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Terapia fotodynamiczna nawrotowych
powierzchownych nowotworów pêcherza
moczowego
Wstêp: Wprowadzenie metody fotodynamicznej do diagnostyki i leczenia powierzchownych nowotworów pêcherza moczowego umo¿liwi³o rozpoznawanie
zmian nowotworowych niewidocznych w wietle bia³ym cystoskopii jak równie¿ ich niszczenie poprzez odpowiedniej d³ugoci fali wiat³o wywo³uj¹ce reakcjê chemiczn¹ fotouczualacza gromadzonego w komórkach nowotworowych.
Celem pracy by³o ustalenie zasad terapii fotodynamicznej (PDT) w powierzchownych nowotworach pêcherza moczowego z wykorzystaniem energii rozproszonego wiat³a lasera u chorych z nawrotowymi zmianami opornymi na leczenie
dopêcherzowe. Materia³ i metody. Od listopada 2000 do listopada 2003 przeprowadzono ponad 140 zabiegów PDT pêcherza moczowego u 78 chorych na powierzchowne nowotwory. Analizie poddano 49 chorych (35 mê¿czyzn i 14 kobiet) z potwierdzonym histopatologicznie powierzchownym nowotworem pêcherza moczowego (16 pTis, 18 pTa G1, 6 pTa G2, 2 pTa G3, 3 pT1 G1, 2 pT1G2,
2 pT1 G3) i ponad 12 miesiêcznym okresem obserwacji. redni wiek analizowanych chorych wynosi³ 59,1 (43 do 73 lat). Przed PDT (rednio 135 minut) do
wiat³a pêcherza podawano 50 ml 3,4% roztworu kwasu 5-amino lewulinowego
(5-ALA). Jako ród³a wiat³a stosowano 2,5 watowy laser kryptonowy (l= 647,1
nm) w czasie 30 minut (30-35 J/cm2). Przed stosowaniem leczenia PDT wznowy
nowotworu wystêpowa³y u 44% chorych w okresie 12 miesiêcznej obserwacji.
Wszyscy obserwowani chorzy byli uprzednio leczeni przezcewkow¹ elektroresekcj¹ zmian nowotworowych (TURBT) oraz u wszystkich wykonano diagnostykê fotodynamiczna pêcherza moczowego (PDD). 19 chorych zosta³o zakwalifikowanych do PDT po BCG terapii a 5 po stosowaniu chemioterapii dopêcherzowej. Wszystkie zabiegi PDT przeprowadzono w ogólnym znieczuleniu do¿ylnym. U wszystkich chorych po PDT co 3 miesi¹ce wykonywano PDD dla kontroli
obecnoci zmian w b³onie luzowej pêcherza moczowego. Wyniki: U 38 chorych, sporód 49 analizowanych, nie stwierdzono w PDD wznowy nowotworu w
ponad 12 miesiêcznym okresie obserwacji (12 do 24 miesiêcy). U 6 chorych
stwierdzono wystêpowanie tylko pojedynczych zmian (3 Tis, 1 Ta G1, oraz 2 Ta
G2) 6 miesiêcy po PDT. Zmiany te zniszczono w trakcie TURBT. U 1 chorego
stwierdzono w kontrolnym PDD zmianê Tis 9 miesiêcy po PDT, któr¹ zniszczono
TURBT. U 3 chorych (wyjciowo pT1G3 u 1 oraz pTaG3 u 2) ze wzglêdu na rozwój choroby nowotworowej (wieloogniskowoæ wznowy) wykonano cystektomiê z odprowadzeniem moczu metod¹ Bruckera (u 1 po 3 miesi¹cach a u 2 po 6
miesi¹cach od PDT). Jedna chora (wyjciowo pT1G3) zmar³a 12 miesiêcy po
PDT z powodu rozwoju choroby nowotworowej (wieloogniskowoæ zmian i progresja do T4) i wspó³istniejacej, wystêpuj¹cej jeszcze przed podjêciem leczenia, niewydolnoci w¹troby. Po 12 miesiacach od podjêcia leczenia PDT wznowa wyst¹pi³a u 25,5%. Po stosowaniu PDT nie obserwowano fototoksycznych
reakcji skórnych jak równie¿ zmniejszenie pojemnoci pêcherza moczowego.
