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Utilizarea porfirinei tetrasulfonate in fabricarea unui agent fotosensibilizator pentru 
terapia dermatologica 

Cerere de brevet de inventie : A 00489 / 25.06.2008 
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o Titlul si descrierea invenţiei (in limbile romana si engleza):  
’’Utilizarea porfirinei tetrasulfonate in fabricarea unui agent fotosensibilizator pentru 
terapia dermatologica’’ Invenţia se referă la utilizarea unei porfirine – 5,10,15,20-tetra-
kis-p-sulfonato-fenil-porfirina (TPPS4) în forma acidă, pentru fabricarea unui agent 
fotosensibilizator pentru terapia keratozei actinice. 
’’Application of tetrasulphonated porphyrin in producing of a photosensitiser for dermatologic 
therapy’’  This invention deals with the application of one porphyrin – 5,10,15,20-tetra-kis-
p-sulfonato-fenil-porfirina (TPPS4) in acidic form pour preparation of one photosensitizer for 
actinic keratosis therapy. 

o Prezentare mai amplă a invenţiei: 
  Invenţia se referă la utilizarea unei porfirine – 5,10,15,20-tetra-kis-p-sulfonato-fenil-porfirina 

(TPPS4) în forma acidă, pentru fabricarea unui medicament - agent fotosensibilizator pentru 
aplicatii in domeniul dermatologiei si anume in vindecarea  keratozei actinice.  

  Avantaje: In prezent sunt cunoscuţi diverşi agenti fotosensibilizatori în tratamentul mai multor 
afecţiuni dermatologice (benigne sau maligne), cel mai cunoscut fiind acidul 5-aminolevulinic (5-
ALA). Cu toate acestea, tratamentul anti-tumoral fotodinamic cu 5-ALA reduce moderat (cu 
numai 45%) volumul tumoral şi înregistrează nenumărate efecte adverse: instabilitate termică şi 
fotochimică,  efect temporal de până la doi ani, edem local, eritema, ulceraţii şi reacţii de 
fotosensibilizare a pielii de circa 1-2 săptămâni, penetrabilitate scazută a epidermei şi o 
selectivitate tumorală moderată. În timpul expunerii la radiaţii, pacienţii pot acuza senzaţia de 
arsură, înţepături sau prurit pe zona iluminată, senzaţie ce dispare după încetarea iradierii.  

  Agentul fotosensibilizator conform invenţiei, TPPS4, are acţiune fotodinamică în keratozele 
actinice, poate înlocui 5-ALA, este stabilă termic, în medii atat acide cât şi bazice,  şi este 
capabil  să producă necroza zonelor tumorale afectate, nu manifestă efecte adverse şi nu 
prezintă toxicitate. Totodată nu exista nicio mentiune de literatură asupra utilizarii TPPS4 in 
keratozele actinice. Keratozele actinice sunt cunoscute şi ca keratoze solare. Sunt 
caracterizate prin spoturi mici, roşii, cu dimensiuni între 2 şi 6 mm în diametru, ce apar pe piele 
după expunere indelungată la soare. TPPS4 se administrează pacienţilor topic sub formă de 
cremă.  

  Ca sanse de valorificare se identifica in special domeniul  medical dermatologic, iar ca 
posibili beneficiari sunt clinicile de dermatologie si eventual cabinete de cosmetica. 
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