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 BEVEZETÉS 

 

A hólyagdaganatok diagnosztikája, terápiája a mindennapi urológiai munkában 

kiemelkedő jelentőséggel bír, mivel a hólyagdaganatos betegek képezik az egyik legnagyobb 

urológiai betegcsoportot. A hólyagdaganat a második leggyakoribb malignóma a férfi 

urogenitális traktuson belül és a leggyakoribb urológiai daganatos megbetegedés a nők 

esetében. Közel háromszor több férfi betegszik meg, mint nő, férfiaknál a negyedik, nőknél a 

nyolcadik leggyakoribb daganatos halálok. Incidenciája folyamatosan növekszik (évente 

mintegy 2%-al) és jelenleg az Egyesült Államokban a középkorú, illetve idős férfi populáció 

második leggyakoribb daganatos megbetegedése. 

A húgyhólyagot felépítő szövetekből kiinduló daganatok döntő többsége (95%) 

epitheliális eredetű. Ezen elváltozások 90-92%-a urotheliumból indul ki. A primer 

hólyagdaganatok 5-6 %-a laphám eredetű, bár itt meg kell jegyezni, hogy nagy különbségek 

vannak a földrajzi elhelyezkedés szerint. Schistosoma endémiás területeken (közel-kelet) a 

laphámrákok teszik ki a hólyagdaganatok mintegy 75%-át. Az esetek kevesebb, mint 2%-ban 

találkozunk adenocarcinomával. Az egyes epithelium eredetű malignus elváltozások 

egyszerre, tehát kevert carcinoma (mixed carcinoma) formájában is jelentkezhetnek. A nem 

epitheliális erdetetű daganatok ritkák, myosarcoma, osteogen sarcoma, lymphoma, 

pheochromocytoma fordulhat elő. 

A hólyagdaganatok mélységi terjedése alapján a folyamatokat két nagy csoportra, 

felületes és invazív folyamatokra oszthatjuk. Konvencionálisan a Ta, Tis, T1 folyamatok 

tartoznak a felületes hólyagdaganatok, míg a T2-T4 mélységi terjedésűek az invazív 

daganatok csoportjába. 

A hólyagdaganatok többgócúságát, panurotheliális természetét bizonyítja, hogy a 

tumor az urotheliummal borított húgyúti traktus bármelyik pontján, egy helyen, vagy több 

helyen egyszerre, vagy akár évekkel a primer daganat eltávolítása után ismételten is 

kialakulhat. Polikronotópiának nevezzük a hólyagdaganatok térbeli és időbeli 

multicentricitását. A frissen felismert daganatok 55-60%-a jól, vagy közepesen differenciált, 

felületes folyamat, 40-45%-a rosszul differenciált daganat, melyeknek a fele izominvazív. Az 

urotheliális daganatoknak magas a recidíva aránya (75-80%) és a felületes daganatok mintegy 

20%-a  progrediál. 

A hólyagdaganatok magas száma, a növekvő incidencia, a magas recidíva és 

progresszióarány ismeretében érthető, milyen fontos szerepet tölt be az urológiai gyakorlatban 

a hólyagdaganatok diagnosztikája és nyomon követése, valamint a minél tökéletesebb 

diagnosztikai eljárások kifejlesztésére irányuló törekvések. 
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CÉLKITŰZÉSEK 

 

A fluorescens cisztoszkópiáról szóló irodalom áttekintése és összefoglalása, különös 

tekintettel a különböző fluorókrómok alkalmazásának öszzehasonlítására. 

 

A különböző fotoszenzitivizáló anyagok vizsgálata fluoreszcens cisztoszkópia során és 

a különböző fluorokrómokkal végzet beavatkozások szenzitivitási, specificitási adatainak 

összehasonlítása. 

 

Egy új diagnosztikus eljárás kidolgozása, ami a későbbiekben a hólyagtumoros 

betegek nyomonkövetésében a cisztoszkópiás beavatkozásokat kiváltaná, illetve azok számát 

csökkentené. 

 

A különböző fluorokrómok vizsgálata és összehasonlítása fluoreszcens citológia 

során. 
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HÓLYAGDAGANATOK IN-VIVO FOTODINÁMIÁS DIAGNOSZTIKÁJA 

 

Irodalmi áttekintés 

 

Az 5-ALA indukálta fluoreszcens cisztoszkópia klinikai alkalmazása 

Kriegmair 1992-es közleménye óta a világon széles körben elterjedt diagnosztikus 

módszer az 5-ALA instillációja utáni protoporfirin IX indukálta fluoreszcencia detektálásán 

alapuló cisztoszkópia. 

 Az instillációhoz 50 ml 3%-os 5-ALA oldat a legáltalánosabban elfogadott, az 

intravezikális retenció idejét a szerzők többsége 2 órában határozza meg, és minden szerző az 

instillációt követően 4 órán belül javasolja a vizsgálat végrehajtását. Minden cisztoszkópia és 

fluoreszcens cisztoszkópia során gyanús terület reszekcióját, illetve biopsziáját tartják a 

követendő eljárásnak. Minden szerző rendkívül magas szenzitivitásról számol be, de a 

specificitás megítélésében nagy változatosságot találunk az egyes szerzők által publikált 

adatok között. A vizsgálat szenzitivitása 83-100% között, specificitása 42-84% között mozog 

(lsd. 2.számú táblázat). Az igen eltérő specificitási adatokat, a vizsgálatot végző személy 

gyakorlottságával, fluoreszcens cisztoszkóppal szerzett tapasztaltságával magyarázhatjuk. 

