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A szerző már az 1900-as évek elej én fel fedeze tt és később em

beren is kipróbá lt fényérzékenyítő keze lésse l kapcsolatos ész

revé teleit , tapa sztalatait fog lalja össze. A fényérzékenyítő eljá

rás a fény hatására bekövetkező foton elnyelődésen és elsődle

ges fényfiz ika i ese ménye n alap ul. Ennek következtében a bio
lóg iai rendsze r megfel e lő moleku lái gerjesztődnek, magasa bb 
energ iasz intre j utnak. A gerjesztés közve tett módon fénykémiai 

folyama thoz veze t, amelybe n a fényérzékenyítők, miut például 

a Photofr in, átadj a energiáját egy biológia rendszeren kere sztül 
egy más ik mo lek ulának vagy 0 2-nek, ame ly ge rjesztett álla

potba n oxigé n szaba dgyök ként a szomszé dos sejt ek pus ztulá 

sát eredm ényez i. 

Ezt a röv id, ámde armál bonyo lultabb eljárást ismerteti a közle
mény szerzője. A fény kémia folyamat létrejöttéhez szükséges 

fényt sugá rforrás, az energia felvevő és leadó szerepet fényérzé

kenyítő moleku lák töltik be. A tudomány fejlődésével a sugár
forrásként szerepet játszó argon ív-lámpát az össze tartó és egy
színű lézer fénysugarak váltották fel, amelyek tulajdonságuk nál 

fogva jól irányít hatók, és kis felületre is jól összpontosíthatók . 

Manapság a félvezetőkből készü lt lézerek tökéletes fényforrás
ként szerepelnek. A fényérzékenyítők az idők folyamán szintén 

töké letesedtek, azonban a szokásos klinikai gya korlatban az első 
nemzedékhez tartozó Photofr inen kívül más még nem alkalmaz

ható. Az eljárások többsége még kipróbálás alatt á ll, azonban, ha 

beváltják a hozzájuk fűzött reményeke t, új keze lés i eljárást kö
szönthetünk az orvost udomány fej lődő világában. 

ÖSSZEFOGLALÁS A fényérzékeny ítő keze lés nem egy új mód
sze r. A eljárás fej lődési pályáj a már 1900-ban elkezdődött, 

am ikor Raab ( 1) felfedezte a fényelnyelődés hatásá t parama e
cium caudatumon. Három évve l később már az első embe ren 
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történt vizsgá latokról adott hírt ugyaneze n mun kacso port . Ezt 

követően a móds zer feledé sbe merült egésze n 1978- ig, amikor 
Dougherly és mtsai (2) Bu ffaloból megjelen tették az első kiter

j edt klinikai tanulmán yukat , ame lybe n a bőr és bőralatti 

kötőszövet rossz indul atú betegségei nek fényérzékenyítő keze
lésse l végze tt gyógyí tási eredmén ye it ismertették. Napjainki g 

betegek tízez reit kezel ték a fényérzékenyítő kezelés különböző 
mód szereivel. Kanadában , 1993-ban ki fejlesztették az e lső 

fényérzékenyítő anyago t, egy össze tett po rphyrin szá rmazékot , 

melynek neve Photo frin, és ame lyet kissejt es tüdőrák eseteiben 
alkalm aztak. Az új gyógyszere knek és a jobb fényfor rásoknak 

köszönhetően a fényérzékenyítő keze lés robbanásszerűen j e

lent meg a gyógy ításban , és tere t köve telt a daganatgyógyá

szatban is. Ezen kí vül számos más területen, mint, pl. érelme
szesedés, vírusközömbös ítés, ideghártya elfaju lás és méhnyá l
kahártya elváltozá sok is alkalmazható. 

