθσ όςο και τθν ακτινοβολία εκπομπισ, δθμιουργϊντασ 

με αυτόν τον τρόπο ςτα φάςματα διζγερςθσ και εκπομπισ κορυφζσ ι κοιλάδεσ οι 

οποίεσ δεν κα υπιρχαν εάν το φκορίηον μόριο βρίςκονταν διαλυμζνο ςε ζνα μθ 

κολό μζςο. Οι δφο αυτζσ παράμετροι επθρεάηουν επίςθσ και το βάκοσ ςτο οποίο κα 

φτάςει θ ακτινοβολία διζγερςθσ αλλά και τθν ζνταςθ του ςιματοσ εκπομπισ.  



                 Διδακτορική Διατριβή Μαρίασ Κυριαζή 

 38 

    Η απορρόφθςθ είναι πολφ ιςχυρι ςτθν περιοχι του υπεριϊδουσ και ςτθν 

υπζρυκρθ ενϊ ςτθν περιοχι του ορατοφ αυξάνεται με μείωςθ του μικουσ κφματοσ. 

Αντίκετα, είναι ςθμαντικά μικρότερθ ςτθν κόκκινθ περιοχι του ορατοφ και ςτο 

εγγφσ υπζρυκρο. Η ςκζδαςθ μειϊνεται με μείωςθ του μικουσ κφματοσ, με 

αποτζλεςμα ο ςυντελεςτισ ςκζδαςθσ να είναι πολφ μικρότεροσ τθσ απορρόφθςθσ 

ςτθν υπεριϊδθ περιοχι, αλλά πολφ μεγαλφτεροσ τθσ απορρόφθςθσ ςτο εγγφσ 

υπζρυκρο. Στθν ορατι περιοχι του φάςματοσ και το μακράν υπζρυκρο οι 

ςυντελεςτζσ ζχουν περίπου ίςεσ τιμζσ[6,12].  

 

2.3.4. Σημειακά ςυςτήματα καταγραφήσ φθοριςμού 

    Τα ςθμειακά ςυςτιματα καταγραφισ φκοριςμοφ (Fluorescence Point Monitoring 

Systems) μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν τόςο in vitro όςο και in vivo. Αν και αρκετζσ 

είναι οι διαφορζσ που παρουςιάηουν μεταξφ τουσ, ανάλογα με το αν προορίηονται 

για να καταγράψουν αυτοφκοριςμό ι φκοριςμό ενόσ ιχνθκζτθ κακϊσ επίςθσ και 

για το εάν κα καταγράψουν εντάςεισ ςε κάποια ςυγκεκριμζνα μικθ κφματοσ ι 

φάςματα εκπομπισ, καταςκευαςτικά αποτελοφνται από τρία επιμζρουσ 

ςυςτιματα. Το ςφςτθμα ακτινοβολίασ διζγερςθσ, το ςφςτθμα ανίχνευςθσ του 

φκοριςμοφ και το ςφςτθμα οδιγθςθσ τθσ ακτινοβολίασ διζγερςθσ και εκπομπισ[6] 

(Σχιμα 2.3).  

    Η ακτινοβολία διζγερςθσ μπορεί να προζρχεται είτε από πθγζσ υπεριϊδουσ και 

ορατοφ φωτόσ όπωσ είναι οι λάμπεσ τόξου (xenon, mercury), είτε από πθγζσ 

μονοχρωματικοφ φωτόσ lasers. Τα lasers μπορεί να είναι ςυνεχι όπωσ π.χ. ιόντων 

αργοφ (UV περιοχι), θλίου-καδμίου (442 nm) ι παλμικά όπωσ π.χ. το laser αηϊτου 

(337 nm). Τα lasers όντασ ςφμφωνεσ πθγζσ ςυνδζονται εφκολα με οπτικζσ ίνεσ οι 

οποίεσ χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά τθσ ακτινοβολίασ ςτο βιολογικό δείγμα. 

Επίςθσ επειδι είναι μονοχρωματικζσ πθγζσ δε χρειάηονται φίλτρα ι 

μονοχρωμάτορεσ για τθν απομάκρυνςθ των μθ επικυμθτϊν μθκϊν κφματοσ. Τα 

παλμικά lasers (ns) επίςθσ, παρζχουν τθ δυνατότθτα καταγραφισ του ςιματοσ 

φκοριςμοφ μεταξφ δφο διαδοχικϊν παλμϊν, όταν δθλαδι δεν εκπζμπεται φωσ από 

τθν πθγι. Η καταγραφι του εκπεμπόμενου φκοριςμοφ, το ςυγκεκριμζνο χρονικό 

διάςτθμα, υπερτερεί λόγω του ότι ζτςι απορρίπτεται χωρίσ επιπλζον οπτικά 

ςυςτιματα ο κόρυβοσ που προζρχεται από τθν ανάκλαςθ και ςκζδαςθ τθσ 

ακτινοβολίασ διζγερςθσ από το βιολογικό δείγμα.  

    Το μειονζκτθμα των lasers είναι ότι όντασ μονοχρωματικζσ πθγζσ μποροφν να 

διεγείρουν μόνο κάποιο φωτοευαιςκθτοποιθτι ι κάποιο ςυγκεκριμζνο ενδογενζσ 
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χρωμοφόρο τα οποία απορροφοφν ςτο ςυγκεκριμζνο μικοσ κφματοσ. Κατά 

ςυνζπεια εάν παράλλθλα πρζπει να μελετθκοφν και κάποια άλλα χρωμοφόρα ι 

φωτοευαιςκθτοποιθτζσ απαιτείται ζνα άλλο laser εν αντικζςει με τισ πθγζσ λευκοφ 

φωτόσ οι οποίεσ μποροφν να δϊςουν πολλά μικθ κφματοσ αρκεί να ςυνδυαςτοφν 

με κατάλλθλα φίλτρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.3: Σχηματικό διάγραμμα ενόσ ςημειακού ςυςτήματοσ καταγραφήσ φθοριςμού 
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    Στθν περίπτωςθ που θ ακτινοβολία διζγερςθσ προζρχεται από κάποιο laser κα 

οδθγθκεί απευκείασ μζςω οπτικϊν ινϊν ςτο βιολογικό υλικό. Στθν περίπτωςθ που θ 

ακτινοβολία διζγερςθσ προζρχεται από κάποια πθγι λευκοφ φωτόσ, το φωσ κα 

περάςει καταρχιν από κάποιουσ φακοφσ προκειμζνου να εςτιαςτεί. Εν ςυνεχεία 

προκειμζνου να απομονωκοφν το επικυμθτό μικοσ κφματοσ ι θ επικυμθτι περιοχι 

κα περάςει από μονοχρωμάτορα ι/και φίλτρα. Η ακτινοβολία διζγερςθσ πλζον κα 

οδθγθκεί μζςω φακϊν, κατόπτρων και ενόσ διχρωικοφ κατόπτρου ςτθν οπτικι 

ίνα[14].  

    Οι οπτικζσ ίνεσ οι οποίεσ μεταφζρουν τθν ακτινοβολίασ διζγερςθσ και εκπομπισ 

αποτελοφνται από χαλαηία (και για τθν περιοχι 350-650 nm όπου και δουλεφουν 

αυτά τα ςυςτιματα) ζχουν ςυνικωσ διάμετρο από 0.5-1 mm. Το ενδοςκόπιο το 

οποίο χρθςιμοποιείται για τθ μεταφορά τθσ ακτινοβολίασ από και προσ το 

βιολογικό δείγμα περιζχει ςυνικωσ μία δζςμθ ινϊν. Σε αυτι τθ δζςμθ οι ίνεσ που 

μεταφζρουν τθν ακτινοβολία από και προσ το δείγμα είναι διατεταγμζνεσ ςυνικωσ 

με τρεισ τρόπουσ. 

 Στο κζντρο υπάρχουν οι ίνεσ που μεταφζρουν τθν ακτινοβολία διζγερςθσ και 

περιφερειακά οι ίνεσ που λαμβάνουν τθν ακτινοβολία εκπομπισ. 

 Οι ίνεσ που μεταφζρουν τθν ακτινοβολία διζγερςθσ είναι αντιδιαμετρικά 

διατεταγμζνεσ ωσ προσ τισ ίνεσ που λαμβάνουν τθν ακτινοβολία εκπομπισ. 

 Δίπλα από κάκε ίνα που μεταφζρει ακτινοβολία διζγερςθσ υπάρχει και μία ίνα 

ςυλλογισ τθσ ακτινοβολίασ εκπομπισ. 

    Η ακτινοβολία εκπομπισ που κα ςυλλεχκεί κα οδθγθκεί πάλι μζςω ενόσ 

ςυςτιματοσ φακϊν και κατόπτρων ςε φίλτρα τα οποία κα αποκόψουν τθ 

ςκεδαηόμενθ και ανακλϊμενθ ακτινοβολία διζγερςθσ. Ανάλογα με το είδοσ τθσ 

πλθροφορίασ που απαιτείται από το ςφςτθμα θ ακτινοβολία εκπομπισ κα οδθγθκεί 

ςτο αντίςτοιχο ςφςτθμα ανάλυςθσ και ενίςχυςθσ. Το ςφςτθμα ανάλυςθσ μπορεί να 

είναι ζνασ μονοχρωμάτορασ ενϊ το τελικό ςιμα μπορεί να ενιςχυκεί μζςω 

φωτοπολλαπλαςιαςτι ι φωτοδιόδου.  

    Τα ςθμειακά ςυςτιματα καταγραφισ φκοριςμοφ τα οποία χρθςιμοποιοφν πθγζσ 

λευκοφ φωτόσ και μονοχρωμάτορεσ τόςο για τθ διζγερςθ όςο και για τθν ανάλυςθ 

εκπομπισ, ζχουν δθλαδι τθ δομι των φαςματοφωτομζτρων φκοριςμοφ, μποροφν 

να δϊςουν ζναν πολφ ςθμαντικό όγκο πλθροφορίασ ςχετικά με τθ ςφςταςθ των 

ιςτϊν. Για αυτό και θ ευαιςκθςία κει εξειδίκευςθ που παρουςιάηουν είναι πάρα 

πολφ υψθλζσ. Το ςθμαντικό μειονζκτθμά τουσ όμωσ είναι ότι με αυτά τα ςυςτιματα 

δε μπορεί να γίνει ςάρωςθ ολόκλθρων οργάνων ι μεγάλων περιοχϊν, αλλά μόνο 
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περιοχϊν οι οποίεσ μετά από απλι ενδοςκοπία (παρατιρθςθ με λευκό φωσ) 

κρίκθκαν ωσ πικανϊσ προβλθματικζσ[6]. 

 

2.3.5. Επεξεργαςία ςήματοσ ςημειακών ςυςτημάτων καταγραφήσ φθοριςμού 

    Τα δεδομζνα τα οποία προκφπτουν μετά τθν εξζταςθ των ιςτϊν από ζνα 

διαγνωςτικό ςφςτθμα φαςματοςκοπίασ φκοριςμοφ εξαρτϊνται καταρχιν από τον 

τφπο του ςυςτιματοσ. Ζτςι π.χ. ζνα ςφςτθμα με ζναν απλό ανιχνευτι και κάποια 

φίλτρα μπορεί να μασ δϊςει πλθροφορία μόνο για κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ 

του φάςματοσ εν αντικζςει με ζνα φαςματοςκοπικό ςφςτθμα το οποίο κα μασ 

δϊςει πλθροφορία για μία ευρεία περιοχι μθκϊν κφματοσ.  

    Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ πάντωσ υπειςζρχονται διάφοροι παράγοντεσ οι οποίοι 

μποροφν να επθρεάςουν το ςιμα και κατά ςυνζπεια τθν ορκότθτα τθσ εξαγόμενθσ 

πλθροφορίασ. Τζτοιοι παράγοντεσ μπορεί να είναι μεταβολζσ ςτθ γεωμετρία του 

ιςτοφ, ςτθν ζνταςθ τθσ ακτινοβολίασ διζγερςθσ, ςτθ ςυγκζντρωςθ μορίων που 

απορροφοφν τθν ακτινοβολία διζγερςθσ ι εκπομπισ κ.λ.π. Για αυτό το λόγο 

υπάρχουν διάφορεσ μζκοδοι επεξεργαςίασ των ςθμάτων φκοριςμοφ προκειμζνου 

να μειωκεί όςο το δυνατό περιςςότερο θ επίδραςθ αυτϊν των παραγόντων. 

    Προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκεί ο παράγοντασ μεταβολισ τθσ ακτινοβολίασ 

διζγερςθσ λαμβάνονται τρεισ ι περιςςότερεσ μετριςεισ. Από αυτζσ υπολογίηεται θ 

μζςθ τιμι και αυτι είναι που λαμβάνεται υπόψθν ςτθ ςτατιςτικι επεξεργαςία για 

τθν κατθγοριοποίθςθ των ιςτϊν[18]. 

    Για να ελαχιςτοποιθκεί θ επίδραςθ των οπτικϊν ιδιοτιτων των ιςτϊν, ςυνικωσ 

υπολογίηεται θ ζνταςθ του φκοριςμοφ όχι μόνο ςε μία αλλά ςε περιςςότερεσ 

περιοχζσ του φάςματοσ. Πιο αναλυτικά χρθςιμοποιείται ο λόγοσ τθσ ζνταςθσ ςε μία 

περιοχι του φάςματοσ όπου και εμφανίηεται το μζγιςτο, και ςε μία κοντινι περιοχι 

ςτθν οποία θ ζνταςθ είναι χαμθλι (αλλά δε μεταβάλλονται κατά πολφ οι ιδιότθτεσ 

των ιςτϊν)[9]. Διαιρϊντασ αυτζσ τισ δφο εντάςεισ θ επίδραςθ των παραγόντων 

απορρόφθςθσ, ςκζδαςθσ και γεωμετρίασ του ιςτοφ ςυνικωσ ελαχιςτοποιοφνται.  

    Μία άλλθ μεκοδολογία προτείνει κανονικοποίθςθ των ςθμάτων φκοριςμοφ 

υπόπτων για βλάβθ ιςτϊν βάςει των εντάςεων υγιϊν ιςτϊν προκειμζνου να 

διαφοροποιθκοφν οι υγιείσ από τουσ καρκινικοφσ ιςτοφσ. Κανονικοποίθςθ ςθμάτων 

ι και φαςμάτων μπορεί επίςθσ να γίνει και βάςει τθσ μζςθσ τιμισ ζνταςθσ μίασ 

περιοχισ ςτθν οποία θ ζνταςθ είναι ςτα όρια του κορφβου του ςυςτιματοσ[18]. Ζνα 

τζτοιο είδοσ κανονικοποίθςθσ απαλλάςςει ουςιαςτικά τα δεδομζνα από τθν 
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επίδραςθ του κορφβου. Κανονικοποίθςθ των ςθμάτων φκοριςμοφ γίνεται 

προκειμζνου να ενταχκοφν ίδιου τφπου ιςτοί αλλά με διαφορετικζσ γεωμετρίεσ, ι 

ίδιου τφπου ιςτοί αλλά από διαφορετικοφσ αςκενείσ ςτθν ίδια ομάδα επεξεργαςίασ.  

Αυτζσ οι μεκοδολογίεσ επεξεργαςίασ του ςιματοσ χρθςιμοποιοφνται από 

ςυςτιματα που καταγράφουν είτε φάςματα, είτε ςιματα εντάςεων ςε κάποιεσ 

ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ μόνο. Επίςθσ, οι ςυγκεκριμζνεσ μεκοδολογίεσ μποροφν να 

εφαρμοςτοφν τόςο από ςυςτιματα αυτοφκοριςμοφ όςο και από ςυςτιματα τα 

οποία βαςίηονται ςτθν καταγραφι φκοριςμοφ εξωγενοφσ χρωμοφόρου. 
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33..11..  ΕΕιιςςααγγωωγγήή  

    Η επιλογι τθσ κατάλλθλθσ πθγισ φωτεινισ ακτινοβολίασ ςτθ φωτοδυναμικι 

κεραπεία είναι τόςο ςθμαντικι όςο και θ επιλογι του φωτοευαιςκθτοποιθτι και 

του τρόπου χοριγθςισ του. Η επιλογι αυτι κακορίηεται κυρίωσ από τρεισ 

παράγοντεσ: 

 το φάςμα απορρόφθςθσ του φωτοευαιςκθτοποιθτι (κφριεσ κορυφζσ 

απορρόφθςθσ), 

 το βάκοσ ςτο οποίο απαιτείται να διειςδφςει το φωσ (βάκοσ / φψοσ του 

όγκου), 

 το ςθμείο ςτο οποίο βρίςκεται ο όγκοσ (και άρα τον τρόπο με τον οποίο 

μπορεί το φωσ να μεταφερκεί ςε αυτόν)[1,2]. 

    Το βάκοσ διείςδυςθσ τθσ ακτινοβολίασ αυξάνεται ανάλογα με το μικοσ κφματοσ 

(φωτεινι ακτινοβολία 630 nm μπορεί να διειςδφςει μζχρι 5mm, 700 nm μζχρι 1 cm, 

και 800 nm περίπου 2 cm)[1]. Άρα ανάλογα με το εκτιμϊμενο βάκοσ του όγκου 

πρζπει να επιλεγεί και το κατάλλθλο ςφςτθμα πθγισ-φωτοευαιςκθτοποιθτι. Σε 

αυτόν τον παράγοντα πρζπει επίςθσ να λθφκεί υπόψθ θ ςυμφωνία ι αςυμφωνία 

τθσ πθγισ αφοφ το μθ ςφμφωνο φωσ παρουςιάηει μεγαλφτερο ςυντελεςτι 

ςκζδαςθσ. 

    Οι πθγζσ φωτεινισ ακτινοβολίασ οι οποίεσ χρθςιμοποιικθκαν και 

χρθςιμοποιοφνται ςτισ εφαρμογζσ τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ είναι κυρίωσ οι 

Κεφάλαιο 3 

Συςτήματα Lasers ςτη 
Φωτοδυναμική Θεραπεία 
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λυχνίεσ και τα lasers. Αν και τα πρϊτα χρόνια κλινικισ εφαρμογισ τθσ 

φωτοδυναμικισ κεραπείασ οι πθγζσ που κυριαρχοφςαν ιταν οι λυχνίεσ τελευταία θ 

κατάςταςθ ζχει πλιρωσ αναςτραφεί. Τα lasers υπερτεροφν πλζον κυρίωσ λόγω τθσ 

δυνατότθτασ που παρζχουν να ςυνδζονται εφκολα με οπτικζσ ίνεσ οι οποίεσ 

επιτρζπουν τθ μεταφορά τθσ ακτινοβολίασ μζςω ενδοςκοπίων και ςε εςωτερικά 

όργανα. Με τα lasers είναι πολφ πιο εφκολοσ ο ζλεγχοσ του εμβαδοφ τθσ 

ακτινοβολοφμενθσ περιοχισ, τθσ ροισ ιςχφοσ (mW/cm2) αλλά και τθσ ςυνολικισ 

δόςθσ ενζργειασ (J/cm2), ενϊ επίςθσ λόγω τθσ μονοχρωματικότθτασ και τθσ 

ςυμφωνίασ του παρεχόμενου από τα lasers φωτόσ αυξάνεται θ 

αποτελεςματικότθτα τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ[2].  

 

33..22..  LLaasseerrss  

3.2.1. Ιςτορικϊ ςτοιχεύa 

    Τα lasers είναι διατάξεισ ςφμφωνθσ ενίςχυςθσ και παραγωγισ 

θλεκτρομαγνθτικϊν κυμάτων ςτθν περιοχι του ορατοφ φάςματοσ ι κοντά ςε αυτό. 

Ο όροσ laser προζρχεται από τα αρχικά των αγγλικϊν λζξεων Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation, οι οποίεσ ςθμαίνουν ενίςχυςθ φωτόσ μζςω 

εξαναγκαςμζνθσ εκπομπισ ακτινοβολίασ.  

    Ο Albert Einstein είναι αυτόσ ο οποίοσ κεωρείται ότι άνοιξε το δρόμο για τθν 

ανάπτυξθ ςυςτθμάτων laser αφοφ ιταν ο πρϊτοσ ο οποίοσ απζδειξε κεωρθτικά ότι 

ζνα άτομο ι μόριο μπορεί να αποδιεγερκεί μζςω δφο τφπων εκπομπισ. Το 

φαινόμενο του laser, το οποίο βαςίηεται ςτθν εξαναγκαςμζνθ εκπομπι 

ακτινοβολίασ, περιγράφεται κεωρθτικά για πρϊτθ φορά από τον Einstein το 1917. 

Παρόλα αυτά, ςτο φαινόμενο τθσ εξαναγκαςμζνθσ εκπομπισ δε δόκθκε ιδιαίτερθ 

ςθμαςία από τουσ φυςικοφσ μζχρι τον 2ο Παγκόςμιο Πόλεμο οπότε άρχιςαν να 

διερευνϊνται οι ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ μπορεί να υπάρξει εξαναγκαςμζνθ 

εκπομπι. 

    Η πρϊτθ δυνατότθτα εφαρμογισ αυτοφ του φαινομζνου για τθν ενίςχυςθ 

μικροκυμάτων (maser, Microwave Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation) διατυπϊκθκε κεωρθτικά το 1951 από τον C. H. Thowens και 

επιβεβαιϊκθκε πειραματικά το 1954. Το 1958 δθμοςιεφκθκε το πρϊτο 

επιςτθμονικό άρκρο ςχετικά με τα lasers από τουσ A. L. Schalow και C. H. Thowens. 

Το 1960 ολοκλθρϊκθκε θ καταςκευι του πρϊτου laser ςτερεάσ κατάςταςθσ του 

laser ρουβινίου (694 nm) από τον H. Maiman. Ένα χρόνο αργότερα καταςκευάςτθκε 

το πρϊτο laser αερίων και τρία χρόνια αργότερα το πρϊτο laser υγρϊν[3].  
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3.2.2. Αρχό λειτουργύασ των lasers 

    Εάν ζνα άτομο ι μόριο βρίςκεται ςε μία κατάςταςθ υψθλότερθ ενεργειακά από 

τθ βαςικι μπορεί αυκόρμθτα χωρίσ κάποια εξωτερικι διζγερςθ να επιςτρζψει ςτθ 

βαςικι του κατάςταςθ εκπζμποντασ ζνα φωτόνιο ενζργειασ ίςθσ με τθν ενεργειακι 

διαφορά των δφο καταςτάςεων hν = E2 – E1 όπου Ε2 είναι θ ενζργεια τθσ 

διεγερμζνθσ κατάςταςθσ, Ε1 είναι θ ενζργεια τθσ χαμθλότερθσ ενεργειακά 

κατάςταςθσ, h θ ςτακερά του Planck και ν θ ςυχνότθτα (Σχιμα 3.1).  

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.1: Σχηματικό διϊγραμμα αυθόρμητησ εκπομπόσ ακτινοβολύασ κατϊ τη μετϊπτωςη 

από μύα υψηλότερη ςε μύα χαμηλότερη ενεργειακό ςτϊθμη 

 

    Όταν ζνα άτομο ι μόριο βρίςκεται ςε μία διεγερμζνθ κατάςταςθ και προςπζςει 

ςε αυτό ζνα φωτόνιο ενζργειασ ίςθσ με τθν ενεργειακι διαφορά των δφο 

καταςτάςεων τότε το άτομο ι μόριο κα αποδιεγερκεί εκπζμποντασ δφο φωτόνια 

ενζργειασ ίςθσ με τθν ενεργειακι διαφορά των δφο καταςτάςεων (Σχιμα 3.2). Τα 

παραγόμενα φωτόνια ζχουν τθν ίδια ςυχνότθτα και μικοσ κφματοσ με το 

προςπίπτον. Κατά κάποιον τρόπο δθλαδι, το διεγερμζνο άτομο ι μόριο δρα ωσ 

ενιςχυτισ τθσ προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ[4]. 

    Το κφριο πρόβλθμα για να καταςκευαςτεί μία διάταξθ ενίςχυςθσ φωτόσ μζςω 

εξαναγκαςμζνθσ εκπομπισ (laser), είναι ότι κάτω από κανονικζσ ςυνκικεσ 

κερμοδυναμικισ ιςορροπίασ τα μόρια ι άτομα τα οποία βρίςκονται ςε κάποια 

διεγερμζνθ κατάςταςθ είναι ελάχιςτα, αφοφ ζχουν τθν τάςθ να παραμζνουν ςε 

χαμθλότερεσ ενεργειακά καταςτάςεισ. Επίςθσ, όταν ο αρικμόσ των διεγερμζνων 

μορίων είναι πολφ μικρότεροσ ςε ςχζςθ με αυτά τα οποία βρίςκονται ςτθ βαςικι 

κατάςταςθ, τα φωτόνια είναι πολφ πιο πικανό να απορροφθκοφν από τα μόρια τθσ 

βαςικισ κατάςταςθσ παρά να αλλθλεπιδράςουν με αυτά τα οποία βρίςκονται ςτθ 

διεγερμζνθ κατάςταςθ (Σχιμα 3.3). Άρα απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να υπάρξει 
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ενίςχυςθ φωτόσ μζςω εξαναγκαςμζνθσ εκπομπισ ακτινοβολίασ είναι να υπάρξει 

αναςτροφι ςτον αρικμό των διεγερμζνων μορίων ςε ςχζςθ με αυτά τα οποία 

βρίςκονται ςτθ βαςικι κατάςταςθ[5]. 

 

 

 

Σχήμα 3.2: Σχηματικό διϊγραμμα εξαναγκαςμϋνησ εκπομπόσ ακτινοβολύασ μετϊ την 

απορρόφηςη ενόσ φωτονύου ενϋργειασ ύςησ με την ενεργειακό των δύο ςταθμών 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.3: Σχηματικό διϊγραμμα μετϊβαςησ ςε ανώτερη ενεργειακϊ ςτϊθμη μετϊ από 

απορρόφηςη ενόσ φωτονύου 

 

    Η διεργαςία κατά τθν οποία επιτυγχάνεται αναςτροφι πλθκυςμοφ ονομάηεται 

αντλθτικι διεργαςία. Ένασ πολφ ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν αναςτροφι των 

πλθκυςμϊν και κατά ςυνζπεια για τθν καταςκευι ενόσ laser είναι ο χρόνοσ 

παραμονισ του μορίου ι ατόμου ςτθ διεγερμζνθ κατάςταςθ. Όςο πιο μεγάλοσ είναι 

αυτόσ ο χρόνοσ τόςο πιο πικανό είναι να αλλθλεπιδράςει το διεγερμζνο μόριο ι 

άτομο με κάποιο προςπίπτον φωτόνιο. Οι ςυνικεισ χρόνοι ηωισ ςτθ διεγερμζνθ 

κατάςταςθ είναι τθσ τάξθσ των ns. Σε τόςο μικροφσ χρόνουσ υπεριςχφει το 

φαινόμενο τθσ αυκόρμθτθσ εκπομπισ. Υπάρχουν όμωσ και κάποια υλικά οι δομικζσ 

μονάδεσ των οποίων εμφανίηουν αρκετά μεγαλφτερουσ χρόνουσ παραμονισ ςτισ 

διεγερμζνεσ ςτάκμεσ (μεταςτακείσ ςτάκμεσ, metastable levels) τθσ τάξθσ των ms ι 

μs. Χρόνο δθλαδι, αρκετό προκειμζνου να διεγερκοφν και πάλι οι δομικζσ μονάδεσ 

οι οποίεσ είχαν αποδιεγερκεί μζςω εξαναγκαςμζνθσ εκπομπισ και ζτςι να 

διατθρθκεί θ αναςτροφι πλθκυςμοφ. 
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    Εάν ζνα υλικό διακζτει δφο ενεργειακά επίπεδα και κάποια άτομα βρίςκονται ςτθ 

διεγερμζνθ κατάςταςθ θ πικανότθτα να απορροφιςουν και να εκπζμψουν ενζργεια 

είναι ίςθ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ ο πλθκυςμόσ που 

βρίςκεται ςτθ διεγερμζνθ κατάςταςθ να γίνει ίςοσ με τον πλθκυςμό που βρίςκεται 

ςτθ βαςικι. Συνεπϊσ ςε ζνα τζτοιο υλικό δε κα μποροφςε ποτζ να παρατθρθκεί 

αναςτροφι πλθκυςμϊν και κατά ςυνζπεια δε κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί ωσ 

ενεργό υλικό laser. Για να υπάρξει αναςτροφι πλθκυςμϊν λοιπόν, πρζπει να 

αναηθτθκοφν υλικά με τρία ι περιςςότερα ενεργειακά επίπεδα.   

 

 

 

Σχήμα 3.4: Ενεργειακό διϊγραμμα laser τριών ενεργειακών επιπϋδων 

 

    Το πιο απλό διάγραμμα ενεργειακϊν καταςτάςεων μεταξφ των οποίων 

μεταβαίνουν τα μόρια ι άτομα ενόσ υλικοφ κατά τθ λειτουργία ενόσ laser φαίνονται 

ςτο Σχιμα 3.4. Σε ζνα τζτοιο ςφςτθμα θ βαςικι κατάςταςθ είναι θ χαμθλότερθ 

ενεργειακά. Τα μόρια διεγείρονται και περνοφν ςε μία υψθλισ ενζργειασ 

διεγερμζνθ κατάςταςθ. Από αυτιν και μετά από απϊλεια ενόσ μικροφ μζρουσ τθσ 

ενζργειάσ τουσ περνοφν ςτθ μεταςτακι κατάςταςθ ςτθν οποία παραμζνουν μζχρι 

να αλλθλεπιδράςουν με κάποιο φωτόνιο προκειμζνου να μεταπζςουν ςτθ βαςικι 

κατάςταςθ και να αρχίςουν ζναν νζο κφκλο. Ο χρόνοσ παραμονισ των ατόμων ι 

μορίων ςτθ μεταςτακι κατάςταςθ είναι ςυνικωσ 1000 φορζσ μεγαλφτεροσ από το 

χρόνο ηωισ ςτθν υψθλότερθ ενεργειακά κατάςταςθ[6]. Επειδι θ μετάπτωςθ από τθ 

διεγερμζνθ κατάςταςθ υψθλισ ενζργειασ ςτθ μεταςτακι είναι πολφ πιο γριγορθ 

διαδικαςία ςε ςχζςθ με τθν απορρόφθςθ ενόσ φωτονίου, τθν εκπομπι δφο 

φωτονίων και τθ μετάβαςθ ςτθ βαςικι κατάςταςθ μπορεί να υπάρξει αντιςτροφι 

πλθκυςμϊν μεταξφ τθσ μεταςτακοφσ κατάςταςθσ και τθσ βαςικισ. 
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    Παρόλο που αυτό το ςχιμα των τριϊν ενεργειακϊν επιπζδων λειτουργεί, 

εμφανίηει κάποια ςθμαντικά προβλιματα ςε ςχζςθ με τα ςχιματα περιςςοτζρων 

ενεργειακϊν επιπζδων. Το κυριότερο πρόβλθμα είναι ότι προκειμζνου τα άτομα ι 

μόρια του μζςου να διεγερκοφν από τθ βαςικι ςε μία πολφ υψθλότερθ ενεργειακι 

κατάςταςθ απαιτοφν προςφορά μεγάλων ποςϊν ενζργειασ. Επίςθσ θ αναςτροφι 

πλθκυςμϊν είναι δφςκολο ςε αυτά τα ςυςτιματα να διατθρθκεί για μεγάλα 

χρονικά διαςτιματα. Αυτόσ είναι και ο κφριοσ λόγοσ για τον οποίο θ λειτουργία των 

περιςςοτζρων ςυςτθμάτων τριϊν επιπζδων είναι παλμικι και όχι ςυνεχισ. 

    Στο Σχιμα 3.5 φαίνεται ςτο ςχιμα τεςςάρων ενεργειακϊν επιπζδων λειτουργίασ 

ενόσ laser. Η δομι είναι παρόμοια με αυτι των τριϊν ενεργειακϊν επιπζδων μόνο 

που αυτι τθ φορά μεταξφ τθσ μεταςτακοφσ και τθσ βαςικισ κατάςταςθσ μεςολαβεί 

άλλθ μία κατάςταςθ χαμθλισ ενζργειασ. Έτςι μόνο ζνα πολφ μικρό κομμάτι του 

πλθκυςμοφ βρίςκεται ςτθ βαςικι κατάςταςθ και θ ενζργεια που απαιτείται 

προκειμζνου τα μόρια ι άτομα να ξεκινιςουν ζναν νζο κφκλο διζγερςθσ 

αποδιζγερςθσ είναι πολφ μικρότερθ[3].  

     

 

 

Σχήμα 3.5: Ενεργειακό διϊγραμμα laser τεςςϊρων ενεργειακών επιπϋδων 

 

    Αναςτροφι πλθκυςμοφ ςτα υπάρχοντα lasers επιτυγχάνεται με δφο τρόπουσ, 

οπτικά και θλεκτρικά. Στθν οπτικι άντλθςθ, φωσ από μία ιςχυρι πθγι απορροφάται 

από το ενεργό υλικό και τα άτομα διεγείρονται ςτο ανϊτερο επίπεδο άντλθςθσ. 

Αυτι θ μζκοδοσ είναι ιδιαίτερα κατάλλθλθ για lasers ςτερεϊν και lasers υγρϊν 

(χρωςτικϊν). Η θλεκτρικι άντλθςθ επιτυγχάνεται μζςω μιασ ιςχυρισ θλεκτρικισ 

εκκζνωςθσ και είναι ιδιαίτερα κατάλλθλθ για lasers αερίων και θμιαγωγϊν[7]. 
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    Το φωσ το οποίο παράγεται από το ενεργό μζςο πρζπει πριν «βγει» από αυτό να 

υποςτεί μία διαδικαςία ενίςχυςθσ. Η διαδικαςία αυτι επιτυγχάνεται μζςω ενόσ 

αντθχείου, δφο κατόπτρων τα οποία ζχουν τοποκετθκεί ςτα άκρα τθσ οπτικισ 

κοιλότθτασ. Το ζνα ανακλά πλιρωσ (100%) ενϊ το άλλο, που αποτελεί ουςιαςτικά 

και τθν ζξοδο του laser, ανακλά μερικϊσ (80-98%) τθ φωτεινι ακτινοβολία. Για να 

υπάρξει ενίςχυςθ τθσ φωτεινισ ακτινοβολίασ όμωσ πρζπει θ ακτινοβολία που 

ανακλάται από τα κάτοπτρα να βρίςκεται ςτθν ίδια φάςθ με τθν ακτινοβολία που 

παράγεται από το ενεργό μζςο. Αυτό ςυνεπάγεται ότι το μικοσ τθσ κοιλότθτασ 

πρζπει να είναι τζτοιο ϊςτε να «χωρά» ακριβϊσ ζναν ακζραιο αρικμό θμιμθκϊν 

κφματοσ. Το μικοσ τθσ κοιλότθτασ δθλαδι, πρζπει να δίνεται από τθν εξίςωςθ: L= 

nλ/2 όπου λ το μικοσ κφματοσ του φωτόσ και n ζνασ ακζραιοσ αρικμόσ[4]. 

 

3.2.3. Συςτόματα lasers που χρηςιμοποιούνται ςτη φωτοδυναμικό θεραπεύα 

    Ιςτορικά τα lasers ιόντων αργοφ και ατμϊν μετάλλων ιταν τα πρϊτα lasers τα 

οποία χρθςιμοποιικθκαν ςτθ φωτοδυναμικι κεραπεία. Οι λόγοι για τουσ οποίουσ 

επικράτθςαν τα πρϊτα χρόνια τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ ιταν ότι τα lasers 

αυτά ςυνδφαηαν μερικά χαρακτθριςτικά όπωσ υψθλι ιςχφ εξόδου και τθ 

δυνατότθτα να ςυνδεκοφν με lasers χρωςτικϊν τα οποία ζδιναν ακτινοβολία μικουσ 

κφματοσ κατάλλθλου για τθ διζγερςθ των πορφυρινϊν, που ιταν και οι πρϊτοι 

φωτοευαιςκθτοποιθτζσ. Αργότερα για τθν άντλθςθ των lasers χρωςτικϊν από 

αρκετζσ ερευνθτικζσ ομάδεσ χρθςιμοποιικθκαν και κάποια lasers ςτερεάσ 

κατάςταςθσ ςε ςυνδυαςμό με μθ γραμμικοφσ κρυςτάλλουσ διπλαςιαςμοφ 

ςυχνότθτασ. Σιμερα πρακτικά, τα μόνα lasers τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςτθ 

φωτοδυναμικι κεραπεία είναι τα διοδικά τα οποία εμφανίηουν πλθκϊρα 

πλεονεκτθμάτων ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα lasers για τθ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι [2]. 

 

3.2.3.1. Lasers ιόντων αργού 

    Τα lasers αργοφ ιταν από τα πιο ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενα lasers ςτθ 

φωτοδυναμικι κεραπεία. Το αζριο αργό και πιο ςυγκεκριμζνα τα ιόντα αργοφ που 

παράγονται μετά από ςφγκρουςθ των ατόμων του αερίου με θλεκτρόνια που 

παράγονται κατά τθ διάρκεια θλεκτρικισ εκκζνωςθσ, αποτελοφν το ενεργό μζςο 

αυτϊν των lasers. Τα lasers αυτά ζχουν γραμμζσ ςτθν υπεριϊδθ αλλά και τθν ορατι 

περιοχι του φάςματοσ. Οι γραμμζσ οι οποίεσ χρθςιμοποιικθκαν ςτθ φωτοδυναμικι 

κεραπεία είναι οι δφο γραμμζσ ςτθν ορατι περιοχι ςτα 488 και 514 nm. Η ςυνολικι 

ιςχφσ εξόδου τουσ μπορεί να φτάςει τα 20 W κακϊσ όμωσ θ αποδοτικότθτα του 
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laser είναι αρκετά χαμθλι, απαιτοφν ςχετικά μεγάλα ποςά θλεκτρικισ ενζργειασ και 

ψφξθ με νερό. Τα lasers αυτά είναι ογκϊδθ και πρακτικά ακίνθτα. Τα πιο νζα 

ςυςτιματα laser αργοφ τα οποία ζχουν χαμθλότερθ ιςχφ εξόδου 10 W μποροφν να 

ψυχκοφν με αζρα. Παρόλα αυτά, τα lasers αυτά ζχουν αρκετά υψθλό κόςτοσ 

λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ. Ένα άλλο ςθμαντικό μειονζκτθμα τθσ χριςθσ αυτοφ 

του laser ςτθ φωτοδυναμικι κεραπεία είναι το μικρό βάκοσ διείςδυςθσ τθσ 

ακτινοβολίασ ςε αυτά τα μικθ κφματοσ που περιορίηει τθ χριςθ του μόνο ςε 

επιφανειακοφσ καρκίνουσ. 

    Γενικά τα lasers αυτά ζχουν χρθςιμοποιθκεί κυρίωσ ςε ςυνδυαςμό με τθν m-THPC 

ςτθ γραμμι των 514 nm και για επιφανειακοφσ καρκίνουσ δερματικοφσ και 

γυναικολογικοφσ καρκίνουσ. Επίςθσ, για να χρθςιμοποιθκοφν ςτθ φωτοδυναμικι 

κεραπεία πρζπει να μειωκεί κατά πολφ θ ακτινοβόλθςθ mW/cm2, γεγονόσ που 

κακιςτά απαραίτθτθ τθ χριςθ οπτικϊν διατάξεων οι οποίεσ αυξάνουν κατά πολφ τθ 

διάμετρο τθσ διατομισ τθσ δζςμθσ αλλά και εξαςκενοφν τθν ιςχφ τθσ δζςμθσ[2,5].  

 

3.2.3.2. Lasers χρωςτικών αντλούμενα από lasers αργού 

    Τα lasers χρωςτικϊν μποροφν να λειτουργιςουν χρθςιμοποιϊντασ για τθν 

άντλθςι ςου τουσ λάμπεσ ι κάποια άλλα lasers. Στθ φωτοδυναμικι κεραπεία 

χρθςιμοποιικθκαν και χρθςιμοποιοφνται ακόμθ ςυςτιματα τα οποία αντλοφνται 

από κάποια άλλα lasers. Οι πιο ςυνθκιςμζνεσ χρωςτικζσ που χρθςιμοποιοφνται για 

τθ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι είναι αυτζσ που εκπζμπουν ακτινοβολία ςτθν περιοχι 

μεταξφ 600 και 650 nm περιοχι ςτθν οποία απορροφοφν οι πορφυρίνεσ και το 

βάκοσ διείςδυςθσ τθσ ακτινοβολίασ είναι ικανοποιθτικό. Οι χρωςτικζσ αυτζσ είναι θ 

ροδαμίνθ Β, θ ροδαμίνθ 101 και θ ςουλφοροδαμίνθ 640. Για τθν άντλθςθ των lasers 

αυτϊν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και οι δφο γραμμζσ του laser αργοφ ςτθν 

περιοχι του ορατοφ. 

    Τα ςυςτιματα αυτά δίνουν τελικι ιςχφ ζωσ 1 W και είναι ςυνεχι. Τα κφρια 

μειονεκτιματα αυτϊν των ςυςτθμάτων είναι ότι είναι ογκϊδθ αλλά και απαιτοφν 

υψθλοφ επιπζδου τεχνικι υποςτιριξθ για τθν ευκυγράμμιςθ και τθ ςυχνι 

ςυντιρθςι τουσ. Το κφριο πλεονζκτθμα αυτϊν των ςυςτθμάτων είναι ότι θ διατομι 

τθσ δζςμθσ ζχει διάμετρο < 1mm και άρα μπορεί εφκολα να οδθγθκεί ςε οπτικι ίνα. 

Η διάμετροσ τθσ ίνασ μπορεί να ποικίλει από 200-600 μm ανάλογα με το εμβαδόν 

τθσ βλάβθσ που πρζπει να κεραπευκεί. Η ακτινοβολία που παράγεται από αυτά τα 

ςυςτιματα ανικει ςε μία πολφ μικρι φαςματικι περιοχι των 5-10 nm. Η ςφνδεςθ 

των ςυςτθμάτων αυτϊν με ενδοςκόπια επζτρεψε και τθ χριςθ αυτϊν των 
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ςυςτθμάτων ςε φωτοδυναμικι κεραπεία εςωτερικϊν οργάνων όπωσ οι πνεφμονεσ, 

ο οιςοφάγοσ, ο φάρυγγασ και ο λάρυγγασ και θ ουροδόχοσ κφςτθ[2,5,8]. 

 

3.2.3.3. Lasers ατμών μετϊλλων 

    Το ενεργό μζςο αυτϊν των ςυςτθμάτων είναι μίγμα νζου (gas-Ne) και ατμϊν 

μετάλλου, το οποίο μπορεί να είναι χαλκόσ (copper) ι χρυςόσ (gold). Τα lasers αυτά 

λειτουργοφν ςε ςχετικά υψθλζσ κερμοκραςίεσ (περίπου 1500 C), και θ διζγερςθ 

επιτυγχάνεται μζςω θλεκτρικισ εκκζνωςθσ. Το μικοσ κφματοσ εκπομπισ εξαρτάται 

από το μζταλλο που χρθςιμοποιείται. Το laser χαλκοφ ζχει δφο γραμμζσ ςτθν 

πράςινθ περιοχι του φάςματοσ ςτα 511 και 578 nm, ενϊ ο χρυςόσ ζχει μία γραμμι 

ςτθν κόκκινθ περιοχι ςτα 628 nm και μια αςκενζςτερθ υπεριϊδθ περιοχι, ςτα 312 

nm. Τα lasers ατμϊν μετάλλων είναι παλμικά lasers με διάρκεια παλμοφ 10-50 ns 

και με ρυκμοφσ επαναλθψιμότθτασ παλμοφ περίπου 5-15 kHz. Η ιςχφσ εξόδου 

αυτϊν των ςυςτθμάτων κυμαίνεται από μερικά W ζωσ μερικζσ δεκάδεσ W ενϊ θ 

διατομι τθσ δζςμθσ ζχει εμβαδόν 1-3 cm2. 

    Ο όγκοσ που καταλαμβάνουν είναι ςθμαντικά μικρότεροσ ςε ςχζςθ με τον όγκο 

των lasers αργοφ, αλλά και πάλι δεν μποροφν να χαρακτθριςτοφν φορθτά. Τα 

παλαιότερα lasers ατμϊν μετάλλων, μάλιςτα, απαιτοφςαν ειδικι παροχι ρεφματοσ 

και ψφξθ με νερό. Σιμερα, το ςθμαντικότερο πρόβλθμα που παρουςιάηουν είναι ότι 

λόγω τθσ υψθλισ κερμοκραςίασ ςτθν οποία πρζπει να βρεκοφν οι ατμοί, απαιτοφν 

μεγάλα χρονικά για να «ηεςτακοφν» και να «κρυϊςουν», κάτι το οποίο τα κακιςτά 

δφςχρθςτα ςτθν κακθμερινι κλινικι πρακτικι. Ένα δεφτερο, επίςθσ ςθμαντικό 

μειονζκτθμα, είναι ότι το laser χρυςοφ το οποίο κα μποροφςε να ςυνδυαςτεί 

απευκείασ με κάποιον φωτοευαιςκθτοποιθτι χωρίσ τθν ανάγκθ κάποιου άλλου 

laser π.χ. χρωςτικϊν, ζχει πάρα πολφ υψθλό κόςτοσ ςυντιρθςθσ αφοφ οι ατμοί 

πρζπει να αναπλθρϊνονται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα[9]. 

 

3.2.3.4. Lasers ςτερεϊσ κατϊςταςησ Nd:YAG 

    Τα Nd:YAG είναι lasers ςτερεάσ κατάςταςθσ. Ωσ ενεργό μζςο ζχουν ζναν 

ςυνκετικό κρφςταλλο, γρανάτθ νιτρίου-αργίλου (YAG, Yttrium Aluminum Garnet), 

εμπλουτιςμζνο με προςμίξεισ περίπου 1-2 % από τθ ςπάνια γαία νεοδφμιο (Nd). Η 

κφρια γραμμι αυτοφ του laser βρίςκεται ςτθν περιοχι του κοντινοφ υπερφκρου ςτα 

1064 nm. Ο κρφςταλλοσ Nd:YAG διεγείρεται (αντλείται) από λάμπεσ φλασ (flash 

lamps). Η ςυνολικι απόδοςθ του laser είναι αρκετά χαμθλι, περίπου 0.1-1.0%. Η 
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κερμότθτα που δθμιουργείται κατά τθ λειτουργία είναι πολφ μεγάλθ γεγονόσ το 

οποίο κάνει απαραίτθτθ τθ χριςθ ςυςτιματοσ ψφξθσ νεροφ. Επίςθσ, για να 

επιτευχκεί ιςχφσ εξόδου ίςθ με 100 W, είναι απαραίτθτθ θλεκτρικι ιςχφσ ειςόδου 7 

- 10 kW, περίπου. Αυτοφ του είδουσ θ τροφοδοςία απαιτεί ειδικι γραμμι 

τροφοδοςίασ, όπωσ 220 V, τρεισ φάςεισ και 40 A. Το ςφςτθμα ψφξθσ νεροφ ι θ 

ειδικι γραμμι τροφοδοςίασ δεν είναι απαραίτθτεσ εάν θ ςυνεχισ ζξοδοσ-εκπομπι 

του laser είναι χαμθλότερθ από 50 W. Τα lasers Nd:YAG μποροφν να λειτουργιςουν 

είτε με ςυνεχι (CW) είτε με παλμικό τρόπο (pulsed), με διάρκεια παλμοφ που 

κυμαίνεται από ps ζωσ ms.  

    Στθ φωτοδυναμικι κεραπεία τα lasers αυτά χρθςιμοποιοφνται μόνο με 

ςυνδυαςμό μθ γραμμικϊν κρυςτάλλων οι οποίοι μποροφν να δϊςουν διπλαςιαςμό 

ι τριπλαςιαςμό ςυχνότθτασ και κατά ςυνζπεια να δϊςουν γραμμζσ ςτα 532 και 266 

nm. Γενικά τα lasers αυτά ωσ αυτόνομα ςυςτιματα ζχουν χρθςιμοποιθκεί ελάχιςτα 

ςτθ φωτοδυναμικι κεραπεία εν αντικζςει με άλλεσ εφαρμογζσ και γιατί ςε αυτά τα 

μικθ κφματοσ το βάκοσ διείςδυςθσ είναι πολφ μικρό, αλλά και γιατί χρειάηεται 

πολφ μεγάλθ εξαςκζνιςθ τθσ ιςχφοσ προκειμζνου θ ακτινοβόλθςθ (mW/cm2) να 

φτάςει τθν τάξθ μεγζκουσ που χρθςιμοποιείται ςτθν κλινικι φωτοδυναμικι 

κεραπεία. Ευρφτερθ ιταν θ χριςθ τουσ ωσ lasers από τα οποία αντλοφνταν τα lasers 

χρωςτικϊν[4,5,8,10].  

 

3.2.3.5. Lasers χρωςτικών αντλούμενα από laser ατμών 

    Τα lasers αυτά υπιρξαν για ζνα μεγάλο χρονικό διάςτθμα θ πιο δθμοφιλισ λφςθ 

κυρίωσ μεταξφ των Ευρωπαίων ερευνθτϊν. Σε αυτά τα ςυςτιματα για τθν άντλθςθ 

χρθςιμοποιοφνται τα lasers μετάλλων. Η τελικι ζξοδοσ αυτϊν των ςυςτθμάτων 

είναι μερικϊν εκατοντάδων mW. Τα ςυςτιματα αυτά είναι παλμικά με διάρκεια 10-

50 ns και ςυχνότθτα επαναλθψιμότθτασ παλμϊν τθσ τάξεωσ των μερικϊν kHz.  

    Επειδι και θ δζςμθ των lasers μετάλλων ζχει ςχετικά μικρό εμβαδόν διατομισ θ 

ευκυγράμμιςθ των δφο lasers είναι πολφ ςθμαντικι. Επίςθσ τα ςυςτιματα αυτά 

μεταφζρουν όλα τα μειονεκτιματα των lasers μετάλλων[2,8].  

 

3.2.3.6. Διοδικϊ lasers 

    Αμζςωσ μετά τθν εφεφρεςθ και τθν καταςκευι των πρϊτων lasers διαπιςτϊκθκε 

θ ςθμαντικότθτά τουσ και το εφροσ των πεδίων ςτα οποία κα μποροφςαν να 

χρθςιμοποιθκοφν προςφζροντασ πολφ ςθμαντικι πρόοδο. Ένα από τα 
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ςθμαντικότερα μειονεκτιματα όμωσ των πρϊτων lasers, το οποίο ζχει ιδθ 

αναφερκεί, ιταν ο πολφ μεγάλοσ όγκοσ τουσ (αδυναμία μεταφοράσ) και κατά 

ςυνζπεια ο αποκλειςμόσ τουσ από κάποιεσ εφαρμογζσ. Μία από αυτζσ ιταν και οι 

τθλεπικοινωνίεσ. Η ανάπτυξθ ςυςτθμάτων lasers τα οποία κα καταλάμβαναν πολφ 

μικρότερο όγκο ϊςτε να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτισ τθλεπικοινωνίεσ 

αποτζλεςε πεδίο μετωπικισ ζρευνασ για πολλζσ επιςτθμονικζσ ομάδεσ τθ δεκαετία 

του 60. Έτςι το 1962 ςχεδόν ταυτόχρονα ανακοινϊκθκε από ερευνθτικά εργαςτιρια 

εταιρειϊν των ΗΠΑ αλλά και του ΜΙΤ (Τεχνολογικοφ Πανεπιςτθμίου τθσ 

Μαςαχουςζτθσ) θ καταςκευι laser κρυςταλλοδιόδου. 

    Τα πρϊτα αυτά ςυςτιματα αποτελοφνταν από δίοδο τθσ θμιαγϊγιμθσ ζνωςθσ 

αρςενιδίου του γαλλίου (GaAs). Τα ςυςτιματα αυτά ζγιναν δεκτά με ενκουςιαςμό 

από τθν παγκόςμια επιςτθμονικι κοινότθτα λόγω του πολφ μικροφ μεγζκουσ του 

αλλά και τθσ πολφ μικρισ απαιτοφμενθσ τάςθσ λειτουργίασ (1.5 V). Το μόνο 

μειονζκτθμα αυτϊν των πρϊτων ςυςτθμάτων ιταν ότι απαιτοφςαν υψθλι 

πυκνότθτα ρεφματοσ για τθ λειτουργίασ τουσ ςε κερμοκραςία δωματίου, οπότε για 

να προςτατευκοφν από τθν υπερκζρμανςθ ζπρεπε να λειτουργοφν ωσ παλμικά ι 

κάτω από κρυογενικζσ ςυνκικεσ. Η βελτίωςθ όμωσ τθσ τεχνολογίασ-ςφςταςθσ των 

διόδων (ετεροεπαφζσ και διπλζσ ετεροεπαφζσ) αργότερα κατζςτθςε δυνατι και τθ 

ςυνεχι λειτουργία αυτϊν των ςυςτθμάτων. 

    Σιμερα θ ηιτθςθ για αξιόπιςτεσ, μικροφ όγκου και υψθλισ φωτεινότθτασ πθγζσ 

εξακολουκεί να αυξάνεται. Τα διοδικά lasers λόγω του μικροφ όγκου και κόςτουσ 

τουσ ζχουν καταλάβει ζνα πολφ ςθμαντικό μερίδιο τθσ αγοράσ φωτεινϊν πθγϊν. Το 

2003 οι πωλιςεισ των lasers αυτϊν αυξικθκαν παγκοςμίωσ κατά 16% αγγίηοντασ τα 

3.1 διςεκατομμφρια ευρϊ. Τα διοδικά lasers βρίςκουν πια εκτόσ από τισ 

τθλεπικοινωνίεσ πολφ ςθμαντικζσ εφαρμογζσ ςε τομείσ υγείασ, ςυςτθμάτων 

αςφαλείασ και περιβάλλοντοσ. 

    Τα lasers θμιαγωγϊν εμφανίηουν πολλά κοινά αλλά και διαφορετικά 

χαρακτθριςτικά ςε ςχζςθ με όλα τα προαναφερκζντα ςυςτιματα. Το ενεργό μζςο 

ςε αυτά τα ςυςτιματα είναι ζνασ θμιαγϊγιμοσ κρφςταλλοσ διαςτάςεων ενόσ 

κόκκου άμμου. Η φωτεινι ακτινοβολία προζρχεται αυτι τθ φορά από μεταβάςεισ 

θλεκτρονίων από ςτάκμεσ υψθλότερθσ ςε ςτάκμεσ χαμθλότερθσ ενζργειασ και όχι 

από μεταβάςεισ ατόμων ι μορίων από διεγερμζνεσ ςε βαςικζσ ι καταςτάςεισ 

χαμθλότερθσ ενζργειασ.  

    Οι κρφςταλλοι θμιαγωγϊν, όπωσ και κάκε κρφςταλλοσ, αποτελοφνται από άτομα 

διατεταγμζνα ςτο χϊρο με τζτοιο τρόπο ϊςτε να εμφανίηεται περιοδικότθτα και 
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ςτουσ τρεισ άξονεσ. Τα θλεκτρόνια των ατόμων αυτϊν μποροφν να διακρικοφν ςε 

δφο κατθγορίεσ. Τα θλεκτρόνια των εςωτερικϊν και τα θλεκτρόνια των εξωτερικϊν 

ςτοιβάδων. Οι ενεργειακζσ ςτάκμεσ αυτϊν των θλεκτρονίων βρίςκονται πολφ κοντά 

με αποτζλεςμα να δθμιουργοφν ςυνεχείσ ςχεδόν ενεργειακζσ ηϊνεσ. Τα θλεκτρόνια 

των εςωτερικϊν ςτοιβάδων δε παίρνουν μζροσ ςτο ςχθματιςμό δεςμϊν μεταξφ των 

ατόμων και καταλαμβάνουν τθ χαμθλότερθ ενεργειακά ηϊνθ (Σχιμα 3.6). Οι δεςμοί 

(ςυνοχι) μεταξφ των ατόμων του κρυςτάλλου οφείλονται ςτα θλεκτρόνια που 

βρίςκονται ςτισ εξωτερικζσ ςτοιβάδεσ των ατόμων (θλεκτρόνια ςκζνουσ). Τα 

θλεκτρόνια αυτά ζχουν ενζργειεσ οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςτθ ηϊνθ ςκζνουσ. Στα 

θλεκτρόνια αυτά όμωσ εάν προςφερκεί ενζργεια μποροφν να περάςουν ςε κάποιεσ 

υψθλότερα ενεργειακά ςτάκμεσ, ςε ςτάκμεσ που ανικουν ςτθ ηϊνθ αγωγιμότθτασ. 

Τα θλεκτρόνια που ανικουν ςε αυτιν τθ ηϊνθ παρουςιάηουν μεγαλφτερο βακμό 

ελευκερίασ και μποροφν να κινθκοφν μζςα ςτον κρφςταλλο. Μεταξφ των ηωνϊν 

αγωγιμότθτασ και ςκζνουσ μεςολαβεί μία περιοχι ενεργειακϊν ςτακμϊν οι οποίεσ 

είναι απαγορευμζνεσ (ηϊνθ χάςματοσ). Η διαφορά ενζργειασ μεταξφ των δφο ηωνϊν 

ςυμβολίηεται με Eg, ενϊ θ ενζργεια Fermi με Εf. 

 

 

Σχήμα 3.6: Σχηματικό διϊγραμμα ενεργειακών ζωνών των ηλεκτρονύων μονωτών, αγωγών 

και ημιαγωγών 

 

    Η αγωγιμότθτα ενόσ υλικοφ εξαρτάται από το πόςο μεγάλθ ι μικρι είναι θ Eg. Για 

τουσ μονωτζσ θ διαφορά ενζργειασ μεταξφ των δφο ενεργειακϊν ηωνϊν είναι πάρα 
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πολφ μεγάλθ. Για αυτό και θ ροι ρεφματοσ ςε αυτά τα υλικά υπό κανονικζσ 

ςυνκικεσ είναι πρακτικά αδφνατθ. Στουσ αγωγοφσ οι δφο ηϊνεσ 

αλλθλεπικαλφπτονται μερικϊσ. Η Eg είναι μθδενικι ςε αυτά τα υλικά. Κάποια από 

τα θλεκτρόνια ςκζνουσ ςυμπεριφζρονται ωσ ελεφκερα ενϊ κάποια άλλα 

χρειάηονται τθν προςφορά πολφ μικρϊν ποςϊν ενζργειασ προκειμζνου να 

ςυμπεριφερκοφν ζτςι. Οι θμιαγωγοί ζχουν τιμζσ αγωγιμότθτασ μεταξφ αγωγϊν και 

μονωτϊν. Κάτω δθλαδι από οριςμζνεσ ςυνκικεσ (προςφορά ενζργειασ) κάποια 

θλεκτρόνια ςκζνουσ μποροφν να μεταπθδιςουν ςτθ ηϊνθ αγωγιμότθτασ.  

    Υπό κανονικζσ ςυνκικεσ ςε ζναν κρφςταλλο θ ηϊνθ ςκζνουσ είναι κατειλθμμζνθ 

ενϊ θ ηϊνθ αγωγιμότθτασ κενι. Εάν όμωσ ο κρφςταλλοσ περιζχει κάποιεσ 

προςμίξεισ θ κατάςταςθ αυτι μπορεί να διαφοροποιθκεί και να εμφανιςτεί 

ζλλειψθ (αποδζκτεσ θλεκτρονίων) ι περίςςεια (δότεσ θλεκτρονίων). Εάν ςτον 

κρφςταλλο ζχουν προςτεκεί δότεσ ο θμιαγωγόσ χαρακτθρίηεται ωσ τφπου n. Εάν 

ςτον κρφςταλλο ζχουν προςτεκεί αποδζκτεσ τότε ο θμιαγωγόσ χαρακτθρίηεται ωσ 

τφπου p.  

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.7: Αρχό λειτουργύασ ενόσ laser ημιαγωγού επαφόσ p-n με (α) μηδενικό πόλωςη και 

(β) ορθό πόλωςη 
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    Εάν τϊρα οι επιφάνειεσ δφο θμιαγωγϊν εκ των οποίων ο ζνασ είναι τφπου n και ο 

άλλοσ τφπου p ζρκουν ςε επαφι δθμιουργείται ζνα φράγμα pn ι αλλιϊσ μία 

περιοχι απογφμνωςθσ. Πιο αναλυτικά όταν οι δφο αυτζσ περιοχζσ ζρκουν ςε επαφι 

λόγω του διαφορετικοφ φορτίου θλεκτρόνια από τον n θμιαγωγό κα ζρκουν προσ 

τθ διεπιφάνεια και κα εξουδετερϊςουν οπζσ του p θμιαγωγοφ. Με αυτόν τον τρόπο 

όμωσ κα δθμιουργθκοφν πεδία ςτουσ θμιαγωγοφσ τα οποία δε κα επιτρζψουν τθν 

ζλευςθ περιςςότερων θλεκτρονίων και τελικά κα παραμορφϊςουν τα άκρα των 

ηωνϊν ςκζνουσ και αγωγιμότθτασ (Σχιμα 3.7).  

    Για να επιτευχκεί το φαινόμενο laser απαραίτθτεσ είναι δφο προχποκζςεισ, να 

υπάρχει αντιςτροφι πλθκυςμϊν και ενίςχυςθ τθσ εκπεμπόμενθσ ακτινοβολίασ 

μζςα ςτο ενεργό μζςο. Η πρϊτθ από τισ δφο προχποκζςεισ θ αντιςτροφι των 

πλθκυςμϊν ικανοποιείται με μζςω εφαρμογισ κατάλλθλου πεδίου ςτθ 

διεπιφάνεια. Η δεφτερθ απαίτθςθ ςτα υπόλοιπα lasers επιτυγχάνεται μζςω των 

κατόπτρων του ςωλινα του ενεργοφ μζςου Στθν περίπτωςθ των θμιαγωγϊν το ρόλο 

των κατόπτρων μπορεί να παίξουν ανακλαςτικζσ επιςτρϊςεισ ςτουσ θμιαγωγοφσ. Αν 

και ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ αυτι θ επίςτρωςθ δεν είναι απαραίτθτθ λόγω 

του πολφ μεγάλου δείκτθ διάκλαςθσ των υλικϊν των θμιαγωγϊν (ανακλαςτικότθτα 

~35%)[5,7]. 

    Από τθν ςφςταςθ του θμιαγωγοφ εξαρτάται και το μικοσ κφματοσ εκπομπισ του 

διοδικοφ laser. Τα lasers αρςενικοφχου γαλλίου-αλουμινίου εκπζμπουν ανάλογα με 

τθν περιεκτικότθτα ςε γάλλιο και αλουμίνιο από τα 760 ζωσ τα 900 nm, τα 

αρςενικοφχου ινδίου-γαλλίου από τα 900 ζωσ τα 1100 nm. Η απόδοςθ των διοδικϊν 

lasers είναι πολφ υψθλι και κυμαίνεται από 30-40%. Ένα διoδικό laser μπορεί να 

αποτελείται από μία μόνο δίοδο (single-emitter) θ οποία ζχει μζςεσ διαςτάςεισ 1 

mm  100 μm  1 μm οπότε θ ζξοδόσ του κα είναι ςυνεχισ και τθσ τάξθσ του 1 W, 

από μία μονοδιάςτατθ ςυςτοιχία 20 περίπου διόδων (1-D array, bar) οπότε θ ζξοδόσ 

του κα κυμαίνεται από 10 ζωσ 25 W ι μία διςδιάςτατθ ςυςτοιχία διόδων, 

τοποκετθμζνεσ ςε διαςτιματα από 0.3 ζωσ 2 mm, ςυνολικοφ εμβαδοφ τθσ τάξθσ 

του 1 cm2 δίνοντασ ιςχφ τθσ τάξθσ των 100 W. 

 

33..33..  ΠΠηηγγέέσσ  μμηη  ςςύύμμφφωωννοουυ  οορρααττοούύ  φφωωττόόσσ  

    Μερικά από τα lasers τα οποία χρθςιμοποιικθκαν ι χρθςιμοποιοφνται ςτθ 

φωτοδυναμικι κεραπεία φαίνονται ςτον Πίνακα 3.1. Τα lasers όμωσ δεν είναι οι 

μόνεσ πθγζσ ακτινοβόλθςθσ οι οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθ 

φωτοδυναμικι κεραπεία. Λυχνίεσ υψθλισ ιςχφοσ ςε ςυνδυαςμό με φίλτρα 
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μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν ςε κλινικζσ εφαρμογζσ τθσ φωτοδυναμικισ 

κεραπείασ. Γενικά ωσ προσ τθ ςυντιρθςι τουσ οι λυχνίεσ είναι πιο εφκολεσ ςτο 

χειριςμό και πιο οικονομικζσ. Οι λυχνίεσ εκπζμπουν ςε ζνα μεγάλο εφροσ μθκϊν 

κφματοσ οπότε ςυνικωσ είναι απαραίτθτοσ ο ςυνδυαςμόσ ηωνοπερατά, υψθπερατά 

και βακυπερατά φίλτρων.  