Wnioski. Zastosowanie terapii fotodynamicznej z u¿yciem rozproszonego wiat³a lasera kryptonowego w leczeniu powierzchownych nowotworów pêcherza
moczowego spowodowa³o nie wystêpowanie wznowy nowotworu w czasie ponad 12 miesiêcznej obserwacji u 38 chorych. Terapia fotodynamiczna pozwala
na wyd³u¿enie okresu wystêpowania wznowy nowotworu pêcherza moczowego w pocz¹tkowych stadiach rozwoju choroby. Zastosowanie terapii fotodynamicznej laserem kryptonowym w leczeniu powierzchownych nowotworów pêcherza moczowego po instylacji 5-ALA nie powodowa³o wyst¹pienia skórnych
objawów fototoksycznych oraz zmniejszenia pojemnoci pêcherza w 12 miesiêcznej obserwacji.
(NEFROL. DIAL. POL. 2006, 10, 112-115)

Photodynamic therapy of recurrent superficial bladder
tumours
Objectives: The introduction of photodynamics into superficial urinary blad-
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der neoplasms' diagnostics and therapy enables the detection of neoplasmatic
sites otherwise invisible in white light cystoscopy spectrum, as well as their
destruction by means of specific length light-induced chemical reactions due
to photosensitiser induction triggered by photosensibilisers which selectively
gather inside neoplasmatically changed tissues. The aim of the study was to
estimate the rules of photodynamic therapy (PDT) in patients (pts) with superficial bladder cancer resistant to standard intravesical treatments. Materials and
methods. From November 2000 to November 2003, were performed over 140
PDT procedures of the bladder wall in 78 pts. Analyzed were 49 qualified pts (35
men and 14 women) with pathologically confirmed transitional cell carcinoma
(TCC) (16 pTis, 18 pTa G1, 6 pTa G2, 2 pTa G3, 3 pT1 G1, 2 pT1G2, 2 pT1 G3) and
over 12 months follow-up. Mean age of analyzed pts. 59,1 years (43 to 73). Before the therapy (~135 minutes) 50 ml of 3.4% solution of 5-amino levulinic acid
(5-ALA) was instilled into the bladder. As a source of laser light 2,5 W krypton
ion laser (l= 647.1 nm) was used in 30 minutes time (30-35 J/cm2). Before the
treatment the percentage of relapse, after 12 months was 44.0%. All pts were
post transurethral resection (TURBT) and after photodynamic diagnosis (PDD)
of bladder tumours. 19 of pts qualified to PDT were after BCG therapy and 5 pts
were after intravesical chemiotherapy. All the PDT operations were carried out
under intravenous general anasthesia. In all pts for recurrences, control every 3
months' PDD were performed. Results: In 38 patients subjected to photodynamic therapy no neoplasmatic changes were observed during PDD over 12 (12
to 24) months follow-up. In 6 patients, only isolated sites (3 Tis, 1 Ta G1, and 2 Ta
G2) were found in the mucosa after 6 months. These changes were resected
during TURBT. In 1 pt solitary Tis were observed in PDD 9 months after PDT. In
3 pts, because of neoplasm spreading (in 2 pts 3 and in 1 pt 6 months after
photodynamic therapy), cystectomy with urine derivation m/o Brücker were performed. 1 pt died 12 months after therapy because of disease spreading (T4)
and coexisted hepatic insufficiency. After 12 months from the PDT the percentage of the relapse was 22.5%. No phototoxic skin reaction or decreased bladder capacity were observed. Conclusions. The photodynamic therapy with 5aminolewulinic acid and krypton ion laser can be useful in early stages of recurrent superficial bladder neoplasms and reduce relapse rate of the tumours.