Nagy beteganyaggal rendelkező centrumokból származó 65-80% körüli specificitást 

tarthatjuk reálisnak. Magyarországi tapasztalataikról Székely, Somogyi és munkatársai, 

valamint Sapanidis, Kovács és munkatársai számoltak be. Jelenleg folynak kutatások a 

specificitás javítására, a fluoreszcencia kvantitatív meghatározásával. 

 5-ALA indukálta fluorescens 

cystoscopia 

szenzitivitása 

5-ALA indukálta fluorescens 

cystoscopia 

specificitása 

Zaak 92,4% 65,3% 

Kriegmair 100% 68,5% 

Jichlinski 82,9% 81,3% 

Ehsan 98% 65% 

Jeon 98% 42,9% 

Matveev 98% 76,3% 

Cheng 89,1% 83,8% 
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A H-ALA indukálta fluoreszcens cisztoszkópia klinikai alkalmazása 

Az 5-ALA észterifikálásával a szabad savnál lipofilebb vegyületet sikerült előállítani, 

melynek sejtpenetrációja sokkal jobb a hidrofil tulajdonságú eredeti vegyületnél. A jobb 

penetráció miatt nagyobb protoporfirin IX akkumuláció és jobban detektálható fluoreszcencia 

várható. Az 5-ALA észterei közül a hexil-aminolevulinsav váltotta be kísérletes körülmények 

között a hozzáfűzött reményeket. Jelenleg is folynak multicentrikus tanulmányok az új, 

második generációs protoporfirin IX prekurzor alkalmazásával. Jichlinski és munkatársai, 

valamint a Hexvix PCB 301/01 Study Group adatai alapján a hexyl-ALA indukálta 

fluorescens cystoscopia specificitási, szenzitivitási értékei az első generációs protoporfirin IX 

prekurzorokéhoz hasonló. 

 

Hypericin indukálta fluoreszcens cisztoszkópia klinikai alkalmazása 

A gyógyászatban régóta ismert növényi eredetű (orbáncfű) fluorokrómról Kamuhabwa 

vizsgálatai igazolták, hogy urotheliális carcinoma sejtek akkumulálják. D′Hallewin számolt 

be először hypericin instillálása utáni fluoreszcens cisztoszkópiával szerzett tapasztalatairól. 

Bevezető tanulmányában 40 beteget vizsgált, és a módszerrel 93%-os szenzitivitás mellett, 

igen figyelemreméltó 98,5 %-os specificitást ért el. Ugyanő később nagyobb 

beteganyagonszerzett tapasztalatok alapján 94%-os szenzitivitás mellett 93%-os 

specificitásról számolt be. Mindezidáig az irodalomban senki más nem számolt be hypericin 

indukálta fluoreszcens cisztoszkópiával szerzett tapasztalatokról, a további vizsgálatoknak 

kell eldönteni a vizsgálat valódi értékét. 

 

Saját tapasztalatok 

 

Anyag és módszer 

A vizsgálatokat a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Urológiai 

Klinikáján, valamint a salzburgi St. Johanns Spital Urológiai és Andrológiai Osztályán, 2000 

júniusa és 2003 decembere között 89 betegnél végeztük el. Transurethrális mintavételt 

hajtottunk végre minden fluoreszcens cisztoszkópia során pozitivítást mutató hólyagterületről, 

minden hagyományos cisztoszkópia során daganatra gyanús elváltozásból és válogatott 

esetekben (cisztoszkópia negatív, fluoreszcens cisztoszkópia negatív, vizeletcitológia pozitív) 

térképbiopsziás mintavételt végeztünk. Összesen 342 mintavételt végeztünk. 

A betegek átlag életkora 65,2 év (41-84 év) volt. 51 beteg anamnézisében szerepelt hólyag 

tumor miatti reszekció és közülük 28 részesült korábban intravezikális kezelésben (BCG, 
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mytomycin). A vizeletüledék vizsgálat 29 esetben negatív volt, 45 betegnek volt 

mikroszkópikus és 15 betegnek makroszkópos hematuriája. 

A betegeknek transurethrális műtétük előtt 10 Ch-s katéteren keresztült instilláltuk a 

hólyagjukba a fotoszenzitivizáló anyagot. 

  59 esetben 1.5 g 5-amino-levulinsavat 50 ml 1,4%-os nátriumbikarbonát oldatban, 18 

esetben 40 ml 8 mikromolos hypericin oldatot ( 0.16 mg hypericin, 4 mikromol 

polivinilpirrolidon 10 (PVP 10), 4 mikromol polivinilpirrolidon 40 (PVP 40) 40 ml 0.9%-os 

nátriumklorid oldatban) és 12 esetben 1 g hexil-aminolevulinsavat (Hexvix®) 50 ml 1,4 %-os 

nátriumbikarbonát oldatban instilláltunk. Az intravezikális retenció ideje 60 és 120 perc 

között változott. 

