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Rak pêcherza moczowego stanowi powa¿ny problem onkologii urologicznej. Rak pêcherza moczowego wystêpuje w postaci: nienaciekaj¹cej miêniówki w³aciwej (nieinwazyjna) w oko³o 70% przypadków i inwazyjnej w oko³o 30%.
Raki nieinwazyjne maj¹ sk³onnoæ do nawracania w 50 do 70% przypadków.
10% do 30% wród guzów nawrotowych wykazuje progresjê w zakresie stopnia
anaplazji i stopnia zaawansowania klinicznego. Cystoskopia jest podstawow¹
metod¹ s³u¿¹c¹ rozpoznawaniu nieinwazyjnego raka pêcherza moczowego. Odró¿nienie raka pêcherza moczowego w postaci egzofitycznej od zdrowej luzówki pêcherza jest wzglêdnie ³atwe w cystoskopii, niestety rak pêcherza wystêpuje nie tylko w postaci egzofitycznej, istniej¹ zmiany p³askie, jak carcinoma
in situ i obszary dysplazji komórkowej, których mo¿na nie dostrzec w cystoskopii przeprowadzanej w wietle bia³ym, tak¿e zmiany bardzo ma³e lub znajduj¹ce siê w nietypowej lokalizacji mog¹ zostaæ pominiête podczas cystoskopii
b¹d przy elektroresekcji. Wi¹¿e siê to z nastêpowym zwiêkszonym odsetkiem
guzów nawrotowych, dlatego poszukujemy metody bardziej precyzyjnej ni¿ cystoskopia wykonywana w warunkach wiat³a bia³ego. Diagnostyka fotodynamiczna, PDD (Photodynamic Diagnosis) jest to metoda oparta na preferencyjnej
akumulacji fotoaktywnych porfiryn w komórkach nowotworowych w porównaniu z komórkami prawid³owego uroepithelium i zdolnoci wiecenia tych¿e komórek nowotworowych na czerwono w wietle ultrafioletowym, co umo¿liwia
ich precyzyjn¹ lokalizacj¹. Celem pracy by³o okrelenie wp³ywu diagnostyki fotodynamicznej PDD przy u¿yciu fotouczulacza - Hexvixu na rozpoznawanie
zmian nowotworowych w pêcherzu moczowym oraz wynikaj¹c¹ z tego rzeczywist¹ ocenê radykalnoci przezcewkowej elektroresekcji w leczeniu nieinwazyjnych raków pêcherza moczowego. Badaniem objêto 80 chorych w tym 40
(50%) ze zweryfikowanym rozpoznaniem nienaciekaj¹cego miêniówki raka
pêcherza moczowego oraz 40 (50%) chorych diagnozowanych z powodu podejrzenia raka pêcherza moczowego. Pacjentom podawano do pêcherza moczowego 50 ml 8-milimolowego roztworu chlorowodorku estru kwasu amninolewulinowego w buforze fosforowym na co najmniej jedn¹ godzinê przed cystoskopi¹. Nastêpnie przeprowadzano cystoskopiê w wietle bia³ym. Liczba i lokalizacja zmian oraz miejsc podejrzanych by³a nanoszona na diagram pêcherza moczowego kolorem niebieskim. Nastêpnie pêcherz by³ kontrolowany z wykorzystaniem cystoskopii fluorescencyjnej. Wszystkie zmiany opisane, jako guzy
i miejsca podejrzane uwidocznione jedynie w wietle ultrafioletowym by³y nanoszone czerwonym kolorem na diagram pêcherza moczowego obok naniesionych ju¿ wczeniej na niebiesko zmian widocznych w cystoskopii w wietle
bia³ym. Cystoskopia fluorescencyjna by³a traktowana, jako badanie uzupe³niaj¹ce w stosunku do cystoskopii w wietle bia³ym, a nie, jako jej zastêpstwo.
Zastosowanie diagnostyki fotodynamicznej PDD zwiêkszy³o wykrywalnoæ: dysplastycznych zmian p³askich o 90,48%, zmian o charakterze raka ródnab³onkowego o 100%, guzów TaG1 i T1G1 nierozpoznanych podczas cystoskopii w
wietle bia³ym, co mia³o wp³yw na postêpowanie terapeutyczne u 32,5% chorych badanej grupy. Zabieg TURBT (Trans Urethral Resection of Bladder Tumor)
przeprowadzony po kontrol¹ metody fotodynamicznej jest wiêc procedur¹ bardziej dok³adn¹ i bardziej radykaln¹ ani¿eli wykonany w warunkach wiat³a bia³ego, ponadto zmniejsza wspó³czynnik nawrotów choroby o 0,02 nawrotu/
miesi¹c/pacjenta.
(NEFROL. DIAL. POL. 2010, 14, 176-181)