Kulcsszavak fényérzékenyítő keze lés, összefog laló áttek intés, 

keze lési elvek, alka lmazás 

ABSTRACT Photod ynarnic therapy is not a new therapeut ic co n

cept. Th e development of pho todynam ic therapy alrea dy star

ted in 1900 when Raab ( 1) discove red the photody narnic effec t 
on pararnaecium caudatum ( 1 ). No more than three years later, 

the same group pub lished the first report on photodynamic the
rapy in treating patients . Thereafte r, this therapeutic mo dality 

was not used frequently until 1978, when Dough erty el al. (2) 

from Buff alo, USA publi shed the fü st extensive clinical trial 
on the effect of phot odyna mic therapy on cu taneo us and sub

cut aneous mali gnant les ions. Since then, seve ral ten thousan ds 
of patients hav e been treated in var ious clinica l trials and in 

1993, the first photosensit iser, a co mpl ex porph yr in mixtur e 
ca lled Photofr in, was appro ved in Canad a for phot ody nami c 

therapy of primar y small Jung cancers. By the deve lopm ent of 
new drugs and better light sources , photody namic therapy is an 

emerg ing new treatment method with increas ing role in onco
logy . Moreove r, there are also a num ber of 11011-oncologic app

lications in which photod ynami c therapy has been evaluated, 

includin g atheroscleros is, inactiv ation of viruses , macular de

generation or endom etr ial ablati on. 

Key words photodyn amic therapy, rev iew, mechani sm, appli

cat ion 
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MŰKÖDÉSI ELV A fotodiniá s vagy fényérzékenyítő kezelés egy 
fénykémiai folyamaton alapsz ik, amely hez egysze rre három 
összetevő, úgymint fényérzékenyítő anyag, fény és oxigén 
egyidejű jelen léte szükséges (3). A kezelés a biológiai cé l
szervnek fényérzékenyítő festék által kiváltott fényox idációján 
alapsz ik (4). 

A daganatba került fényérzékenyítő anyag megfelelő hull ám
hosszú fény hatására a nyugalm i á llapo tból gerjesztett álla
potba jut(/ . ábra). Ebből a gerjesztett állapotból fluoreszcens 
fény kibocsátása során ismét nyugalmi állapotába kerülhet. Ez 
a magyarázata annak, hogy a legtöbb fényérzékenyítő a daga
natokban lejátszódó elvá ltozások , fluoren szcens módsze rrel 
történő megfigyelésé re is alkalmas. A másik lehetőség az, hogy 
a gerjesztet t állapotától egy köztes út segí tségéve l szabadul 
meg, amikor is az energia leadás az oxigén mo lekulát gerjesz
ti. A gerjesz tett állapotú oxigén magas energiasz inttel bír, és 
képes oxidá lni és lerombolni minden, közvetlen köze lében 
lévő sejt sze rkezetet, sejthártyát és fehérjét. Mivel a legtöbb 
fényérzé keny anyag nem a sejtmagban helyezkedik el, így a 
fényérzékenyítő kezelésnek nem a DNS a közvet len támadás
pontja. 

Ezt a közvetle n sejtpu sztító hatá st tovább fokozza egy „köz
vetett" sejtp usztulás, amely a vérellátás megszűnésének kö
vetkezménye. Az ereke t bélelő (endothel) 
sejtek és a makrofágok ugyani s kü lönö-

FÉNYÉRZÉKENYÍTŐ ANYAGOK A fényérzékenyítő anyagokat al
kalmazásuk módja szer int két fő csoportra oszthatjuk: 1. a 
szervezet egészébe n szétterjedő, a könyök visszérbe adott 
anyagok ; ezek képezik a fényérzékenyítők legnagyobb cso
portját, és 2. a helyi leg alkalmazhatók kis csoportja, pl. az 5-
aminolevulinsav (ALA), amelyek csak nagyon felületes és a 
vékony elváltozások kezelésében jöh etnek szóba . 

ÉRBE ADOTT FÉNYÉRZÉKENYÍTÖK Az érbe adott fényérzékenyítők 

az egész testben szóródnak (2. ábra), és bárhova kötődhetnek. 

Úgy tűnik, hogy a retikuloendoteliális rendszerhez legnagyobb 
a kötődésük, így a legnagyobb töménységbe n a májban, a lép
ben, a vesében és a kötőszövetben lehet megta lálni ezeket. 