Use of PDT with krypton ion laser after intravesical instilation of 5-aminolevulinic
acid does not couse phototoxic skin reaction or decreased bladder capacity.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2006, 10, 112-115)
Wstêp
Terapia fotodynamiczna nowotworów
zosta³a zapocz¹tkowana na wiecie w pocz¹tkach lat dziewiêædziesi¹tych dwudziestego wieku i ca³y czas trwaj¹ prace nad jej
doskonaleniem. Aktualnie tylko nieliczne
wiatowe orodki zajmuj¹ siê terapi¹ fotodynamiczn¹ nowotworów p³uc, mózgu, ¿o³¹dka i pêcherza moczowego. W polskim
pimiennictwie istniej¹ jedynie pojedyncze
doniesienia kliniczne o terapii fotodynamicznej nowotworów pêcherza moczowego [22].
Terapia fotodynamiczna powierzchownych
nowotworów pêcherza moczowego stwarza
mo¿liwoci nawet ca³kowitego wyleczenia,
bez koniecznoci przeprowadzania du¿ych
zabiegów operacyjnych, czêsto okaleczaj¹cych chorego i obni¿aj¹cych jakoæ ¿ycia
[13]. Celem pracy by³a próba ustalenia zasad terapii fotodynamicznej (PDT) w powierzchownych nowotworach nab³onkowych pêcherza moczowego z wykorzystaniem energii rozproszonego wiat³a lasera
u chorych z nawrotowymi opornymi na inne
leczenia zmianami. Za³o¿ono, ze PDT mo¿e
zniszczyæ nie tylko zmiany nowotworowe
widoczne w wietle ultrafioletowym podczas
diagnostyki fotodynamicznej ale równie¿
zmiany nowotworowe niewidoczne w wietle ultrafioletowym (skupiska kilku komórek
zmienionych nowotworowo) co mo¿e spowodowaæ lepsze wyniki leczenia powierzchownych nowotworów pêcherza moczowego poprzez prawdopodobne zmniejszenie

liczby nawrotów choroby.
Materia³ i metoda

W koñcu roku 2000 rozpoczêto nawietlania
precyzyjnie dobranych chorych na nawrotowe powierzchowne nowotwory pêcherza moczowego
rozproszonym wiat³em lasera kryptonowego (d³ugoæ fali l=647,1 nm) z u¿yciem fotouczulacza instylowanego do pêcherza moczowego co najmniej
120 minut przed zabiegiem, u chorych na powierzchowne nawrotowe nowotwory pêcherza moczowego (w stadiach Tis, Ta G1 - G3 i T1 G1 - G3).
Wszystkie fotodynamiczne badania diagnostyczne i terapeutyczne, a tak¿e dostosowanie
parametrów stosowanego lasera oraz czasu dzia³ania i równie¿ przygotowanie odpowiedniego (posiadaj¹cego rozpraszaj¹ce w³aciwoci) wiat³owodu do prowadzenia terapii fotodynamicznej, s¹
prowadzone we wspó³pracy z Centrum Diagnostyki
i Terapii Laserowej Politechniki £ódzkiej (Dyrektor: dr n. med. Cezary Peszyñski-Drews) oraz Klinik¹ Urologii Grosshadern Uniwersytetu Ludwika
- Maximiliana w Monachium, kierowan¹ przez Prof.
Alfonsa Hofstettera a tak¿e z wykorzystaniem danych z pimiennictwa [9,10,19].
Od listopada 2000 do listopada 2003 roku u
78 chorych (17 kobiet i 61 mê¿czyzn) z potwierdzonym histopatologicznie nawrotowym powierzchownym nowotworem pêcherza moczowego wykonano 141 zabiegów terapii fotodynamicznej z
wykorzystaniem energii lasera generuj¹cego wia-
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t³o o d³ugoci fali 647,1 nm. Wszyscy objêci postêpowaniem chorzy byli uprzednio leczeni przezcewkow¹ elektroresekcj¹ zmian nowotworowych
(TURBT) a tak¿e u wszystkich wykonano diagnostykê fotodynamiczn¹ pêcherza moczowego
(PDD).
Wszystkie zabiegi wykonano w Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Politechniki £ódzkiej
wykorzystuj¹c bêd¹cy w posiadaniu Centrum laser kryptonowy generuj¹cy wiat³o o d³ugoci fali
l=647,1 nm i o mocy 2,5 W.
