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  .24-29صفحات :  2، شماره 4  دوره،1384ليزرپزشكي؛ 

 حساس كننده نوري درمان كارسينوماي سلولهاي بازال با استفاده از
   سيستميك فتوهم

  1،2دكتر احمد كاوياني
  2دكتر ليال عطايي فشتمي

  2دكتر محسن فاتح
  2بهايي دكتر نسيم شيخ

  3دكتر مريم قدسي
   گروه جراحي، دانشگاه علوم پزشكي تهران1
 گروه پژوهشي ليزر پزشكي، جهاد دانشگاهي واحد علوم 2
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  مقدمه 
 روشي است كه درآن از سه عامل نور، (PDT)درماني  توديناميكف

در اين . كند اكسيژن براي درمان استفاده مي ماده حساسگر نوري و
ي حساسگر نوري را از طريق موضعي يا سيستميك وارد  روش، ابتدا ماده
ها  ويژگي اين مواد حساسگر نوري، تجمع بيشتر آن. كنند بدن بيمار مي

هاي سالم است؛ به اين ترتيب عمالً  دخيم نسبت به سلولهاي ب در سلول
ي مواد حساسگر  ها به عنوان انبار ذخيره در مدت زمان معيني، اين سلول

در ) تحت درمان(ي تومورال  زماني كه منطقه. نوري در بدن درمي آيند
معرض تابش پرتويي با طول موج متناسب با ماده حساسگر نوري قرار 

هاي فعال اكسيژن و  شوند و توليد راديكال تحريك ميبگيرد، اين مواد 
باعث آسيب  هاي سمي سپس اين راديكال. اكسيژن منفرد مي كنند

ها و نهايتاً تخريب  سلولي، ليز غشاي سلولي ، غيرفعال شدن پروتئين
 به محدوديت PDTبودن درمان  انتخابي. گردند هاي هدف مي سلول

هاي   حساسگر نوري در سلولي سطح محل تابش ، ميزان تجمع ماده
. كه متابوليسم و سرعت تكثير بااليي دارند نيز وابسته است بدخيمي

امروزه از اين مواد حساسگر نوري كراتوز اكتينيك، بيماري بوون و 
  ]1[.اي پوست استفاده مي شود هاي پايه سرطان سلول

 يك تومور بسيار شايع (BCC)اي پوست  هاي پايه سرطان سلول
اگرچه برداشت جراحي با . با رشد آهسته و تهاجم موضعي استپوستي، 
 به حساب BCCي كافي بهترين و نخستين اقدام در درمان  حاشيه

هوشي عمومي  آيد، اما در بعضي بيماران مبتال كه منعي براي انجام بي مي
تواند به كار رود؛ به ويژه كه اين ضايعات   يا جراحي دارند، اين روش نمي

ايج نامناسب ظاهري در برخي از نواحي خاص سر و گردن اغلب با نت

دكتر احمد كاوياني، تهران، انتهاي بلوار : نويسنده مسئول
: تلفن. كشاورز، بيمارستان امام خميني، مركز توسعه پژوهش

66952040 ،akaviani@sina.tums.ac.ir 

 مقاله پژوهشي

 خالصه
با اين وجود هنوز به. شود ها استفاده مي درماني براي درمان برخي از بدخيمي  در حال حاضر از فتوديناميك:هدف

در اين مطالعه سعي.  مورد استفاده پاسخ به درمان متفاوت استدليل تفاوت در نوع حساسگرهاي نوري و پرتوي
مورد بررسي) BCC(اي پوست  شده ميزان پاسخ درماني حساسگر نوري فتوهم در درمان سرطان سلولهاي پايه

  . . قرار گيرد

عيبيماران از بين افرادي انتخاب شدند كه من.  ضايعه روي سرو گردن شش بيمار بررسي شد30 :روش بررسي
ي حساسگر نوري، ماده. هوشي عمومي داشتند يا مايل به جراحي و راديوتراپي نبودند براي انجام جراحي و بي

بيماران توسط ليزر ديود تحت درمان. يكي از مشتقات هماتوپورفيرين بود كه به صورت داخل وريدي تجويز شد
هاي اول، دوم، سوم ي سوم، هفتم، پانزدهم و ماهسطح ضايعات بيمار قبل از شروع درمان و در روزها. قرار گرفتند