A dagana tos szövet nagyobb érzékenységge l bír a fényérzéke
nyítő anyagoka t illetően, mint a környezetében lévő ép szövet . 
A fokozottabb dúsulás okai közé sorol.hatók a daganato s szöve t 
kifejezettebb érellátása és az erek törékenysége, ami miatt nem 
csak nagyobb mennyiségű fényérzékenyítő anyag áramlik a 
daganatokba, de az erekből is több kerül ki a dagana tos szöve
tekbe , aho l hosszabban megmarad a dagana tok rossz vére lve
zetése miatt. Az is isme11, hogy a daganatban az LDL rece pto
rok száma megnő. Ezekhez kötődnek a fényérzékenyítő festé
ket szállító zsírfehérjék, ami a zsírban oldódó fényérzéke
nyítők felhaln10zódásá t eredményez i. Ezeken kívü l más , még 
ponto san nem ismert oka is van annak, hogy a daganatokba n a 
fényérzékenyítők nagyobb mennyiségben és hosszabba n tar 
tózkodnak. Ez a kérdés a j elenlegi kutatás középpontjában áll. 

A fényérzékenyítők daganatszövetben való dúsulása órák vagy 
napok alatt bekövetke zik, a daganat és a fényérzékenyítők faj 
tájától , valamint a fényérzékenyítők mennyiségétől függően. 

Am ikor a daganatos és az ép szöve tben lévő fényérzékenyítők 

mennyiségének a különbsége a legnagyobb , akkor kell a fény
érzékenyítőket egy nekik megfelelő hullámhosszú fénnyel ger
jes ztett állapotba hozn i. 

Az érbe adott fényérzékenyítők a fényérzékeny anyagok első 
és második nemzedékét alkotják. A fényérzékenyítők első cso-

sen fogéko nyak a fényérzékeny fo lyama 
tokra. Fénysugár hatá sára a gerjesztet t 
makrofágok és bizonyo s kötőszöveti sej 
tek (mast ce lls) érhatású gyulladá sos 
anyagokat és citokineket bocsá tanak ki, 
ame lyek az adott terület vérellátását ká
rosítják, és haj szá leres vérzést okoz nak . 
Ez a daganat oxigénhiányos állapotához 
vezet, ami a sejtek pusztulásá t eredmé
nyez i. A közvet len és a közve tett hatás
nak köszönhetően a daga natsejtek pusz
tulása a fényérzékenyítő anyag gerjesztése 
után perceke n vagy óráko n belül bekö-

2. ábra A fényérzékenyítő kezelés elve érbe adott fényérzékenyítő alkalmazásá val (pl. válldaganat 

esetében) 

érbe adon alkalmazás felszaporodás kezelés 

6-96 óra ~ , 
fényérzékenyítő 

vetkez ik . 
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3. ábra A helyi fényérzékeny kezelés elve: 5-aminolevulinic savat (ALA) használva fényérzékenyítőként 

{pl. válldaganat esetében) 

ki. Az 5-aminolevulinsav he lyi fel
halmozódása és protoporfirin IX-cé 
történő átalaku lása 2-4 óra alatt meg
történik. Ebben az időszakban van a 

legnagyob b mennyiség i különbség 
az ép és a dagana tos szöve t között. 
Ezt követően a prot opo rfirin IX 
mennyisége a daganatban kifejezet
ten csökken. Így a fent em lített időben 
a prot oporfirin IX-et gerjesz tett álla
potba kell hozn i a 630 nm-es hullám
hosszú vörös fénnyel. aminolevulinic sav 

(fényérzékenyítő) 

helyi beadás felszaporodás kezelés 

6-96 óra .. 
0 

portjába a haematoporfirin származékok tarto znak , ame lyek a 
porfirin alapú monomerek , dime rek és oligomerek nagy számú 
csoportjábó l épüln ek fel. Az egyedüli engedélyezett és p iaci 
forgalomban lévő klinika i haematoporfirin származék a Pl10-
tofrin , amely a 630 nm hu llámhosszú vörös fém1yel ge1jeszt
hető. A 630 nm hullámho ssz tartományú fény az ember i szöve
tekbe hozzávető legesen 5 mm mélységbe jut , a kezelésre is 
csa k eddig a mé lység ig alkalmas (6). 