Műtéti körülmények között hagyományos cisztoszkópiát, majd fluoreszcens 

cisztoszkópiát végeztünk a tumorgyanús területek detektálása céljából. Ezt követően a 

hagyományos, majd fluoreszcens cisztoszkóp vezérelte biopsziás mintavételt, illetve 

transurethrális reszekciót elvégeztük.  

A fluoreszcens cisztoszkópia  során a Storz cég által gyártott D-light® fényforrást, 

fénykábelt, 30 és 70 fokos PDD optikát és Urocam®  PDD kamerát használtunk. 

5-aminolevulinsav indukálta fluoreszcens cisztoszkópia 

59 betegnél 205 biopsziás mintavételt végeztünk. A szövettani vizsgálat 93 esetben 

nem igazolt malignitást. 112 biopsziás minta bizonyított hólyagdaganatot. 

TxGIII: 1 T1GI: 4 T2aGII: 2 Negatív: 93 

TaG0: 5 T1GII: 9 T2aGIII: 8   

TaGI: 37 T1GIII: 21 T3aGIII: 3   

TaGII: 9 CIS: 10 T4aGIII: 2   

TaGIII: 1       

 

A 112 szövettanilag igazolt daganatos minta közül, 109 elváltozás mutatott indukált 

fluoreszcenciát a fotodinámiás diagnosztika során. Három TaGI uroepitheliális carcinoma 

esetében nem észleltünk indukált fluoreszcenciát. 

A 93 szövettanilag malignitás szempontjából negatív minta közül 14 mutatott pozitivitást 

fluoreszcens cisztoszkópia alkalmazásakor. Ezen esetekben a betegek anamnézisében 

intravezikális instillációs kezelés szerepelt. 

Hagyományos cisztoszkópia során 17 daganatos elváltozás nem került felismerésre. 

79 hagyományos cisztoszkópia vezérelte biopszia felesleges volt. 
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Vizsgálati anyagunkban az 5-ALA indukálta fluoreszcens cisztoszkópia szenzitivitása 98%, 

specificitása 82% volt. 

 

 Hexil-aminolevulinsav által indukált fluoreszcens cisztoszkópia 

12 beteg esetében 61 biopsziás mintavételt hajtottunk végre. A szövettani vizsgálat 22 

esetben malignitást nem igazolt. 39 esetben a hólyagtumor szövettanilag is igazolódott. 

Diszplázia: 5 T1GI: 1 Negatív: 22 

TaGI: 22 T1GIII: 3   

TaGII: 1 TxGI: 1   

TaGIII: 1 CIS: 5   

 

A 39 daganatos elváltozás közül 38 mutatott indukált fluoreszcenciát, fluoreszcens 

cisztoszkópia során. Egy diszplasztikus elváltozás esetében nem észleltünk indukált 

fluoreszcenciát. 

A 22 malignitás szempontjából negatív minta közül 6 esetben észleltünk pozitivitást 

fotodinámiás diagnosztika során. Az álpozitív elváltozások esetében a betegek korábban 

intravezikális recidíva profilaxisban részesültek. 

Konvencionális cisztoszkópia során 8 daganatos elváltozás nem került felismerésre. 4 

diszplasztikus elváltozást és 4 in situ carcinomát sikerült fluoreszcens cisztoszkóppal 

detektálnunk. 

16 hagyományos cisztoszkóppal végrehajtott biopszia felesleges volt. 

A hexil-ALA indukálta fluoreszcens cisztoszkópia szenzitivitása 97 %, specificitása 72 % 

volt. 

 

 Hypericin indukálta fluoreszcens cisztoszkópia 

18 betegnél 76 biopsziás mintavételt hajtottunk végre. 43 esetben a szövettani 

vizsgálat malignitást nem igazolt, 33 mintában sikerült malignitást kimutatni. 

Diszplázia: 2 T1GI: 2 T2aGII: 1 Negatív: 43 

TaGI: 15 T1GII: 3     

TaGII: 2 T1GIII: 1     

TaGIII: 1 CIS: 6     

 

Az összes hisztológiailag igazolt tumoros terület pozitív volt fluoreszcens 

cisztoszkópia során. A 43 negatív szövettani minta közül 8 esetben észleltünk indukált 

fluoreszcenciát a fotodinámiás vizsgálat során. Ezek a betegek is intravezikális terápián estek 

át korábban. 
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Nyolc tumoros területet nem sikerült cisztoszkópia során detektálni. Fluoreszcens 

cisztoszkóppal 1 TaGI, 1 T1GI daganatot, valamint 6 in situ carcinomát sikerült felismernünk. 

Vizsgálataink során a hypericin indukálta fluoreszcens cisztoszkópia szenzitivitása 

100 %, specificitása 81 % volt. 