  .گيري و ميزان پاسخ بر مبناي پاسخ باليني و درصد كاهش سطح ضايعه ارزيابي شد و ششم پس از درمان اندازه

و ي زخمي ي ندوالر، يك ضايعه ي سطحي، يك ضايعه سه ضايعه( بعد از يك جلسه درمان، شش ضايعه :ها يافته
ي ندوالر، يك يك ضايعه(در ارزيابي ماه سوم بهبود كامل نشان دادند؛سه ضايعه ) آفرم ي مورفه يك ضايعه

ي  و يك ضايعه ي زخمي دو ضايعه(پاسخ خوب داشتند، سه ضايعه ) ي زخمي ي سطحي و يك ضايعه ضايعه
 به درمانپاسخي) ي پيگمانته  و هفده ضايعه ي زخمي يك ضايعه(پاسخ نسبي داشتند و هجده ضايعه ) پيگمانته
  . ندادند

تواند نتايج هاي سطحي ميBCCدرماني در  نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه فوتوديناميك :گيري نتيجه
 در.اكثر ضايعات پيگمانته در اين مطالعه پاسخ مناسبي نشان ندادند. باشد بخش درماني و زيبايي داشته رضايت

  .هاي سطحي استBCCروشي مؤثر در درمان تراپي  رسد فتوديناميك  نهايت به نظر مي

 .اي پوست، مشتقات هماتوپورفيرين، ايران هاي پايه درماني، سرطان سلول  فتوديناميك:هاي كليدي واژه
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اقدامات درماني ديگر نظير راديوتراپي نيز باعث ناراحتي و . همراه است
هاي تخريب موضعي  گردد؛ بنابراين، روش قبول مي عوارض غيرقابل

  ]2[.تواند كمك زيادي كنند  در اين موارد ميPDTنظير
و هم ) ALA(اسيد  نيكهم حساسگرهاي موضعي نظير آمينولويول

. روند  به كار ميBCC براي درمان PDTانواع سيستميك، هردو در 
كه  دهند؛ بدون اين  پاسخ ميPDTضايعات سطحي به خوبي به درمان 

 در PDTاثر سوئي روي پوست نواحي سالم داشته باشند ؛ با وجود اين، 
حال با در هر  .است تومورهاي نوع ندولر و داراي ضخامت ناموفق بوده

كاربرد حساسگرهاي سيستميك، جذب بهتر و ميزان پاسخ بارزتري را 
  ]1[.توان انتظار داشت مي

 در روند طبيعي با BCCشناسي  از طرف ديگر، انواع باليني آسيب
ها در مقابل اقدامات درماني مختلف  يكديگر اختالف دارند و رفتار آن

يشتر تحت تأثير ، اين پاسخ ممكن است بPDTدر مورد . كند فرق مي
شناسي نظير وجود  ضخامت تومور قرار گيرد اما ساير خصوصيات بافت

پيگمان در داخل تومور نيز ممكن است نقشي در ميزان پاسخ درماني 
  ]3[.باشد داشته

 را در بيماراني كه BCCدر اين مطالعه، قصد داشتيم ميزان بهبود 
يا مايل نيستند تحت  يا جراحي دارند  هوشي عمومي منعي براي انجام بي

 ، با استفاده از يك PDTجراحي يا راديو تراپي قرار گيرند، با روش 
  . ، بررسي كنيمIXحساسگر نوري از مشتقات هماتوپورفيرين 

  روش بررسي
 ضايعه در شش بيمار ارجاعي به مركز ليزر 30در اين مطالعه، 

 BCCيعه پزشكي جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران، مبتال به ضا
تمامي بيماران بر اساس . در ناحيه سر و گردن، تحت درمان قرار گرفتند

بيني شده در پروپوزال و پس از امضاي  معيارهاي ورود و خروج پيش
اي مبني بر اطالع از تحقيقاتي بودن اين روش درماني وارد  نامه رضايت

احي هوشي و جر معيارهاي ورود شامل منع مطلق براي بي. مطالعه شدند
ي  به علت نارسايي قلبي شديد يا انفاركتوس ميوكارد اخير، سابقه

ي راديودرميت شديد، منعي براي انجام  راديوتراپي قبلي در زمينه
، عدم امكان انجام جراحي به علت احتمال )سندرم گورلين(راديوتراپي