A másodi k nemze dék kifejlesztése kor igyekezte k a Photofr in 
alkalmazása során felmerült nehézsége ket (bonyolult sze rke
zet, a bőr fényé rzékenysége, alacsony hullámhossz melle tti ki
cs i szövet i mélység) kikü szöbö lni. Több más vegy ület csopoti 
(chlorin, purpu rin, benzoporfirin , phthal ocyan in, texaphyrin) is 
szóba j ött . A legtöbb közülük jelentősen jobbnak bizonyult a 
hosszabb gerjeszte ttség, az egyszerüb b szerkezet, az alacso
nyabb bőr fényérzékenység területén, azonban a töké letes fény
érzékenyítőt még nem sikerült kifejleszteni. Számos kísérletes 
és klinikai v izsgá lat van fo lyamatban azza l a célla l, hogy az 
egyes fényérzékenyítők legjob b a lkalmazás i lehetőségeit és a 
kezelés megfelelő java llatait megá llap ítsák. 

HELYI FÉNYÉRZÉKENYÍTŐK Az 5-amino levulinsav az egye tlen 
fényérzékenyítő, ame ly hely ileg alkalmazható (3. ábra). Az 
5-am inolevulin sav nem a korábban említett fényérzékenyítők 

egy ike, hanem a fényérzékeny protop orfirin IX előanyaga. 

A protopo rfirin IX a hem, a hemog lob in vastarta lmú alkotóré
szének képződése során előforduló egyik vegyü let (7). Bizo
nyos sejtek jelentős mennyiségű protoporfirin IX-et képesek 
előállítan i , ha a kívülről bev itt 5-aminolevu linsav megfelelő 

tömé nység ben kerül a sejtekbe. Mivel a protoporfirin !X-ne k 
hem-mé való áta laku lása viszo nylag lassú, a protoporfirín IX 
a sejtekben nagy menn yiségben halmozód ik fel. 

Az 5-aminolevu linsav vízben oldódó formában kö1myen átjut 
a sé1ült szar urétege n, míg az ép szaruh ártya számára nem átj ár
ható, ezért, helyi leg alkalmazva, a bőr felü letes elváltozása i
ban, mint alapsejt es (bazá lsejte s) rák , töké letlen sza rusodás 
(dyske ratos is), protoporfirin IX-függő fényérzé kenysége t vált 
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FÉNYBERENDEZÉSEK ÉS FÉNYFORRÁ

SOK Közismert, hogy a látható fény 
hosszabb hull ámho sszú tartom ányá -

ban lévő sugarak mélyebbre hatolnak be az emberi szövetek be, 
mint a rövidebb hullámhos szúak (6) . Mível a legtöbb fényérzé
kenyítő! a 630 nm-es és a 700 nm-es hullámhosszú vörös fény
nyel lehet gerjeszteni, a fényelnyelődés 0,5 cm-től (630 nm ese
tén) 1,5 cm-ig (700 nm esetén) lehetséges. Ez meghatározza a 
keze lés i mélységet is. Mindezt figye lembe véve csak a felüle
tes és kics í (vékony) daga natokat lehet fényérzékenyítők segít
ségével gyógy ítani . A pont os hu llámho ssz érték az alkalmazott 
fényérzékenyítő fényelnyelő tartom ányátó l függ. 

A legtöbb elváltozás kezelhető egy felületes megvi lágítássa l. Egy 
hajlékony fényforrás segítségével, amelynek tetején egy lencse 
helyezkedik el, a fény a daganat közelébe juttatható (4. ábra). 

Ennek köszönhetően a bőr felületes része i, valamint a szájü reg 
elváltozása i kezelhetővé vá ltak fényérzékenyítők alkalma zásá
val. A kezelési mélység továbbra ís 0,5-1,5 cm közé korlátozódik. 

Az üreges sze rvek, mint p l. a hörgők vagy a méh daganatainak 
kezelésére kü lönleges eszközt fej lesz tettek ki (5. ábra) . En
doszkóp segítségéve l j uttatják el a fényfo rrást a daganat köze
lébe. A1mak érdekében, hogy a daganat egész terü letére miné l 
egyneműbb fény jusson, az endoszkóp tetején elhelyeze tt fény
forrást egy felfújható ballonnal vették körül , ame lyet az eszköz 
megfele lő behelyezése után (a lehető legköze lebb a daganat os 
szöve thez), felfújnak. Ha a ball on egyes részeit feketéve l be
vonják, még egyöntetűbb megvilágítást lehet elérni. Számtalan 
felfújható gömb forma létezik, attó l függően, hogy melyik üre
ges szervbe n alkalma zzák. 