 

Az eredmények összegzése 

Vizsgálati anyagunkban 89 betegnél 342 mintavételt hajtottunk végre. 184 minta 

szövettani vizsgálata igazolt urotheliális daganatos elváltozást, míg 158 minta vizsgálata 

során malignitás nem igazolódott. Összesen 208 indukált fluoreszcenciát mutató területből 

történt mintavétel, ezek közül 145 elváltozás hagyományos cisztoszkópia során is 

tumorgyanús volt. 133 biopsziás mintavételi hely nem mutatott indukált fluoreszcenciát. 

Diszplázia: 7 T1GI: 7 T2aGIII 8 Negatív 158 

TaG0: 5 T1GII: 12 T3aGIII: 3   

TaGI: 74 T1GIII: 25 T4aGIII: 2   

TaGII: 12 CIS: 21 TxGI: 1   

TaGIII: 3 T2aGII: 3 TxGIII: 1   

 

184 igazolt daganatos elváltozás közül 180 mutatott indukált fluoreszcenciát, míg 158 

negatív területből 29 mutatott ál pozitivitást a fotodinámiás diagnosztika során. Minden beteg, 

akinél álpozitivitást észleltünk a fotodinámiás vizsgálat során, korábban intravezikális 

terápiában részesült. Vizsgálati anyagunkban három TaGI daganatot és egy diszplasztikus 

elváltozást nem sikerült fluoreszcens cisztoszkópia során detektálnunk. A diszpláziát (low 

grade intraurotheliális neoplázia) a tanulmányunk során tumoros elváltozásként vettük 

figyelembe. 

Hagyományos cisztoszkópia során 33 daganatos elváltozás (6 diszplázia, 19 CIS, 4 TaGI, 1 

T1GI, 1 T1GII, 2 T1GIII) nem került felismerésre, ezeket a fluoreszcens cisztoszkópia során 

sikerült detektálnunk. 

129 hagyományos cisztoszkóp által vezérelt mintavétel felesleges volt. 

A fluoreszcens cisztoszkópia összesített szenzitivitása vizsgálati anyagunkban 98%, 

specificitása 82% volt. 

 

 Megbeszélés 

Vizsgálatainkkal az irodalomban publikált szenzitivitási és specificitási adatokkal 

összevethető, azoknak megfelelő értékeket igazoltunk. A három különböző fotoszenzitivizáló 

anyaggal végzett vizsgálataink során szenzitivitásbeli lényeges különbséget nem észleltünk. 

Specificitási adataink közül a hexil-ALA indukálta fluoreszcens cisztoszkópia specificitása 

szignifikánsan alacsonyabb volt, mint az 5-ALA és a hypericin indukálta fluoreszcens 
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cisztoszkópia specificitása, bár az alacsony esetszám miatt ennek értékelhetősége kérdéses. 

Megfigyelhető volt anyagunkban, hogy a vizsgálat specificitását a korábbi intravezikálisan 

alkalmazott terápia (BCG, mitomycin) jelentősen rontotta. Hypericin indukálta fluoreszcens 

cisztoszkópiáról tudomásunk szerint mindezidáig egy munkacsoport tanulmányai kerültek 

publikálásra. Beteganyagunkon nem sikerült D’Hallewin által közölt kiváló specificitási 

értéket reprodukálni, szignifikáns különbség a hypericin és az 5-aminolevulinsav indukálta 

fluoreszcens cisztoszkópia specificitása között nem volt, korábbi intravezikális kezelés a 

hypericin indukálta fluoreszcencia specificitását is rontotta. Fotoszenzitivizáló anyagtól 

függetlenül kiváló szenzitivitásúnak bizonyult a fluoreszcens cisztoszkópia. Saját 

anyagunkban 184 szövettanilag igazolt tumoros folyamatból 180 elváltozás mutatott indukált 

fluoreszcenciát, 3 TaGI daganatot és egy diszplasztikus elváltozást hagyományos 

cisztoszkópia vezérelte mintavétel során sikerült detektálnunk. Ezzel szemben 129 

cisztoszkóp vezérelte mintavételt feleslegesen végeztünk el, és a cisztoszkópia során a 

tumoros folyamatok jelentős hányadát (18%) nem sikerült felismerni. Külön figyelmet 

érdemel hogy 21 in situ carcinoma közül fluoreszcens cisztoszkópia nélkül csak 3 került 

detektálásra (14%). 4 beteg esetében a CIS diagnosztizálása terápiás terv módosítását 

jelentette. 

A fluoreszcens endoszkópiák során jól ismert fotoelhalványulást saját anyagunkban is 

észleltük aminolevulinsav és észterének instillációját követően végzett fluoreszcens 

cisztoszkópia során, de ez a fenomén nem volt olyan mértékű, hogy a diagnosztikát jelentősen 

befolyásolta volna. Multiplex elváltozásoknál javasoljuk először a cisztoszkópia során nem, 

vagy nehezen vizualizálható területek reszekcióját elvégezni. Hypericin alkalmazása során a 

fotoelhalványulást nem észleltük. 

Instillációból származó nem kívánatos mellékhatást, szövődményt nem észleltünk. 

 

 Következtetések 

A fluoreszcens cisztoszkópia biztonságos, igen magas szenzitivitású módszer. 

Segítségével a nehezen felismerhető, nem exofitikus daganatok is diagnosztizálhatók, így 

szükség esetén a korábbi kezelési stratégia megváltoztatható. 