Optimalization of the diagnosis of tumors of the bladder
using photodynamic diagnosis
Bladder cancer is a serious problem of urological oncology. Seventy percent of bladder tumors present as non-muscle invasive bladder cancer and the
rest as muscle invasive disease. 50-70% of the patients with non-muscle inva176
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sive bladder cancer suffer a local recurrence, whereas in 10-30% of the patients
a progression is observed. The current standard for diagnosing bladder cancer
is by white light cystoscopy. Macroscopic tumors are relatively easy to visualize
but carcinoma in situ (Cis), dysplasia and small tumors of non typical location
can be overlooked. It is connected with high rate of recurrence and because of
it we are looking for new method. PDD (Photodynamic Diagnosis) is based on
the preferential accumulation of photoactive porphyrins in neoplastic cells, which
fluoresce red under blue light illumination, enabling visualization of the tumor.
A total of 80. patients with known bladder cancer in stages Ta, Tis or T1 and
grade G1-G3, half of the patients with suspected bladder cancer, half of the
patients diagnosed by hematuria, usg, urography were recruited. Patients underwent bladder instillation with 50 ml of 8 mM solution of HAL hydrochloride in
phosphate buffered saline through a Foley catheter. The solution was retained
for at least 1 hour before cystoscopy. After the HAL (hexaminolevulinate) solution was evacuated the bladder was inspected by white light cystoscopy. Lesions or suspicious areas were classified and mapped onto bladder chart by
blue colour. The bladder was then inspected by HAL fluorescence cystoscopy.
Lesions or suspicious areas were classified and mapped onto bladder chart by
red colour. Fluorescence cystoscopy was a supplementary procedure but not
substitutional procedure. Biopsies were taken from all mapped areas. The aim
of the work was to determine influence Photodynamic Diagnosis' with Hexvix
on neoplastic lesions' recognition in the bladder and estimate, how Photodynamic Diagnosis improve the TURBT (Trans Urethral Resection of Bladder Tumor
) in patients with non-muscle invasive bladder cancer. PDD improves the detection of: dysplastic flat leasions by 90,48%, carcinoma in situ lesions by 100%,
TaG1 and T1G1 tumours, which are undetected during white light, so fluorescence cystoscopy improves the detection of neoplastic lesions and dysplasia
in patients with bladder cancer compared with white light cystoscopy, leading
to improved treatment in 32,5% patients. Fluorescence-controlled resection of
lesions is more precise and radical procedure compared with white light TURBT
and decrease recurrence rates by 0,02/recurrence/month/patient.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2010, 14, 176-181)

Wstêp
Rak pêcherza moczowego stanowi powa¿ny problem onkologii urologicznej, jest
czwart¹, co do czêstoci przyczyn¹ zgonu
wród nowotworów z³oliwych u mê¿czyzn
oraz piêtnast¹ wród kobiet. Rak przejciowokomórkowy pêcherza moczowego  TCC
(Transitional cell carcinoma) stanowi heterogenn¹ grupê guzów. Podobne morfologicznie guzy maj¹ ró¿n¹ biologiê i zachowuj¹ siê odmiennie. Rak pêcherza moczowego wystêpuje w postaci: nienaciekaj¹cej
miêniówki w³aciwej (nieinwazyjnej), w oko³o 70% przypadków i inwazyjnej w oko³o 30%
[1,9,36,37,39]. Raki nieinwazyjne maj¹
sk³onnoæ do nawracania w 50 do 70% przypadków. 10 do 30% wród guzów nawrotowych wykazuje progresjê w zakresie stopnia anaplazji i stopnia zaawansowania klinicznego. Cystoskopia jest podstawow¹
metod¹ s³u¿¹c¹ rozpoznawaniu nieinwazyjnego raka pêcherza moczowego [2]. Odró¿nienie raka pêcherza moczowego w postaci egzofitycznej od zdrowej luzówki pêcherza jest wzglêdnie ³atwe w cystoskopii, niestety rak pêcherza wystêpuje nie tylko w
postaci egzofitycznej, istniej¹ zmiany p³askie, jak ca in situ i obszary dysplazji komórkowej, których mo¿na nie dostrzec w
cystoskopii przeprowadzanej w wietle bia³ym, tak¿e zmiany bardzo ma³e lub znajduj¹ce siê w nietypowej lokalizacji mog¹ zostaæ pominiête podczas cystoskopii b¹d
przy elektroresekcji [3,11,18,27,28]. Wi¹¿e
siê to z nastêpowym zwiêkszonym odsetkiem guzów nawrotowych, dlatego poszukujemy metody bardziej precyzyjnej, która
zmniejsza³aby wp³yw b³êdu operatora, na