A 1,5 cm-nél nagyo bb daganatok eseté re is kifejlesztettek egy, 
a daganatba beü ltethető eszközt (6. ábra). Ha a daganat túl 
nagy, akkor több haj lékony eszközt vezettek be a daganatba 
közel egymáshoz, hogy mínél egyöntetűbb legye n a sugárzás. 
Ezt az eljárást azonban ritkán alka lmazzák a helyes menn yiség 
megá llapítá sának nehézsége és a tú lkezelés nagy valószínű

sége miatt. 

Korábban már említettük , hogy minden fényérzékenyítő anyag 
gerjesztett állapotba hozható 630 és 700 nm-es hullámhosszú 
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4. ábra A felszíni elváltozások megvilágításának elve a fényérzékenyítő kezelés 

során. A kezelés mélységét a fény szövetbe terjedésének mélysége korlátozza. 

fényforrás (mikrolencse) 

-- ...... < ... ;jfil .... "<_ ....... -. --

daganat 

5. ábra Üreges szerv megvilágításának elve (pl. tüdő). A fényforrást egy felfúj

ható baUon veszi körül, amely segít a fényforrás pontosabb behelyezésében. 

LÉZER 

előnyei közé nem elsősorban egysz mu sege tartoz ik, hanem 

hogy hajlékony csőben is terjed. 

Az argon á ltal létrehozott festék- léze r vo lt soká ig a fényé rzé

kenyítő keze lés szokásos fényfo rrása , azo nban so k kérd és me

riilt fe l energiáj áva l, megbíz hatóságával, hatékon yságáv al és 

szá llíthatóságáva l kapcso latban. Az argo n-lézer működéséhez 

hideg vizet és gyakra n kü lönleges elek tromo s ellátás t igénye l, 

és egyá lta lán nem száll ítható. A festék-léze r eze nkívü l megha

táro zott op tika i felszere lést és alkalmanké nti festékcse rét igé

nyel. Ezé1t az argon- léze r nem a legmegfelelőbb fényfo rrás a 

fényérzékenyítő keze lésre. 

Sok másfajta, m int KTP- vagy Nd/YAG- lézert is kipróbáltak. 

A KTP- vagy Nd/YAG- léze rek alacsony ene rg iacsúccsa l és 

magas rezgésszámma l rendelkező sebés ze ti léze rek, amelyek 

má r al.kalmasak a vörös fény kiboc sátás ára. Ezek a lézerek se

bésze ti beava tkozásra is alkalma sak, amely fonto s gaz daság i 

sze mpont egy költséges eljá rás nál. Má s léze rrendsze rek is lé

teznek , ame lyek képesek a megfelelő energiájú és hull ám

hosszú vörös fény előáll ítására, p l. ara nygö z vagy rézgöz lézer 

rend sze rek. Eze k azonban meglehetősen bonyo lultak és drá

gák, ezért csak kutat ás i szinten kerülne k alkalma zásra. 

Leg újabban a félvezetőkkel (dióda) előállított léze rek je lentek 

fényforrás meg az orvos i műszerek piacá n . Ezek könn yen kezelhetők és 

szá llíthatók, és má s léze rrendsze rek árának töredé kébe kerii l
nek. Napja inkban a félvezetőből készült lézer a legjobb fé ny

forrás, mert könnye n hozzáférhető, szá llítható, és alka lma zása 

nem igénye l nagy gyakor latot. Tanulm ányok igazo lják , hogy 

nincs lényeges kü lönbség a fényérzékenyítő keze lés ere dmé-

6. ábra Hajlékony fényforrással történő szövetközti megvilágítás elve. Ezzel nye iben a különböző lézerek haszná lata során (8). 

a módszerrel I cm-nél vastagabb daganat kezelhető. 