 

Πίνακασ 3.1: Ιδιότητεσ των lasers που χρηςιμοποιόθηκαν και χρηςιμοποιούνται ςτη 

φωτοδυναμικό θεραπεύα 

Σύςτημα 
Μήκοσ(οι) 

Κύματοσ 

Εύροσ 

Ζώνησ 
Ακτινοβόληςη 

Διάρκεια 

παλμού 

Σύςτημα 

μεταφοράσ 

ακτινοβολίασ 

Laser αργού 
488 και 514,5 

nm 

Μονο-

χρωματικό 
0,5-1 W/cm2 Συνεχόσ 

Απευθεύασ ό 

μϋςω οπτικόσ 

ύνασ 

Laser χρωςτικών 

αντλούμενα από 

laser αργού 

600-650 nm 

(εξαρτϊται από 

τη χρωςτικό) 

5-10 nm 10-200 mW/cm2 Συνεχόσ 

Απευθεύασ ό 

μϋςω οπτικόσ 

ύνασ 

Laser ατμών 

μετϊλλου 

UV ό ορατό 

περιοχό 

(εξαρτϊται από 

το μϋταλλο) 

Μονο-

χρωματικό 
Έωσ 10 W/cm2 

10-50 ns 

παλμικό 

Απευθεύασ ό 

μϋςω οπτικόσ 

ύνασ 

Laser χρωςτικών 

αντλούμενα από 

laser ατμών 

μετϊλλου 

600-650 nm 

(εξαρτϊται από 

τη χρωςτικό) 

5-10 nm 10-500 mW/cm2 
10-50 ns 

παλμικό 

Απευθεύασ ό 

μϋςω οπτικόσ 

ύνασ 

Στερεϊσ 

κατϊςταςησ 

Για Nd:YAG 

1064, 532, 355, 

266 nm 

Μονο-

χρωματικό 
Έωσ 10 W/cm2 

10ps-30ns 

παλμικό 

Απευθεύασ ό 

μϋςω οπτικόσ 

ύνασ 

Laser χρωςτικών 

αντλούμενα από 

laser ςτερεϊσ 

κατϊςταςησ 

600-650 nm 

(εξαρτϊται από 

τη χρωςτικό) 

5-10 nm 10-500 mW/cm2 
10ps-30ns 

παλμικό 

Απευθεύασ ό 

μϋςω οπτικόσ 

ύνασ 

Lasers 

ημιαγωγών  
600-800 nm 

Μονο-

χρωματικό 

Έωσ 700 

mW/cm2 
Συνεχόσ Οπτικό ύνα 
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    Τα ηωνοπερατά φίλτρα χρθςιμοποιοφνται για να αφιςουν να περάςει 

ακτινοβολία θ οποία ζχει εφροσ μικουσ κφματοσ 10 nm, τα υψθπερατά φίλτρα 

χρθςιμοποιοφνται για να κόψουν τθν υψθλισ ιςχφοσ UV ακτινοβολία ενϊ τα 

βακυπερατά φίλτρα χρθςιμοποιοφνται για να κόψουν τθν IR ακτινοβολία θ οποία 

μπορεί να κερμάνει τουσ ιςτοφσ και να καταςτρζψει τα οπτικά του ςυςτιματοσ. 

Λόγω του μεγάλου εφρουσ τουσ οι λυχνίεσ μποροφν να ςυνδυαςτοφν με διάφορα 

φίλτρα και κατά ςυνζπεια με πολλοφσ φωτοευαιςκθτοποιθτζσ οι οποίοι 

απορροφοφν ςε διαφορετικζσ περιοχζσ.  

    Το ςθμαντικότερο μειονζκτθμα των υψθλισ ιςχφοσ των πθγϊν μθ ςφμφωνου 

ορατοφ φωτόσ ςτθ φωτοδυναμικι κεραπεία είναι ότι αν ςυνδεκοφν με οπτικζσ ίνεσ 

κα χακεί το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ενζργειάσ τουσ. Έτςι θ χριςθ τουσ ζχει 

περιοριςτεί μόνο ςε κεραπεία δερματικϊν-επιφανειακϊν βλαβϊν. Αρκετά κετικό 

κεωρείται ςτθ δερματολογία ότι το εμβαδόν τθσ κθλίδασ τθσ δζςμθσ φωτόσ είναι 

αρκετά μεγάλο με αποτζλεςμα τθν ικανοποιθτικι και γριγορθ κεραπεία ακόμθ και 

εκτεταμζνων βλαβϊν[2,8]. 

 

33..44..  ΔΔιιααττάάξξεειισσ  μμεεττααφφοορράάσσ  φφωωττεειιννήήσσ  αακκττιιννοοββοολλίίαασσ  llaasseerr  ςςττηη  

φφωωττοοδδυυννααμμιικκήή  θθεερρααππεείίαα  

    Η τοξικότθτα, θ επιλεκτικότθτα και θ επιτυχία τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ 

εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθν ποςότθτα του φωτόσ που κα μεταφερκεί ςτουσ 

καρκινικοφσ και υγιείσ ιςτοφσ. Οι απαιτιςεισ που πρζπει οπωςδιποτε να πλθροί μία 

διάταξθ μεταφοράσ τθσ φωτεινισ ακτινοβολίασ εκτόσ από τθν κατάλλθλθ 

ακτινοβόλθςθ mW/cm2 είναι θ ςυμβατότθτα και θ ςφνδεςθ αυτισ τθσ διάταξθσ με 

τισ υπάρχουςεσ χειρουργικζσ διατάξεισ π.χ. ενδοςκόπια, και θ αντιςτοίχθςθ με το 

ςχιμα του όγκου.  

 

3.4.1. Διατϊξεισ για επύπεδη επιφανειακό ακτινοβόληςη 

    Στισ περιπτϊςεισ των δερματικϊν καρκίνων κακϊσ και καρκίνων τθσ κεφαλισ 

καταλλθλότερθ κεωρείται θ επίπεδθ ακτινοβόλθςθ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ 

χρθςιμοποιοφνται οπτικζσ ίνεσ ςτθν άκρθ των οποίων ζχει προςαρμοςτεί ζνα 

ςφςτθμα μικροφακϊν. Από αυτζσ τισ διατάξεισ προκφπτει μία κθλίδα κυκλικισ 

μορφισ. Η ιςχφσ ςε αυτιν τθν κθλίδα είναι ομοιόμορφα κατανεμθμζνθ εν αντικζςει 

με τθν κατανομι τθσ ιςχφοσ που κα προζκυπτε εάν ζλειπε το ςφςτθμα μικροφακϊν. 
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Η διάμετροσ αυτισ τθσ κθλίδασ αυξάνεται με αφξθςθ τθσ απόςταςθσ μεταξφ του 

άκρου τθσ ίνασ και του ακτινοβολοφμενου επιπζδου[8,9].  

    Πριν τθ φωτοδυναμικι κεραπεία με διατάξεισ επίπεδθσ ακτινοβόλθςθσ, 

εντοπίηονται τα όρια τθσ καρκινικισ περιοχισ και μετράται θ μζγιςτθ διάμετρόσ τθσ. 

Η απόςταςθ του άκρου τθσ ίνασ υπολογίηεται ζτςι ϊςτε θ φωτεινι κυκλικι κθλίδα 

που κα ςχθματίςει να καλφπτει όλθ τθν καρκινικι περιοχι κακϊσ και ζναν μικρό 

δακτφλιο φαινομενικά υγιϊν ιςτϊν γφρω από αυτιν. Στθ ςυνζχεια υπολογίηεται το 

εμβαδόν αυτισ τθσ περιοχισ προκειμζνου να υπολογιςτεί αντίςτοιχα και θ 

επικυμθτι ιςχφσ εξόδου του laser (mW) βάςει τθσ επικυμθτισ ακτινοβόλθςθσ 

(mW/cm2)[10]. 

 

3.4.2. Διατϊξεισ για επιφανειακό κυλινδρικό ακτινοβόληςη 

    Κάποια όργανα όπωσ ο οιςοφάγοσ ι οι πνεφμονεσ δε μποροφν να 

ακτινοβολθκοφν με διατάξεισ επίπεδθσ ακτινοβόλθςθσ γιατί το ςχιμα τουσ μοιάηει 

με το εςωτερικό κάποιου ςωλινα και οι βλάβεσ αναπτφςςονται εςωτερικά και 

περιμετρικά αυτϊν των ςωλινων. Άρα ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ απαιτείται 

κυλινδρικι ςυμμετρία. Οι πρϊτεσ διατάξεισ οι οποίεσ αναπτφχκθκαν για αυτό το 

ςκοπό ιταν οι κυλινδρικοί διαχφτεσ, οι οποίοι είναι κυλινδρικζσ διατάξεισ ςτο άκρο 

τθσ ίνασ οι οποίεσ διαχζουν τθ φωτεινι ακτινοβολία ομοιόμορφα ςε κυλινδρικι 

ςυμμετρία. Οι διαχφτεσ βρίςκονται ςτο άκρο τθσ ίνασ ζχουν διάμετρο λίγο 

μεγαλφτερθ από τθ διάμετρο τθσ ίνασ και μικοσ από 1-10 cm. Ανάλογα με το μικοσ 

τθσ βλάβθσ επιλζγεται και ο κατάλλθλοσ διαχφτθσ. 

    Για αυτι τθ ςυμμετρία ακτινοβόλθςθσ ζχουν επίςθσ καταςκευαςτεί και 

κακετιρεσ οι οποίοι καταλιγουν ςε κυλινδρικά μπαλονάκια μζςα ςτα οποία 

καταλιγει θ ίνα. Τα μπαλονάκια περιζχουν ςυνικωσ κάποιο υλικό το οποίο διαχζει 

ομοιόμορφα το φωσ ενϊ ςε αυτά ειςάγεται αζρασ ϊςτε να μποροφν να 

ςτακεροποιιςουν τα τοιχϊματα του ακτινοβολοφμενου βρόγχου ι οιςοφάγου. Τα 

μπαλονάκια αυτά ζχουν μαφρθ επίςτρωςθ ςτο άκρα τουσ ϊςτε να ακτινοβολοφνται 

μόνο τα τοιχϊματα των οργάνων. Ανάλογα με τθ βλάβθ μποροφν εκτόσ από τα άκρα 

του να επιςτρωκεί και κάποιο μζροσ από τα πλευρικά τοιχϊματα ζτςι ϊςτε θ 

ακτινοβόλθςθ να μθ γίνεται ςε 360ο αλλά ςε 180ο ι 240ο. Οι διατάξεισ αυτζσ 

ςυνικωσ ειςάγονται ςτουσ βρόγχουσ ι τον οιςοφάγο μζςω ενδοςκοπίων[9,8]. 
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3.4.3. Διατϊξεισ για ενδοώςτικό ακτινοβόληςη 

    Εάν ο όγκοσ βρίςκεται κάτω από κάποιουσ υγιείσ ιςτοφσ ι ζχει μεγάλο βάκοσ (> 1 

cm) τότε καμία από τισ παραπάνω διατάξεισ δεν είναι κατάλλθλθ. Στθν περίπτωςθ 

αυτι μετά το laser μεςολαβεί ζνασ διαχωριςτισ δζςμθσ. Η διάταξθ αυτι διαχωρίηει 

τθ δζςμθ του laser ςε 2-4 μζρθ τα οποία οδθγοφνται ςε οπτικζσ ίνεσ. Αυτζσ 

τοποκετοφνται μζςα ςε χειρουργικζσ βελόνεσ οι οποίεσ ζχουν εμφυτευτεί ςε 

κατάλλθλεσ αποςτάςεισ και βάκθ μζςα ςτον όγκο. Θεωρθτικά κάκε οπτικι ίνα 

πιςτεφεται ότι είναι αρκετι για να ακτινοβολιςει μία ςφαίρα διαμζτρου 1 cm. 
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44..11..  ΕΕιιςςααγγωωγγήή  

    Το δζρμα είναι το μεγαλφτερο όργανο του ανκρϊπινου ςϊματοσ με μζςθ 

επιφάνεια περίπου 2 m2, βάροσ 4 kg ενϊ το πάχοσ του ςτισ περιςςότερεσ περιοχζσ 

πλθςιάηει τα 2 mm[1].  

 

 

Σχήμα 4.1: Δομή του δέρματοσ 

Κεφάλαιο  4 

ΦΦωωττοοδδιιάάγγννωωςςηη  κκααιι  ΦΦωωττοοδδυυννααμμιικκήή  
ΘΘεερρααππεείίαα  ΜΜηη  ΜΜεελλααννωωμμααττιικκώώνν  
ΔΔεερρμμααττιικκώώνν  ΚΚααρρκκιιννιικκώώνν  ΌΌγγκκωωνν  
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    Το δζρμα αποτελείται από δφο ςτιβάδεσ, τθν εξωτερικι επικθλιακι ςτιβάδα θ 

οποία ονομάηεται επιδερμίδα, και ζχει πάχοσ που κυμαίνεται μεταξφ των 75 και των 

150 μm εκτόσ από τισ παλάμεσ και τα πζλματα των ποδιϊν ςθμεία ςτα οποία το 

πάχοσ τθσ μπορεί να φτάςει και τα 600 μm, και τθν εςωτερικι ςτιβάδα θ οποία 

ονομάηεται χόριο ι κυρίωσ δζρμα λόγω του ότι αποτελεί και τθν κυρίωσ μάηα του. 

Κάτω από το χόριο βρίςκεται ζνασ χαλαρόσ ςυνδετικόσ ιςτόσ ο οποίοσ περιζχει 

άφκονο λίποσ και ονομάηεται υπόδερμα ι υποδόριοσ ιςτόσ (Σχιμα 4.1). Το δζρμα 

διακζτει επίςθσ και κάποια εξαρτιματα τα οποία είναι οι αδζνεσ-ςμθγματογόνοι 

και ιδρωτοποιοί-τα νφχια και οι τρίχεσ[2]. 

 

44..22..  ΗΗ  δδοομμήή  ττοουυ  δδέέρρμμααττοοσσ  

4.2.1. Επιδερμικά κύτταρα 

    Η επιδερμίδα αποτελείται από τζςςερα είδθ κυττάρων: 

 Τα επικθλιακά (κερατινοκφτταρα) 

 Τα μελανοκφτταρα 

 Τα κφτταρα του Langerhans 

 Τα κφτταρα του Merkel 

    Τα κερατινοκφτταρα είναι τα κφτταρα που κατακλφηουν τθν επιδερμίδα. Τα 

κερατινοκφτταρα τθσ βαςικισ ςτιβάδασ παρουςιάηουν τθ μζγιςτθ μιτωτικι 

δραςτθριότθτα. Το κυτταρόπλαςμα των κερατινοκυττάρων περιζχει ριβοςωμάτια, 

μιτοχόνδρια και τονοϊνίδια, δθλαδι πολυπεπτίδια, που ςυμμετζχουν ςτθν 

καταςκευι των δεςμοςωμάτων, τα οποία ςυνδζουν τα κφτταρα τθσ επιδερμίδασ 

μεταξφ τουσ. 

    Τα μελανοκφτταρα βρίςκονται μεταξφ και κάτω από τα κφτταρα τθσ βαςικισ 

ςτιβάδασ και είναι υπεφκυνα για τθν παραγωγι μελανίνθσ. Η ποςοτικι τουσ ςχζςθ 

με τα κφτταρα τθσ βαςικισ ςτιβάδασ είναι 1/5. Τα μελανοκφτταρα είναι κφτταρα 

νευρογενοφσ προζλευςθσ και φζρουν δενδρίτεσ που διακλαδίηονται μεταξφ των 

επικθλιακϊν κυττάρων. Οι δενδρίτεσ είναι γεμάτοι από μελανοςϊματα, κοκκία τα 

οποία περιζχουν μελανίνθ προερχόμενθ από τθ διαδικαςία τθσ μελανογζνεςθσ. Ο 

αρικμόσ των μελανοκυττάρων είναι ο ίδιοσ ςε όλεσ τισ φυλζσ, οι οποίεσ όμωσ 

διαφζρουν ωσ προσ τον αρικμό και το μζγεκοσ των μελανοςωμάτων. Τα 

μελανοςϊματα που βρίςκονται ςτουσ δενδρίτεσ των μελανοκυττάρων, 

φαγοκυτταρϊνονται από τα επικθλιακά κφτταρα και περιβάλλουν τον πυρινα τουσ, 
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προςτατεφοντάσ τα ζτςι από τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία. Κάκε μελανοκφτταρο, 

όπωσ φαίνεται και από τθν αναλογία τουσ ωσ προσ τα επικθλιακά κφτταρα, 

τροφοδοτεί αρκετά επικθλιακά κφτταρα με μελανοςϊματα[2]. 

    Τα κφτταρα του Langerhans είναι δενδριτικά κφτταρα που βρίςκονται πάνω από 

τθ βαςικι ςτιβάδα και μετά τθν ενθλικίωςθ αποτελοφν το 3-8% του επιδερμικοφ 

πλθκυςμοφ κυττάρων. Τα κφτταρα αυτά ςυμμετζχουν ςτθν ανοςολογικι λειτουργία 

και είναι υπεφκυνα για τθν αναγνϊριςθ και παρουςίαςθ των αλλεργιογόνων ςτα 

λεμφοκφτταρα. Τα κφτταρα του Langerhans προζρχονται από το μυελό των οςτϊν 

και μεταναςτεφουν ςτθν επιδερμίδα μασ κατά τθ 12θ-14θ  εβδομάδα τθσ κφθςθσ. Τα 

κφτταρα του Merkel, είναι υπεφκυνα για τθν αιςκθτικι λειτουργία του δζρματοσ και 

είναι άφκονα ςε περιοχζσ όπου δεν παρατθρείται τριχοφυΐα[1].  

 

4.2.2. Η δομή τησ επιδερμίδασ 

    Η επιδερμίδα αποτελείται από τζςςερισ ςτιβάδεσ κερατινοκυττάρων, οι οποίεσ 

από τθν επιφάνεια του δζρματοσ προσ το χόριο είναι οι εξισ: 

 Κεράτινθ ςτιβάδα 

 Κοκκιϊδθσ ςτιβάδα 

 Μαλπιγιανι ι ακανκωτι ςτιβάδα 

 Βαςικι ι μθτρικι ςτιβάδα 

    Η βακφτερθ από τισ ςτιβάδεσ τθσ επιδερμίδασ είναι θ βαςικι ςτιβάδα θ οποία 

αποτελείται από μία ςυςτοιχία επικθλιακϊν κυττάρων ςχεδόν ορκογωνίου 

ςχιματοσ, τα οποία διατάςςονται το ζνα δίπλα ςτο άλλο και ςυνδζονται μεταξφ 

τουσ μζςω δεςμοςωμάτων. Τα κφτταρα τθσ βαςικισ ςτιβάδασ πολλαπλαςιάηονται 

και ανεβαίνουν προσ τθν επιφάνεια περνϊντασ από τα διάφορα ςτάδια 

διαφοροποίθςθσ με ςκοπό να ςχθματίςουν τελικϊσ τθν κεράτινθ ςτιβάδα. Η 

διαδικαςία αυτι ονομάηεται κερατινοποίθςθ και διαρκεί κατά μζςο όρο 28 θμζρεσ. 

    Πάνω από τθ βαςικι ςτιβάδα βρίςκεται θ Μαλπιγιανι ι ακανκωτι ςτιβάδα, θ 

οποία πιρε το όνομά τθσ από τα δεςμοςϊματα τα οποία ςυνδζουν τα κφτταρα 

μεταξφ τουσ τα οποία μοιάηουν με άκανκεσ. Η ςτιβάδα αυτι αποτελείται εν 

αντικζςει με τθ βαςικι από πολλζσ ςυςτοιχίεσ κυττάρων. Τθσ ςτιβάδασ αυτισ 

ζπεται θ κοκκιϊδθσ ςτιβάδα θ οποία περιζχει κοκκία κερατοχαλίνθσ, τα οποία 

αποτελοφν τθν πρόδρομθ ουςία τθσ κερατίνθσ. Τα κφτταρα τθσ ςτιβάδασ αυτισ 

περιζχουν επίςθσ και κάποια λιπίδια τα οποία αποβάλλονται ςτο μεςοκυττάριο 

διάςτθμα και ςυμβάλλουν ςτθν κυτταρικι ςυνοχι.  
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Σχήμα 4.2: Διαφοροποίηςη κερατινοκυττάρων 

 

    Η κεράτινθ, θ εξωτερικι ςτιβάδα τθσ επιδερμίδασ, αποτελείται από τα πλζον 

επίπεδα απφρθνα κφτταρα (πετάλια), με κεραμωτι αλλθλουχία. Τα κφτταρα αυτισ 

τθσ ςτιβάδασ ςυνενϊνονται αρκετά ςτακερά μεταξφ τουσ, δθμιουργϊντασ ζνα πολφ 

ςθμαντικό φραγμό προσ το περιβάλλον προςδίδοντασ με αυτόν τον τρόπο μία πολφ 

ςθμαντικι ιδιότθτα ςτο δζρμα, τθν αδιαπερατότθτα.  

    Στισ παλάμεσ και τα πζλματα, μεταξφ τθσ κεράτινθσ και τθσ κοκκιϊδουσ ςτιβάδασ, 

υπάρχει μία επιπλζον ςτιβάδα θ διαυγισ, θ οποία ονομάςτθκε ζτςι λόγω του ότι δε 

βάφεται από τισ κοινζσ χρωςτικζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ βαφι των άλλων 

ςτιβάδων[2]. 

 

4.2.3. Χόριο ή κυρίωσ δέρμα 

    Το χόριο τρζφει και υποςτθρίηει τθν επιδερμίδα. Στο χόριο υπάρχουν αυτόχκονα 

και ετερόχκονα κφτταρα. Τα περιςςότερα από τα αυτόχκονα κφτταρα είναι 

ινοβλάςτεσ, οι οποίοι ςυνκζτουν τριϊν ειδϊν ίνεσ, τισ ίνεσ κολλαγόνου, τισ 

ελαςτικζσ και τισ δικτυωτζσ ίνεσ. Οι βαςικοκυτταρικζσ ίνεσ είναι οι ίνεσ κολλαγόνου 

οι οποίεσ εξαςφαλίηουν τθ δομικι υποςτιριξθ του δζρματοσ. Οι ίνεσ κολλαγόνου 

είναι παχφτερεσ και τραχφτερεσ ςτο βακφτερο ςτρϊμα του χορίου, δικτυωτό 
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ςτρϊμα, ςε ςχζςθ με το επιφανειακό ςτρϊμα, κθλϊδεσ ςτρϊμα, όπου οι ίνεσ 

κολλαγόνου είναι λεπτότερεσ και χαλαρότερεσ. Οι ελαςτικζσ ίνεσ εξαςφαλίηουν τθν 

ελαςτικότθτα του δζρματοσ. Τα ετερόχκονα κφτταρα διακρίνονται ςε 

μαςτοκφτταρα, μακροφάγα και λεμφοκφτταρα. 

    Το χόριο ςυνδζεται με τθν επιδερμίδα μζςω καταδφςεων τθσ επιδερμίδασ και 

αντίςτοιχεσ αναδφςεισ του χορίου οι οποίεσ ονομάηονται κθλζσ. Η βαςικι 

μεμβράνθ, θ μεμβράνθ δθλαδι που χωρίηει το χόριο από τθν επιδερμίδα 

αποτελείται από δφο πζταλα διακριτά από το θλεκτρονικό μικροςκόπιο. Τα πζταλα 

αυτά είναι το διαυγζσ πζταλο (Lamina Lucida) που ζρχεται ςε επαφι με τθ βαςικι 

ςτιβάδα και το πυκνό πζταλο (Lamina Densa) το οποίο ζρχεται ςε επαφι με το 

χόριο. Το πυκνό πζταλο είναι πλοφςιο ςε ινίδια κολλαγόνου (achoring fibrils) τα 

οποία δζνουν τθν επιδερμίδα με το χόριο. Η ζνωςθ αυτι εξαςφαλίηει μθχανικι 

υποςτιριξθ τθσ επιδερμίδασ και λειτουργεί και ωσ θμιδιαπερατό φίλτρο το οποίο 

ρυκμίηει τθ δίοδο των ουςιϊν από τθν επιδερμίδα ςτο χόριο και αντίςτροφα[2]. 

 

4.2.4. Αγγεία και νεύρα του δέρματοσ 

    Τα αγγεία του δζρματοσ (αρτθρίεσ, φλζβεσ και τριχοειδι) δθμιουργοφν 2 κφρια 

οριηόντια πλζγματα, το εν τω βάκει αγγειακό πλζγμα, το οποίο βρίςκεται κοντά ςτο 

υποδόριο λίποσ και τροφοδοτεί τουσ ιδρωτοποιοφσ αδζνεσ και τουσ κυλάκουσ των 

τριχϊν και το αγγειακό πλζγμα το οποίο βρίςκεται ςτο ανϊτερο χόριο (κθλϊδεσ 

ςτρϊμα) και εκπζμπει τισ τριχοειδείσ αγκφλεσ οι οποίεσ αιματϊνουν τισ ανϊτερεσ 

ςτιβάδεσ του χορίου και τθν επιδερμίδα. 

    Στο χόριο υπάρχουν επίςθσ λεμφαγγεία, όπωσ επίςθσ και πλικοσ αιςκθτικϊν 

νεφρων και νευρικϊν απολιξεων τα οποία εξαςφαλίηουν τθν αίςκθςθ τθσ αφισ και 

τισ πολλαπλζσ παραλλαγζσ τθσ (πόνοσ, αίςκθςθ ψυχροφ-κερμοφ, πίεςθσ κλπ)[1,2]. 

 

44..33..  ΚΚααρρκκίίννοοσσ  ττοουυ  δδέέρρμμααττοοσσ  

    Ο καρκίνοσ του δζρματοσ άρχιςε να απαςχολεί ςυςτθματικά τθν ζρευνα τα 

τελευταία χρόνια. Μζχρι πριν 20 χρόνια περίπου, κεωροφνταν ότι ο καρκίνοσ του 

δζρματοσ δεν παρουςίαηε ιδιαίτερο ενδιαφζρον λόγω του ότι δεν απειλοφςε άμεςα 

τθ ηωι των αςκενϊν αλλά και λόγω τθσ μικρισ ςυχνότθτασ εμφάνιςισ του. Η 

κατάςταςθ αυτι όμωσ ζχει αντιςτραφεί πλιρωσ τα τελευταία χρόνια, λόγω κυρίωσ 

των μεγάλων ρυκμϊν αφξθςθσ τθσ ςυχνότθτασ εμφάνιςισ του (3-8% ετθςίωσ με 

τουσ μεγαλφτερουσ ρυκμοφσ να εμφανίηονται ςτισ περιοχζσ που βρίςκονται πιο 
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κοντά ςτον ιςθμερινό) με αποτζλεςμα ο καρκίνοσ του δζρματοσ να κεωρείται πλζον 

ζνα από τα ςθμαντικότερα κζματα τθσ δθμόςιασ υγείασ[3].  

    Χαρακτθριςτικό είναι ότι ςτισ ΗΠΑ περιςςότερο από το 30% των ςυνολικϊν 

περιςτατικϊν καρκίνου αφοροφν καρκίνο του δζρματοσ, γεγονόσ που ςυνεπάγεται 

ότι τα περιςτατικά καρκίνου του δζρματοσ που αναφζρονται ετθςίωσ αρικμθτικά 

ξεπερνοφν το 1.000.000, ενϊ εκτιμάται ότι από το 1997 και μετά περιςςότερα από 

500 εκατομμφρια δολάρια δαπανϊνται μόνο ςτισ ΗΠΑ για τθ κεραπεία αυτϊν των 

αςκενϊν. Εκτιμάται επίςθσ, ότι τα επόμενα 20 χρόνια κα εμφανίςει καρκίνο του 

δζρματοσ ζνασ ςτουσ τρεισ Αμερικανοφσ που κα ηιςει ωσ τθν θλικία των 65 χρόνων. 

Παρόμοια ςτατιςτικά ςτοιχεία αναφζρονται από διάφορουσ ερευνθτζσ τόςο για 

τουσ κατοίκουσ τθσ Αυςτραλίασ όςο και για τουσ κατοίκουσ τθσ Βόρειασ Ευρϊπθσ 

λόγω του φαινότυπου του δζρματόσ τουσ αλλά και τισ αλλαγζσ ςτον τρόπο ηωισ 

τουσ[4]. 

    Οι τρεισ ςθμαντικότεροι τφποι καρκίνου του δζρματοσ είναι το μελάνωμα και οι 

δφο τφποι επικθλιακϊν καρκίνων του δζρματοσ ο βαςικοκυτταρικόσ και ο 

ακανκοκυτταρικόσ. Τα επί τοισ εκατό ποςοςτά κνθςιμότθτασ λόγω των μθ-

μελανωματικϊν καρκίνων του δζρματοσ παραμζνουν ακόμθ πολφ χαμθλά. Λόγω 

όμωσ τθσ πολφ μεγάλθσ ςυχνότθτασ εμφάνιςθσ αυτϊν των μορφϊν καρκίνου, ο 

αρικμόσ κανάτων ανά ζτοσ είναι πολφ μεγάλοσ (2.800). 

    Κφριο αίτιο για τθν πρόκλθςθ αυτϊν των μορφϊν καρκίνου κεωρείται θ 

υπεριϊδθσ ακτινοβολία (UV) θ οποία αποτελεί ζναν ολοκλθρωμζνο καρκινογόνο 

παράγοντα που μπορεί να ςυμμετζχει και ςτισ τρεισ φάςεισ τθσ καρκινογζνεςθσ, 

ειςαγωγι, προϊκθςθ, εξζλιξθ. Το δζρμα αντιδρά ςτισ βλάβεσ που μπορεί να 

προκαλζςει θ προςπίπτουςα υπεριϊδθσ ακτινοβολία με πάχυνςθ τθσ κεράτινθσ 

ςτιβάδασ και με παραγωγι μελανίνθσ. Με αυτόν τον τρόπο θ ακτινοβολία 

απορροφάται είτε από τθ μελανίνθ είτε από τα κερατινοκφτταρα τθσ κεράτινθσ 

ςτιβάδασ τα οποία βρίςκονται ςτο τελικό ςτάδιο τθσ διαφοροποίθςθσ 

προλαμβάνοντασ ζτςι βλάβεσ κερατινοκυττάρων των χαμθλότερων ςτιβάδων[5]. 

Παρόλα αυτά οι μθχανιςμοί αυτοί δεν μποροφν να προςτατζψουν το δζρμα από τθν 

επαναλαμβανόμενθ και υπερβολικι ζκκεςθ. 

    Εκτόσ από τθν UV ακτινοβολία και αρκετοί άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντεσ 

κεωρείται ότι μποροφν να ςυνειςφζρουν και ςτισ δφο φάςεισ τθσ καρκινογζνεςθσ 

ςτο δζρμα. Ζτςι, θ επαναλαμβανόμενθ ζκκεςθ ςε χθμικά μζςα όπωσ οι 

πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνκρακεσ, ςε πτθτικζσ οργανικζσ ενϊςεισ όπωσ 

το βενηζνιο, και ςε βαριά μζταλλα όπωσ το αρςενικό, το κάδμιο και ο μόλυβδοσ, 
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κεωρείται ότι αποτελοφν τουσ κφριουσ παράγοντεσ ειςαγωγισ και προϊκθςθσ του 

καρκίνου ςε ςυγκεκριμζνεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ όπωσ οι αγρότεσ και οι 

εργαηόμενοι ςε βιομθχανίεσ πετροχθμικϊν προϊόντων, εντομοκτόνων, 

διυλιςτθρίων, υφαντουργίασ και μεταλλουργίασ[6]. Μία άλλθ ςθμαντικι επίςθσ 

αιτία δθμιουργίασ μθ-μελανωματικϊν καρκίνων του δζρματοσ είναι και ο ιόσ των 

ανκρϊπινων κθλωμάτων HPV. Γενικότερα μάλιςτα ζχει παρατθρθκεί ότι οι αςκενείσ 

που εκτίκενται ςε κάποιον από τουσ παραπάνω παράγοντεσ εμφανίηουν 

μεγαλφτερο αρικμό και πιο επικετικά καρκινϊματα ςε ςχζςθ με αυτοφσ για τουσ 

οποίουσ κφριο αίτιο κεωρείται θ υπεριϊδθσ ακτινοβολία. Κάποιοι άλλοι παράγοντεσ 

οι οποίοι μποροφν να ςυνειςφζρουν ςτθ δθμιουργία μθ-μελανωματικϊν 

καρκινωμάτων είναι γενετικοί παράγοντεσ, το κάπνιςμα και θ ανοςοκαταςτολι που 

ακολουκεί τισ μεταμοςχεφςεισ οργάνων[3,5].  

 

4.3.1. Ακτινική κεράτωςη 

    Η ακτινικι κεράτωςθ είναι θ πιο ςυνθκιςμζνθ προκαρκινικι βλάβθ του δζρματοσ. 

Εμφανίηεται κυρίωσ ςτα χζρια, το πρόςωπο, ςτο τριχωτό τθσ κεφαλισ ςτουσ άνδρεσ, 

και γενικά ςε ςθμεία τα οποία εκτίκενται περιςςότερο ςτθν θλιακι ακτινοβολία[3,7]. 

Παρόλο που θ ακτινικι κεράτωςθ δεν μπορεί να επιφζρει ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ 

ςτθ γενικι υγεία του αςκενι μπορεί να μετατραπεί μετά από κάποια χρόνια ςε 

ακανκοκυτταρικό καρκίνο ο οποίοσ είναι μεταςτατικόσ[7,8]. Υπολογίηεται ότι το 5-

20% των ακτινικϊν κερατϊςεων μετατρζπονται ςε ακανκοκυτταρικά καρκινϊματα 

εάν δε κεραπευτοφν μετά από 10-25 χρόνια. Αρκετζσ φορζσ μάλιςτα επειδι θ 

πολλαπλότθτα αυτϊν των βλαβϊν ςε μία ευρεία περιοχι τθσ πλάτθσ ι των άκρων 

αυξάνει ςθμαντικά των κίνδυνο δθμιουργίασ καρκινωμάτων και κακιςτά 

απαραίτθτθ τθν άμεςθ κεραπεία τουσ. Εξάλλου γενικά θ κεραπεία αυτϊν των 

βλαβϊν είναι ςχετικά εφκολθ και ανϊδυνθ με αποτζλεςμα να προτιμάται θ ζγκαιρθ 

κεραπεία τουσ προκειμζνου να εξαλειφκεί ο κίνδυνοσ δθμιουργίασ 

ακανκοκυτταρικϊν καρκινωμάτων[3]. 

 

4.3.2. Βαςικοκυτταρικόσ καρκίνοσ 

    Το βαςικοκυτταρικό καρκίνωμα είναι ο ςυνθκζςτεροσ καρκίνοσ των λευκϊν. Η 

ονομαςία δόκθκε ςε αυτόν τον τφπο καρκίνου λόγω των κυττάρων από τα οποία 

ξεκινά, κφτταρα βαςικισ ςτιβάδασ. Η ςυχνότθτα εμφάνιςισ του μάλιςτα είναι 

αρκετά υψθλότερθ ςτουσ άνδρεσ ςε ςχζςθ με τισ γυναίκεσ αν και τα τελευταία 

χρόνια παρατθρείται πολφ ςθμαντικι αφξθςθ και ςτα ποςοςτά εμφάνιςισ του και 
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ςτισ γυναίκεσ. Το καρκίνωμα αυτό είναι εξαιρετικά αςυνικιςτο ςτισ μαφρεσ και 

μελαμψζσ φυλζσ. Επίςθσ, εμφανίηεται ςυχνότερα ςτισ λευκζσ φυλζσ ςε ςχζςθ με τισ 

κίτρινεσ. Συνικωσ, εμφανίηεται μετά το 40ο ζτοσ θλικίασ και θ ςυχνότθτά του 

αυξάνεται με τθν θλικία.  

    Τα βαςικοκυτταρικά καρκινϊματα είναι κυρίωσ τοπικά μόνο διθκθτικά, επικετικά 

και καταςτροφικά με περιοριςμζνθ ικανότθτα μετάςταςθσ. Η εξιγθςθ για το 

φαινόμενο αυτό βρίςκεται ςτθν εξάρτθςθ τθσ ανάπτυξθσ του όγκου από τθν 

μεςοκυττάρια ουςία του, θ οποία κατά τθ διικθςθ των αγγείων από τα κφτταρα του 

όγκου, δε διαςπείρεται μαηί με τα κακοικθ κφτταρα. Όταν λοιπόν, τα κφτταρα του 

όγκου εγκακίςτανται ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ δεν πολλαπλαςιάηονται και δεν 

αναπτφςςονται, εξαιτίασ τθσ απουςίασ των αυξθτικϊν παραγόντων που υπάρχουν 

ςτθν μεςοκυττάρια ουςία του όγκου. 

   Τα βαςικοκυτταρικά καρκινϊματα εμφανίηονται ςυνικωσ μόνο ςε περιοχζσ τθσ 

επιδερμίδασ οι οποίεσ ζχουν τθν ικανότθτα ανάπτυξθσ τριχικϊν κυλάκων. Συνεπϊσ, 

τα βαςικοκυτταρικά καρκινϊματα ςπανίωσ εμφανίηονται ςτο όριο δζρματοσ-

βλεννογόνου, των χειλιϊν ι ςτο βλεννογόνο των γεννθτικϊν οργάνων.  

    Σοβαρά προβλιματα μποροφν να ανακφψουν όταν βαςικοκυτταρικά 

καρκινϊματα αναπτυχκοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ τθσ κεφαλισ όπωσ γφρω από 

τουσ οφκαλμοφσ, τισ ρινοπαρειακζσ αφλακεσ, γφρω και ζξω από τον ακουςτικό πόρο 

ι τθν οπίςκια ωτιαία αφλακα. Στισ κζςεισ αυτζσ ο όγκοσ μπορεί να καταςτεί βακζωσ 

διθκθτικόσ, να προκαλζςει εκτεταμζνθ καταςτροφι οςτϊν και μυϊν, ακόμθ και να 

διθκιςει ςτθ ςκλθρι μινιγγα. Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, ο κάνατοσ μπορεί να επζλκει 

από αιμορραγία λόγω διάβρωςθσ μεγάλων αγγείων ι από λοίμωξθ (μθνιγγίτιδα). 

   Τα καρκινϊματα μποροφν αρχικά να εμφανιςτοφν με τρεισ τρόπουσ. Ωσ μία ρόδινθ 

βλατίδα που μεγεκφνεται προοδευτικά, μία διάβρωςθ θ οποία δεν εμφανίηει τάςθ 

εποφλωςθσ είτε τζλοσ ωσ διόγκωςθ μαργαριτοειδοφσ χρϊματοσ με επιφάνεια 

ομαλι και λεία. Ο οριςτικόσ κλινικόσ τφποσ που κα εμφανίςει τελικά το 

βαςικοκυτταρικό καρκίνωμα γίνεται ςαφισ μετά τθν πάροδο κάποιων ετϊν από τθν 

εμφάνιςι του.  

    Κλινικά τα βαςικοκυτταρικά καρκινϊματα μποροφν να διακρικοφν ςε επτά 

τφπουσ: 

 Το οηϊδεσ και ελκωτικό καρκίνωμα που είναι και ο ςυνθκζςτεροσ τφποσ. 

 Το μελαγχρωματικό καρκίνωμα. 

 Το καρκίνωμα που εμφανίηεται ωσ εντοπιςμζνθ ςκλθροδερμία. 
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Εικόνα 4.1: Οζώδεσ και ελκωτικό βαςικοκυτταρικό καρκίνωμα κεφαλήσ 

 

 Το επιφανειακό θ παηετοειδζσ καρκίνωμα. 

 Το ινοεπικθλίωμα του Pinkus. 

 Το ςφνδρομο των πολλαπλϊν καρκινωμάτων. 

 Το γραμμοειδι βαςικοκυτταρικό ςπίλο και γενικευμζνο κυλακικό βαςικο-

κυτταρικό ςπίλο[1]. 

  

4.3.3. Ακανθοκυτταρικόσ καρκίνοσ 

    Ο δερματικόσ ακανκοκυτταρικόσ καρκίνοσ δθμιουργείται από τθν κακοικθ 

ανάπτυξθ των κερατινοκυττάρων τθσ επιδερμίδασ που είναι και ο κυρίαρχοσ 

πλθκυςμόσ τθσ. Το ακανκοκυτταρικό καρκίνωμα αναπτφςςεται τόςο ςτο δζρμα όςο 

και ςτουσ βλεννογόνουσ που αποτελεί και το ςυνθκζςτερο καρκίνο τουσ. Πολφ 

ςυνθκιςμζνθ, επίςθσ, κζςθ εμφάνιςισ του αποτελεί και ο θμιβλεννογόνοσ του κάτω 

χείλουσ. 

    Κλινικά το ακανκοκυτταρικό καρκίνωμα εμφανίηεται με τθ μορφι ελκωμζνου 

ογκιδίου. Το ογκίδιο αυτό εξζχει από τθν επιφάνεια του δζρματοσ, εμφανίηει 

επιφάνεια ανϊμαλθ βλαςτικι και ερυκρι, είναι ςκλθρό, ανϊδυνο ι ελαφρϊσ 

επϊδυνο και αιμορραγεί εφκολα. Η βάςθ του όγκου εμφανίηεται ςκλθρι λόγω 

διικθςθσ. Η ςκλθρότθτα αυτι ςυνικωσ ξεπερνά και τα όρια του όγκου. Τα 

καρκινϊματα αυτά αναπτφςςονται ςχετικά γριγορα ενϊ θ ζλκωςθ μζςω τθσ οποίασ 

εκφράηονται είναι ακανόνιςτθ και περιζχει πυκμζνα ρυπαρό που περιζχει εφκολα 

αιμορραγοφςεσ κθλωματϊδεισ εκβλαςτίςεισ ι ςυνθκζςτερα λευκά ςτίγματα. Μετά 
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από πίεςθ από τθν περιοχι αυτι εξζρχονται κοκκία ι νθμάτια λευκοκίτρινου 

χρϊματοσ.  

    Συχνά θ ζλκωςθ καλφπτεται από μία εφελκίδα κάτω από τθν οποία παρατθρείται 

ερυκρά και κοκκιωματϊδθσ βάςθ. Άλλοτε το ακανκοκυτταρικό καρκίνωμα 

εμφανίηεται ωσ  υπερυψωμζνοσ εξωφυτικόσ, μυρμθγκιϊδθσ όγκοσ χωρίσ τάςθ να 

ελκωκεί[1]. 

 

        

Εικόνα 4.2: Ακανθοκυτταρικά καρκινώματα κεφαλήσ 

 

4.3.4. Αςθένεια Bowen’s 

    Η αςκζνεια Bowen’s (in situ ακανκοκυτταρικόσ καρκίνοσ) εμφανίηεται κυρίωσ ςτο 

κάτω μζροσ των ποδιϊν θλικιωμζνων κυρίωσ αςκενϊν. Το 30% περίπου αυτϊν των 

βλαβϊν εάν δε κεραπευτοφν μετατρζπονται ςε επικετικοφσ-διθκθτικοφσ οι οποίοι 

δίνουν μεταςτάςεισ[3]. Εκτόσ όμωσ από τα άκρα ςπανιότερα εμφανίηονται και ςε 

άλλα ςθμεία του δζρματοσ[7]. 

 

44..44..    ΔΔιιάάγγννωωςςηη  μμηη  μμεελλααννωωμμααττιικκώώνν  κκααρρκκίίννωωνν  ττοουυ  δδέέρρμμααττοοσσ  μμεε  

φφααςςμμααττοοςςκκοοππίίαα  φφθθοορριιςςμμοούύ  

    Ο καρκίνοσ του δζρματοσ, οι φλεγμονϊδεισ κακϊσ και οι μολυςματικζσ αςκζνειεσ 

του δζρματοσ, είναι αςκζνειεσ των οποίων θ κεραπεία κα ευνοοφνταν κατά πολφ 

από ζνα γριγορο, αντικειμενικό, μθ επεμβατικό διαγνωςτικό τεςτ. Ενδιαφζρον κα 

ιταν επίςθσ, για τθν προλθπτικι δερματολογία, εάν αυτό το τεςτ μποροφςε να 

μετριςει κάποιουσ ενδεικτικοφσ δείκτεσ του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ και τθσ 

βιοχθμικισ κατάςταςθσ του δζρματοσ. 

    Η ςφγχρονθ κλινικι δερματολογικι διάγνωςθ βαςίηεται ςτθν οπτικι παρατιρθςθ 

υπό ζντονο λευκό φωσ (ςυνικωσ και με χριςθ κάποιου ςυςτιματοσ φακϊν), 
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καταγραφι του ιατρικοφ ιςτορικοφ, βιοψία και εξζταςθ-καλλιζργεια βιολογικϊν 

δειγμάτων. Η εξζταςθ αυτι παρουςιάηει ςθμαντικά μειονεκτιματα όπωσ το ότι 

είναι ακριβι, χρονοβόρα και κυρίωσ επεμβατικι. Επίςθσ μθδαμινι είναι θ 

ςυνειςφορά τθσ ςτθ μζτρθςθ ενδεικτικϊν δεικτϊν τθσ γενικότερθσ βιοχθμικισ 

κατάςταςθσ του δζρματοσ[9].  

    Η φαςματοςκοπία είναι μια εναλλακτικι μζκοδοσ θ οποία ζχει ευρζωσ 

χρθςιμοποιθκεί για τθν ανάπτυξθ μθ επεμβατικϊν διαγνωςτικϊν ςυςτθμάτων. Το 

δζρμα ιταν από τα πρϊτα όργανα που εξετάςτθκαν κάτω από αυτό το πρίςμα λόγω 

τθσ εφκολθσ πρόςβαςθσ των φαςματοςκοπικϊν ςυςτθμάτων ςε αυτό. Επιπλζον, το 

δζρμα χρθςιμοποιικθκε και ωσ μοντζλο για τθ δοκιμι διαφόρων μεκόδων πριν τθ 

μεταφορά τουσ ςε πιο δφςκολα ςτθν πρόςβαςθ όργανα[10]. 

  

4.4.1. Ενδογενή χρωμοφόρα του δέρματοσ 

    Οι φαςματοςκοπικζσ μζκοδοι φκοριςμοφ για τθ διάγνωςθ μθ μελανωματικϊν 

καρκίνων του δζρματοσ, όπωσ και γενικότερα οι φαςματοςκοπικζσ μζκοδοι 

φκοριςμοφ, μποροφν να διακρικοφν ςε δφο κατθγορίεσ ανάλογα με τθν προζλευςθ 

του μορίου του οποίου ο φκοριςμόσ κα δϊςει τθ διαγνωςτικι πλθροφορία 

(αυτοφκοριςμοφ-φκοριςμοφ εξωγενϊν χρωμοφόρων). 

    Τα δφο πιο ςθμαντικά μόρια του δζρματοσ τα οποία απορροφοφν ςτθν υπεριϊδθ 

(280-400 nm) και ςτθν ορατι περιοχι του φάςματοσ (400-700 nm) είναι θ μελανίνθ 

και θ αιμοςφαιρίνθ. Στο δζρμα υπάρχουν επίςθσ και αρκετά φκορίηοντα μόρια. Τα 

μόρια αυτά διεγείρονται μετά από απορρόφθςθ υπεριϊδουσ ι ορατισ 

ακτινοβολίασ εκπζμποντασ ακτινοβολία μεγαλφτερου μικουσ κφματοσ και εντάςεωσ 

1000 φορζσ περίπου μικρότερθσ από τθν προςπίπτουςα. Τα φάςματα εκπομπισ 

αυτϊν των μορίων είναι πολφ δφςκολο ζωσ αδφνατο να διαχωριςτοφν γιατί 

αλλθλεπικαλφπτονται. Το γεγονόσ αυτό ςε ςυνδυαςμό με τθν φπαρξθ μορίων 

απορροφθτϊν (πρωτεΐνεσ 280-330, αιμοςφαιρίνθ μελανίνθ 330-400) ςτο δζρμα 

κάνει το φαινόμενο του αυτοφκοριςμοφ ακόμθ πιο πολφπλοκο ειδικά ςτθν περιοχι 

τθσ υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ[11]. 

 

4.4.2. Φωτοδυναμική διάγνωςη  

    Η διάγνωςθ φκοριςμοφ με χριςθ εξωγενϊν χρωμοφόρων είναι μία πολλά 

υποςχόμενθ αλλά όχι ευρζωσ κλινικά χρθςιμοποιοφμενθ μεκοδολογία. Στθ 

φωτοδυναμικι διάγνωςθ ζνασ φωτοευαιςκθτοποιθτισ ι μία πρόδρομοσ ζνωςθ 
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αυτοφ χορθγείται τοπικά ι ςυςτθματικά και μετά τθν πάροδο κάποιου χρονικοφ 

διαςτιματοσ κατακρατείται επιλεκτικά από τουσ καρκινικοφσ ιςτοφσ. Εάν οι ιςτοί 

αυτοί ακτινοβολθκοφν με κατάλλθλο φωσ (χαμθλισ ιςχφοσ και μικουσ κφματοσ που 

αντιςτοιχεί ςε κάποια από τισ κορυφζσ του φάςματοσ απορρόφθςθσ του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι) ο φωτοευαιςκθτοποιθτισ κα φκορίςει επιτρζποντασ τθν 

ανίχνευςθ των καρκινικϊν ιςτϊν[12,13].  

 

Πίνακασ 4.1. Ενδογενή χρωμοφόρα του δέρματοσ 

Χρωμοφόρο 
Κύρια περιοχή 

απορρόφηςησ 
Φθοριςμόσ 

Κύριεσ Κορυφέσ 

(nm) 

Οξυαιμοςφαιρίνη UV-Ορατή Όχι 412, 542, 577 

Δεςόξυαιμοςφαιρίνη UV-Ορατή Όχι 430, 555, 760 

Μελανίνη UV-Ορατή Όχι 
Αύξηςη με μείωςη 

του μήκουσ κύματοσ 

Νερό IR-μακράν ορατή Όχι 760, 900, 1250, 1400 

Πορφυρίνεσ Ορατή Ναι 
Διεγ. ~405, 

Εκπομ. ~600 

Χολερυθρίνη Ορατή Όχι 460 

NAD/NADH UV Ναι 
Διεγ. ~350, 

Εκπομ. ~460 

DNA/RNA UV Όχι 260 

Τρυπτοφάνη UV Ναι 
Διεγ. 295, 

Εκπομ. 340-350 

Ουροκανικό οξύ UV Όχι 280 

Σταυροδεςμοί 

κολλαγόνου 
UV Ναι 

Διεγ. 335, 370 

Εκπομ. 380, 460 

Σταυροδεςμοί 

ελαςτίνησ 
UV-Ορατή Ναι 

Διεγ. 420, 460 

Εκπομ. 500, 540 

Ξηρή κερατίνη UV Ναι 
Διεγ. 370 

Εκπομ. 460 

 

    Το ςθμαντικότερο μειονζκτθμα τθσ φωτοδυναμικισ διάγνωςθσ των μθ 

μελανωματικϊν καρκίνων του δζρματοσ είναι ότι οι περιςςότεροι 
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φωτοευαιςκθτοποιθτζσ με εξαίρεςθ το αμινολεβουλινικό οξφ χορθγοφνται 

ςυςτθματικά. Και αυτό γιατί τα μόρια τουσ είναι τόςο μεγάλα ςε μζγεκοσ που 

δφςκολα μποροφν να διειςδφςουν και να περάςουν το φράγμα τθσ επιδερμίδασ. Η 

ςυςτθματικι χοριγθςθ τόςο λόγω τθσ τοξικότθτασ που επιφζρει θ 

επαναλαμβανόμενθ χριςθ τουσ όςο και λόγω τθσ παραμζνουςασ φωτοευαιςκθςίασ 

τουσ κακιςτά ακατάλλθλουσ για διαγνωςτικά ςυςτιματα[14]. 

    Μζχρι ςτιγμισ κανζνασ από τουσ φωτοευαιςκθτοποιθτζσ, εκτόσ από το ALA, δεν 

ζχει πάρει ζγκριςθ για κλινικι εφαρμογι ςτθ διάγνωςθ μθ μελανωματικϊν 

καρκίνων του δζρματοσ. Παρόλα αυτά, αρκετά ερευνθτικά πρωτόκολλα 

φωτοδυναμικισ διάγνωςθσ μθ μελανωματικοφ καρκίνου του δζρματοσ ζχουν 

εγκρικεί ςε επίπεδο κλινικϊν ερευνϊν οι οποίεσ αυτι τθ ςτιγμι βρίςκονται ςε 

εξζλιξθ[15]. Το αμινολεβουλινικό οξφ και τα διάφορα παράγωγά του είναι οι 

φωτοευαιςκθτοποιθτζσ οι οποίοι μελετϊνται από τισ περιςςότερεσ ερευνθτικζσ 

ομάδεσ. Ο κυριότεροσ λόγοσ για αυτιν τθν προτίμθςθ των διαφόρων επιςτθμονικϊν 

ομάδων ςε αυτιν τθν ζνωςθ, είναι ότι μπορεί να χορθγθκεί τοπικά και να 

απορροφθκεί ςε ςθμαντικό βακμό από το δζρμα (λόγω του πολφ μικροφ μεγζκουσ 

του μορίου του) αποφεφγοντασ ζτςι όλεσ τισ παρενζργειεσ που δθμιουργεί θ 

ςυςτθματικι χοριγθςθ των φωτοευαιςκθτοποιθτϊν[14,16,17]. 

    Κάποιοι άλλοι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ οι οποίοι μελετϊνται τοπικά είναι θ 

5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδροπορφυρίνθ και οι φκαλοκυανίνεσ. Το 

ςθμαντικότερο μειονζκτθμα αυτϊν των φωτοευαιςκθτοποιθτϊν ωσ προσ το 

αμινολεβουλινικό οξφ και τα παράγωγά του είναι το ςθμαντικά μεγαλφτερο μζγεκοσ 

των μορίων τουσ ςε ςχζςθ με το αμινολεβουλινικό (~3 φορζσ μεγαλφτερο μοριακό 

βάροσ) γεγονόσ που δεν τουσ επιτρζπει να απορροφθκοφν από το δζρμα τόςο 

εφκολα όςο το αμινολεβουλινικό οξφ. Προκειμζνου να λυκεί όμωσ αυτό το 

πρόβλθμα γίνονται προςπάκειεσ ϊςτε τα μόρια αυτά να εγκλειςτοφν ςε 

λιποςϊματα ι να διαλυκοφν ςε διαλφματα ενϊςεων τα οποία βοθκοφν ςθμαντικά 

τθ διείςδυςθ και τθν απορρόφθςι τουσ από τα διάφορα ςτρϊματα του 

δζρματοσ[18]. 

    Ζνασ άλλοσ φωτοευαιςκθτοποιθτισ ο οποίοσ χορθγείται ςυςτθματικά είναι θ 

υπερικίνθ θ οποία μελετάται αυτι τθ ςτιγμι, κυρίωσ λόγω τθσ πολφ χαμθλισ 

τοξικότθτάσ τθσ, ςε επίπεδο πειραματοηϊων[19]. 

  

4.4.3. Βάθοσ διείςδυςησ ακτινοβολίασ διέγερςησ 

    Μία άλλθ ςθμαντικι παράμετροσ κατά τθν αλλθλεπίδραςθ του φωτόσ με το  
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δζρμα και γενικότερα τουσ ιςτοφσ είναι το βάκοσ διείςδυςθσ. Το βάκοσ ςτο οποίο 

μπορεί να διειςδφςει το φωσ ςτο δζρμα ουςιαςτικά αντιςτοιχεί και ςτο βάκοσ από 

το οποίο προζρχεται θ διαγνωςτικι πλθροφορία. Το βάκοσ διείςδυςθσ του φωτόσ 

περιορίηεται από τθν εξαςκζνθςθ τθσ ζνταςισ του λόγω απορρόφθςθσ και 

ςκζδαςθσ. 

    Το βάκοσ διείςδυςθσ φωτόσ με μικοσ κφματοσ που ανικει ςτθν κόκκινθ περιοχι 

του ορατοφ είναι μερικά mm. Όςο το μικοσ κφματοσ μειϊνεται και πλθςιάηει τθν 

μπλε περιοχι του ορατοφ, τα 400 nm δθλαδι, το βάκοσ διείςδυςθσ μειϊνεται κατά 

μία τάξθ μεγζκουσ. Περαιτζρω μείωςθ του μικουσ κφματοσ ςυνεπάγεται μείωςθ 

του βάκουσ κατά δφο τάξεισ μεγζκουσ. Πρακτικά αυτό ςθμαίνει πωσ το κόκκινο φωσ 

μπορεί να δϊςει πλθροφορία για όλεσ τισ ςτιβάδεσ του δζρματοσ ενϊ το υπεριϊδεσ 

φωσ μπορεί να δϊςει πλθροφορία μόνο για τθν ανϊτατθ ςτιβάδα του δζρματοσ, 

τθν επιδερμίδα[11,20]. 

 

 

Σχήμα 4.3: Βάθοσ διείςδυςησ φωτεινήσ ακτινοβολίασ ςτο δέρμα 

  

4.4.4. Ανάλυςη και επεξεργαςία φαςμάτων φθοριςμού 

4.4.4.1. Ανάλυςη φαςμάτων αυτοφθοριςμού 

    Η μεκοδολογία που ακολουκείται για τθν κατθγοριοποίθςθ των δερματικϊν 

ιςτϊν μζςω φαςματοςκοπίασ είτε αυτοφκοριςμοφ είτε φκοριςμοφ εξωγενϊν 

χρωμοφόρων δε διαφζρει ςθμαντικά. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ για τθ λιψθ των 

φαςματικϊν χαρακτθριςτικϊν χρθςιμοποιοφνται ςθμειακά ςυςτιματα καταγραφισ 

φκοριςμοφ, τα οποία ζχουν ιδθ περιγραφεί ςτο κεφάλαιο 2.  

    Από τθ ςτιγμι που κα λθφκοφν τα φάςματα φκοριςμοφ υπάρχουν διάφορεσ  
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μεκοδολογίεσ επεξεργαςίασ τουσ. Όλεσ όμωσ ςτθρίηονται ςτθν κοινι αρχι ότι θ 

ζνταςθ φκοριςμοφ εκτόσ από όλουσ τουσ άλλουσ παράγοντεσ, οι οποίοι εκτενϊσ 

ζχουν εξεταςτεί ςτο κεφάλαιο 2, εξαρτάται από τθ ςυγκζντρωςθ του χρωμοφόρου 

ςτο εξεταηόμενο ςθμείο. Μζςω τθσ ζνταςθσ φκοριςμοφ δθλαδι, μελετάται θ 

μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ μορίων θ οποία μπορεί να αποτελζςει δείκτθ 

βιοχθμικϊν αλλαγϊν ςτον ιςτό ι ακόμθ και δείκτθ κατθγοριοποίθςθσ τθσ 

πακογζνειάσ του.  

    Η λιψθ φαςμάτων διζγερςθσ των μζχρι ςτιγμισ μελετϊν αυτοφκοριςμοφ ςε 

δερματικοφσ ιςτοφσ ζχει δείξει ότι υπάρχουν τρία κφρια μικθ κφματοσ διζγερςθσ 

ςτθν UV περιοχι 295, 335 και 370 nm τα οποία δίνουν ιςχυρό ςιμα φκοριςμοφ και 

ζνα το οποίο δίνει αςκενζςτερο ςιμα ςτθν ορατι περιοχι 420 nm[11]. Επίςθσ ζχει 

δειχκεί μετά από ex vivo μελζτεσ (απομόνωςθ τθσ δερμίδασ από τθν επιδερμίδα) τα 

χρωμοφόρα τθσ επιδερμίδασ διεγείρονται με μικθ κφματοσ τα οποία βρίςκονται 

ςτθ ηϊνθ του UV μζχρι τα 315 nm. Με διζγερςθ ςε μεγαλφτερα μικθ κφματοσ θ 

ςυνειςφορά τθσ επιδερμίδασ ςτθ ςυνολικι ζνταςθ φκοριςμοφ κεωρείται 

αμελθτζα[21]. 

    Η κορυφι ςτα 295 nm αποδίδεται ςτθν επιδερμικι τρυπτοφάνθ θ οποία 

παρουςίαηει κορυφι ζνταςθσ φκοριςμοφ ςτα 340-350 nm[10,11,22]. Αφξθςθ τθσ 

τρυπτοφάνθσ ςυνδζεται με αφξθςθ του ρυκμοφ πολλαπλαςιαςμοφ των 

επικθλιακϊν κυττάρων. Αφξθςθ του φκοριςμοφ τθσ τρυπτοφάνθσ ςε ςχζςθ με το 

φκοριςμό τθσ ςε φυςιολογικό δζρμα ζχει παρατθρθκεί ςε δζρμα το οποίο ζχει 

υποςτεί γιρανςθ λόγω επαναλαμβανόμενθσ ζκκεςθσ ςε UV ακτινοβολία[11] αλλά 

και ςε μθ μελανωματικοφσ καρκίνουσ[10].  

    Οι κορυφζσ ςτα 335 και ςτα 370 nm αποδίδονται ςτουσ ςταυροδεςμοφσ 

κολλαγόνου οι οποίοι λφονται από πεπςίνθ και κολλαγενάςθ αντίςτοιχα. Ο 

φκοριςμόσ των ςταυροδεςμϊν κολλαγόνου οι οποίοι λφονται από πεπςίνθ ζχει 

βρεκεί να ςχετίηεται άμεςα με τθ γιρανςθ. Αντίκετα δεν ζχει παρατθρθκεί 

ςθμαντικι μεταβολι του φκοριςμοφ που αποδίδεται ςτουσ ςταυροδεςμοφσ που 

λφονται από κολλαγενάςθ ςε ςχζςθ με τθ γιρανςθ[22]. Στθν περίπτωςθ όμωσ των μθ 

μελανωματικϊν καρκίνων του δζρματοσ ζχει παρατθρθκεί ςθμαντικι μεταβολι ςτο 

φκοριςμό θ οποία αποδίδεται ςτθ λφςθ των δεςμϊν από τισ μεταλλοπρωτεϊνάςεσ 

των οποίων θ ςυγκζντρωςθ αυξάνεται ςθμαντικά[10,18].  

    Στθν ίδια περιοχι με τουσ ςταυροδεςμοφσ του κολλαγόνου διεγείρεται και το 

NADH. Η ζνταςθ φκοριςμοφ του όμωσ υπερκαλφπτεται από αυτιν των 

ςταυροδεςμϊν κολλαγόνου. Αυτό ςυμβαίνει γιατί τα κερατινοκφτταρα εν αντικζςει 



                Διδακτορική Διατριβή Μαρίασ Κυριαζή 
 

 78 

με άλλα κφτταρα π.χ. θπατοκφτταρα (ςτα οποία θ ςυγκζντρωςθ του NADH 

χρθςιμοποιείται ωσ καρκινικόσ δείκτθσ) είναι πολφ φτωχά ςε μιτοχονδριακό 

περιεχόμενο[11]. Θεωρείται επίςθσ ότι ο φκοριςμόσ ο οποίοσ οφείλεται ςτο NADH 

δεν μεταβάλεται τόςο ςθμαντικά είτε λόγω γιρανςθσ είτε λόγω καρκινογζνεςθσ 

ϊςτε να επθρεάηει ςθμαντικά το ςιμα φκοριςμοφ το οποίο προζρχεται από το 

κολλαγόνο.  

    Οι ςταυροδεςμοί τθσ ελαςτίνθσ διεγείρονται ςτα 420 nm. Από in vitro μελζτεσ θ 

κορυφι του φάςματοσ εκπομπισ αναμζνεται ςτα 500 nm. Όμωσ, το φάςμα των 

ςταυροδεςμϊν τθσ ελαςτίνθσ επικαλφπτεται ςε ςθμαντικό βακμόσ από το φάςμα 

των ςταυροδεςμϊν του κολλαγόνου και ζτςι μόνο κάποια δευτερεφουςα κορυφι 

μπορεί να παρατθρθκεί ςτα in vivo πειράματα. Στισ μζχρι τϊρα μελζτεσ θ 

ςυγκζντρωςθ των ςταυροδεςμϊν τθσ ελαςτίνθσ φαίνεται να αυξάνεται με τθ 

γιρανςθ και να μειϊνεται ςε μθ μελανωματικά καρκινϊματα παρόμοια με του 

κολλαγόνου λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ ςυγκζντρωςθσ των μεταλλοπρωτεΐναςϊν[10,18,22]. 