ايجاد نتايج ظاهري نامطلوب و ضايعات متعدد كه امكان انجام جراحي را 
ها،  معيارهاي خروج شامل وجود ساير بدخيمي. نمايد بود  ميمحدود

حساسيت به نور، نارسايي شديد كبدي، نارسايي شديد كليوي و حاملگي 
از ضايعات .  نداشتندPDTيك از بيماران منعي براي انجام  هيچ. بود

بيماران قبل از اقدام درماني و در روزهاي سوم، هفتم، پانزدهم و ماه اول، 
سطح . وم و ششم پس از درمان فتوگرافي ديجيتال به عمل آمددوم و س

ضايعات با استفاده از يك كاغذ شطرنجي و نيز توسط نرم افزار اتوكد 
گيري پس از درمان، بيماران  ي پي در هر جلسه. مورد ارزيابي قرار گرفت

توسط متخصصين جراحي و پوست ويزيت شده، سير بهبودي يا عود 
ر مواردي كه ضايعه، پاسخ باليني قابل قبولي به د. ضايعات بررسي شد

مانده  ، ضايعات باقي)گيري پس از پايان مراحل پي(بود  درمان نشان نداده 
در . توسط متخصصان مربوطه تحت درمان متناسب ديگري قرار گرفتند

گيري، نتايج حاصل از درمان بر اساس ميزان كاهش  ي پي پايان دوره
 : به شرح زير تقسيم شدسطح ضايعه به پنج گروه 

-99كاهش سطح به ميزان(، پاسخ خوب )بهبود%100(پاسخ كامل 
كاهش (، پاسخ بد %)40-74ح به ميزان كاهش سط(، پاسخ نسبي %)75

تر از  كاهش سطح به ميزان كم(و عدم پاسخ %) 15-39سطح به ميزان 
15.(%  

 632منبع نوري مورد استفاده يك دستگاه ليزر ديود با طول موج 
حداكثر توان خروجي .  كشور روسيه بودLAMIنانومتر ساخت شركت 

شده   وات بود كه بر اساس نياز و طبق پروتكل از قبل تعيين5/1دستگاه
  . گرديد تنظيم مي

ي حساسگر نوري يكي از مشتقات هماتوپورفيرين با نام تجاري  ماده
(Photoheme) ساخت روسيه بود كه به صورت داخل وريدي با دوز 

 ساعت پس از 24–30حدود . ليتر تزريق شد  ميليگرم بر ميلي25/3-2
 ژول بر 100-200تزريق، بيماران تحت تابش نور ليزر با انرژي 

ي بيماران توصيه شد كه براي  به كليه. متر مربع قرار گرفتند سانتي
اجتناب از بروز عوارض ناشي از حساسيت به نور، تا مدت يك هفته از 

عرض نور مستقيم  و تا يك ماه از قرار گرفتن در معرض قرار گرفتن در م
  .نور خورشيد خودداري كنند

ي مدت زمان الزم براي تابش ليزر روي ضايعات، ابتدا  براي محاسبه
الزم است كه ميزان انرژي الزم بر واحد سطح، بر اساس مشخصات 
اپتيكي بافت، نوع ضايعه، عمق آن و نوع داروي حساسگر نوري معين 

) در ليزرهاي پالسي(؛ سپس توان خروجي ليزر، ميزان انرژي تابشي شود
  . و شكل پرتو خروجي محاسبه و تعيين شود

  :ي زير محاسبه شد مدت زمان تابش پرتو ليزر با استفاده از رابطه
Emission Time= Energy dose / laser power  

 با طول موج CWوات به صورت 5/1پرتو خروجي ليزر داراي توان 
 به Bare Type نانومتر بود كه با استفاده از يك فايبر به صورت 632

شكل پرتو ليزر، گوسي و داراي واگرايي در . شد مي سطح بافت تابانده
 1(ي مناسب  با قرار دادن فيبر ليزر در فاصله.  درجه بود45حدود 
به . شد  ميW/cm25/1 از بافت، توان تابشي آن به صورت ) متر سانتي
يب براساس ميزان سطح ضايعه، مدت زمان كل درمان محاسبه اين ترت

    .شد مي

   ها يافته
توزيع ضايعات بر اساس محل .  سال بود80 تا 22سن بيماران بين 

در روي سر، %) 50(پانزده ضايعه : ها به اين ترتيب بود كه قرار گرفتن آن
 روي گردن%) 4/3(در روي صورت و يك ضايعه %) 6/46(چهارده ضايعه 