Nyilvánvaló exofitikus folyamatok mellett elhelyezkedő kisebb folyamatok, malignus, 

lapos folyamatok diagnosztizálásával és kezelésével, a reszekciós szél pozitivitásának 

megítélésével a recidíva és progresszió arány javítható. 

A kiváló szenzitivitási adatok alapján kimondható, hogy a vakon végzett térkép 

biopsziák elkerülhetők, így a feleslegesen elvégzett mintavételek száma csökkenthető. 

Intravezikális terápián átesett betegeknél számolni kell a magasabb álpozitív 

esetszámmal. 
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HÓLYAGDAGANATOK IN-VITRO FOTODINÁMIÁS DIAGNOSZTIKÁJA 

 

Anyag és módszer 

A tanulmányt a salzburgi Landeskrankenhaus St.Johanns Spitalban az Urológiai és 

Andrológiai Osztályon végeztük el 2001 áprilisa és 2002 februárja között. Összesen 78 

beteget vizsgáltunk meg, akik a fluoreszcens citológiai vizsgálat után transurethrális 

reszekción estek át. Csak olyan beteget vontunk be a tanulmányba, akiknél a korábbi 

ambulanter vizsgálatok (cisztoszkópia, citológia, UH) hólyagdaganat alapos gyanúját vetették 

fel. 

A betegek átlag életkora 66,7 év (47-84 év) volt. 42 beteg anamnézisében már 

szerepelt hólyag tumor miatti reszekció és közülük 23 részesült intravezikális kezelésben 

korábban (BCG, mitomycin). A vizeletüledék vizsgálat 25 esetben negatív volt, 39 betegnek 

volt mikroszkópos és 14 betegnek makroszkópos hematuriája. A betegeknek transurethrális 

műtétük előtt 10 Ch-s katéteren keresztül instilláltuk a hólyagjukba a fotoszenzitivizáló 

anyagot. 

 48 esetben 1.5 g 5-amino-levulinsavat 50 ml 1,4%-os nátriumbikarbonát oldatban, 18 

esetben 40 ml 8 mikromolos hypericin oldatot ( 0.16 mg hypericin, 4 mikromol 

polivinilpirrolidon 10 (PVP 10), 4 mikromol polivinilpirrolidon 40 (PVP 40) 40 ml 0.9%-os 

nátriumklorid oldatban) és 12 esetben 1 g hexil-aminolevulinsavat (Hexvix®) 50 ml 1,4 %-os 

nátriumbikarbonát oldatban instilláltunk. Az intravezikális retenció ideje 60 és 120 perc 

között változott. Minimálisan egy órás inkubáció után vizeletmintát vettünk hagyományos és 

fluoreszcens citológiai vizsgálathoz. Ezt követően a betegek átestek a transurethrális 

reszekción. 

A fluoreszcens citológiai vizsgálathoz levett vizeletmintát 5 percig (1500 

fordulat/perc) centrifugáltuk (cytospin). Az indukált fluoreszcenciát Leica DM L 

mikroszkóppal detektáltuk. Gerjesztéshez 380-425 nm BP szűrőt, az emisszió detektálásához 

470 nm LP szűrőt használtunk. 

Indukált fluoreszcencia detektálása esetén pozitívnak véleményeztük a fluoreszcens 

citológiai vizsgálatot. Pozitivitás esetén piros fluoreszkáló sejteket észleltünk a zöld színű 

normál urothelium sejtek mellett. A vizsgálatokat patológus bevonása nélkül végeztük. Az 

eredményeket a szövettani vizsgálatok és a hagyományos citológia eredményeivel 

hasonlítottuk össze. 

 

Eredmények 

A szövettani vizsgálat 8 esetben nem mutatott malignitást. 32 esetben Ta, 17 esetben 

T1, 8 esetben CIS, 13 esetben invazív (T2-T4) urotheliális carcinoma igazolódott. 
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Differenciáltsági fok alapján 30 Grade I, 15 Grade II, 25 Grade III tumor nyert bizonyítást. A 

8 eset közül, ahol malignitás nem igazolódott 5 beteg 5-ALA, 3 hypericin instillációban 

részesült. 

A 70 hólyagtumoros beteg közül 69-nél volt pozitív a fluoreszcens citológiai vizsgálat, 

míg a konvencionális citológiai vizsgálat 53 esetben volt pozitív. A fluoreszcens citológia 

vizsgálat összesített szenzitivitása 98,5 %, míg beteganyagunkban a citológiai vizsgálat 

összesített szenzitivitása 76 % volt. 

 

 

 

 

 

 

 

5-ALA indukálta fluoreszcens citológia 

A 48 5-ALA instilláción átesett beteg esetében 44 alkalommal volt a fluoreszcens 

citológiai vizsgálat pozitív, ezek közül két esetben a hisztológiai vizsgálat malignitást nem 

igazolt. A 43 hisztológiailag pozitív esetben 42 alkalommal volt a fluoreszcens, és 33 esetben 

a konvencionális citológiai vizsgálat pozitív. Az 5-ALA által indukált fluoreszcens citológia 

szenzitivitása 98 %, míg ebben a vizsgálati csoportban a hagyományos citológiai vizsgálaté 

77% volt. 