  

4.4.4.2. Ανάλυςη φαςμάτων φθοριςμού φωτοευαιςθητοποιητών 

    Στθν περίπτωςθ των φωτοευαιςκθτοποιθτϊν θ ανάλυςθ των φαςμάτων είναι 

πολφ πιο εφκολθ. Το φάςμα το οποίο προκφπτει όταν ο φωτοευαιςκθτοποιθτισ 

απορροφθκεί από τον ιςτό και διεγερκεί ςε μία από τισ κφριεσ κορυφζσ 

απορρόφθςισ του μοιάηει αρκετά με αυτό του φωτοευαιςκθτοποιθτι ςε κάποιον 

οργανικό διαλφτθ. Η ζνταςθ φκοριςμοφ είναι πολφ πιο ιςχυρι και οι κορυφζσ 

φκοριςμοφ του φωτοευαιςκθτοποιθτι είναι ςχετικά εφκολα διακριτζσ. Παρόλα 

αυτά και αυτά τα φάςματα χρειάηονται κάποια επεξεργαςία προκειμζνου να 

υπολογιςτεί θ ςυνειςφορά του αυτοφκοριςμοφ. 

  

4.4.4.3. Επεξεργαςία φαςμάτων 

    Από τθν παραπάνω ποιοτικι ανάλυςθ των φαςμάτων φκοριςμοφ προκφπτει ότι 

υπάρχουν κάποια βιολογικά μόρια τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν 

κατθγοριοποίθςθ των ιςτϊν ωσ προσ τθν πακογζνεια ι τθ βιοχθμικι τουσ 

κατάςταςθ. Όμωσ προκειμζνου να εξαχκοφν δείκτεσ οι οποίοι κα κατατάςςουν 

αντικειμενικά και με ζναν αποδεκτό βακμό επιτυχίασ τουσ ιςτοφσ ςε κατθγορίεσ κα 

πρζπει να εξαχκοφν κάποια ποςοτικά ςτοιχεία από φάςματα ιςτϊν οι οποίοι ζχουν 

εξεταςτεί ιςτοπακολογικά και είναι γνωςτό ςε ποια κατθγορία ανικουν. 

    Μετά τθν πρϊτθ παρατιρθςθ των φαςμάτων και εφρεςθ των κορυφϊν εκπομπισ 
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και διζγερςθσ ςτα φάςματα φκοριςμοφ μποροφν να εξαχκοφν δφο βαςικά ποςοτικά 

χαρακτθριςτικά. Η ζνταςθ φκοριςμοφ ςε κάποια ςυγκεκριμζνα μικθ κφματοσ (Ι1) 

και θ ςυνολικι ζνταςθ φκοριςμοφ (Ιtot) θ οποία προκφπτει από ολοκλιρωςθ του 

φάςματοσ εκπομπισ για μία ςυγκεκριμζνθ ηϊνθ μθκϊν κφματοσ (Σχιμα 4.4). Η 

ζνταςθ φκοριςμοφ ςυνικωσ υπολογίηεται ςε ζνα από τα μικθ κφματοσ όπου τα 

φάςματα εμφανίηουν κορυφζσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.4: Φάςμα εκπομπήσ φθοριςμού και βαςικά εξαγόμενα ποςοτικά χαρακτηριςτικά 

 

    Αφοφ βρεκεί θ μζςθ ζνταςθ φκοριςμοφ ςε κάποια ςυγκεκριμζνα μικθ κφματοσ 

για αρκετά δείγματα ιςτϊν που ανικουν ςε δφο ι περιςςότερεσ κατθγορίεσ μπορεί 

να υπολογιςτεί μζςω ςτατιςτικϊν αλγορίκμων και θ τιμι όριο θ οποία με μία 

δεδομζνθ ακρίβεια διαχωρίηει τα δείγματα ςε κατθγορίεσ[23,24]. Το ίδιο μπορεί να 

ςυμβεί και όταν αντί για τθν ζνταςθ φκοριςμοφ ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο μικοσ 

κφματοσ ζχει υπολογιςτεί θ ςυνολικι ζνταςθ φκοριςμοφ ςε μία ηϊνθ μθκϊν 

κφματοσ[10] (Σχιμα 4.5). 

    Σε αυτζσ τισ τεχνικζσ μποροφν να γίνουν και κάποιεσ βελτιϊςεισ προκειμζνου να 

απορριφκεί ο κόρυβοσ των οργάνων ι/και κάποια χαρακτθριςτικά που επθρεάηουν 

τθ μζτρθςθ όπωσ π.χ. ο τφποσ δζρματοσ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ δεν υπολογίηεται 

μόνο θ ζνταςθ φκοριςμοφ ςε κάποια μικθ κφματοσ ςτα οποία ο φκοριςμόσ 

Μήκοσ κύματοσ (nm) 

Έ
ντ

α
ς

η
 Φ

θ
ο

ρ
ις

μ
ο

ύ
 (

Ι)
 

Ι1 

Ι2 Ιtot 



                Διδακτορική Διατριβή Μαρίασ Κυριαζή 
 

 80 

εμφανίηει μζγιςτο αλλά και ςε κάποιεσ περιοχζσ όπου το ςιμα φκοριςμοφ είναι 

χαμθλό και ςχεδόν ςτακερό για μία περιοχι μθκϊν κφματοσ (baseline) (Ι2) και ωσ 

δείκτθσ λαμβάνεται ο λόγοσ των δφο εντάςεων (Ι1/Ι2). Επίςθσ μπορεί να γίνει και 

κανονικοποίθςθ όλου του φάςματοσ ωσ προσ κάποια τιμι ζνςταςθσ[25]. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.5: Διάγραμμα ςκέδαςησ ιςτολογικών κατηγοριών 

 

    Στθν περίπτωςθ χριςθσ κάποιου φωτοευαιςκθτοποιθτι ακολουκείται θ ίδια 

επεξεργαςία με μία μικρι μόνο αλλαγι. Από το φάςμα φκοριςμοφ αφαιρείται το 

φάςμα αυτοφκοριςμοφ του ιςτοφ το οποίο καταγράφθκε από το ίδιο ςθμείο πριν τθ 

χοριγθςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι[26]. Με κατάλλθλθ βακμονόμθςθ του 

ςυςτιματοσ μζςω καμπυλϊν αναφοράσ μπορεί ακόμθ το ςφςτθμα να υπολογίηει 

και τθ ςυγκζντρωςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτον ιςτό. 

    Η επιτυχία τελικά τθσ μεκόδου ωσ προσ το να κατατάξει ςωςτά κάποιουσ ιςτοφσ 

εκφράηεται μζςω των παρακάτω ςτατιςτικϊν παραμζτρων[25]. 

 Ευαιςκθςία, θ οποία ορίηεται ωσ το πθλίκο του πλικουσ των πραγματικά 

κετικϊν δειγμάτων προσ το ςυνολικό πλικοσ των καρκινικϊν δειγμάτων 

 Εξειδίκευςθ, θ οποία ορίηεται ωσ το πθλίκο του πλικουσ των πραγματικά 

αρνθτικϊν δειγμάτων προσ το ςυνολικό πλικοσ των υγιϊν δειγμάτων 

 Ακρίβεια ταξινόμθςθσ, θ οποία ορίηεται ωσ το πθλίκο του πλικουσ των 

πραγματικά αρνθτικϊν και κετικϊν δειγμάτων προσ το ςυνολικό πλικοσ των 

υγιϊν και καρκινικϊν δειγμάτων 
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    Στθν περίπτωςθ βζβαια που δε μελετάται κάποια μορφι καρκίνου αλλά κάποια 

άλλθ αςκζνεια ςτουσ παραπάνω λόγουσ μπαίνει ο αρικμόσ των μθ υγιϊν 

δειγμάτων.  

 

44..55..    ΦΦωωττοοδδυυννααμμιικκήή  θθεερρααππεείίαα  κκααρρκκίίννοουυ  ττοουυ  δδέέρρμμααττοοσσ  

    Οι κφριοι λόγοι για τουσ οποίουσ θ φωτοδυναμικι κεραπεία είναι μία από τισ 

προτιμϊμενεσ κεραπείεσ δερματολογικϊν καρκίνων είναι θ ςχετικά γριγορθ 

καταςτροφι του όγκου, θ επιλεκτικότθτα και τα άριςτα κοςμθτολογικά 

αποτελζςματα[7]. Ο πρϊτοσ φωτοευαιςκθτοποιθτισ που χρθςιμοποιικθκε ςτθ 

φωτοδυναμικι κεραπεία δερματικοφ καρκίνου ιταν θ Photofrin. Ο 

φωτοευαιςκθτοποιθτισ αυτόσ και πολφ άλλοι οι οποίοι εφαρμόςτθκαν και μερικοί 

από αυτοφσ εφαρμόηονται ακόμθ, όπωσ θ 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 

διυδροπορφυρίνθ (Foscan), παρουςιάηουν ζνα ςθμαντικό μειονζκτθμα. Η μορφι 

ςτθν οποία βρίςκονται απαγορεφει τθν τοπικι τουσ χοριγθςθ. Αυτό ςυνεπάγεται 

ότι οι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ αυτοί πρζπει απαραιτιτωσ να χορθγθκοφν 

ςυςτθματικά (ςυνικωσ ενδοφλζβια)[7,27].  

    Η ςυςτθματικι χοριγθςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι «επιβαρφνει» τθ 

φωτοδυναμικι κεραπεία με πάρα πολλά μειονεκτιματα. Πρϊτον, δεν αποφεφγεται 

θ θπατικι διζλευςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι, κάτι το οποίο δεν επιτρζπει τθ 

ςυχνά επαναλαμβανόμενθ χριςθ του. Δεφτερον, αυξάνεται κατά πολφ ο χρόνοσ ο 

οποίοσ πρζπει να μεςολαβιςει μεταξφ τθσ χοριγθςθσ του φτοευαιςκθτοποιθτι και 

τθσ ακτινοβόλθςθσ των καρκινικϊν ιςτϊν με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του ςυνολικοφ 

χρόνου τθσ κεραπείασ και τθσ ψυχολογικισ φόρτιςθσ του αςκενι. Τρίτον, οι 

φωτοευαιςκθτοποιθτζσ απορροφϊνται ςε μεγάλα ποςοςτά και από τα υγιι 

δερματικά κφτταρα γεγονόσ που ςε ςυνδυαςμό με τουσ μεγάλουσ χρόνουσ 

απομάκρυνςθσ αυτϊν των φωτοευαιςκθτοποιθτϊν  από τουσ ιςτοφσ (>1 μινα για τθ 

Photofrin) ςυντελοφν ςτο φαινόμενο τθσ γενικευμζνθσ φωτοευαιςκθςίασ[8,28]. 

    Αντίκετα, με τοπικι χοριγθςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι όλα αυτά τα 

μειονεκτιματα εξαλείφονται ενϊ εφικτι είναι πλζον και θ επανάλθψθ τθσ 

κεραπείασ εάν κάτι τζτοιο κρικεί απαραίτθτο. Το ςθμαντικότερο μζχρι ςτιγμισ 

πρόβλθμα ςτθν τοπικι χοριγθςθ των φωτοευαιςκθτοποιθτϊν είναι ότι όντασ 

μεγάλα μόρια δφςκολα διαπερνοφν τισ ανϊτερεσ κυτταρικζσ ςτιβάδεσ του δζρματοσ 

και δφςκολα διειςδφουν μζςα ςτον όγκο[27]. Όπωσ ςτθ φωτοδυναμικι διάγνωςθ 

ζτςι και ςτθ φωτοδυναμικι κεραπεία οι μόνοι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ οι οποίοι 

μζχρι ςιμερα ζχουν εγκρικεί ςτισ ΗΠΑ και ςτισ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ για τοπικι 
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εφαρμογι είναι το αμινολεβουλινικό οξφ και παράγωγά του[7]. Τελευταία πάντωσ 

ςθμαντικζσ προςπάκειεσ καταβάλλονται για τθ ςφνκεςθ ειδικϊν λιπιδικϊν 

διαλυμάτων-ςκευαςμάτων τα οποία κα βοθκοφςαν ςτθ γριγορθ απορρόφθςθ τθσ 

μετα-τετρα-υδροξυφαινυλοχλωρίνθσ από τουσ καρκινικοφσ δερματικοφσ ιςτοφσ[16] 

ενϊ παράλλθλα μελετάται θ διάλυςθ φκαλοκυανινϊν ςε διαλφματα ενιςχυτϊν 

διείςδυςθσ μεγάλων οργανικϊν μορίων ςτο δζρμα[29,30]. 

  

4.5.1. Τοπική φωτοδυναμική θεραπεία 

    Οι αςκενείσ ςτουσ οποίουσ προτείνεται να ακολουκιςουν τοπικι φωτοδυναμικι 

κεραπεία είναι αςκενείσ οι οποίοι φζρουν επιφανειακά βαςικοκυτταρικά 

καρκινϊματα, βλάβεσ ακτινικισ κεράτωςθσ και Bowen’s. Η τοπικι φωτοδυναμικι 

κεραπεία δεν ζχει πάρει ακόμθ ζγκριςθ οφτε ςτθν Ευρϊπθ οφτε ςτισ ΗΠΑ για 

ακανκοκυτταρικά δερματικά καρκινϊματα αν και πολλζσ μελζτεσ ζχουν πάρει άδεια 

και βρίςκονται αυτόν τον καιρό ςε εξζλιξθ. Επίςθσ δεν ενδείκνυνται για κεραπεία 

οηωδϊν και μελαγχρωματικϊν βαςικοκυτταρικϊν καρκινωμάτων παρά μόνο ςτισ 

περιπτϊςεισ που θ χειρουργικι αφαίρεςθ δεν είναι εφικτι[7]. 

  

4.5.2. Τοπική φωτοδυναμική θεραπεία με ALA και παράγωγά του 

    Η τοπικι χοριγθςθ του αμινολεβουλινικοφ οξζοσ ζχει εγκρικεί από τον FDA μόνο 

για κεραπεία βλαβϊν ακτινικισ κεράτωςθσ κεφαλισ. Ο μεκυλεςτζρασ του (Metvix®) 

ζχει εγκρικεί ςτθν Ευρϊπθ για κεραπεία ακτινικισ κεράτωςθσ και 

βαςικοκυτταρικϊν καρκινωμάτων[31]. Παρόλα αυτά ςε όλον τον κόςμο πάρα πολλά 

νοςοκομεία ζχουν πάρει εγκρίςεισ για κλινικζσ ζρευνεσ τθσ χριςθσ αυτϊν των δφο 

φωτοευαιςκθτοποιθτϊν ςε όλεσ τισ μορφζσ μθ μελανωματικοφ καρκίνου του 

δζρματοσ. Οι περιςςότερεσ μάλιςτα από αυτζσ τισ ζρευνεσ είναι τόςο ευρείασ 

κλίμακασ ϊςτε ςιμερα πάρα πολλζσ χιλιάδεσ αςκενϊν που ζφεραν μθ 

μελανωματικοφσ καρκίνουσ του δζρματοσ ζχουν κεραπευτεί[3].  

    Γενικά κεωρείται ότι ο μεκυλεςτζρασ του αμινολεβουλινικοφ οξζοσ είναι πιο 

επιλεκτικόσ και απορροφάται πολφ πιο γριγορα ςε ςχζςθ με το αμινολεβουλινικό 

οξφ[31]. Ζτςι θ μόνθ διαφορά μεταξφ των πρωτοκόλλων αυτϊν των δφο 

φωτοευαιςκθτοποιθτϊν είναι ουςιαςτικά το μικρότερο διάςτθμα που απαιτείται 

για τθν απορρόφθςθ του μεκυλεςτζρα του αμινολεβουλινικοφ οξζοσ. Ο χρόνοσ που 

αφινεται να μεςολαβιςει μεταξφ θσ επάλειψθσ και τθσ ακτινοβόλθςθσ του 

αμινολεβουλινικοφ οξζοσ κυμαίνεται από 6-16 h[31-33]. Αντίκετα, για τον 

μεκυλεςτζρα του 3h κεωροφνται αρκετζσ[3].  
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    Σθμαντικζσ είναι επίςθσ και οι διαφορζσ από κλινικι ςε κλινικι αλλά ακόμθ και 

μζςα ςτθν ίδια κλινικι ςτισ πθγζσ ακτινοβόλθςθσ οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται. Στθν 

Ευρϊπθ προτιμϊνται κυρίωσ πθγζσ ακτινοβολίασ ςτθν περιοχι του κόκκινου[32-34,] αν 

και ςτθ κεραπεία τθσ ακτινικισ κεράτωςθσ πολφ καλά είναι και τα αποτελζςματα 

που ζχουν δϊςει λάμπεσ από τισ οποίεσ αφινεται να περάςει μόνο θ ακτινοβολία 

ςτθν περιοχι του μπλε[7]. Στθν περιοχι του κόκκινου χρθςιμοποιοφνται διοδικά laser 

που εκπζμπουν ςτα 630 nm, laser χρωςτικϊν τα οποία αντλοφνται από laser αργοφ 

ςτα 635 nm, και λάμπεσ με φίλτρα οι οποίεσ αφινουν ακτινοβολία μικουσ κφματοσ 

560-740 nm ι ακόμθ και LED ςτθν περιοχι των 600-650 nm[31,32].  

    Η ακτινοβόλθςθ ςτθν περιοχι του κόκκινου κυμαίνεται από 65-120 mW/cm2 

ανάλογα με τθν πθγι, ενϊ θ ςυνολικι δόςθ ενζργειασ από 75-150 J/cm2 [31,32]. 

Συνικωσ 2 ςυνεδρίεσ είναι αρκετζσ για τθν πλιρθ ίαςθ επιφανειακϊν 

καρκινωμάτων και μεταξφ τουσ μεςολαβεί διάςτθμα 2- 3 εβδομάδων[35].  

    Τα αποτελζςματα τθσ μεκόδου αυτισ ςτισ μεγαλφτερεσ κλινικζσ δοκιμζσ που 

ζχουν διεξαχκεί μζχρι τϊρα διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο μθ μελανωματικοφ 

καρκίνου. Ζτςι για ακτινικι κεράτωςθ και για τθν αςκζνεια Bowen’s κυμαίνονται 

από 90 ζωσ 100%, για επιφανειακά βαςικοκυτταρικά καρκινϊματα από 80-100% για 

οηϊδθ βαςικοκυτταρικά από 62-94%[3]. Για επιφανειακά ακανκοκυτταρικά 

καρκινϊματα τα οποία κεραπεφτθκαν με τοπικι φωτοδυναμικι κεραπεία με 

αμινολεβουλινικό οξφ ι παράγωγά του τα ποςοςτά επιτυχίασ είναι ςθμαντικά 

χαμθλότερα 60-74% αλλά και οι ζρευνεσ ζχουν διεξαχκεί ςε πολφ μικρότερο αρικμό 

αςκενϊν[32,35]. 

 

4.5.3. Τοπική φωτοδυναμική θεραπεία με 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-

2,3 διυδροπορφυρίνη 

    H ενδοφλζβια χοριγθςθ τθσ μετα-τετρα-υδροξυφαινυλοχλωρίνθσ ζχει εγκρικεί 

από το 2001 ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ, για φωτοδυναμικι κεραπεία καρκίνων κεφαλισ και 

τραχιλου. Η χορθγοφμενθ δόςθ ςε αυτό το πρωτόκολλο κεραπείασ είναι 0.15 

mg/kg. Ο χρόνοσ που μεςολαβεί από τθ χοριγθςθ ζωσ τθν ακτινοβόλθςθ των όγκων 

είναι 96 h και θ δόςθ ενζργειασ είναι 20 J/cm2 ακτινοβόλθςθ 100 mW/cm2. Σε αυτό 

το πρωτόκολλο χρθςιμοποιείται διοδικό laser που εκπζμπει ςτα 652 nm και θ μετα-

τετρα-υδροξυφαινυλοχλωρίνθ είναι διαλυμζνθ ςε διάλυμα αικανόλθσ-πολυαικυ-

λενογλυκόλθσ (40/60)[36]. Τα τελευταία χρόνια ζγιναν και κάποιεσ ζρευνεσ ςε 

δερματικοφσ καρκίνουσ οι οποίεσ ζδειξαν πωσ θ μετα-τετρα-υδροξυφαινυλοχλωρίνθ 
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μπορεί να είναι αποτελεςματικι και ςε μικρότερεσ δόςεισ >0,1 mg/kg. Επίςθσ 

δόςεισ ενζργειασ >0,5 J/cm2 μποροφν να δϊςουν εξίςου καλά αποτελζςματα[37,38].  

    Η χοριγθςθ αυτι τθσ μετα-τετρα-υδροξυφαινυλοχλωρίνθσ παρόλο που δίνει 

αρκετά καλά κεραπευτικά αποτελζςματα ςυνοδεφεται από γενικευμζνθ 

φωτοευαιςκθςία για αρκετζσ εβδομάδεσ με όλα τα προβλιματα που αυτι 

ςυνεπάγεται[36]. Για αυτό και τα τελευταία χρόνια οι φαρμακευτικζσ εταιρείεσ 

παραγωγισ τθσ μετα-τετρα-υδροξυφαινυλοχλωρίνθσ καταβάλουν προςπάκειεσ 

ϊςτε να δθμιουργιςουν κάποιο ςκεφαςμα 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 

διυδροπορφυρίνθσ κατάλλθλο για τοπικι χοριγθςθ.  

    Η μόνθ κλινικι ζρευνα που ζχει δθμοςιευκεί μζχρι ςτιγμισ είναι των Gupta et al. 

Σε αυτιν τθν ζρευνα ςυμμετείχαν 29 αςκενείσ με αςκζνεια Bowen’s και 

βαςικοκυτταρικά καρκινϊματα. Επάνω ςτισ βλάβεσ ζγινε επάλειψθ ενόσ gel μετα-

τετρα-υδροξυφαινυλοχλωρίνθσ (2%). Οι βλάβεσ καλφφκθκαν όπωσ ζχει ιδθ 

περιγραφεί για 24 h. Εν ςυνεχεία ακτινοβολικθκαν με μία λάμπα ςτθν οποία είχαν 

προςαρμοςτεί κατάλλθλα φίλτρα ϊςτε να εκπζμπει ςε μία περιοχι 30 nm γφρω από 

τα 652 nm. Η ακτινοβόλθςθ ιταν 60 mW/cm2 ενϊ δοκιμάςτθκαν δόςεισ ενζργειασ 

25-75 και 100-150 J/cm2. Η κεραπεία αυτι ζδωςε αρκετά καλά αποτελζςματα για 

επιφανειακοφσ όχι όμωσ για όγκουσ με μεγαλφτερο βάκοσ. Υποδεικνφοντασ πωσ 

ζνασ από τουσ λόγουσ αποτυχίασ τθσ κεραπείασ βακφτερων όγκων είναι και θ μικρι 

διείςδυςθ αυτοφ του μορίου ςτα βακφτερα ςτρϊματα του δζρματοσ. Γενικά τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ αυτισ δεν ζδειξαν ότι ο ςυγκεκριμζνοσ 

φωτοευαιςκθτοποιθτισ ςτο ςυγκεκριμζνο ςκεφαςμα δίνει καλφτερα αποτελζςματα 

από το αμινολεβουλινικό οξφ, όταν αυτό ι κάποιο παράγωγό του χορθγοφνται 

τοπικά[39]. Για αυτό το λόγο θ ζρευνα προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ ςυνεχίηεται. 

 

4.5.4. Τοπική φωτοδυναμική θεραπεία με μεταλλοφθαλοκυανίνεσ 

    Οι φκαλοκυανίνεσ είναι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ δεφτερθσ γενιάσ οι οποίοι 

παρουςιάηουν φωτοφυςικζσ ιδιότθτεσ οι οποίεσ τισ κακιςτοφν εξαιρετικά 

ενδιαφζρουςεσ ενϊςεισ. Μζχρι ςτιγμισ οι περιςςότερεσ ζχουν μελετθκεί μόνο 

προκλινικά κυρίωσ ςε κυτταρικζσ ςειρζσ και λιγότερο ςε πειραματόηωα. Η μόνθ 

φκαλοκυανίνθ θ οποία βρίςκεται αυτι τθ ςτιγμι επίςθμα ςτθ φάςθ των κλινικϊν 

δοκιμϊν είναι θ τετραςουλφονωμζνθ φκαλοκυανινι πυριτίου[40,41].  

    Οι μεταλλοφκαλοκυανίνεσ, και κυρίωσ οι φκαλοκυανίνεσ αλουμινίου και 

ψευδαργφρου, κεωροφνται πολφ πιο αποτελεςματικζσ ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ 

κυρίωσ λόγω του μεγάλου χρόνου παραμονισ τουσ ςτθν τριπλι διεγερμζνθ 
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κατάςταςθ. Οι μεταλλοφκαλοκυανίνεσ ζχουν δοκιμαςτεί in vitro ςε αρκετζσ ςειρζσ 

καρκινικϊν δερματικϊν κυττάρων. Τα αποτελζςματα από αυτζσ τισ μελζτεσ τισ 

κατατάςςουν ςτουσ πολφ αποτελεςματικοφσ φωτοευαιςκθτοποιθτζσ για τθ 

φωτοδυναμικι κεραπεία δερματικϊν καρκίνων[42,43].  

    Αν και θ ςυςτθματικι δράςθ τουσ όταν τα μόριά τουσ εγκλειςτοφν ςε λιποςϊματα 

ζχει αρκετά μελετθκεί, θ δράςθ τουσ όταν χορθγθκοφν τοπικά ζχει εξεταςτεί 

ελάχιςτα και μόνο ςε δζρμα μυϊν. Συγκεκριμζνα ζχει μελετθκεί θ δράςθ δφο 

φκαλοκυανινϊν ψευδαργφρου ςε υγιζσ δζρμα πειραματοηϊων. Και ςτισ δφο 

περιπτϊςεισ οι φκαλοκυανίνεσ ζχουν διαλυκεί ςε διάλυμα ιςοπροπανόλθσ, 

προπυλενογλυκόλθσ, αηόνθσ (2 mg/ml). 20 μl από αυτό το διάλυμα επαλείφκθκαν 

ςε 1 cm2 δζρματοσ για χρονικά διαςτιματα από 1-2 h. Η φωτοδυναμικι δράςθ των 

φκαλοκυανινϊν αυτϊν υπολογίςτθκε βάςει τθσ βλάβθσ (ερφκθμα, ζγκαυμα, 

νζκρωςθ) που προκάλεςαν ςτο δζρμα των ηϊων. Αν και οι ζρευνεσ αυτϊν των 

ενϊςεων βρίςκονται ακόμθ ςε πολφ πρϊιμα ςτάδια τα αποτελζςματά τουσ 

κακιςτοφν αυτζσ τισ ενϊςεισ πολλά υποςχόμενουσ φωτοευαιςκθτοποιθτζσ[29,30]. 

    Στα πλαίςια κλινικϊν ερευνϊν μελετάται θ τετραςουλφονωμζνθ φκαλοκυανίνθ 

πυριτίου (Pc 4) ςε διάλυμα αικανόλθσ-προπυλενογλυκόλθσ. Αν και θ ζρευνα 

βρίςκεται ακόμθ ςε εξζλιξθ κάποια πρϊτα αποτελζςματα ζδειξαν ότι μζςω αυτοφ 

του διαλφματοσ θ φκαλοκυανίνθ μπορεί να απορροφθκεί από τα ανϊτερα 

τουλάχιςτον ςτρϊματα του δζρματοσ και να φτάςει ωσ τθ βαςικι ςτοιβάδα 1 h μετά 

τθν επάλειψθ. Ακτινοβόλθςθ με διοδικό laser ςτα 675 nm, ακτινοβόλθςθ 100 

mW/cm2 και ςυνολικι δόςθ ενζργειασ 50-100 J/cm2 δερματικϊν καρκίνων ςτουσ 

οποίουσ ζγινε επάλειψθ με τθ ςυγκεκριμζνθ φκαλοκυανίνθ ζδωςε ςθμαντικά 

ποςοςτά νζκρωςθσ των καρκινικϊν ιςτϊν[44]. 

    Ο μθχανιςμόσ μζςω του οποίου φαίνεται να δρουν οι μεταλλοφκαλοκυανίνεσ 

είναι ο εξισ. Αρχικά λόγω των βλαβϊν που προξενεί θ φωτοδυναμικι δράςθ των 

φκαλοκυανινϊν ςτισ μιτοχονδριακζσ μεμβράνεσ μιτοχονδριακό κυτόχρωμα C 

διαλφεται ςτο κυτταρόπλαςμα. Εκεί αντιδρά με διάφορα προ-ζνηυμα και 

παράγοντεσ ζναρξθσ απόπτωςθσ δθμιουργϊντασ ζνα ςφμπλεγμα απόπτωςθσ. Το 

ςφμπλεγμα αυτό δεν επιτρζπει τθν ενεργοποίθςθ διορκωτικϊν του DNA 

παραγόντων ενϊ αντίκετα ενεργοποιεί ζνηυμα τα οποία είναι υπεφκυνα για 

ςπαςίματα ςτθν ζλικα του DNA και κατά ςυνζπεια για τθν ειςαγωγι απόπτωςθσ[44]. 
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55..11..  ΕΕλλεεύύθθεερρεεσσ  ρρίίζζεεσσ  

    Ο όροσ ελεφκερεσ ρίηεσ αποδίδεται ςε μόρια, άτομα ι ομάδεσ ατόμων τα οποία 

περιζχουν ζνα ι περιςςότερα αςφηευκτα θλεκτρόνια ςτα ατομικά ι μοριακά 

τροχιακά τουσ. Λόγω αυτισ ακριβϊσ τθσ ιδιότθτάσ τουσ, οι ελεφκερεσ ρίηεσ είναι 

πολφ δραςτικά είδθ με πολφ μικρό χρόνο ηωισ και κατά ςυνζπεια πολφ μικρι 

ακτίνα διάχυςθσ μζςα ςτα κφτταρα. Στα βιολογικά ςυςτιματα οι ελεφκερεσ ρίηεσ 

οξυγόνου είναι αυτζσ οι οποίεσ παρουςιάηουν και το μεγαλφτερο ενδιαφζρον. Μία 

άλλθ επίςθσ ςθμαντικι κατθγορία ελευκζρων ριηϊν είναι οι ελεφκερεσ ρίηεσ 

αηϊτου. 

    Τόςο οι ελεφκερεσ ρίηεσ οξυγόνου, οι οποίεσ ςυνικωσ ονομάηονται δραςτικά 

οξυγονοφχα είδθ (reactive oxygen species ROS), όςο και οι ελεφκερεσ ρίηεσ αηϊτου, 

οι οποίεσ ονομάηονται δραςτικά αηωτοφχα είδθ (reactive nitrogen species RNS), 

αποτελοφν προϊόντα του φυςιολογικοφ κυτταρικοφ μεταβολιςμοφ. Τα δραςτικά 

οξυγονοφχα και αηωτοφχα είδθ ζχουν διπλό ρόλο ςτα βιολογικά ςυςτιματα, 

ευεργετικό-καταςτροφικό. Ο ρόλοσ τουσ είναι ευεργετικόσ ςε χαμθλζσ-μζςεσ 

ςυγκεντρϊςεισ ςτισ οποίεσ οι ελεφκερεσ ρίηεσ παράγονται από τουσ κυτταρικοφσ 

μθχανιςμοφσ ωσ μζςο άμυνασ ςε μολφνςεισ (noxia) αλλά και ωσ μζςο 

ενεργοποίθςθσ κυτταρικϊν μθχανιςμϊν ςιμανςθσ (signaling). 

    Σε υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ όμωσ τα ενεργά αυτά είδθ προκαλοφν ςθμαντικζσ 

βλάβεσ ςε βιολογικά μόρια ειςάγοντασ μια ςειρά βιολογικϊν διεργαςιϊν θ οποία 

Κεφάλαιο 5 

Αντιοξειδωτική και  
Προ-οξειδωτική Δράςη 
Πολυφαινολικών Ενώςεων 
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καλείται οξειδωτικό ςτρεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα οξειδωτικό ςτρεσ ζχουμε όταν ςε 

κάποιο βιολογικό ςφςτθμα ςυμβαίνει υπερπαραγωγι ελευκζρων ριηϊν παράλλθλα 

με μειωμζνθ ςυγκζντρωςθ μθ ενηυμικϊν αντιοξειδωτικϊν ι / και παρεμπόδιςθ 

ενηυμικϊν μθχανιςμϊν προςταςίασ του κυττάρου. Οξειδωτικό ςτρεσ δθλαδι 

ςθμαίνει διατάραξθ τθσ ιςορροπίασ οξειδωτικϊν-αντιοξειδωτικϊν αντιδράςεων ςε 

ζνα βιολογικό ςφςτθμα. 

    Η περίςςεια ελευκζρων ριηϊν μπορεί να προκαλζςει οξείδωςθ ςε πολφ 

ςθμαντικά βιολογικά μόρια όπωσ ςτο δεςόξυριβοηο-νουκλεϊνικό οξφ (DNA), ςτα 

λιπίδια και ςτισ πρωτεΐνεσ, αποτρζποντάσ τα από το να ςυμμετζχουν ςτισ 

κυτταρικζσ αλυςίδεσ αντιδράςεων για τισ οποίεσ προορίηονταν. Για αυτόν ακριβϊσ 

το λόγο το οξειδωτικό ςτρεσ ςυνδζεται με τθ γιρανςθ αλλά και ζνα μεγάλο αρικμό 

αςκενειϊν[1-3]. 

 

5.1.1. Ενδογενείσ πηγέσ ελευθέρων ριζών 

    Οι ελεφκερεσ ρίηεσ προζρχονται τόςο από ενδογενείσ όςο και από εξωγενείσ 

πθγζσ. Τα μιτοχόνδρια κεωροφνται οι ςθμαντικότερεσ ενδοκυττάριεσ πθγζσ 

παραγωγισ ελευκζρων ριηϊν. Το 90% του ειςπνεόμενου οξυγόνου ςτουσ αερόβιουσ 

οργανιςμοφσ προορίηεται να καταναλωκεί ςτθ μιτοχονδριακι αλυςίδα μεταφοράσ 

θλεκτρονίων. Κατά τθ μιτοχονδριακι αναγωγι του, το οξυγόνο κα δεχκεί από τθν 

κυτοχρωμικι οξειδάςθ 4 θλεκτρόνια προκειμζνου να τθσ επιτρζψει να ξαναμπεί 

ςτον κφκλο παραγωγισ τριφωςφορικισ αδενοςίνθσ (ΑΤ). Το οξυγόνο μετά τθν 

τετραςκενι αναγωγι του κα δϊςει ζνα μόριο νεροφ. 

 

    Αυτι θ τετραπλι αναγωγι του μοριακοφ οξυγόνου είναι μία «αςφαλισ» ςχετικά 

διεργαςία. Ραρόλα αυτά, κάποια θλεκτρόνια μπορεί να διαφφγουν από τθν 

αλυςίδα και να δεςμευκοφν από το μοριακό οξυγόνο παράγοντασ το υπεροξειδικό 

ανιόν   (superoxide anion)[4]. 

    Το υπεροξειδικό ανιόν κεωρείται πρωτεφον δραςτικό οξυγονοφχο είδοσ, το οποίο 

μπορεί να ακολουκιςει δφο διαφορετικοφσ τφπουσ αντιδράςεων (ενηυμικζσ και 

αντιδράςεισ που καταλφονται από μεταλλικά ςτοιχεία) παράγοντασ με αυτοφσ τουσ 

τρόπουσ δευτερογενι δραςτικά οξυγονοφχα είδθ. Τα δεδομζνα ςτθ βιβλιογραφία 

για το κατά πόςο μπορεί το υπεροξειδικό ανιόν να οξειδϊςει απευκείασ βαςικά 

κυτταρικά ςυςτατικά και ενϊςεισ υψθλισ βιολογικισ ςθμαςίασ όπωσ πρωτεΐνεσ, 

λιπίδια, ςάκχαρα και νουκλεϊνικά οξζα είναι αντικρουόμενα[1].  
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    Η παραγωγι δευτερευόντων δραςτικϊν οξυγονοφχων ειδϊν ξεκινά με τθν 

αναγωγι του υπεροξειδικοφ ανιόντοσ παρουςία διαφόρων ενηφμων τα οποία 

ονομάηονται υπεροξειδικζσ διςμουτάςεσ (superoxide dismoutases). 

 

    Μζςω τθσ αντίδραςθσ αυτισ το υπεροξειδικό ανιόν καταναλϊνεται τόςο γριγορα 

(θ παρουςία διςμουτάςθσ επιταχφνει τθν αντίδραςθ κατά τζςςερισ τάξεισ 

μεγζκουσ) ϊςτε είναι δφςκολο ακόμθ και να ανιχνευκεί. Υπό φυςιολογικζσ 

ςυνκικεσ υπολογίηεται ότι το 2% του οξυγόνου που αναπνζουμε μετατρζπεται ςε 

υπεροξείδιο του υδρογόνου. Το υπεροξείδιο του υδρογόνου (hydrogen peroxide 

H2O2) που παράγεται δεν μπορεί να κεωρθκεί ρίηα αφοφ δε διακζτει κάποιο 

αςφηευκτο θλεκτρόνιο. Ανικει όμωσ ςτα δραςτικά οξυγονοφχα είδθ γιατί από τθ 

διάςπαςι του παράγεται θ υδροξυλικι ρίηα (hydroxyl radical )[3].  

    Η υδροξυλικι ρίηα είναι θ ουδζτερθ μορφι του υδροξυλικοφ ανιόντοσ ( ). Η 

ρίηα αυτι είναι εξαιρετικά δραςτικι και μπορεί να αντιδράςει με όλα τα βιολογικά 

μόρια. Το γεγονόσ αυτό απεικονίηεται ςτον πολφ μικρό χρόνο ηωισ (10-9 s) και τθν 

πολφ μικρι ακτίνα διάχυςθσ. Η υδροξυλικι ρίηα παράγεται από το υπεροξείδιο του 

υδρογόνου μζςω τθσ αντίδραςθσ Fenton.  

 

    Η οξειδοαναγωγικι κατάςταςθ του κυττάρου εξαρτάται άμεςα κυρίωσ από τθ 

ςυγκζντρωςθ διςκενοφσ και τριςκενοφσ ςιδιρου και λιγότερο από τθ ςυγκζντρωςθ 

μονοςκενοφσ και διςκενοφσ χαλκοφ. Η αναλογία ςυγκεντρϊςεων αυτϊν των ιόντων 

ρυκμίηεται πολφ αυςτθρά από τουσ κυτταρικοφσ μθχανιςμοφσ. Ζχει παρατθρθκεί 

όμωσ, πωσ κάτω από ςυνκικεσ οξειδωτικοφ ςτρεσ, αυξθμζνθσ παραγωγισ 

υπεροξειδικοφ ανιόντοσ, παρατθρείται απελευκζρωςθ ιόντων ςιδιρου από 

ςφμπλοκα μόρια τα οποία τα περιείχαν. Ζτςι ευνοείται θ αντίδραςθ Fenton. Εν 

ςυνεχεία, θ αυξθμζνθ ςυγκζντρωςθ ιόντων υπεροξειδίου όμωσ και τριςκενοφσ 

ςιδιρου ευνοοφν και τθν αντίδραςθ Haber-Weiss [1] (Σχιμα 5.1): 

 

και κατά ςυνζπεια τθν περαιτζρω παραγωγι υδροξυλικισ ρίηασ και ανιόντοσ. 

    Άλλεσ πθγζσ δραςτικϊν οξυγονοφχων ειδϊν είναι τα θωςινόφιλα, τα 

ουδετερόφιλα και τα μακροφάγα κφτταρα του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ. Τα 

κφτταρα αυτά χρθςιμοποιοφν τθν ζκλυςθ ελευκζρων ριηϊν προκειμζνου να 
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εξουδετερϊςουν παραςιτικοφσ οργανιςμοφσ. Μία άλλθ πθγι παραγωγισ 

ελευκζρων ριηϊν κεωρείται ο μεταβολιςμόσ διαφορϊν ενδογενϊν και εξωγενϊν 

ςυςτατικϊν μζςω του κυτοχρϊματοσ 450. Στα διάφορα ςτάδια αυτοφ του 

μεταβολικοφ κφκλου απελευκερϊνεται υπεροξείδιο του υδρογόνου αλλά και 

υπεροξειδικό ανιόν. Τα υπεροξυςϊματα είναι επίςθσ κάποια άλλα οργανίδια ςτα 

οποία παράγεται υπεροξείδιο του υδρογόνου[3].  

 

Βιολογικζσ Διεργαςίεσ                             

                                                                                                           

 

 

Σχήμα 5.1:  Αντιδράςεισ μετατροπήσ μοριακού οξυγόνου ςε ενεργά οξυγονούχα είδη  

 

5.1.2. Εξωγενείσ πηγέσ ελευθέρων ριζών 

    Εκτόσ όμωσ από τισ φυςιολογικζσ ενδογενείσ διεργαςίεσ παραγωγισ ελευκζρων 

ριηϊν, οι οποίεσ γίνονται περιςςότερο επιβλαβείσ με τθ γιρανςθ του οργανιςμοφ 

και τθ μείωςθ των αντιοξειδωτικϊν, ενηυμικϊν και μθ ενηυμικϊν μθχανιςμϊν, 

υπάρχουν και διεργαςίεσ παραγωγισ ελευκζρων ριηϊν οι οποίεσ οφείλονται ςε 

εξωγενείσ παράγοντεσ. Ρολλζσ ξενοβιοτικζσ ουςίεσ (αζρια, ςωματιδιακι ρφπανςθ, 

ςυςτατικά διατροφισ, καπνόσ του τςιγάρου, τοξικζσ ουςίεσ, ακτινοβολία) παράγουν 

είτε άμεςα είτε ζμμεςα, μετά από μεταβολικι ενεργοποίθςθ, ελεφκερεσ ρίηεσ.  

    Οι ελεφκερεσ ρίηεσ και οι οξειδωτικζσ ενϊςεισ που παράγονται ςυμβάλουν ςε 

οξειδϊςεισ, φλεγμονζσ, πακολογικζσ καταςτάςεισ και τελικά ςυνειςφζρουν ςτα 

διάφορα ςτάδια τθσ καρκινογζνεςθσ. Επίςθσ, οι ελεφκερεσ ρίηεσ ζχουν τθν 

ικανότθτα να ενεργοποιοφν προκαρκινογόνεσ ενϊςεισ προσ θλεκτρονιόφιλα μόρια 

τα οποία είναι ικανά προκαλζςουν βλάβεσ ςτο DNA[2].  

 

55..22..  ΟΟξξεειιδδωωττιικκόό  ςςττρρεεσσ  κκααιι  κκααρρκκιιννοογγέέννεεςςηη  

5.2.1. Συμμετοχή ελευθέρων ριζών ςτα διάφορα ςτάδια τησ καρκινογένεςησ 

    Καρκίνοσ κεωρείται θ αςκζνεια θ οποία προκαλείται από διατάραξθ των 

διεργαςιϊν ςθματοδότθςθσ του κυττάρου οι οποίεσ κακορίηουν τον κυτταρικό 

κφκλο και τα ςτάδια διαφοροποίθςισ του. Το ςφνολο αυτϊν των διεργαςιϊν 

Μοριακό 
οξυγόνο 

Υπεροξειδικό 
ανιόν 

Υπεροξείδιο 
υδρογόνου 

Ρίζα 
υδροξυλίου 
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ελζγχεται από τθν αποκωδικοποίθςθ των ςθμάτων τα οποία κακορίηονται από τθ 

δομι ςυγκεκριμζνων πρωτεϊνϊν. Άρα παρεμπόδιςθ τθσ ςφνκεςθσ αυτϊν των 

πρωτεϊνϊν κα ςυνεπάγονταν αδυναμία ζκφραςθσ ςθμάτων, ενϊ αλλαγζσ ςτθ δομι 

τουσ κα ςυνεπάγονταν εξαγωγι λάκοσ ςθμάτων κατά τθν αποκωδικοποίθςθ[5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.2: Ο ρόλοσ των ελευθέρων ριζών ςτην πολυςταδιακή καρκινογένεςη 

 

    Η διεργαςία για τθ μετατροπι ενόσ φυςιολογικοφ κυττάρου ςε κακόθκεσ καλείται 

καρκινογζνεςθ. Η καρκινογζνεςθ είναι μία ςφνκετθ, πολυπαραγοντικι και 

πολυδιάςτατθ διεργαςία με μεγάλθ λανκάνουςα περίοδο[2]. Γενικά κεωρείται ότι 

αυτι θ ςφνκετθ πορεία μπορεί να διακρικεί ςε τρεισ επιμζρουσ φάςεισ (Σχιμα 5.2). 

Τθ φάςθ τθσ ζναρξθσ (initiation), μία γριγορθ ςχετικά διεργαςία κατά τθν οποία δεν 

παρατθροφνται μορφολογικζσ αλλαγζσ ςτο κφτταρο, αλλά το μόριο του DNA ζχει 

υποςτεί αλλαγζσ, θ ενεργοποίθςθ των οποίων δθμιουργεί νεοπλαςία. Τθ φάςθ τθσ 

προαγωγισ (promotion) φάςθ κατά τθν οποία πολλαπλαςιάηονται τα κφτταρα τα 

οποία φζρουν γενετικό υλικό με βλάβεσ. Τθ φάςθ τθσ μετεξζλιξθσ (progression), 

κατά τθν οποία τα κφτταρα αποκτοφν επιπλζον γενετικζσ βλάβεσ, υφίςτανται 

ςθμαντικζσ μορφολογικζσ αλλαγζσ και οι ρυκμοί πολλαπλαςιαςμοφ τουσ 

αυξάνονται τόςο ϊςτε να διειςδφουν ςτουσ γειτονικοφσ ιςτοφσ ι να μεταναςτεφουν 

ςε πολφ μακρινοφσ. Η πρϊτθ και τα πρϊτα ςτάδια τθσ δεφτερθσ φάςθσ είναι 

Μετεξέλιξη 
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αντιςτρεπτά ενϊ αντίκετα τα τελευταία ςτάδια τθσ καρκινογζνεςθσ δεν είναι 

αντιςτρεπτά[6].  

    Οι ελεφκερεσ ρίηεσ κεωρείται ότι ςυνειςφζρουν ςτθν πολυςταδιακι διαδικαςία 

τθσ καρκινογζνεςθσ κυρίωσ μζςω των οξειδωτικϊν βλαβϊν που προκαλοφν ςτο 

DNA. Μζχρι ςτιγμισ, υπάρχουν ενδείξεισ ότι οι ελεφκερεσ ρίηεσ ςυμμετζχουν κυρίωσ 

ςτισ δφο πρϊτεσ φάςεισ τισ καρκινογζνεςθσ, τθν ζναρξθ και τθν προαγωγι. Οι 

βλάβεσ αυτζσ προκαλοφνται είτε από τα ενδογενι δραςτικά οξυγονοφχα είδθ και 

μόρια, είτε από εξωγενείσ καρκινογόνουσ παράγοντεσ που διειςδφουν ςτο 

εςωτερικό του κυττάρου και μετατρζπονται ςε ενεργοφσ μεταβολίτεσ μζςω τω 

ελευκζρων ριηϊν. Οι βλάβεσ αυτζσ είναι αποτζλεςμα τθσ οξειδωτικισ, ςτο DNA, 

δράςθσ είτε ενδογενϊν δραςτικϊν οξειδωτικϊν μορίων είτε εξωγενϊν 

καρκινογόνων παραγόντων οι οποίοι διείςδυςαν ςτο κφτταρο και μετατράπθκαν ςε 

δραςτικζσ ενϊςεισ μζςω των ελευκζρων ριηϊν. Η επίδραςθ των οξειδωτικϊν αυτϊν 

παραγόντων μπορεί να προκαλζςει διαφόρων ειδϊν βλάβεσ ςτο DNA όπωσ 

προςκικεσ μορίων, ςθμειακζσ μεταλλάξεισ, ςχάςθ των κλϊνων, ςχάςθ των 

ςταυροςυνδζςεων κλπ.  

 

5.2.2. Το μόριο του δεςοξυριβοζο-νουκλεΰνικού οξέοσ (DNA) 

    Το DNA ι αλλιϊσ το μόριο το οποίο μεταφζρει το γενετικό υλικό κάκε είδουσ 

είναι ζνα πολυμερζσ το οποίο αποτελείται από μονάδεσ δεοξυριβονουκλεοτιδίων. 

Ζνα δεοξυριβονουκλεοτίδιο αποτελείται από μία αηωτοφχα βάςθ, ζνα ςάκχαρο και 

μία φωςφορικι ομάδα. Το ςάκχαρο ςτο δεοξυριβονουκλεοτίδιο είναι θ 

δεοξυριβόηθ. Η αηωτοφχοσ βάςθ είναι ζνα παράγωγο πουρίνθσ ι πυριμιδίνθσ. Οι 

πουρίνεσ που παίρνουν μζροσ ςτο ςχθματιςμό του μορίου του DNA είναι θ αδενίνθ 

και θ γουανίνθ ενϊ οι πυριμιδίνεσ είναι θ κυμίνθ και θ κυτοςίνθ (Σχιματα 5.3, 5.4). 

Σε ζνα δεοξυριβονουκλεοτίδιο το άτομο του άνκρακα C-1 τθσ δεοξυριβόηθσ 

δεςμεφεται με το Ν-1 μιασ πυριμιδίνθσ ι το Ν-9 μιασ πουρίνθσ. 
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Σχήμα 5.3:  Οι δύο πουρίνεσ που παίρνουν μέροσ ςτο ςχηματιςμό του DNA θυμίνη (T) και 

κυτοςίνη (C) 
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Σχήμα 5.4:  Οι δύο πυριμιδίνεσ που παίρνουν μέροσ ςτο ςχηματιςμό του DNA αδενίνη (A) και 

γουανίνη (G) 

 

    Η διαδικαςία αναδιπλαςιαςμοφ του DNA είναι μία πολφ ακριβισ και καλά 

προγραμματιςμζνθ διαδικαςία ςε όλα τα είδθ. Πςον αφορά τα κφτταρα ζνασ πολφ 

μεγάλοσ αρικμόσ πρωτεϊνϊν παίηουν τον κρίςιμο ρόλο του ελζγχου αυτισ τθσ 

διαδικαςίασ. Τον κεντρικό ρόλο ςτθν αντιγραφι του DNA παίηουν τα ζνηυμα τα 

οποία ανικουν ςτθν ομάδα των DNA πολυμεραςϊν οι οποίεσ είναι υπεφκυνεσ για 

τθ δθμιουργία του νζου κλϊνου. Η ςφνκεςθ του νζου κλϊνου γίνεται βάςει ενόσ 

υπάρχοντα κλϊνου ο οποίοσ χρθςιμοποιείται ωσ μιτρα ενϊ θ αντιγραφι κα 

ακολουκιςει τον κανόνα των βάςεων[7].  

 

5.2.3. Καρκινογόνεσ βλάβεσ ςτο DNA από ελεύθερεσ ρίζεσ 

    Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί το υπεροξειδικό ανιόν και το υπεροξείδιο του 

υδρογόνου κα μποροφςαν να αντιδράςουν άμεςα με το DNA μόνο κάτω από 

οριςμζνεσ ςυνκικεσ π.χ. πολφ υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ. Αντίκετα άλλα δραςτικά 

οξυγονοφχα είδθ όπωσ θ υδροξυλικι ρίηα και οι αηωτοφχεσ ελεφκερεσ ρίηεσ 

μποροφν να αντιδράςουν άμεςα με το DNA προκαλϊντασ αλλαγζσ ςτθ δομι του. Οι 

βλάβεσ ςτο DNA από ελεφκερεσ ρίηεσ κα μποροφςαν να διακρικοφν ςτισ τρεισ 

παρακάτω κατθγορίεσ: 

 Ρρόκλθςθ δομικϊν αλλαγϊν ςτο DNA. Στθ κατθγορία αυτι των βλαβϊν 

ανικουν οι μεταλλάξεισ ςτα ηεφγθ βάςεων μετακζςεισ ελλείψεισ, ειςαγωγζσ και 

επζκταςθ τθσ ςειράσ διαδοχισ των νουκλεοβάςεων, νίτρωςθ, απαμίνωςθ. 

Τζτοια είδθ βλαβϊν μποροφν να προκλθκοφν από τθ ρίηα υδροξυλίου, το 

μονιρεσ οξυγόνο αλκόξυ και υπεροξυλοξυ-ρίηεσ, το όηον, το υπερόξυνιτρϊδεσ 

ανιόν και τα οξείδια του αηϊτου. Τα δραςτικά οξυγονοφχα είδθ που δεν είναι 

ελεφκερεσ ρίηεσ αλλά ζχουν ιςχυρι οξειδωτικι δράςθ μποροφν να 

προκαλζςουν ςθμειακζσ μεταλλάξεισ και μαηικζσ αλλαγζσ ςτα χρωμοςϊματα. 

Οι αλλαγζσ αυτζσ ςυμβάλουν ςτθν αδρανοποίθςθ ι απϊλεια του δευτζρου 

φυςικοφ τφπου αλλθλομόρφου κατά τθ διάρκεια τθσ προαγωγισ ι μετεξζλιξθσ 
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του κακοικουσ κυττάρου, επιτρζποντασ τθν ζκφραςθ ενόσ μεταλλαγμζνου 

φαινοτφπου. 

 Επίδραςθ ςτουσ μθχανιςμοφσ μεταγωγισ ςθμάτων ςε κυτταροπλαςματικό και 

πυρθνικό επίπεδο. Ππωσ π.χ. θ αναςτολι των κυτταρικϊν μονάδων που 

κρατοφν τον κυτταροπλαςματικό μεταγραφικό παράγοντα NFkB εκτόσ πυρινα. 

 Διαμόρφωςθ των πρωτεϊνϊν και γονιδίων που ρυκμίηουν το οξειδωτικό ςτρεσ 

τον κυτταρικό πολλαπλαςιαςμό, τθ διαφοροποίθςθ και τθν απόπτωςθ. Σε 

αυτιν τθν κατθγορία ανικει επίςθσ και θ ενεργοποίθςθ των ογκογονιδίων[2]. 

 

55..33..  ΑΑννττιιοοξξεειιδδωωττιικκέέσσ  εεννώώςςεειισσ  κκααιι  κκααρρκκίίννοοσσ  

    Το ενδιαφζρον τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ τα τελευταία χρόνια ζχει ςτραφεί 

και προσ κάποια ςχετικά μικρά αντιοξειδωτικά μόρια όπωσ αυτά του αςκορβικοφ 

οξζωσ τθσ α-τοκοφερόλθσ και του β-καροτενίου τα οποία ζχουν δείξει ςθμαντικι 

αντιοξειδωτικι δράςθ. Τόςο in vitro όςο και in vivo μελζτεσ ζχουν δείξει ςθμαντικι 

προλθπτικι-προςτατευτικι δράςθ αυτϊν των μορίων ωσ προσ τισ βλάβεσ που 

μποροφν να προκαλζςουν ελεφκερεσ ρίηεσ και πιο ςυγκεκριμζνα γιρανςθ, 

αςκζνειεσ όπωσ ο διαβιτθσ αλλά και ο καρκίνοσ. Σε αυτι τθν κατθγορία ενϊςεων 

ανικουν και οι πολυφαινόλεσ.  

 

5.3.1. Φλαβονοειδή 

    Φλαβονοειδι ονομάηονται οι πολυφαινολικζσ ενϊςεισ οι οποίεσ είναι υπεφκυνεσ 

για το χρϊμα των φυτϊν και των καρπϊν. Μζχρι ςτιγμισ ζχουν απομονωκεί 

περιςςότερα από 4000 διαφορετικά φλαβονοειδι φυτικισ προζλευςθσ. 

Φλαβονοειδι βρίςκονται ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ ςτα φροφτα, τα λαχανικά, τα 

δθμθτριακά, το τςάι, τον καφζ, τθν μπφρα και το κόκκινο κραςί. Ωσ εκ τοφτου, εκτόσ 

από ευρφτατα διαδεδομζνα ςτθ φφςθ ςυνιςτοφν και ζνα ςθμαντικό κομμάτι τθσ 

διατροφισ μασ. Υπολογίηεται ότι μζςω τθσ τροφισ μασ προςλαμβάνουμε 

κακθμερινά 500-1000 mg φλαβονοειδϊν. Εάν όμωσ εκτόσ από τθν τροφι λθφκοφν 

και κάποια φυτικά ςκευάςματα, τα οποία χορθγοφνται ωσ ςυμπλθρϊματα 

διατροφισ, όπωσ εκχφλιςμα ginko biloba ι εκχφλιςμα ςταφυλιοφ τότε θ θμεριςια 

πρόςλθψθ φλαβονοειδϊν ανζρχεται ςε μερικά γραμμάρια[8,9].  

    Ζρευνεσ ςε πειραματόηωα και ςτατιςτικζσ μελζτεσ ςε ανκρϊπουσ ζχουν δείξει 

πωσ διατροφι πλοφςια ςε φλαβονοειδι βοθκά πολφ ςτθν αποφυγι αγγειακϊν 

κρομβϊςεων και αςκενειϊν του μυοκαρδίου. Επίςθσ τα φλαβονοειδι κεωροφνται 
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ιςχυρά αντιοξειδωτικά τα οποία προςτατεφουν τον οργανιςμό από το οξειδωτικό 

ςτρεσ και τισ αςκζνειεσ που ςυνδζονται με αυτό. Η δράςθ των φλαβονοειδϊν 

αποδίδεται κυρίωσ ςτουσ παρακάτω μθχανιςμοφσ. 

 Ανάγουν ακόμθ και τισ πιο δραςτικζσ ελεφκερεσ ρίηεσ εξαιτίασ του χαμθλοφ 

οξειδοαναγωγικοφ δυναμικοφ τουσ.  

 Δεςμεφουν ιόντα ιχνοςτοιχείων όπωσ του ςιδιρου και του χαλκοφ τα οποία 

ςυμμετζχουν ωσ καταλφτεσ ςε αντιδράςεισ δθμιουργίασ των ελευκζρων ριηϊν. 

 Εμποδίηουν το ςχθματιςμό ελευκζρων ριηϊν αναςτζλλοντασ τθ λειτουργία 

ενηφμων που ευνοοφν το ςχθματιςμό αυτό (όπωσ τθσ οξειδάςθσ τθσ ξανκίνθσ, 

τθσ κινάςθσ C, τθσ NADH οξειδάςθσ). 

 Ρροςτατεφουν ι αναγεννοφν τα ενδογενι αντιοξειδωτικά ζνηυμα. 

 Μπλοκάρουν ενηυμικοφσ μθχανιςμοφσ (κυτόχρωμα P-450) οι οποίοι είναι 

υπεφκυνοι για το μεταβολιςμό καρκινογενϊν χθμικϊν ενϊςεων όπωσ 

πολυαρωματικοί υδρογονάνκρακεσ εμποδίηοντασ με αυτό τον τρόπο τθν ζνωςθ 

των μεταβολιτϊν αυτϊν των καρκινογενϊν ενϊςεων με το μόριο του DNA[10]. 

 

5.3.2. Δομή φλαβονοειδών 

    Οι δευτερογενείσ μεταβολίτεσ των ανϊτερων φυτϊν είναι μία μεγάλθ ομάδα 

χθμικϊν ενϊςεων τισ οποίεσ χρθςιμοποιεί το φυτό για τθν ανάπτυξι του, τθν 

αναπαραγωγι του, τθν άμυνα εναντίον οργανιςμϊν που το προςβάλλουν και 

γενικότερα για τθν επιβίωςι του. Ανάμεςα ςτισ ενϊςεισ αυτζσ ςυγκαταλζγεται και 

ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ ενϊςεων οι οποίεσ περιζχουν ζναν ι περιςςότερουσ 

αρωματικοφσ δακτυλίουσ υποκατεςτθμζνουσ με μία ι περιςςότερεσ 

υδροξυλομάδεσ, φαινολικζσ ενϊςεισ. 

 

O

A C

B

 

Σχήμα 5.5:  Γενική δομή φλαβονοειδών 
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    Οι φαινολικζσ ενϊςεισ που απαντϊνται ςτα φυτά ανάλογα με τθ δομι τουσ 

χωρίηονται ςτισ απλζσ φαινόλεσ, ςτισ πολυφαινόλεσ, τα φλαβονοειδι (Σχιμα 5.5) 

και τα φαινολικά τερπενοειδι. Τα φλαβονοειδι προζρχονται από υποκατάςταςθ 

του μορίου τθσ φλαβόνθσ ςε διάφορεσ κζςεισ και ζχουν τθ δομι που φαίνεται ςτο 

Σχιμα 5.6. Η υποκατάςταςθ μπορεί να γίνει από ομάδεσ υδροξυλίου, μεκόξυ 

ομάδεσ, ςακχαρικζσ ομάδεσ κ.α. Τα φλαβονοειδι διακρίνονται ςτισ ανκοκυανιδίνεσ, 

τισ φλαβόνεσ, τισ φλαβανόνεσ, τισ φλαβανόλεσ, τισ φλαβονόλεσ και τισ 

ιςοφλαβόνεσ[11,12]. 

 

O

OH     

O
+

OH     

O

O   

         προανθοκυανιδίνη                                   ανθοκυανιδίνη                                      φλαβανόνη 

 

O

O
    

O

O

OH

    

O

O

OH

 

                      φλαβόνη                                            φλαβανόλη                                     φλαβονόλη 

 

O
            

O

O
 

χαλκόνη                                               ιςοφλαβόνη 

 

Σχήμα 5.6:  Δομή κατηγοριών φλαβονοειδών 
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5.3.3. Αντιοξειδωτικοί μηχανιςμοί φλαβονοειδών 

    Οι φαινολικζσ επειδι είναι πλοφςιεσ θλεκτρονιακά ενϊςεισ ςυμμετζχουν πολφ 

ςυχνά ςε οξειδοαναγωγικζσ αντιδράςεισ. Τα φλαβονοειδι όπωσ και οι 

περιςςότερεσ φαινολικζσ ενϊςεισ μποροφν να δράςουν ωσ αντιοξειδωτικά 

τερματίηοντασ τισ πορείεσ αντιδράςεων ελευκζρων ριηϊν (Σχιμα 5.7). Η ιδιότθτά 

τουσ αυτι οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι μποροφν εφκολα να προςφζρουν ζνα 

θλεκτρόνιο ςε μία ελεφκερθ ρίηα ςτακεροποιϊντασ τθν. Για να δρα μία ζνωςθ ωσ 

αντιοξειδωτικό όμωσ δεν αρκεί μόνο να μπορεί να προφζρει ζνα θλεκτρόνιο γιατί 

ζτςι μετατρζπεται αυτι ςε ελεφκερθ ρίηα. Ρρζπει και θ ίδια μετά τθ μεταφορά του 

θλεκτρονίου να παραμζνει ςτακερι. Στθν περίπτωςθ των φαινολικϊν ενϊςεων θ 

φαινολικι ρίηα που δθμιουργείται ςτακεροποιείται μζςω δομϊν ςυντονιςμοφ. Οι 

γενικζσ αντιδράςεισ ςτακεροποίθςθσ ελευκζρων ριηϊν φαίνονται ςτο παρακάτω 

ςχιμα: 

 

       (αντίδραςθ εξουδετζρωςθσ ελεφκερθσ ρίηασ) 

     (αντίδραςθ ελευκζρων ριηϊν) 

   (αντίδραςθ ελευκζρων ριηϊν) 

  (θμικινόνθ)     (κινόνθ) 

Σχήμα 5.7:  Αντιδράςεισ ςταθεροποίηςησ ελευθέρων ριζών από φλαβονοειδή 

 

    Τα φλαβονοειδι μποροφν επίςθσ να ςχθματίςουν ςφμπλοκα μόρια με το διςκενι 

ςίδθρο (Σχιμα 5.8). Δεςμεφοντασ το ςίδθρο με αυτόν τον τρόπο όμωσ δεν τον 

αφινουν να ςυμμετζχει ςτισ αντιδράςεισ παραγωγισ ελευκζρων ριηϊν τισ οποίεσ 

καταλφει.  