LÉZER 

sugár seg ítségéve l. Az adott hu llámhosszú sugarak előáll ításá

ért felelős fé nyfo rrások szám talan fajtáj át dolgozták ki. A fény

érzékenyítő kezelés kezdeti a lka lmazásakor argon-ív lámpá t, 

sőt a diavetítő fényfor rását is, megfelelő szűrök alkalma zás á

va l, hasz nálták, csak hamar azo nb an a lézer alka lmazása terjed t 

el (1). A lézernek a hagyományos fényforrásokka l sze mbeni 
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MELLÉKHATÁSOK Az ér beadott fényérzékenyítők hasz nálat a 

ese tében egy jelentősebb mell ékha tás lép het fe l (9). A fényé r

zékenyítő anyag ilye nkor a szervezetbe szétte rjed ve kis 

menny iség ben fe lha lmozódha t a bőrben és a sze mben is né

hány nap vagy hét a latt. Hogy ezekbe n a sze rvekben men ny i 

ideig van je len, függ a fel hasz nált fényérzékenyítő vegy ü

lettől és az a lka lmazo tt mennyiségtől. A bőrben történő kis 

mennyiségű halmo zódás is a bőr fényérzékenységé t okoz za, 

ezért a betegeknek pár nap ig vagy hétig kerü lni kell az erős 

fényt és a napsütés t, szobában ke ll maradn iuk. Photofrin ese

tében ez az idő 6-8 hét , a má sodik csoportba tartozó fényé r

zékeny ítök ese tében azonba n már kevese bb , mint 2 hét. E rre 

a bete ge k figye lmét fel kell hívni. A felszó lítás figye lmen kí

vü l hag yása a betegeknél komo ly leégést, bőrpírt, a bőr fel

hó lyagosod ását , sőt legros szabb eset ben, felü letes bőrelhalás! 

oko zhat. A nnak érdeké ben, hogy e lkerü ljü k az ilyen sze ren

csét len bal eseteke t, m i mind en betegü nk et fénymérővel lá

tunk el , hogy mérn i tudja a fényerőt a veszé lyez tetett ség idej e 

a latt . Egyé b más lehet séges ko ckázat vagy mellékhatá s, úgy 

mint allergiás reakc ió, megváltozott májműködési értékek, 

a lig fordul nak elő, és az a lka lmazott fényérzékenyítők fajtá

j ától függnek. 
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A hely ileg felhasznált fényérzékenyítő, az 5-am ino levulinsav 

nem ered ményez i a bőr általá nos fényérzékenységé t (7). A he

lyi leg történő alkalmazás során a bőrön csa k az alkalmazott te 

rületen léphet fel fényérzéke nység, de az is mindö ssze legfe l

jebb 4 órán keresz tül. A he lyi kezelés sorá n több beteg panasz
kodo tt arró l, hogy a kezelés ideje alatt súlyos égő érzés t érzett 
a keze lt felületnek megfelelően, am i miatt gyakra n félbeszak í

tottuk vagy fel függesztettük a kezelés t. 

LEHETSÉGES ALKALMAZÁSI TERÜLETEK Jelenleg a fényérzéke

nyítő keze lés keresi helyét az orvos i beav atkozások közö tt a 

daganatgyógyá sza tban, de más területen is (4, 10). Szám talan 

tanu lmány bizonyí tja, hogy lehetséges gyógy ító kezelésként 
alkalmazni a rossz indul atú betegségek ellátása sorá n. Több 
rosszi ndulatú daganat kezeléséről számo l be az / . táblázat. Rá

adásu l a műtét előtti fényérzékenyítő kezelés lehetővé tehet i a 

betegség műthetőségét, és csökke ntheti a szükséges kimet szés 
mértéké t. A fényérzékenyítő eljárás műtét közbe n is használ

ható. A sebésze ti daganat k imetszés t követően a daganatágyba 

helyileg adunk fényérzékeny ítő!, és megv ilágí tjuk , hogy a még 

visszamara dt rosszindulatú sejteket elpuszt ítsuk. 