از نوع ندوالر،  %) 7/6( ضايعه 2 ضايعه تحت درمان، 30از  .بود  واقع شده
 5آفرم،  از نوع مورفه%) 3/3( ضايعه 1از نوع سطحي، %) 3/13( ضايعه 4

   بازال با استفاده از فتوديناميك درمانيدرمان كارسينوماي سلولهاي
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. از نوع پيگمانته بودند%) 60( ضايعه 18و  از نوع زخمي%) 7/16(ضايعه 
% 50مل و پاسخ كا% 50از ضايعات ندولر، : نتايج حاصل به اين شرح بود

پاسخ % 75از ضايعات سطحي، . پاسخ خوب نسبت به درمان نشان دادند
آفرم، پاسخ  ي مورفه تنها ضايعه. پاسخ خوب نشان دادند% 25كامل و 

 پاسخ خوب،% 20پاسخ كامل، % 20 در ضايعات زخمي، . كامل نشان داد
در ضايعات پيگمانته، . عدم پاسخ مشاهده شد% 20پاسخ نسبي و % 40

ميانگين سطح . عدم پاسخ مشاهده شد% 4/94 پاسخ نسبي و 6/5%
تر  از بين ضايعات با سطح كم. متر مربع بود  سانتي58/2 ± 32/3ضايعات

عدم پاسخ نشان % 7/66پاسخ درماني كامل و % 3/33متر  از يك سانتي
پاسخ كامل، % 1/11متر   سانتي1-5از بين ضايعات با سطح بين . دادند

 .عدم پاسخ نشان دادند% 6/55پاسخ نسبي و % 2/22پاسخ خوب، % 1/11
پاسخ % 20پاسخ خوب،% 20متر،   سانتي5-10ضايعات با سطح بين 

تنها يك ضايعه كه سطحي بيش از . عدم پاسخ نشان دادند% 60نسبي و 
از بين ضايعات . متر داشت پاسخ درماني خوبي را نشان داد  سانتي10

%) 10(  ضايعه3كامل بهبود يافتند، طور  به%) 20(  ضايعه6شده،  درمان
 3 درصد كاهش سطح نسبت به پيش از درمان نشان دادند، 75-99بين 

 درصد كاهش سطح نسبت به پيش از درمان 40-74بين %) 10( ضايعه
هيچ پاسخي نسبت به اقدام درماني %) 60( ضايعه 18داشتند و 

يافته در  ي بهبود  ضايعه6الزم به ذكر است كه از . شده نشان ندادند انجام
اين . گيري پايان ماه ششم عود كرد پايان ماه سوم، يك ضايعه در پي

 ندولر ضخيمي بود كه با انجام يك جراحي موضعي BCCضايعه، 
هاي  بندي ميزان كاهش سطح بر اساس تقسيم. شد كوچك، برداشته

، %90ميانگين كاهش در ضايعات ندولر : شناسي به اين ترتيب بود آسيب
، در ضايعات %100آفرم  ، در ضايعات مورفه%95ضايعات سطحي در 

   .بود% 6/11و در ضايعات پيگمانته  %61زخمي

  بحث 
ترين  از جمله شايع) BCC(اي پوست  سرطان سلولهاي پايه

شناسي  ها انواع باليني و بافت اين بدخيمي. هاي پوست هستند بدخيمي
هاي شفاف همراه  ها يا ندول ضايعات ندولر به صورت پاپول. متفاوتي دارند
كه ضايعات  شوند؛ در حالي هاي ظريف در سطح مشخص مي با تالنژكتازي

انواع . آفرم ضايعاتي شبيه اسكار با حاشيه نامشخص هستند مورفه
. باشند تر مي دار با حاشيه كمي برجسته هاي قرمز پوسته سطحي، لكه

متر متغير  ا چند سانتيمتر ت تواند از چند ميلي ي اين ضايعات مي اندازه
، سير باليني و پاسخ درماني متفاوتي نسبت به BCCانواع مختلف . باشد

اولين خط درمان در اين بيماري . دهند هاي معمول نشان مي درمان
كه بيماري در مراحل اوليه  جراحي و برداشت ضايعه است و در هنگامي

 با وجود اين، توان با جراحي، درمان قطعي را به دست آورد؛ باشد مي
هاي جايگزين  كورتاژ و الكترودسيكيشن و تبخير با ليزر، به عنوان روش