jakoæ elekroresekcji i pozwala³a na rozpoznanie wszystkich zmian nowotworowych
obecnych w pêcherzu moczowym, a tym
samym mog³aby zwiêkszyæ radykalnoæ
elektroresekcji guzów pêcherza, obni¿yæ
odsetek guzów nawrotowych, przed³u¿yæ
interwa³y czasowe od elektroresekcji do
wyst¹pienia nawrotu i obni¿yæ odsetek progresji. Wydaje siê, ¿e powy¿sze kryteria
mo¿e spe³niaæ diagnostyka fotodynamiczna, PDD (Photodynamic Diagnosis).
Diagnostyka fotodynamiczna, PDD
(Photodynamic Diagnosis) jest to metoda
oparta na preferencyjnej akumulacji fotoaktywnych porfiryn w komórkach nowotworowych w porównaniu z komórkami prawid³owego uroepithelium i zdolnoci wiecenia
tych¿e komórek nowotworowych na czerwono w wietle ultrafioletowym, co umo¿liwia
ich precyzyjn¹ lokalizacj¹. wiecenie jest
wywo³ane interakcj¹ pomiêdzy odpowiedni¹
d³ugoci¹ fali wietlnej, w tym przypadku o
d³ugoci 405 nm, a czynnikiem uczulaj¹cym
na wiat³o tzw. fotouczulaczem, fotosensytyzerem, który stanowi kwas aminolewulinowy lub jego pochodne, podany przed zabiegiem TURBT (Trans Urethral Resection
of Bladder Tumor) do pêcherza moczowego [26,30,40,45].
Dobrze widoczne zmiany mo¿na precyzyjnie resekowaæ, poniewa¿ ka¿da nieusuniêta zmiana wieci na czerwono w wietle
ultrafioletowym, dziêki temu mo¿emy usun¹æ je wszystkie i w ca³oci, gdy¿ istnieje
kontrola dziêki w³¹czeniu wiat³a ultrafioletowego.
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Cel pracy
Celem pracy by³o okrelenie wp³ywu diagnostyki fotodynamicznej PDD (Photodynamic Diagnosis) przy u¿yciu fotouczulacza Hexvixu na rozpoznawanie zmian nowotworowych w pêcherzu moczowym oraz wynikaj¹c¹ z tego rzeczywist¹ ocenê radykalnoci przezcewkowej elektroresekcji TURBT
(Trans Urethral Resection of Bladder Tumor)
w leczeniu nienaciekaj¹cych miêniówki raków pêcherza moczowego.
Materia³ i metoda

Badaniem objêto 80 chorych w tym 40 (50%)
ze zweryfikowanym rozpoznaniem raka pêcherza
moczowego o stopniu zaawansowania pTa, pT1
lub pTis i stopniu z³oliwoci od G1 do G3 oraz 40
(50%) chorych diagnozowanych z powodu podejrzenia raka pêcherza moczowego w oparciu o
wywiad - krwiomocz, badanie ultrasonograficzne
lub urografiê. Pacjentom podawano do pêcherza
moczowego 50ml 8-milimolowego roztworu chlorowodorku estru kwasu amninolewulinowego w
buforze fosforowym tzw. Hexvix-u na co najmniej
jedn¹ godzinê przed cystoskopi¹. Nastêpnie pacjenci byli poddawani lokalnej lub ogólnej anestezji, pêcherz moczowy by³ opró¿niany z moczu i
fotouczulacza, a póniej badany endoskopowo.
Najpierw przeprowadzano cystoskopiê w wietle
bia³ym. Liczba i lokalizacja zmian oraz miejsc podejrzanych by³a klasyfikowana, jako raki lub Cis miejsca podejrzane i nanoszona na diagram pêcherza moczowego kolorem niebieskim. Nastêpnie pêcherz by³ kontrolowany z wykorzystaniem
cystoskopii fluorescencyjnej. Wszystkie zmiany
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opisane, jako guzy i miejsca podejrzane uwidocznione jedynie w wietle ultrafioletowym by³y nanoszone czerwonym kolorem na diagram pêcherza
moczowego obok naniesionych ju¿ wczeniej na
niebiesko zmian widocznych w cystoskopii w wietle bia³ym. Cystoskopia fluorescencyjna by³a traktowana, jako badanie uzupe³niaj¹ce w stosunku
do cystoskopii w wietle bia³ym, a nie, jako jej zastêpstwo. Ze wszystkich miejsc zaznaczonych na
diagramie pêcherza moczowego opisanych, jako
raki i zmiany podejrzane pobierano kleszczykami
wycinki do badania histopatologicznego i umieszczano w oddzielnych buteleczkach, wszystkie opisane zmiany by³y resekowane. Pobierano równie¿ materia³ z dna po elektroresekcji guza, który
by³ osobno przesy³any do badania histopatologicznego. Zabiegi by³y przeprowadzane przy u¿yciu
aparatury firmy STORZ: lampy ksenonowej D - Light z podwójnym ród³em wiat³a, generuj¹cej
wiat³o ultrafioletowe o d³ugoci fali 405 nm, kamery TELECAM SL-PDD posiadaj¹cej odpowiednie filtry do rejestracji obrazu cystoskopowego w
ultrafiolecie oraz optyki ze zintegrowanym wiat³owodem, wyposa¿onej w filtry umo¿liwiaj¹ce obserwacjê pêcherza moczowego w wietle bia³ym i
ultrafioletowym.
Wyniki
Rozpoznanie ostateczne raka urotelialnego pêcherza moczowego lub dysplazji
postawiono u 52 (65%) z 80 poddanych badaniu chorych, z czego u 36 (45%) chorych
by³ to wynik badania histopatologicznego
materia³u pobranego ze zmian widocznych
w wietle bia³ym, a 16 (20%) chorych mia³o
postawione rozpoznanie na podstawie badania histopatologicznego materia³u pobranego ze zmian widocznych w cystoskopii fluorescencyjnej. Dziêki cystoskopii przeprowadzanej w wietle bia³ym rozpoznano: dysplazjê u 2 chorych, TaG1 u 9 chorych, TaG2
u 6 chorych, T1G1 u 11 chorych, T1G2 u 5
chorych, T1G3 u 3 chorych, nie rozpoznano ca in situ. Uzupe³nienie cystoskopii przeprowadzonej w wietle bia³ym diagnostyk¹
fotodynamiczn¹ pozwoli³o na postawienie
rozpoznania dysplazji u 10 chorych, T1G1
u 1 chorego, T1G2 u 1 chorego, T1G3 u
jednego chorego oraz carcinoma in situ u 3
chorych. Razem 52 chorych.
Oceniano równie¿ u ilu chorych wykryto
dodatkowe zmiany na poszczególnych cianach pêcherza moczowego. W wietle ultrafioletowym rozpoznawano dodatkowe
guzy na cianie prawobocznej u 13 chorych,
na cianie tylnej u 12 chorych, na cianie
lewobocznej u 10 chorych, w trójk¹cie u 6
chorych, w szczycie pêcherza u 4 badanych,
w cewce moczowej u 2 chorych oraz na cianie przedniej u 1 chorego.
Analizowano tak¿e wyniki przeprowadzonych badañ pod k¹tem liczby rozpoznanych dodatkowo zmian nowotworowych i
dysplastycznych dziêki zastosowaniu PDD,
a nie w aspekcie postawionych diagnoz,
poniewa¿ zmiany u poszczególnych chorych
mog¹ byæ mnogie, a rozpoznania postawione na podstawie materia³u pobranego ze
zmian widocznych w cystoskopii wiat³a bia³ego i cystoskopii fluorescencyjnej mog¹ siê
pokrywaæ. Na ogóln¹ liczbê rozpoznanych
zmian dysplastycznych i nowotworowych 89
(100%) w wietle bia³ym wykryto 54
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Tabela I
Porównanie rozpoznañ uzyskanych w endoskopii w wietle bia³ym i ultrafioletowym.
Comparision of diagnosis obtained in white light endoscopy and fluorescence endoscopy.
Ilo  æ zm ia n
w  w ie tle b ia ³ y m

