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Κλασική φωτοδυναμική θεραπεία: εγκεκριμένες ενδείξεις

Grade I & II ακτινικές κερατώσεις

• Νόσος Bowen
• Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (επιφανειακό & low-risk • Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (επιφανειακό & low-risk 

οζώδες)



Κλασική PDT: grade I & II ακτινικές κερατώσεις

• Ποσοστά ίασης μετά από 3 μήνες: 89-92%
Piacquadio DJ et al. Arch Dermatol 2004

Hauschild A et al. Br J Dermatol 2009
Dirschka T et al. Br J Dermatol 2012 

• Ποσοστά διατήρησης πλήρους ίασης στο 1 έτος: 78%
Tschen EH et al. Br J Dermatol 2006

Szeimies RM et al. Br J Dermatol 2010



Intraindividual, right-left comparison of topical methyl 
aminolaevulinate-photodynamic therapy and cryotherapy in 
subjects with actinic keratoses: a multicentre, randomized 
controlled study.

Morton C et al. Br J Dermatol. 2006 

CONCLUSIONS: The present study shows that, when
treated with both MAL-PDT and cryotherapy, subjects
significantly prefer MAL-PDT treatment for AK. MAL-PDT is
an attractive treatment option for AK, withwith comparablecomparablean attractive treatment option for AK, withwith comparablecomparable
efficacyefficacy andand superiorsuperior cosmeticcosmetic outcomesoutcomes compared with
double freeze-thaw cryotherapy.



A randomized comparative study of tolerance and 
satisfaction in the treatment of actinic keratosis of the face 
and scalp between 5% imiquimod cream and photodynamic 
therapy with methyl aminolaevulinate.                                                                                                                            

Serra-Guillen C et al. Br J Dermatol. 2011 

CONCLUSIONS: Both PDT and imiquimod are treatments
that are generally well tolerated. While bothboth treatmentstreatments
provideprovide aa highhigh levellevel ofof satisfactionsatisfaction, PDT appears to beprovideprovide aa highhigh levellevel ofof satisfactionsatisfaction, PDT appears to be
slightly superior in this regard.



A Randomized Split-Face Clinical Trial of Photodynamic 
Therapy with Methyl Aminolevulinate versus Ingenol
Mebutate Gel for the Treatment of Multiple Actinic 
Keratoses of the Face and Scalp.

Zane C et al. Dermatology 2016

CONCLUSION: According to our results, IMBIMB andand MALMAL--PDTPDT
hadhad aa similarsimilar efficacyefficacy, but the cosmetic outcome was superior
with MAL-PDT. Pain was higher with PDT, but LSR was more
severe and time to healing was longer with IMB. PatientsPatients
preferredpreferred MALMAL--PDTPDT..





Ποιό το πρόβλημα?



...μειονεκτήματα

1. Τεχνητές πηγές φωτός 



...μειονεκτήματα

2. Χρονοβόρα διαδικασία



...μειονεκτήματα

3. Περιορισμένο θεραπευτικό πεδίο (10Χ20cm)



...μειονεκτήματα

4. Πόνος



• Μπορεί να αξιοποιηθεί το 
φως της ημέρας?

• Η θεραπεία θα είναι εξίσου  • Η θεραπεία θα είναι εξίσου  
ασφαλής & 
αποτελεσματική?

• Μπορεί να μειώσει τον 
πόνο & τις άλλες ΑΕ?



Wiegell SR et al. 
Br J Dermatol 2008, 2009, 2011, 2012 
Τέσσερις τυχαιοποιημένες φάσης- ΙΙΙ κλινικές μελέτες

Η σταδιακή ενεργοποίηση από το φως της PpIX κατά τη 
διάρκεια σύνθεσής της:

• Μπορεί να μειώσει την ένταση του πόνου & των 
ανεπιθυμήτων ενεργειών?ανεπιθυμήτων ενεργειών?

• Μπορεί το ηλιακό φως να αντικαταστήσει τις τεχνητές 
πηγές φωτός?

• Η θεραπεία θα είναι ασφαλής & αποτελεσματική?

• Ποιός είναι ο κατάλληλος χρόνος έκθεσης στο ηλιακό φως?