چنين براي درمان  هم. شوند براي درمان ضايعات سطحي استفاده مي
. شود  استفاده ميMohsموارد مشكل و راجعه، از جراحي ميكروگرافيك 

ان دچار  فلورواوراسيل و رادياسيون در برخي از بيمار5،  كرايوسرجري
در مواردي كه ضايعات، عودكننده يا . شود ضايعات سطحي انجام مي

متعدد باشند و يا در بيماراني كه به خاطر شرايط سالمتي يا مكان 
 به عنوان يك روش PDTقرارگيري ضايعه امكان انجام جراحي نباشد، از 
  . تخريبي موضعي غيرتهاجمي استفاده مي شود

 مطالعـات بـاليني متعـددي در مـورد          ، مـيالدي تـاكنون    70 ي  هاز ده 
در درمان   (HPD) با استفاده از مشتقات هماتوپورفيرين     PDTاثربخشي  
   چشـمي،  هـاي   اين ضايعات، شامل بـدخيمي     .است  انجام يافته ها    بدخيمي

انـد كـه       بـوده   گـوارش، مغـز و سـروگردن       ي   لولـه   ي ادراري، ر مجا  ريوي،
  هيپرترمـي   درماني،   شيمي  ،پيتراهاي متداول از قبيل جراحي، كرايو      روش

هـاي    درمـان  ، بـين  PDT. نـد ا  ههـا نـاتوان بـود       درمان آن  درو راديوتراپي     
 در ايـن روش، تركيبـات     .  است  يك روش غيرتهاجمي   در واقع    انكولوژيك

در اين   ،كيهاي نئوپالست   سلول  تكثير دليل ويژگي  هكه ب  -حساسگر نوري 
 بـا   -يابنـد   ميجمع بيشتري   هاي طبيعي اطراف ت    نسبت به سلول  ها    سلول

هـاي نئوپالسـتيك اعمـال     خود را بر سـلول   اثر سمي شوند تا   نور فعال مي  
  . ندنك

 ضايعات  براي درمانتاً عمدPDTهاي پوست،  در بدخيمي
 مثل(  پوست غيرمالنومايي اوليه و عوديافتههاي سرطانسرطاني و  پيش

 و (SCC) يا فرشي ، كارسينوماي سلول سنگBCCكرتوز آكتينيك، 
 براي  نيز وگوئيدسبيماري بوون، ساركوم كاپوسي و مايكوزيس فون

ويژه متاستازهاي ه  باند، ي كه به پوست متاستاز دادهيتسكين تومورها
 در PDT استفاده از ]4-17[.است جلدي سرطان پستان استفاده شده

هاي اين بيماري مورد توجه بسياري از   به علت ويژگيBCCدرمان 
خصوصيات بيماري، در . است راكز درماني قرار گرفتهپزشكان و م

صورت  رس بودن آن براي تابش و استفاده از حساسگرهاي نوري به دست
سيستميك و موضعي، موجب شده كه مطالعات فراواني در اين باره به 

هاي اجتماعي و جغرافيايي كشورمان، خطر  با توجه به ويژگي. عمل آيد
 -  امر موجب شده كه سيستم درماني كشور  باالست و اينBCCابتال به 

 به دنبال -هاي متداول با مشكل مواجهند ويژه در مواردي كه روش به
 نيز به دليل فوايد آن، از جمله PDT. كارهاي درماني مؤثرتر باشد راه

ي مكرر و در ضايعات متعدد و گسترده و نتايج زيبايي  امكان استفاده
تا . است في شده مورد توجه قرار گرفتههاي معر بهتر، بيش از ساير روش

جا كه در برخي از كشورها از جمله انگلستان، با توجه به وضعيت  آن
هاي مشخصي براي  ها، دستوركار موجود در كشور و امكانات و هزينه

  . اند  ارائه نمودهPDTاز   با استفادهBCCدرمان 
وست از هاي پ از جمله اولين حساسگرهاي نوري كه در درمان سرطان

بعدها با اصالح تركيبات فعال .   بودHPD به كار رفت، BCCجمله 
HPD، تركيب تجاري فتوفرين، با نام ژنريك پورفايمر سديم، معرفي شد 

و اين محصول توانست مجوز سازمان نظارت و دارو و غذا آمريكا را در 
از ساير تركيبات بهينه شده . كسب كند درمان چندين نوع بدخيمي