R o zp o zn a n ie h is t-p a t

Uroepithelium
Zm iany
nienow otw orow e

Stan zapalny
Razem
Dy splazja
TaG1
TaG2

Zm iany
now otw orow e

T1G1
T1G2
T1G3
Ca in situ
Razem

Ilo  æ zm ia n
d o d a tk o w y c h
w  w ie tle
u ltra fio le to w y m

Ilo  æ zm ia n
w  w ie tle
u ltra fio le to w y m *

1

4

5

2,3%

9,3%

11,6%

17

21

38

39,5%

48,8%

88,4%

18

25

43

41,8%

58,2%

100%

2

19

21

2,24%

21,34%

23,59%

18

4

22

20,22%

4,49%

24,71%

6

3

9

6,74%

3,37%

10,11%

16

2

18

17,97%

2,24%

20,22%

8

2

10

8,98%

2,24%

11,23%

4

2

6

4,49%

2,24%

6,74%

0

3

3

0,0%

3,37%

3,37%

54

35

89

60,67%

39,33%

100,0%

*Wszystkie zmiany widoczne w wietle bia³ym by³y widoczne równie¿ w wietle ultrafioletowym
Tabela II
Skutecznoæ diagnostyczna endoskopii pêcherza moczowego w wietle bia³ym i ultrafioletowym.
Lesion detection rates of white light endoscopy and fluorescence endoscopy.
H is t-p a t

n

Dy splazja

21

TaG1

22

TaG2

9

T1G1

18

T1G2

10

T1G3

6

Ca in situ

3

 w ia t³ o b ia ³ e

 w ia t³ o u ltra fio le to w e

2

19

9,52%

90,48%

18

4

82%

18%

6

3

67%

33%

16

2

89%

11%

8

2

80%

20%

4

2

66,67%

33,33%

0

3

0,00%

100,00%

(60,67%) zmiany. By³y to: 2 (2,24%) zmiany dysplastyczne, 18 guzów (20,22%) TaG1,
6 guzów (6,74%) TaG2, 16 zmian nowotworowych (17,97%) T1G1, 8 zmian nowotwo-

p
<0,001
<0,001
0,086
<0,001
0,008
0,756
0,029

rowych ( 8,98%) T1G2 oraz 4 zmiany nowotworowe (4,49%) T1G3. Nie wykryto ani
jednej zmiany o charakterze carcinoma in
situ. Wszystkie wy¿ej wymienione zmiany
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Tabela III
Porównanie czêstoci wznów raka pêcherza moczowego w zale¿noci od stosowanej metody diagnostycznej.
Recurrance rate - RR in white light endoscopy in comparision to fluorescence endoscopy.
N a w ro to w o  æ
(R R -re c u rra n c e ra te )