 

    Σε in vitro πειράματα ζχει δειχκεί ότι πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν αντιοξειδωτικι 

ικανότθτα των φλαβονοειδϊν παίηει το πλικοσ των υδροξυλομάδων που υπάρχουν 

ςτο μόριο ωσ υποκαταςτάτεσ, αλλά και θ κζςθ αυτϊν. Γενικά τα φλαβονοειδι με 

μεγαλφτερο αρικμό υδροξυλομάδων παρουςιάηουν μεγαλφτερθ αντιοξειδωτικι 

ικανότθτα. Επίςθσ τα φλαβονοειδι που διακζτουν υδροξυλομάδεσ ςτισ κζςεισ 3 και 

4 του δακτυλίου Β είναι τα πιο ιςχυρά φλαβονοειδι ωσ προσ τθν αντιοξειδωτικι 
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τουσ ικανότθτα. Η παρουςία των υδροξυλομάδων ςε αυτζσ τισ δφο κζςεισ βοθκοφν 

μετά τθν προςφορά του θλεκτρονίου ςτον απεντοπιςμό τθσ παραγόμενθσ ρίηασ και 

κατά ςυνζπεια ςτθ ςτακερότθτά τθσ. Ο απεντοπιςμόσ τθσ ρίηασ οφείλεται επίςθσ 

και ςε μεγάλο βακμό ςτθν φπαρξθ τθσ κετονομάδασ ςτθ κζςθ 4 του δακτυλίου Γ. 

Μζγιςτθ ικανότθτα απενεργοποίθςθσ ελευκζρων ριηϊν προςφζρεται ςτο μόριο 

όταν ςτισ κζςεισ 3, 5 και 7 των δακτυλίων Α και Γ υπάρχουν υδροξυλομάδεσ. Από 

αυτζσ τισ τρεισ θλεκτρόνιο ςτθν ελεφκερθ ρίηα μποροφν να προςφζρουν μόνο θ 

υδροξυλομάδεσ ςτθ κζςθ 5 και 7. Οι ίδιεσ ομάδεσ εκτόσ από τθν υδροξυλομάδα ςτθ 

κζςθ 7 του A δακτυλίου παίηουν επίςθσ πολφ ςθμαντικό ρόλο και ςτθν αντίδραςθ 

χθλικοποίθςθσ του ςιδιρου όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα τθσ επόμενθσ ςελίδασ[13-15]. 
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Σχήμα 5.8:  Πιθανέσ θέςεισ πρόςδεςησ μεταλλικών ιόντων ςτο μόριο φλαβονοειδούσ 

 

5.3.4. Προ-οξειδωτικοί μηχανιςμοί φλαβονοειδών 

    Για τα φλαβονοειδι όμωσ εκτόσ από αντιοξειδωτικι ζχει διαπιςτωκεί και προ-

οξειδωτικι δράςθ υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ. Τα φλαβονοειδι τα οποία ζχουν μία 

υδροξυλομάδα ςτο δακτφλιο Β (φαινολικι δομι) ζχει παρατθρθκεί ότι μποροφν να 

προκαλζςουν παραγωγι ελευκζρων ριηϊν και οξείδωςθ λιπιδίων ακόμθ και ςε 

χαμθλζσ ςυγκεντρϊςεισ, ςτισ οποίεσ τα υπόλοιπα φλαβονοειδι δρουν ωσ 
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αντιοξειδωτικά[9,16]. Ο μθχανιςμόσ που ζχει προτακεί για τθν οξειδωτικι δράςθ 

αυτϊν των φλαβονοειδϊν φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα. Αρχικά το φλαβονοειδζσ 

οξειδϊνεται ενηυμικά παράγοντασ μία ρίηα θμικινόνθσ. Το φλαβονοειδζσ 

αναγεννάται μζςω τθσ οξείδωςθσ τθσ γλουτακειόνθσ (GSH) θ οποία όμωσ 

μετατρζπεται ςε ρίηα. Ξεκινϊντασ μία πορεία αντιδράςεων θ οποία καταλιγει ςε 

ςχθματιςμό υπεροξειδικοφ ανιόντοσ (Σχιμα 5.9). 
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Σχήμα 5.9:  Προ-οξειδωτικέσ αντιδράςεισ φλαβονοειδών με φαινολική δομή ςτο δακτύλιο Β 

 

    Τα φλαβονοειδι τα οποία ζχουν δφο υδροξυλομάδεσ ςτισ κζςεισ 3 και 4 του 

δακτυλίου Β (κατεχολικι δομι) δεν οξειδϊνουν τθ γλουτακειόνθ όταν οξειδωκοφν 

ςε θμικινόνεσ. Ακόμθ και όταν χάςουν 2 θλεκτρόνια και μετατραποφν ςε κινόνεσ δεν 

παρουςιάηουν τθν τάςθ να οξειδϊςουν τθ γλουτακειόνθ αλλά τθν προςλαμβάνουν 

ωσ υποκαταςτάτθ. Οι δομζσ αυτζσ των φλαβονοειδϊν ειδικά αυτϊν που είχαν 

κατεχολικι δομι το δακτφλιο Β και οι μεταβολίτεσ τουσ ζχουν δείξει ςε πολλζσ 

ζρευνεσ καρκινιγόνο δράςθ. Αναλυτικότερα μποροφν να εμπλακοφν ςε 

μθχανιςμοφσ προςκικθσ υδροξυλίων ςτα οιςτρογόνα καταλυόμενεσ από το 

κυτόχρωμα 450, και ενεργοποίθςθ των πολυαρωματικϊν υδρογονανκράκων. 

Επίςθσ μποροφν να προκαλζςουν άμεςεσ βλάβεσ ςτο DNA[9,16] (Σχιμα 5.10). 

    Ιn vitro μελζτεσ ζχουν δείξει ότι όταν φαινολικζσ ενϊςεισ βρεκοφν ςε περιβάλλον 

με υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ μετάλλων, τα οποία καταλφουν τισ οξειδοαναγωγικζσ 

αντιδράςεισ τουσ (Cu, Fe), παράγουν ενεργά είδθ οξυγόνου. Ο μθχανιςμόσ ο οποίοσ 
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προτείνεται ςε αυτιν τθν περίπτωςθ είναι οξείδωςθ τθσ φαινολικισ ζνωςθσ από τα 

ιόντα Cu2+ ςε θμικινόνθ θ οποία ςτθ ςυνζχεια αντιδρά με το μοριακό οξυγόνο 

δίνοντασ υπεροξειδικό ανιόν. Το υπεροξειδικό ανιόν αντιδρά και αυτό με τισ 

φαινολικζσ ενϊςεισ παράγοντασ θμικινόνεσ και υπεροξείδιο του υδρογόνου. Το 

υπεροξείδιο του υδρογόνου παρουςία ιόντων χαλκοφ ευνοεί τθν αντίδραςθ Fenton 

και κατά ςυνζπει το ςχθματιςμό υδροξυλικϊν ριηϊν. Ο παραπάνω μθχανιςμόσ ζχει 

προτακεί για φλαβονοειδι με κατεχολικι δομι ςτο δακτφλιο Β. In vivo όμωσ αυτά 

τα μεταλλικά ιόντα είναι αδζςμευτα ςπάνια, και ςε πολφ μικρζσ ποςότθτεσ. Ζτςι ο 

μθχανιςμόσ αυτόσ μπορεί να λάβει χϊρα κάτω από πολφ ςυγκεκριμζνεσ 

προχποκζςεισ[9,16].  

 

OH

OH

O

O

OH

OH

O 2 O   
2

O   
2 H

2
O

2

OH

OH

O

O

OH

O  

OH

OH

O

O

OH

O

OH

OH

O

O

OH

GS OH

αςηοξείδωζη

ανηιοξειδωηική δπάζη
πεποξειδάζη

ηςποζινάζερ
 

πολςθαινολοξειδάζερ

-e     -H- +

+GSH

αςηοξείδωζη
ανηιοξειδωηική δπάζη

 

Σχήμα 5.10:  Προ-οξειδωτικέσ αντιδράςεισ φλαβονοειδών με κατεχολική δομή ςτο δακτύλιο Β 
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55..44..  ΕΕππίίδδρρααςςηη  ααννττιιοοξξεειιδδωωττιικκώώνν  εεννώώςςεεωωνν  ςςττηη  θθεερρααππεείίαα  κκααρρκκίίννοουυ  

5.4.1. Οξειδοαναγωγική κατάςταςη υγιών και καρκινικών κυττάρων 

    Σιμερα κεωρείται ότι θ οξειδοαναγωγικι κατάςταςθ ιςορροπίασ των καρκινικϊν 

κυττάρων είναι διαφορετικι από αυτι των αντίςτοιχων υγιϊν. Γενικά, διακζτουν ςε 

ςθμαντικά χαμθλότερεσ ςυγκεντρϊςεισ αντιοξειδωτικά ζνηυμα, με εξαίρεςθ τα 

κφτταρα των αδενοκαρκινωμάτων, ςε ςχζςθ με τα υγιι κφτταρα από τα οποία 

προζρχονται. Αντίκετα, οι ςυγκεντρϊςεισ μθ ενηυμικϊν αντιοξειδωτικϊν όπωσ για 

παράδειγμα τθσ βιταμίνθσ Ε είναι υψθλότερεσ[17] . 

    Σε διάφορεσ in vitro και in vivo μελζτεσ ζχει αποδειχκεί ότι τα μθ ενηυμικά 

αντιοξειδωτικά όπωσ θ βιταμίνθ Ε και οι φαινολικζσ ενϊςεισ ζχουν δείξει 

αντιμιττωτικι δράςθ ωσ προσ τα καρκινικά κφτταρα ςε μεγάλεσ ςυγκεντρϊςεισ. Το 

αντίςτοιχο φαινόμενο όμωσ δεν ζχει παρατθρθκεί ςτα υγιι κφτταρα. Σε υγιι 

κφτταρα μάλιςτα ζχει παρατθρθκεί ότι θ ενδοκυττάρια ςυγκζντρωςθ ςε μθ 

ενηυμικά αντιοξειδωτικά δεν είναι τόςο ευαίςκθτθ ςε αυξιςεισ τθσ εξωκυττάριασ 

όςο αυτι των καρκινικϊν[17,18]. 

    Η τοξικότθτα των υψθλϊν δόςεων τθσ βιταμίνθσ Ε ςτα καρκινικά κφτταρα 

οφείλεται πικανϊσ ςτθν ενεργοποίθςθ διεργαςιϊν διαφοροποίθςθσ θ οποία 

ειςάγεται με αναγωγι μεταγραφικϊν παραγόντων, παρεμπόδιςθ των μθχανιςμϊν 

που ςυνδζονται με τουσ αυξθτικοφσ παράγοντεσ και παρεμπόδιςθ των μθχανιςμϊν 

μίτωςθσ. Η τοξικότθτα τθσ βιταμίνθσ C πικανϊσ οφείλεται ςτθν αναγωγι του 

τριςκενοφσ ςιδιρου (Fe+3) ςε διςκενι (Fe+2) και τθν ζναρξθ πορείασ οξειδωτικϊν 

αντιδράςεων τισ οποίεσ καταλφει ο διςκενισ ςίδθροσ. Η τοξικότθτα των φαινολικϊν 

αντιοξειδωτικϊν αποδίδεται ςε παρεμπόδιςθ των αντιδράςεων τθσ αλυςίδασ 

μεταφοράσ θλεκτρονίων ςτα μιτοχόνδρια και ςχθματιςμό του ATP[17-19]. 

    Μετά λοιπόν από αυτζσ τισ παρατθριςεισ τίκεται το ερϊτθμα του κατά πόςο 

αυτζσ οι διαφορζσ ςτθ ςυγκζντρωςθ των αντιοξειδωτικϊν μεταξφ υγιϊν και 

καρκινικϊν κυττάρων αλλά και θ γενικότερθ διαφορετικι οξειδοαναγωγικι 

ιςορροπία κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί προσ όφελοσ μιασ κεραπείασ κατά του 

καρκίνου όπωσ θ φωτοδυναμικι κεραπεία. 
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5.4.2. Επίδραςη αντιοξειδωτικών ενώςεων ςτη θεραπεία καρκίνου 

5.4.2.1. Φωτοδυναμική θεραπεία και αντιοξειδωτικά ςε αντιοξειδωτικέσ δόςεισ 

    Σιμερα, ςε πολλοφσ αςκενείσ ςυςτινεται παράλλθλα με τθν κφρια κεραπεία να 

ακολουκιςουν και κάποια πιο νζα ςχετικά, ςυμβατικι κεραπεία. Η πιο ςυνικθσ 

από αυτζσ είναι θ παράλλθλθ χοριγθςθ αντιοξειδωτικϊν. Αντιοξειδωτικά, όπωσ θ 

βιταμίνθ C, κεωροφνται αςφαλι και πιςτεφεται γενικά ότι βοθκοφν ςτθν πρόλθψθ 

των παρενεργειϊν των ςυμβατικϊν κεραπειϊν του καρκίνου. Κι αυτό γιατί οι 

περιςςότερεσ ςυμβατικζσ κεραπείεσ καρκίνου παράγουν ελεφκερεσ ρίηεσ οι οποίεσ 

όμωσ δεν επιδροφν μόνο ςτα καρκινικά αλλά και ςε υγιι κφτταρα. Η παράλλθλθ 

χοριγθςθ αντιοξειδωτικϊν ςε αυτιν τθν περίπτωςθ μπορεί να προςτατεφςει τα 

υγιι κφτταρα από τισ βλάβεσ που κα προκαλοφνταν από τισ ελεφκερεσ ρίηεσ και 

κατά ςυνζπεια να μειϊςει ςθμαντικά τισ παρενζργειεσ τισ κεραπείασ. Ππωσ ιδθ 

αναφζρκθκε μάλιςτα ςε προθγοφμενθ παράγραφο θ ενδοκυττάρια ςυγκζντρωςθ 

των αντιοξειδωτικϊν ςτα καρκινικά κφτταρα είναι πολφ πιο ευαίςκθτθ ωσ προσ τθν 

εξωκυττάρια ςε ςχζςθ με τα υγιι κφτταρα. Συνεπϊσ αναμζνεται θ ενδοκυττάρια 

ςυγκζντρωςθ ςε μθ ενηυμικά αντιοξειδωτικά να είναι πολφ μεγαλφτερθ από ότι ςτα 

αντίςτοιχα υγιι. Κάτι τζτοιο όμωσ ςθμαίνει και δζςμευςθ των ελευκζρων ριηϊν ςτο 

εςωτερικό των καρκινικϊν κυττάρων και κατά ςυνζπεια υποβάκμιςθ τθσ κεραπείασ.  

    Ρράγματι ςε in vitro μελζτθ κατά τθν οποία χορθγικθκε ςε κφτταρα που 

προζρχονταν από ςάρκωμα αςκορβικό οξφ πριν τθ φωτοδυναμικι κεραπεία, 

παρατθρικθκε υποβάκμιςθ των αποτελεςμάτων τθσ κεραπείασ. Ριο ςυγκεκριμζνα 

παρατθρικθκε ότι το αςκορβικό οξφ μείωςε ςτατιςτικά ςθμαντικά τθν οξείδωςθ 

των ενδοκυττάριων λιπιδίων και πρωτεϊνϊν και προςτάτευςε κυτταρικά οργανίδια 

όπωσ τα μιτοχόνδρια[20]. 

 

5.4.2.2. Φωτοδυναμική θεραπεία και αντιοξειδωτικά ςε αντιοξειδωτικέσ δόςεισ 

    Η φωτοδυναμικι κεραπεία βαςίηεται ςτθν παραγωγι ελευκζρων ριηϊν. 

Αναμενόμενο κα ιταν θ παρουςία κάποιου αντιοξειδωτικοφ να ηθμίωνε και όχι να 

βελτίωνε τθν αποδοτικότθτα τθσ φωτοδυναμικισ αφοφ τα αντιοξειδωτικά μόρια κα 

δζςμευαν τισ ελεφκερεσ ρίηεσ και ζτςι κα προςτάτευαν το καρκινικό κφτταρο. Αν θ 

ςυγκζντρωςθ του αντιοξειδωτικοφ όμωσ ι το μικροπεριβάλλον του ιταν τζτοιο 

ϊςτε το αντιοξειδωτικό να αποκτοφςε προ-οξειδωτικι δράςθ τα αποτελζςματα τθσ 

φωτοδυναμικισ κεραπείασ κα βελτιϊνονταν.  
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    Ρράγματι, υπάρχουν αρκετζσ μελζτεσ οι οποίεσ υποςτθρίηουν τθ κεωρία ότι τα 

αντιοξειδωτικά βοθκοφν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ[17-

22]. Οι μθχανιςμοί ςυνεργειακισ δράςθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ και 

αντιοξειδωτικϊν που ζχουν προτακεί είναι οι εξισ: 

1. Τα αντιοξειδωτικά ςε προ-οξειδωτικζσ ςυγκεντρϊςεισ ανάγουν το μονιρεσ 

οξυγόνο ςε υπεροξείδιο του υδρογόνου. Το μονιρεσ οξυγόνο ζχει πολφ 

μικρότερο χρόνο ηωισ (≈ 100 ns) και ακτίνα διάχυςθσ ςε ςχζςθ με το 

υπεροξείδιο του υδρογόνου. Αν το μονιρεσ οξυγόνο αναχκεί ςε υπεροξείδιο 

του υδρογόνου, το οποίο διαχζεται πολφ πιο εφκολα μζςα ςτο κφτταρο, κα 

προκαλζςει πολφ πιο εκτεταμζνεσ βλάβεσ. Το υπεροξείδιο του υδρογόνου εκτόσ 

από τθ διάςπαςι του ςε υδροξυλικζσ ρίηεσ μζςω των αντιδράςεων Fenton, 

μπορεί να αντιδράςει και με τθ μυελοπεροξειδάςθ και να παράγει υποχλωρικό 

οξφ το οποίο είναι επίςθσ ιςχυρό οξειδωτικό με αρκετά μεγάλθ ακτίνα 

διάχυςθσ. Ο μθχανιςμόσ αυτόσ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό και από τθ 

ςυγκζντρωςθ τθσ γλουτακειόνθσ και γενικότερα το περιεχόμενο των κυττάρων 

ςε αντιοξειδωτικά ζνηυμα. Για αυτό το λόγο και ο μθχανιςμόσ αυτόσ 

παρατθρείται ςε καρκινικά κφτταρα ςτα οποία θ ςυγκζντρωςθ των ενηυμικϊν 

αντιοξειδωτικϊν που κα μποροφςαν να εμποδίςουν αυτό το μθχανιςμό είναι 

μικρι[22]. 

2. Τα αντιοξειδωτικά ςε προ-οξειδωτικζσ ςυγκεντρϊςεισ παρεμποδίηουν εν μζρει 

το μθχανιςμό αναπνοισ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ θ κατανάλωςθ οξυγόνου 

αλλά και θ παραγωγι ενζργειασ είναι μικρότερεσ από ότι υπό φυςιολογικζσ 

ςυνκικεσ. Ζτςι ευνοείται ο ςχθματιςμόσ μονιρουσ οξυγόνου κατά τθ διάρκεια 

τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ αφοφ θ κατανάλωςθ του μοριακοφ οξυγόνου 

ςτθν αναπνευςτικι αλυςίδα είναι μικρι[18]. 

3. Το κφτταρο επίςθσ λόγω τθσ ανεπαρκοφσ παραγωγισ ενζργειασ και τθσ προ-

οξειδωτικισ δράςθσ των αντιοξειδωτικϊν είναι αρκετά καταπονθμζνο γεγονόσ 

το οποίο επίςθσ επθρεάηει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ κεραπείασ[17,18]. 
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66..11..  ΕΕιιςςααγγωωγγόό  

    Η ζγκαιρθ διάγνωςθ και αντιμετϊπιςθ του καρκίνου αποτελεί άμεςθ 

προτεραιότθτα τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ παγκοςμίωσ. Κι αυτό γιατί από το 

1997 και ζπειτα τα ποςοςτά εμφάνιςθσ καρκίνου του δζρματοσ αυξάνονται 

ςυνεχϊσ. Τα νζα περιςτατικά μθ-μελανωματικοφ καρκίνου ςτισ ΗΠΑ μόνο 

ξεπερνοφν το 1 000 000 / χρόνο. Στθν περίπτωςθ που θ διάγνωςθ γίνει ςτα πρϊτα 

ςτάδια, τα ποςοςτά πλιρουσ ίαςθσ και επιβίωςθσ για τα 5 χρόνια τα οποία 

ακολουκοφν τθ κεραπεία μπορεί να φτάςουν και το 98 % ενϊ όταν θ διάγνωςθ γίνει 

ςε προχωρθμζνα ι πολφ προχωρθμζνα ςτάδια τθσ καρκινογζνεςθσ τα ποςοςτά 

αυτά μειϊνονται ςτο 64 και 16 % αντίςτοιχα. 

    Οι ζρευνεσ διεξάγονται παράλλθλα ςε πολλά μζτωπα. Ζτςι, ταυτόχρονα με τθ 

ςτατιςτικι επεξεργαςία των δεδομζνων από τα οποία κα προκφψουν τα κυριότερα 

αίτια πρόκλθςθσ αυτοφ του τφπου καρκίνου, διεξάγονται in vitro και in vivo ζρευνεσ 

προκειμζνου να αποςαφθνιςτεί θ αλλθλουχία των βιοχθμικϊν διεργαςιϊν που 

οδθγοφν ςτθν καρκινογζνεςθ. Επίςθσ παράλλθλα με τθ βελτιςτοποίθςθ των 

υπαρχουςϊν μεκόδων διάγνωςθσ, ταυτοποίθςθσ και κεραπείασ του δερματικοφ 

καρκίνου το ενδιαφζρον ςτρζφεται και προσ νζεσ εναλλακτικζσ τεχνικζσ μζςω των 

οποίων παρακάμπτονται οι παρενζργειεσ και γενικότερα τα προβλιματα των 

υπαρχουςϊν. 

    Η παροφςα ερευνθτικι εργαςία ςυνειςφζρει ςε τζςςερεισ διαφορετικοφσ τομείσ. 

Αρχικά, επιδιϊχκθκε να βρεκοφν κάποια in vivo μοντζλα μθ μελανωματικοφ 

Κεφϊλαιο 6 

Ανϊπτυξη Μεθόδων και 
Συςτημϊτων 
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καρκίνου του δζρματοσ τα οποία φαινοτυπικά κα παρουςίαηαν ςθμαντικζσ 

ομοιότθτεσ με αυτζσ των κυττάρων του ανκρϊπινου δζρματοσ. Σε τζτοια μοντζλα 

μποροφν να μελετθκοφν προλθπτικζσ, διαγνωςτικζσ, κεραπευτικζσ μζκοδοι και τα 

αποτελζςματα αυτϊν κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν / μεταφερκοφν με κάποιο 

ςθμαντικό ποςοςτό αςφάλειασ ςε κλινικό επίπεδο (ςτάδια κλινικϊν μελετϊν).  

    Δεφτερον λόγω τθσ πολφ μεγάλθσ ςθμαςίασ τθσ ζγκαιρθσ διάγνωςθσ ςτα 

κεραπευτικά αποτελζςματα αλλά και του μεγάλου κινδφνου που ςυνεπάγεται θ 

λιψθ βιοψίασ για υποτροπι του καρκινϊματοσ (θ βιοψία μζχρι ςιμερα κεωρείται 

ωσ θ μζκοδοσ με τα πιο αξιόπιςτα αποτελζςματα) αναπτφχκθκε μία μθ επεμβατικι 

διαγνωςτικι μζκοδοσ. Στόχοσ ιταν μζςω διαγνωςτικϊν αλγορίκμων να μποροφν να 

διακρικοφν μθ μελανωματικά δερματικά καρκινϊματα από υγιείσ δερματικοφσ 

ιςτοφσ με ποςοςτά επιτυχίασ παρόμοια με αυτά τθσ βιοψίασ, μθδενικζσ 

παρενζργειεσ και ςε πραγματικό χρόνο.  

    Εν ςυνεχεία προτάκθκε θ βζλτιςτθ κεραπευτικι μζκοδοσ. Η φωτοδυναμικι 

κεραπεία προτιμάται γενικά ςτθν περίπτωςθ των μθ μελανωματικϊν δερματικϊν 

καρκίνων ζναντι των άλλων κεραπειϊν γιατί δεν προκαλεί κζρμανςθ των ιςτϊν και 

ζτςι δεν επθρεάηει ςυνδετικοφσ ιςτοφσ όπωσ το κολλαγόνο και θ ελαςτίνθ. Το 

γεγονόσ αυτό ςε ςυνδυαςμό με τθν απουςία πλθγϊν οδθγεί ςε ταχεία πλιρθ 

ανάπλαςθ τθσ κεραπευμζνθσ περιοχισ. Το ςθμαντικότερο μειονζκτθμα που 

παρουςιάηει θ φωτοδυναμικι κεραπεία είναι θ φωτοευαιςκθςία που εμφανίηει ο 

αςκενισ όταν θ χοριγθςθ τθσ φωτοευαιςκθτοποιοφ ουςίασ γίνει ςυςτθματικά. Το 

μειονζκτθμα αυτό ειδικά ςτθν περίπτωςθ του δερματικοφ καρκίνου (όπου θ 

πρόςβαςθ ςτο όργανο είναι πολφ εφκολθ) μπορεί να επιλυκεί μζςω τθσ τοπικισ 

χοριγθςθσ τθσ φωτοευαιςκθτοποιοφ ουςίασ.  

    Μζχρι ςιμερα όμωσ το πρόβλθμα αυτό δεν ζχει επιλυκεί. Ο μόνοσ 

φωτοευαιςκθτοποιθτισ ο οποίοσ χορθγείται τοπικά είναι το 5-αμινολεβουλινικό 

οξφ το οποίο όμωσ λόγω τθσ μεγάλθσ υδροφιλικότθτάσ του μπορεί να διειςδφςει ςε 

πολφ μικρά βάκθ (< 1 mm) και για αυτό χρθςιμοποιείται μόνο ςτθ κεραπεία 

επιφανειακϊν δερματικϊν καρκίνων. Για αυτό το λόγο οι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ 

εξακολουκοφν να χορθγοφνται ςυςτθματικά. Ο ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ χοριγθςθσ 

επιβάλλει ςτουσ αςκενείσ να αποφεφγουν για αρκετζσ θμζρεσ να ζρχονται ςε 

επαφι με φωσ. Το γεγονόσ αυτό όμωσ αποτελεί επιπλζον ψυχολογικι επιβάρυνςθ 

και γενικότερα υποβιβάηει τθν ποιότθτα ηωισ του αςκενοφσ. 

    Ζνασ άλλοσ ςτόχοσ λοιπόν τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν θ ανάπτυξθ κάποιου 

κεραπευτικοφ ςυςτιματοσ (φωτοευαιςκθτοποιθτισ - ακτινοβολιτικι διάταξθ -
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πρωτόκολλο) κατάλλθλων χαρακτθριςτικϊν το οποίο κα επζλυε τα παραπάνω 

προβλιματα διατθρϊντασ όμωσ ςτο ακζραιο τα πλεονεκτιματα που προςφζρει θ 

φωτοδυναμικι κεραπεία. Για το λόγο αυτό επελζγθ ζνασ φωτοευαιςκθτοποιθτισ 

δεφτερθσ γενιάσ, θ χλωρο-αλουμινο-φκαλοκυανίνθ. Πρόκειται για μία 

φωτοευαίςκθτθ ζνωςθ θ οποία όπωσ και οι υπόλοιπεσ μεταλλοφκαλοκυανίνεσ 

παρουςιάηει πολφ υψθλοφσ ςυντελεςτζσ κβαντικισ απόδοςθσ ςε μονιρεσ οξυγόνο 

και κατά ςυνζπεια είναι ζνασ πολφ ιςχυρόσ φωτοευαιςκθτοποιθτισ. Το 

πλεονζκτθμά τθσ ζναντι των υπολοίπων μεταλλοφκαλοκυανινϊν είναι θ ιπια 

υδατοδιαλυτότθτα που προςδίδει ςτο μόριο τθσ το άτομο του χλωρίου. Ζτςι λόγω 

του ταυτόχρονα υδρόφιλου και λιπόφιλου χαρακτιρα τθσ αλλά και του μικροφ 

μοριακοφ μεγζκουσ τθσ (ιδιότθτεσ που ςυνειςφζρουν ςτθν απορρόφθςθ και 

διάχυςθ ενόσ μορίου ςτα δερματικά κφτταρα) φαίνεται ιδανικό μόριο για τοπικι 

επάλειψθ. Για να επιβεβαιωκοφν οι βελτιωμζνεσ ιδιότθτζσ του, ο 

φωτοευαιςκθτοποιθτισ ςυγκρίκθκε ςτα διάφορα ςτάδια τθσ μελζτθσ με ζνα 

φωτοευαιςκθτοποιθτι ο οποίοσ ζχει ιδθ πάρει ζγκριςθ για κεραπεία δερματικϊν 

καρκίνων.  

    Όςο ςθμαντικόσ όμωσ είναι ο φωτοευαιςκθτοποιθτισ ςτθ φωτοδυναμικι 

κεραπεία, τόςο ςθμαντικό είναι και το ςφςτθμα ακτινοβόλθςθσ. Στθν ςυγκεκριμζνθ 

μελζτθ επιδιϊχκθκε να αναπτυχκεί ζνα ςφςτθμα ακτινοβόλθςθσ ιςτϊν το οποίο κα 

ςυνδζονταν ιδανικά με τον παραπάνω φωτοευαιςκθτοποιθτι. Βαςικι προχπόκεςθ 

που κα ζπρεπε να πλθροί ζνα τζτοιο ςφςτθμα ιταν να εκπζμπει ςτθν περιοχι 

μικουσ κφματοσ ςτθν οποία ο φωτοευαιςκθτοποιθτισ παρουςιάηει μζγιςτο 

απορρόφθςθσ. Επίςθσ κα ζπρεπε να ςυνδζεται με κατάλλθλο ςφςτθμα μεταφοράσ 

τθσ ακτινοβολίασ και να διακζτει ακριβι ζλεγχο ιςχφοσ και διαμζτρου τθσ φωτεινισ 

κθλίδασ προκειμζνου να μπορεί να είναι ευζλικτο και να προςαρμόηεται αξιόπιςτα 

και γριγορα ςε καρκινϊματα διαφορετικοφ μεγζκουσ που βρίςκονται ςε 

διαφορετικά ςθμεία και απαιτοφν διαφορετικά πρωτόκολλα κεραπείασ. Ιδανικό κα 

ιταν επίςθσ ςτθν ίδια διάταξθ να μποροφςε να προςαρμοςτεί και κάποιο ςφςτθμα 

απεικόνιςθσ του δζρματοσ το οποίο κα αξιολογοφςε παράλλθλα και τα 

αποτελζςματα τθσ κεραπείασ. Τελικά, για να είναι αποτελεςματικό αυτό το 

ςφςτθμα (φωτοευαιςκθτοποιθτι-ακτινοβολθτικισ διάταξθσ) κα ζπρεπε να 

κακοριςτοφν οι βζλτιςτεσ δόςεισ φωτοευαιςκθτοποιθτι, ιςχφοσ, ςυνολικισ δόςθσ 

ενζργειασ. 

    Ζνασ επίςθσ πολφ ςθμαντικόσ τομζασ των βιοϊατρικϊν επιςτθμϊν ερευνά τθν 

ευεργετικι δράςθ των αντιοξειδωτικϊν φυτικισ προζλευςθσ. Οι μζχρι ςιμερα 

μελζτεσ ζχουν δείξει ότι ςτα διάφορα ςτάδια τθσ καρκινογζνεςθσ εμπλζκονται 
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μθχανιςμοί ελευκζρων ριηϊν. Ζτςι από πολλζσ ερευνθτικζσ ομάδεσ και εργαςίεσ 

υποςτθρίηεται ότι αφξθςθ τθσ θμεριςιασ δόςθσ των αντιοξειδωτικϊν μπορεί να 

κακυςτεριςει τισ βιοχθμικζσ διεργαςίεσ καρκινογζνεςθσ. Παρόλα αυτά οι ςχετικζσ 

μελζτεσ γφρω από το μθ μελανωματικό καρκίνο του δζρματοσ είναι λίγεσ και τα 

αποτελζςματά τουσ αντικρουόμενα. Στρεφόμενθ προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ θ 

παροφςα εργαςία εξετάηει τθ δράςθ ενόσ γνωςτοφ από τθν αρχαιότθτα 

αντιοξειδωτικοφ εκχυλίςματοσ πεφκου με γνωςτι ιςχυρι αντιοξειδωτικι δράςθ. Το 

εκχφλιςμα αυτό παρόλο που ζχει εκτενϊσ μελετθκεί ωσ προσ τθν αντιοξειδωτικι 

του δράςθ δεν ζχει μελετθκεί ωσ προσ τθν προςτατευτικι-αντικαρκινικι του δράςθ. 

Το εκχφλιςμα αυτό προζρχεται από το φλοιό του πεφκου Maritima και το 

ςθμαντικότερο ίςωσ πλεονζκτθμά του, μετά από τθν πλοφςια ςε φαινολικζσ 

αντιοξειδωτικζσ ουςίεσ ςφςταςι του, είναι θ ςτακερότθτα ωσ προσ τθ ςχετικι 

ςυγκζντρωςθ των ςυςτατικϊν του. Το πλεονζκτθμά του αυτό αποδίδεται ςτισ 

κλιματολογικζσ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ ευδοκιμεί το ςυγκεκριμζνο φυτό 

αλλά και τθν προςτατευμζνθ πλζον περιοχι καλλιζργειάσ του.  

    Για κάποιεσ γνωςτζσ βιταμίνεσ όπωσ το αςκορβικό οξφ και θ α-τοκοφερόλθ ζχει 

δειχκεί ότι κάτω από οριςμζνεσ ςυνκικεσ θ δράςθ τουσ αντιςτρζφεται και γίνεται 

από αντιοξειδωτικι προ-οξειδωτικι. Η αντιςτροφι αυτι ςτθ δράςθ τουσ 

παρατθρείται όταν βρίςκονται ςε πολφ υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ ι παρουςία μεγάλθσ 

ςυγκζντρωςθσ μεταλλικϊν ιόντων. Μάλιςτα κάποιεσ μελζτεσ προτείνουν τθ χριςθ 

αυτοφ του φαινομζνου ωσ ζναν επιπλζον μζςο νζκρωςθσ των καρκινικϊν κυττάρων 

κατά τθ διάρκεια κάποιασ αντικαρκινικισ κεραπείασ.  

    Η φωτοδυναμικι κεραπεία είναι μία κεραπεία θ οποία δρα μζςω μθχανιςμϊν 

παραγωγισ ελευκζρων ριηϊν. Στισ περιςςότερεσ μελζτεσ ςτισ οποίεσ ζχει 

δοκιμαςτεί παράλλθλθ χοριγθςθ αντιοξειδωτικϊν υποβακμίςτθκαν ςθμαντικά τα 

αποτελζςματα τθσ κεραπείασ λόγω δζςμευςθσ των ελευκζρων ριηϊν από τα 

αντιοξειδωτικά μόρια. Οι δόςεισ όμωσ ςτισ οποίεσ ζχουν χορθγθκεί μζχρι ςτιγμισ 

αυτά τα μόρια είναι μικρζσ, δόςεισ ςτισ οποίεσ ζχει διαπιςτωκεί ότι παρουςιάηουν 

αντιοξειδωτικι δράςθ. Σθμαντικό είναι το κενό που υπάρχει αυτιν τθ ςτιγμι 

ςχετικά με το ποια κα είναι τα αποτελζςματα τθσ κεραπείασ εάν αυτά τα μόρια ι 

κάποια άλλα με παρόμοιεσ βιοχθμικζσ ιδιότθτεσ χορθγθκοφν ςε αςυνικιςτα 

υψθλζσ δόςεισ ςτισ οποίεσ θ δράςθ τουσ αντιςτρζφεται.  

    Προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ οδθγικθκε αυτι θ μελζτθ. Ζτςι δοκιμάςτθκε πριν τθ 

φωτοδυναμικι κεραπεία να χορθγθκεί μία υψθλι δόςθ μίγματοσ αντιοξειδωτικϊν 

τοπικά. Η δόςθ αυτι επελζγθ μετά από in vitro μελζτεσ του εκχυλίςματοσ φλοιοφ 

πεφκου ςε υγιι δερματικά κφτταρα. Για να διαπιςτωκεί θ ςυνεργειακι δράςθ του 
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μίγματοσ αντιοξειδωτικϊν και τθσ φωτοδυναμικισ εφαρμόςτθκε ζνα πρωτόκολλο 

φωτοδυναμικισ κεραπείασ το οποίο είχε ιδθ μελετθκεί και ιταν γνωςτι θ 

αποτελεςματικότθτά του. 

    Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηονται τα ςυςτιματα, οι διατάξεισ και οι μζκοδοι 

που αναπτφχκθκαν προκειμζνου να υλοποιθκοφν οι παραπάνω ςτόχοι.  

 

66..22..  ΦΦααςςμμααττοοφφωωττοομμεεττρριικκόό  δδιιϊϊττααξξηη  φφθθοορριιςςμμοούύ  

6.2.1. Περιγραφό 

    Μία από τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων που 

τζκθκαν ιταν θ ανάπτυξθ μιασ διάταξθσ θ οποία κα επζτρεπε φκοριςμομετρικζσ 

μελζτεσ ιςτϊν αλλά και διαλυμάτων φωτοευαιςκθτοποιθτϊν. Για τθν καταγραφι 

φαςμάτων φκοριςμοφ από διαλφματα και ιςτοφσ χρθςιμοποιικθκε 

φαςματοφωτομετρικι διάταξθ θ οποία μπορεί να ανιχνεφςει φκοριςμό, 

φωςφοριςμό, χθμειο- ι βιο-φωταφγεια (chemi- ι bio-luminescence). 

 

 

χήμα 6.1: Οπτικό διϊγραμμα διϋγερςησ και ςυλλογόσ φθοριςμού 

 

    Η μζτρθςθ ςθμάτων φκοριςμοφ από τθ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ μπορεί να 

πραγματοποιθκεί είτε για ςυνεχι ςάρωςθ ςε όλο το εφροσ των μθκϊν κφματοσ του 

οργάνου (ι ςε μζροσ αυτισ τθσ περιοχισ) είτε ςε επιλεγμζνα μικθ κφματοσ. Το 
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οπτικό ςφςτθμα τθσ διάταξθσ (Σχιμα 6.1) αποτελείται από δφο μονοχρωμάτορεσ 

(διζγερςθσ και εκπομπισ), μια ςειρά από κάτοπτρα και δφο φωτοπολλαπλαςιαςτζσ 

(δείγματοσ και αναφοράσ). Τα ςιματα από τουσ δφο ανιχνευτζσ επεξεργάηονται από 

τα θλεκτρονικά του οργάνου και μποροφν να παρατθρθκοφν ςτθν οκόνθ ενόσ 

θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. 

    Η πθγι φωτόσ διζγερςθσ είναι μια ειδικι λυχνία αναλαμπισ ξζνου (Xenon flash 

tube), θ οποία παράγει παλμοφσ μικρισ χρονικισ διάρκειασ (μζςθ διάρκεια 8 μs) και 

μεγάλθσ ζνταςθσ. Η ενεργειακι φαςματικι κατανομι τθσ, φαίνεται ςτο Σχιμα 6.2. 

 

 

χήμα 6.2: Ενεργειακό φαςματικό κατανομό πηγόσ ξϋνου.  

 

    Η ακτινοβολία από τθ λυχνία ξζνου, με τθ βοικεια κατόπτρων εςτιάηεται ςτθ 

ςχιςμι ειςόδου του μονοχρωμάτορα διζγερςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνει φράγμα 

1440 γραμμϊν / mm και ςφαιρικό κάτοπτρο για τθ ςωςτι κάλυψθ του φράγματοσ 

από τθ φωτεινι δζςμθ. Από τθ ςχιςμι εξόδου εξζρχεται το μονοχρωματικό φωσ, ςε 

ςυγκεκριμζνθ ςτενι φαςματικι περιοχι, με κεντρικό μικοσ κφματοσ που 

κακορίηεται από τθ γωνιακι κζςθ ςάρωςθσ του φράγματοσ περίκλαςθσ, που 

ελζγχεται από βθματικό κινθτιρα (stepping motor). Η μονοχρωματικι δζςμθ 

διζγερςθσ προςπίπτει με τθ βοικεια κατόπτρων ςτο δείγμα (υπάρχει κατάλλθλοσ 

υποδοχζασ για κυψελίδα 10 mm) υπό γωνία 45ο. Παράλλθλα, μζςω ενόσ 

διαχωριςτι δζςμθσ (beam splitter), ζνα μικρό μζροσ από τθ δζςμθ διζγερςθσ 

εςτιάηεται ςτο φωτοπολλαπλαςιαςτι αναφοράσ. Για τθ διόρκωςθ τθσ απόκριςθσ 

του φωτοπολλαπλαςιαςτι αναφοράσ, χρθςιμοποιείται καμπφλθ αναφοράσ 

ροδαμίνθσ Β, θ οποία είναι αποκθκευμζνθ ςτο όργανο και διατθρεί ςχεδόν ςτακερι 

τθ κβαντικι απόδοςθ για απορρόφθςθ ςε μικθ κφματοσ από 200 ζωσ 600 nm και 

εκπομπι ςτα 630 nm. 

    Ο φκοριςμόσ που εκπζμπεται από το δείγμα, ςε γωνία 90ο ωσ προσ τθ δζςμθ 

διζγερςθσ, εςτιάηεται από κάτοπτρα ςτθ ςχιςμι ειςόδου του μονοχρωμάτορα 
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εκπομπισ, ο οποίοσ περιλαμβάνει οπτικό φράγμα περίκλαςθσ 1200 γραμμϊν / mm 

και ςφαιρικό κάτοπτρο. Η ςτενι φαςματικι περιοχι που εξζρχεται από τθ ςχιςμι 

εξόδου του μονοχρωμάτορα εκπομπισ - θ κίνθςθ του φράγματοσ του οποίου επίςθσ 

ελζγχεται από βθματικό κινθτιρα - αναλφεται τελικά από φωτοπολλαπλαςιαςτι.  

    Οι μονοχρωμάτορεσ είναι τφπου Monk-Gillieson και μποροφν να ςαρϊνουν είτε 

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

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

εκπομπισ από 200 ζωσ 650 nm. Για εφαρμογζσ ςε μικθ κφματοσ εκπομπισ ζωσ 900 

nm, απαιτείται θ αλλαγι ςε φωτοπολλαπλαςιαςτι με διευρυμζνθ φαςματικι 

απόκριςθ (red sensitive photomultiplier). Επίςθσ υπάρχει θ δυνατότθτα ςφγχρονθσ 

ςάρωςθσ, με ςτακερι διαφορά μικουσ κφματοσ διζγερςθσ και εκπομπισ. Η 

ταχφτθτα ςάρωςθσ του φράγματοσ περίκλαςθσ, μπορεί να επιλεγεί από 10 ζωσ 

1500 nm / min, με βιμα του 1 nm. Επιλογι μικρότερθσ τιμισ για τθν ταχφτθτα 

ςάρωςθσ επιτρζπει τθν επίτευξθ καλφτερου λόγου ςιματοσ προσ κόρυβο, αλλά ςε 

περιπτϊςεισ που το εξεταηόμενο δείγμα δεν είναι φωτοςτακερό, για να 

αποφευχκοφν φαινόμενα φωτολεφκανςθσ (photobleaching) επιλζγεται μεγαλφτερθ 

τιμι ταχφτθτασ ςάρωςθσ.  

    Το εφροσ τθσ 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. Στθν 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).  

    Ωσ ανιχνευτζσ χρθςιμοποιοφνται φωτοπολλαπλαςιαςτζσ λόγω τθσ ευαιςκθςίασ 

και τθσ γριγορθσ απόκριςθσ τουσ. Η ευαιςκθςία του φαςματοφωτόμετρου 

φκοριςμοφ υπολογίηεται με βάςθ το λόγο ςιματοσ προσ κόρυβο, χρθςιμοποιϊντασ 

τθ ηϊνθ Raman του νεροφ για κακοριςμζνο μικοσ κφματοσ διζγερςθσ. Ζτςι για το 

ςυγκεκριμζνο όργανο, είναι 500:1 r.m.s, για διζγερςθ ςτα 350 nm, εκπομπι ςτα 397 

nm και φαςματικό εφροσ διζγερςθσ και εκπομπισ (που κακορίηεται από το εφροσ 

των ςχιςμϊν ςτουσ μονοχρωμάτορεσ διζγερςθσ και εκπομπισ) 10 nm. 

 

6.2.2. Διαχεύριςη ςόματοσ 

    Για κάκε κφκλο ςυλλογισ των ςθμάτων φκοριςμοφ πραγματοποιοφνται τζςςερισ 

ολοκλθρϊςεισ: δφο για το ςιμα από το φωτοπολλαπλαςιαςτι δείγματοσ και δφο 
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για το ςιμα από το φωτοπολλαπλαςιαςτι αναφοράσ. Οι ολοκλθρϊςεισ αυτζσ 

πραγματοποιοφνται ςε κακοριςμζνα χρονικά διαςτιματα ωσ προσ τθν τελευταία 

αναλαμπι τθσ λυχνίασ ξζνου. Οι δεφτερεσ ολοκλθρϊςεισ πραγματοποιοφνται ςτουσ 

δφο φωτοπολλαπλαςιαςτζσ για τθ ςυλλογι του ςιματοσ υποβάκρου (ςιμα που 

παράγεται όταν δεν προςπίπτει φωσ ςτθ φωτοκάκοδο του φωτοπολλαπλαςιαςτι, 

dark current), το οποίο και αφαιρείται από τα ςιματα εξόδου των φωτοπολλα-

πλαςιαςτϊν. Τα ςιματα που λαμβάνονται από τουσ φωτοπολλαπλαςιαςτζσ 

υποβάλλονται ςε ενίςχυςθ και ςτθ ςυνζχεια ψθφιοποιοφνται.  

    Ζπειτα ςχθματίηεται ο λόγοσ του ςιματοσ από το φωτοπολλαπλαςιαςτι 

δείγματοσ ωσ προσ το αντίςτοιχο αναφοράσ, για τθ βελτίωςθ του λόγου ςιματοσ 

προσ κόρυβο και για τθ διόρκωςθ λόγω διακυμάνςεων ςτθν εκπομπι τθσ πθγισ 

φωτιςμοφ. Στθ ςυνζχεια πολλαπλαςιάηεται το ςιμα με τθν καμπφλθ διόρκωςθσ τθσ 

ροδαμίνθσ που είναι αποκθκευμζνθ ςτο όργανο, για τθ διόρκωςθ τθσ φαςματικισ 

απόκριςθσ των φωτοπολλαπλαςιαςτϊν και τθν απόκριςθ διζλευςθσ του διαχωριςτι 

δζςμθσ. 

 

66..33..  ΦΦααςςμμααττοοφφωωττοομμεεττρριικκόό  δδιιϊϊττααξξηη  ααπποορρρρόόφφηηςςηησσ  

6.3.1. Περιγραφό 

    Για τθ μελζτθ των ιδιοτιτων των φωτοευαιςκθτοποιθτϊν εξίςου ςθμαντικι με 

τθν καταγραφι των ςθμάτων φκοριςμοφ των διαλυμάτων τουσ είναι και θ 

καταγραφι των φαςμάτων απορρόφθςθσ. Για τθ λιψθ και καταγραφι των 

φαςμάτων απορρόφθςθσ των διαλυμάτων των φωτοευαιςκθτοποιθτϊν 

χρθςιμοποιικθκε φαςματοφωτοφωτομετρικι διάταξθ απορρόφθςθσ. 

    Η πορεία τθσ φωτεινισ δζςμθσ και το οπτικό διάγραμμα του οργάνου φαίνονται 

ςτο Σχιμα 6.3. Το ςυγκεκριμζνο όργανο διακζτει δφο φωτεινζσ πθγζσ. Μία λυχνία 

δευτερίου, θ οποία εκπζμπει ςτθν υπεριϊδθ περιοχι του φάςματοσ (200-400 nm), 

και μία λυχνία αλογόνου, θ οποία εκπζμπει ςτθν ορατι και κοντινι υπζρυκρθ 

περιοχι (350-900 nm). Όπωσ φαίνεται και ςτο οπτικό διάγραμμα του οργάνου, το 

κάτοπτρο Μ1 αναςθκϊνεται όταν θ ακτινοβολία προζρχεται από τθ λυχνία 

δευτερίου προκειμζνου να επιτρζψει τθ διζλευςθ φωτόσ. Όταν θ ακτινοβολία 

προζρχεται από τθ λυχνία αλογόνου, το κάτοπτρο Μ1 επανζρχεται ςτθ κζςθ του 

προκειμζνου το φωσ τθσ πθγισ να ανακλαςτεί και να οδθγθκεί ςτο κάτοπτρο Μ2. 

Όταν γίνεται ςάρωςθ μίασ ευρείασ περιοχισ μθκϊν κφματοσ, τότε θ μετακίνθςθ του 

κατόπτρου και θ αλλαγι λυχνίασ γίνεται αυτόματα (ςτα 326 nm).  
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χήμα 6.3: Οπτικό διϊγραμμα φαςματοφωτομετρικόσ διϊταξησ απορρόφηςησ  

 

    Το κάτοπτρο Μ2 οδθγεί τθ φωτεινι δζςμθ ςε ζναν τροχό φίλτρων (filter wheel). 

Ανάλογα με τθν περιοχι μικουσ κφματοσ, ο τροχόσ αυτόσ περιςτρζφεται ϊςτε να 

παρεμβλθκεί ςτθν πορεία τθσ δζςμθσ το κατάλλθλο φίλτρο που κα φιλτράρει τθ 

δζςμθ πριν αυτι ειςζλκει ςτο μονοχρωμάτορα. Στθ ςυνζχεια, θ δζςμθ περνά μζςα 

από τθ ςχιςμι 1 (ςχιςμι ειςόδου του μονοχρωμάτορα) και προςπίπτει ςτο 

μονοχρωμάτορα. Ο μονοχρωμάτορασ είναι ςυγχρονιςμζνοσ με τον τροχό φίλτρων 

και κινοφνται μζςω ενόσ βθματικοφ κινθτιρα. Η δζςμθ φωτόσ του εξεταηόμενου 

μικουσ κφματοσ κα περάςει από τθ ςχιςμι εξόδου Μ2 και κα προςπζςει ςε ζνα νζο 

κάτοπτρο Μ3 που κα τθν οδθγιςει ςε ζνα διαχωριςτι δζςμθσ.  

    Το 50 % τθσ ακτινοβολίασ ανακλάται από το διαχωριςτι δζςμθσ και οδθγείται 

προσ το κάτοπτρο Μ5, ενϊ το υπόλοιπο 50 % περνά προσ το κάτοπτρο Μ4. Η δζςμθ 

από το κάτοπτρο Μ5 κα οδθγθκεί ςτο δείγμα αναφοράσ. Το μζροσ τθσ δζςμθσ που 

κα περάςει από το δείγμα αναφοράσ μζςω φακοφ εςτίαςθσ κα οδθγθκεί ςτθ 
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φωτοδίοδο. Με παρόμοιο τρόπο, θ δζςμθ από το κάτοπτρο Μ4 κα οδθγθκεί ςτο 

δείγμα και από εκεί, μζςω φακϊν, ςτθ φωτοδίοδο. 

 

6.3.2. Λογιςμικό επεξεργαςύασ ςόματοσ 

    Ο ζλεγχοσ του φαςματοφωτόμετρου πραγματοποιείται μζςω θλεκτρονικοφ 

υπολογιςτι, με τθν χριςθ του λογιςμικοφ πακζτου UV WinLab. Μζςω του 

λογιςμικοφ αυτοφ, προςφζρεται θ δυνατότθτα ρφκμιςθσ κάποιων παραμζτρων που 

επθρεάηουν τόςο τθ μζκοδο φαςματοφωτομετρίασ όςο και το φαςματοφωτόμετρο. 

Η απόκριςθ του φαςματοφωτόμετρου ςε αυτζσ τισ αλλαγζσ είναι άμεςθ. Οριςμζνεσ 

από τισ παραμζτρουσ αυτζσ είναι θ επιλογι μθκϊν κφματοσ, θ ταχφτθτα ςάρωςθσ 

(εάν πρόκειται για μζκοδο ςάρωςθσ) και το πλάτοσ τθσ ςχιςμισ του 

μονοχρωμάτορα.  

    Μία άλλθ δυνατότθτα που προςφζρει το λογιςμικό αυτό είναι θ ικανότθτα 

μθδενιςμοφ του ςιματοσ που οφείλεται ςτο διαλφτθ και το κόρυβο του 

φαςματοφωτόμετρου, μζςω τθσ επιλογισ Autozero. Η επιλογι αυτι κζτει τισ 

γραμμζσ αναφοράσ είτε πρόκειται για μετριςεισ διζλευςθσ είτε για μετριςεισ 

απορρόφθςθσ. Ζτςι τα φάςματα ι αποτελζςματα που προκφπτουν αναφζρονται 

μόνο ςτθν απορρόφθςθ που οφείλεται ςτθ ςυγκζντρωςθ των ουςιϊν του δείγματοσ 

και όχι του μζςου ςτο οποίο ζχουν διαλυκεί ι διαςπαρκεί και το κόρυβο του 

φαςματοφωτόμετρου. 

    Στο λογιςμικό αυτό υπάρχουν επίςθσ και αρκετζσ άλλεσ εντολζσ που αναφζρονται 

ςτθν εξομάλυνςθ (smoothing) και γενικά ςτθν επεξεργαςία των καμπυλϊν-

φαςμάτων που προκφπτουν. Τζλοσ, εφόςον ζχουν καταχωρθκεί ςτα αρχεία του 

οργάνου οι διελεφςεισ ι απορροφιςεισ δειγμάτων αναφοράσ, παρζχεται θ 

δυνατότθτα άμεςθσ εξαγωγισ τθσ ςυγκζντρωςθσ των διαφόρων ουςιϊν που 

υπάρχουν ςτα δείγματα μζςω καμπυλϊν ςυγκζντρωςθσ-διζλευςθσ ι απορρόφθςθσ 

των δειγμάτων αναφοράσ. 

 

66..44..  ΣΣχχεεδδύύααςςηη  κκααιι  ααννϊϊππττυυξξηη  ςςυυςςττόόμμααττοοσσ  ψψηηφφιιαακκόόσσ  ααππεειικκόόννιιςςηησσ  ιιςςττώώνν  

    Πριν και μετά τθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ, 

κρίκθκε απαραίτθτθ θ λιψθ και επεξεργαςία εικόνων από τθν περιοχι του όγκου, 

προκειμζνου αυτζσ να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αξιολόγθςθ τθσ κεραπείασ. Για το 

λόγο αυτό ςχεδιάςτθκε και αναπτφχκθκε ζνα ςφςτθμα ψθφιακισ απεικόνιςθσ 

δερματικϊν ιςτϊν. Το ςφςτθμα αυτό ςχεδιάςτθκε ζτςι ϊςτε να πλθροί τισ εξισ 

προχποκζςεισ: 
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 Κατάλλθλθ ςχεδίαςθ ϊςτε να μποροφν να λθφκοφν εικόνεσ από το δζρμα 

μικρϊν ηωντανϊν πειραματόηωων (μυϊν). 

 Διάρκεια λιψθσ και αποκικευςθσ των εικόνων μικρότερθ από 2-3 min 

προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκεί το ςτρεσ που προκαλεί θ όλθ διαδικαςία 

ςτο πειραματόηωο. 

 Παραγωγι εικόνων υψθλισ ποιότθτασ αφοφ από τθν επεξεργαςία τουσ 

εξαρτάται άμεςα θ αξιολόγθςθ τθσ κεραπείασ. 

 Φορθτότθτα.  

 Δυνατότθτα ενςωμάτωςισ του ςτο ςφςτθμα ακτινοβόλθςθσ, ϊςτε το τελικό 

ςφςτθμα απεικόνιςθσ-ακτινοβόλθςθσ να καταλαμβάνει μικρό όγκο για να 

μπορεί να μεταφερκεί και γενικά να διαχειριςτεί με ευκολία. 

    Το ςφςτθμα περιλαμβάνει μία ψυχόμενθ CCD κάμερα και κάρτα PCI προκειμζνου 

να επικοινωνεί και να μεταφζρει τισ εικόνεσ ςε ζναν υπολογιςτι. Η κάμερα διακζτει 

υψθλισ ποιότθτασ CCD, ψθφιοποιθτι 12 bit και θλεκτρονικά χαμθλοφ κορφβου, για 

τθν παραγωγι ζγχρωμων ψθφιακϊν εικόνων 36 bit και ανάλυςθ μεγαλφτερθ από 1k 

× 1k. Τα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ κάμερασ παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 6.1.  

 

Πίνακασ 6.1: Τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ ψυχόμενησ CCD κϊμερασ  

Χαρακτηριςτικό Σιμή 

Ανϊλυςη 1392  1040 

Μϋγεθοσ pixel 4.65 μm  4.65 μm 

Ρυθμόσ ψηφιοπούηςησ 5 MHz 

Χύξη Η CCD ψύχεται θερμοηλεκτρικϊ ςτουσ 5 °C κϊτω από τη 

θερμοκραςύα του περιβϊλλοντοσ 

 

Πίνακασ 6.2: Τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ ςυςτόματοσ φωτιςμού  

Χαρακτηριςτικά ςυςτήματοσ φωτιςμού 360ο 

υχνότητα  85 kHz 

Ιςχύσ λαμπτόρα 13 W 

Θερμοκραςύα χρώματοσ 5100 Κ (deluxe light) 

Φρόνοσ ζωόσ λαμπτόρα  7000 h 

Θερμοκραςύα λειτουργύασ 0-40 °C 

Εύροσ ρυθμιζόμενησ ϋνταςησ φωτόσ 10-100 % 
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    Για τθ λιψθ εικόνων με τθ ςυγκεκριμζνθ απεικονιςτικι διάταξθ χρθςιμοποιικθκε 

διάχυτοσ ομοαξονικόσ φωτιςμόσ. Το ςφςτθμα φωτιςμοφ που χρθςιμοποιικθκε 

παρζχει ομοιόμορφο και χωρίσ ςκιάςεισ φωτιςμό 360ο, υψθλισ ςυχνότθτασ (85 kHz) 

και ελεγχόμενθσ ζνταςθσ (10-100%). Το ςφςτθμα φωτιςμοφ περιλαμβάνει 

τροφοδοτικό, λαμπτιρα (ςχιματοσ δακτυλίου) φκοριςμοφ και βάςθ κατάλλθλθ για 

τθ ςτερζωςθ του δακτυλίου ςε φακοφσ μικροςκοπίου ι κάμερασ. Τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ αναφζρονται ςτον Πίνακα 6.2.  

 

 

Εικόνα 6.1: Απεικονιςτικό διϊταξη, ςύςτημα ακτινοβόληςησ και διοδικό laser 661 nm 

 

    Κατά τθ λιψθ των εικόνων, για να εξαχκοφν από αυτζσ τα γεωμετρικά 

χαρακτθριςτικά του όγκου, τοποκετοφνταν πάνω ςτο δζρμα και κοντά ςτον όγκο 

ζνα αντικείμενο βακμονόμθςθσ. Το αντικείμενο αυτό ιταν μία πλαςτικι ςφαίρα 

διαμζτρου 0.40 cm. Η ςφαίρα αυτι είναι πολφ ελαφριά (≈ 0.5 g) και μπορεί να 

τοποκετθκεί εφκολα ςε οποιοδιποτε ςθμείο του δζρματοσ χωρίσ να ενοχλεί το 

πειραματόηωο. Το χρϊμα τθσ είναι μπλε ϊςτε να μπορεί πολφ εφκολα κατά τθ 

διαδικαςία τεμαχιςμοφ να εξαχκεί από τθν εικόνα.  

    Για τθ λιψθ και επεξεργαςία των εικόνων χρθςιμοποιοφνται εκτόσ από το 

λογιςμικό που ςυνοδεφει τθν κάμερα τα προγράμματα Image Pro Plus 3.0 (Media 

Cybernetics), Adobe Photoshop 7.0. Η διαδικαςία που ακολουκικθκε μετά τθ λιψθ 

τθσ εικόνασ είναι θ εξισ: 
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 Αυτόματθ βελτίωςθ τθσ αντίκεςθσ-φωτεινότθτασ τθσ εικόνασ (contrast-

brightness)  

 Μετατροπι τθσ ζγχρωμθσ ςε γκρίηα (gray scale) εικόνα.  

 Τεμαχιςμόσ τθσ εικόνασ (εξαγωγι όγκου και του αντικειμζνου βακμονόμθςθσ) 

με βάςθ τα χωρικά χαρακτθριςτικά τθσ. 

 Εξαγωγι των γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν του αντικειμζνου βακμονόμθςθσ. 

 Βακμονόμθςθ με βάςθ αυτά τα χαρακτθριςτικά. 

 Εξαγωγι των γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν του όγκου. 

Τα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά του όγκου που εξάγονται από τθν παραπάνω 

διαδικαςία είναι: 

 Η διάμετροσ  

 Η περίμετροσ 

 Το εμβαδόν 

 Το μικοσ του κφριου άξονα 

 Το μικοσ του δευτερεφοντοσ άξονα 

    Κατά τθ διάρκεια τθσ λιψθσ εικόνων από το δζρμα των ηϊων ιταν απαραίτθτθ 

λόγω τθσ μεγάλθσ ευαιςκθςίασ τθσ κάμερασ θ ςτιριξι τθσ και θ διατιρθςθ μιασ 

ςτακερισ κζςθσ ωσ προσ τον όγκο. Για τθ ςτερζωςθ του ςυςτιματοσ ψθφιακισ 

απεικόνιςθσ ςχεδιάςτθκε και καταςκευάςτθκε ειδικι ςτερεοτακτικι τράπεηα. Η 

τράπεηα αυτι παρζχει δυνατότθτα μετακίνθςθσ τθσ ψθφιακισ κάμερασ ςε τρεισ 

διαςτάςεισ, ϊςτε να μπορεί να ρυκμίηεται το φψοσ και θ ςχετικι κζςθ τθσ 

τελευταίασ ωσ προσ το ακίνθτο ςϊμα του πειραματόηωου. Στθν τράπεηα αυτι 

τοποκετείται άλλθ μία ςτερεοτακτικι διάταξθ, θ οποία προορίηεται για τθ ςτιριξθ 

και μετακίνθςθ τθσ οπτικισ ίνασ που μεταφζρει τθν ακτινοβολία κατά τθ διάρκεια 

τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ (Εικόνα 6.1).  

 

66..55..  ΠΠεερριιγγρρααφφόό  ςςυυςςττηημμϊϊττωωνν  llaasseerr  γγιιαα  φφωωττοοδδυυννααμμιικκόό  θθεερρααππεεύύαα  

    Η ηιτθςθ για αξιόπιςτεσ, μικροφ μεγζκουσ και υψθλισ φωτεινότθτασ πθγζσ 

αυξάνεται ςυνεχϊσ. Τα διοδικά lasers ςιμερα βρίςκουν πολφ ςθμαντικζσ 

εφαρμογζσ ςτισ τθλεπικοινωνίεσ, ςτθν υγεία, ςτα ςυςτιματα αςφαλείασ και ςτο 

περιβάλλον. Τα διοδικά lasers είναι μακράν τα πιο ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενα lasers 

ςτθ φωτοδυναμικι κεραπεία λόγω των προαναφερκειςϊν ιδιοτιτων τουσ. Το πολφ 
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χαμθλό κόςτοσ αγοράσ και ςυντιρθςθσ των διοδικϊν lasers ςε ςχζςθ με τα 

υπόλοιπα lasers, κακϊσ και ο πολφ εφκολοσ χειριςμόσ τουσ, αποτελοφν επίςθσ πολφ 

ςθμαντικοφσ παράγοντεσ για τθν αντικατάςταςθ, ςτθ φωτοδυναμικι κεραπεία, των 

ςυμβατικϊν ιατρικϊν lasers από διοδικά. 

    Η ζρευνα γφρω από τθν καταςκευι διοδικϊν lasers με βελτιωμζνα 

χαρακτθριςτικά όπωσ υψθλότερθ λαμπρότθτα, υψθλότερθ ιςχφ εξόδου αλλά και 

νζα μικθ κφματοσ τα οποία κα καλφψουν τισ ανάγκεσ που υπάρχουν ι 

εμφανίηονται ςε όλεσ τισ προαναφερκείςεσ εφαρμογζσ είναι ςυνεχισ και με πολφ 

ςθμαντικά αποτελζςματα τα τελευταία χρόνια. 