Zabiegi PDT wykonywano po uprzedniej instylacji do wiat³a pêcherza moczowego przygotowanego na bie¿¹co roztworu kwasu 5-amino lewulinowego (5-ALA).
Do PDT u¿ywano od 3 do 4,5 g suchej substancji 5-ALA zbuforowanej 50 ml 1,4% roztworu
NaHCO3 uzyskuj¹c tym samym 3,4% roztwór 5ALA. Tak przygotowany roztwór podawano poprzez
cewnik do wiat³a pêcherza moczowego na oko³o
120 do 140 minut przed planowanym zabiegiem
PDT. Chorzy nie oddawali moczu a¿ do zabiegu.
wiat³o lasera podawano do pêcherza moczowego poprzez specjalnie przygotowany wiat³owód
zapewniaj¹cy rozproszenie wiat³a lasera tak aby
mog³o ono dotrzeæ do wszystkich miejsc pêcherza moczowego ka¿dorazowo sprawdzaj¹c jego
dzia³anie przed wprowadzeniem do pêcherza moczowego.
Sta³a kontrola przeprowadzania zabiegu, poprzez tor wizyjny, pozwala na pewnoæ prawid³o-
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wego ustawienia narzêdzia w wietle pêcherza
moczowego a ci¹g³y dop³yw p³ynu p³ucz¹cego
podawanego pod ma³ym cinieniem (40 do 50 cm
s³upa wody) do pêcherza moczowego zapewnia
ca³kowite i ci¹g³e wype³nienie pêcherza i wyg³adzenie b³ony luzowej. Dla ochrony oczu przed
promieniem lasera ca³y personel uczestnicz¹cy w
zabiegu stosuje okulary wyposa¿one w odpowiedni
filtr eliminuj¹cy wiat³o lasera. Przystêpuj¹c do
zabiegu terapii fotodynamicznej, nale¿y pamiêtaæ
by wykonywaæ te operacje w optymalnych warunkach tj. bez obecnoci stanu zapalnego i z ja³owym posiewem moczu. Podra¿nienie b³ony luzowej przez istniej¹ce zaka¿enie powoduje znaczna
zmianê warunków powoduj¹c¹ utrudnienie przeprowadzanego zabiegu.
Po zakoñczeniu zabiegu chorzy otrzymywali
doustnie antybiotyki przez okres 10 dni w celu ograniczenia lub unikniêcia objawów dyzurycznych
czêsto pojawiaj¹cych siê po PDT.
Do grupy leczonej PDT zosta³o zakwalifikowanych 78 chorych, u których wystêpowa³y liczne
nawroty nowotworu. Wszyscy uprzednio poddani
TURBT oraz PDD. U czêci (19 chorych) stosowano poprzednio immunoterapiê dopêcherzow¹
Bacillus Calmette Guerin (BCG) a tak¿e chemioterapiê dopêcherzow¹ adriablastyn¹ (5 chorych) a
mimo to wystêpowa³y nawroty nowotworu.
Wyniki
Analizie statystycznej poddano 49 chorych (14 kobiet i 35 mê¿czyzn), u których
okres obserwacji wynosi co najmniej 12 miesiêcy (12-28 miesiêcy) po pierwszym zastosowaniu terapii fotodynamicznej (PDT).
Na wykresie przedstawiono stopieñ zaawansowania choroby oraz zró¿nicowania nowotworu przed leczeniem PDT w analizowanej grupie 49 chorych (rycina 1). U 16 chorych (33%) zakwalifikowanych do PDT w
PDD rozpoznano stadium Tis, u 18 (37%)
pTaG1, u 6 pTaG2 (12%), u 2 pTaG3 (4%),
u 3 pT1G1 (6%), u 2 pT1G2 (4%) oraz u 2
pT1G3 (4%).