Ta: 21 FC pozitív: 20 (95%) Cit. pozitív: 14 (66%) 
T1: 10 FC pozitív: 10 (100%) Cit. pozitív: 8 (80%) 
CIS: 2 FC pozitív: 2 (100%) Cit. pozitív: 1 (50%) 
T2-4: 10 FC pozitív: 10 (100%) Cit. pozitív: 10 (100%) 
GI: 19 FC pozitív: 18 (94%) Cit. pozitív: 11 (58%) 
GII: 8 FC pozitív: 8 (100%) Cit. pozitív: 7 (87,5%) 
GIII: 16 FC pozitív: 16 (100%) Cit. pozitív: 15 (94%) 

 

 Hypericin indukálta fluoreszcens citológia 

18 betegnél végeztünk hypericin instillációt. 3 esetben malignitás nem igazolódott, 

ezek közül egy esetben a fluoreszcens citológiai vizsgálat pozitív volt. A 15 igazolt tumoros 

Ta: 32 FC pozitív: 31 (97%) Cit. pozitív: 22 (69%) 
T1: 17 FC pozitív: 17 (100%) Cit. pozitív: 13 (76%) 
CIS: 8 FC pozitív: 8 (100%) Cit. pozitív: 7 (87,5%) 
T2-4: 13 FC pozitív: 13 (100%) Cit. pozitív: 11 (85%) 
GI: 30 FC pozitív: 29 (97%) Cit. pozitív: 18 (60%) 
GII: 15 FC pozitív: 15 (100%) Cit. pozitív: 12 (80%) 
GIII: 25 FC pozitív: 25 (100%) Cit. pozitív: 23 (92%) 
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beteg közül mindenkinél pozitív volt a fluoreszcens citológiai vizsgálat, míg a hagyományos 

citológiai vizsgálat 12 esetben. Ebben a vizsgálati csoportban a fluoreszcens citológia 

szenzitivitása 100 %, a hagyományos citológia szenzitivitása 80 % volt. 

Ta: 4 FC pozitív: 4 (100%) Cit. pozitív: 4 (100%) 
T1: 5 FC pozitív: 5 (100%) Cit. pozitív: 4 (80%) 
CIS: 3 FC pozitív: 3 (100%) Cit. pozitív: 3 (100%) 
T2-4: 3 FC pozitív: 3 (100%) Cit. pozitív: 1 (33%) 
GI: 4 FC pozitív: 4 (100%) Cit. pozitív: 4 (100%) 
GII: 6 FC pozitív: 6 (100%) Cit. pozitív: 4 (67%) 
GIII: 5 FC pozitív: 5 (100%) Cit. pozitív: 4 (100%) 

 

Hexil-ALA indukálta fluoreszcens citológia 

12 beteg esett át hexil-ALA instilláción. Minden betegnél igazolódott a hisztológiai 

vizsgálat során a tumorgyanú, a fluoreszcens citológia is minden esetben pozitív volt, míg a 

hagyományos citológiai vizsgálat 8 esetben volt pozitív. A fluoreszcens citológia 

szenzitivitása 100 % volt, míg a konvencionális vizeletcitológia szenzitivitása 67 %. 

Ta: 7 FC pozitív: 7 (100%) Cit. pozitív: 4 (57%) 

T1: 2 FC pozitív: 2 (100%) Cit. pozitív: 1 (100%) 

CIS: 3 FC pozitív: 3 (100%) Cit. pozitív: 3 (100%) 

GI: 7 FC pozitív: 7 (100%) Cit. pozitív: 3 (43%) 

GII: 1 FC pozitív: 1 (100%) Cit. pozitív: 1 (100%) 

GIII: 4 FC pozitív: 4 (100%) Cit. pozitív: 4 (100%) 

 

 Megbeszélés 

A kezdeti eredmények statisztikai analízise az új módszerünk esetében magas 

szenzitivitási értéket mutat, bár az esetszám viszonylag alacsony.  

A lapos urotheliális léziók detektálása nehéz cisztoszkópia során. Az eredményeink a 

fluoreszcens citológia jó diagnosztikai értékét támasztják alá lapos elváltozások esetében is. 

Az indukált fluoreszcenciát mutató daganatos sejtek felismerése sokkal egyszerűbb, mint a 

malignus sejtek detektálása hagyományos citológiai vizsgálat során. Sem vörösvértestek, sem 

fehérvérsejtek nem mutattak indukált fluoreszcenciát. A tumorgrádus, a mélységi terjedés és a 

korábbi intravezikális terápia nem befolyásolta a vizsgálati eredményeket. A hagyományos 

citológiai vizsgálatok esetében saját anyagunkban is megfigyelhető volt ezzel szemben a 

tumorgradustól függő szenzitivitás változása.  

A fluoreszcens citológiai vizsgálatot a betegek jól tolerálták, mellékhatást nem 

észleltünk. A betanulási idő minimális, a hagyományos citológiáéhoz képest 

összehasonlíthatatlanul rövidebb, és bár szubjektív vizsgálatról van szó, a szubjektivitás 
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sokkal kisebb mértékben játszik szerepet új módszerünknél, mint a hagyományos citológia 

esetében.  