L ic zb a
p a c je n tó w
z n a w ro ta m i

N a w ro to w o  æ (lic zb a n a w ro tó w / m ie s . )
rednia

odch. std.

m in

Me

m ax

przed PDD

29

0,093

0,101

0

0,06

0,33

po PDD

29

0,073

0,080

0

0,06

0,30

istotnoæ ró¿nic

p<0,001

Tabela IV
Wykrywalnoæ ca in situ przy zastosowaniu metody PDD.
Detection ca in situ by PDD.
L ic zb a
badanych

W y k ry w a ln o  æ c a in s itu
z za s to s o w a n ie m m e to d y P D D

Schm idbauer [43] Urol. 2004, 171, 135-138

211

97%

Fradet [20] J. Urol. 2007, 178, 62-67

196

92%

Jocham [24] J. Urol. 2005, 74, 862-866

146

95%

Dobrow olska [10]

80

100%

Tabela V
Odsetek dodatkowo rozpoznanych guzów Ta i T1 dziêki zastosowaniu metody PDD.
Additional Ta or T1 lesions detected by PDD.
L ic zb a
badanych

% d o d a tk o w o
ro zp o zn a n y c h g u zó w Ta

% d o d a tk o w o
ro z p o z n a n y c h g u z ó w T 1

Grossm an[20]
J. Urol. 2007; 178: 62-67

289

17%

13,6%

Dobrow olska [10]

80

22,6%

17,6%

by³y równie¿ widoczne w wietle niebieskim,
w którym dodatkowo wykryto 35 (39,33%)
zmian nowotworowych lub dysplastycznych.
Wród zmian wykrytych dodatkowo w cystoskopii fluorescencyjnej nale¿y wymieniæ:
19 (21,34%) zmian dysplastycznych, 4
brodawczaki (4,49%) TaG1, 3 brodawczaki
(3,37%) TaG2, 2 guzy (2,24%) T1G1, 2
guzy ( 2,24%) T1G2, 2 zmiany nowotworowe (2,24%) T1G3 i 3 raki ródnab³onkowe (3,37%), ca in situ. Tabela I przedstawia
porównanie ilociowe i odsetkowe rodzaju
rozpoznanych zmian dziêki zastosowaniu
standardowej cystoskopii i cystoskopii fluorescencyjnej. Tabela II prezentuje skutecznoæ diagnostyczn¹ endoskopii pêcherza
moczowego w wietle bia³ym i w wietle ultrafioletowym.
Analizowano tak¿e, jaki by³ odsetek rozpoznañ fa³szywie dodatnich. Dla wiat³a bia³ego wynosi³ on 25%, a dla cystoskopii fluorescencyjnej 41,66%, odsetek ten nale¿y
wi¹zaæ z bardzo dok³adn¹ analiz¹ wszystkich najmniejszych zmian budz¹cych podejrzenie ca in situ, gdy pobierano wycinki, które okaza³y siê zmianami niez³oliwymi.
Oceniano równie¿ nawrotowoæ, czyli
iloæ wznów w jednostce czasu (miesi¹ce), która przypada³a na pacjenta, w oparciu o wspó³czynnik czêstoci wznowy - recurrence rate
(RR) liczony wg wzoru RR = liczba wznów/liczbê miesiêcy obserwacji x 100%. rednia nawrotowoæ chorych operowanych jedynie w
wietle bia³ym by³a wy¿sza i wynosi³a 0,093
nawrotu/miesi¹c/pacjenta, a wród chorych
operowanych w warunkach PDD ni¿sza równa
0,073 nawrotu/miesi¹c/pacjenta, istotnoæ
ró¿nic by³a statystycznie znamienna. W tabeli III porównano nawrotowoæ przed prze-