    Στα πλαίςια τθσ παροφςασ διδακτορικισ διατριβισ χρθςιμοποιικθκαν τρεισ 

διατάξεισ laser, δφο για τθ φωτοδυναμικι κεραπεία με χλωρο-αλουμινο-

φκαλοκυανίνθ και μία για τθ φωτοδυναμικι κεραπεία με 5,10,15,20-τετρα(3-

υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδροπορφυρίνθ (m-THPC). Το πρϊτο ςφςτθμα, διοδικό laser 

ςτα 661 nm, (Εικόνα 6.1), το οποίο χρθςιμοποιικθκε ςτθν τοπικι φωτοδυναμικι 

κεραπεία με χλωρο-αλουμινο-φκαλοκυανίνθ, αντικαταςτάκθκε ςτθν πορεία των 

πειραμάτων. Αν και τα αποτελζςματα τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ με αυτό το 

ςφςτθμα ακτινοβόλθςθσ ιταν αρκετά ικανοποιθτικά, κρίκθκε αναγκαία θ 

αντικατάςταςι του από κάποιο διοδικό laser νζασ γενιάσ, με υψθλότερθ ιςχφ 

εξόδου, προκειμζνου να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το ίδιο ςφςτθμα τόςο ςε 

ςθμειακζσ όςο και ςε εκτεταμζνεσ καρκινικζσ και προκαρκινικζσ βλάβεσ. Επίςθσ, το 

νζο διοδικό laser ςτα 670 nm (Εικόνα 6.2) ζχει μικοσ κφματοσ πιο κοντά ςτθν 

περιοχι όπου οι μεταλλοφκαλοκυανίνεσ παρουςιάηουν μζγιςτο απορρόφθςθσ. 

Συνεπϊσ αναμζνονταν θ φωτοδυναμικι κεραπεία με αυτό να είναι πιο 

αποτελεςματικι. Τα κφρια χαρακτθριςτικά των lasers αυτϊν φαίνονται ςτουσ 

Πίνακεσ 6.3 και 6.4.  

 

Πίνακασ 6.3: Χαρακτηριςτικϊ διοδικού laser ςτα 661 nm  

Χαρακτηριςτικό  Σιμή 

Σύποσ Laser InGaP/InGaAlp-Δύοδοσ 

Ιςχύσ εξόδου(W) 60mW 

Μόκοσ Κύματοσ (λ) (nm) 661 ± 4 nm 

Αριθμητικό Άνοιγμα 0.37 

υζευκτόσ Ίνασ SMA 905 

Σρόποσ Λειτουργύασ υνεχϋσ 

Χύξη Με αϋρα 
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Πίνακασ 6.4: Χαρακτηριςτικϊ διοδικού laser ςτα 670 nm 

Χαρακτηριςτικό  Σιμή 

Σύποσ Laser GaAs-Δύοδοσ 

Ιςχύσ εξόδου(W) 1W 

Μόκοσ Κύματοσ (λ) (nm) 670 ± 3 nm 

Αριθμητικό Άνοιγμα 0.37 

υζευκτόσ Ίνασ SMA 905 

Σρόποσ Λειτουργύασ υνεχϋσ 

Χύξη Με αϋρα 

 

 

χήμα 6.4: Διϊγραμμα βαθμονόμηςησ του διοδικού laser LD-100 (15°C)  

 

    Το διοδικό laser ςτα 661 nm δεν παρζχει δυνατότθτα άμεςθσ ρφκμιςθσ τθσ ιςχφοσ 

εξόδου. Η ιςχφσ εξόδου ρυκμιηόταν ζμμεςα μζςω τθσ εντάςεωσ του ρεφματοσ. 

Αντίκετα, το διοδικό laser ςτα 670 nm παρείχε τθ δυνατότθτα άμεςθσ ρφκμιςθσ τθσ 

εντάςεωσ εξόδου μζςω ειδικοφ λογιςμικοφ. Λόγω όμωσ των πολλϊν ωρϊν 

λειτουργίασ θ ιςχφσ εξόδου είχε μειωκεί 30 % περίπου ςε ςχζςθ με τθν αρχικι (με 

τθν οποία είχε γίνει και θ βακμονόμθςθ). Για το λόγο αυτό, και για τα δφο laser 

ςχεδιάςτθκαν δφο διαγράμματα βακμονόμθςθσ. Για το διοδικό laser ςτα 661 nm 

ςχεδιάςτθκε διάγραμμα εντάςεωσ ρεφματοσ-πραγματικισ ιςχφοσ εξόδου επειδι το 

λογιςμικό του επζτρεπε ρφκμιςθ τθσ ιςχφοσ εξόδου μόνο μζςω τθσ εντάςεωσ του 

ρεφματοσ (Σχιμα 6.4). Για το διοδικό laser ςτα 670 nm ςχεδιάςτθκε διάγραμμα 

0

10

20

30

40

50

150 175 200 225 245

Ε
κ

π
εμ

π
ό

μ
εν

η
 Ι

ς
χ

ύ
σ 

(m
W

)

Ένταςη Ρεύματοσ (mA)



                 Διδακτορικό Διατριβό Μαρύασ Κυριαζό 

 124 

ιςχφοσ αναγραφόμενθσ ςτθν οκόνθ του οργάνου - πραγματικισ ιςχφοσ εξόδου 

(Σχιμα 6.5). Η πραγματικι ιςχφσ εξόδου μετροφνταν μζςω ενεργόμετρου. Τα βαςικά 

τεχνικά χαρακτθριςτικά του ενεργόμετρου φαίνονται ςτον Πίνακα 6.5. 

 

 

χήμα 6.5: Διϊγραμμα βαθμονόμηςησ του διοδικού laser Ceralas PDT 670 nm  

 

    Η ακτινοβολία από τα lasers μεταφζρονταν ςτουσ υπό κεραπεία ιςτοφσ μζςω μιασ 

οπτικισ ίνασ. Τα βαςικά τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ ίνασ φαίνονται ςτον Πίνακα 6.6. 

Επειδι κατά τθ μεταφορά τθσ ακτινοβολίασ μζςω τθσ ίνασ υπάρχει μία ςθμαντικι 

μείωςθ τθσ ιςχφοσ, θ ιςχφσ μετροφνταν και μετά τθν ζξοδό τθσ από το διαχφτθ τθσ 

ίνασ. Το άκρο τθσ ίνασ ςτθρίηονταν ςε μία ςτερεοτακτικι διάταξθ που επζτρεπε τθν 

τριςδιάςτατθ κίνθςι τθσ ζτςι ϊςτε να είναι κάκετθ ςτον όγκο και θ απόςταςι τθσ 

να είναι τόςθ ϊςτε θ φωτεινι κθλίδα που δθμιουργεί να ζχει ακτίνα 0.5 cm 

μεγαλφτερθ από τθν ακτίνα του όγκου.  

    Τα αποτελζςματα τθσ τοπικισ φωτοδυναμικισ κεραπείασ με χλωρο-αλουμινο-

φκαλοκυανίνθ ςυγκρίκθκαν με τα αποτελζςματα τοπικισ φωτοδυναμικισ 

κεραπείασ ενόσ φωτοευαιςκθτοποιθτι που ζχει ιδθ πάρει ζγκριςθ από τθν Ευρϊπθ 

τθσ 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδροπορφυρίνθσ. Αυτόσ όμωσ ο 

φωτοευαιςκθτοποιθτισ, παρουςιάηει όμωσ μζγιςτο απορρόφθςθσ ςε διαφορετικι 

περιοχι. Κατά ςυνζπεια απαιτοφνταν ζνα laser το οποίο εκπζμπει ςε διαφορετικι 

περιοχι. Για τθν τοπικι φωτοδυναμικι κεραπεία με αυτόν τον 

φωτοευαιςκθτοποιθτι χρθςιμοποιικθκε διοδικό laser ςτα 652 nm (Εικόνα 6.2), τα 

βαςικά χαρακτθριςτικά του οποίου φαίνονται ςτον Πίνακα 6.7. 
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Πίνακασ 6.5: Χαρακτηριςτικϊ ενεργόμετρου  

Χαρακτηριςτικό  Σιμή 

Μόκη κύματοσ 0.19-20 μm 

Διϊμετροσ 16 mm 

Κλύμακεσ Ιςχύοσ 10W/5W/0.5W 

Όριο ιςχύοσ/cm2 30KW/cm2 

Επύπεδο θορύβου 1 mW 

Ακρύβεια ± 3% 

Φρόνοσ απόκριςησ 0.8s 

Κλύμακεσ Ενϋργειασ 2J/200mJ 

 

Πίνακασ 6.6: Βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ οπτικόσ ύνασ  

Χαρακτηριςτικό  Σιμή 

Τλικό QUARTZ 

Διϊμετροσ 600 μm 

Αριθμητικό Άνοιγμα 0.37 

Οπτικόσ Προςαρμογϋασ SMA 905 

 

Πίνακασ 6.7: Χαρακτηριςτικϊ διοδικού laser 652 nm  

Χαρακτηριςτικό  Σιμή Χαρακτηριςτικό  Σιμή 

Σύποσ Laser GaAs-Δύοδοσ υζευκτόσ Ίνασ SMA 905 

Ιςχύσ εξόδου (W) 2W Σρόποσ Λειτουργύασ υνεχϋσ 

Μόκοσ Κύματοσ (λ) (nm) 652 ± 4 nm Χύξη Με αϋρα 

Αριθμητικό Άνοιγμα 0.37 Βαθμονόμηςη ιςχύοσ φαύρα ολοκλόρωςησ 

 

 

          

Εικόνα 6.2: Διοδικϊ lasers 670 και 652 nm 
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66..66..  IInn  vviivvoo  μμοοννττϋϋλλαα  μμεελλϋϋττηησσ  μμηη  μμεελλααννωωμμααττιικκοούύ  κκααρρκκύύννοουυ  ττοουυ  

δδϋϋρρμμααττοοσσ  

6.6.1. Μοντϋλα μυών για τη μελϋτη δερματικού καρκύνου 

    Το ανκρϊπινο δζρμα δεν μπορεί να αποτελζςει μοντζλο για τθ μελζτθ των 

αποτελεςμάτων τθσ υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ και άλλων καρκινογόνων 

παραγόντων όχι μόνο για θκικοφσ και κοινωνιολογικοφσ λόγουσ αλλά και γιατί ο 

χρόνοσ που μεςολαβεί από τθν ζκκεςθ μζχρι τθ δθμιουργία των πρϊτων 

κθλωμάτων είναι πολφ μεγάλοσ. Ζτςι, θ φπαρξθ ενόσ ορκοφ πειραματικοφ μοντζλου 

αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ μελζτθ των βιολογικϊν επιπτϊςεων των 

καρκινογόνων παραγόντων ςτο δζρμα. Το ίδιο ιςχφει και για οποιαδιποτε νζα 

διαγνωςτικι θ κεραπευτικι μζκοδο. Πριν μία μζκοδοσ περάςει ςτο επίπεδο των 

κλινικϊν δοκιμϊν απαραίτθτο είναι να ζχει προθγουμζνωσ μελετθκεί προκλινικά 

προκειμζνου να ελεγχκοφν πικανζσ παρενζργειεσ ι τοξικότθτα. 

    Τα πρϊτα μοντζλα ηϊων που χρθςιμοποιικθκαν ιταν αρουραίοι και άτριχοι 

μφεσ. Οι κφριοι λόγοι για τουσ οποίουσ οι μφεσ ζχουν επικρατιςει ωσ πειραματικά 

μοντζλα ζναντι άλλων ηϊων είναι θ αξιοςθμείωτθ φαινοτυπικι ομολογία που 

παρουςιάηει το δζρμα τουσ με αυτό του ανκρϊπου και ο ςφντομοσ χρόνοσ ζκκεςθσ 

ο οποίοσ απαιτείται για τθ δθμιουργία δερματικϊν καρκινωμάτων. Σθμαντικισ 

βαρφτθτασ κεωρείται επίςθσ το γεγονόσ ότι οι μφεσ βρίςκονται χαμθλά ςτθ 

βιολογικι πυραμίδα και ζτςι προτιμϊνται για θκικοφσ λόγουσ ζναντι άλλων 

ηϊων[1,2]. 

    Στουσ μφεσ, τρεισ είναι οι ςθμαντικότεροι παράγοντεσ οι οποίοι επθρεάηουν το 

κατά πόςο εφκολα και γριγορα κα επαχκοφν ςε αυτά τα ηϊα δερματικά 

καρκινϊματα. Αυτοί είναι θ φπαρξθ τριχϊματοσ, μελανίνθσ και το πάχοσ τθσ 

κεράτινθσ ςτοιβάδασ. Ζχει παρατθρθκεί ότι θ μελανίνθ παρζχει αρκετά μεγάλθ 

προςταςία ςτο δζρμα και ζτςι προκειμζνου να δθμιουργθκοφν παρόμοιοι όγκοι ςε 

ηϊα με μελανίνθ απαιτοφνται πολφ μεγαλφτερεσ δόςεισ ακτινοβόλθςθσ. Παρόμοια 

φαινόμενα ζχουν παρατθρθκεί και ςχετικά με το τρίχωμα των ηϊων και μάλιςτα      

θ προςταςία που αυτό παρζχει είναι ςθμαντικά μεγαλφτερθ από αυτι τθσ 

μελανίνθσ.  

    Επίςθσ μελζτεσ ςε μφεσ με τρίχωμα ζδειξαν ότι οι όγκοι οι οποίοι επάγονταν μετά 

από UV ακτινοβόλθςθ ιταν κατά κφριο λόγο ςαρκϊματα εν αντικζςει με τουσ 

όγκουσ που επάγονται ςτθν ανκρϊπινθ επιδερμίδα μετά από μακροχρόνια 

επαναλαμβανόμενθ ζκκεςθ ςε UV ακτινοβολία οι οποίοι είναι βαςικοκυτταρικοί και 

ακανκοκυτταρικοί. Το τρίχωμα των ηϊων ακόμθ, κακιςτοφςε πολφ δφςκολθ ζωσ 
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αδφνατθ τθν παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ του όγκου και τθν ποςοτικοποίθςθ των 

μεταβολϊν του μεγζκουσ τουσ. 

    Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ λοιπόν, δφο μοντζλα άτριχων μυϊν τα οποία 

ζχουν προκφψει από μεταλλάξεισ κεωροφνται τα πιο αξιόπιςτα για τισ μελζτεσ 

επαγωγισ καρκινικϊν όγκων και τθ κεραπεία τουσ, τα SKH με ι χωρίσ μελανίνθ και 

τα Uscd[2]. 

    Στθν παροφςα ερευνθτικι εργαςία, για τθν αξιολόγθςθ τόςο κεραπευτικϊν όςο 

και διαγνωςτικϊν μεκόδων, χρθςιμοποιικθκαν άτριχοι μφεσ χωρίσ και με μελανίνθ 

τφπου SKH-HR1 και SKH-HR2. Χρθςιμοποιϊντασ αυτά τα δφο μοντζλα μυϊν είναι 

δυνατό να εξαχκοφν ςυμπεράςματα για τουσ πολφ ευαίςκθτουσ αλλά και για τουσ 

λιγότερο ευαίςκθτουσ φωτότυπουσ δζρματοσ (αυτοφσ δθλαδι οι οποίοι παράγουν 

ςθμαντικζσ ποςότθτεσ μελανίνθσ). Επίςθσ χρθςιμοποιικθκαν δφο διαφορετικά 

πρωτόκολλα πρόκλθςθσ καρκίνου. Στο πρϊτο θ καρκινογζνεςθ οφείλεται μόνο ςτθν 

υπεριϊδθ ακτινοβολία. Με το πρωτόκολλο αυτό προςομοιϊνονται οι ςυνκικεσ και 

προςεγγίηεται ο κίνδυνοσ που διατρζχουν οι μεγαλφτερεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ. 

Στο δεφτερο πρωτόκολλο θ καρκινογζνεςθ οφείλεται ςτο ςυνδυαςμό υπεριϊδουσ 

ακτινοβολίασ και ενόσ χθμικοφ παράγοντα (διμεκυλ-βενη-ανκρακζνιο). Με το 

πρωτόκολλο αυτό προςομοιϊνονται οι ςυνκικεσ και προςεγγίηεται ο κίνδυνοσ που 

διατρζχουν οι ομάδεσ υψθλοφ κινδφνου. Στισ ομάδεσ αυτζσ ανικουν άτομα τα 

οποία λόγω τθσ εργαςίασ εκτόσ από τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία εκτίκενται και ςε 

χθμικοφσ καρκινογόνουσ παράγοντεσ. Τζτοιεσ χαρακτθριςτικζσ ομάδεσ είναι οι 

αγρότεσ (φυτοφάρμακα), οι εργαηόμενοι ςτθ βαριά βιομθχανία (διαλφτεσ, βαρζα 

μζταλλα, αρωματικοί υδρογονάνκρακεσ) κλπ[3].  

 

6.6.2. Επαγωγό όγκων με UV ακτινοβολύα ςε μύεσ τύπου SKH-HR1 και SKH-HR2 

    Ιδιαίτερθ μζριμνα λιφκθκε ϊςτε ςε κάκε πείραμα να χρθςιμοποιείται ο 

ελάχιςτοσ δυνατόσ αλλά και ίςοσ αρικμόσ αρςενικϊν και κθλυκϊν μυϊν χωρίσ 

μελανίνθ (SKH-HR1) και με μελανίνθ (SKH-HR2) των οποίων θ θλικία κυμαινόταν 

μεταξφ των 8 και 10 εβδομάδων. Όλοι οι μφεσ είχαν, για όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ 

τουσ, πρόςβαςθ χωρίσ περιοριςμοφσ ςε νερό και κατάλλθλθ ξθρι τροφι (ςε μορφι 

pellets). Ο διάχυτοσ φωτιςμόσ του χϊρου ςτον οποίο ηοφςαν τα ηϊα είχε ρυκμιςτεί 

ςε δωδεκάωρουσ κφκλουσ φωτόσ-ςκότουσ, ενϊ θ κερμοκραςία παρζμενε ςτακερι 

ςτουσ 25 οC.  

    Για τισ ακτινοβολιςεισ χρθςιμοποιικθκε λυχνία ξζνου 1000 W θ οποία είναι 

τοποκετθμζνθ ςε κατάλλθλθ διάταξθ ςτιριξθσ, ψφξθσ και τροφοδοςίασ. Το φωσ 
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περνοφςε μζςα από ςυγκεντρωτικό φακό, o οποίοσ είναι κατάλλθλα ςτερεωμζνοσ 

ςτθ διάταξθ ϊςτε τελικά ςε απόςταςθ 25 cm περίπου από το φακό να ςχθματίηεται 

μία ομοιόμορφθ κθλίδα διαμζτρου 5 cm. H ακτινοβόλθςθ (mW/cm2) ελζγχονταν με 

τθ βοικεια του ειδικοφ ενεργομζτρου για τθ ςυγκεκριμζνθ φαςματικι περιοχι το 

οποίο παρζχει ακρίβεια ± 3%. 

    Οι μφεσ ακτινοβολοφνταν πζντε φορζσ τθν εβδομάδα με ακτινοβολία UVA και 

UVB ιςχφοσ 8.5 mW/cm2 και 8 mW/cm2 αντίςτοιχα. Τθν πρϊτθ εβδομάδα ο χρόνοσ 

ακτινοβόλθςθσ αντιςτοιχοφςε ςε μία μζςθ ερυκθματικι δόςθ για τουσ μφεσ χωρίσ 

μελανίνθ και ιταν ίςοσ με 5 s/θμζρα. Οι ακτινοβολιςεισ διιρκεςαν 16 εβδομάδεσ. 

Κάκε εβδομάδα, ο χρόνοσ ακτινοβόλθςθσ αυξανόταν κατά 25 % ζωσ τθν 9θ 

εβδομάδα, οπότε και ςτακεροποιικθκε ςτισ 7 ερυκθματικζσ δόςεισ (35 s). Οι μφεσ 

τοποκετοφνταν κάτω από τθν πθγι φωτόσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να ακτινοβολείται 

μόνο θ ράχθ και τα άκρα τουσ αλλά όχι το κεφάλι τουσ.  

 

 

Εικόνα 6.3: Θηλυκόσ SKH-HR1 μυσ 4 μόνεσ μετϊ τη λόξη του πρωτοκόλλου επαγωγόσ 

καρκύνου με UV ακτινοβολύα 

 

    Μετά τθν 20θ εβδομάδα ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ μυϊν εμφάνιςε ςτθ ράχθ αλλά 

και ςε άλλα ςθμεία του ςϊματοσ κθλϊματα, των οποίων θ κακοικεια αυξάνονταν 

ςταδιακά (Εικόνα 6.3). Τα ηϊα κυςιάηονταν, για θκικοφσ λόγουσ, όταν θ διάμετροσ 

του όγκου που ζφεραν γινόταν μεγαλφτερθ από 1 cm. Η ταυτοποίθςθ-αξιολόγθςθ 

αντιπροςωπευτικϊν όγκων και κθλωμάτων γινόταν από ειδικό ιςτοπακολόγο. Τα 

πειράματα ζγιναν ςφμφωνα με τθν οδθγία 2003/65/ΕC τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

ςχετικϊσ με τθ μεταχείριςθ των πειραματόηωων και ζχουν εγκρικεί από τθν 

αντίςτοιχθ Ελλθνικι Υπθρεςία.  
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6.6.3. Επαγωγό όγκων με UV ακτινοβολύα και διμεθυλ-βενζ-ανθρακϋνιο ςε μύεσ 

τύπου SKH-HR1 και SKH-HR2 

    Κατά τθ διάρκεια αυτϊν των πειραμάτων επαγωγισ καρκίνου, οι μφεσ ηοφςαν 

κάτω από τισ ίδιεσ ςυνκικεσ όπωσ και ςτθν περίπτωςθ πρόκλθςθσ καρκίνου με UV 

ακτινοβολία. Τα πειράματα ζγιναν ςφμφωνα με τουσ ίδιουσ κανονιςμοφσ, ενϊ τα 

ηϊα επιλζχκθκαν πάλι ϊςτε όταν ξεκινοφςαν τα πειράματα θ θλικία τουσ να 

κυμαίνεται μεταξφ των 8 και 10 εβδομάδων. Οι ομάδεσ αρςενικϊν-κθλυκϊν και 

ηϊων χωρίσ και με μελανίνθ να αποτελοφνται από ίςουσ αρικμοφσ ηϊων. 

   Κάκε ηϊο δζχκθκε επαλείψεισ με 0.2 ml διαλφματοσ διμεκυλ-βενη-ανκρακενίου 

(DMBA), ςυγκζντρωςθσ 5.2  10-4 Μ, ςτθ ράχθ του κάκε πζντε θμζρεσ ζωσ ότου ο 

ςυνολικόσ αρικμόσ των επαλείψεων να φκάςει τισ πζντε. Τρεισ θμζρεσ μετά το 

τζλοσ των επαλείψεων άρχιςαν οι ακτινοβολιςεισ των μυϊν. Οι μφεσ 

ακτινοβολοφνταν πζντε φορζσ τθν εβδομάδα με ακτινοβολία UVA και UVB ιςχφοσ 

8.5 mW/cm2 και 8 mW/cm2 αντίςτοιχα. Τθν πρϊτθ εβδομάδα ο χρόνοσ 

ακτινοβόλθςθσ ιταν 5 sec/θμζρα ενϊ κάκε εβδομάδα ο χρόνοσ αυτόσ αυξανόταν 

κατά 25 %. Οι ακτινοβολιςεισ διιρκεςαν 5 εβδομάδεσ. 

   Δφο εβδομάδεσ περίπου μετά τθν τελευταία ακτινοβόλθςθ ζνασ ςθμαντικόσ 

αρικμόσ ηϊων εμφάνιςε όχι μόνο ςτθ ράχθ αλλά και ςε πολλά άλλα ςθμεία του 

ςϊματοσ κθλϊματα (Εικόνεσ 6.4, 6.5) των οποίων θ κακοικεια αυξανόταν με 

αρκετά γριγορουσ ρυκμοφσ. Η αξιολόγθςθ-ταυτοποίθςθ αντιπροςωπευτικϊν όγκων 

και κθλωμάτων ζγινε και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ από ειδικό ιςτοπακολόγο. 

 

 

Εικόνα 6.4: Αρςενικόσ SKH-HR1 μυσ ϋνα μόνα μετϊ τη λόξη του πρωτοκόλλου επαγωγόσ 

καρκύνου με ςυνδυαςμό UV ακτινοβολύασ και εφαρμογόσ DMBA 
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66..77..  ΑΑννϊϊππττυυξξηη  δδιιααγγννωωςςττιικκόόσσ  μμεεθθόόδδοουυ  μμηη  μμεελλααννωωμμααττιικκώώνν  δδεερρμμααττιικκώώνν  

κκααρρκκιιννωωμμϊϊττωωνν  

    Στα πλαίςια αυτισ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ επιδιϊχκθκε να αναπτυχκεί μία 

διαγνωςτικι μζκοδοσ μθ μελανωματικϊν δερματικϊν καρκινωμάτων θ οποία κα 

βαςίηεται ςτισ διαφορετικζσ ιδιότθτεσ που παρουςιάηουν αυτά τα καρκινϊματα ςε 

ςχζςθ με τουσ υγιείσ ιςτοφσ, όπωσ αυτζσ προκφπτουν από τα φάςματα 

αυτοφκοριςμοφ. Η διαγνωςτικι αυτι μζκοδοσ προτιμικθκε ζναντι των άλλων 

κυρίωσ λόγω των μθδενικϊν παρενεργειϊν και τθ δυνατότθτα πολφ ςυχνισ 

επανάλθψθσ που προςφζρει. Απαραίτθτο, λοιπόν, ιταν να αναπτυχκεί μία διάταξθ 

θ οποία κα μποροφςε να καταγράψει, να αποκθκεφςει και να επεξεργαςτεί 

φάςματα αυτοφκοριςμοφ από υγιζσ δζρμα και μθ μελανωματικά δερματικά 

καρκινϊματα ηωντανϊν μυϊν. 

    Για τθ μελζτθ των φαςματοφωτομετρικϊν χαρακτθριςτικϊν μθ μελανωματικϊν 

δερματικϊν καρκινωμάτων και εξαγωγι διαγνωςτικϊν χαρακτθριςτικϊν από αυτά 

προςαρμόςτθκε και χρθςιμοποιικθκε θ φαςματοφωτομετρικι διάταξθ φκοριςμοφ 

θ οποία περιγράφθκε ςτθν παράγραφο 6.2.1.  

    Για τθ μεταφορά τθσ δζςμθσ διζγερςθσ αλλά και του ςιματοσ φκοριςμοφ 

αφαιρζκθκε από τθ διάταξθ ο ειδικόσ υποδοχζασ κυβεττϊν και ςτθ κζςθ του 

τοποκετικθκε το ειδικό ςφςτθμα οπτικϊν ινϊν. Πρόκειται για ζνα ςφςτθμα το 

οποίο επιτρζπει τθ μελζτθ φαςματοφωτομετρικϊν χαρακτθριςτικϊν δειγμάτων που 

δεν μποροφν να τοποκετθκοφν ςε κυβζττεσ.  

    Το ςφςτθμα αυτό αποτελείται από μία δζςμθ οπτικϊν ινϊν χαλαηία διαμζτρου 

600 μm που είναι διατεταγμζνεσ ζτςι ϊςτε θ ίνεσ που μεταφζρουν τθν ακτινοβολίασ 

διζγερςθσ να βρίςκονται αντιδιαμετρικά με τισ ίνεσ που μεταφζρουν τθν 

ακτινοβολία εκπομπισ. Στο ζνα άκρο τουσ οι οπτικζσ ίνεσ είναι ςτερεωμζνεσ ςε 

ειδικι μεταλλικι διάταξθ θ οποία ςτερεϊνεται ςτο εςωτερικό τθσ 

φαςματοφωτομετρικισ διάταξθσ ϊςτε θ ακτινοβολία διζγερςθσ και εκπομπισ όπωσ 

μεταφζρεται από τισ ίνεσ να είναι πλιρωσ ευκυγραμμιςμζνεσ με τα αντίςτοιχα 

κάτοπτρα τθσ διάταξθσ. Στο άλλο άκρο τουσ οι οπτικζσ ίνεσ καταλιγουν ςε ζνα 

μεταλλικό δακτφλιο φψουσ 2 cm και εςωτερικισ διαμζτρου 7 mm και πάχουσ 1 mm. 

Το άκρο των ινϊν είναι τοποκετθμζνο 5 mm από το άκρο του δακτυλίου. Η 

εςωτερικι επιφάνεια του δακτυλίου είναι μαφρθ ϊςτε να αποφεφγονται οι 

ανακλάςεισ. Ο δακτφλιοσ τοποκετείται κάκετα πάνω ςτο δζρμα ι το καρκίνωμα και 

αςκείται ςε αυτόν θ ελάχιςτθ δυνατι πίεςθ ϊςτε να μθν ειςζρχεται ςε αυτόν (και 

κατά ςυνζπεια μεταφζρεται από τισ ίνεσ εκπομπισ) φωσ από τον περιβάλλοντα 

χϊρο.  
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    Για τθ μελζτθ των ιδιοτιτων φκοριςμοφ των δφο διαφορετικϊν ιςτολογικϊν 

κατθγοριϊν (μθ μελανωματικά καρκινϊματα-υγιζσ δζρμα) πραγματοποιικθκε 

ςυλλογι φαςμάτων εκπομπισ με μικθ κφματοσ που κυμαίνονται από 280-460 nm 

με αφξθςθ του μικουσ κφματοσ από φάςμα ςε φάςμα ανά 10 nm. Το μικοσ 

κφματοσ εκπομπισ ιταν  λexc + 20  ζωσ  700 nm  ι  λexc + 20  ζωσ  2λexc – 20  εάν  2λexc 

< 700 nm. Για κάκε μικοσ κφματοσ όπου το φάςμα εκπομπισ εμφάνιηε κορυφι 

καταγράφονταν και ζνα φάςμα διζγερςθσ με μικοσ κφματοσ εκπομπισ το μικοσ 

κφματοσ αυτισ τθσ κορυφισ. 

    Συνολικά ελιφκθςαν φάςματα φκοριςμοφ από 8 μφεσ. Από κάκε μυ 

λαμβάνονταν φάςματα από μία υγιι περιοχι και από ζνα καρκίνωμα. Οι διάμετροσ 

των περιοχϊν ιταν > 0.7 cm. Από τθν κάκε περιοχι κάκε φάςμα λαμβάνονταν 3 

φορζσ ενϊ το τελικό φάςμα προζκυπτε από τθ μζςθ τιμι τθσ ζνταςθσ ςε κάκε 

μικοσ κφματοσ.  

    Τα φάςματα αυτά, αποκθκεφτθκαν, και υπζςτθςαν επεξεργαςία, αρχικά μζςω 

του λογιςμικοφ τθσ φαςματοφωτομετρικισ διάταξθσ και ςτθ ςυνζχεια μζςω 

ςτατιςτικϊν μεκόδων προκειμζνου να προκφψουν οι πιο αςφαλείσ διαγνωςτικζσ 

παράμετροι, με τισ οποίεσ τα ταυτοποιθμζνα ιςτοπακολογικά δείγματα κα 

διακρίνονταν ςε δφο ιςτολογικζσ κατθγορίεσ. Στθ ςυνζχεια, υπολογίςτθκε το 

ποςοςτό αςφάλειασ αυτϊν των διαγνωςτικϊν παραμζτρων. 

 

66..88..  ΜΜϋϋθθοοδδοοσσ  μμεελλϋϋττηησσ  φφωωττοολλεεύύκκααννςςηησσ  φφωωττοοεευυααιιςςθθηηττοοπποοιιηηττώώνν  

    Για να χρθςιμοποιθκεί μία φωτοευαίςκθτθ ουςία ςτθ φωτοδυναμικι κεραπεία 

και διάγνωςθ πρζπει εκ των προτζρων να είναι γνωςτό το αν και κατά πόςο 

υφίςταται το φαινόμενο τθσ φωτολεφκανςθσ (photobleaching), μεταβάλλεται 

δθλαδι θ δομι τθσ όταν ακτινοβολθκεί. Τζτοιεσ μεταβολζσ ςυνεπάγονται και 

μεταβολζσ ςτθ φωτοδυναμικι τθσ δράςθ. Οι ςυγκεκριμζνεσ βλάβεσ ςυνικωσ 

απεικονίηονται ςτα φάςματα απορρόφθςθσ και φκοριςμοφ μιασ ζνωςθσ.  

    Πιο ςυγκεκριμζνα, όταν ςε μία φωτοευαίςκθτθ ουςία προςπίπτει φωτεινι 

ακτινοβολία, μποροφν να προκλθκοφν μεταβολζσ ςτθ δομι τθσ οι οποίεσ μποροφν 

να καταταγοφν ςτισ δφο παρακάτω κατθγορίεσ.  

 Φωτοτροποποίθςθ (photomodification): Το μόριο τθσ ουςίασ υφίςταται 

κάποιεσ αλλαγζσ χωρίσ όμωσ να χάςει τθ βαςικι του δομι. Σε αυτιν τθν 

περίπτωςθ παρατθροφνται ςθμαντικζσ μειϊςεισ ςτθν ζνταςθ των κορυφϊν ςτα 
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φάςματα απορρόφθςθσ και φκοριςμοφ χωρίσ να δθμιουργοφνται κάποιεσ νζεσ 

κακαρζσ κορυφζσ. 

 Φωτολεφκανςθ (true photobleaching): Σε αυτιν τθν περίπτωςθ οι χθμικζσ 

αλλαγζσ είναι ςθμαντικζσ. Το μόριο τθσ φωτοευαίςκθτθσ ουςίασ διαςπάται ςτισ 

δομικζσ του ομάδεσ με αποτζλεςμα εκτόσ από μείωςθ τθσ ζνταςθσ ςτισ κφριεσ 

κορυφζσ του φάςματοσ να παρατθροφνται και νζεσ κορυφζσ οι οποίεσ 

αντιςτοιχοφν ςτα νζα μόρια που δθμιουργικθκαν[4]. 

    Για το λόγο αυτό ακτινοβολικθκαν κάποια αντιπροςωπευτικά διαλφματα των 

φωτοευαιςκθτοποιθτϊν με δόςεισ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ φωτοδυναμικι 

κεραπεία και εν ςυνεχεία ελιφκθςαν τα φάςματα απορρόφθςθσ και φκοριςμοφ 

τουσ. Πιο αναλυτικά 5 mL διαλφματοσ φωτοευαιςκθτοποιθτι τοποκετικθκαν ςε 

γυάλινο ποτιρι ηζςεωσ των 10 mL. Το ποτιρι ηζςεωσ καλφπτονταν κακόλθ τθ 

διάρκεια τθσ ακτινοβόλθςθσ με μία πλαςτικι μεμβράνθ προκειμζνου να 

αποφευχκεί εξάτμιςθ του διαλφτθ ι μόλυνςθ του διαλφματοσ από το εργαςτθριακό 

περιβάλλον. Στθ μεμβράνθ αυτι ανοίχκθκε μία οπι διαμζτρου ίςθσ με τθ διάμετρο 

του διαχφτθ τθσ οπτικισ ίνασ ϊςτε μζςω αυτισ να περνά θ ακτινοβολία του laser 

ςτο διάλυμα. Το ποτιρι ηζςεωσ και θ πλαςτικι μεμβράνθ καλφφκθκαν με αδιαφανι 

μεμβράνθ ϊςτε να μθν ζρχεται το διάλυμα ςε επαφι με το φωσ του εργαςτθριακοφ 

περιβάλλοντοσ. Με αυτό τον τρόπο διαςφαλίςτθκε ότι θ ακτινοβολία που 

προκάλεςε τθ φωτολεφκανςθ τθσ ουςίασ ιταν μόνο θ ακτινοβολία που 

προζρχονταν από το laser. Το διάλυμα αναδευόταν κακόλθ τθ διάρκεια τθσ 

ακτινοβόλθςθσ με μαγνθτικό αναδευτιρα. Ο διαχφτθσ τθσ οπτικισ ίνασ 

τοποκετοφταν ςε τζτοια απόςταςθ από το διάλυμα ϊςτε θ κθλίδα τθσ φωτεινισ 

δζςμθσ να είχε εμβαδόν ίςο με αυτό τθσ επιφάνειασ του διαλφματοσ. 

    Μετά τθν ακτινοβόλθςθ υπολογιηόταν θ ςυνολικι ενζργεια τθσ φωτεινισ 

ακτινοβολίασ που είχε δεχκεί το δείγμα και λαμβάνονταν φάςματα απορρόφθςθσ 

και φκοριςμοφ. Ωσ χρόνοι επελζγθςαν χρόνοι αντίςτοιχοι με αυτοφσ που 

χρθςιμοποιοφνται ςτθ φωτοδυναμικι κεραπεία, δθλαδι 10 min – 1 h. Τα φάςματα 

αυτά ελεγχόταν ωσ προσ τθν ζνταςι τουσ ςτισ κφριεσ κορυφζσ απορρόφθςθσ και 

φκοριςμοφ, ωσ προσ το πλάτοσ των κφριων κορυφϊν αλλά και τθν περίπτωςθ ςε 

αυτά να ζχει εμφανιςτεί κάποια νζα κορυφι. Από τθν επεξεργαςία αυτϊν των 

αποτελεςμάτων εξάγονταν το ςυμπζραςμα εάν θ φωτοευαίςκθτθ ουςία είχε 

υποςτεί κάποια διαφοροποίθςθ λόγω τθσ ακτινοβόλθςθσ. Επίςθσ εάν 

παρατθροφταν κάποια διαφοροποίθςθ, καταγράφονταν τα ποςά ςυνολικισ 

ενζργειασ ακτινοβολίασ για τα οποία θ διαφοροποίθςθ αυτι γίνονταν μετριςιμθ.  
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66..99..  ΦΦααρρμμαακκοοκκιιννηηττιικκϋϋσσ  μμεελλϋϋττεεσσ  φφωωττοοεευυααιιςςθθηηττοοπποοιιηηττώώνν  

    Όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ για τθν 

επιτυχία τόςο τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ όςο και τθσ φωτοδυναμικισ 

διάγνωςθσ είναι ο βζλτιςτοσ χρόνοσ ςτον οποίο πρζπει να λάβει χϊρα θ 

ακτινοβόλθςθ των ιςτϊν μετά τθ χοριγθςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι. Στο χρονικό 

αυτό διάςτθμα, θ ςυγκζντρωςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτουσ καρκινικοφσ 

ιςτοφσ πρζπει να είναι όςο το δυνατό μεγαλφτερθ, ϊςτε ςτθν περίπτωςθ τθσ 

φωτοδυναμικισ κεραπείασ να επιτευχκεί ο μζγιςτοσ δυνατόσ ρυκμόσ νζκρωςθσ των 

καρκινικϊν κυττάρων και κατά ςυνζπεια του ιςτοφ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ τθσ 

φωτοδυναμικισ διάγνωςθσ να λθφκεί το ιςχυρότερο δυνατό ςιμα. Επίςθσ, ςε αυτό 

το χρονικό διάςτθμα επικυμθτό είναι θ ςυγκζντρωςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι 

ςτουσ υγιείσ ιςτοφσ να είναι όςο το δυνατό μικρότερθ ϊςτε ςτθν περίπτωςθ τθσ 

φωτοδυναμικισ κεραπείασ θ βλάβθ που κα προκλθκεί ςε αυτοφσ να είναι πολφ 

μικρι και ςτθν περίπτωςθ τθσ φωτοδυναμικισ διάγνωςθσ να υπάρχει όςο το 

δυνατό μεγαλφτερθ διαφορά μεταξφ των ςθμάτων που προζρχονται από υγιείσ και 

καρκινικοφσ ιςτοφσ ϊςτε να εξάγεται πιο βζβαιο διαγνωςτικό αποτζλεςμα. 

 

6.9.1. Ανϊπτυξη μεθόδου ex vivo φαρμακοκινητικόσ μελϋτησ φωτοευαιςθη-

τοποιητών 

    Για τισ φαρμακοκινθτικζσ μελζτεσ των φωτοευαιςκθτοποιθτϊν, 12 άτριχοι μφεσ 

τφπου SKH-HR1 και SKH-HR2 που ζφεραν μθ μελανωματικά δερματικά καρκινϊματα 

χωρίςτθκαν τυχαία ςε 4 ομάδεσ. Η 1θ ομάδα ηϊων χρθςιμοποιικθκε ωσ ομάδα 

ελζγχου, δθλαδι ςτα ηϊα τθσ ομάδασ δε χορθγικθκε φωτοευαιςκθτοποιθτισ. 

Στουσ μφεσ τθσ 2θσ, 3θσ και 4θσ ομάδασ χορθγικθκαν τοπικά (με επάλειψθ) 40 μL/cm2 

διαλφματοσ φωτοευαιςκθτοποιθτι ςε μία περιοχι υγιοφσ δζρματοσ και 

καρκινϊματοσ. Η χλωρο-αλουμινο-φκαλοκυανίνθ είχε διαλυκεί ςε ζνα διάλυμα 

DMSO/Tween 80/H2O (50/30/80) 17mM, ενϊ θ 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-

2,3 διυδροπορφυρίνθ βρίςκονταν διαλυμζνθ ςε μία ειδικι κερμογζλθ κατάλλθλθ 

για τθν τοπικι τθσ χοριγθςθ. Η ςυγκζντρωςθ τθσ 5,10,15,20-τετρα(3-

υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδροπορφυρίνθσ ςε αυτι τθ κερμογζλθ ιταν 0.5 mg/mL 

γζλθσ. Η ςφνκεςθ τόςο τθσ γζλθσ όςο και του διαλφματοσ ιταν τζτοια ϊςτε να 

επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ δυνατι διείςδυςθ των μορίων του φωτοευαιςκθτοποιθτι 

ςτα καρκινικά κφτταρα. 

    Οι περιοχζσ ςτισ οποίεσ ζγινε θ επάλειψθ καλφφκθκαν με φφλλο αλουμινίου και 

επιδεςμικό υλικό. Τα ηϊα κρατικθκαν ςε ςκοτεινό περιβάλλον για χρονικά 
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διαςτιματα από 1-6 h. Μετά τθ λιξθ αυτϊν των χρονικϊν διαςτθμάτων, 

κυςιάςτθκαν προκειμζνου να λθφκοφν βιοψίεσ από τισ περιοχζσ που είχε γίνει 

επάλειψθ αλλά από μία περιοχι υγιοφσ δζρματοσ μακριά από τισ περιοχζσ αυτζσ. 

Πριν τθ λιψθ βιοψιϊν οι προαναφερκείςεσ περιοχζσ είχαν ςχολαςτικά κακαριςτεί 

με αικανόλθ και νερό προκειμζνου να απομακρυνκοφν τα υπολείμματα διαλφματοσ 

φωτοευαιςκθτοποιθτι τα οποία δεν είχαν απορροφθκεί. Οι βιοψίεσ διατθρικθκαν 

ςτουσ  – 70 °C από τθ ςυλλογι ζωσ τθν επεξεργαςία τουσ. 

    Ο προςδιοριςμόσ τθσ ςυγκζντρωςθσ του φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτουσ ιςτοφσ 

ζγινε μζςω φαςματοςκοπίασ φκοριςμοφ εκχυλιςμάτων των ιςτϊν. Πιο 

ςυγκεκριμζνα, 100 mg ιςτοφ ομογενοποιικθκαν με 5 mL DMSO ςε αυτόματο 

ομογενοποιθτι ιςτϊν ςτισ 24 000 rpm. Στθ ςυνζχεια, το διάλυμα αυτό 

φυγοκεντρικθκε ςτισ 3000 rpm (800 g) για 20 min. Μετά τθ λιξθ τθσ 

φυγοκζντρθςθσ, το υπερκείμενο διάλυμα απομονϊκθκε προκειμζνου να γίνουν ςε 

αυτό οι μετριςεισ φκοριςμοφ.  

    Οι μετριςεισ φκοριςμοφ ζγιναν ςτθ φαςματοςκοπικι διάταξθ φκοριςμοφ. 

Φάςματα εκπομπισ καταγράφθκαν για μικθ κφματοσ από 630-750 nm και διζγερςθ 

ςτα 610 nm για τισ φαρμακοκινθτικζσ μελζτεσ τθσ χλωρο-αλουμινο-φκαλοκυανίνθσ 

και για μικθ κφματοσ 450-750 nm και διζγερςθ ςτα 420 nm για τισ 

φαρμακοκινθτικζσ μελζτεσ τθσ 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδρο-

πορφυρίνθσ. Για κάκε εκχφλιςμα ιςτϊν καταγράφθκαν τρία φάςματα. Η μζςθ τιμι 

αυτϊν χρθςιμοποιικθκε για τθν εφρεςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτουσ ιςτοφσ. Η καμπφλθ αναφοράσ τθσ ζνταςθσ φκοριςμοφ 

καταςκευάςτθκε από μζτρθςθ διαφόρων γνωςτϊν ςυγκεντρϊςεων χλωρο-

αλουμινο-φκαλοκυανίνθσ ι 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδρο-

πορφυρίνθσ ςε εκχφλιςμα υγιοφσ δζρματοσ. Ζπειτα, θ ςυγκζντρωςθ του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτα εκχυλίςματα των ιςτϊν υπολογίςτθκε μζςω παρεμβολισ 

των εντάςεων φκοριςμοφ ςε αυτιν τθν καμπφλθ. Κάτω από αυτζσ τισ πειραματικζσ 

ςυνκικεσ θ ελάχιςτθ ςυγκζντρωςθ θ οποία μπορεί να υπολογιςτεί (μετά από αυτι 

θ αναλογία ςιματοσ/κόρυβο είναι πολφ υψθλι) είναι 0.14 ng/mg ιςτοφ.  

 

6.9.2. Ανϊπτυξη μεθόδου μελϋτησ βϊθουσ διεύςδυςησ φωτοευαιςθητοποιητό ςε 

ιςτούσ 

    Ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν τοπικι φωτοδυναμικι κεραπεία εκτόσ από 

τθ ςυγκζντρωςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτουσ ιςτοφσ είναι το βάκοσ διείςδυςθσ 

ςε αυτοφσ. Για τθ μελζτθ του βάκουσ διείςδυςθσ τθσ φκαλοκυανίνθσ ςε υγιζσ δζρμα 
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και καρκινϊματα ελιφκθςαν βιοψίεσ μία ϊρα μετά τθν επάλειψθ του μυ με 

διάλυμα χλωρο-αλουμινο-φκαλοκυανίνθσ. Οι βιοψίεσ διατθρικθκαν ςτουσ -70 °C 

μζχρι τθν εξζταςθ τουσ. 

    Από τισ βιοψίεσ ελιφκθςαν τομζσ με τθ χριςθ κρυομικροτόμου με κερμοκραςία 

καλάμου -20 °C. Οι βιοψίεσ πριν τον τεμαχιςμό τουσ εμβαπτίςτθκαν ςε ειδικι γζλθ 

κατάλλθλθ για τθ ςτακεροποίθςθ τομϊν, οι οποίεσ πρόκειται να εξεταςτοφν με 

μικροςκοπία φκοριςμοφ. Επειδι ςτο υγιζσ δζρμα το βάκοσ διείςδυςθσ του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι αναμζνονταν μικρό και για να επιτευχκεί μεγαλφτερθ 

ακρίβεια ςτον υπολογιςμό του βάκουσ διείςδυςθσ, ελιφκθςαν οριηόντιεσ τομζσ 

ανά 20 μm. Αντικζτωσ, επειδι το βάκοσ διείςδυςθσ ςτα καρκινϊματα αναμζνονταν 

πολφ μεγαλφτερο, λόγω ζλλειψθσ του φραγμοφ τθσ κεράτινθσ ςτοιβάδασ, οι τομζσ 

των καρκινωμάτων ελιφκθςαν κάκετα. 

    Για τθν απεικόνιςθ των δειγμάτων χρθςιμοποιικθκε ςυνεςτιακό μικροςκόπιο 

ςάρωςθσ με laser το οποίο ςυνδζονταν με ορκό μικροςκόπιο. Όλεσ οι εικόνεσ 

ελιφκθςαν με φακό 10X, 0.30 NA. Με το μικροςκόπιο ςυνδεόταν ζνα ψυχόμενο με 

αζρα laser ιόντων αργοφ-κρυπτοφ ιςχφοσ (15 mW) το οποίο διζκετε γραμμζσ ςτα 

488, 568 και 647 nm. Ο φκοριςμόσ τθσ φκαλοκυανίνθσ καταγράφθκε μετά από 

διζγερςθ ςτα 647 nm. Το ςιμα φκοριςμοφ ενιςχφκθκε από τον 

φωτοπολλαπλαςιαςτι του ςυςτιματοσ αφοφ πρϊτα πζραςε μζςα από φίλτρο 

προκειμζνου να αποκοποφν τα μικρότερα μικθ κφματοσ.  

    Η ιςχφσ του laser ςτθ γραμμι των 647 nm ιταν 5 mW. Για να μθν 

φωτοκαταςτραφεί όμωσ το δείγμα και για να μθν υπάρξει κορεςμόσ, 

χρθςιμοποιικθκε μόνο το 3% αυτισ τθσ ιςχφοσ. Για τθ λιψθ των εικόνων 

χρθςιμοποιικθκε ο αλγόρικμοσ Kalman μζςω του οποίου θ ζνταςθ του φκοριςμοφ 

ςε κάκε ςθμείο τθσ εικόνασ προζκυπτε από τον υπολογιςμό τθσ μζςθσ τιμισ τθσ 

ζνταςθσ ςε κάκε ςθμείο μετά από 5 διαδοχικζσ λιψεισ. Συνολικά θ λιψθ κάκε 

εικόνασ διαρκοφςε λιγότερο από 1 s. Το μζγεκοσ των εικόνων είναι 512 × 512 pixels. 

Τόςο οι εικόνεσ από το υγιζσ δζρμα όςο και οι εικόνεσ από τουσ καρκινικοφσ ιςτοφσ 

ελιφκθςαν με τισ ίδιεσ ρυκμίςεισ ίριδασ και φωτοπολλαπλαςιαςτι προκειμζνου να 

μποροφν να ςυγκρικοφν ωσ προσ τθν ζνταςθ. 

 

66..1100..  ΑΑννϊϊππττυυξξηη  ππρρωωττοοκκόόλλλλοουυ  φφωωττοοδδυυννααμμιικκόόσσ  θθεερρααππεεύύαασσ  μμηη  

μμεελλααννωωμμααττιικκοούύ  κκααρρκκύύννοουυ  ττοουυ  δδϋϋρρμμααττοοσσ  

    Το πρωτόκολλο φωτοδυναμικισ κεραπείασ που αναπτφχκθκε επιδιϊχκθκε να 

είναι ςε ςυμφωνία με τα πρωτόκολλα που εφαρμόηονται ςιμερα ςτθν κλινικι 
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πρακτικι ϊςτε να είναι εφκολα μεταβιβάςιμο ςε αυτι. Το μόνο ςθμείο ςτο οποίο 

διαφζρει ςε ςχζςθ με τα πρωτόκολλα που εφαρμόηονται ςτθν κλινικι πρακτικι 

είναι θ ολικι αντί για τοπικι νάρκωςθ[5,6]. Η ολικι νάρκωςθ όμωσ ιταν απαραίτθτθ 

προκειμζνου να παραμείνει ακίνθτο το ηϊο κατά τθ λιψθ εικόνων και τθν 

ακτινοβόλθςθ του καρκινϊματοσ. Ιδιαίτερθ μζριμνα ελιφκθ ακόμθ ϊςτε να 

χρθςιμοποιθκεί και ςε αυτι όπωσ και ςτισ υπόλοιπεσ μελζτεσ ο ελάχιςτοσ αρικμόσ 

πειραματοηϊων. 

    Όλεσ οι μελζτεσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ ζγιναν ςε ομάδεσ των 5 μυϊν (ο 

ελάχιςτοσ δυνατόσ αρικμόσ πειραματοηϊων). Πριν τθ κεραπεία οι μφεσ 

ναρκϊνονταν με ενδοπεριτοναϊκι ζνεςθ γ-υδροξυβουτυρολαγκτόνθσ (25-75) ςε 

φυςιολογικό ορό (40 μL, 1.5 μL/g βάρουσ ηϊου). Εν ςυνεχεία κακαριηόταν θ περιοχι 

του όγκου από ςτοιβάδεσ νεκρϊν κυττάρων, αίμα, ι κροφςτεσ που πικανϊσ 

υπιρχαν με τθ βοικεια νεροφ, αποςτειρωμζνθσ γάηασ και εάν κεωροφνταν 

απαραίτθτο και με τθ βοικεια χειρουργικϊν εργαλείων. Αφοφ λαμβάνονταν οι 

απαραίτθτεσ εικόνεσ από τον όγκο με το ςφςτθμα ψθφιακισ απεικόνιςθσ ιςτϊν για 

τθν ποςοτικοποίθςι του γινόταν επάλειψθ του όγκου με διάλυμα ι γζλθ 

φωτοευαιςκθτοποιθτι 40 μL/cm2 και κάλυψθ τθσ περιοχισ αυτισ με 

αποςτειρωμζνθ γάηα και επίδεςμο. Με αυτόν τον τρόπο, ο φωτοευαιςκθτοποιθτισ 

δεν ζρχονταν ςε επαφι με το διάχυτο φωσ του χϊρου. Μετά από τθν πάροδο του 

κατάλλθλου χρονικοφ διαςτιματοσ, όπωσ αυτό προζκυψε από τισ 

φαρμακοκινθτικζσ μελζτεσ κάκε φωτοευαςιςκθτοποιθτι, απομακρυνόταν θ γάηα 

και ακολουκοφςε ακτινοβόλθςθ του όγκου αφοφ πρϊτα ρυκμίηονταν κατάλλθλα θ 

ζξοδοσ τθσ ίνασ και θ απόςταςθ του διαχφτθ από το δζρμα ανάλογα με το εμβαδόν 

του όγκου. Η ιςχφσ του laser ελζγχονταν πριν και μετά τθν ακτινοβόλθςθ μζςω 

ενεργόμετρου. 

    Μετά τθ κεραπεία το ηϊο επανερχόταν ςτο χϊρο τθσ αποικίασ όπου και 

παρακολουκοφνταν κακθμερινά. Οι όγκοι των μυϊν δε δζχονταν καμία επιπλζον 

φροντίδα κατά τθ διάρκεια αυτοφ του χρονικοφ διαςτιματοσ. Στθν περίπτωςθ που 

δεν υπιρχε ςθμαντικι μείωςθ των γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν του όγκου, το 

παραπάνω πρωτόκολλο επαναλαμβάνονταν άλλεσ δφο φορζσ, μία κάκε 7 θμζρεσ.  

    Εικόνεσ από τθν περιοχι του όγκου λαμβάνονταν 7 θμζρεσ μετά από κάκε 

εφαρμογι φωτοδυναμικισ κεραπείασ ι και πιο ςυχνά εάν θ εξζλιξθ του 

φαινόμενου κακιςτοφςε κάτι τζτοιο απαραίτθτο. Οι τελευταίεσ εικόνεσ από τθν 

περιοχι του όγκου λαμβάνονταν 14 θμζρεσ μετά τθν τελευταία ςυνεδρία. Η κλινικι 

εικόνα του ηϊου εξακολουκοφςε να καταγράφεται ζωσ το φυςικό κάνατο του ηϊου 

ι τθν ευκαναςία του εάν κάτι τζτοιο επιβάλλονταν για θκικοφσ λόγουσ. 
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66..1111..  IInn  vviivvoo  μμεελλϋϋττηη  ππρροοςςττααττεευυττιικκόόσσ  δδρρϊϊςςηησσ  εεκκχχυυλλύύςςμμααττοοσσ  φφλλοοιιοούύ  ττοουυ  

ππεεύύκκοουυ  MMaarriittiimmaa  ααππόό  κκααρρκκιιννοογγόόννοουυσσ  ππααρρϊϊγγοοννττεεσσ  

6.11.1. Αντιοξειδωτικό δρϊςη εκχυλύςματοσ φλοιού του πεύκου Maritima 

    Ζνα πολυφαινολικό μίγμα γνωςτό για τισ αντιοξειδωτικζσ του ιδιότθτεσ είναι το 

εκχφλιςμα από το φλοιό του πεφκου Maritima. Το εκχφλιςμα αυτό ςιμερα 

χρθςιμοποιείται ωσ ςυμπλιρωμα διατροφισ αλλά και ωσ φυτικό φάρμακο για 

αρκετζσ αςκζνειεσ όπωσ αςκζνειεσ που ςχετίηονται με το οξειδωτικό ςτρεσ όπωσ θ 

ακθροςκλιρωςθ, ο διαβιτθσ και θ ιςχαιμία αςκζνειεσ που οφείλονται ςε χρόνια 

φλεγμονι και αςκζνειεσ που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία τθσ γιρανςθσ[7]. Επίςθσ 

το εκχφλιςμα δεν εμφανίηει τερατογενι ι μεταλλαξιόγονο δράςθ και γενικά 

κεωρείται μθ τοξικό[8]. Παρεμφερι εκχυλίςματα αυτοφ χρθςιμοποιοφνται από τθν 

αρχαιότθτα ακόμθ ςτθ κεραπεία φλεγμονωδϊν αςκενειϊν, ςτθ κεραπεία των 

ςυμπτωμάτων ςκορβοφτου και ςτθ κεραπεία διαφόρων αςκενειϊν του δζρματοσ.  

 

 

OH

OH

O
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χήμα 6.6: Δομό μονομερούσ  

 

    Παρόλο που θ ακριβισ ςφςταςθ του μίγματοσ αυτοφ δεν ζχει ακόμθ πλιρωσ 

αποςαφθνιςτεί, τα κφρια ςυςτατικά του είναι φαινολικά ςυςτατικά τα οποία 

μποροφν να διακρικοφν ςε μονομερι (Σχιμα 6.6) (κατεχίνθ, επικατεχίνθ και 

ταξιφολίνθ) και ςυμπυκνωμζνα φλαβονοειδι (Σχιματα 6.7, 6.8) τα οποία 

διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ προκυανιδίνεσ, προκανκοκυανιδίνεσ (γιατί όταν 

βρεκοφν ςε υψθλι κερμοκραςία και όξινο περιβάλλον αποδεςμεφουν 

ανκοκυανίνεσ). Αυτά τα ςυμπυκνωμζνα φλαβονοειδι αποτελοφνται από μονάδεσ 

από μία ζωσ επτά ομάδεσ κατεχίνθσ και επικατεχίνθσ. Το εκχφλιςμα αυτό περιζχει 

επίςθσ και κάποια φαινολικά οξζα όπωσ το καφεϊκό, το φερουλικό και το γ-

υδροξυβενηοϊκό) ωσ ςυςτατικά γλυκοηυλίωςθσ. 
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χήμα 6.7: Δομό διμερούσ  
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χήμα 6.8: Δομό ολιγομερούσ  

 

Πίνακασ 6.8: Περιεκτικότητα μετϊλλων ςτην Πυκνογενόλη  

Μϋταλλο μg/g (επύ ξηρόσ βϊςησ) 

Ca 900 

K 500 

Fe 65 

Mn 4 

Zn 4 

Cu <3 

Se <2 
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    Στο εκχφλιςμα αυτό εμφανίηονται επίςθσ και κάποια μζταλλα μετάπτωςθσ (Fe, 

Cu, Zn) ςε ςυγκεντρϊςεισ τθσ τάξεωσ των μg/g ενϊ ςχετικά υψθλι (ςε ςχζςθ με 

άλλα εκχυλίςματα φυτϊν γνωςτά για τθν αντιοξειδωτικι τουσ δράςθ) είναι και θ 

ςυγκζντρωςθ αςβεςτίου[9,10] (Πίνακασ 6.8).  

 

6.11.2. Μεθοδολογύα μελϋτησ 

    Η αντιοξειδωτικι-αντικαρκινικι δράςθ του εκχυλίςματοσ φλοιοφ του πεφκου 

Maritima μελετικθκε ςε μφεσ ςτουσ οποίουσ τα καρκινϊματα είχαν επαχκεί με δφο 

τρόπουσ, με υπεριϊδθ ακτινοβολία και ςυνδυαςμό υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ και 

διμεκυλ-βενηανκρακενίου. Για να μελετθκεί θ προλθπτικι-αντικαρκινικι δράςθ του 

αντιοξειδωτικοφ ζναντι κάκε πρωτοκόλλου καρκινογζνεςθσ, κάκε πρωτόκολλο 

καρκινογζνεςθσ εφαρμόςτθκε ςε 40 μφεσ τφπου SKH-HR1 και SKH-HR2. Οι μφεσ 

αυτοί χωρίςτθκαν ςε δφο ομάδεσ. Κάκε ομάδα αποτελοφνταν από 20 μφεσ, 5 

αρςενικοφσ SKH-HR1, 5 κθλυκοφσ SKH-HR1, 5 αρςενικοφσ SKH-HR2 και 5 κθλυκοφσ 

SKH-HR2.  

    Στθν πρϊτθ ομάδα τα ηϊα κατανάλωναν αντί για νερό 10 mL διαλφματοσ 

αντιοξειδωτικοφ θμερθςίωσ, ςυγκζντρωςθσ 0.02 % (0.2 g/mL). Η χοριγθςθ του 

αντιοξειδωτικοφ ςε αυτι τθν ομάδα ξεκίνθςε δφο εβδομάδεσ πριν τθν ζναρξθ του 

πρωτοκόλλου επαγωγισ καρκίνου και ςυνεχίςτθκε μζχρι το κάνατο των ηϊων. Στα 

ηϊα τθσ δεφτερθσ ομάδασ εφαρμόςτθκε το ίδιο πρωτόκολλο με τθ διαφορά ότι τα 

ηϊα αυτά κατανάλωναν τθν ίδια ποςότθτα νεροφ βρφςθσ αντί για διάλυμα 

αντιοξειδωτικοφ. Οι ομάδεσ των ηϊων περιγράφονται αναλυτικά ςτον Πίνακα 6.9. 

Διαλφματα φλοιοφ πεφκου παραςκευάηονταν δφο φορζσ τθν εβδομάδα 

προκειμζνου το διάλυμα που κατανάλωναν τα ηϊα να είναι φρζςκο και να διατθρεί 

τισ αντιοξειδωτικζσ του ιδιότθτεσ. 

   Οι μφεσ παρακολουκοφνταν εβδομαδιαίωσ και καταγράφονταν θ εμφάνιςθ 

κθλωμάτων, βαςικοκυτταρικϊν και ακανκοκυτταρικϊν καρκινωμάτων ι 

οποιαςδιποτε άλλθσ βλάβθσ εμφανίηονταν ςτο δζρμα τουσ. Εβδομαδιαία ιταν 

επίςθσ και θ καταγραφι του βάρουσ των ηϊων. Η παρακολοφκθςθ τθσ διαμζτρου 

των όγκων ι κθλωμάτων γίνονταν κάκε 15 θμζρεσ και μζςω του ςυςτιματοσ 

οπτικισ απεικόνιςθσ το οποίο ζχει περιγραφεί. Ζνασ μικρόσ επίςθσ αρικμόσ ηϊων 

κυςιάςτθκε προκειμζνου αντιπροςωπευτικά δείγματα όγκων και κθλωμάτων να 

εξεταςτοφν από ιςτοπακολόγο. Η αποτελεςματικότθτα του αντιοξειδωτικοφ 

αξιολογικθκε με ςφγκριςθ των δερματικϊν βλαβϊν που παρουςίαςαν οι δφο 

ομάδεσ ηϊων.  
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Πίνακασ 6.9: Ομϊδεσ ζώων in vivo μελϋτη προςτατευτικόσ δρϊςησ εκχυλύςματοσ φλοιού 

πεύκου από καρκινογόνουσ παρϊγοντεσ  

Α/Α Σύποσ ζώων Φύλο 
Καρκινογενείσ 

Παράγοντεσ 

Θεραπεία με 

εκχύλιςμα 

αντιοξειδωτικού 

1 SKH-HR1 ♂ DMBA-UV Όχι 

2 SKH-HR1 ♀ DMBA-UV Όχι 

3 SKH-HR1 ♀ DMBA-UV Ναι 

4 SKH-HR1 ♂ DMBA-UV Ναι 

5 SKH-HR2 ♂ DMBA-UV Όχι 

6 SKH-HR2 ♀ DMBA-UV Όχι 

7 SKH-HR2 ♀ DMBA-UV Ναι 

8 SKH-HR2 ♂ DMBA-UV Ναι 

9 SKH-HR1 ♂ UV Όχι 

10 SKH-HR1 ♀ UV Όχι 

11 SKH-HR1 ♀ UV Ναι 

12 SKH-HR1 ♂ UV Ναι 

13 SKH-HR2 ♂ UV Όχι 

14 SKH-HR2 ♀ UV Όχι 

15 SKH-HR2 ♀ UV Ναι 

16 SKH-HR2 ♂ UV Ναι 
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77..11..  ΑΑπποοττεελλέέςςμμαατταα  δδιιααγγννωωςςττιικκήήσσ  μμεεθθόόδδοουυ  ααυυττοοφφθθοορριιςςμμοούύ  μμηη  

μμεελλααννωωμμααττιικκώώνν  δδεερρμμααττιικκώώνν  κκααρρκκιιννωωμμάάττωωνν  

7.1.1. Φϊςματα διϋγερςησ και εκπομπόσ υγιούσ δϋρματοσ και μη 

μελανωματικών καρκινωμϊτων 

    Από τα φάςματα διζγερςθσ και εκπομπισ τα οποία καταγράφθκαν 

παρουςιάηονται τα πλζον ενδιαφζροντα για τθν εξαγωγι διαγνωςτικϊν 

παραμζτρων τα οποία εμφανίηουν ςθμαντικζσ διαφορζσ ωσ προσ τθν ζνταςθ και το 

μικοσ κφματοσ των κορυφϊν τουσ όταν προζρχονται από διαφορετικζσ ιςτολογικζσ 

κατθγορίεσ. Εν ςυνεχεία επιδιϊχκθκε να αποδοκοφν οι διαφορζσ αυτζσ ςτισ 

βιοχθμικζσ αλλαγζσ που επζρχονται κατά τισ διεργαςίεσ καρκινογζνεςθσ. 