DLPDT: αρχικές μελέτες ασφάλειας & 
αποτελεσματικότητας

• Grade I & II ΑΚ προσώπου & τριχωτού κεφαλής

Πλήρης ίαση 3 μήνες μετά τη θεραπείαΠλήρης ίαση 3 μήνες μετά τη θεραπεία
DLPDT: 79% vs CPDT: 71%

Μέσο σκορ πόνου
DLPDT: 2.0   vs CPDT: 6.7

Προτίμηση γιατρών & ασθενών υπέρ DLPDT 



DLPDT: αρχικές μελέτες ασφάλειας & αποτελεσματικότητας



DLPDT: αρχικές μελέτες ασφάλειας & 
αποτελεσματικότητας

• Έκθεση διάρκειας 2 ωρών στο φως της ημέρας →
σύνθεση & ενεργοποίηση επαρκούς ποσότητας PpIX

→ έκλυση φωτοδυναμικής αντίδρασης

• Ελάχιστη ένταση φωτός : 130W/m²

Δε σημειώθηκε συσχέτιση ανάμεσα στην 
αποτελεσματικότητα και τις καιρικές συνθήκες



Australian phase III RCT                     
D.M. Rubel et al. 

Br J Dermatol 2014
European phase III RCT

Lacour JP et al. JEADV 2015



Ποσοστά πλήρους ίασης 3 μήνες μετά από 1 συνεδρία 

Australian RCT                     
DM. Rubel et al.  BJD2014

European RCT
JP. Lacour et al. JEADV 2015



Baseline 3 μήνες



Άλγος κατά τη διάρκεια της θεραπείας

Australian RCT                     
DM. Rubel et al.  BJD2014

European RCT
JP. Lacour et al. JEADV 2015

82% δεν ανέφεραν καθόλου πόνο



Ανεπιθύμητες δερματικές αντιδράσεις
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• 95%(1) and 87%(2) of AEs were considered to be of mild intensity in MAL with Daylight group
• Less than 5%(4) and 13%(2) of AEs were of moderate intensity

• Erythema, oedema and crusting are expected as a normal part of treatment response(3)

• No related AE was serious or led to study discontinuation

N=99 N=108



Δερματικές αντιδράσεις μία εβδομάδα μετά τη θεραπεία



Αξιολόγηση ασθενών 6 μήνες μετά                     Αξιολόγηση ασθενών 3 μήνες μετά

Κοσμητικό αποτέλεσμα

Australian RCT                     
DM. Rubel et al.  BJD2014

European RCT
JP. Lacour et al. JEADV 2015



Ασθενείς πρόθυμοι να επαναλάβουν τη 
θεραπεία, αν χρειαστεί





Στόχος κατευθυντήριων οδηγιών

 Ποιοί ασθενείς είναι κατάλληλοι για DLPDT?

Πότε μπορεί να εφαρμοσθεί η θεραπεία?

Πώς εφαρμόζεται η θεραπεία?



Ποιοί ασθενείς είναι κατάλληλοι για DLPDT?

Grade I & II ακτινικές κερατώσεις προσώπου & τριχωτού 
κεφαλής





Πότε?



Πότε?



Πότε?



Πώς εφαρμόζεται η θεραπεία?

Αντιηλιακό



Πώς εφαρμόζεται η θεραπεία?

• Χημικό φίλτρο, SPF>20

• Πριν την προετοιμασία 
της προς ακτινοβόληση περιοχήςτης προς ακτινοβόληση περιοχής

• Εφαρμογή σε όλες τις περιοχές 
που θα εκτεθούν στο φως



Πώς εφαρμόζεται η θεραπεία?

Προετοιμασία βλαβών



Πώς εφαρμόζεται η θεραπεία?

Εφαρμογή MAL
• Λεπτό στρώμα κρέμας σε όλη την περιοχή
• Μεγαλύτερη ποσότητα πάνω στις ΑΚ



Πώς εφαρμόζεται η θεραπεία?

30΄από την εφαρμογή του MAL

Έκθεση στο φως

• Διάρκεια 2 ωρών• Διάρκεια 2 ωρών



Πώς εφαρμόζεται η θεραπεία?