prowadzeniem PDD i po jej zastosowaniu,
z uwzglêdnieniem istotnoci ró¿nic.
Omówienie
Cystoskopia jest podstawow¹ metod¹
s³u¿¹c¹ rozpoznawaniu nieinwazyjnego
raka pêcherza moczowego, dziêki niej mo¿emy oceniæ mnogoæ guzów, ich wielkoæ,
strukturê, lokalizacjê oraz typ wzrostu. ¯adna metoda diagnostyczna ani ¿aden z dotychczas stosowanych markerów raka pêcherza moczowego nie mo¿e zast¹piæ badania cystoskopowego. Skutecznoæ tej
metody w odniesieniu do guzów egzofitycznych wydaje siê byæ niepodwa¿alna i nadal
pozostaje standardem postêpowania diagnostycznego w obowi¹zuj¹cych zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jednak metoda ta czêsto pozostawia nierozpoznanymi zmiany p³askie, o
charakterze ca in situ, których obecnoæ
znacznie pogarsza rokowanie. Obecnoæ
zmian typu ca in situ zwiêksza ryzyko progresji guza. Wczesne rozpoznanie zmian o
tym charakterze umo¿liwia zastosowanie
resuscytacji lokalnego uk³adu odpornociowego pêcherza moczowego poprzez u¿ycie ródpêcherzowej immunoterapii BCG i
mo¿e zahamowaæ rozwój choroby. W cystoskopii w wietle bia³ym zdarza siê równie¿
pomin¹æ bardzo drobne 2-3 mm zmiany brodawczakowate, które staj¹ siê ród³em
nawrotu, a czasem nawet progresji oraz
zmiany dysplastyczne, które s¹ pierwsz¹
stacj¹ na drodze rozwoju nowotworu inwazyjnego [3,18,27,28]. Cheng i wspó³pracownicy stwierdzili w 1999 roku, ¿e 4 na 26 chorych (15%) z dysplazj¹ redniego stopnia
rozwinie w ci¹gu 3,5 roku raka urothelialnego o najwy¿szym stopniu z³oliwoci G3, a
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u 3 z nich bêdzie to ju¿ nowotwór inwazyjny [4,44,47]. W przeprowadzonym badaniu
dziêki zastosowaniu diagnostyki fotodynamicznej rozpoznano a¿ o 90,5% wiêcej
zmian dysplastycznych ni¿ w cystoskopii
wiat³a bia³ego. Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e granica pomiêdzy dysplazj¹
du¿ego stopnia a rakiem ródnab³onkowym
jest bardzo niewielka i rodzaj postawionego
rozpoznania w du¿ej mierze zale¿y od histopatologa i jest ocen¹ subiektywn¹ [38].
Sherkey znalaz³ rozbie¿noci w raportach
histopatologicznych gdzie 15 z 69 opisanych
raków ródnab³onkowych sklasyfikowano
jako dysplazjê, a 8 z 27 zmian dysplastycznych opisano jako ca in situ [44].
Urolog usuwa zatem tylko te guzy, które s¹ widoczne i od sprawnoci oka operatora w du¿ej mierze zale¿y radykalnoæ elektroresekcji, która ma ogromny wp³yw na
wyleczenie lub dalszy rozwój choroby [2,3].
Od lat poszukiwano metody, która pozwoli³aby, zmniejszyæ wp³yw ludzkiego b³êdu na rozwój choroby i uczyniæ zmiany nowotworowe w pêcherzu moczowym tak widocznymi, by trudno je by³o pomin¹æ. Zastosowanie diagnostyki fotodynamicznej
nowotworów pozwala na uwidocznienie
wszystkich zmian nowotworowych w pêcherzu moczowym, nawet tych niewidocznych
w cystoskopii wiat³a bia³ego. Fluorescencyjna fotodetekcja zmian nowotworowych
nab³onka urotelialnego zosta³a po raz pierwszy opisana w 1994 roku przez Krigmair'a,
mimo ¿e minê³o ju¿ od tego czasu 15 lat nie
jest to metoda standardowo stosowana w
diagnostyce raka pêcherza, choæ wiele przes³anek przemawia za jej wprowadzeniem do
obowi¹zuj¹cego schematu postêpowania.
Najczêciej stosowanym fotouczulaczem i
pierwszym wprowadzonym na rynek farmaceutyczny by³ kwas 5-alfa-aminolewulinowy,
w przeprowadzonym badaniu u¿yto najnowszego fotouczulacza bêd¹cego estrem kwasu 5-alfa-aminolewulinowego, o nazwie handlowej Hexvix, który jest substancj¹ bardziej
lipofiln¹ od swego prekursora, dziêki czemu ³atwiej, szybciej i podany w mniejszym
stê¿eniu podlega akumulacji w komórkach
nowotworowych [17]. Jest to zwi¹zane z
wiêksz¹ tendencj¹ do tworzenia agregatów
hydrofobowych ni¿ kwas 5-alfa-aminolewulinowy. Zwi¹zek ten wykazuje du¿e powinowactwo do obszarów o du¿ej zawartoci
cholesterolu i lipoprotein [22,23,24]. Dopêcherzowe podanie fotosensytyzera, na jedn¹ do dwóch godzin przed cystoskopi¹ powoduje, ¿e komórki nowotworowe, które
poch³onê³y fotouczulacz wiec¹ na czerwono w wietle ultrafioletowym, dziêki czemu
³atwo jest uwidoczniæ tkankê nowotworow¹
[33,34]. wiat³o ultrafioletowe dzia³a tylko na
powierzchni skóry i b³ony luzowej jam cia³a, natomiast nie przenika w g³¹b ale nie stanowi to ograniczenia w stosowaniu tej metody w diagnostyce nowotworów nieinwazyjnych, a wiêc siêgaj¹cych na okrelon¹
g³êbokoæ b³ony luzowej pêcherza moczowego, gdy¿ wiemy, ¿e fluorescencja protoporfiryn jest ograniczona do nab³onka urothelialnego i nie przekracza b³ony podstawnej -lamina propria, podobnie jak nowotwory
nieinwazyjne pêcherza moczowego.
Dobrze widoczne zmiany mo¿na precyzyjnie resekowaæ, poniewa¿ ka¿da nieusuniêta zmiana wieci na czerwono w wietle
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ultrafioletowym, dziêki temu mo¿emy usun¹æ je wszystkie i w ca³oci, gdy¿ istnieje
precyzyjna kontrola dziêki w³¹czeniu wiat³a ultrafioletowego. Wycinaj¹c guzy dok³adnie z marginesem dostarczamy materia³u do
badania histopatologicznego i jest to materia³ kompletny, w którym nie brakuje zmian
p³askich, niewidocznych w cystoskopii w
wietle bia³ym, a których obecnoæ jest tak
wa¿na rokowniczo i ma wp³yw na decyzje
terapeutyczne, zw³aszcza jeli towarzyszy
innym zmianom nowotworowym.
Jakie s¹ zatem zalety diagnostyki fotodynamicznej?
Daje ona mo¿liwoæ rozpoznania zmian
p³askich, czyli raka ródnab³onkowego  ca