A fotoelhalványulás a látható fluoreszcencia csökkenését jelenti megvilágítás során. A 

hatás fehér fény esetében is tapasztalható, de kék fénnyel történő megvilágítás során sokkal 

kifejezettebb. Ez a fenomén jól ismert és dokumentált az irodalomban fluoreszcens 

endoszkópia kapcsán. Aminolevulinsav és hexil észterének alkalmazása során a fluoreszcens 

citológia során is erős fotoelhalványulást észleltünk, a malignus sejtek piros fluoreszcenciája 

másodpercek alatt detektálási szint alá csökkent. Ez a vizsgálatok dokumentálásában okozott 

problémát, magát a diagnosztikát nem befolyásolta. Hypericin instillálása után 

fotoelhalványulást nem észleltünk. 

A fluoreszcens cisztoszkópia szenzitivitásáról és specificitásáról publikált adatokhoz 

közelítő adatokat kaptunk fluoreszcens citológiai vizsgálataink során. 

A fluoreszcens citológiai vizsgálatot mind az angol, mind a német nyelvű 

szakirodalomban leközöltük. A közelmúltban munkacsoportunktól független fluoreszcens 

citológiai vizsgálatok eredményéről számoltak be hasonló eredményekkel. 

  A fotoelhalványulás hiánya miatt hypericin instillációját javasoljuk fluoreszcens 

citológiai vizsgálatoknál. 

 

Következtetés 

A fluoreszcens citológia kevésbé invazív mint a cisztoszkópia és szenzitívebb, mint 

más, a hólyagtumorok diagnosztikájában alkalmazott eljárás. Az indukált fluoreszcencia 

detektálása könnyű, a tanulási időszak rövid. További multicentrikus, randomizált vizsgálatok 

után a mindennapi urológiában bevezethető, a cisztoszkópiák számát csökkentő eljárássá 

válhat új módszerünk. 
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AZ ÉRTEKEZÉS ÖSSZEGZÉSE 

 

Hólyagdaganatok in-vivo fotodinámiás diagnosztikája 

 

 A hólyagdaganat a férfiak második leggyakoribb, és a nők leggyakoribb urológiai 

daganatos betegsége, így igen nagyszámú beteget érint. A pontos diagnosztika alapvetően 

befolyásolja a terápiás terv felállítását és a beteg életkilátásait. Érthető törekvés, a minél 

pontosabb diagnosztikai módszerek kialakítása, és ezek mindennapi rutin ellátásba történő 

bevezetése. 

 A hólyagdaganatok diagnosztikájában és nyomon követésében a cisztoszkópiának van 

a legnagyobb szerepe, bár hiányosságai ismertek. A hólyag lapos, neoplasztikus 

elváltozásainak detektálása és az ezzel összefüggő, helyes terápiás terv felállítása a recidíva és 

progresszió arányt csökkenti. Fluoreszcens cisztoszkópia során ezek az elváltozások jól 

diagnosztizálhatóak. Fluoreszcens cisztoszkóppal vezérelt biopszia, illetve transurethrális 

reszekció során a szövettani diagnózis biztosítása lehetséges, ezen kívül kiemelendő a 

reszekciós szélek épségének megítélése. 

 A hólyagdaganatok fotodinámiás diagnosztikájában az 5-ALA indukálta fluoreszcens 

cisztoszkópia több éves múltra tekint vissza, számos közlemény alapján bizonyított a szerepe 

a tumorok diagnosztizálásában. A vizsgálat szenzitivitása 90-95 %, specificitása 65-80 % 

körüli a nagy beteganyaggal rendelkező centrumok által publikált adatok szerint. 

 Hypericin indukálta fluoreszcens cisztoszkópia alkalmazásáról kevés adat áll 

rendelkezésünkre, ezek alapján a kiváló szenzitivitás mellett kiváló specificitást sikerült 

elérni. 

 Vizsgálataink során három, különböző fluorokróm által indukált fluoreszcens 

cisztoszkópia adatait vizsgáltuk. Az irodalomban publikált szenzitivitási és specificitási 

adatokkal összevethető, azoknak megfelelő értékeket igazoltunk 5-ALA indukálta vizsgálatok 

során.  

A három különböző fotoszenzitivizáló anyaggal végzett vizsgálataink kapcsán 

szenzitivitásbeli lényeges különbséget nem észleltünk. Specificitási adataink közül a hexil-

ALA indukálta fluoreszcens cisztoszkópia specificitása szignifikánsan alacsonyabb volt, mint 

az 5-ALA és a hypericin indukálta fluoreszcens cisztoszkópia specificitása, bár az alacsony 

esetszám miatt ennek értékelhetősége kérdéses. 
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Megfigyelhető volt anyagunkban, hogy a vizsgálat specificitását a korábbi 

intravezikálisan alkalmazott terápia jelentősen rontotta.  