Wród 49 analizowanych chorych zakwalifikowanych do terapii fotodynamicznej
i obserwowanych powy¿ej 1 roku, u 38 nie
stwierdzono wznowy nowotworu po 12 miesi¹cach. U pozosta³ych 11 chorych wznowa
wyst¹pi³a po 3 miesi¹cach u 3 chorych, po
6 miesi¹cach u 6 chorych oraz po 9 miesi¹cach u 2 chorych (rycina 2). Jedna chora, u
której wznowa wyst¹pi³a po 3 miesi¹cach
(wyjciowo pT1G3) zmar³a 12 miesiêcy po
PDT z powodu rozwoju choroby nowotworowej (wieloogniskowoæ zmian i progresja
do T4) oraz niewydolnoci w¹troby wystêpuj¹cej jeszcze przed podjêciem leczenia
PDT, nie pozwalaj¹cej na przeprowadzenie
usuniêcia pêcherza moczowego. U 3 chorych (wyjciowo pT1G3 u 1 oraz pTaG3 u 2)
wykonano usuniêcie pêcherza moczowego
oraz wêz³ów ch³onnych a do odprowadzenia moczu zastosowano metodê Bruckera
(u 1 po 3 miesi¹cach a u 2 po 6 miesi¹cach
od PDT). U pozosta³ych 7 chorych jako
metodê leczenia wznowy zastosowano
TURBT kontrolowany PDD.
Porównano równie¿ czêstoæ wystêpowania wznowy nowotworu pêcherza moczowego przed i po PDT w analizowanej grupie chorych. Jeli stosowano inn¹ ni¿ terapia fotodynamiczna metodê leczenia to
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Rycina 1
Stopieñ zaawansowania choroby oraz zró¿nicowania nowotworu przed leczeniem PDT w analizowanej grupie 49 chorych.
Degree of disease advancement as well as tumour differentiation before PDT treatment in the analyzed group of 40 patients.
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Rycina 2
Uzyskane wyniki leczenia PDT w analizowanej grupie 49 chorych na powierzchowne nowotwory pêcherza
moczowego.
Treatment results of PDT in the analyzed group of 49 patients concerning superficial bladder tumours.
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Rycina 3
Czêstoæ wystêpowania wznowy nowotworu po 12 miesi¹cach od zastosowanego leczenia przed stosowaniem PDT oraz po stosowaniu PDT.
Percentage of tumour relapse after 12 months pre/post PDT treatment.

wznowa po 12 miesi¹cach wystêpowa³a u
19 leczonych natomiast gdy zastosowano
PDT to wznowa po 12 miesi¹cach wyst¹pi³a u 11 leczonych (rycina 3).
Omówienie
Terapia fotodynamiczna nowotworów
zosta³a zapocz¹tkowana na wiecie na pocz¹tku lat 90-tych XX wieku [4]. Pomimo
up³ywu ponad 10-ciu lat od jej wprowadzenia, tylko nieliczne orodki na wiecie zajmuj¹ siê terapi¹ fotodynamiczn¹. Ostatnie
dziesiêciolecie to równie¿ okres pojawienia
siê wielu nowych informacji na temat metody fotodynamicznej i dok³adnego poznania
mechanizmów zachodz¹cych w trakcie te-

rapii fotodynamicznej [3]. Od niedawna uwa¿a siê, ¿e procesy oksydacyjne nie zachodz¹ wy³¹cznie w trakcie nawietlania wiat³em komórek nowotworowych ale trwaj¹
równie¿ po zaprzestaniu dzia³ania ród³a
wiat³a monochromatycznego [5] tym samym niszczenie komórek nowotworowych
nie zachodzi wy³¹cznie podczas procesu
wzbudzania fotouczulacza.
Panuj¹ tak¿e pogl¹dy, ¿e PDT stymuluje odpowied immunologiczn¹ tkanek [6],
podobnie do BCG terapii [7]. Podjête przez
nas próby zastosowania terapii fotodynamicznej wi¹za³y siê z mo¿liwociami wykorzystania tej metody w leczeniu powierzchownych nowotworów pêcherza moczowe-
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go a tak¿e jako alternatywnego leczenia raka
przedinwazyjnego. Kriegmair [8] uwa¿a, ze
stosowanie PDT mo¿e byæ alternatyw¹ dla
cystektomii, podobnie Nseyo [14] w wybranej grupie chorych z carcinoma in situ a tak¿e D'Hallewin i Baert [1]. Wszystkie zabiegi
terapii fotodynamicznej by³y przeprowadzane w ogólnym krótkotrwa³ym znieczuleniu
do¿ylnym, podobnie jak u innych autorów
[1,8,9,10,14,19,22], jedynie Shackley i wsp.