Μετά την έκθεση στο φως…



Πώς εφαρμόζεται η θεραπεία?

Follow-up 3 μήνες μετά τη θεραπεία

Επανάληψη όσες φορές χρειαστεί

Baseline 5 ημέρες 3 μήνες



J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017 Oct 3. doi: 10.1111/jdv.14613. [Epub ahead of print]

Conventional vs. Daylight Photodynamic Therapy for patients with 
actinic keratosis on face and scalp: 12-month follow-up results of a 

randomized, intraindividual comparative analysis.

Sotiriou E, Evangelou G, Papadavid E, Apalla Z, Vrani F, Vakirlis E, Panagiotou M, 
Stefanidou M, Pombou T, Krasagakis K, Rigopoulos D, Ioannides D.

• Διερεύνηση μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητας DLPDT



Σχεδιασμός μελέτης

• Ενδοατομική, σύγκρισης δεξιάς & αριστερής πλευράς

• Επιλογή 2 συμμετρικών περιοχών προσώπου ή 
τριχωτού κεφαλής, 5 Χ 10cm, με 3 τουλάχιστον ΑΚ 
grade I & ΙΙ

• Καταμέτρηση & φωτογράφηση βλαβών• Καταμέτρηση & φωτογράφηση βλαβών

• Τυχαιοποίηση σε θεραπεία με DLPDT ή CPDT

• Follow-up: 3 & 12 μήνες μετά τη θεραπεία



Καταληκτικά σημεία

• Ποσοστά πλήρους αντοπόκρισης την εβδομάδα 
12

• Ποσοστά διατήρησης αποτελέσματος στις 52 
εβδομάδεςεβδομάδες

• Αξιολόγηση πόνου κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας

• Αξιολόγηση δερματικών αντιδράσεων
• Αξιολόγηση προτίμησης ασθενών



Αποτελέσματα μελέτης

Δημογραφικά χαρακτηριστικά ασθενών στο baseline



Αποτελέσματα μελέτης

o Μέση θερμοκρασία κατά τη διάρκεια DLPDT:
26.04 ± 1.712° C (range 22-29)

69.5% 19.5% 10.8%



Αποτελέσματα μελέτης

• Πλήρης ανταπόκριση την εβδομάδα 12



Αποτελέσματα μελέτης

• Ασφάλεια



Αποτελέσματα μελέτης

• Ασφάλεια





Αποτελέσματα μελέτης

Προτίμηση ασθενών

DL PDT              C PDT

Διαδικασία:         82.6%     vs.     17.3%

Ανοχή:         86.9%     vs.     13%        

Μελλοντική επιλογή:  82.6%     vs.     17.3%



Αποτελέσματα μελέτης

Κλινική αξιολόγηση 12 μήνες μετά τη θεραπεία

Εφαρμογή 2 θεραπευτικών συνεδριών για την 
αντιμετώπιση 2ου βαθμού βλαβών?





DLPDT: πρώτης γραμμής θεραπευτική μέθοδος για την 
αντιμετώπιση πολλαπλών πρώτου & δεύτερου βαθμού 

ΑΚ προσώπου & τριχωτού κεφαλής και 
καρκινοποιημένου πεδίου



Συμπεράσματα
• Υψηλή αποτελεσματικότητα σε grade I & II Ακτινικές 

Κερατώσεις προσώπου & τριχωτού κεφαλής

• Αποτελεσματικότητα ανεξάρτητη από καιρικές συνθήκες

• Εξίσου αποτελεσματική με κλασική PDT• Εξίσου αποτελεσματική με κλασική PDT

• Διατήρηση αποτελέσματος μακροπρόθεσμα



Συμπεράσματα

Δεν απαιτείται τεχνητή πηγή φωτός
Μικρός χρόνος παραμονής στο ιατρείο

oΘεραπεία ανώδυνη, πολύ καλά ανεκτή, με oΘεραπεία ανώδυνη, πολύ καλά ανεκτή, με 
ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες

oΑσθενείς χαρούμενοι, πρόθυμοι να 
επαναλάβουν τη θεραπεία