HPDتوان به تركيب تجاري فتوهم، كه در اين مطالعه از آن استفاده   مي

  دكتر احمد كاوياني و همكاران

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

  دو دوره چهارم، شماره  فصلنامه ليزر پزشكي،

27 

  . شد، اشاره كرد
هاي متعددي در مورد درمان تومورهاي پوست به روش  تاكنون گزارش

PDTچون   هم،جديد نسل دومحساسگرهاي نوري    با استفاده از انواع
و متا تترا  (ALA) آمينولولينيك -5، اسيد  مشتقات بنزوپورفيرين

منتشر پورين و پورفايمر سديم ركلرين، تين اتيل اتيوپو يدوركسي فنيله
رغم وجود طيف وسيعي از حساسگرهاي نوري  علي ]10،14،16،17[.است شده

گيرند، در  اكنون بصورت درماني يا تحقيقاتي مورد استفاده قرار مي كه هم
 و HPDهاي باليني براي تجويز سيستميك بيشتر از تركيبات  بخش

  .شود  استفاده ميALAبراي تجويز موضعي از تركيب 
 مشتقات هماتوپورفيرين استفاده   ازBCCمطالعاتي كه براي درمان 

استفاده از . اند را گزارش كرده% 100هاي درماني تا ميزان  اند، پاسخ كرده
mg/kg 1حداكثر ي فتوفرين و دوز نور J/cm2 288 پرتوي  توسط

 معادل كاملي بهبود ،BCC در بيماران مبتال به   نانومتر630ا طول موج ب
ي بيماران   ساله4گيري  با پيكاران  وهم كلر  ]10[.است نشان داده% 88

 فتوفرين و دوز نوري mg/kg 1 با  PDT كه تحت  BCCمبتال به 
J/cm2 200-150  را % 100قرار گرفته بودند، بهبود كاملي معادل

 مشتقات mg/kg 5-5/2ستفاده از دافرتي نيز با ا. ]6[گزارش كردند
 را % 100توانست بهبود ،  J/cm2 140-35هماتوپورفرين و دوز نوري 

   ]5[.، به دست آورد بيماران درگيري  ماه پي12 تا 7طي 
كـاران بـه منظـور تعيـين اثربخشـي            اي كه ويلسون  و هم       طي مطالعه 

PDT   در BCC    ،ي     ضـايعه  151 بيمار و    37 انجام دادندBCC  يـا    اوليـه 
% 88عوديافته تحت درمان با فتوفرين قرار گرفتند و بهبود كامل معـادل             

همـراه بـا   افـزايش دوز نـور      اين مطالعات نشـان داد كـه         ]18[.گزارش شد 
هـاي    كـه فوتـون    شود  حساسگر نوري، موجب مي    تر  مقادير كم استفاده از   

تـري   كـم غلظت تر تومور انتشار يافته و  هاي عمقي  بيشتري از نور به بافت    
 اين امـر موجـب خواهـد شـد          . برسد  نيز هاي سالم اطراف   از دارو به بافت   

 غلظـت     بيشـتر باشـد،    PDTتر بـه      هاي عمقي   كه پاسخ بافت    عالوه بر اين  
تـر بـوده، تجمـع انتخـابي          هـاي سـالم كـم       كننده در بافت    ي حساس   ماده

بـر اسـاس تجربيـات       ]10[.هاي نئوپالستيك به وجود آيد      بيشتري در بافت  
ي موجود، در اين مطالعه سعي شـد كـه دوز نـور و غلظـت حساسـگر          قبل

اي تنظيم شود كه با حداقل غلظت حساسـگر نـوري بتـوان              نوري به گونه  
هر چند كه عوامل ديگري از جمله اندازه       . نتايج قابل قبولي به دست آورد     
هاي هيستولوژيك ديگر، مثل يك پيگمـان         و ضخامت ضايعه و نيز ويژگي     

توانـد در      مـي   ،)مثالً مالنـين  (با حساسگر نوري در جذب نور       كننده    رقابت
دوز حساسگر نوري، تعيين مقدار حساسگر نوري مصرفي و ميـزان پاسـخ        

شايد به همين دليـل تقريبـاً هـيچ كـدام از ضـايعات              . درماني مؤثر باشد  
  .اند پيگمانته، صرف نظر از ضخامت زياد يا كم، پاسخ درماني نداشته