[16] wykonywali zabiegi terapii fotodynamicznej powierzchownych nowotworów pêcherza moczowego w znieczuleniu miejscowym.
W zale¿noci od stosowanego fotouczulacza stosuje siê ró¿ne d³ugoci wiat³a laserowego dla wzbudzenia reakcji fotodynamicznej w pêcherzu moczowym [9,11,18,
22]. Gdy zwi¹zkiem fotouczulajacym jest
kwas 5-amino lewulinowy to dla wzbudzenia stosuje siê ród³a wiat³a o d³ugoci fali
od 630 do 650 nm [9,11]. Przy stosowaniu
kwasu 5- amino lewulinowego reakcja fotodynamiczna przebiega do g³êbokoci 0,70,9 mm, dlatego mo¿e byæ stosowana wy³¹cznie w leczeniu powierzchownych nowotworów pêcherza moczowego oraz raka
przediwazyjnego [9,10, 19]. Uzyskane zachêcaj¹ce wyniki leczenia s¹ podobne do
innych autorów [1,9,13,14,16,19,22] jednak
uwagê zwraca fakt, ¿e przy nowotworach w
stadium zró¿nicowania komórek G3 nie uzyskano efektu terapeutycznego. Wznowa
nowotworu pojawia³a siê szybko po PDT i
by³a wieloogniskowa co zmusza³o do podjêcia innej metody leczenia (cystectomia) a
u 1 chorej nie opanowano rozwoju choroby.
Inni autorzy równie¿ zaobserwowali gorsze
efekty leczenia nowotworów w stadium G3
[1,9,13,17,19].
W obserwowanej grupie chorych nie
stwierdzono powik³añ po PDT pod postaci¹
zmniejszenia pojemnoci pêcherza moczowego, jednak¿e po PDT wystêpowa³y krótkotrwa³e objawy dyzuryczne, co by³o obserwowane równie¿ przez innych autorów [1,
3,13,14,17,19,22]. Nie stwierdzono tak¿e,
wbrew doniesieniu Farbera [2] uczuleñ na
stosowany fotosensytyzer i innych objawów
niepo¿¹danych. Walther [20] analizowa³
powik³ania po PDT, przedstawiaj¹c rzadkie
przypadki kalcyfikacji b³ony luzowej pêcherza moczowego ale podkrela³ te¿ rosn¹ce
znaczenie PDT w leczeniu powierzchownych nawrotowych nowotworów pêcherza
moczowego [21].

Wydaje siê, ¿e terapia fotodynamiczna
mo¿e w przysz³oci staæ siê uznan¹ metod¹ leczenia nowotworów urologicznych nie
tylko pêcherza moczowego, bowiem podejmuje siê równie¿ próby zastosowania PDT
w leczeniu raka stercza [12] oraz nerki [15].
Wnioski
1. Zastosowanie rozproszonego wiat³a
lasera kryptonowego o mocy 2,5 W , o d³ugoci fali ?= 647,1 nm w leczeniu powierzchownych, nawrotowych nowotworów pêcherza moczowego (Tis, Ta, T1- G1, G2 ) w
czasie 12 miesiêcznej obserwacji spowodowa³o nie wystêpowanie wznowy nowotworów w obserwowanej grupie 38 chorych.
2. Terapia fotodynamiczna powierzchownych nowotworów pêcherza moczowego pozwala na wyd³u¿enie okresu wystêpowania wznowy nowotworu w pocz¹tkowych
stadiach rozwoju choroby.
3. Zastosowanie terapii fotodynamicznej
laserem kryptonowym w leczeniu powierzchownych nowotworów pêcherza moczowego po instylacji 5-ALA nie powodowa³o wyst¹pienia skórnych objawów fototoksycznych oraz zmniejszenia pojemnoci pêcherza w 12 miesiêcznej obserwacji.
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