    Τα φάςματα εκπομπισ που ςυλλζχκθκαν με διζγερςθ ςτα 290 και 300 nm 

παρουςίαςαν μία κορυφι ςτα 350 nm. Για να βρεκεί το ακριβζσ μικοσ κφματοσ 

διζγερςθσ το οποίο προκαλεί τθ μζγιςτθ ζνταςθ εκπομπισ ςτα 350 nm ςυλλζχκθκαν 

φάςματα διζγερςθσ με λexc 280 - 315 nm και λem 350 nm. Από τθν επεξεργαςία των 

φαςμάτων διζγερςθσ προζκυψε ότι μζγιςτθ ζνταςθ εκπομπισ ςτα 350 nm 

παρατθρείται όταν το μικοσ κφματοσ διζγερςθσ είναι 298 nm (Σχιμα 7.1). Τα 

φάςματα εκπομπισ με λexc 298 nm και λem 320 - 540 nm φαίνονται ςτο Σχιμα 7.2. 

Αυτζσ οι κορυφζσ παρουςιάηονται ςε όλα τα δείγματα είτε αυτά ανικουν ςτθν 

κατθγορία των υγιϊν είτε αυτά ανικουν ςτθν κατθγορία των καρκινικϊν. Βάςει των 

βιβλιογραφικϊν δεδομζνων για το φκοριςμό των ςυςτατικϊν του δζρματοσ 
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(Πίνακασ 2.1) το ςιμα αυτό αποδίδεται ςε ζνα από τα αρωματικά αμινοξζα του 

δζρματοσ, τθν τρυπτοφάνθ.  

 

 

Σχήμα 7.1: Φϊςμα διϋγερςησ υγιούσ δϋρματοσ και μη μελανωματικού καρκινώματοσ με λem  

350 nm 

 

 

Σχήμα 7.2: Φϊςματα εκπομπόσ υγιούσ δϋρματοσ και μη μελανωματικού καρκινώματοσ με  

  λexc 298 nm 
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 από τα φάςματα εκπομπισ για κάκε ηεφγοσ υγιοφσ-

καρκινικοφ δείγματοσ προκφπτει ότι ο φκοριςμόσ των καρκινικϊν δειγμάτων για 

διζγερςθ ςτο ςυγκεκριμζνο μικοσ κφματοσ είναι μεγαλφτεροσ κατά 13.79 ± 7.62 % 

(Μ.Τ. ± Τ.Α.). Η αφξθςθ αυτι αποδίδεται ςτθ μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ του 

ςυγκεκριμζνου αμινοξζοσ ςτα καρκινικά δείγματα λόγω του μεγαλφτερου      

ρυκμοφ πολλαπλαςιαςμοφ που παρουςιάηουν τα καρκινικά κφτταρα ςε ςχζςθ με τα 

υγιι. 

    Τα φάςματα εκπομπισ που ςυλλζχκθκαν με λexc 330 nm παρουςίαςαν μία 

κορυφι ςτα 395 nm. Για να βρεκεί το ακριβζσ μικοσ κφματοσ διζγερςθσ το οποίο 

προκαλεί τθ μζγιςτθ ζνταςθ εκπομπισ ςτα 395 nm ςυλλζχκθκαν φάςματα 

διζγερςθσ από τα 280 ζωσ τα 360 nm με μικοσ κφματοσ εκπομπισ 395 nm. Από τθν 

επεξεργαςία των φαςμάτων διζγερςθσ προζκυψε ότι θ μζγιςτθ ζνταςθ εκπομπισ 

ςτα 395 nm παρατθρείται όταν το μικοσ κφματοσ διζγερςθσ είναι 335 nm (Σχιμα 

7.3). Τα φάςματα εκπομπισ με λexc = 335 nm και λem = 350 - 550 nm φαίνονται ςτο 

Σχιμα 7.4. Αυτζσ οι κορυφζσ παρουςιάηονται ςε όλα τα δείγματα, είτε αυτά 

ανικουν ςτθν κατθγορία των υγιϊν είτε αυτά ανικουν ςτθν κατθγορία των 

καρκινικϊν. Βάςει των βιβλιογραφικϊν δεδομζνων για το φκοριςμό των 

ςυςτατικϊν του δζρματοσ (Πίνακασ 2.1), το ςιμα αυτό μπορεί να αποδοκεί ςτουσ 

ςταυροδεςμοφσ του κολλαγόνου που διαςπϊνται από το ζνηυμο πεψίνθ.  

 

 

Σχήμα 7.3: Φϊςμα διϋγερςησ υγιούσ δϋρματοσ και μη μελανωματικού καρκινώματοσ με λem  

395 nm 

 

5

10

15

20

25

30

35

40

280 290 300 310 320 330 340 350 360 370

Έ
ν

τ
α

ς
η

φ
θ

ο
ρ

ις
μ

ο
ύ

 (
Α

.Μ
.)

Μήκοσ κύματοσ (nm)

Εκπομπή 395nm

υγιέσ

καρκινικό



                 Διδακτορική Διατριβή Μαρίασ Κυριαζή 
 

146 
 

    Σε όλα τα δείγματα θ ζνταςθ φκοριςμοφ των υγιϊν δειγμάτων είναι πιο ιςχυρι 

από τθν ζνταςθ φκοριςμοφ των αντίςτοιχων καρκινικϊν δειγμάτων. Υπολογίηοντασ 

το λόγο  από τα φάςματα εκπομπισ για κάκε ηεφγοσ υγιοφσ-

καρκινικοφ δείγματοσ προκφπτει ότι ο φκοριςμόσ των υγιϊν δειγμάτων για 

διζγερςθ ςτο ςυγκεκριμζνο μικοσ κφματοσ είναι μεγαλφτεροσ κατά 22.82 ± 10.93 % 

(Μ.Τ. ± Τ.Α.). Η αφξθςθ αυτι μπορεί να αποδοκεί ςτο γεγονόσ ότι οι ςυνδετικοί 

ιςτοί είναι πολφ πιο καλά δομθμζνοι ςτουσ υγιείσ ςε ςχζςθ με τουσ καρκινικοφσ 

ιςτοφσ και λόγω του ρυκμοφ ςχθματιςμοφ τουσ αλλά και λόγω των 

μεταλλοπρωτεϊναςϊν που εκκρίνονται από τα καρκινικά κφτταρα ςτο περιβάλλον 

τουσ και οι οποίεσ αποδομοφν αυτοφσ τουσ δεςμοφσ.  

 

 

Σχήμα 7.4: Φϊςμα εκπομπόσ υγιούσ δϋρματοσ και μη μελανωματικού καρκινώματοσ με λexc  

335 nm 

 

    Τα φάςματα εκπομπισ που ςυλλζχκθκαν με διζγερςθ ςτα 370 nm παρουςίαςαν 

μία κορυφι ςτα 445 nm. Για να βρεκεί το ακριβζσ μικοσ κφματοσ διζγερςθσ το 

οποίο προκαλεί τθ μζγιςτθ ζνταςθ εκπομπισ ςτα 445 nm ςυλλζχκθκαν φάςματα 

διζγερςθσ με λem 445 nm και λexc 280 - 400 nm. Από τθν επεξεργαςία των φαςμάτων 

διζγερςθσ προζκυψε ότι μζγιςτθ ζνταςθ εκπομπισ ςτα 445 nm παρατθρείται όταν 

το μικοσ κφματοσ διζγερςθσ είναι 365 nm (Σχιμα 7.5). Τα φάςματα εκπομπισ με 

λexc 445 nm και λem 390 - 640 nm φαίνονται ςτο Σχιμα 7.6. Αυτζσ οι κορυφζσ 

παρουςιάηονται ςε όλα τα δείγματα είτε αυτά ανικουν ςτθν κατθγορία των υγιϊν 

είτε αυτά ανικουν ςτθν κατθγορία των καρκινικϊν. Βάςει των βιβλιογραφικϊν 

δεδομζνων για το φκοριςμό των ςυςτατικϊν του δζρματοσ (Πίνακασ 2.1) το ςιμα 
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αυτό μπορεί να αποδοκεί ςτουσ ςταυροδεςμοφσ του κολλαγόνου που διαςπϊνται 

από το ζνηυμο κολλαγενάςθ. 

 

 

Σχήμα 7.5: Φϊςματα διϋγερςησ υγιούσ δϋρματοσ και μη μελανωματικού καρκινώματοσ με λem 

445 nm 

 

 

Σχήμα 7.6: Φϊςματα εκπομπόσ υγιούσ δϋρματοσ και μη μελανωματικού καρκινώματοσ με λexc 

365 nm 
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το λόγο  από τα φάςματα εκπομπισ για κάκε ηεφγοσ υγιοφσ-

καρκινικοφ δείγματοσ προκφπτει ότι ο φκοριςμόσ των υγιϊν δειγμάτων για 

διζγερςθ ςτο ςυγκεκριμζνο μικοσ κφματοσ είναι μεγαλφτεροσ κατά 24.21 ± 11.64% 

(Μ.Τ. ± Τ.Α.). Η αφξθςθ αυτι μπορεί να αποδοκεί ςτουσ ίδιουσ λόγουσ ςτουσ 

οποίουσ αποδόκθκε και θ αυξθμζνθ ςτουσ υγιείσ ςε ςχζςθ με τουσ καρκινικοφσ 

ιςτοφσ ζνταςθ φκοριςμοφ ςταυροδεςμϊν κολλαγόνου που διαςπϊνται από το 

ζνηυμο πεψίνθ.  

    Τα φάςματα εκπομπισ που ςυλλζχκθκαν με διζγερςθ ςτα 410 nm παρουςίαςαν 

κορυφζσ ςτα 490 και 610 nm. Για να βρεκεί το ακριβζσ μικοσ κφματοσ διζγερςθσ το 

οποίο προκαλεί τθ μζγιςτθ ζνταςθ εκπομπισ ςτα 490 nm ςυλλζχκθκαν φάςματα 

διζγερςθσ με λem 490 nm και λexc 280 - 440 nm. Από τθν επεξεργαςία των φαςμάτων 

διζγερςθσ προζκυψε ότι μζγιςτθ ζνταςθ εκπομπισ ςτα 490 nm παρατθρείται όταν 

το μικοσ κφματοσ διζγερςθσ είναι 410 nm (Σχιμα 7.7). Ομοίωσ για να βρεκεί το 

ακριβζσ μικοσ κφματοσ διζγερςθσ το οποίο προκαλεί τθ μζγιςτθ ζνταςθ εκπομπισ 

ςτα 610 nm ςυλλζχκθκαν φάςματα διζγερςθσ λem 610 nm και λexc 350 - 570 nm. Από 

τθν επεξεργαςία των φαςμάτων διζγερςθσ προζκυψε ότι μζγιςτθ ζνταςθ εκπομπισ 

ςτα 610 nm παρατθρείται όταν το μικοσ κφματοσ διζγερςθσ είναι 410 nm (Σχιμα 

7.8). Τα φάςματα εκπομπισ με λexc 410 nm και λem 430 – 680 nm φαίνονται ςτο 

Σχιμα 7.9.  

 

 

Σχήμα 7.7: Φϊςματα διϋγερςησ υγιούσ δϋρματοσ και μη μελανωματικού καρκινώματοσ με λem 

490 nm 
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Σχήμα 7.8: Φϊςματα διϋγερςησ υγιούσ δϋρματοσ και μη μελανωματικού καρκινώματοσ με λem 

610 nm 

 

 

Σχήμα 7.9: Φϊςματα εκπομπόσ υγιούσ δϋρματοσ και μη μελανωματικού καρκινώματοσ με λexc 

410 nm 
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(Πίνακασ 2.1) το ςιμα αυτό μπορεί να αποδοκεί ςτουσ ςταυροδεςμοφσ τθσ 

ελαςτίνθσ και ςτο φκοριςμό των πορφυρινϊν αντίςτοιχα. 

    Σε όλα τα δείγματα θ ζνταςθ φκοριςμοφ των υγιϊν δειγμάτων είναι πιο ιςχυρι 

από τθν ζνταςθ φκοριςμοφ των αντίςτοιχων καρκινικϊν δειγμάτων. Υπολογίηοντασ 

το λόγο  από τα φάςματα εκπομπισ για κάκε ηεφγοσ υγιοφσ-

καρκινικοφ δείγματοσ προκφπτει ότι ο φκοριςμόσ των υγιϊν δειγμάτων για 

διζγερςθ ςτο ςυγκεκριμζνο μικοσ κφματοσ είναι μεγαλφτεροσ κατά 27.18 ± 10.53% 

και 15.78 % ± 8.71 (Μ.Τ. ± Τ.Α.) αντίςτοιχα για τα 490 και 610 nm.  

 

7.1.2. Εξαγωγό λόγων εντϊςεων αυτοφθοριςμού 

    Η ζνταςθ αυτοφκοριςμοφ για μικθ κφματοσ μζςω των οποίων απεικονίηονται 

ςθμαντικζσ βιολογικζσ διαφορζσ μεταξφ υγιϊν και καρκινικϊν ιςτϊν μπορεί από 

μόνθ τθσ να αποτελζςει μία διαγνωςτικι παράμετρο. Επειδι όμωσ οι τιμζσ τθσ 

μποροφν να επθρεαςτοφν ςε μεγάλο βακμό από αυξομειϊςεισ τθσ ζνταςθσ τθσ 

ακτινοβολίασ διζγερςθσ, τθ γεωμετρία του ιςτοφ αλλά και από άλλα χαρακτθριςτικά 

τθσ διάταξθσ ανίχνευςθσ φκοριςμοφ προτιμάται να χρθςιμοποιοφνται λόγοι 

εντάςεων.  

    Από τα φάςματα εκπομπισ και διζγερςθσ των δειγμάτων και των δφο 

ιςτολογικϊν κατθγοριϊν εξετάηονται λόγοι ζνταςθσ φκοριςμοφ 

 

για διάφορουσ ςυνδυαςμοφσ διακριτϊν μθκϊν κφματοσ διζγερςθσ και εκπομπισ, ςε 

ςθμεία όπου τα φάςματα εκπομπισ παρουςιάηουν κορυφζσ. Οι λόγοι που 

εξετάςτθκαν αρχικά είναι οι εξισ: 

F1 = Ι(280, 350) / Ι(280, 460) 

F2 = I(298, 335) / I(298, 485) 

F3 = I(310, 350) / I(310, 460) 

F4 = I(335, 395) / I(330, 445) 

F5 = I(350, 420) / I(350, 450) 

F6 = I(410, 490) / I(410, 615) 

Η μζςθ τιμι του κάκε λόγου για κάκε ιςτολογικι κατθγορία φαίνεται ςτο Σχιμα 

7.10.  
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Σχήμα 7.10:  Συνοπτικό διϊγραμμα κατανομόσ τησ μϋςησ τιμόσ των λόγων ϋνταςησ φθοριςμού 

για τισ δύο ιςτολογικϋσ κατηγορύεσ. Με τισ μπϊρεσ παρουςιϊζεται η τυπικό 

απόκλιςη από τη μϋςη τιμό του κϊθε όρου 

 

    Παρατθρϊντασ το Σχιμα 7.10 προκφπτει ότι μόνο οι τιμζσ του λόγου F1 δεν 

αλλθλεπικαλφπτονται για τισ δφο ιςτολογικζσ κατθγορίεσ. Συνεπϊσ αυτόσ ο λόγοσ 

κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί ωσ διαγνωςτικι παράμετροσ. Κάποιοι άλλοι λόγοι 

οι οποίοι εξετάςτθκαν είναι: 

F7 = Ι(350, 420) / Ι(298, 350) 

F8 = I(410, 490) / I(335, 395) 

F9 = I(410, 490) / I(298, 350) 

F10 = I(410, 490) / I(310, 350) 

F11 = I(410, 490) / I(350, 420) 

F12 = I(310, 350) / I(298, 350) 

F13 = Ι(335, 395) / Ι(310, 350) 

F14 = I(350, 420) / I(335, 395) 

F15 = I(350, 420) / I(298, 350) 

F16 = I(335, 395) / I(280, 350) 

F17 = I(410, 490) / I(280, 350) 

F18 = I(365, 445) / I(280, 350) 

F19 = I(310, 350) / I(280, 350) 

F20 = I(410, 490) / I(365, 445) 
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Η μζςθ τιμι του κάκε λόγου για κάκε ιςτολογικι κατθγορία φαίνεται ςτο Σχιμα 

7.11.  

 

 

Σχήμα 7.11:  Συνοπτικό διϊγραμμα κατανομόσ τησ μϋςησ τιμόσ των λόγων ϋνταςησ φθοριςμού 

για τισ δύο ιςτολογικϋσ κατηγορύεσ. Με τισ μπϊρεσ παρουςιϊζεται η τυπικό 

απόκλιςη από τη μϋςη τιμό του κϊθε όρου  

 

    Παρατθρϊντασ το Σχιμα 7.11 προκφπτει ότι μόνο οι τιμζσ του λόγου F10, F13, F17, 

F18, δεν αλλθλεπικαλφπτονται για τισ δφο ιςτολογικζσ κατθγορίεσ. Συνεπϊσ αυτοί οι 

λόγοι κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ διαγνωςτικζσ παράμετροι. 

Συμπεραςματικά οι πιο αποτελεςματικοί λόγοι διαφοροποίθςθσ των δφο 

πλθκυςμϊν φαίνεται να είναι οι: 

F1 = Ι(280, 350) / Ι(280, 460) 

F10 = I(410, 490) / I(310, 350) 

F13 = Ι(335, 395) / Ι(310, 350) 

F17 = I(410, 490) / I(280, 350) 

F18 = I(365, 445) / I(280, 350) 

 

7.1.3. Στατιςτικό επεξεργαςύα λόγων εντϊςεων αυτοφθοριςμού 

    Η ςτατιςτικι επεξεργαςία των μετριςεων που αναφζρεται ςτθ ςυνζχεια ωσ ςτόχο 

είχε τθ διαπίςτωςθ του κατά πόςο αυτοί οι λόγοι ζνταςθσ αυτοφκοριςμοφ μποροφν 

ι όχι να ςυντελζςουν ςτο διαχωριςμό των δφο πλθκυςμϊν, υγιϊν δθλαδι και 
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καρκινικϊν δειγμάτων. Για το λόγο αυτό αρχικά εφαρμόςτθκαν οι κατάλλθλοι 

ςτατιςτικοί ζλεγχοι κοινϊν ι όχι διαςπορϊν των ιςτολογικϊν κατθγοριϊν. Στθ 

ςυνζχεια ελζγχκθκε θ ιςότθτα των μζςων τιμϊν κάκε ιςτολογικισ κατθγορίασ. Τζλοσ 

για τουσ λόγουσ που εμφάνιςαν ανιςότθτα μζςων τιμϊν, για τισ δφο ιςτολογικζσ 

κατθγορίεσ, προςδιορίςτθκε μία τιμι κατωφλίωςθσ θ οποία επιτρζπει με κάποιο 

βακμό βεβαιότθτασ το διαχωριςμό των πλθκυςμϊν. 

 

7.1.3.1. Έλεγχοσ ιςότητασ διακυμϊνςεων 

    Θεωρϊντασ ότι οι λόγοι και για τισ δφο ιςτολογικζσ κατθγορίεσ (πρόκειται για 

βιολογικζσ μετριςεισ) ακολουκοφν κανονικι κατανομι ελζγχκθκε θ ιςότθτα των 

διακυμάνςεων των δφο ιςτολογικϊν κατθγοριϊν για κάκε λόγο προκειμζνου να 

αποφαςιςτεί το ποιο είναι το καταλλθλότερο κριτιριο ελζγχου ιςότθτασ των μζςων 

τιμϊν.  

    Η προσ δοκιμι μθδενικι υπόκεςθ είναι  

Η0: ςΥ2 = ςΚ2 

θ οποία ωσ εναλλακτικι ζχει τθν υπόκεςθ  

Η1: ςΥ2 ςΚ2. 

Για να ελεγχκεί θ ιςχφσ τθσ Η0 και Η1 υπολογίςτθκε ο λόγοσ F ο οποίοσ δίνεται από 

τθ ςχζςθ 

   

όπου  θ μεγαλφτερθ ςε τιμι διαςπορά και  θ μικρότερθ ςε τιμι διαςπορά.         

    Η τιμι του λόγου F ςυγκρίκθκε με τθν τιμι που προκφπτει από τον πίνακα τιμϊν 

για τθν κατανομι F για επίπεδο βεβαιότθτασ 95% ι α = 0.05 και για df = n–1  ίςο με 

7. 

    Από τουσ πίνακεσ τθσ F κατανομισ Fcritical=4.99 για επίπεδο βεβαιότθτασ 95% ι 

α=0.05. Συνεπϊσ για κανζναν λόγο δε μπορεί να απορριφκεί θ μθδενικι υπόκεςθ. 

Δθλαδι τα υγιι και τα καρκινικά δείγματα για κάκε λόγο εμφανίηουν κοινι 

διαςπορά. Η κοινι διαςπορά για κάκε λόγο δίνεται ςτον Πίνακα 7.1 και 

υπολογίηεται από τθ ςχζςθ 
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Πίνακασ 7.1:  Παράμετροι F-test για τουσ λόγουσ εντάςεων 

Λόγοι 

Εντάςεων 
   Κοινή διαςπορά  

F1 0.026 0.014 1.857 0.020 

F10 0.027 0.007 3.857 0.017 

F13 0.037 0.026 1.423 0.032 

F17 0.052 0.047 1.106 0.050 

F18 0.161 0.112 1.438 0.137 

 

7.1.3.2. Έλεγχοσ μϋςων τιμών 

    Ο ζλεγχοσ τθσ ιςότθτασ των μζςων τιμϊν των δφο ιςτολογικϊν κατθγοριϊν για 

κάκε λόγο εντάςεων ζγινε μζςω του κριτθρίου Student. Για το λόγο αυτό 

υπολογίςτθκε θ παράμετροσ t από τον τφπο 

 

Η τιμι αυτισ τθσ παραμζτρου ςυγκρίνεται με τθν αντίςτοιχθ τιμι τθσ κατανομισ t 

όπωσ αυτι δίνεται από τουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ. Αν θ απόλυτθ τιμι t που 

υπολογίςτθκε είναι μεγαλφτερθ από αυτι που δίνεται ςτον πίνακα τθσ κατανομισ 

τότε απορρίπτεται θ μθδενικι υπόκεςθ. Απορρίπτεται δθλαδι θ υπόκεςθ ότι οι δφο 

μζςοι όροι είναι ίςοι.  

 

Πίνακασ 7.2:  Υπολογιςμόσ τησ παραμϋτρου t για κϊθε λόγο εντϊςεων βϊςει των τιμών κοινόσ 

διαςπορϊσ 

Λόγοι Εντάςεων Παράμετροσ t 

F1 48.65 

F10 63.82 

F13 44.22 

F17 36.48 

F18 19.44 

 

    Συγκρίνοντασ τθν τιμι tcritical = 4.14 για επίπεδο βεβαιότθτασ 99.9% από τουσ 

πίνακεσ τθσ t-κατανομισ με τισ τιμζσ του Πίνακα 7.2 προκφπτει ότι για όλουσ τουσ 

λόγουσ εντάςεων tcritical < t. Συνεπϊσ θ μθδενικι υπόκεςθ ότι οι μζςεσ τιμζσ των δφο 

ιςτολογικϊν κατθγοριϊν είναι ίςεσ απορρίπτεται για όλουσ τουσ λόγουσ εντάςεων 

με ποςοςτό βεβαιότθτασ 99.9 % ι α = 0.001. 
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7.1.3.3. Εύρεςη τιμών κατωφλύωςησ 

    Οι τιμζσ κατωφλίωςθσ για κάκε λόγο ζνταςθσ κα υπολογιςτοφν με βάςθ τον 

παρακάτω λόγο πικανοτιτων 

 

όπου  είναι θ ςυνάρτθςθ πυκνότθτασ πικανότθτασ τθσ παρατθροφμενθσ 

τιμισ Χ ςτο ςθμείο x0 υπό τθν κατάςταςθ D, ενϊ  είναι θ ςυνάρτθςθ 

πυκνότθτασ πικανότθτασ απουςία τθσ D. Ειδικά για πλθκυςμοφσ που ακολουκοφν 

κανονικι κατανομι με μζςουσ όρουσ μD και  και κοινι διαςπορά s2 θ εξίςωςθ 

παίρνει τθν απλι εκκετικι μορφι     

 

που οι ςυντελεςτζσ α0 και α1 δίνονται από τισ ςχζςεισ  

 

και  

 

αντίςτοιχα.  

 

Πίνακασ 7.3:  Υπολογιςμόσ των ςυντελεςτών α0 και α1 καθώσ και τησ διαχωριςτικόσ τιμόσ x για 

κϊθε λόγο εντϊςεων  

Λόγοι 

Εντάςεων 
Συντελεςτήσ α0 Συντελεςτήσ α1 Διαχωριςτική τιμή x 

F1 17.441 -12.930 1.349 

F10 -15.738 18.348 0.858 

F13 -16.758 12.655 1.326 

F17 -13.826 10.435 1.325 

F18 11.948 -5.556 2.151 

 

    Η κρίςιμθ τιμι του x είναι θ τιμι για τθν οποία ο λόγοσ των πικανοτιτων κα γίνει 

ίςοσ με τθ μονάδα. Είναι θ τιμι δθλαδι για τθν οποία θ  είναι ίςθ με τθν 

. Η τιμι αυτι του x διαχωρίηει δθλαδι τισ δφο καταςτάςεισ D και . Η τιμι 

x για κάκε λόγο φαίνονται ςτον Πίνακα 7.3 και γραφικά ςτα παρακάτω 

διαγράμματα (Σχιματα 7.12-7.16). 
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Σχήμα 7.12: Διϊγραμμα ςκϋδαςησ λόγου εντϊςεων F1 για τισ δύο ιςτολογικϋσ κατηγορύεσ. Με 

τη διακεκομμϋνη γραμμό παρουςιϊζεται η τιμό κατωφλύωςησ 

 

 

Σχήμα 7.13: Διϊγραμμα ςκϋδαςησ λόγου εντϊςεων F10 για τισ δύο ιςτολογικϋσ κατηγορύεσ. Με 

τη διακεκομμϋνη γραμμό παρουςιϊζεται η τιμό κατωφλύωςησ 

 

7.1.3.4. Ακρύβεια ταξινόμηςησ των δειγμϊτων βϊςει των λόγων εντϊςεων 

αυτοφθοριςμού 

    Για να αξιολογθκεί κάκε διαγνωςτικι μζκοδοσ υπολογίηονται οι παράμετροι 

ταξινόμθςθσ βάςει των αποτελεςμάτων τθσ μεκόδου ςε ταυτοποιθμζνα δείγματα. 

Για το λόγο αυτό και προκειμζνου να αξιολογθκοφν τα αποτελζςματα τθσ 

παραπάνω μελζτθσ για κάκε λόγο εντάςεων υπολογίςτθκαν οι εξισ παράμετροι: 
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 Ευαιςθηςία (sensitivity)  

 Εξειδίκευςη (specificity)  

 Ακρίβεια ταξινόμηςησ  

       (classification accuracy) 

 

 

Σχήμα 7.14: Διϊγραμμα ςκϋδαςησ λόγου εντϊςεων F13 για τισ δύο ιςτολογικϋσ κατηγορύεσ. Με 

τη διακεκομμϋνη γραμμό παρουςιϊζεται η τιμό κατωφλύωςησ 

 

 

Σχήμα 7.15: Διϊγραμμα ςκϋδαςησ λόγου εντϊςεων F17 για τισ δύο ιςτολογικϋσ κατηγορύεσ. Με 

τη διακεκομμϋνη γραμμό παρουςιϊζεται η τιμό κατωφλύωςησ 
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Σχήμα 7.16: Διϊγραμμα ςκϋδαςησ λόγου εντϊςεων F18 για τισ δύο ιςτολογικϋσ κατηγορύεσ. Με 

τη διακεκομμϋνη γραμμό παρουςιϊζεται η τιμό κατωφλύωςησ 

 

Πίνακασ 7.4: Παρϊμετροι αξιολόγηςησ των διαγνωςτικών λόγων 

Λόγοι ή ςυνδυαςμόσ 

λόγων 
Ευαιςθηςία Εξειδίκευςη 

Ακρίβεια 

ταξινόμηςησ 

F1 (8/8) 100 % (6/8) 75 % (14/16) 87.5 % 

F10 (8/8) 100 % (6/8) 75 %  (14/16) 87.5 % 

F13 (7/8) 87.5 % (6/8) 75 %  (13/16) 81.3 % 

F17 (7/8) 87.5 % (7/8) 87.5 % (14/16) 87.5 % 

F19 (7/8) 87.5 % (7/8) 87.5 % (14/16) 87.5 % 

 

7.1.4. Συμπερϊςματα 

    Από τθ λιψθ φαςμάτων αυτοφκοριςμοφ από υγιείσ και καρκινικοφσ δερματικοφσ 

ιςτοφσ προκφπτει ότι οι δφο αυτζσ ιςτολογικζσ κατθγορίεσ παρουςιάηουν 

ςθμαντικζσ διαφορζσ ωσ προσ τθ ςφςταςθ. Αρωματικά αμινοξζα όπωσ θ 

τρυπτοφάνθ εμφανίηονται ςε υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ ςτουσ καρκινικοφσ ιςτοφσ 

λόγω των υψθλϊν ρυκμϊν πολλαπλαςιαςμοφ που εμφανίηουν τα κφτταρα ςε 

αυτοφσ. Αντίκετα πολφ λιγότεροι είναι οι ςταυροδεςμοί κολλαγόνου και ελαςτίνθσ 

κυρίωσ λόγω των μεταλλοπρωτεϊναςϊν που εκκρίνονται ςτο εξωκυττάριο υλικό από 

τα καρκινικά κφτταρα αλλά και του πολφ γριγορου ρυκμοφ δόμθςθσ του καρκινικοφ 

ιςτοφ. Σθμαντικι φαίνεται να είναι επίςθσ και θ διαφορά ςτθ ςυγκζντρωςθ των 

πορφυρινϊν μεταξφ υγιϊν και καρκινικϊν ιςτϊν.  
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    Οι διαφορζσ αυτζσ αντικατοπτρίηονται ςτα φάςματα φκοριςμοφ και πιο 

ςυγκεκριμζνα ςτα μικθ κφματοσ όπου αυτζσ οι ενϊςεισ ι οι δεςμοί φκορίηουν. Για 

αυτό το λόγο ζνασ πρϊτοσ διαχωριςμόσ μπορεί να γίνει βάςει τθσ ζνταςθσ 

φκοριςμοφ ςτα μικθ κφματοσ που αυτζσ οι ενϊςεισ ι δεςμοί παρουςιάηουν 

κορυφζσ. Επειδι όμωσ θ ζνταςθ φκοριςμοφ μπορεί να επθρεαςτεί από πολλοφσ 

παράγοντεσ όπωσ αυξομειϊςεισ ςτθν ζνταςθ τθσ ακτινοβολίασ διζγερςθσ, πιο 

αςφαλζσ κρίκθκε να λθφκοφν λόγοι εντάςεων, ϊςτε να εξαλειφκοφν ςφάλματα που 

μπορεί να οφείλονται ςτο φαςματοφωτόμετρο ι ςτθ γεωμετρία των ιςτϊν. 

    Από τουσ διάφορουσ λόγουσ που μελετικθκαν πζντε εμφανίςτθκαν πιο 

αποτελεςματικοί ςτο διαχωριςμό των δφο ιςτολογικϊν κατθγοριϊν. Η υψθλι 

ακρίβεια, ευαιςκθςία και εξειδίκευςθ των διαγνωςτικϊν αποτελεςμάτων που 

προζκυψαν από αυτοφσ τουσ λόγουσ κακιςτοφν αυτό το ςφςτθμα διάγνωςθσ πολφ 

αποτελεςματικό. Σθμαντικά πλεονεκτιματα αυτισ τθσ μεκόδου είναι επίςθσ το ότι 

δεν είναι επεμβατικι, δεν ζχει καμία παρενζργεια και θ εξαγωγι των 

αποτελεςμάτων τθσ είναι πάρα πολφ γριγορθ. Λόγω αυτϊν των πλεονεκτθμάτων 

απαλείφονται τα πολφ ςθμαντικά μειονεκτιματα τθσ βιοψίασ που είναι θ υψθλι 

πικανότθτα υποτροπισ και το πολφ μεγάλο χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από 

τθ λιψθ ζωσ τθν εξζταςθ του δείγματοσ. 

 

77..22..  ΑΑπποοττεελλέέςςμμαατταα  φφωωττοοφφυυςςιικκώώνν  μμεελλεεττώώνν  φφωωττοοεευυααιιςςθθηηττοοπποοιιηηττώώνν  

7.2.1. Φϊςματα απορρόφηςησ φωτοευαιςθητοποιητών 

    Σε όλα τα ςτάδια μελετϊν των φωτοφυςικϊν αλλά και φαρμακοκινθτικϊν 

ιδιοτιτων τθσ χλωρο-αλουμινο-φκαλοκυανίνθσ (AlClPc) και προκειμζνου να 

εξαχκοφν κάποια ςυμπεράςματα αντίςτοιχεσ μελζτεσ με αυτζσ τθσ φκαλοκυανίνθσ 

διεξάγονταν και με ζναν άλλο φωτοευαιςκθτοποιθτι δεφτερθσ γενιάσ τθν 

5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδροπορφυρίνθ (m-THPC). Η χλωρο-

αλουμινο-φκαλοκυανίνθ κακαρότθτασ 95% αγοράςτθκε από τθν εταιρεία Sigma 

ενϊ θ 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδροπορφυρίνθ κακαρότθτασ 99% 

προςφζρκθκε από τθν εταιρεία Biolitec. Η χλωρίνθ αυτι είναι ζνασ 

φωτοευαιςκθτοποιθτισ δεφτερθσ γενιάσ ο οποίοσ κεωρείται πολφ πιο 

αποτελεςματικόσ ςε ςχζςθ με τα παράγωγα αιματοπορφυρίνθσ και ο οποίοσ ζχει 

ιδθ πάρει ζγκριςθ ςε πάρα πολλζσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ μεταξφ των 

οποίων και ςτθν Ελλάδα για κεραπεία καρκίνων κεφαλισ - τραχιλου.  

    Στο πρϊτο ςτάδιο των φωτοφυςικϊν μελετϊν τθσ χλωρο-αλουμινο-

φκαλοκυανίνθσ καταγράφθκαν τα φάςματα απορρόφθςθσ τθσ φκαλοκυανίνθσ αλλά 
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και τθσ 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδροπορφυρίνθσ ςε οργανικοφσ 

διαλφτεσ όπωσ το δι-μεκυλ-ςουλφοξείδιο και τθν αικανόλθ αλλά και ανόργανουσ 

όπωσ ο φυςιολογικόσ ορόσ.  

    Για τθ μελζτθ τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ χλωρο-αλουμινο-φκαλοκυανίνθσ ςε 

οργανικοφσ διαλφτεσ, παραςκευάςτθκαν αρχικά φωτοευαιςκθτοποιθτϊν ςε δι-

μεκυλ-ςουλφοξείδιο (DMSO) ςυγκζντρωςθσ 10-3 M. Τα μθτρικά αυτά διαλφματα 

φυλάχκθκαν ςε κερμοκραςία 4-8 οC και ςε απόλυτο ςκοτάδι. Με βάςθ αυτά τα 

διαλφματα και με ςυνεχείσ αραιϊςεισ παραςκευάςτθκαν διαλφματα 

φωτοευαιςκθτοποιθτϊν ςε δι-μεκυλ-ςουλφοξείδιο και αικανόλθ (EtOH) 

ςυγκεντρϊςεων 5 10-6 – 5 10-9 M. Και αυτά τα δείγματα ωσ τθ μζτρθςθ των 

φαςματικϊν τουσ ιδιοτιτων φυλάχκθκαν ςε κερμοκραςία 4-8 οC και ςε απόλυτο 

ςκοτάδι. 

    Τα δείγματα πριν λθφκοφν οι μετριςεισ που αφοροφςαν τα φαςματικά τουσ 

χαρακτθριςτικά αφζκθκαν για 3 h ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ και ςε ςκοτεινό 

μζροσ. Τα φάςματα απορρόφθςθσ καταγράφθκαν με χριςθ τθσ 

φαςματοφωτομετρικισ διάταξθσ απορρόφθςθσ. Προκειμζνου να λθφκοφν τα 

φάςματα απορρόφθςθσ των διαλυμάτων φωτοευαιςκθτοποιθτϊν τα διαλφματα 

μεταγγίηονταν ςε πλαςτικζσ κυβζττεσ απορρόφθςθσ των 4,5 mL κατάλλθλεσ για 

ςάρωςθ ςτθν ορατι και υπεριϊδθ περιοχι. Σε κάκε μζτρθςθ, γινόταν μθδενιςμόσ 

του ςιματοσ για τθν αποφυγι ςφαλμάτων που οφείλονταν ςτθν απορρόφθςθ του 

εκάςτοτε διαλφτθ αλλά και ςτο κόρυβο του οργάνου και ςτθ ςυνζχεια λαμβάνονταν 

φάςματα που αφοροφςαν τόςο ςτθν υπεριϊδθ όςο και ςτθν ορατι περιοχι του 

θλεκτρομαγνθτικοφ φάςματοσ (300-800) nm. Η ταχφτθτα ςάρωςθσ ςε όλα τα 

πειράματα παρζμεινε ςτακερι ςτα 480 nm / min. 

    Η ακριβισ διαδικαςία περιλάμβανε τα παρακάτω ςτάδια: 

 Τοποκζτθςθ ςτο φαςματοφωτόμετρο ενόσ ηεφγουσ ομοίων κυβεττϊν οι οποίεσ 

περιείχαν τον εκάςτοτε διαλφτθ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί καταγραφι 

του ςιματοσ λόγω τθσ απορρόφθςθσ του διαλφτθ αλλά και του κορφβου του 

οργάνου. 

 Λιψθ φάςματοσ με ςάρωςθ από τα 300 ζωσ τα 800 nm. Αυτόματθ αποκικευςθ 

του φάςματοσ αυτοφ ϊςτε να χρθςιμοποιθκεί ωσ ςιμα μθδενιςμοφ. 

 Αντικατάςταςθ μιασ από τισ κυβζττεσ που περιείχαν το διαλφτθ με μία που 

περιείχε το προσ εξζταςθ διάλυμα. 

 Σάρωςθ μεταξφ των επιλεγμζνων μθκϊν κφματοσ προκειμζνου να προκφψει το 

φάςμα απορρόφθςθσ του διαλφματοσ. 
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    Η διαδικαςία επαναλαμβάνονταν τρεισ φορζσ για κάκε διάλυμα, ενϊ τα τελικά 

φάςματα προζκυψαν από το μζςο όρο τθσ απορρόφθςθσ του διαλφματοσ ςε κάκε 

μικοσ κφματοσ.  

 

 

Σχήμα 7.17: Φϊςματα απορρόφηςησ διαλυμϊτων AlClPc ςε DMSO 

 

 

Σχήμα 7.18: Φϊςματα απορρόφηςησ διαλυμϊτων m-THPC ςε DMSO 
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Σχήμα 7.19: Φϊςματα απορρόφηςησ διαλυμϊτων m-THPC και AlClPc ςυγκϋντρωςησ 10-7 Μ ςε 

DMSO 

 

 

Σχήμα 7.20: Φϊςματα απορρόφηςησ διαλυμϊτων AlClPc ςυγκϋντρωςησ 5×10-6 Μ ςε DMSO, 

EtOH και Η2Ο 
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(Q-Band) ςτα 673 nm. Μία δευτερεφουςα κορυφι εμφανίηεται ςτα 611 nm ενϊ 

επίςθσ θ φκαλοκυανίνθ αυτι απορροφά ιςχυρά ςτθν περιοχι του υπεριϊδουσ (B-

band) εμφανίηοντασ μζγιςτο ςτα 357 nm.  

    Μετά από παρατιρθςθ του διαγράμματοσ ςτο Σχιμα 7.20, προκφπτει ότι το 

φάςμα απορρόφθςθσ τθσ φκαλοκυανίνθσ μεταβάλλεται ςθμαντικά ανάλογα με το 

διάλυμα ςτο οποίο βρίςκεται. Ζτςι ενϊ ςε οργανικοφσ διαλφτεσ θ κορυφι 

απορρόφθςθσ ςτα 673 nm ζχει πλάτοσ περίπου 40 nm ςτο νερό θ κορυφι αυτι 

διευρφνεται και το πλάτοσ τθσ φτάνει τα 200 nm περίπου. Η διεφρυνςθ αυτι 

οφείλεται ςτο ότι παρόλο που θ AlClPc είναι μία ςχετικά υδατοδιαλυτι ουςία, όταν 

βρίςκεται ςε υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ ςε υδατικά διαλφματα εμφανίηει το φαινόμενο 

τθσ ςυςςωμάτωςθσ (aggregation). Η ςυςςωμάτωςθ είναι ζνα μθ επικυμθτό 

φαινόμενο το οποίο εκτόσ από μείωςθ τθσ απορρόφθςθσ ςυνεπάγεται και μείωςθ 

τθσ αποδοτικότθτασ τθσ φωτοευαίςκθτθσ ουςίασ. Ωςτόςο πρζπει να παρατθρθκεί 

ότι θ ζνταςθ του φαινομζνου τθσ ςυςςωμάτωςθσ είναι ανάλογθ τθσ ςυγκζντρωςθσ 

του φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτο διάλυμα. Ζτςι θ ζνταςθ του φαινομζνου 

ςυςςωμάτωςθσ μειϊνεται πάρα πολφ για ςυγκεντρϊςεισ μικρότερεσ του 10-7 Μ, 

ςυγκεντρϊςεισ που είναι και οι ςυνικεισ ςυγκεντρϊςεισ ςτισ οποίεσ βρίςκονται οι 

φωτοευαιςκθτοποιθτζσ ςτα κφτταρα. 

    Παρατθρϊντασ το Σχιμα 7.18 προκφπτει ότι οι δφο κφριεσ κορυφζσ απορρόφθςθσ 

τθσ 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδροπορφυρίνθσ είναι ςτα 420 και 652 

nm. Ακόμθ παρατθρϊντασ το Σχιμα 7.19 ςυμπεραίνουμε πωσ θ φκαλοκυανίνθ 

απορροφά και ςε μεγαλφτερα μικθ κφματοσ αλλά και πολφ πιο ιςχυρά ςε ςχζςθ με 

τθν 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδροπορφυρίνθ (>300 %). Ζτςι 

αναμζνεται θ χλωρο-αλουμινο-φκαλοκυανίνθ να εμφανίηει πολφ πιο ιςχυρι 

φωτοδυναμικι δράςθ ςε ςχζςθ με τθν 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 

διυδροπορφυρίνθ. 

 

7.2.3. Φϊςματα φθοριςμού φωτοευαιςθητοποιητών 

    Προκειμζνου να μελετθκεί θ ςυμπεριφορά τθσ χλωρο-αλουμινο-φκαλοκυανίνθσ 

ςε οργανικοφσ διαλφτεσ, λιφκθκαν εκτόσ από τα φάςματα απορρόφθςθσ και τα 

φάςματα φκοριςμοφ των παραπάνω διαλυμάτων. Τα φάςματα φκοριςμοφ 

καταγράφθκαν με χριςθ τθσ φαςματοφωτομετρικισ διάταξθσ φκοριςμοφ. 

Προκειμζνου να λθφκοφν τα φάςματα φκοριςμοφ των διαλυμάτων φκαλοκυανίνθσ 

τα διαλφματα μεταγγίηονταν ςε πλαςτικζσ κυβζττεσ φκοριςμοφ των 4,5 mL 

κατάλλθλεσ για ςάρωςθ ςτθν ορατι και υπεριϊδθ περιοχι. Τα φάςματα λιφκθκαν 
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αφοφ πρϊτα είχε γίνει μθδενιςμόσ του ςιματοσ λόγω του φκοριςμοφ του εκάςτοτε 

διαλφτθ αλλά και του κορφβου του οργάνου. Η ταχφτθτα ςάρωςθσ ςε όλα τα 

πειράματα παρζμεινε ςτακερι ςτα 480 nm/min. 

    Σχετικά με το ποιο μικοσ κφματοσ κα ζπρεπε να χρθςιμοποιθκεί ωσ μικοσ 

κφματοσ διζγερςθσ τθσ χλωρο-αλουμινο-φκαλοκυανίνθσ (κορυφζσ απορρόφθςθσ 

ςτα 357 nm, 611 nm και ςτα 673 nm) ζγιναν διάφορεσ δοκιμζσ από τισ οποίεσ 

προζκυψαν τα παρακάτω ςυμπεράςματα:  

 Η κορυφι φκοριςμοφ παρουςιάηεται ςτα 680 nm. 

 Τα 675 nm δε μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ μικοσ κφματοσ διζγερςθσ γιατί 

λόγω του ανοίγματοσ τθσ ςχιςμισ (10 nm) του μονοχρωμάτορα διζγερςθσ και 

του μονοχρωμάτορα εκπομπισ τθσ φαςματοφωτομετρικισ διάταξθσ 

φκοριςμοφ ο κόρυβοσ που κα προζρχονταν από τθ λάμπα κα δθμιουργοφςε 

κορεςμό ςτο φάςμα. 

 Τα 357 nm επίςθσ δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ μικοσ κφματοσ 

διζγερςθσ γιατί το διπλάςιο μικοσ κφματοσ 714 nm (λόγω των οπτικϊν           

τθσ διάταξθσ) κα επθρζαηε τθν κορυφι φκοριςμοφ θ οποία είναι αρκετά 

πλατιά. 

    Για τουσ παραπάνω λόγουσ ωσ μικοσ κφματοσ διζγερςθσ χρθςιμοποιικθκαν τα 

611 nm (Σχιμα 7.21). 

 

 

Σχήμα 7.21: Φϊςματα ϋνταςησ φθοριςμού AlClPc ςε DMSO με διϋγερςη ςτα 611 nm 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

640 660 680 700 720 740 760

Έ
ν

τ
α

ς
η

 φ
θ

ο
ρ

ις
μ

ο
ύ

 (
A

.M
.)

Μήκοσ κύματοσ (nm)

10E(-8) M

5x10E(-8) M

10E(-7) M

5x10E(-7) M

10E(-6) M



                                                                                                                                                                     Κεφάλαιο 7 

 

165 
 

    Αντίςτοιχα, ωσ μικοσ κφματοσ διζγερςθσ τθσ 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-

2,3 διυδροπορφυρίνθσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν είτε τα 420 είτε τα 652 nm. 

Επειδι όμωσ θ 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδροπορφυρίνθ 

παρουςιάηει μζγιςτο απορρόφθςθσ ςτα 654 nm και ο κόρυβοσ που κα προζρχονταν 

αν χρθςιμοποιοφνταν ωσ ακτινοβολία διζγερςθσ τα 652 nm κα ιταν πολφ μεγάλοσ 

ωσ μικοσ κφματοσ διζγερςθσ χρθςιμοποιικθκαν τα 420 nm (Σχιμα 7.22).  

 

 

Σχήμα 7.22: Φϊςματα ϋνταςησ φθοριςμού m-THPC ςε DMSO με διϋγερςη ςτα 420 nm 

 

 

Σχήμα 7.23: Διϊγραμμα ςυγκϋντρωςησ-φθοριςμού τησ AlClPc ςτα 680 nm με διϋγερςη ςτα 
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Σχήμα 7.24: Διϊγραμμα ςυγκϋντρωςησ-φθοριςμού τησ m-THPC ςτα 652 nm με διϋγερςη ςτα 

420 nm 

 

7.2.4. Συμπερϊςματα που προκύπτουν από τα φϊςματα φθοριςμού των 

φωτοευαιςθητοποιητών 

    Από τθν ζνταςθ φκοριςμοφ τόςο των διαλυμάτων τθσ χλωρο-αλουμινο-
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χρθςιμοποιθκοφν όχι μόνο ςτθ φωτοδυναμικι κεραπεία αλλά και ςτθ 

φωτοδυναμικι διάγνωςθ αφοφ το ςιμα φκοριςμοφ τουσ είναι αρκετά υψθλό. Για 

Για το ςυγκεκριμζνο εφροσ ςυγκεντρϊςεων το ςιμα φκοριςμοφ είναι γραμμικά 

ανάλογο τθσ ςυγκζντρωςθσ του φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτο διάλυμα (Σχιματα 7.23, 

7.24). Κατά ςυνζπεια αντίςτοιχα διαγράμματα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ 

καμπφλεσ αναφοράσ ςτισ ex vivo φαρμακοκινθτικζσ μελζτεσ προκειμζνου να 

προςδιορίςουν τθ ςυγκζντρωςθ αγνϊςτων διαλυμάτων. 

 

7.2.5. Φωτολεύκανςη φωτοευαιςθητοποιητών 

    Για τισ μελζτεσ φωτολεφκανςθσ τθσ χλωρο-αλουμινο-φκαλοκυανίνθσ, ζνα 

διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 10-6 Μ ακτινοβολικθκε για διάφορα χρονικά διαςτιματα με 

το διοδικό laser 661 nm. Η ακτινοβόλθςθ μετά το διαχφτθ τθσ ίνασ (και για εμβαδό 

κθλίδασ 1.6 cm2) ιταν ≈25 mW/cm2. Οι χρόνοι ακτινοβόλθςθσ κυμαίνονταν από 10 

min ζωσ 1 h. Οι μεταβολζσ ςτισ κφριεσ κορυφζσ απορρόφθςθσ και φκοριςμοφ τθσ 

φκαλοκυανίνθσ φαίνονται ςτα Σχιματα 7.25 και 7.26.  
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Σχήμα 7.25: Διϊγραμμα απορρόφηςησ-δόςησ ενϋργειασ διαλύματοσ AlClPc ςε DMSO 

ςυγκϋντρωςησ 10-6 Μ. Ακτινοβόληςη με διοδικό laser 661 nm (25 mW/cm2) 

 

 

Σχήμα 7.26: Διϊγραμμα φθοριςμού-δόςησ ενϋργειασ AlClPc ςε DMSO ςυγκϋντρωςησ 10-6Μ. 

Ακτινοβόληςη με διοδικό laser 661 nm (25 mW/cm2) 
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διαχφτθ να είναι 50, 75 και 100 mW/cm2. Οι μεταβολζσ ςτισ κφριεσ κορυφζσ 

απορρόφθςθσ και φκοριςμοφ τθσ φκαλοκυανίνθσ φαίνονται ςτα Σχιματα 7.27-7.32.  

 

 

Σχήμα 7.27: Διϊγραμμα απορρόφηςησ-δόςησ ενϋργειασ διαλύματοσ AlClPc ςε DMSO 

ςυγκϋντρωςησ 10-6 Μ. Ακτινοβόληςη με διοδικό laser 670 nm (50 mW/cm2) 

 

 

Σχήμα 7.28: Διϊγραμμα φθοριςμού-δόςησ ενϋργειασ διαλύματοσ AlClPc ςε DMSO 

ςυγκϋντρωςησ 10-6 Μ. Ακτινοβόληςη με διοδικό laser 670 nm (50 mW/cm2) 
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 Καμία ςθμαντικι μεταβολι δεν παρουςιάςτθκε ςτα ςθμεία όπου ςτα φάςματα 

παρουςιάηονταν μζγιςτα απορρόφθςθσ ι φκοριςμοφ. 

 Καμία ςθμαντικι μεταβολι δεν παρουςιάςτθκε ςτο πλάτοσ των κορυφϊν 

απορρόφθςθσ και φκοριςμοφ. 

 

 

Σχήμα 7.29: Διϊγραμμα απορρόφηςησ-δόςησ ενϋργειασ διαλύματοσ AlClPc ςε DMSO 

ςυγκϋντρωςησ 10-6 Μ. Ακτινοβόληςη με διοδικό laser 670 nm (75 mW/cm2) 

 

 

Σχήμα 7.30: Διϊγραμμα φθοριςμού-δόςησ ενϋργειασ διαλύματοσ AlClPc ςε DMSO 

ςυγκϋντρωςησ 10-6 Μ. Ακτινοβόληςη με διοδικό laser 670 nm (75 mW/cm2) 
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Σχήμα 7.31: Διϊγραμμα απορρόφηςησ-δόςησ ενϋργειασ διαλύματοσ AlClPc ςε DMSO 

ςυγκϋντρωςησ 10-6 Μ. Ακτινοβόληςη με διοδικό laser 670 nm (100 mW/cm2) 

 

 

 

Σχήμα 7.32: Διϊγραμμα φθοριςμού-δόςησ ενϋργειασ διαλύματοσ AlClPc ςε DMSO 

ςυγκϋντρωςησ 10-6 Μ. Ακτινοβόληςη με διοδικό laser 670 nm (100 mW/cm2) 

 

 Δεν εμφανίςτθκε κάποια νζα κορυφι οφτε ςτο φάςμα απορρόφθςθσ οφτε 

ςτο φάςμα φκοριςμοφ, ακόμθ και μετά από 1 h ακτινοβόλθςθσ με 100 mW/cm2. 

Επίςθσ όπωσ φαίνεται και ςτα διαγράμματα απορρόφθςθσ ςτισ κφριεσ κορυφζσ 

των φαςμάτων (357 και 675 nm) ςε ςχζςθ με τθ δόςθ ενζργειασ θ μεταβολι τθσ 

απορρόφθςθσ είναι ςτατιςτικά μθ ςθμαντικι (μθδενικι). Το ίδιο παρατθρείται 
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και ςτα διαγράμματα ζνταςθσ φκοριςμοφ (ςτθν κφρια κορυφι του φάςματοσ 

680 nm). 

    Ομοίωσ για τισ μελζτεσ τθσ 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 

διυδροπορφυρίνθσ χρθςιμοποιικθκε διάλυμα ςυγκζντρωςθσ 10-6 Μ. Το διάλυμα 

αυτό ακτινοβολικθκε με το διοδικό laser 652 nm για χρονικά διαςτιματα από 50 

sec ζωσ 25 min με ακτινοβόλθςθ 50 mW/cm2. Οι μεταβολζσ ςτισ κφριεσ κορυφζσ 

απορρόφθςθσ και φκοριςμοφ τθσ 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 

διυδροπορφυρίνθσ φαίνονται ςτα Σχιματα 7.33-7.35.  

 

 

Σχήμα 7.33: Διϊγραμμα απορρόφηςησ (420 nm)-δόςησ ενϋργειασ διαλύματοσ m-THPC ςε 

DMSO ςυγκϋντρωςησ 10-6Μ. Ακτινοβόληςη με διοδικό laser 652 nm (50 mW/cm2) 

 

    Κατά τθν παρατιρθςθ και επεξεργαςία των φαςμάτων των διαλυμάτων 

προζκυψε ότι:  

 Σθμαντικζσ μεταβολζσ παρουςιάςτθκαν ςτα ςθμεία όπου ςτα φάςματα 

παρουςιάηονταν μζγιςτα απορρόφθςθσ. Συγκεκριμζνα θ ζνταςθ τθσ 

απορρόφθςθσ ςτα 420 και 652 nm αυξάνονταν μετά τθν ακτινοβόλθςθ. 

 Σθμαντικζσ μεταβολζσ παρουςιάςτθκαν ςτα ςθμεία όπου ςτα φάςματα 

παρουςιάηονταν μζγιςτο φκοριςμοφ. Η ζνταςθ φκοριςμοφ μειϊκθκε ςθμαντικά 

μετά τθν ακτινοβόλθςθ. 

 Δεν εμφανίςτθκε ςθμαντικι μεταβολι ςτο πλάτοσ των κορυφϊν απορρόφθςθσ 

και φκοριςμοφ. 
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 Δεν εμφανίςτθκε κάποια νζα κορυφι οφτε ςτο φάςμα απορρόφθςθσ οφτε ςτο 

φάςμα φκοριςμοφ. 

 

 

Σχήμα 7.34: Διϊγραμμα απορρόφηςησ (652 nm)-δόςησ ενϋργειασ διαλύματοσ m-THPC ςε 

DMSO ςυγκϋντρωςησ 10-6Μ. Ακτινοβόληςη με διοδικό laser 652 nm (50 mW/cm2) 

 

 

Σχήμα 7.35: Διϊγραμμα φθοριςμού-δόςησ ενϋργειασ διαλύματοσ m-THPC ςε DMSO 

ςυγκϋντρωςησ 10-6Μ. Ακτινοβόληςη με διοδικό laser 652 nm (50 mW/cm2) 
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7.2.6. Συμπερϊςματα που προκύπτουν από τη μελϋτη φωτολεύκανςησ των 

φωτοευαιςθητοποιητών 

    Από τα παραπάνω αποτελζςματα προκφπτει ότι θ χλωρο-αλουμινο-

φκαλοκυανίνθ είναι πολφ πιο ςτακερό μόριο ςε ςχζςθ με τθν 5,10,15,20-τετρα(3-

υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδροπορφυρίνθ. Πιο ςυγκεκριμζνα θ φκαλοκυανίνθ δε 

φαίνεται να υφίςταται καμία μεταβολι ςτο μόριό τθσ ακόμθ και μετά από 1 h 

ακτινοβόλθςθσ με 100 mW/cm2. Αντίκετα θ 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 

διυδροπορφυρίνθ φαίνεται να υφίςταται φωτοδιαμόρφωςθ (photomodification) 

ακόμθ και μετά από ακτινοβόλθςθ 100 s με 50 mW/cm2. Οι αλλαγζσ αυτζσ ςτθ δομι 

τθσ 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδροπορφυρίνθσ δε φαίνεται να είναι 

ςθμαντικζσ (π.χ. διάςπαςθ τθσ βαςικισ δομισ) αφοφ δεν εμφανίηονται νζεσ 

κορυφζσ ςτο φάςμα απορρόφθςθσ. Παρόλα αυτά από τθ μείωςθ ςτθν ζνταςθ του 

φκοριςμοφ, που παρατθρείται μετά τθν ακτινοβόλθςθ (μείωςθ του ςιματοσ ζωσ 

και 28 %), φαίνεται πωσ οι μεταβολζσ αυτζσ είναι ικανζσ να επθρεάςουν ςθμαντικά 

τθ φωτοδυναμικι δράςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι. 

 

77..33..  ΑΑπποοττεελλέέςςμμαατταα  eexx  vviivvoo  φφααρρμμαακκοοκκιιννηηττιικκώώνν  μμεελλεεττώώνν  

φφωωττοοεευυααιιςςθθηηττοοπποοιιηηττώώνν  

7.3.1. Φαρμακοκινητικϋσ μελϋτεσ χλωρο-αλουμινο-φθαλοκυανύνησ 

    Οι φαρμακοκινθτικζσ μελζτεσ τθσ χλϊρο-αλουμινο-φκαλοκυανίνθσ ζγιναν βάςει 

του πρωτοκόλλου φαρμακοκινθτικϊν μελετϊν που περιγράφθκε ςτο προθγοφμενο 

κεφάλαιο. Στα φάςματα των δειγμάτων τθσ 1θσ ομάδασ, από ηϊα δθλαδι ςτα οποία 

δεν είχε γίνει επάλειψθ, δεν παρατθρικθκε κάποια κορυφι γεγονόσ το οποίο 

επιβεβαιϊνει ότι δεν υπάρχει κάποιο βιολογικό μόριο το οποίο κα μποροφςε να 

δθμιουργιςει προβλιματα ςτθ μζτρθςθ. Από τθν επεξεργαςία των ιςτϊν των ηϊων 

όλων των ομάδων δε βρζκθκαν ίχνθ φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτα δείγματα υγιϊν 

περιοχϊν μακριά από αυτζσ που είχε γίνει θ επάλειψθ, ακόμθ και 6 h μετά τθν 

επάλειψθ. Αυτό ςυνεπάγεται ότι με αυτόν τον τρόπο χοριγθςθσ τθσ φκαλοκυανίνθσ 

επιλφεται ζνα από τα ςθμαντικότερα προβλιματα τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ θ 

γενικευμζνθ φωτοευαιςκθςία και τοξικότθτα. 

    Στο διάγραμμα του Σχιματοσ 7.36 φαίνεται θ ςυγκζντρωςθ τθσ φκαλοκυανίνθσ ςε 

υγιείσ και καρκινικοφσ ιςτοφσ ςτουσ οποίουσ είχε γίνει επάλειψθ ςε ςχζςθ με το 

χρόνο. Η υψθλότερθ μζςθ ςυγκζντρωςθ ςτον όγκο παρατθρικθκε 6 h μετά τθν 

επάλειψθ. Οι διαφορζσ τθσ ςυγκζντρωςθσ του φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτουσ 

καρκινικοφσ ιςτοφσ όμωσ 1, 3, 6 h μετά τθν επάλειψθ όμωσ δεν είναι ςτατιςτικά 
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ςθμαντικζσ. Η ςυγκζντρωςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτουσ υγιείσ ιςτοφσ είναι 

περίπου 40 φορζσ χαμθλότερθ ςε ςχζςθ με αυτιν ςτουσ καρκινικοφσ ιςτοφσ (Σχιμα 

7.37). Η υψθλότερθ ςυγκζντρωςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτουσ υγιείσ ιςτοφσ 

ςτουσ οποίουσ είχε γίνει επάλειψθ παρατθρικθκε ςτισ 6 h 0.32 ng AlClPc / mg 

ιςτοφ. Η ςυγκζντρωςθ αυτι ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικά διαφορετικά από τθν 

αντίςτοιχθ ςυγκζντρωςθ 1 h μετά τθν επάλειψθ 0.22 ng AlClPc / mg ιςτοφ (α = 0.01). 

 

 

Σχήμα 7.36: Συγκϋντρωςη AlClPc ςε καρκινικούσ και υγιεύσ ιςτούσ ςε ςχϋςη με το χρόνο μετϊ 

την επϊλειψη 

 

 

Σχήμα 7.37: Λόγοσ ςυγκϋντρωςησ AlClPc ςε καρκινικούσ/υγιεύσ ιςτούσ ςε ςχϋςη με το χρόνο 
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    Στο διάγραμμα του Σχιματοσ 7.37 φαίνεται θ αναλογία τθσ ςυγκζντρωςθσ του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτουσ καρκινικοφσ ιςτοφσ προσ τθ ςυγκζντρωςθ ςτουσ υγιείσ 

ιςτοφσ ςε ςχζςθ με το χρόνο που διιρκθςε θ επάλειψθ. Η αναλογία αυτι δεν 

παρουςιάηει ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Επομζνωσ ωσ βζλτιςτοσ χρόνοσ διάρκειασ τθσ 

επάλειψθσ επελζγθ θ 1h προκειμζνου ζτςι να μειωκεί και ο ςυνολικόσ χρόνοσ 

διάρκειασ τθσ κεραπείασ.  

 

7.3.2. Βϊθοσ διεύςδυςησ AlClPc ςε δερματικούσ ιςτούσ 

    Η Εικόνα 7.1 δείχνει μία τυπικι ςειρά ςυνεςτιακϊν εικόνων που ζχουν προκφψει 

από τομζσ βιοψίασ υγιοφσ δζρματοσ ςτο οποίο ζχει γίνει επάλειψθ διαλφματοσ 

χλϊρο-αλουμινο-φκαλοκυανίνθσ για 1 h.  