  را در  )%95در حـدود    ( كـاملي    بهبـود توانسـتند   كـاران    بوسكاگليا وهم 
 بيمـار مبـتال بـه سـندرم نـووس      BCC) 9 سطحي ندولر   ي   ضايعه 588

ـ تحت درمان قرار گرفتـه بودنـد،   كه با استفاده از فتوفرين      ) سلول پايه  ه ب
از سـوي    ]11[.اسـت   داشـته از لحاظ زيبايي نيز نتايج عالي        كه   دندست آور 

 بيمـار   27 بر روي    PDT گزارش، نتايج درماني     كافمن در يك    ديگر، مك 
. نشـان داد %  48گيري بيماران،      را پس از يك سال پي      BCCبا ضايعات   

ي مقـدماتي در بيمـاران دچـار          كارو اين روش را به صورت يـك مطالعـه         
ي بـاليني     پاسـخ اوليـه   .  و بيماري بـوون انجـام داد       BCCضايعات متعدد   

 ]19[.ود بسـيار بـااليي وجـود داشـت         ، ع  BCCعالي بود، ولي در ضايعات      
تـرين عامـل      مطالعات فوق به همراه ساير مطالعات تأكيد داشتند كه مهم         

در يـك ســري  .  ، ضــخامت ضـايعه اســت PDTكننــده در پاسـخ   تعيـين 
مطالعات اوليه، ميزان بهبود باال بوده ولي ميـزان بهبـود بـاليني بـيش از                

حاضر نيز، پـس از شـش مـاه         ي     در مطالعه  ]1[.است  بهبود پاتولوژيك بوده  
ي   گيري موارد پاسخ كامل، يك مورد عود وجود داشت كه يك ضـايعه              پي

كننـد بـراي      بر اين اساس، نويسندگان مقاله توصيه مي      . ندولر ضخيم بود  
، بايد نتايج باليني و بيوپسي در كنـار         PDTتعيين ميزان دقيق اثربخشي     

  . هم گزارش شود
 و حساسگر نورياگر دوز مناسب ند كه بسياري از محققان بر اين باور

از با استفاده  PDT طول موج مناسب استفاده شود،و نيز انرژي نور 
 در درمان حساسگرهاهماتوپورفيرين بيش از ساير ي  شده اصالحمشتقات 

BCC  ضايعات  توافق در مورداين  ولي موثر است؛ندولربه خصوص نوع 
 ي سفانه مقايسهأ مت]7،12[.د وجود ندار BCC آفرم هپيگمانته يا مورف

دليل گوناگوني متغيرهاي آن از قبيل دوز ه  ب،باليني نتايج اين مطالعات
   تومور، تكنيك مورد استفاده،ضخامتنور، هيستولوژي تومور، 

 از بهبود متفاوتگيري، و توصيف  هاي پس از درمان، زمان پي ارزيابي
  بيوپسي،در   موضع، بهبودي يعني مشاهده( درمان پس ازكامل 

   ]13،14[.ستپذير ني امكان) مستندات فتوگرافيگ
با توجه به برخي از عوارض حساسگرهاي نوري، از جمله حساسيت 

 ALAاستفاده از حساسگر نوري موضعيِ  ي زيادي به نوري بيماران، عالقه
ي سيستماتيك با  كاران وي در يك مطالعه پنگ وهم. به وجود آمد

 استفاده BCC براي درمان ALAر آن از تركيب  مطالعه كه د12بررسي 
گيري   ماه پي36 الي 3بود، نشان دادند كه متوسط پاسخ كامل طي  شده

براي . باشد مي% 53و % BCC 87به ترتيب در ضايعات سطحي و ندولر 
متر، پاسخ اوليه به درمان  تومورهاي داراي ضخامت حداكثر يك ميلي

جلسه درمان گزارش شد؛ با اين پس از يك الي دو % 100 تا 95بين 
ي ميزان پاسخ  مطالعاتي كه به رابطه. عود وجود داشت% 6-16حال بين 

 سطحي BCCاند، محدود به ضايعات  به درمان و عمق تومور پرداخته
اند كه پاسخ به درمان با حساسگر نوري  است و مطالعات نشان داده بوده

ALAر و نوع مت ، در ضايعات با ضخامت بيش از يك ميليBCC 
 با PDTتر در  در حقيقت، پاسخ كم. آفرم و پيگمانته ضعيف است مورفه