in situ i stanów przedrakowych np.: dysplazji [5,7,46,48], które ³atwo pomin¹æ w cystokopii w wietle bia³ym. W cystoskopii fluorescencyjnej, ca in situ rozpoznano a¿ u 53%
pacjentów wiêcej ni¿ w cystoskopii w wietle bia³ym [6,20,48,49]. W materia³ach prezentowanych przez Fradeta, Jochama oraz
Schmidbauera przy u¿yciu cystoskopii fluorescencyjnej rozpoznano raka ródnab³onkowego a¿ u 92-97% chorych [20,24,25,
43,46,49].
W przeprowadzonym badaniu w obrazie cystoskopii fluorescencyjnej wykryto
100% zmian o charakterze ca in situ.
W tabeli IV zestawiono wykrywalnoæ
raka ródnab³onkowego pêcherza moczowego z wykorzystaniem diagnostyki fotodynamicznej u kilku autorów. W materiale
Schmidbauera w grupie 211 chorych wykrywalnoæ ta wynosi³a 97%, w badaniu prowadzonym przez Fradeta na grupie 196
chorych wykrywalnoæ ca in situ osi¹gnê³a
wartoæ 92%, Jocham w materiale 146 chorych wykry³ raka ródnab³onkowego u 95%.
W prezentowanej pracy dziêki zastosowaniu metody PDD wykryto wszystkie zmiany
o charakterze ca in situ.
PDD ogranicza koniecznoæ wykonywania biopsji jedynie do miejsc, które wiec¹
w wietle ultrafioletowym, a wiêc redukuje
liczbê biopsji zbytecznych podczas tzw.
mappingu, które gro¿¹ rozsiewem tkanki
guza.
Zastosowanie diagnostyki fotodynamicznej zapobiega pominiêciu przy TURBT
ma³ych trudno dostrzegalnych zmian w
wietle bia³ym i jak donosz¹ dane z pimiennictwa zwiêksza wykrywalnoæ raka pêcherza od 87 do 96%, czyli o 25-30% wiêcej
ni¿ podczas standardowej, wykonywanej w
wietle bia³ym cystoskopii [7,12,15,19,
20,22-24,29,31,35,41,42,48]. Specyficznoæ
jest ni¿sza z uwagi na obecnoæ zmian zapalnych [7,15,16,21,22,29,32,41]. Mo¿na to
³atwo zauwa¿yæ szczególnie wród pacjentów poddanych wczeniej chemioterapii dopêcherzowej, BCG-terapii, czy po elektroresekcji zmian w pêcherzu moczowym
[13,14]. Dlatego zaleca siê aby PDD stosowaæ u pacjentów jeszcze nieleczonych, a jeli po leczeniu to w odpowiednim odstêpie
czasowym, aby daæ czas na wygojenie siê
ran w luzówce pêcherza.
W prezentowanej pracy uzyskano wyniki porównywalne z wynikami publikowanymi w literaturze wiatowej, przedstawiaj¹
siê one nastêpuj¹co: dziêki cystoskopii fluorescencyjnej rozpoznano o 90,5% wiêcej
zmian dysplastycznych, 18% wiêcej guzów
TaG1, 33% wiêcej guzów TaG2, 11% wiê-
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cej TlG1, 20% wiêcej T1G2, 33,3% wiêcej
zmian T1G3 oraz wszystkie zamiany o charakterze ca in situ, a wiêc 100%. Wykrywalnoæ w technice PDD w zakresie zmian dysplastycznych, brodawczaków TaGl, guzów
TlG1, guzów T1G2 oraz raka ródnab³onkowego by³a statystycznie znamienna, wiêksza ni¿ podczas standardowej cystoskopii w
wietle bia³ym.
W tabeli V porównano wyniki badañ w³asnych z wynikami Grossmana, który w materiale 289 chorych z rakiem pêcherza moczowego dziêki technice PDD dodatkowo
rozpozna³ o 17% guzów Ta wiêcej i o 13, 6%
guzów T1 wiêcej ni¿ w standardowej cystoskopii w wietle bia³ym [20]. Wyniki uzyskane w prezentowanej pracy s¹ zbli¿one do
wyników Grossmana.
W randomizowanych prospektywnych
badaniach udowodniono, ¿e PDD znacznie
zmniejsza odsetek guzów rezydualnych
[8,13,28,34,42], a to w konsekwencji powoduje wyd³u¿enie czasu prze¿ycia bez nawrotu
choroby, obni¿a wspó³czynnik nawrotów, co
uda³o siê równie¿ udowodniæ w przedstawionej pracy. rednia nawrotowoæ po elektroresekcji wykonanej w warunkach wiat³a bia³ego by³a wy¿sza i wynosi³a 0,093 nawrotu/
miesi¹c/pacjenta a po elektroresekcji w wietle ultrafioletowym, po podaniu fotouczulacza by³a ni¿sza równa 0,073 nawrotu/miesi¹c/pacjenta, (tabela 11) istotnoæ ró¿nic
by³a statystycznie znamienna.
Diagnostyka fotodynamiczna z wykorzystaniem Hexvixu stanowi niew¹tpliwie udoskonalenie wczesnej diagnostyki raka pêcherza moczowego.
Wykrycie zmian nowotworowych przy
u¿yciu PDD, których nie zauwa¿ono w wietle bia³ym skutkowa³o zmian¹ decyzji terapeutycznej u 9-22% chorych [12]. Na przyk³ad przeoczenie zmiany o charakterze ca
in situ w pierwszej cystoskopii, mo¿e powodowaæ, ¿e zmiana ta bêdzie rozpoznana jako
nawrotowa przy kolejnym TURBT, a jeli chory by³ ju¿ wczeniej poddany na przyk³ad
uzupe³niaj¹cej chemioterapii dopêcherzowej
z powodu przynale¿noci do zwiêkszonej
grupy ryzyka nawrotu i progresji choroby, to
obecnoæ nierozpoznanego wczeniej ca in
situ mo¿e byæ traktowana jako jej niepowodzenie i sk³oniæ do leczenia chorego poprzez
cystectomiê, czego mo¿naby unikn¹æ rozpoznaj¹c pierwotnie ca in situ i lecz¹c chorego
poprzez dopêcherzowe wlewki BCG. Podobnie przedstawiæ mo¿na przypadek gdy pierwsza elektroresekcja guza jest niekompletna,
wówczas przy kontroli cystoskopowej zostaje
rozpoznana jako nawrót choroby i powoduje, ¿e chory mo¿e zostaæ poddany chemioterapii dopêcherzowej czy zwiêkszonej kontroli cystoskopowej. PDD powoduje wiêc, ¿e
rozpoznajemy nie tylko zmiany niewidoczne
w cystoskopii wiat³a bia³ego, PDD ma równie¿ wp³yw na sprecyzowanie, ucilenie leczenia i sprawia, ¿e jest ono adekwatne do
stopnia zaawansowania choroby nowotworowej w pêcherzu moczowym.
Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badañ
mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski:
1. Zastosowanie diagnostyki fotodynamicznej spowodowa³o wykrycie dodatkowych
zmian nowotworowych i dysplastycznych, co
mia³o wp³yw na postêpowanie terapeutyczne