 

               
(α)                                                                                   (β) 

             
(γ)                                                                                   (δ) 

 

Εικόνα 7.1: Τυπικό ςειρϊ εικόνων υγιούσ δϋρματοσ οι οπούεσ ϋχουν ληφθεύ με ςυνεςτιακό 

μικροςκόπιο 1 h μετϊ την επϊλειψη με AlClPc: (α) 0, (β) 20, (γ) 40 και (δ) 60 μm 

από την επιφϊνεια του δϋρματοσ 
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    Οι εικόνεσ προκφπτουν από τομζσ 0, 20, 40, 60 μm από τθν επιφάνεια του 

δζρματοσ. Από παρατιρθςθ των εικόνων αυτϊν προκφπτει πωσ ο φκοριςμόσ είναι 

αςκενισ ςτθν επιφάνεια του υγιοφσ δζρματοσ ενϊ θ ζνταςι του μειϊνεται 

πθγαίνοντασ προσ τα βακφτερα ςτρϊματα τθσ επιδερμίδασ ενϊ μθδενίηεται ςχεδόν 

μετά τα 60 μm. 

    Στθν Εικόνα 7.2 φαίνεται ο φκοριςμόσ μιασ κάκετθσ τομισ καρκινϊματοσ ςτο 

οποίο ζγινε επάλειψθ διαλφματοσ AlClPc για 1 h. Η ζνταςθ του φκοριςμοφ είναι 

πάρα πολφ ιςχυρι ςτθν επιφάνεια του καρκινϊματοσ ενϊ μειϊνεται ςταδιακά ςε 

βακφτερα ςτρϊματα. Το μζςο βάκοσ διείςδυςθσ μετά από επεξεργαςία τυπικϊν 

εικόνων κάκετων τομϊν υπολογίςτθκε ότι είναι 1490 μm. 

 

 

Εικόνα 7.2: Εικόνα κϊθετησ τομόσ μη μελανωματικού δερματικού καρκινώματοσ η οπούα ϋχει 

ληφθεύ 1 h μετϊ την επϊλειψη με AlClPc. Η κύτρινη γραμμό δεύχνει το βϊθοσ 

διεύςδυςησ. Η κλύμακα ςτο επϊνω αριςτερό μϋροσ τησ εικόνασ αναφϋρεται ςε μm 
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    Από τθ ςφγκριςθ του βάκουσ διείςδυςθσ τθσ AlClPc ςε υγιείσ και καρκινικοφσ 

δερματικοφσ ιςτοφσ προκφπτει ότι το βάκοσ διείςδυςθσ ςτουσ καρκινικοφσ ιςτοφσ 

είναι 25 φορζσ μεγαλφτερο ςε ςχζςθ με τουσ υγιείσ. Τα αποτελζςματα και οι εικόνεσ 

αυτζσ ςυμπίπτουν και δικαιολογοφν τθν κατά 40 φορζσ μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ 

τθσ AlClPc ςτουσ καρκινικοφσ ςε ςχζςθ με τουσ υγιείσ ιςτοφσ όπωσ αυτι προζκυψε 

από τθν ex vivo φαςματοφωτομετρικι μελζτθ.  

 

7.3.3. Φαρμακοκινητικϋσ μελϋτεσ 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 

διυδροπορφυρύνησ 

    Η ςυγκζντρωςθ τθσ 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδροπορφυρίνθσ 

υπολογίςτθκε για χρονικά διαςτιματα 4 και 6 h μετά τθν επάλειψθ γιατί 1 h μετά 

τθν επάλειψθ θ ςυγκζντρωςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτον ιςτό ιταν πάρα πολφ 

μικρι. Η ςυγκζντρωςθ τθσ 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδρο-

πορφυρίνθσ ςτουσ όγκουσ ιταν (5.74 ± 3.28 ng / mg ιςτοφ), 4 h μετά τθν επάλειψθ 

και 7.56 ± 6,46 ng / mg ιςτοφ (Μ.Τ. ± Τ.Α.), 6 h μετά τθν επάλειψθ. Δεν βρζκθκαν 

ίχνθ φωτοευαιςκθτοποιθτι οφτε ςτουσ υγιείσ ιςτοφσ ςτουσ οποίουσ ζγινε επάλειψθ 

οφτε ςε υγιείσ δερματικοφσ ιςτοφσ μακριά από τα ςθμεία που ζγινε θ επάλειψθ. 

    Βάςει αυτϊν των δεδομζνων και επειδι θ διαφορά τθσ ςυγκζντρωςθσ του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτουσ ιςτοφσ για τα δφο χρονικά διαςτιματα δεν είναι 

ςθμαντικι ωσ βζλτιςτοσ χρόνοσ διάρκειασ τθσ επάλειψθσ επελζγθςαν οι 4 h 

προκειμζνου να μειωκεί και ο ςυνολικόσ χρόνοσ τθσ κεραπείασ.  

 

7.3.4. Συμπερϊςματα 

   Ζχει ιδθ αναφερκεί ότι, μία ουςία κα πρζπει να πλθροί κάποια χαρακτθριςτικά 

προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί ωσ φωτοευαιςκθτοποιθτισ όπωσ, να προςλαμ-

βάνεται και να κατακρατείται επιλεκτικά από τα καρκινικά κφτταρα. Και οι δφο 

φωτοευαιςκθτοποιθτζσ που μελετικθκαν παρουςιάηουν αυτι τθν ιδιότθτα. Και 

ςτουσ δφο ο λόγοσ ςυγκζντρωςθσ του φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτουσ καρκινικοφσ / 

υγιείσ ιςτοφσ είναι μεγαλφτεροσ του 40. Η 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 

διυδροπορφυρίνθ φαίνεται μάλιςτα να απορροφάται από τουσ υγιείσ ιςτοφσ ςε 

μικρότερεσ ςυγκεντρϊςεισ από 0.14 ng/mg ιςτοφ που είναι θ ακρίβεια τθσ μεκόδου. 

    Ζνα ςθμαντικό πλεονζκτθμα τθσ χλωρο-αλουμινο-φκαλοκυανίνθσ ζναντι τθσ 

5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδροπορφυρίνθσ είναι ότι απορροφάται 

ςθμαντικά από τα καρκινικά κφτταρα μόλισ 1 h μετά τθν επάλειψθ μειϊνοντασ 
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ςθμαντικά το ςυνολικό χρόνο τθσ κεραπείασ. Επίςθσ επειδι οι 

φωτοευαιςκθτοποιθτζσ ζχουν περίπου ίςα μοριακά βάρθ (MBAlClPc=675, MBm-

THPC=680) θ γραμμομοριακι ςυγκζντρωςθ τθσ φκαλοκυανίνθσ ςτουσ καρκινικοφσ 

ιςτοφσ είναι ςχεδόν διπλάςια τθσ 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 

διυδροπορφυρίνθσ.  

 

77..44..  ΑΑπποοττεελλέέςςμμαατταα  φφωωττοοδδυυννααμμιικκήήσσ  θθεερρααππεείίαασσ  μμηη  μμεελλααννωωμμααττιικκώώνν  

δδεερρμμααττιικκώώνν  κκααρρκκιιννωωμμάάττωωνν  

7.4.1. Φωτοδυναμικό θεραπεύα με χλωρο-αλουμινο-φθαλοκυανύνη 

    Όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί ςε προθγοφμενεσ παραγράφουσ πολφ ςθμαντικά 

μεγζκθ για τθ φωτοδυναμικι κεραπεία ςχετικά με τθ δοςιμετρία και κατά ςυνζπεια 

τθν επιτυχία τθσ κεραπείασ είναι θ ακτινοβόλθςθ (fluence rate mW/cm2) και θ 

ςυνολικι δόςθ ενζργειασ (total energy dose J/cm2). Η ακτινοβόλθςθ F.R. είναι ίςθ 

με τθν ιςχφ τθσ ακτινοβολίασ μετά το διαχφτθ τθσ οπτικισ ίνασ δια του εμβαδοφ τθσ 

ακτινοβολοφμενθσ περιοχισ (F.R.=P/E). Στο ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα ακτινοβόλθςθσ ο 

διαχφτθσ τθσ οπτικισ ίνασ δίνει φωτεινι κθλίδα κυκλικισ γεωμετρίασ. Επομζνωσ το 

εμβαδόν τθσ ακτινοβολοφμενθσ περιοχισ κα είναι Ε=πr2 όπου r θ ακτίνα τθσ 

ακτινοβολοφμενθσ περιοχισ ι αλλιϊσ θ ακτίνα τθσ φωτεινισ κθλίδασ.  

    Οι πρϊτεσ μελζτεσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ ζγιναν με το διοδικό laser 661 nm. 

Στισ μελζτεσ αυτζσ χρθςιμοποιικθκαν μφεσ οι οποίοι ζφεραν καρκινϊματα με 

ακτίνα 4-5 mm. Από βιβλιογραφικά δεδομζνα για άλλουσ φωτοευαιςκθτοποιθτζσ θ 

ακτινοβόλθςθ που προτείνεται για μφεσ είναι >50mW/cm2. Επομζνωσ, επειδι θ 

ιςχφσ τθσ ακτινοβολίασ μετά τθν ζξοδο του διαχφτθ είναι περίπου 30 mW και 

προκειμζνου θ ακτινοβόλθςθ να είναι >50 mW/cm2 επελζγθςαν μφεσ με 

καρκινϊματα διαμζτρου 4-5 mm και κατά ςυνζπεια εμβαδοφ οριηόντιασ διατομισ 

περίπου ίςου με 0.5 cm2 ϊςτε θ ακτινοβόλθςθ να είναι περίπου 60 mW/cm2. 

    Από τουσ μφεσ ςτουσ οποίουσ εφαρμόςτθκε το παραπάνω πρωτόκολλο ςε ζνα 

ποςοςτό 60% ο όγκοσ είχε πλιρωσ απομακρυνκεί 3-7 θμζρεσ μετά τθ κεραπεία. 

Στθν περιοχι του όγκου για μία εβδομάδα περίπου υπιρχε μία πολφ μικρι πλθγι θ 

οποία εξαφανίηονταν μετά από 3-4 θμζρεσ (Εικόνεσ 7.3, 7.4, 7.5). Εκτόσ από τα ηϊα 

τα οποία κυςιάςτθκαν προκειμζνου να εξεταςτοφν αντιπροςωπευτικά τμιματα του 

δζρματόσ τουσ από ιςτοπακολόγο τα υπόλοιπα παρακολουκοφνταν για 

περιςςότερο από 6 μινεσ ζωσ δθλαδι το φυςιολογικό τουσ κάνατο. Σε κανζνα από 

τα κεραπευμζνα ηϊα δεν εμφανίςτθκε όγκοσ ςτθν περιοχι ςτθν οποία 

εφαρμόςτθκε το πρωτόκολλο τθσ φωτοδυναμικισ, οφτε ςε γειτονικι περιοχι. 
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    Σε κανζνα από τα υπόλοιπα ηϊα δεν παρατθρικθκε εξάλειψθ των όγκων με 

δεφτερθ ι τρίτθ εφαρμογι, ενϊ θ φωτοδυναμικι κεραπεία δε φάνθκε να 

κακυςτερεί κακόλου τθν εξζλιξθ των όγκων προσ καταςτάςεισ ςοβαρότερθσ 

κακοικειασ. Η φωτοδυναμικι κεραπεία δε φάνθκε να ζχει καμία επίπτωςθ ςτθ 

γενικι υγεία των ηϊων μετά ι και κατά τθ διάρκεια τθσ κεραπείασ αν εξαιρεκεί μία 

μικρι απϊλεια βάρουσ θ οποία παρατθρείται για 2-3 θμζρεσ λόγω τθσ νάρκωςθσ. 

 

            

Εικόνα 7.3: Εικόνεσ όγκου πριν τη φωτοδυναμικό θεραπεύα 

 

            

Εικόνα 7.4: Εικόνεσ όγκου 4 ημϋρεσ μετϊ  τη φωτοδυναμικό θεραπεύα 

 

        

Εικόνα 7.5: Εικόνεσ όγκου 7 ημϋρεσ μετϊ  τη φωτοδυναμικό θεραπεύα 
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Πίνακασ 7.5: Χαρακτηριςτικϊ μεγϋθη του όγκου πριν τη φωτοδυναμικό θεραπεύα 

Μέγεθοσ Τιμή 

Διάμετροσ 0.514 cm 

Περίμετροσ 1.287 cm 

Εμβαδό 0.174 cm2 

Μήκοσ κυρίου άξονα 0.491 cm 

Μήκοσ δευτερεύοντοσ άξονα 0.455 cm 

 

Πίνακασ 7.6: Χαρακτηριςτικϊ μεγϋθη τησ πληγόσ 4 ημϋρεσ μετϊ τη φωτοδυναμικό θεραπεύα 

Μέγεθοσ Τιμή 

Διάμετροσ 0.005 cm 

Περίμετροσ 0.03cm 

Εμβαδό 0.001 cm
2
 

Μήκοσ κυρίου άξονα 0.029 cm 

Μήκοσ δευτερεύοντοσ άξονα 0.029 cm 

 

    Η ανάγκθ το ςφςτθμα να μπορεί να κεραπεφςει καρκινϊματα μεγαλφτερθσ 

διαμζτρου και παράλλθλα θ κεραπεία να επεκτακεί για λόγουσ αςφαλείασ και ςε 

μία μικρι περιοχι φαινομενικά υγιοφσ δζρματοσ γφρω από το καρκίνωμα, ακτίνασ 

μεγαλφτερθσ από αυτι του καρκινϊματοσ κατά 0.5 cm, κατζςτθςε απαραίτθτθ τθν 

αντικατάςταςθ του διοδικοφ laser 661 nm από ζνα άλλο διοδικό laser μεγαλφτερθσ 

ιςχφοσ εξόδου αλλά παρόμοιου μικουσ κφματοσ. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ οι μελζτεσ 

φωτοδυναμικισ κεραπείασ τθσ χλωρο-αλουμινο-φκαλοκυανίνθσ ςυνεχίςτθκαν με 

το διοδικό laser 670 nm ιςχφοσ 1 W.  

    Προκειμζνου να βρεκοφν οι βζλτιςτεσ κεραπευτικζσ παράμετροι 43 ςυνολικά 

αρςενικοί και κθλυκοί μφεσ τφπου SKH-HR1 και SKH-HR2, οι οποίοι ζφεραν 

ακανκοκυτταρικά καρκινϊματα, χωρίςτθκαν τυχαία ςε 9 ομάδεσ, 7 πειραματικζσ και 

2 ομάδεσ ελζγχου. Οι κεραπευτικζσ παράμετροι τθσ κάκε ομάδασ φαίνονται 

αναλυτικά ςτον Πίνακα 7.7. Οι υπολογιςμοί του όγκου των καρκινωμάτων ζγιναν 

κεωρϊντασ ότι τα καρκινϊματα προςεγγίηουν περιςςότερο τθ γεωμετρία κυλίνδρου 

(V=Εh).  

    Τα τελικά αποτελζςματα τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ φαίνονται ςτον Πίνακα 

7.8. Ωσ προσ τθν πλιρθ ίαςθ όλοι οι ςυνδυαςμοί κεραπευτικϊν παραμζτρων είχαν 
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τα ίδια αποτελζςματα εκτόσ από αυτοφσ των ομάδων 3 και 7. Κανζνασ από τουσ 

όγκουσ τθσ ομάδασ 3 δε κεραπεφτθκε πλιρωσ, ενϊ 3 από τουσ 5 όγκουσ (60%) τθσ 

ομάδασ 7 κεραπεφτθκαν πλιρωσ. Σε όλεσ τισ άλλεσ ομάδεσ μόνο το 20% των όγκων 

κεραπεφτθκαν πλιρωσ. 

 

Πίνακασ 7.7: Ομϊδεσ ζώων και θεραπευτικϋσ παρϊμετροι 

Ομάδα 

No. 
Τύποσ ομάδασ 

Αριθμόσ 

μυών 

Ακτινοβόληςη 

(mW/cm2) 

Συνολική δόςη 

ενέργειασ 

(J/cm2) 

Χρόνοσ 

ακτινοβόληςησ  

(min) 

1 
Καμία θεραπεία 

(ομάδα ελέγχου) 
5 ─ ─ ─ 

2 
Μόνο διάλυμα 

 (ομάδα ελέγχου) 
3 ─ ─ ─ 

3 Πειραματική ομάδα 5 100 75 12.5 

4 Πειραματική ομάδα 5 100 150 25.0 

5 Πειραματική ομάδα 5 100 250 42.0 

6 Πειραματική ομάδα 5 75 100 22.5 

7 Πειραματική ομάδα 5 75 150 45.0 

8 Πειραματική ομάδα 5 50 100 33.5 

9 Πειραματική ομάδα 5 50 150 50.0 

 

Πίνακασ 7.8: Πλόρησ ύαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ θεραπεύασ 

Ομάδα 

No. 
Τύποσ ομάδασ 

Ακτινοβόληςη 

(mW/cm2) 

Συνολική 

δόςη 

ενέργειασ 

(J/cm2) 

Πλήρησ ίαςη 

7 ημέρεσ 

μετά την 

1η 

ςυνεδρία 

7 ημέρεσ 

μετά την 

2η 

ςυνεδρία 

7 ημέρεσ 

μετά την 

3η 

ςυνεδρία 

1 Καμία θεραπεία ─ ─ 0% 0% 0% 

2 Μόνο διάλυμα ─ ─ 0% 0% 0% 

3 Πειραματική ομάδα 100 75 0% 0% 0% 

4 Πειραματική ομάδα 100 150 0% 0% 20% 

5 Πειραματική ομάδα 100 250 0% 0% 20% 

6 Πειραματική ομάδα 75 100 0% 20% 20% 

7 Πειραματική ομάδα 75 150 60% 60% 60% 

8 Πειραματική ομάδα 50 100 20% 20% 20% 

9 Πειραματική ομάδα 50 150 20% 20% 20% 
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    Όλεσ οι ομάδεσ οι οποίεσ δζχκθκαν ακτινοβόλθςθ 100 mW/cm2 εμφάνιςαν 

υψθλά ποςοςτά κνθςιμότθτασ. Αναλυτικότερα, το 60% των ηϊων των ομάδων 3 και 

4 και το 40% των ηϊων τθσ ομάδασ 5 δεν επιβίωςαν μζχρι το τζλοσ τθσ κεραπείασ. 

Συνολικά μόνο 7 από τα 15 ηϊα τα οποία δζχκθκαν ακτινοβόλθςθ 100 mW/cm2 

επζηθςαν μζχρι το τζλοσ τθσ κεραπείασ. Αντίκετα, ςτισ υπόλοιπεσ κεραπευτικζσ 

ομάδεσ κακϊσ και ςτισ ομάδεσ ελζγχου τα ποςοςτά επιβίωςθσ ιταν 100% κατά τθ 

διάρκεια τθσ κεραπείασ γεγονόσ το οποίο ςυνεπάγεται ότι θ ακτινοβόλθςθ των 100 

mW/cm2 είναι πολφ υψθλι, για το ςυγκεκριμζνο μοντζλο ηϊου τουλάχιςτον.  

    Η μζςθ αφξθςθ του όγκου των μθ κεραπευμζνων καρκινωμάτων 14 θμζρεσ μετά 

τθν 3θ ςυνεδρία φαίνεται ςτο διάγραμμα του Σχιματοσ 7.38. Όπωσ φαίνεται ςτο 

διάγραμμα ο όγκοσ των μθ κεραπευμζνων καρκινωμάτων (ομάδα ελζγχου) 

αυξικθκε κατά 203.5 % 5 εβδομάδεσ μετά τθν πρϊτθ καταγραφι. Η αντίςτοιχθ 

αφξθςθ για τθν ομάδα που δζχκθκε κεραπεία μόνο με το διάλυμα φκαλοκυανίνθσ 

ιταν 215 %.  

 

Πίνακασ 7.9:  Μϋςη τιμό και τυπικό απόκλιςη αύξηςησ του όγκου, t για Bonferoni t-test για κϊθε 

πειραματικό ομϊδα 

Ομάδα 
Μέςη τιμή αύξηςησ 

όγκου 
Τυπική απόκλιςη t 

Eλέγχου 203.5 35.7 0.482 

Μόνο διάλυμα 215.0 39.7 -14.763 

100mW/cm2-75J/cm2 -39.1 8.7 -9.570 

100mW/cm2-

150J/cm2 
45.5 9.4 -4.617 

100mW/cm2-

250J/cm2 
114.8 23.9 -15.607 

75mW/cm2-100J/cm2 -62.9 13.5 -13.327 

75mW/cm2-150J/cm2 -10.3 3.5 -11.272 

50mW/cm2-100J/cm2 20.2 6.9 -12.311 

50mW/cm2-150J/cm2 6.3 2.9 0.482 

 

    Για τθ ςτατιςτικι επεξεργαςία τθσ μζςθσ τιμισ αφξθςθσ του όγκου τθσ κάκε 

ομάδασ ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ελζγχου ι κάποιεσ από τισ ομάδεσ με παρόμοιεσ 

κεραπευτικζσ παραμζτρουσ χρθςιμοποιικθκε το Student’s t-test ι βελτιϊςεισ 

αυτοφ ανάλογα με τον αρικμό των ςυγκρινόμενων ομάδων. Για τθν εφαρμογι 

αυτϊν των κριτθρίων ζγινε θ παραδοχι ότι τα δείγματα ανικουν ςε κανονικοφσ 
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πλθκυςμοφσ αφοφ προζρχονται από μθ επεξεργαςμζνεσ βιολογικζσ μετριςεισ ι 

παρατθριςεισ. Αναλυτικά τα αποτελζςματα των κριτθρίων αυτϊν φαίνονται ςτον 

Πίνακα 7.9. 

 

 

Σχήμα 7.38: Αύξηςη του όγκου των όχι πλόρωσ θεραπευμϋνων καρκινωμϊτων μετϊ το τϋλοσ 

τησ θεραπεύασ 

 

    Η τιμι t υπολογίςτθκε βάςει του τφπου . Η τιμι tcritical για ν=41 και 

α=0.001 όπωσ προκφπτει από τουσ πίνακεσ είναι 3.5. Άρα αφοφ για όλεσ τισ ομάδεσ 

εκτόσ από τθν ομάδα ςτθν οποία ζγινε μόνο επάλειψθ το  είναι μεγαλφτερο του 

tcritical δεν μπορεί να γίνει αποδεκτι θ μθδενικι υπόκεςθ. Οι μζςεσ τιμζσ κάκε 

ομάδασ δθλαδι διαφζρουν ςθμαντικά από τθ μζςθ τιμι τθσ ομάδασ ελζγχου 

α=0.001. 

    Oι πειραματικζσ ομάδεσ οι οποίεσ δζχκθκαν ακτινοβόλθςθ 100 mW/cm2 

εμφάνιςαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ τουσ με α=0.05 (Student-

Newman-Keuls test). Στθν ομάδα θ οποία δζχκθκε ακτινοβόλθςθ 100 mW/cm2 και 

ςυνολικι ενζργεια 75 J/cm2 παρουςιάςτθκε αφξθςθ του όγκου των μθ 

κεραπευμζνων καρκινωμάτων κατά 39.1 %. Στθν ομάδα θ οποία κεραπεφτθκε με 

ακτινοβόλθςθ 100 mW/cm2 και ςυνολικι ενζργεια 150 και 250 J/cm2 
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παρουςιάςτθκε αντίςτοιχα αφξθςθ του όγκου των μθ κεραπευμζνων καρκινωμάτων 

κατά 45.5 και 114.8 %.  

    Οι ομάδεσ που κεραπεφτθκαν με 75 mW/cm2 και ςυνολικζσ δόςεισ ενζργειασ 100 

και 150 J/cm2 παρουςίαςαν αφξθςθ όγκου μθ κεραπευμζνων καρκινωμάτων 69.2 

και 10.3% αντίςτοιχα. Και αυτι θ διαφορά είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι (p=0.001, 

Student’s t test). Τα καρκινϊματα των ομάδων που κεραπεφτθκαν με 50 mW/cm2 

παρουςίαςαν αφξθςθ ςτον όγκο κατά 20.2 και 6.3% για δόςεισ ενζργειασ 100 και 

150 J/cm2. Η διαφορά ςτθν αφξθςθ του όγκου μεταξφ αυτϊν των δφο ομάδων είναι 

ςτατιςτικά ςθμαντικι με p=0.005 (Student’s t test).  

    Σε κανζνα από τα ηϊα ςτα οποία τα καρκινϊματα είχαν κεραπευκεί πλιρωσ δεν 

παρουςιάςτθκε επανεμφάνιςθ τουσ. Η κεραπεία φάνθκε να ιταν ανεκτι από τθν 

πλειοψθφία των ηϊων εκτόσ από τα ηϊα τα οποία δζχκθκαν ακτινοβόλθςθ 100 

mW/cm2. Τα ηϊα αυτά φαίνονταν να αιςκάνονται κάποιον πόνο κατά τθ διάρκεια 

τθσ κεραπείασ παρόλο που βρίςκονταν υπό τθν επιρεια του αναιςκθτικοφ. 

 

 

 

   

Εικόνα 7.6: Χρονικό εξϋλιξη πλόρωσ θεραπευμϋνου δερματικού ακανθοκυτταρικού 

καρκινώματοσ με χλωρο-αλουμινο-φθαλοκυανύνη 
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    Μερικά από αυτά τα ηϊα παρουςίαςαν και κάποια όχι ςοβαρά εγκαφματα ςτθν 

ακτινοβολθμζνθ περιοχι 2-3 θμζρεσ μετά τθ κεραπεία. Τα εγκαφματα αυτά όμωσ 

επουλϊκθκαν 7-10 θμζρεσ αργότερα χωρίσ κάποια επιπλζον φροντίδα ι κεραπεία. 

Όλα όμωσ τα ηϊα ςτα οποία τα καρκινϊματα κεραπεφτθκαν πλιρωσ δεν 

παρουςίαςαν καμία τζτοια βλάβθ κατά τθ διάρκεια τθσ κεραπείασ. Χαρακτθριςτικζσ 

εικόνεσ ενόσ πλιρωσ κεραπευμζνου καρκινϊματοσ φαίνονται ςτθν Εικόνα 7.6. Στθν 

Εικόνα 7.7 φαίνεται θ χρονικι εξζλιξθ ενόσ δερματικοφ ακανκοκυτταρικοφ 

καρκινϊματοσ το οποίο δεν δζχκθκε καμία κεραπεία ι φροντίδα. Όπωσ φαίνεται 

από τθν εικόνα αυτό το μοντζλο καρκίνου είναι πολφ επικετικό.  

 

 

 

 

Εικόνα 7.7: Χρονικό εξϋλιξη δερματικού ακανθοκυτταρικού καρκινώματοσ το οπούο δε 

δϋχθηκε καμύα θεραπεύα ό φροντύδα 

 

    Από τα παραπάνω αποτελζςματα φαίνεται ότι ο καλφτεροσ ςυνδυαςμόσ 

κεραπευτικϊν παραμζτρων είναι διάρκεια επάλειψθσ 1 h, ακτινοβόλθςθ 75 

mW/cm2 και ςυνολικι δόςθ ενζργειασ 150 J/cm2.  
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7.4.2. Φωτοδυναμικό θεραπεύα με 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 

διυδροπορφυρύνη 

    Για να βρεκοφν οι βζλτιςτεσ κεραπευτικζσ παράμετροι 28 ςυνολικά αρςενικοί και 

κθλυκοί μφεσ τφπου SKH-HR1 και SKH-HR2, οι οποίοι ζφεραν ακανκοκυτταρικά 

καρκινϊματα, χωρίςτθκαν τυχαία ςε 9 ομάδεσ, 7 πειραματικζσ και 2 ομάδεσ 

ελζγχου. Οι κεραπευτικζσ παράμετροι τθσ κάκε ομάδασ φαίνονται αναλυτικά ςτον 

Πίνακα 7.10. 

 

Πίνακασ 7.10: Ομϊδεσ ζώων και θεραπευτικϋσ παρϊμετροι 

Ομάδα 

No. 
Τύποσ ομάδασ 

Αριθμόσ 

μυών 

Ακτινοβόληςη 

(mW/cm2) 

Συνολική 

δόςη 

ενέργειασ 

(J/cm2) 

Χρόνοσ 

ακτινοβόληςησ  

(min) 

1 
Καμία θεραπεία 

(ομάδα ελέγχου) 
5 ─ ─ ─ 

2 
Μόνο διάλυμα 

(ομάδα ελέγχου) 
3 ─ ─ ─ 

3 Πειραματική ομάδα 5 100 10 1.67 

4 Πειραματική ομάδα 5 100 100 16.67 

5 Πειραματική ομάδα 5 50 10 3.33 

6 Πειραματική ομάδα 5 50 100 33,3 

 

Πίνακασ 7.11: Πλόρησ ύαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ θεραπεύασ 

Ομάδα 

No. 
Τύποσ ομάδασ 

Ακτινοβόληςη 

(mW/cm2) 

Συνολική 

δόςη 

ενέργειασ 

(J/cm2) 

Πλήρησ ίαςη 7 

ημέρεσ μετά 

την 3η 

ςυνεδρία 

1 Καμία θεραπεία (ομάδα ελέγχου) ─ ─ 0% 

2 Μόνο διάλυμα (ομάδα ελέγχου) ─ ─ 0% 

3 Πειραματική ομάδα 100 10 40% 

4 Πειραματική ομάδα 100 100 60% 

5 Πειραματική ομάδα 50 10 0% 

6 Πειραματική ομάδα 50 100 20% 

 

    Τα τελικά αποτελζςματα τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ φαίνονται ςτον Πίνακα 

7.11. Ωσ προσ τθν πλιρθ ίαςθ ο καλφτεροσ ςυνδυαςμόσ κεραπευτικϊν παραμζτρων 
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φαίνεται να είναι ο ςυνδυαςμόσ ακτινοβόλθςθσ 100 mW/cm2 και 100 J/cm2, για τον 

οποίο το ποςοςτό πλιρουσ ίαςθσ είναι 60%. Για το ςυνδυαςμό κεραπευτικϊν 

παραμζτρων 100 mW/cm2 και 10 J/cm2 το ποςοςτό πλιρουσ ίαςθσ ιταν 40%. Όμωσ 

και ςτουσ δφο ςυνδυαςμοφσ παρουςιάςτθκαν πολφ υψθλά ποςοςτά κνθςιμότθτασ, 

40%. Τα ποςοςτά πλιρουσ ίαςθσ για τουσ κεραπευτικοφσ ςυνδυαςμοφσ 50 

mW/cm2, 100 J/cm2 και 10 J/cm2 αν και θ κνθςιμότθτα ιταν μθδενικι είναι πολφ 

μικρά 20 και 0% αντίςτοιχα.  

 

                     

 

 

Εικόνα 7.8: Χρονικό εξϋλιξη πλόρωσ θεραπευμϋνων δερματικών ακανθοκυτταρικών 

καρκινωμϊτων με m-THPC 

    Όλα τα καρκινϊματα τα οποία δεν κεραπεφτθκαν πλιρωσ παρουςίαςαν αφξθςθ 

κατά μζςο όρο ςτο μζγεκόσ τουσ κατά 110% δφο εβδομάδεσ μετά τθν τρίτθ 

ςυνεδρία. Οι διαφορζσ ςτθν αφξθςθ του όγκου των μθ πλιρωσ κεραπευμζνων 

καρκινωμάτων μεταξφ των διαφόρων ομάδων δεν είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ. Τα 

μεγαλφτερα ποςοςτά κνθςιμότθτασ (το 80%) κατά τθ διάρκεια τθσ φωτοδυναμικισ 

κεραπείασ εμφανίςτθκαν 2-3 θμζρεσ μετά τθ δεφτερθ ςυνεδρία. Κανζνασ από τουσ 

κεραπευμζνουσ όγκουσ δε κεραπεφτθκε μετά τθν πρϊτθ ι τθ δεφτερθ ςυνεδρία. 

Όλοι οι όγκοι δθλαδι κεραπεφτθκαν μετά τθν τρίτθ ςυνεδρία. Ενδιαφζρον επίςθσ 
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παρουςιάηει το ότι ο όγκοσ μετά τθν πρϊτθ και τθ δεφτερθ ςυνεδρία των 

καρκινωμάτων που κεραπεφτθκαν πλιρωσ παρουςίαςε αφξθςθ του μεγζκουσ τουσ. 

  

7.4.3. Συμπερϊςματα 

    Η τοπικι φωτοδυναμικι κεραπεία αν και κεωρείται μία από τθσ πιο 

αποτελεςματικζσ μεκόδουσ για τθ κεραπεία τθσ ακτινικισ κεράτωςθσ και των 

επιφανειακϊν βαςικοκυτταρικϊν καρκινωμάτων όπου τα ποςοςτά επιτυχίασ τθσ 

ξεπερνοφν το 90% δε κεωρείται κατάλλθλθ για ακανκοκυτταρικά και κυρίωσ 

ακανκοκυτταρικά καρκινϊματα φψουσ > 1 mm. Στθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ 

μελετικθκε θ τοπικι δράςθ τθσ χλωρο-αλουμινο-φκαλοκυανίνθσ και τθσ 

5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδροπορφυρίνθσ ςε ακανκοκυταρικά 

καρκινϊματα τα οποία εμφάνιηαν φψοσ από 2.5-8 mm.  

    Από τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ αυτισ φαίνεται ότι οι κφριεσ ςυνιςτϊςεσ τθσ 

δοςιμετρίασ, ακτινοβόλθςθ και ςυνολικι δόςθ ενζργειασ, παίηουν πάρα πολφ 

ςθμαντικό ρόλο ςτα αποτελζςματα τθσ κεραπείασ. Επίςθσ και για τουσ δφο 

φωτοευαιςκθτοποιθτζσ φαίνεται πωσ υπάρχει μία τιμι ακτινοβόλθςθσ (mW/cm2) 

από τθν οποία και πάνω όχι μόνο θ κεραπεία γίνεται αναποτελεςματικι αλλά 

ακόμθ και τοξικι. Και για τουσ δφο φωτοευαιςκθτοποιθτζσ θ τιμι αυτι φαίνεται να 

είναι τα 100 mW/cm2.  

    Για τθ χλωρο-αλουμινο-φκαλοκυανίνθ θ βζλτιςτθ ακτινοβόλθςθ ανάμεςα ςε 

αυτζσ που μελετικθκαν είναι τα 75 mW/cm2. Όταν ακανκοκυτταρικά δζχκθκαν 

αυτιν τθν ακτινοβόλθςθ και ςυνολικι δόςθ ενζργειασ 150 J/cm2 εμφάνιςαν το 

μεγαλφτερο ποςοςτό πλιρουσ ίαςθσ, μθδενικι επανεμφάνιςθ και ςθμαντικι 

μείωςθ του όγκου των μθ πλιρωσ κεραπευμζνων καρκινωμάτων.  

    Στισ μελζτεσ τθσ 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδροπορφυρίνθσ 

δοκιμάςτθκε θ αποτελεςματικότθτά τθσ με ςυνδυαςμοφσ κεραπευτικϊν 

παραμζτρων που χρθςιμοποιοφνται κατά τθ ςυςτθματικι τθσ χοριγθςθ. Το 

ςθμαντικότερο πρόβλθμα είναι πωσ ςτθν ακτινοβόλθςθ ςτθν οποία παρουςιάηεται 

το μεγαλφτερο ποςοςτό πλιρουσ ίαςθσ είναι και θ ακτινοβόλθςθ ςτθν οποία 

παρουςιάηεται και ζνα πάρα πολφ μεγάλο ποςοςτό κνθςιμότθτασ κατά τθ διάρκεια 

τθσ κεραπείασ. Το ποςοςτό αυτό μάλιςτα παραμζνει ςτακερό ακόμθ και όταν θ 

ςυνολικι δόςθ ενζργειασ μειωκεί ςτο 1/10.  

    Τα κοςμθτολογικά αποτελζςματα τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ και με τουσ δφο 

φωτοευαιςκθτοποιθτζσ όπωσ φαίνεται και από τισ Εικόνεσ 7.3-7.6 και 7.8 είναι 
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άριςτα. Ενϊ επίςθσ καμία επιπλζον φροντίδα ι κεραπεία δε χρειάςτθκε 

προκειμζνου να αποκτιςει θ επιδερμίδα των ηϊων τθ φυςιολογικι τθσ όψθ ςτα 

ςθμεία ςτα οποία βρίςκονταν τα καρκινϊματα.  

    Με το ςυγκεκριμζνο πρωτόκολλο τοπικισ επιδερμικισ χοριγθςθσ του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι αποφεφχκθκε θ θπατικι διζλευςθ του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι και θ τοξικότθτα που πικανϊσ αυτι ςυνεπάγονταν. Ακόμθ 

αποφεφχκθκε και θ γενικευμζνθ φωτοευαιςκθςία που ςυνοδεφει τθ ςυςτθματικι 

χοριγθςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι, θ οποία διαρκεί ακόμθ και μινεσ. Τα δφο 

παραπάνω πλεονεκτιματα ςε ςυνδυαςμό με τθν πολφ μικρι ςυνολικι διάρκεια τθσ 

κεραπείασ κεωροφνται πολφ ςθμαντικά αφοφ βελτιϊνουν κατά πολφ τθν ποιότθτα 

ηωισ του αςκενοφσ κατά τθ διάρκεια τθσ κεραπείασ. 

    Η φκαλοκυανίνθ βάςει των παραπάνω αποτελεςμάτων υπερτερεί τθσ 5,10,15,20-

τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδροπορφυρίνθσ και ωσ προσ τα ποςοςτά ίαςθσ ςε μθ 

τοξικά ποςά ακτινοβόλθςθσ αλλά και ωσ προσ τον αρικμό των ςυνεδριϊν που 

απαιτικθκαν προκειμζνου να κεραπευκοφν πλιρωσ τα καρκινϊματα. Από τισ 

πειραματικζσ ομάδεσ που κεραπεφτθκαν με φκαλοκυανίνθ όλα τα καρκινϊματα 

κεραπεφτθκαν πλιρωσ αμζςωσ μετά τθν πρϊτθ ςυνεδρία με εξαίρεςθ αυτά που 

κεραπεφτθκαν με 100 mW/cm2. Κανζνα από τα πλιρωσ κεραπευμζνα καρκινϊματα 

με 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδροπορφυρίνθσ δε κεραπεφτθκε πριν 

τθν τρίτθ ςυνεδρία. Η φκαλοκυανίνθ υπερτερεί τθσ 5,10,15,20-τετρα(3-

υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδροπορφυρίνθσ και ωσ προσ τθν επιβράδυνςθ τθσ αφξθςθσ 

του όγκου των όχι πλιρωσ κεραπευμζνων καρκινωμάτων.  

 

77..55..  ΑΑννττιιοοξξεειιδδωωττιικκήή  δδρράάςςηη  μμίίγγμμααττοοσσ  ααννττιιοοξξεειιδδωωττιικκώώνν  

7.5.1. In vivo αποτελϋςματα προςτατευτικόσ δρϊςησ μύγματοσ αντιοξειδωτικών 

από καρκινογόνουσ παρϊγοντεσ 

    Τα ηϊα τα οποία κατανάλωναν υδατικό διάλυμα αντοξειδωτικοφ μίγματοσ ςε 

ςχζςθ με τα ηϊα τα οποία κατανάλωναν νερό κατά τθ διάρκεια των πρωτοκόλλων 

καρκινογζνεςθσ αλλά και μετά από αυτό: 

 Εμφάνιςαν αργότερα ςθμάδια γιρανςθσ όπωσ εμφάνιςθ ρυτίδων. 

 Εμφάνιςαν αργότερα προκαρκινικζσ βλάβεσ όπωσ ακτινικι κεράτωςθ (SKH-

HR1) και blue nevi (SKH-HR2) (Εικόνεσ 7.9, 7.10). 

 Παρουςίαςαν μειωμζνθ παραγωγι μελανίνθσ (μφεσ τφπου SKH-HR2) (Εικόνα 

7.10). 
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 Εμφάνιςαν τα πρϊτα κθλϊματα αρκετζσ εβδομάδεσ αργότερα. 

 Εμφάνιςαν ςε μικρότερο ποςοςτό (επί του ςυνολικοφ αρικμοφ μυϊν) 

καρκινϊματα. 

 Εμφάνιςαν μικρότερο αρικμό μθ μελανωματικϊν δερματικϊν 

καρκινωμάτων. 

 Εμφάνιςαν μεγαλφτερο μζςο όρο ηωισ. 

 

 

(α) 

 

(β) 

Εικόνα 7.9: Μύεσ ύδιασ ηλικύασ οι οπούοι υποβλόθηκαν ςε πρωτόκολλο καρκινογϋνεςησ με 

υπεριώδη ακτινοβολύα. Στην (α) εικόνα εμφανύζεται μυσ ο οπούοσ πριν και κατϊ 

τη διϊρκεια του πρωτοκόλλου καρκινογϋνεςησ κατανϊλωνε μύγμα 

αντιοξειδωτικών ενώ ςτη (β) μυσ ο οπούοσ κατανϊλωνε νερό. Οι εικόνεσ ϋχουν 

ληφθεύ την δϋκατη εβδομϊδα ακτινοβόληςησ 

Ακτινική  
κεράτωςη 

Εμφάνιςη ρυτίδων 
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(α) 

 

(β) 

Εικόνα 7.10: Μύεσ ύδιασ ηλικύασ οι οπούοι υποβλόθηκαν ςε πρωτόκολλο καρκινογϋνεςησ με 

υπεριώδη ακτινοβολύα και διμεθυλβενζανθρακϋνιο. Στην (α) εικόνα εμφανύζεται 

μυσ ο οπούοσ πριν και κατϊ τη διϊρκεια του πρωτοκόλλου καρκινογϋνεςησ 

κατανϊλωνε μύγμα αντιοξειδωτικών ενώ ςτη (β) μυσ ο οπούοσ κατανϊλωνε νερό. 

Οι εικόνεσ ϋχουν ληφθεύ αμϋςωσ μετϊ τη λόξη του πρωτοκόλλου καρκινογϋνεςησ 

 

Στα διαγράμματα των Σχθμάτων 7.39 και 7.40 φαίνονται τα αποτελζςματα του 

εκχυλίςματοσ του φλοιοφ πεφκου ωσ προσ τθν κακυςτζρθςθ εμφάνιςθσ των 

πρϊτων κθλωμάτων ςτα ηϊα ςτα οποία εφαρμόςτθκε το πρωτόκολλο 

καρκινογζνεςθσ με υπεριϊδθ ακτινοβολία και διμεκυλβενηανκρακζνιο. 

Συγκεκριμζνα ςτο διάγραμμα του Σχιματοσ 7.22 φαίνεται ότι θ κατανάλωςθ 

αντιξειδωτικοφ εκχυλίςματοσ από τα ηϊα κακυςτζρθςε τθν εμφάνιςθ των πρϊτων 

κθλωμάτων 9 εβδομάδεσ για τα αρςενικά SKH-HR1 ηϊα και 8 εβδομάδεσ για τα SKH-

HR2. Η αντίςτοιχθ κακυςτζρθςθ για κθλυκά ηϊα ιταν 17 εβδομάδεσ για τα SKH-HR2 

Αυξημένη 
παραγωγή 
μελανίνησ 

Blue nevi 
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ενϊ δεν εμφανίςτθκαν κθλϊματα ςτα κθλυκά SKH-HR1 τα οποία αντί για νερό 

κατανάλωναν διάλυμα εκχυλίςματοσ φλοιοφ πεφκου (Σχιμα 7.40). 

 

 

Σχήμα 7.39: Εμφϊνιςη πρώτων θηλωμϊτων ςε αρςενικούσ μύεσ SKH-HR1 και SKH-HR2, που 

υποβλόθηκαν ςε πρωτόκολλο καρκινογϋνεςησ με υπεριώδη ακτινοβολύα και 

διμεθυλβενζανθρακϋνιο. Με Α. ςημειώνονται οι αρςενικού μύεσ και με Εκχ. οι μύεσ 

που αντύ για νερό κατανϊλωναν υδατικό διϊλυμα αντιοξειδωτικών 

 

 

Σχήμα 7.40: Εμφϊνιςη πρώτων θηλωμϊτων ςε θηλυκούσ μύεσ SKH-HR1 και SKH-HR2, που 

υποβλόθηκαν ςε πρωτόκολλο καρκινογϋνεςησ με υπεριώδη ακτινοβολύα και 

διμεθυλβενζανθρακϋνιο. Με Θ. ςημειώνονται οι θηλυκού μύεσ και με Εκχ. οι μύεσ 

που αντύ για νερό κατανϊλωναν υδατικό διϊλυμα αντιοξειδωτικών 
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    Τα αποτελζςματα του αντιοξειδωτικοφ εκχυλίςματοσ ωσ προσ τθν κακυςτζρθςθ 

εμφάνιςθσ των πρϊτων κθλωμάτων ςτα ηϊα ςτα οποία εφαρμόςτθκε το 

πρωτόκολλο καρκινογζνεςθσ με υπεριϊδθ ακτινοβολία ςχετικά με τα αρςενικά ηϊα 

φαίνονται ςτο Σχιμα 7.41. Η κακυςτζρθςθ εμφάνιςθσ κθλωμάτων είναι 6 

εβδομάδεσ για τα SKH-HR1 ηϊα και 3 εβδομάδεσ για τα SKH-HR2. Αξιοςθμείωτο 

είναι πωσ θ χοριγθςθ διαλφματοσ εκχυλίςματοσ πεφκου απζτρεψε πλιρωσ τθν 

εμφάνιςθ κθλωμάτων και όγκων ςτουσ κθλυκοφσ μφεσ (Σχιμα 7.42). 

 

 

Σχήμα 7.41: Εμφϊνιςη πρώτων θηλωμϊτων ςε αρςενικούσ μύεσ SKH-HR1 και SKH-HR2, που 

υποβλόθηκαν ςε πρωτόκολλο καρκινογϋνεςησ με υπεριώδη ακτινοβολύα. Με Α. 

ςημειώνονται οι αρςενικού μύεσ και με Εκχ. οι μύεσ που αντύ για νερό 

κατανϊλωναν υδατικό διϊλυμα αντιοξειδωτικών 

 

    Στο Σχιμα 7.43 φαίνονται τα τελικά ποςοςτά των μυϊν που παρουςίαςαν μθ 

μελανωματικά δερματικά καρκινϊματα αφοφ υποβλικθκαν ςε πρωτόκολλο 

καρκινογζνεςθσ με διμζκυλβενηανκρακζνιο και υπεριϊδθ ακτινοβολία. Ο όροσ 

τελικό ποςοςτό αναφζρεται ςτο ποςοςτό των μυϊν οι οποίοι εμφάνιςαν κάποιο μθ 

μελανωματικό δερματικό καρκίνωμα μζχρι το τζλοσ τθσ ηωισ τουσ. Το τελικό 

ποςοςτό των αρςενικϊν μυϊν και των δφο τφπων (SKH-HR1 και SKH-HR2) οι οποίοι 

ζφεραν καρκινϊματα ιταν 100%. Tα ποςοςτά για τισ αντίςτοιχεσ ομάδεσ ςτισ οποίεσ 

χορθγικθκε εκχφλιςμα αντιοξειδωτικϊν ιταν 60%. Δθλαδι τo εκχφλιςμα 

αντιοξειδωτικϊν μείωςε το ποςοςτό των αρςενικϊν μυϊν που ζφεραν όγκουσ κατά 

40%. Παρόμοια, αν ςυγκρίνουμε το ποςοςτό των κθλυκϊν μυϊν που εμφάνιςαν 
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όγκουσ, ςτουσ οποίουσ δε χορθγικθκε εκχφλιςμα, 80% και για τουσ δφο τφπουσ 

(SKH-HR1 και SKH-HR2), με το ποςοςτό των κθλυκϊν μυϊν ςτουσ οποίουσ 

χορθγικθκε εκχφλιςμα, 0% για τουσ SKH-HR1 και 40% για τουσ SKH-HR2, κα 

διαπιςτϊςουμε ότι θ χοριγθςθ εκχυλίςματοσ μείωςε κατά 100% το ποςοςτό των 

SKH-HR1 κθλυκϊν μυϊν που ζφεραν όγκουσ και κατά 50% το ποςοςτό των SKH-

HR2. 

 

 

Σχήμα 7.42: Εμφϊνιςη πρώτων θηλωμϊτων ςε θηλυκούσ μύεσ SKH-HR1 και SKH-HR2, που 

υποβλόθηκαν ςε πρωτόκολλο καρκινογϋνεςησ με υπεριώδη ακτινοβολύα. Με Θ. 

ςημειώνονται οι θηλυκού μύεσ. Οι μύεσ που αντύ για νερό κατανϊλωναν υδατικό 

διϊλυμα αντιοξειδωτικών δεν εμφϊνιςαν θηλώματα ό όγκουσ 

 

    Στο Σχιμα 7.44 φαίνονται τα τελικά ποςοςτά των μυϊν που παρουςίαςαν μθ 

μελανωματικά δερματικά καρκινϊματα αφοφ υποβλικθκαν ςε πρωτόκολλο 

καρκινογζνεςθσ με υπεριϊδθ ακτινοβολία. Το τελικό ποςοςτό των αρςενικϊν μυϊν 

τφπου SKH-HR1 που ζφεραν καρκινϊματα είναι 100% ενϊ το ποςοςτό των 

αρςενικϊν μυϊν τφπου SKH-HR2 ιταν 60%. Tα ποςοςτά για τισ αντίςτοιχεσ ομάδεσ 

ςτισ οποίεσ χορθγικθκε εκχφλιςμα φλοιοφ πεφκου Maritima ιταν 60% και 20%. 

Δθλαδι τo εκχφλιςμα φλοιοφ πεφκου Maritima μείωςε το ποςοςτό των αρςενικϊν 

μυϊν που ζφεραν όγκουσ κατά 40%. Παρόμοια, αν ςυγκρίνουμε το ποςοςτό των 

κθλυκϊν μυϊν που εμφάνιςαν όγκουσ, ςτουσ οποίουσ δε χορθγικθκε εκχφλιςμα, 

60% και για τουσ δφο τφπουσ (SKH-HR1 και SKH-HR2), με το ποςοςτό των κθλυκϊν 

μυϊν ςτουσ οποίουσ χορθγικθκε εκχφλιςμα, 0% κα διαπιςτϊςουμε ότι θ χοριγθςθ 
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εκχυλίςματοσ μείωςε κατά 100% το ποςοςτό των κθλυκϊν μυϊν που ζφεραν 

όγκουσ. 

 

 

Σχήμα 7.43: Ποςοςτό των μυών που υποβλόθηκαν ςε πρωτόκολλο καρκινογϋνεςησ με 

διμεθυλβενζανθρακϋνιο και υπεριώδη ακτινοβολύα και εμφϊνιςαν καρκινώματα. 

Με Α. ςημειώνονται οι αρςενικού μύεσ, με Θ. οι θηλυκού και με Εκχ. οι μύεσ που 

αντύ για νερό κατανϊλωναν υδατικό διϊλυμα αντιοξειδωτικών 

 

 

Σχήμα 7.44: Ποςοςτό των μυών που υποβλόθηκαν ςε πρωτόκολλο καρκινογϋνεςησ με 

υπεριώδη ακτινοβολύα και εμφϊνιςαν καρκινώματα. Με Α. ςημειώνονται οι 

αρςενικού μύεσ, με Θ. οι θηλυκού και με Εκχ. οι μύεσ που αντύ για νερό 

κατανϊλωναν υδατικό διϊλυμα αντιοξειδωτικών 
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Σχήμα 7.45: Μϋςοσ αριθμόσ όγκων ανϊ μυ. Όλοι οι μύεσ ϋχουν υποβληθεύ ςε πρωτόκολλο 

καρκινογϋνεςησ με διμεθυλβενζανθρακϋνιο και υπεριώδη ακτινοβολύα. Με Α. 

ςημειώνονται οι αρςενικού μύεσ, με Θ. οι θηλυκού και με Εκχ. οι μύεσ που αντύ για 

νερό κατανϊλωναν υδατικό διϊλυμα αντιοξειδωτικών. Οι διαφορϋσ μεταξύ των 

αντύςτοιχων ομϊδων εύναι ςτατιςτικϊ ςημαντικϋσ με επύπεδα βεβαιότητασ 

***P<0,005, **P<0,05, †P<0,1 (Τ-τεςτ) 

 

 

Σχήμα 7.46: Μϋςοσ αριθμόσ όγκων ανϊ μυ. Όλοι οι μύεσ ϋχουν υποβληθεύ ςε πρωτόκολλο 

καρκινογϋνεςησ με υπεριώδη ακτινοβολύα. Με Α. ςημειώνονται οι αρςενικού μύεσ, 

με Θ. οι θηλυκού και με Εκχ. οι μύεσ που αντύ για νερό κατανϊλωναν υδατικό 

διϊλυμα αντιοξειδωτικών. Οι διαφορϋσ μεταξύ των αντύςτοιχων ομϊδων εύναι 

ςτατιςτικϊ ςημαντικϋσ με επύπεδα βεβαιότητασ **P<0,05, *P<0,01 (Τ-τεςτ) 
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    Στο Σχιμα 7.45 φαίνεται θ μείωςθ τθσ μζςθσ πολλαπλότθτασ μθ μελανωματικϊν 

δερματικϊν καρκινωμάτων ανά μυ που επζφερε θ κατανάλωςθ υδατικοφ 

διαλφματοσ αντιοξειδωτικϊν, ςε μφεσ οι οποίοι υποβλικθκαν ςε πρωτόκολλο 

καρκινογζνεςθσ με διμεκυλβενηανκρακζνιο και υπεριϊδθ ακτινοβολία. Η μζςθ 

πολλαπλότθτα δερματικϊν μθ μελανωματικϊν καρκινωμάτων μεταβλικθκε από 2.8 

ςε 0.8 (μείωςθ κατά 71.4%) για τουσ SKH-HR1 αρςενικοφσ μφεσ, από 4.5 ςε 1.5 

(μείωςθ κατά 66.7%) για τουσ SKH-HR2 αρςενικοφσ μφεσ, από 1.4 ςε 0 (μείωςθ 

100%) για τουσ SKH-HR1 κθλυκοφσ μφεσ και από 2.8 ςε 0.4 (μείωςθ κατά 85.7%) για 

τουσ SKH-HR2 κθλυκοφσ μφεσ.  

    Οι αντίςτοιχεσ μεταβολζσ για τουσ μφεσ που υποβλικθκαν ςε πρωτόκολλο 

καρκινογζνεςθσ με υπεριϊδθ ακτινοβολία φαίνονται ςτο Σχιμα 7.46. Η μζςθ 

πολλαπλότθτα δερματικϊν μθ μελανωματικϊν καρκινωμάτων μεταβλικθκε από 3 

ςε 1 (μείωςθ κατά 66,7%) για τουσ SKH-HR1 αρςενικοφσ μφεσ, από 1.2 ςε 0.2 

(μείωςθ κατά 83.3%) για τουσ SKH-HR2 αρςενικοφσ μφεσ, από 1.8 ςε 0 (μείωςθ 

100%) για τουσ SKH-HR1 κθλυκοφσ μφεσ και από 0.6 ςε 0 (μείωςθ κατά 100%) για 

τουσ SKH-HR2 κθλυκοφσ μφεσ.  

 

 

Σχήμα 7.47: Ο μϋςοσ χρόνοσ ζωόσ μυών που ϋχουν υποβληθεύ ςε πρωτόκολλο καρκινογϋνεςησ 

με διμεθυλβενζανθρακϋνιο και υπεριώδη ακτινοβολύα. Με Α. ςημειώνονται οι 

αρςενικού μύεσ, με Θ. οι θηλυκού και με Εκχ. οι μύεσ που αντύ για νερό 

κατανϊλωναν υδατικό αντιοξειδωτικών. Οι διαφορϋσ μεταξύ των αντύςτοιχων 

ομϊδων εύναι ςτατιςτικϊ ςημαντικϋσ με επύπεδα βεβαιότητασ **P<0,05, *P<0,01 

(Τ-τεςτ) 
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    Η χοριγθςθ του υδατικοφ διαλφματοσ αντιοξειδωτικϊν παρζτεινε επίςθσ το μζςο 

χρόνο ηωισ των μυϊν. Οι μεταβολζσ αυτζσ για τουσ μφεσ που υποβλικθκαν ςε 

πρωτόκολλο καρκινογζνεςθσ με διμεκυλβανηανκρακζνιο και υπεριϊδθ ακτινοβολία 

φαίνονται ςτο Σχιμα 7.47. Ο μζςοσ χρόνοσ ηωισ των αρςενικϊν μυϊν SKH-HR1 που 

κατανάλωςαν υδατικό διάλυμα εκχυλίςματοσ αυξικθκε κατά 7.6 εβδομάδεσ (23%), 

κατά 8.4 εβδομάδεσ για τουσ SKH-HR2 αρςενικοφσ μφεσ (25%), κατά 6.6 εβδομάδεσ 

για τουσ SKH-HR1 κθλυκοφσ μφεσ (18%) και κατά 7.2 εβδομάδεσ για τουσ SKH-HR2 

κθλυκοφσ μφεσ (20%).  

 

 

Σχήμα 7.48: Ο μϋςοσ χρόνοσ ζωόσ μυών που ϋχουν υποβληθεύ ςε πρωτόκολλο καρκινογϋνεςησ 

με υπεριώδη ακτινοβολύα. Με Α. ςημειώνονται οι αρςενικού μύεσ, με Θ. οι θηλυκού 

και με Εκχ. οι μύεσ που αντύ για νερό κατανϊλωναν υδατικό διϊλυμα 

αντιοξειδωτικών. Οι διαφορϋσ μεταξύ των αντύςτοιχων ομϊδων εύναι ςτατιςτικϊ 

ςημαντικϋσ με επύπεδα βεβαιότητασ **P<0,05, (Τ-τεςτ) 

 

    Οι αντίςτοιχεσ μεταβολζσ για τουσ μφεσ που υποβλικθκαν ςε                

πρωτόκολλο καρκινογζνεςθσ με υπεριϊδθ ακτινοβολία φαίνονται ςτο Σχιμα 7.48. Ο 

μζςοσ χρόνοσ ηωισ των αρςενικϊν μυϊν SKH-HR1 που κατανάλωςαν υδατικό 

διάλυμα εκχυλίςματοσ αυξικθκε κατά 7.4 εβδομάδεσ (21.9%), κατά 7.6 εβδομάδεσ 

για τουσ SKH-HR2 αρςενικοφσ μφεσ (21.7%), κατά 6.4 εβδομάδεσ για τουσ SKH-HR1 

κθλυκοφσ μφεσ (16.8%) και κατά 7.2 εβδομάδεσ για τουσ SKH-HR2 κθλυκοφσ μφεσ 

(19.5%). 
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7.5.2. Συμπερϊςματα 

    Η χοριγθςθ εκχυλίςματοσ αντιοξειδωτικϊν, ςε μφεσ ςτουσ οποίουσ 

εφαρμόςτθκαν πρωτόκολλα καρκινογζνεςθσ, κακυςτζρθςε και μείωςε ςθμαντικά 

χαρακτθριςτικά ςθμάδια γιρανςθσ όπωσ ρυτίδεσ, χαλαρότθτα δζρματοσ αλλά και 

προκαρκινικζσ βλάβεσ όπωσ βλάβεσ ακτινικισ κεράτωςθσ και blue nevi.  

    Εκτόσ όμωσ από τουσ μθχανιςμοφσ γιρανςθσ τα αποτελζςματα χοριγθςθσ του 

εκχυλίςματοσ φαίνεται να παρεμποδίηουν ςθμαντικά τισ διαδικαςίεσ 

καρκινογζνεςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα θ χοριγθςθ εκχυλίςματοσ κακυςτζρθςε 

ςθμαντικά τθν εμφάνιςθ των πρϊτων κθλωμάτων ενϊ μείωςε ςθμαντικά και το 

μζςο αρικμό όγκων ανά μυ. Επίςθσ ςθμαντικι ιταν και θ αφξθςθ των ποςοςτϊν 

των μυϊν που δεν ζφεραν όγκο ι κιλωμα και θ αφξθςθ του μζςου χρόνου ηωισ των 

μυϊν. Αξιοςθμείωτο είναι ακόμθ ότι μθδζνιςε τθν εμφάνιςθ όγκων ςε κθλυκοφσ 

μφεσ που είχαν υποβλθκεί ςε πρωτόκολλο καρκινογζνεςθσ με υπεριϊδθ 

ακτινοβολία. 

 

77..66..  ΣΣυυννεερργγεειιαακκήή  δδρράάςςηη  φφωωττοοδδυυννααμμιικκήήσσ  θθεερρααππεείίαασσ--εεκκχχυυλλίίςςμμααττοοσσ  

7.6.1. Αποτελϋςματα 

    Από μελζτεσ που διεξιχκθςαν ςε υγιι δερματικά κφτταρα από νεογζννθτουσ μφεσ 

SKH-HR1 και SKH-HR2 προζκυψε ότι το εκχφλιςμα αντιοξειδωτικϊν αποκτά 

τοξικι/προ-οξειδωτικι δράςθ για ςυγκεντρϊςεισ μεγαλφτερεσ των 10μg/ml. Ζτςι 

κφτταρα τα οποία επωάςτθκαν με ςυγκεντρϊςεισ μεγαλφτερεσ των 10 μg/ml 

παρουςίαςαν πολφ μικροφσ ζωσ μθδενικοφσ μιττωτικοφσ ρυκμοφσ κακϊσ και 

μεγάλα ποςοςτά κνθςιμότθτασ όταν ακτινοβολικθκαν με 24 mJ/cm2 UVB 

ακτινοβολίασ εν αντικζςει με κφτταρα τα οποία επωάςτθκαν ςε μζςο το οποίο δεν 

περιείχε εκχφλιςμα ι περιείχε εκχφλιςμα ςε μικρότερεσ ςυγκεντρϊςεισ. Σε 

μικρότερεσ ςυγκεντρϊςεισ μάλιςτα το εκχφλιςμα παρουςίαςε ςθμαντικι 

προςτατευτικι δράςθ. 

    Ωσ εκ τοφτου ωσ προ-οξειδωτικι ςυγκζντρωςθ επελζγθςαν τα 100μg/ml (θ 

μζγιςτθ διαλυτότθτα του εκχυλίςματοσ ςτο νερό και ςε κερμοκραςία 

περιβάλλοντοσ είναι 200 μg/ml). Για να μελετθκεί θ ςυνεργειακι δράςθ τθσ 

φωτοδυναμικισ κεραπείασ με το εκχφλιςμα επελζγθςαν 5 μφεσ οι οποίοι ζφεραν μθ 

μελανωματικά δερματικά καρκινϊματα. Στουσ μφεσ αυτοφσ ζγινε ζνεςθ με 10-20 μl 

διαλφματοσ (ανάλογα με τον όγκο του καρκινϊματοσ) με διάλυμα εκχυλίςματοσ 

ςυγκζντρωςθσ 100 μg/ml πάνω ςτον όγκο πριν τθν επάλειψθ του 
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φωτοευαιςκθτοποιθτι. Εν ςυνεχεία εφαρμόςτθκε το πρωτόκολλο φωτοδυναμικισ 

με τισ κεραπευτικζσ παραμζτρουσ που παρουςίαςαν τα βζλτιςτα κεραπευτικά 

αποτελζςματα (75 mW/cm2, 150J/cm2). Επίςθσ, ςε 3 μφεσ, οι οποίοι αποτζλεςαν και 

τθν ομάδα ελζγχου, ζγινε νάρκωςθ και ζνεςθ του εκχυλίςματοσ ςτον όγκο. Τα 

γεωμετρικά χαρακτθριςτικά των όγκων και των 8 μυϊν καταγράφονταν πριν από 

κάκε κεραπεία και 14 θμζρεσ μετά τθν τελευταία. Τα αποτελζςματα τθσ κεραπείασ 

φαίνονται ςτον Πίνακα 7.12 

    Η μζςθ αφξθςθ του όγκου των καρκινωμάτων των μυϊν οι οποίοι δζχκθκαν 

κεραπεία μόνο με το εκχφλιςμα ιταν 198.5  23.2%. Η μζςθ αυτι τιμι αφξθςθσ δε 

διαφζρει ςτατιςτικά ςθμαντικά από τθ μζςθ τιμι αφξθςθσ του όγκου των 

καρκινωμάτων των ηϊων τθσ ομάδασ ελζγχου 203.0  35.7% (μφεσ ςτουσ οποίουσ 

δεν ζγινε καμία κεραπεία μόνο παρακολουκοφνταν θ αφξθςθ του μεγζκουσ των 

καρκινωμάτων). Το καρκίνωμα που δε κεραπεφτθκε παρουςίαςε αφξθςθ ςτον όγκο 

20% 14 θμζρεσ μετά τθν τρίτθ κεραπεία. Στα υπόλοιπα ηϊα τα οποία κεραπεφτθκαν 

πλιρωσ μετά τθν πρϊτθ ςυνεδρία δεν επαναλιφκθκε το πρωτόκολλο 

φωτοδυναμικισ κεραπείασ με παράλλθλθ χοριγθςθ φωτοευαιςκθτοποιθτι. Τα 

κοςμθτολογικά αποτελζςματα τθσ κεραπείασ ιταν άριςτα ενϊ δεν εμφανίςτθκε 

κάποια άλλθ βλάβθ, κιλωμα ι όγκοσ ςτθ κεραπευκείςα περιοχι μζχρι το 

φυςιολογικό κάνατο των μυϊν. 