Hypericin indukálta fluoreszcens cisztoszkópiáról tudomásunk szerint mindezidáig 

egy tanulmány került publikálásra. Beteganyagunkon nem sikerült D’Hallewin által közölt 

kiváló specificitási értéket reprodukálni, szignifikáns különbség a hypericin és az 5-

aminolevulinsav indukálta fluoreszcens cisztoszkópia specificitása között nem volt. Korábbi 

intravezikális kezelés a hypericin indukálta fluoreszcencia specificitását is rontotta.  

Fotoszenzitivizáló anyagtól függetlenül kiváló szenzitivitásúnak bizonyult a 

fluoreszcens cisztoszkópia. Vizsgálati anyagunkban a fluoreszcens cisztoszkópia 

szenzitivitása 98 %, specificitása 82 % volt.  

 Kiemelendő vizsgálati eredményeinkből, hogy a hagyományos cisztoszkópia vezérelte 

predilekciós helyekről, valamint a csak hagyományos cisztoszkópiával gyanúsnak ítélt 

területekről vett biopsziák diagnosztikai értékkel nem bírtak. Ezen eredmények és a 

fluoreszcens cisztoszkópia kiváló szenzitivitása alapján kimondható, hogy a korábban több 

szerző által javasolt, vakon végzett, random biopszia helyett fluoreszcens cisztoszkópia 

vezérelte célzott mintavétel szükséges a lapos, hagyományos cisztoszkóppal nem detektálható 

daganatok diagnosztizálására. A fluoreszcens cisztoszkópia biztonságos, igen magas 

szenzitivitású módszer. Segítségével a nehezen felismerhető, nem exofitikus daganatok is 

diagnosztizálhatók, így szükség esetén a korábbi kezelési stratégia megváltoztatható. 

Nyilvánvaló exofitikus folyamatok mellett elhelyezkedő kisebb folyamatok, malignus, lapos 

folyamatok diagnosztizálásával és kezelésével, a reszekciós szél pozitivitásának megítélésével 

a recidíva és progresszió arány javítható. 

 

 Hólyagdaganatok in-vitro fotodinámiás diagnosztikája 

 

 A cisztoszkópia kiváltását célzó próbálkozásokról a szakirodalomban számos 

tanulmány látott napvilágot, ahol új, kevésbé invazív diagnosztikai módszereket próbáltak 

megalkotni. A rendelkezésre álló irodalmi adatok alapján a különböző eljárások szenzitivitása 

és specificitása nagyon változó, és egyik sem képes a cisztoszkópiát kiváltani. 

Célunk olyan új diagnosztikus eljárás megalkotása volt, mellyel a cisztoszkopiák 

száma csökkenthető a hólyagdaganatok detektálása és nyomon követése során. 

A vizeletcitológia és a fotodinámiás diagnosztika alapelveinek ötvözésével 

kialakítottunk egy új diagnosztikus eljárást a fluoreszcens citológiát. 

 Fluorokrómok instillálása után nyert vizeletmintákat fluoreszcens mikroszkóppal 

vizsgáltuk. A normál autofluoreszcencia mellett, a daganatos sejtek indukált fluoreszcenciáját 
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detektáltuk. A betegeket ezt követően transurethrális reszekción estek át. A fluorszcens 

citológiai vizsgálat eredményét a szövettani és a hagyományos citológiai vizsgálat 

eredményeivel hasonlítottuk össze. 

 Három különböző fluorokrómmal végeztük a vizsgálatainkat. A fotoszenzitivizáló 

anyagtól függetlenül igen magasnak bizonyult az új eljárás szenzitivitása. A hagyományos 

citológiai vizsgálat szenzitivitása vizsgálati anyagunkban 76 %, míg a fluoreszcens citológia 

szenzitivitása 98,5 % volt. 

 5-ALA és hexil észterének instillálása után végzett vizsgálatnál a fotoelhalványulás 

jelensége volt észlelhető, ami a diagnosztikát nem, csak a vizsgálat dokumentálását 

nehezítette. Hypericin alkalmazásakor a fotoelhalványulást nem tapasztaltunk, ezért a 

vizsgálathoz ezt a fluorokrómot javasoljuk. 

A fluoreszcens citológiai vizsgálatot a betegek jól tolerálták, mellékhatást nem 

észleltünk. A betanulási idő minimális, a hagyományos citológiáéhoz képest 

összehasonlíthatatlanul rövidebb, és bár szubjektív vizsgálatról van szó a szubjektivitás 

sokkal kisebb mértékben játszik szerepet új módszerünknél, mint a hagyományos citológia 

esetében. Az indukált fluoreszcenciát mutató daganatos sejtek felismerése sokkal egyszerűbb, 

mint a malignus sejtek detektálása hagyományos citológiai vizsgálat során. 

Az általunk kifejlesztett, új eljárást az angol és német nyelvű szakirodalomban is 

leközöltük. A közelmúltban munkacsoportunktól független szerzők hasonló eredményekről 

számoltak be a fluoreszcens citológiával kapcsolatban. 

A fluoreszcens citológia rendkívül szenzitív, a cisztoszkópiánál kevésbé invazív 

vizsgálat, ami további multicentrikus, randomizált vizsgálatok után, a mindennapi urológiai 

gyakorlatba bevezethető, cisztoszkópiák számát csökkenthető eljárássá válhat. 
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