u 32,5% chorych badanej grupy.
2. Zastosowanie diagnostyki fotodynamicznej PDD zwiêkszy³o wykrywalnoæ:
a. dysplastycznych zmian p³askich o
90,48%, co jest znamienne statystycznie,
p<0,001, (zmiany te s¹ traktowane jako stany przedrakowe w raku pêcherza moczowego a w wiêkszoci przypadków nie s¹
widoczne w cystoskopii standardowej
wiat³a bia³ego).
b. zmian o charakterze raka ródnab³onkowego o 100%, co jest znamienne statystycznie, p=0,029, (to zmiany które stanowi¹ wysoce niekorzystny czynnik prognostyczny u chorych z rakiem pêcherza
moczowego, a ich obecnoæ zwiêksza ryzyko wznowy i progresji procesu nowotworowego).
c. guzów TaG1 i T1G1 nierozpoznanych
podczas cystoskopii w wietle bia³ym, co
jest znamienne statystycznie, p<0,001. (Pozostawienie tych guzów w pêcherzu moczowym po elektroresekcji mo¿e stanowiæ
ród³o tzw. wczesnych nawrotów i staje siê
przyczyn¹ progresji choroby i zwiêkszonej
liczby operacji TURBT).
3. Zabieg TURBT przeprowadzony po
kontrol¹ metody fotodynamicznej jest procedur¹ bardziej dok³adn¹ i bardziej radykaln¹ ani¿eli wykonany w warunkach wiat³a bia³ego.
4. Przeprowadzenie zabiegu TURBT
pod kontrol¹ PDD zmniejsza wspó³czynnik
nawrotów choroby o 0,02 nawrotu/miesi¹c /pacjenta, co jest wysoce znamienne
statystycznie, p<0,001
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