 

Πίνακασ 7.12: Πλόρησ ύαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ θεραπεύασ 

Ομάδα 

No. 

Τύποσ 

ομάδασ 

Ακτινοβόληςη 

(mW/cm2) 

Συνολική 

δόςη 

ενέργειασ 

(J/cm2) 

Πλήρησ ίαςη 

7 ημέρεσ 

μετά την 

1η 

ςυνεδρία 

7 ημέρεσ 

μετά την 

2η 

ςυνεδρία 

7 ημέρεσ 

μετά την 

3η 

ςυνεδρία 

1 
Μόνο 

εκχύλιςμα 
─ ─ 0% 0% 0% 

2 

Εκχύλιςμα και 

φωτοδυναμική 

θεραπεία 

75 150 80% 80% 80% 

 

7.6.2. Συμπερϊςματα 

    Η ενδοϊςτικι χοριγθςθ διαλφματοσ εκχυλίςματοσ πολφ υψθλισ ςυγκζντρωςθσ 

ςτθν οποία το εκχφλιςμα παρουςιάηει προ-οξειδωτικι δράςθ δε φάνθκε να 

επθρεάηει τθν ανάπτυξθ των καρκινωμάτων. Εν αντικζςει όταν το διάλυμα του 
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εκχυλίςματοσ χορθγικθκε με τον ίδιο τρόπο αμζςωσ πριν τθ χοριγθςθ του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι τα αποτελζςματα τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ 

βελτιϊκθκαν ςθμαντικά. Το ποςοςτό πλιρουσ ίαςθσ αυξικθκε από 60 ςε 80% χωρίσ 

να παρατθρθκεί καμία επίπτωςθ ςτθ γενικότερθ υγεία των μυϊν. Σθμαντικό είναι 

επίςθσ ότι ενϊ θ παράλλθλθ χοριγθςθ του αντιοξειδωτικοφ αφξθςε το ποςοςτό 

πλιρουσ ίαςθσ το ποςοςτό επανεμφάνιςθσ παρζμεινε μθδενικό κακϊσ επίςθσ και 

τα κοςμθτολογικά αποτελζςματα άριςτα. Το ποςοςτό αυτό πλιρουσ ίαςθσ είναι το 

υψθλότερο που ζχει αναφερκεί για κεραπεία ακανκοκυτταρικϊν καρκινωμάτων 

φψουσ ζωσ 7 mm και μθδενικοφ ποςοςτοφ επανεμφάνιςθσ (διαμζτρου ζωσ 1 cm). 

Πολφ ςθμαντικό είναι επίςθσ ότι όλα τα καρκινϊματα που κεραπεφτθκαν πλιρωσ 

κεραπεφτθκαν με τθν πρϊτθ ςυνεδρία. 
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88..11..  ΔΔιιααγγννωωςςττιικκόό  μμϋϋθθοοδδοοσσ  ααυυττοοφφθθοορριιςςμμοούύ  μμηη  μμεελλααννωωμμααττιικκώώνν  

δδεερρμμααττιικκώώνν  κκααρρκκιιννωωμμϊϊττωωνν  

    Η λιψθ βιοψίασ και θ μικροςκοπικι εξζταςι τθσ μετά από ιςτοχθμικζσ χρϊςεισ 

κεωρείται από τουσ κλινικοφσ θ κφρια μζκοδοσ διάγνωςθσ κακϊσ και θ μζκοδοσ θ 

οποία παρζχει τα πιο αξιόπιςτα αποτελζςματα (gold standard). Παρόλα αυτά, 

ςθμαντικά μειονεκτιματα όπωσ ο επαναλαμβανόμενοσ τραυματιςμόσ του όγκου, θ 

απαίτθςθ νάρκωςθσ και χειρουργείου για τθ λιψθ δειγμάτων ιςτϊν από εςωτερικά 

όργανα, τα υψθλά ποςοςτά υποτροπισ ςε οριςμζνα είδθ καρκίνου και το μεγάλο 

χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθ λιψθ των δειγμάτων ζωσ τθν ζκδοςθ του 

αποτελζςματοσ, κακιςτοφν αναγκαία τθ μερικι τουλάχιςτον αντικατάςταςι τθσ από 

νζεσ μεκόδουσ. Ζνα επιπλζον μειονζκτθμα τθσ ιςτοπακολογικισ εξζταςθσ βιοψιϊν 

είναι ότι τα αποτελζςματα τα οποία παρζχει είναι ποιοτικά και όχι ποςοτικά με 

αποτζλεςμα θ τελικι διάγνωςθ να εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τον 

ιςτοπακολόγο. 

    Τθν τελευταία δεκαετία θ οπτικι φαςματοςκοπία αποτελεί τθ βάςθ για μία 

υψθλοφ επιπζδου ερευνθτικι δραςτθριότθτα θ οποία ωσ ςτόχο ζχει τθν πρόταςθ 

νζων διαγνωςτικϊν μεκόδων[1]. Ανάμεςα ςε αυτζσ τισ μεκόδουσ ιδιαίτερο 

ενδιαφζρον παρουςιάηουν οι διαγνωςτικζσ μζκοδοι οι οποίεσ βαςίηονται ςτθ 

φαςματοςκοπία φκοριςμοφ. Κι αυτό γιατί μποροφν να απεικονίςουν ςχετικά 

εφκολα, γριγορα και κυρίωσ μθ επεμβατικά βιοχθμικζσ και μορφολογικζσ αλλαγζσ 

που μποροφν να ςυμβοφν ςτουσ ιςτοφσ[2]. 

Κεφϊλαιο  8 

ΣΣυυζζόόττηηςςηη  ΑΑπποοττεελλεεςςμμϊϊττωωνν  



                Διδακτορική Διατριβή Μαρίας Κυριαζή 

 204 

    Οι φαςματοςκοπικζσ μζκοδοι αυτοφκοριςμοφ παρουςιάηουν ζνα επιπλζον 

πλεονζκτθμα ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ φαςματοςκοπικζσ μεκόδουσ φκοριςμοφ. Οι 

βιοχθμικζσ ι μορφολογικζσ αλλαγζσ που αντικατοπτρίηονται ςτισ διαφορζσ τθσ 

ζνταςθσ φκοριςμοφ δεν οφείλονται ςε εξωγενι αλλά ενδογενι χρωμοφόρα. Ζτςι, 

αποφεφγονται οι κίνδυνοι που δθμιουργοφνται από τθ χοριγθςθ εξωγενϊν 

χρωμοφόρων. Γιατί τα περιςςότερα εξωγενι χρωμοφόρα κεωροφνται αςφαλι όταν 

χορθγοφνται μία φορά αλλά δεν ςυνίςταται θ χριςθ τουσ για εξετάςεισ ρουτίνασ[3].  

    Στθ βιβλιογραφία εμφανίηονται αρκετζσ αναφορζσ ςφμφωνα με τισ οποίεσ αυτι 

τθ ςτιγμι θ διάγνωςθ με φαςματοςκοπία φκοριςμοφ χρθςιμοποιείται με μεγάλθ 

επιτυχία ςτθ διάγνωςθ νεοπλαςιϊν ςτον οιςοφάγο και ςτο γαςτρεντερικό 

ςφςτθμα[4-6]. Επίςθσ αρκετζσ είναι και οι αναφορζσ βάςει των αποτελεςμάτων των 

οποίων θ φαςματοςκοπία αυτοφκοριςμοφ μπορεί να διαγνϊςει βιοχθμικζσ 

αλλαγζσ μεταξφ των υγιϊν και μθ μελανωματικϊν καρκίνων και κατά ςυνζπεια κα 

μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί ωσ αρχι κάποιασ διαγνωςτικισ μεκόδου.  

    Σφμφωνα με τουσ N. Kollias et al.[7] υπάρχουν κάποια ενδογενι χρωμοφόρα μόρια 

των οποίων θ ςυγκζντρωςθ μεταβάλλεται ςτουσ μθ μελανωματικοφσ καρκινικοφσ 

δερματικοφσ ιςτοφσ ςε ςχζςθ με τουσ υγιείσ. Αυτά είναι οι πορφυρίνεσ και θ 

τρυπτοφάνθ, ζνα αρωματικό αμινοξφ. Σθμαντικζσ μεταβολζσ υφίςτανται βαςικοί 

δεςμοί των ςυνδετικϊν μορίων όπωσ τθσ ελαςτίνθσ και του κολλαγόνου οι οποίοι 

επίςθσ επθρεάηουν το ςιμα αυτοφκοριςμοφ. Τα χρωμοφόρα αυτά διεγείρονται με 

ακτινοβολία τθσ οποίασ το μικοσ κφματοσ ανικει ςτα χαμθλότερα μικθ κφματοσ τθσ 

ορατισ και τθσ υπεριϊδουσ περιοχισ. 

    Σε μία εργαςία τουσ οι L. Branceleon et al.[8] παρουςιάηουν τα αποτελζςματα που 

προζκυψαν από τον αυτοφκοριςμό δειγμάτων υγιϊν και μθ μελανωματικϊν 

δερματικϊν καρκινωμάτων τα οποία διεγζρκθκαν με ακτινοβολία 295 και 350 nm. 

Μετά από επεξεργαςία των αποτελεςμάτων παρατθρικθκε ότι τα καρκινικά 

δείγματα παρουςιάηουν μεγαλφτερθ ζνταςθ φκοριςμοφ ςε ςχζςθ με τα υγιι όταν 

διεγερκοφν με ακτινοβολία μικουσ κφματοσ 295 nm. Αντίκετα τα υγιι εμφανίηουν 

μεγαλφτερθ ζνταςθ αυτοφκοριςμοφ όταν διεγερκοφν με ακτινοβολία 350 nm. 

Σφμφωνα με τουσ ερευνθτζσ οι διαφορζσ αυτζσ ςτθν ζνταςθ μποροφν να 

διαχωρίςουν τα αποτελζςματα με μία ακρίβεια που είναι ίςθ με 60 και 78 % 

αντίςτοιχα για ακανκοκυτταρικά και βαςοκυτταρικά καρκινϊματα. 

    Οι R. Na et al.[9] παρατθροφν ότι θ ζνταςθ αυτοφκοριςμοφ, που ειςάγεται με 

ακτινοβολία διζγερςθσ ςτα 370 nm, είναι 53% υψθλότερθ για ςτουσ υγιείσ ςε ςχζςθ 

με βαςικοκυτταρικά καρκινϊματα. Οι M. Panjepour et al. χρθςιμοποιοφν ωσ μικοσ 
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κφματοσ διζγερςθσ τα 410 nm και παρατθροφν ότι το ςιμα αυτοφκοριςμοφ των 

υγιϊν ιςτϊν είναι πολφ υψθλότερο ςε ςχζςθ με τα καρκινικά καρκινϊματα. Η 

κατθγοριοποίθςθ που προκφπτει μετά από κανονικοποίθςθ των φαςμάτων 

αυτοφκοριςμοφ αλλά και κατάταξθ βάςει του τφπου δζρματοσ παρζχει διαχωριςμό 

υγιϊν από καρκινικά δείγματα με ακρίβεια περίπου 90%. 

    Παρόμοιεσ μελζτεσ ζχουν παρουςιάςει οι W. D. Tian et al και οι L. Brancelon et al. 

[10,11] χρθςιμοποιϊντασ αυτι τθ φορά τον αυτοφκοριςμό ωσ ζνα εργαλείο μζτρθςθσ 

των μεταβολϊν που προκαλεί ςτθν επιδερμίδα θ ζκκεςθ ςτθν υπεριϊδθ 

ακτινοβολία. 

    Στθν παροφςα εργαςία εξετάςτθκαν τα φάςματα διζγερςθσ ςε όλο το φάςμα του 

υπεριϊδουσ και ορατοφ (ανά 10 nm). Για όςα από τα φάςματα υπιρχε ενδιαφζρον 

(διακριτζσ κορυφζσ) καταγράφθκαν και τα αντίςτοιχα φάςματα εκπομπισ 

προκειμζνου να βρεκεί το βζλτιςτο μικοσ κφματοσ διζγερςθσ, ςτο οποίο το 

χρωμοφόρο του ιςτοφ παρουςιάηει μζγιςτθ απορρόφθςθ και κατά ςυνζπεια 

εκπζμπει τθ μζγιςτθ ζνταςθ. Τα φάςματα αυτά αναλφκθκαν και επεξεργάςτθκαν 

προκειμζνου να αποδοκεί θ κάκε κορυφι ςε ζνα ςυγκεκριμζνο χρωμοφόρο. 

    Ωσ διαγνωςτικζσ παράμετροι χρθςιμοποιικθκαν λόγοι ζνταςθσ και όχι θ απόλυτθ 

ζνταςθ ςε ζνα ςθμείο του φάςματοσ. Με τον τρόπο αυτό μειϊκθκε ςθμαντικά θ 

πικανότθτα οι διαφορζσ ςτον αυτοφκοριςμό μεταξφ υγιϊν και καρκινικϊν 

δειγμάτων να οφείλονται ςε εξωτερικοφσ παράγοντεσ αλλά κυρίωσ ςτθ βιοχθμικι 

ςφςταςθ των ιςτϊν. Από τουσ διάφορουσ λόγουσ που προτάκθκαν επελζγθςαν 

αυτοί που κα προςζφεραν τον καλφτερο διαχωριςμό. Προκειμζνου να βρεκοφν 

ποιοι από αυτοφσ τουσ λόγουσ προςζφεραν καλφτερο διαχωριςμό 

καταςκευάςτθκαν τα διαγράμματα ςκζδαςθσ αυτϊν των λόγων για τισ δφο 

ιςτολογικζσ κατθγορίεσ. 

    Οι βζλτιςτοι λόγοι αξιολογικθκαν ςτατιςτικά ϊςτε τελικά να προκφψει μία τιμι 

κατωφλίωςθσ για κάκε λόγο, βάςει τθσ οποίασ κα μπορεί να ταξινομθκεί ζνα 

άγνωςτο δείγμα ανάλογα με τθν τιμι του λόγου εντάςεων αυτοφκοριςμοφ. Οι 

ςτατιςτικζσ παράμετροι ευαιςκθςία, εξειδίκευςθ, ακρίβεια ταξινόμθςθσ είναι 

μεγαλφτερεσ από 75% για όλουσ τουσ λόγουσ ενϊ θ ευαιςκθςία για δφο λόγουσ 

είναι ίςθ με 100%. Οι τιμζσ αυτζσ ςθμαίνουν ότι αυτι θ διαγνωςτικι μζκοδοσ 

παρουςιάηει αρκετά υψθλά ποςοςτά επιτυχίασ ςτο διαχωριςμό των δφο 

ιςτολογικϊν κατθγοριϊν. Τα αποτελζςματα μποροφν επίςθσ να βελτιωκοφν 

ςθμαντικά αν εξεταςτοφν ταυτόχρονα περιςςότεροι από ζναν λόγο. Τα αντίςτοιχα 

ποςοςτά για τισ διαγνωςτικζσ μεκόδουσ αυτοφκοριςμοφ μθ μελανωματικϊν 
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δερματικϊν καρκινωμάτων που ζχουν προτακεί μζχρι ςτιγμισ είναι τθσ τάξεωσ του 

60-90%[8,9]. 

    Η μζκοδοσ όμωσ εκτόσ από τθν ευαιςκθςία τθσ παρουςιάηει και κάποια αλλά 

ςθμαντικά πλεονεκτιματα ζναντι των υπαρχουςϊν μεκόδων διάγνωςθσ. Το 

ςθμαντικότερο πλεονζκτθμα τθσ μεκόδου είναι το ότι θ μζκοδοσ δεν είναι 

επεμβατικι αφοφ θ μόνθ διαδικαςία που απαιτείται είναι ζνασ ιπιοσ κακαριςμόσ 

του δζρματοσ με νερό και τοποκζτθςθ τθσ probe πάνω ςτο δζρμα. Επίςθσ θ 

τοξικότθτά τθσ είναι μθδενικι. Για αυτό το λόγο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ωσ 

μζκοδοσ ρουτίνασ για τθν παρακολοφκθςθ δερματικϊν καρκινωμάτων μετά τθ 

κεραπεία ι καρκινωμάτων που κεωρείται απαραίτθτο να εξετάηονται ςε τακτά 

χρονικά διαςτιματα. Η εξζταςθ διαρκεί μόνο 3 min και δεν προκαλεί πόνο ι ςτρεσ. 

Η ζκδοςθ των αποτελεςμάτων είναι άμεςθ αφοφ προκειμζνου να εξαχκοφν οι 

διάφοροι διαγνωςτικοί λόγοι από τουσ αλγορίκμουσ δε χρειάηεται παρά ζνασ 

ςυμβατικόσ υπολογιςτισ και μερικά δευτερόλεπτα. 

 

88..22..  ΤΤοοππιικκόό  φφωωττοοδδυυννααμμιικκόό  θθεερρααππεεύύαα  μμηη  μμεελλααννωωμμααττιικκώώνν  δδεερρμμααττιικκώώνν  

κκααρρκκιιννωωμμϊϊττωωνν  

    Οι παραδοςιακζσ κεραπευτικζσ τεχνικζσ του καρκίνου όπωσ θ ακτινοκεραπεία, θ 

χθμειοκεραπεία και θ χειρουργικι αφαίρεςθ των καρκινικϊν ιςτϊν είναι μθ 

επιλεκτικζσ κεραπείεσ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα εκτόσ από τα καρκινικά κφτταρα 

και ιςτοφσ, να προκαλοφνται ςοβαρζσ βλάβεσ και ςτουσ υγιείσ ιςτοφσ. Οι βλάβεσ 

αυτζσ ςυνεπάγονται ςθμαντικζσ παρενζργειεσ, ζωσ και δυςλειτουργία των 

κεραπευμζνων οργάνων και μποροφν να επιβάλουν ακόμθ και διακοπι τθσ 

κεραπείασ. Για αυτό και θ ζρευνα για τθ κεραπεία του καρκίνου ζχει ςτραφεί ςε 

νζεσ πιο επιλεκτικζσ μεκόδουσ[12]. 

    Η φωτοδυναμικι κεραπεία είναι μία ςφγχρονθ, επιλεκτικι, ελάχιςτα επεμβατικι 

τεχνικι θ οποία χρθςιμοποιείται ευρφτατα για τθ κεραπεία καρκινικϊν όγκων. Η 

νζκρωςθ των καρκινικϊν όγκων κατά τθ κεραπεία αυτι επιτυγχάνεται μζςω 

νζκρωςθσ των καρκινικϊν κυττάρων και βλαβϊν ςτο αγγειακό δίκτυο το οποίο 

τροφοδοτεί τον όγκο[13]. Τόςο θ νζκρωςθ των καρκινικϊν κυττάρων όςο και οι 

βλάβεσ ςτο αγγειακό δίκτυο οφείλονται ςτο μονιρεσ οξυγόνο και τισ ελεφκερεσ 

ρίηεσ που παράγονται από τισ φωτοχθμικζσ αντιδράςεισ που λαμβάνουν χϊρα κατά 

τθ διάρκεια τθσ κεραπείασ[14]. Σιμερα, θ επιλεκτικότθτά τθσ αλλά και θ δυνατότθτα 

να ςυνδυαςτεί χωρίσ κανζνα πρόβλθμα με κλαςςικζσ κεραπείεσ του καρκίνου όπωσ 

θ χθμειοκεραπεία, θ χειρουργικι αφαίρεςθ και θ κεραπεία με ιοντίηουςα 
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ακτινοβολία, τθν ζχουν καταςτιςει μία από τισ κφριεσ κεραπείεσ πολλϊν μορφϊν 

καρκίνου[15]. 

    Η φωτοδυναμικι κεραπεία χρθςιμοποιείται ευρφτατα ςτθ κεραπεία του 

δερματικοφ καρκίνου[16]. Ζνα πλεονζκτθμα που παρουςιάηει θ φωτοδυναμικι 

κεραπεία δερματικοφ καρκίνου είναι θ πολφ εφκολθ ζκκεςθ του δζρματοσ ςτθν 

ακτινοβολία ςε ςχζςθ με τα εςωτερικά όργανα[17]. Γενικά, θ φωτοδυναμικι 

κεραπεία είναι μία φωτοχθμικι διεργαςία κατά τθν οποία δεν παράγεται 

κερμότθτα[15]. Επιπλζον, οι φωτοευαιςκθτοποιθτζσ δεν απορροφοφνται από τουσ 

ςυνδετικοφσ ιςτοφσ. Τα δφο αυτά χαρακτθριςτικά ζχουν ωσ αποτζλεςμα ενϊ 

καταςτρζφονται οι καρκινικοί ιςτοί οι γφρω υγιείσ να μζνουν άκικτοι. Αυτόσ είναι 

και ο κυριότεροσ λόγοσ για τον οποίο θ φωτοδυναμικι κεραπεία του δζρματοσ δίνει 

άριςτα κοςμθτολογικά αποτελζςματα. Κάποια άλλα ςθμαντικά πλεονεκτιματα για 

τθ χριςθ τθσ ςτθ δερματολογία είναι ο ςχετικά μικρόσ χρόνοσ πλιρουσ ίαςθσ, θ 

ταυτόχρονθ κεραπεία πολλαπλϊν όγκων αλλά και το ότι μπορεί να εφαρμοςτεί 

ακόμθ και ςε εξαιρετικά επιβαρυμζνουσ αςκενείσ οι οποίοι δεν μποροφν να 

δεχκοφν κάποια από τισ κλαςςικζσ κεραπείεσ[18]. 

    Το δζρμα όμωσ εκτόσ από τθ δυνατότθτα εφκολθσ ακτινοβόλθςθσ παρζχει και 

δυνατότθτα τοπικισ χοριγθςθσ του φωτοευαιςκθτοποιθτι. Το κφριο μειονζκτθμα 

αυτοφ του τφπου χοριγθςθσ είναι θ γενικευμζνθ φωτοευαιςκθςία. Ο κίνδυνοσ 

αυτόσ αναγκάηει τουσ αςκενείσ να παραμζνουν ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ με πολφ 

χαμθλό φωτιςμό επθρεάηοντασ ζτςι ςθμαντικά τθν ποιότθτα ηωισ τουσ. Με τθν 

τοπικι φωτοδυναμικι κεραπεία θ γενικευμζνθ φωτοευαιςκθςία μειϊνεται ςτο 

ελάχιςτο. Εκτόσ όμωσ από αυτό το πλεονζκτθμα θ τοπικι χοριγθςθ του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι προςδίδει και κάποια άλλα πλεονεκτιματα ςτθ κεραπεία. 

Ζνα από αυτά είναι ότι αποφεφγεται θ θπατικι διζλευςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι 

και κατά ςυνζπεια θ όποια τοξικότθτα κα μποροφςε να ςυνεπάγεται θ 

επαναλαμβανόμενθ χριςθ του. Επίςθσ, θ ςυγκζντρωςθ ςτον όγκο που 

επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο χοριγθςθσ είναι πολφ μεγαλφτερθ[19,20]. 

    Όμωσ ακόμθ και ςιμερα θ χοριγθςθ του φωτοευαιςκθτοποιθτι για τθ κεραπεία 

δερματολογικϊν καρκίνων γίνεται ςυςτθματικά. Ο μόνοσ φωτοευαιςκθτοποιθτισ 

που χορθγείται αυτιν τθ ςτιγμι τοπικά είναι το 5-αμινολεβουλινικό οξφ[19]. Τα 

αποτελζςματα του φωτοευαιςκθτοποιθτι αυτοφ είναι πολφ ενκαρρυντικά αλλά 

μόνο για πολφ επιφανειακοφσ όγκουσ[20,21]. Το κφριο πρόβλθμα τθσ τοπικισ 

φωτοδυναμικισ κεραπείασ με 5-αμινολεβουλινικό οξφ όμωσ είναι ότι ο 

φωτοευαιςκθτοποιθτισ ζχει πολφ μικρό βάκοσ διάχυςθσ μζςα ςτον ιςτό < 1mm[22]. 

Συνεπϊσ οι όγκοι μποροφν να νεκρωκοφν μόνο επιφανειακά. Προκειμζνου να 



                Διδακτορική Διατριβή Μαρίας Κυριαζή 

 208 

επιλυκεί αυτό το πρόβλθμα, να αυξθκεί δθλαδι το βάκοσ διάχυςθσ του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτουσ ιςτοφσ αυτι τθ ςτιγμι εξετάηονται ενιςχυτζσ 

διείςδυςθσ ουςιϊν ςτο δζρμα και λιποφιλικά παράγωγα του 5-αμινολεβουλινικοφ 

οξζοσ[23-25]. Μία άλλθ προςζγγιςθ κα ιταν να προτακεί ζνα νζο ςφςτθμα τοπικισ 

φωτοδυναμικισ για δερματικοφσ καρκίνουσ, το οποίο κα περιλαμβάνει 

φωτοευαιςκθτοποιθτι ςε κατάλλθλο ςκεφαςμα για τοπικι χοριγθςθ, ςφςτθμα 

ακτινοβόλθςθσ και ςυνδυαςμό αποτελεςματικϊν ωσ προσ τθ κεραπεία και 

αςφαλϊν ωσ προσ τον αςκενι κεραπευτικϊν παραμζτρων. 

    Σε αυτιν τθ διδακτορικι διατριβι μελετικθκε ζνασ φωτοευαιςκθτοποιθτισ 

δεφτερθσ γενιάσ θ χλωρο-αλουμινο-φκαλοκυανίνθ. Αφοφ ελζγχκθκαν πειραματικά 

οι ενδιαφζρουςεσ ωσ προσ τθ φωτοδυναμικι τθσ δράςθ ιδιότθτεσ ςυγκρίκθκε με το 

5-αμινολεβουλινικό οξφ και τθν 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 

διυδροπορφυρίνθ. Τα δεδομζνα για τθ χλωρο-αλουμινο-φκαλοκυανίνθ και τθν 

5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδροπορφυρίνθ προζκυψαν πειραματικά 

ενϊ για το 5-αμινολεβουλινικό οξφ βιβλιογραφικά. Οι δφο αυτοί 

φωτοευαιςκθτοποιθτζσ με τουσ οποίουσ ςυγκρίκθκε θ χλωρο-αλουμινο-

φκαλοκυανίνθ επελζγθςαν γιατί και οι δφο ζχουν πάρει ζγκριςθ για φωτοδυναμικι 

κεραπεία δερματικϊν καρκίνων και παρουςιάηουν πολφ καλά αποτελζςματα.  

    Αρχικά μελετικθκαν οι φωτοφυςικζσ ιδιότθτεσ τθσ χλωρο-αλουμινο-

φκαλοκυανίνθσ. Τα αποτελζςματα αυτϊν των μελετϊν καταλιγουν ςτο ότι θ 

χλωρο-αλουμινο-φκαλοκυανίνθ παρουςιάηει μζγιςτο απορρόφθςθσ ςτα 670 nm. Η 

πρωτοπορφυρίνθ IX ςτθν οποία μεταβολίηεται το 5-αμινολεβουλινικό οξφ 

παρουςιάηει μία κορυφι απορρόφθςθσ ςτα 635 nm ενϊ θ 5,10,15,20-τετρα(3-

υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδροπορφυρίνθ ςτα 652 nm. Η φκαλοκυανίνθ ςτθν κόκκινθ 

περιοχι του ορατοφ φάςματοσ απορροφά ιςχυρότερα και από τθν 

πρωτοπορφυρίνθ IX[26] και από τθν 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 

διυδροπορφυρίνθ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ φκαλοκυανίνθ κατά τθ φωτοδυναμικι 

κεραπεία αναμζνεται να είναι πιο αποδοτικι και λόγω του υψθλότερου ςυντελεςτι 

απορρόφθςθσ αλλά και λόγω τθσ απορρόφθςθσ ςε μεγαλφτερα μικθ κφματοσ όπου 

το βάκοσ διείςδυςθσ τθσ ακτινοβολίασ είναι μεγαλφτερο (βακφτερθ καταςτροφι 

καρκινικοφ ιςτοφ).  

    Στθ ςυνζχεια πραγματοποιικθκαν φαρμακοκινθτικζσ μελζτεσ μετά από τοπικι 

χοριγθςθ χλωρο-αλομινο-φκαλοκυανίνθσ και 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-

2,3 διυδροπορφυρίνθσ. Για τισ μελζτεσ αυτζσ αλλά και τισ μελζτεσ φωτοδυναμικισ 

κεραπείασ που ακολοφκθςαν αναπτφχκθκαν κατάλλθλα πειραματικά μοντζλα ηϊων 

τα οποία ζφεραν μθ μελανωματικό καρκίνο του δζρματοσ. Τα μοντζλα αυτά 
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παρουςίαηαν μεγάλθ φαινοτυπικι ομοιότθτα με τουσ ανκρϊπινουσ μθ 

μελανωματικοφσ καρκίνουσ του δζρματοσ ενϊ ιδιαίτερθ μζριμνα ελιφκθ ϊςτε τα 

αίτια πρόκλθςθσ των καρκινωμάτων αυτϊν να προςομοιάηουν τα κφρια αίτια ςτα 

οποία αποδίδεται θ εμφάνιςθ μθ μελανωματικϊν καρκινωμάτων ςτο ανκρϊπινο 

δζρμα. 

    Η τοπικι χοριγθςθ ενόσ φωτοευαιςκθτοποιθτι δεν είναι ζνα απλό ηιτθμα, 

κυρίωσ λόγω τθσ φπαρξθσ τθσ κεράτινθσ ςτοιβάδασ θ οποία αποτελεί ζναν άριςτο 

φραγμό για το δζρμα. Για το λόγο αυτό και οι δφο φωτοευαιςκθτοποιθτζσ ιταν 

διαλυμζνοι ςε ειδικά ςκευάςματα τα οποία ευνοοφν τθν απορρόφθςθ των μορίων 

του φωτοευαιςκθτοποιθτι από το δζρμα όταν αυτόσ χορθγθκεί τοπικά. Το μόριο 

τθσ χλωρο-αλουμινο-φκαλοκυανίνθσ διαλφκθκε ςε ζνα υδατικό διάλυμα το οποίο 

περιείχε δφο γνωςτοφσ ενιςχυτζσ διείςδυςθσ χθμικϊν ενϊςεων ςτο δζρμα. Οι 

ενιςχυτζσ αυτοί είναι το διμεκυλ-ςουλφοξείδιο και το Tween 80[27]. Η 5,10,15,20-

τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδροπορφυρίνθ ιταν εγκλειςμζνθ μζςα ςε λιπίδια τα 

οποία είναι διεςπαρμζνα ςε κερμογζλθ.  

    Τα αποτελζςματα τα οποία προζκυψαν από τισ φαρμακοκινθτικζσ μελζτεσ αυτοφ 

του διαλφματοσ χλωρο-αλομινο φκαλοκυανίνθσ (0.7% κ.ο.) ζδειξαν ότι ο 

φωτοευαιςκθτοποιθτισ απορροφάται ιςχυρά από τουσ καρκινικοφσ ιςτοφσ μόλισ 1 

h μετά τθ χοριγθςθ (20 ng/mg ιςτοφ). Η αντίςτοιχθ ςυγκζντρωςθ τθσ 

πρωτοπορφυρίνθσ ΙΧ ςτθν οποία μεταβολίηεται το 5-αμινολεβουλινικό οξφ όπωσ 

αναφζρεται ςτθ βιβλιογραφία μετά από 18-24 h επάλειψθσ κρζμασ 5-

αμινολεβουλινικοφ οξζοσ πολφ μεγαλφτερθσ ςυγκζντρωςθσ (20-30% κ.ο.) 

11.30±4.36[28]. Η ςυγκζντρωςθ τθσ 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 

διυδροπορφυρίνθ (0.05 κ.ο.) προςδιρίςτθκε μζςω των φαρμακοκινθτικϊν μελετϊν 

5.74 ± 3.28 ng / mg ιςτοφ 4 h και 7.6 ± 6.46 ng / mg ιςτοφ 6 h μετά τθν επάλειψθ.  

    Οι μελζτεσ που ζγιναν με ςυνεςτιακι μικροςκοπία ςάρωςθσ με laser (laser 

confocal microscopy) ζδειξαν ότι ςτουσ υγιείσ ιςτοφσ ο φωτοευαιςκθτοποιθτισ 

φτάνει μόνο μζχρι 60 nm από τθν επιφάνεια του ιςτοφ. Το αντίςτοιχο βάκοσ 

διείςδυςθσ για τουσ καρκινικοφσ ιςτοφσ είναι 1490 μm. Τα αποτελζςματα των 

μελετϊν με ςυνεςτιακι μικροςκοπία ςάρωςθσ με laser ςυμφωνοφν και 

δικαιολογοφν τθν κατά 40 φορζσ μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι ςτουσ καρκινικοφσ ςε ςχζςθ με τουσ υγιείσ ιςτοφσ.  

    Τα αποτελζςματα των μελετϊν αυτϊν δείχνουν ότι το ςυγκεκριμζνο διάλυμα 

φκαλοκυανίνθσ υπερτερεί ζναντι του των ζωσ ςιμερα ευρζωσ αποδεκτϊν 

φωτοευαιςκθτοποιθτϊν για τοπικι φωτοδυναμικι κεραπεία. Μάλιςτα φαίνεται ο 

φωτοευαιςκθτοποιθτισ να διαχζεται ςε μεγαλφτερο βάκοσ (50% βακφτερα) ςτουσ 
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καρκινικοφσ ιςτοφσ ςε ςχζςθ με το αμινολεβουλινικό οξφ. Η απορρόφθςθ του αυτι 

είναι πολφ πιο επιλεκτικι και γίνεται πολφ πιο γριγορα με αποτζλεςμα να 

μειϊνεται ο ςυνολικόσ χρόνοσ τθσ κεραπείασ.  

    Μετά από αυτζσ τισ παρατθριςεισ ςχεδιάςτθκε και αναπτφχκθκε κατάλλθλο 

ςφςτθμα απεικόνιςθσ και ακτινοβόλθςθσ μθ μελανωματικϊν δερματικϊν όγκων. Το 

ςφςτθμα απεικόνιςθσ παρζχει τθ δυνατότθτα ποςοςτικοποίθςθσ του μεγζκουσ των 

όγκων πριν και μετά τθ κεραπεία. Με αυτόν τον τρόπο αλλά και με ιςτοπακολογικι 

εξζταςθ των δειγμάτων επιτυγχάνονταν ποςοτικι αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων 

τθσ κεραπείασ και καταγραφι ιςτορικοφ για τον κάκε όγκο. Το ςφςτθμα αυτό 

βαςίηεται ςε μία CCD κάμερα, κατάλλθλο διάχυτο ομοαξονικό φωτιςμό και 

ςτερεοτακτικι τράπεηα. Πολφ ςθμαντικά πλεονεκτιματα για το ςφςτθμα αυτό είναι, 

θ υψθλι ποιότθτα εικόνων, ο πολφ μικρόσ χρόνοσ που απαιτείται για τθ λιψθ των 

εικόνων του όγκου (≈5 min), θ εξαγωγι των γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν των 

όγκων ςε πραγματικό χρόνο, θ φορθτότθτα και θ μικρι υπολογιςτικι ιςχφσ που 

απαιτείται για τον ζλεγχο του ςυςτιματοσ και τθν επεξεργαςία των εικόνων. 

    Παράλλθλα με το ςφςτθμα απεικόνιςθσ ςχεδιάςτθκαν και τα ςυςτιματα 

ακτινοβόλθςθσ των όγκων. Τα ςυςτιματα αυτά (ζνα για τθ χλωρο-αλουμινο-

φκαλοκυανίνθ και ζνα για τθν 5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 

διυδροπορφυρίνθ) διζφεραν μόνο ωσ προσ το διοδικό laser αφοφ κάκε 

φωτοευαιςκθτοποιθτισ παρουςίαηε διαφορετικό μζγιςτο απορρόφθςθσ και κατά 

ςυνζπεια ζπρεπε να ακτινοβολθκεί με ακτινοβολία διαφορετικοφ μικουσ κφματοσ. 

Και για τουσ δφο φωτοευαιςκθτοποιθτζσ χρθςιμοποιικθκαν διοδικά lasers υψθλισ 

ιςχφοσ εξόδου (1 και 2 W). Η υψθλι ιςχφσ εξόδου αυτϊν των lasers νζασ γενιάσ 

είναι πολφ ςθμαντικι για τθ φωτοδυναμικι κεραπεία γιατί παρζχει τθ     

δυνατότθτα ακτινοβόλθςθσ ακόμθ και αρκετά μεγάλων περιοχϊν (ζωσ 10 cm2) κάτι 

το οποίο ιταν αδφνατο με τα παλαιότερα διοδικά lasers ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι 

μθκϊν κφματοσ των οποίων θ ιςχφσ ζφκανε ωσ τα 100 mW. Ζνα άλλο επίςθσ πολφ 

ςθμαντικό χαρακτθριςτικό αυτϊν των lasers είναι θ δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ 

ιςχφοσ εξόδου (με ακρίβεια 1 mW) αλλά και του χρόνου ακτινοβόλθςθσ (με 

ακρίβεια 0.1 s) με λογιςμικό επικοινωνίασ με το όργανο. Η δυνατότθτα αυτι 

ελαχιςτοποιεί τθν πικανότθτα ςφάλματοσ για υπερβολικι ι ανεπαρκι 

ακτινοβόλθςθ και κατά ςυνζπεια υποβάκμιςθ των αποτελεςμάτων τθσ      

κεραπείασ.  

    Μετά τθν ανάπτυξθ αυτϊν των απαραίτθτων υποςυςτθμάτων για τθ 

φωτοδυναμικι κεραπεία δοκιμάςτθκαν για τθ χλωρο-αλουμινο-φκαλοκυανίνθ 7 

διαφορετικοί ςυνδυαςμοί ακτινοβόλθςθσ-ςυνολικισ δόςθσ ενζργειασ. Από τα 
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αποτελζςματα τθσ κεραπείασ όπωσ αυτά απεικονίηονταν ςτα ποςοςτά πλιρουσ 

ίαςθσ των καρκινωμάτων, τισ αλλαγζσ ςτον όγκο των μθ πλιρωσ κεραπευμζνων 

καρκινωμάτων, τα κοςμθτολογικά αποτελζςματα και τα ποςοςτά επανεμφάνιςθσ 

προζκυψε ότι ο βζλτιςτοσ ςυνδυαςμόσ κεραπευτικϊν παραμζτρων είναι 75 

mW/cm2 και 150 J/cm2.  

    Με επάλειψθ διάρκειασ μιασ ϊρασ διαλφματοσ χλωρο-αλουμινο-φκαλοκυανίνθσ 

ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ διαλφτεσ και ακτινοβόλθςθ με διοδικό laser το οποίο 

εκπζμπει ςτα 670 nm, με 75 mW/cm2 και ςυνολικι δόςθ ενζργειασ 150 J/cm2 

επιτεφχκθκε πλιρθσ ίαςθ ακανκοκυτταρικϊν δερματικϊν όγκων ςε ποςοςτό 60%. 

Τα αντίςτοιχα ποςοςτά που αναφζρονται ςτθ βιβλιογραφία για τοπικι 

φωτοδυναμικι κεραπεία επιφανειακϊν ακανκοκυτταρικϊν καρκινωμάτων με 5-

αμινολεβουλινικό οξφ[29] και αυτά που βρζκθκαν για τοπικι κεραπεία με 

5,10,15,20-τετρα(3-υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδροπορφυρίνθ είναι τθσ τάξεωσ του 60% 

επίςθσ. Πρϊτθ φορά όμωσ αναφζρεται πλιρθσ ίαςθ όγκων με μθδενικό ποςοςτό 

επανεμφάνιςθσ αφοφ τα ςυνικθ ποςοςτά επανεμφάνιςθσ που αναφζρονται ςτθ 

βιβλιογραφία είναι τθσ τάξθσ του 10-35%[30,31]. Επίςθσ το ποςοςτό κνθςιμότθτασ 

κατά τθ διάρκεια τθσ τοπικισ φωτοδυναμικισ κεραπείασ με αυτζσ τισ κεραπευτικζσ 

παραμζτρουσ και το ςυγκεκριμζνο διάλυμα χλωρο-αλουμινο-φκαλοκυανίνθσ είναι 

μθδενικό εν αντικζςει με τθν φωτοδυναμικι κεραπεία με 5,10,15,20-τετρα(3-

υδροξυφαινυλ)-2,3 διυδροπορφυρίνθ που παρουςίαηε το ίδιο ποςοςτό πλιρουσ 

ίαςθσ αλλά κνθςιμότθτα 40%. Επίςθσ πρϊτθ φορά αναφζρεται πλιρθσ ίαςθ 

ακανκοκυτταρικϊν καρκινωμάτων με φψοσ ζωσ και 7 mm αφοφ τα δεδομζνα που 

υπάρχουν μζχρι ςτιγμισ ςτθ βιβλιογραφία αναφζρονται ςε ίαςθ ακανκοκυτταρικϊν 

καρκινωμάτων ζωσ και 2 mm.  

    Για το ςφςτθμα αυτό όμωσ εκτόσ από τθν κλινικι δοκιμι ςε μθ επιφανειακά 

ακανκοκυτταρικά καρκινϊματα κα μποροφςε να προτακεί και θ εφαρμογι του ςε 

τφπουσ καρκίνου οι οποίοι κεραπεφονται κλαςικά με τοπικι φωτοδυναμικι 

κεραπεία με 5-αμινολεβουλινικό οξφ όπωσ ο επιφανειακόσ βαςικοκυτταρικόσ 

καρκίνοσ και θ ακτινικι κεράτωςθ αφοφ φαίνεται να υπερτερεί ωσ προσ το ςυνολικό 

χρόνο κεραπείασ (ςθμαντικά μικρότεροσ) και τα ποςοςτά επανεμφάνιςθσ. Το 

ςφςτθμα τοπικισ φωτοδυναμικισ κεραπείασ που προτείνεται ςτθν παροφςα 

διδακτορικι διατριβι φαίνεται κατάλλθλο για τθ κεραπεία ακόμθ και μθ 

επιφανειακϊν ακανκοκυτταρικϊν καρκινωμάτων τα οποία κεωροφνται από τα πιο 

δφςκολα αντιμετωπίςιμα καρκινϊματα με φωτοδυναμικι κεραπεία.  

    Το ςφςτθμα τοπικισ φωτοδυναμικισ κεραπείασ με χλωρο-αλουμινο-

φκαλοκυανίνθ και διοδικό laser υψθλισ ιςχφοσ είναι διεκνϊσ πρωτότυπο αφοφ 
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πρϊτθ φορά αναφζρεται τοπικι χοριγθςθ φκαλοκυανινϊν και ακτινοβόλθςθ των 

ιςτϊν με laser ςτα 670 nm όπου οι φκαλοκυανίνεσ παρουςιάηουν μζγιςτο 

απορρόφθςθσ. Σθμαντικι καινοτομία κεωρείται επίςθσ θ ανάπτυξθ ενόσ ενιαίου 

πολφ μικροφ ςε όγκο και ςυνεπϊσ φορθτοφ ςυςτιματοσ παράλλθλθσ καταγραφισ 

των χαρακτθριςτικϊν του όγκου και κατά ςυνζπεια των αποτελεςμάτων τθσ 

κεραπείασ το οποίο προςαρμόςτθκε ςτο ςφςτθμα ακτινοβόλθςθσ. 

 

88..33..  ΠΠρρόόλληηψψηη  μμηη  μμεελλααννωωμμααττιικκοούύ  δδεερρμμααττιικκοούύ  κκααρρκκύύννοουυ  μμεε  χχρρόόςςηη  

ααννττιιοοξξεειιδδωωττιικκώώνν  

    Η ζκκεςθ ςτθν θλιακι ακτινοβολία κεωρείται θ κφρια αιτία πρόκλθςθσ όλων των 

τφπων δερματικοφ καρκίνου[32,33]. Σθμαντικι όμωσ ςυνειςφορά κεωρείται ότι 

παρουςιάηουν και άλλοι εξωγενείσ καρκινογόνοι παράγοντεσ όπωσ ςυςτατικά 

καυςαερίων (π.χ. πολυκυλικοί υδρογονάνκρακεσ), πτθτικζσ οργανικζσ ενϊςεισ 

(βενηζνιο) και βαρζα μζταλλα (αρςενικό, κάδμιο, μόλυβδοσ). Η υπεριϊδθσ 

ακτινοβολία είναι ζνασ καρκινογόνοσ παράγοντασ ο οποίοσ επθρεάηει όλεσ τισ 

πλθκυςμιακζσ ομάδεσ, εν αντικζςει με τουσ χθμικοφσ παράγοντεσ οι οποίοι 

επθρεάηουν μόνο κάποιεσ μικρζσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ. Στισ μικρζσ αυτζσ ομάδεσ 

ανικουν ςυνικωσ άτομα των οποίων το περιβάλλον εργαςίασ είναι επιβαρυμζνο με 

αυτοφσ τουσ χθμικοφσ γονοτοξικοφσ παράγοντεσ (π.χ. εργαηόμενοι ςε πετροχθμικζσ 

βιομθχανίεσ, υφαντουργία, μονάδεσ παραγωγισ εντομοκτόνων, αγρότεσ)[33,34]. 

    Η υπεριϊδθσ ακτινοβολία και οι προαναφερκείςεσ χθμικζσ ενϊςεισ μπορεί να 

ειςάγουν βλάβεσ ςε ςθμαντικά βιομόρια είτε μζςω άμεςων φωτοχθμικϊν 

αντιδράςεων είτε μζςω μθχανιςμϊν ελευκζρων ριηϊν. Τελευταία αρκετζσ είναι οι 

μελζτεσ οι οποίεσ ςυνδζουν το οξειδωτικό ςτρεσ με τθν καρκινογζνεςθ[35]. Το δζρμα 

διακζτει κάποιουσ μθχανιςμοφσ προκειμζνου να προςτατευτεί από τισ ελεφκερεσ 

ρίηεσ και γενικότερα τα προϊόντα αυτϊν των φωτοχθμικϊν αντιδράςεων. Οι 

μθχανιςμοί αυτοί μπορεί να οφείλονται ςτθ δράςθ ενηφμων όπωσ για παράδειγμα 

τθσ υπεροξειδικισ διςμουτάςθσ και τθσ καταλάςθσ είτε ςε μικροφ μοριακοφ βάρουσ 

αντιοξειδωτικά μόρια όπωσ θ α-τοκοφερόλθ και το αςκορβικό οξφ. Όταν θ 

ςυγκζντρωςθ των ελευκζρων ριηϊν όμωσ ξεπεράςει κάποιο όριο οι μθχανιςμοί 

αυτοί δεν είναι ικανοί να αποτρζψουν τισ οξειδωτικζσ βλάβεσ[36]. Για αυτό το λόγο 

αλλαγζσ μπορεί να παρατθρθκοφν ςε γονίδια τα οποία ελζγχουν τουσ μθχανιςμοφσ 

ομοιόςταςθσ και πολλαπλαςιαςμοφ οδθγϊντασ ςτο ςτάδιο ζναρξθσ του καρκίνου.  

    Η προςταςία από τισ ελεφκερεσ ρίηεσ και τα προϊόντα των φωτοχθμικϊν 

αντιδράςεων μζςω φυςικϊν αντιοξειδωτικϊν αποτελεί μία νζα ςχετικά ςτρατθγικι 
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πρόλθψθσ του καρκίνου. Βάςει αυτισ, επιβραδφνεται ι αναςτζλλεται πλιρωσ θ 

δράςθ των οξειδωτικϊν παραγόντων που οδθγοφν ςτθν καρκινογζνεςθ μζςω λιψθσ 

ςυμπλθρωμάτων διατροφισ ι μζςω ενίςχυςθσ τθσ διατροφισ με φυςικά 

αντιοξειδωτικά προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά πρζπει να μθν είναι τοξικά, να μθν 

εμφανίηουν μεταλλαξιγόνο δράςθ και να παρουςιάηουν ιςχυρι τάςθ         

δζςμευςθσ ελευκζρων ριηϊν[37]. Σε αυτιν τθν κατθγορία ανικουν και τα 

φλαβονοειδι.  

    Το αντιοξειδωτικό μίγμα το οποίο χρθςιμοποιικθκε είναι ζνα πολφ πλοφςιο ςε 

πολυφαινολικζσ ενϊςεισ μίγμα το οποίο παρουςιάηει πολφ ιςχυρι αντιοξειδωτικι 

δράςθ[38,39]. Το μίγμα αυτό ζχει ευρζωσ χρθςιμοποιθκεί ωσ ςυμπλιρωμα διατροφισ 

προκειμζνου να προςτατεφςει ι και να κεραπεφςει αςκζνειεσ που ςχετίηονται με το 

οξειδωτικό ςτρεσ όπωσ θ ακθροςκλιρωςθ και ο διαβιτθσ ι βλάβεσ που οφείλονται 

ςτθ γιρανςθ.  

    Μζχρι ςτιγμισ δεν υπάρχουν μελζτεσ ςχετικζσ με τθν πρόλθψθ καρκίνου του 

δζρματοσ ι επιβράδυνςθσ των διεργαςιϊν γιρανςθσ και καρκινογζνεςθσ μζςω 

χοριγθςθσ του ςυγκεκριμζνου εκχυλίςματοσ. Στθν παροφςα διδακτορικι διατριβι 

μελετικθκε θ προλθπτικι ωσ προσ τθν ανάπτυξθ καρκίνου του δζρματοσ δράςθ του 

μίγματοσ αυτοφ.  

    Η χοριγθςθ μίγματοσ αντιοξειδωτικϊν ςε ηϊα τα οποία εκτζκθκαν ςε 

καρκινογόνουσ παράγοντεσ μείωςε τα ποςοςτά εμφάνιςθσ καρκίνου από 40% για τα 

αρςενικά ηϊα ζωσ 100% για τα κθλυκά. Επίςθσ κακυςτζρθςε ςθμαντικά τθν 

εμφάνιςθ των πρϊτων κθλωμάτων ςτα ηϊα (>3 εβδομάδεσ), μείωςε ςθμαντικά 

(>67%) το μζςο όρο καρκινωμάτων ανά ηϊο, ενϊ αφξθςε κατά 20% περίπου τθ μζςθ 

διάρκεια ηωισ των ηϊων. Επίςθσ, κακυςτζρθςε και μείωςε ςθμαντικά τθ 

δθμιουργία καλοθκϊν ςπίλων. Ενδιαφζρον ακόμθ παρουςιάηει το γεγονόσ ότι θ 

χοριγθςθ του μίγματοσ αντιοξειδωτικϊν ςτθ μορφι που χορθγικθκε (μζςω του 

πόςιμου νεροφ των ηϊων) και ςτθ δόςθ που χορθγικθκε (10 ml διαλφματοσ 0.2 g/l 

τθν θμζρα) δεν εμφάνιςε καμία τοξικότθτα ι παρενζργεια ςε κανζνα από τα       

ηϊα.  

    Τα παραπάνω αποτελζςματα υποςτθρίηουν τισ μελζτεσ που προτείνουν ότι θ 

καρκινογζνεςθ είναι μία πολφπλοκθ διαδικαςία ςτθν οποία εμπλζκονται 

μθχανιςμοί ελευκζρων ριηϊν. Μάλιςτα, τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ    

διατριβισ ςυνθγοροφν ωσ προσ τθν άποψθ ότι θ μθχανιςμοί αυτοί μποροφν να 

εμποδιςτοφν πλιρωσ ι μερικϊσ μζςω διατροφισ πλοφςιασ ςε φλαβονοειδι ι με 

παράλλθλθ χοριγθςθ κατάλλθλων δόςεων φλαβονοειδϊν ωσ ςυμπλιρωμα 

διατροφισ. 
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88..44..  ΣΣυυννεερργγεειιαακκόό  δδρρϊϊςςηη  φφωωττοοδδυυννααμμιικκόόσσ  θθεερρααππεεύύαασσ  κκααιι  μμύύγγμμααττοοσσ  

ααννττιιοοξξεειιδδωωττιικκώώνν  

    Η φωτοδυναμικι κεραπεία βαςίηεται ςτθν παραγωγι ελευκζρων ριηϊν. 

Αναμενόμενο κα ιταν θ παρουςία κάποιου αντιοξειδωτικοφ να ηθμίωνε και όχι να 

βελτίωνε τθν αποδοτικότθτα τθσ φωτοδυναμικισ αφοφ τα αντιοξειδωτικά μόρια κα 

δζςμευαν τισ ελεφκερεσ ρίηεσ και ζτςι κα προςτάτευαν το καρκινικό κφτταρο. Αν θ 

ςυγκζντρωςθ του αντιοξειδωτικοφ όμωσ ι το μικροπεριβάλλον του ιταν τζτοιο 

ϊςτε το αντιοξειδωτικό να αποκτοφςε προ-οξειδωτικι δράςθ τα αποτελζςματα τθσ 

φωτοδυναμικισ κεραπείασ κα βελτιϊνονταν.  

    Πράγματι, υπάρχουν κάποιεσ μελζτεσ οι οποίεσ υποςτθρίηουν τθ κεωρία ότι τα 

αντιοξειδωτικά βοθκοφν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ[40-

45]. Οι μθχανιςμοί ςυνεργειακισ δράςθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ και 

αντιοξειδωτικϊν που ζχουν προτακεί είναι οι εξισ: 

 Τα αντιοξειδωτικά ςε προ-οξειδωτικζσ ςυγκεντρϊςεισ ανάγουν το μονιρεσ 

οξυγόνο ςε υπεροξείδιο του υδρογόνου. Το μονιρεσ οξυγόνο ζχει πολφ 

μικρότερο χρόνο ηωισ (~ 100 ns) και ακτίνα διάχυςθσ ςε ςχζςθ με το 

υπεροξείδιο του υδρογόνου. Αν το μονιρεσ οξυγόνο αναχκεί ςε υπεροξείδιο 

του υδρογόνου, το οποίο διαχζεται πολφ πιο εφκολα μζςα ςτο κφτταρο, κα 

προκαλζςει πολφ πιο εκτεταμζνεσ βλάβεσ. Το υπεροξείδιο του υδρογόνου εκτόσ 

από τθ διάςπαςι του ςε υδροξυλικζσ ρίηεσ μζςω των αντιδράςεων Fenton, 

μπορεί να αντιδράςει και με τθ μυελοπεροξειδάςθ και να παράγει υποχλωρικό 

οξφ το οποίο είναι επίςθσ ιςχυρό οξειδωτικό με αρκετά μεγάλθ ακτίνα 

διάχυςθσ. Ο μθχανιςμόσ αυτόσ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό και από τθ 

ςυγκζντρωςθ τθσ γλουτακειόνθσ και γενικότερα το περιεχόμενο των κυττάρων 

ςε αντιοξειδωτικά ζνηυμα. Για αυτό το λόγο και ο μθχανιςμόσ αυτόσ παρατθρεί-

ται ςε καρκινικά κφτταρα ςτα οποία θ ςυγκζντρωςθ των ενηυμικϊν αντιοξειδω-

τικϊν που κα μποροφςαν να εμποδίςουν αυτό το μθχανιςμό είναι μικρι[45]. 

 Τα αντιοξειδωτικά ςε προ-οξειδωτικζσ ςυγκεντρϊςεισ παρεμποδίηουν εν μζρει 

το μθχανιςμό αναπνοισ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ θ κατανάλωςθ οξυγόνου 

αλλά και θ παραγωγι ενζργειασ είναι μικρότερεσ από ότι υπό φυςιολογικζσ 

ςυνκικεσ. Ζτςι ευνοείται ο ςχθματιςμόσ μονιρουσ οξυγόνου κατά τθ διάρκεια 

τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ αφοφ θ κατανάλωςθ του μοριακοφ οξυγόνου 

ςτθν αναπνευςτικι αλυςίδα είναι μικρι[41]. 

 Το κφτταρο επίςθσ λόγω τθσ ανεπαρκοφσ παραγωγισ ενζργειασ και τθσ προ-

οξειδωτικισ δράςθσ των αντιοξειδωτικϊν είναι αρκετά καταπονθμζνο γεγονόσ 

το οποίο επίςθσ επθρεάηει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ κεραπείασ[40,41]. 
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    Μζχρι ςτιγμισ όμωσ δεν ζχει διεξαχκεί καμία in vivo μελζτθ θ οποία να 

υποςτθρίηει τθ κεωρία αυτι. Ο τελευταίοσ ςτόχοσ τθσ διατριβισ αυτισ ιταν θ in 

vivo μελζτθ αλλθλεπίδραςθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ και παράλλθλθσ 

χοριγθςθσ αντιοξειδωτικοφ ςε προ-οξειδωτικζσ ςυγκεντρϊςεισ. 

    Στθν παροφςα διατριβι μελετικθκε θ τοπικι φωτοδυναμικι κεραπεία με χλωρο-

αλουμινο-φκαλοκυανίνθ και προςδιορίςτθκαν οι κεραπευτικζσ παράμετροι οι 

οποίεσ παρζχουν το βζλτιςτο κεραπευτικό αποτζλεςμα. Επίςθσ ςε in vitro μελζτεσ 

διαπιςτϊκθκε ότι το ςυγκεκριμζνο μίγμα αντιοξειδωτικϊν ςε υψθλζσ 

ςυγκεντρϊςεισ  (>10 μg/ml)  παρουςιάηει οξειδωτικι δράςθ. Προκειμζνου λοιπόν 

να μελετθκεί εάν το μίγμα αντιοξειδωτικϊν μπορεί να βελτιϊςει τα     

αποτελζςματα τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ, παράλλθλα με τθ φωτοδυναμικι 

κεραπεία χορθγικθκε ενδοϊςτικά διάλυμα αντιοξειδωτικοφ πολφ υψθλισ 

ςυγκζντρωςθσ (100 μg/ml).  

    Το ποςοςτό πλιρουσ ίαςθσ τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ βελτιϊκθκε κατά 20% 

(κεραπεφτθκε δθλαδι το 80% των περιπτϊςεων) όταν πριν τθν επάλειψθ του 

φωτοευαιςκθτοποιθτι χορθγικθκε υψθλι δόςθ αντιοξειδωτικοφ εκχυλίςματοσ. Τα 

αποτελζςματα τθσ κεραπείασ δεν υποβακμίςτθκαν ςε κανζναν από τουσ 

υπόλοιπουσ παράγοντεσ. Δθλαδι, δεν αυξικθκε το ποςοςτό επανεμφάνιςθσ των 

όγκων, δεν αυξικθκε το ποςοςτό κνθςιμότθτασ (παρζμειναν μθδενικά), ενϊ επίςθσ 

τα κοςμθτολογικά αποτελζςματα παρζμειναν άριςτα.  

    Τα αποτελζςματα αυτά αποτελοφν διεκνι πρωτοτυπία αφοφ παράλλθλθ 

χοριγθςθ αντιοξειδωτικοφ ςε προ-οξειδωτικζσ δόςεισ και φωτοδυναμικισ 

κεραπείασ in vivo δεν ζχει μελετθκεί. Επίςθσ, δεν ζχει μελετθκεί οφτε in vivo οφτε 

όμωσ και in vitro χοριγθςθ φλαβονοειδϊν παράλλθλα με τθ φωτοδυναμικι 

κεραπεία. Μεγάλθ ςθμαςία πρζπει να δοκεί επίςθσ και ςτον τρόπο με τον οποίο 

ζγινε τόςο θ φωτοδυναμικι κεραπεία όςο και θ χοριγθςθ του αντιοξειδωτικοφ 

εκχυλίςματοσ. Η παράλλθλθ τοπικι χοριγθςθ φωτοευαιςκθτοποιθτι και 

αντιοξειδωτικοφ μεγιςτοποιεί τθν επιλεκτικότθτα και αποτελεςματικότθτα τθσ 

κεραπείασ. Επιπλζον, θ εμβάκυνςθ ςτθ ςυνεργειακι δράςθ τθσ φωτοδυναμικισ με 

αντιοξειδωτικά και θ διατφπωςθ μοντζλου ρφκμιςθσ παραγόμενων ελευκζρων 

ριηϊν, πικανόν να ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ και άλλων κεραπειϊν όπωσ θ 

ακτινοκεραπεία και θ χθμειοκεραπεία. 

 

88..55..  ΠΠρροοοοππττιικκϋϋσσ  

    Κφριοσ ςκοπόσ τθσ παροφςασ διδακτορικισ διατριβισ ιταν θ ανάπτυξθ ενόσ 

ςυςτιματοσ τοπικισ φωτοδυναμικισ κεραπείασ με φκαλοκυανίνεσ μθ 
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μελανωματικϊν δερματικϊν καρκινικϊν όγκων και θ περαιτζρω βελτίωςθ των 

κεραπευτικϊν αποτελεςμάτων μζςω παράλλθλθσ χοριγθςθσ αντιοξειδωτικϊν. Στα 

πλαίςια αυτισ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ: 

 Σχεδιάςτθκε και αναπτφχκθκε ςφςτθμα ακτινοβόλθςθσ το οποίο βαςίηεται ςε 

διοδικό laser νζασ γενιάσ κατάλλθλο για τθ φωτοδυναμικι κεραπείασ 

δερματικϊν όγκων. 

 Σχεδιάςτθκε και αναπτφχκθκε ςφςτθμα ποςοτικοποίθςθσ των γεωμετρικϊν 

χαρακτθριςτικϊν των δερματικϊν καρκινωμάτων πριν, μετά και κατά τθ 

διάρκεια τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ. 

 Αναπτφχκθκε μθ επεμβατικι διαγνωςτικι μζκοδοσ μθ μελανωματικϊν 

δερματικϊν καρκινωμάτων με αυτοφκοριςμό. 

 Μελετικθκε θ φωτοδυναμικι δράςθ των φκαλοκυανινϊν και ςυγκρίκθκε με 

αυτι φωτοευαιςκθτοποιθτϊν που χρθςιμοποιοφνται ιδθ ςτθν κλινικι 

πρακτικι. 

 Μελετικθκε θ ςυνειςφορά μίγματοσ αντιοξειδωτικϊν ςτθν πρόλθψθ του μθ 

μελανωματικοφ δερματικοφ καρκίνου. 

 Διατυπϊκθκαν ερμθνείεσ για τθ ςυνεργειακι δράςθ φωτοδυναμικισ κεραπείασ 

και αντιοξειδωτικϊν ςε προ-οξειδωτικζσ ςυγκεντρϊςεισ. 

    Τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ διατριβισ μποροφν να αξιοποιθκοφν: 

 Στθν κλινικι φωτοδυναμικι κεραπεία και διάγνωςθ με αυτοφκοριςμό του μθ 

μελανωματικοφ καρκίνου του δζρματοσ. Τα ςυςτιματα και τα πρωτόκολλα 

φωτοδυναμικισ κεραπείασ και διάγνωςθσ με αυτοφκοριςμό που 

αναπτφχκθκαν ςτθ ςυγκεκριμζνθ διατριβι μποροφν να περάςουν ςτα πρϊτα 

ςτάδια κλινικϊν ερευνϊν με ελάχιςτεσ προςαρμογζσ. 

 Στθ φωτοδυναμικι κεραπεία και διάγνωςθ και άλλων μορφϊν καρκίνου. Τα 

ςυςτιματα και τα πρωτόκολλα φωτοδυναμικισ κεραπείασ και διάγνωςθσ με 

αυτοφκοριςμό μποροφν να αποτελζςουν μοντζλα για αντίςτοιχα ςυςτιματα 

διάγνωςθσ και κεραπείασ άλλων μορφϊν καρκίνου. 

 Στθν πρόλθψθ του μθ μελανωματικοφ καρκίνου του δζρματοσ μζςω χοριγθςθσ 

αντιοξειδωτικϊν. 

 Στθ βελτιςτοποίθςθ των αποτελεςμάτων και άλλων κεραπειϊν του καρκίνου 

που δρουν μζςω ελευκζρων ριηϊν. Το μοντζλο αφξθςθσ τθσ παραγωγισ των 

ελευκζρων ριηϊν με τθν παράλλθλθ χοριγθςθ αντιοξειδωτικοφ μίγματοσ ςε 

υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ μπορεί 

να αποτελζςει τθ κεωρθτικι βάςθ για τθν βελτίωςθ των αποτελεςμάτων και 

άλλων κεραπειϊν όπωσ θ ακτινοκεραπεία και χθμειοκεραπεία. 
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