/. táblázat Fényérzékenyítő kezelés szervek szerint 

vér vese dülmirigy 
csontvelő gége végbél 
agy máj bőr 
emlő tüdő gyomor 
szív -érrendszer garat húgyhólyag 
vastagbél OtTÜreg méh 
szemek hasnyál mirigy 
nemi szervek mellhártya 

Korábban már em lítettük, hogy idáig a fényérzékenyítők köz ül 
csak a Photofrin engedé lyeze tt orvos i keze lési célokra néhány 

országban. A több ive l, így a második csoport tagjaiva l, j elen
leg kísér leti és klinikai kutatás szintjé n tartanak, de várhatóan 

a közeljövőben engedé lyezik haszná latukat a szokásos klinikai 
gya korlatban is. 

A fényérzékenyítő keze lésnek más, nem daga natkeze lés céljá
bó l történő felhasz nálásá t szintén ja vaso lják . Tanu lmányok bi

zony ítják, hogy a fényérzékenyítő keze lés eredm ényese n hasz

nálhat ó, pl. a szem nem-érhártyás érképződéses megbetegedé
sének és az ére lmeszesedés okozta sz ív-é r károsodáso k keze lé

sében , valamint , hogy ezze l a módszerre l csökkenthető a szíve

rek szűkületének ismé telt kia lakulása szívé r tágítás után. 

A je lenlegi isme reteink sze rint a fényérzékenyítő keze lés ta lán 
az immunműködés megvá ltozását eredmé nyezheti az immu
nológ iailag hatéko ny sejtek tönkr etételével. Ennek a ntlajdon

ságá nak köszönhető, hogy reumás ízület i gyull adásnál enyhí

ti a sejt es immunvá lasz okoz ta tün eteke t. Úgy tűnik, hogy a 
fényérzékenyítő keze lésnek a virológ ia területén is van létjo 

gos ult sága; több tanu lmány is vizsgálja alkalmazhatóságát pa-
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Összefoglaló értekezés a fényérzékenyítő kezelésről 

pill omav írus, HIV és más víru sos megbetegedésben. A bőr

gyógyászat területén is szép sikereket könyvelhet el a fény
érzékenyítő eljárá s a pikkel ysömör, pattanás, körülírt kopa

szodás és a fes tékes anyajegyek keze lésé ben és a hajb eültetés 
területén. 

NŐGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁS A nőgyógyászat területén is szám

talan felhaszná lási ja vas lata van ( 11 ). Alka lmazható a külső 

nemi sze rvek, a hüve ly, a petefészek daganatok kezelésében, 

visszatérő méhvérzés esetén a mélm yálkahártya levá lasz tására, 
az emlődaganatok és hegyes függö ly gyógyí tásá ban. A fényé r

zékenyítő kezelés t korábban már besugárzott területen kiúj ult 

daga natok ese tében is alkalmazt ák, valam int a sebésze ti 
és/vagy a sejtmérgező gyógysze res keze lés kiegészí téseké nt 

hasi szóródás eseteiben. Nagyki terjedésű vagy többgóc ú külső 

nemi szerv i daga natoknál szintén megk ísére lték a sebész i bea
vatkozás mértékének csökkentésére és sze rvmegtartás cé ljá

bó l. Kifej lesz tettek egy, a méhűrbe felhelyezhető fényfo rrást 
is. A legtöb b nőgyógyászati alkalmazá s j elenleg klinikai kipró

bálás alatt áll. Ezidá ig csak Japánban használják a Photofr int a 

méhnyak rákmegelőző állapo tainak (CIN) keze lésében . Re

mélhetőleg a fényérzékenyítő keze lésse l szerzett eredmé nyek 
birtokába n ham arosa n egy új kezelési lehetőséget ismerhetünk 

meg a nőgyógyászat területén is. 

ÖSSZEFOGLALÁS Ma még nem tudjuk pontosan , hogy hol a 

helye a fényérzékenyítő keze lésnek, me lyek a j ava llatok , és, 

hogy a kezelés sorá n mi lyen ese mények ját szód na k le. A 

vizsgá latok nagy része kísérletes, de varrnak klinikai tanu l

mányok is a dagana tos és egy éb megbetegedések terü letén 
egyará nt. Vár hatóa n ezek fogják tisztáz ni a fényérzékeny ítők 

alka lmazásának helyé t. A közeljövőben majd nyomon követ
hetjük a fényérzékenyítő keze lés felhasz nálási terü letének 

kibővülését, mive l jo bban megértjük működési elvét. 
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