 هاي ندولر، ناشي از عدم جذب BCC موضعي در ALAاستفاده از 
. است نواخت حساسگر نوري است كه به صورت موضعي استفاده شده  يك

 سيستميك HPDبر اين اساس در اين مطالعه ترجيح داده شد از 
ضخامت موفق   عمدتاً در ضايعات سطحي و كمALA؛ چون استفاده شود

  . است بوده 

  درمان كارسينوماي سلولهاي بازال با استفاده از فتوديناميك درماني
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 با PDTاول، . در هر حال، اين مطالعه از چند جنبه قابل بررسي است
HPDسيستميك براي BCC  هاي سطحي با نتايج درماني و زيبايي

در مواردي كه پاسخ درماني كامل نباشد . است بسيار خوب همراه
، هر چند كه تومور )ولسرهاي غيرپيگمانتهضايعات ندولر ضخيم و ا(

 وجود دارد و PDTكن نشده، با اين حال امكان انجام جلسات مكرر  ريشه
ي  از سوي ديگر، ضايعه از يك وضعيت غيرقابل جراحي به يك ضايعه

 كه به راحتي با يك جراحي كوچك قابل درمان كامل -تر بسيار كوچك
هاي   در مقايسه با روشPDTن دوم، انجام درما. است  تبديل شده-است

تر است، عوارض اندكي دارد و در نهايت نتايج  تهاجمي بسيار مطمئن
سوم، حفاظت از . هاي جراحي دارد زيبايي بسيار عالي نسبت به روش

مواجهه با نور براي بيماران نسبتاً مشكل است؛ اگرچه غالب بيماران به 
ي زندگي در محيط  بهكردند، ولي يك بيمار تجر خوبي آن را تحمل مي

طبيعي است كه براي جلوگيري از . دانست تاريك را بسيار ناگوار مي
اي جز حفاظت از نور وجود ندارد؛  هاي نوري در پوست، چاره حساسيت

ولي با در نظر گرفتن تمهيدات الزم براي بيماران در محيط خانواده و 
شود،   ساعت محافظت كامل نور توصيه مي24اين موضوع كه تنها 

هاي درمان در  چهارم، هزينه. توان اين اشكال را به حداقل رساند مي
حسي  ست كه با بي اي هاي سطحي ساده  بيش از جراحيPDTروش 

ي  هاي پيچيده  در مقايسه با جراحيPDTاگرچه . شوند موضعي انجام مي
ي بيشتري را به  شود، هزينه كه در بسياري از موارد انجام مي ترميمي

  .  كند  تحميل نميبيماران
آفرم بهبود كامل يافت، به دليل منفرد بودن  ي مورفه هر چند ضايعه
شدن قسمتي از آن حين  ي بسيار كوچك آن و برداشته اين ضايعه، اندازه

. آفرم نيست هاي مورفهBCCبيوپسي، اين نتيجه قابل تعميم به ساير 
تر و  دارويي پاييننظير مطالعات قبلي، در اين مطالعه نيز با انتخاب دوز 

هرچند كه به دليل . است ي باالتر نتايج بهتري به دست آمده دوز اشعه
تري نياز  هموژن نبودن نوع تومورها، اثبات اين مسئله به مطالعات وسيع

  . دارد
 نه تنها BCC ضايعات PDTشد،  در اين مطالعه مقدماتي نشان داده

متداول ديگر چون هاي  عوارض و اسكار بسيار اندكي نسبت به روش
اي  هاي زمينه جراحي دارد، بلكه در بيماراني كه به دليل مشكالت بيماري

توانايي تحمل اعمال جراحي را نداشته و يا تمايلي به انجام آن ندارند، 
تواند در درمان بيماران مؤثر باشد  انجام اين روش به صورت سرپايي مي

با استفاده از يك جراحي يا حداقل ضايعه را به حدي برساند كه بتوان 
حسي موضعي، ضايعات را   و تنها با يك بي هوشي عمومي ساده، بدون بي

 يك روش درماني و تشخيصي PDTهرحال،  هب. سهولت برداشت به
شود  هاي پوست مهاجم و پرخطر محسوب مي ل و كمكي در سرطانآ ايده

زان سازي اين روش و تعيين مي و شناخت متغيرهاي اصلي براي بهينه
  .ست ضروري اآنواقعي اثربخشي 
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