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Leczenie zespołu bolesnego pęcherza,
nawracających infekcji dróg moczowych i objawów
związanych z pęcherzem popromiennym
z wykorzystaniem preparatu zawierającego
hialuronian sodu i siarczanu chondroityny
- wytyczne ekspertów
Dariusz Kawecki, Piotr Milecki, Piotr Radziszewski, Tomasz Rechberger
Wprowadzenie
Prawidłowa czynność pęcherza moczowego zależy od pełnej
integracji strukturalnej i czynnościowej. Innymi słowy mięsień
wypieracza musi podlegać kontroli ze strony układu nerwowego,
któremu dostarczane są bodźce zarówno ośrodkowe jak i obwodowe
(czucie pęcherzowe). Bardzo ważną rolę w integracji procesów
w pęcherzu pełni nabłonek urotelialny. Nabłonek urotelialny pełni
nie tylko funkcje barierowe, ale również immunologiczne oraz
sensoryczne. W przypadku stymulacji podrażnieniowej (np. infekcja
bakteryjna) nabłonek urotelialny wysyła sygnały o charakterze
podrażnieniowym, które powodują z kolei inicjację skurczu pęcherza
i próbę wydalenia patogenu (moczu z bakteriami, na zewnątrz).
Urotelium działa w tym przypadku jako bardzo skomplikowana
struktura nerwowa. Również i inne bodźce drażniące wywołują
odpowiedź w obrębie urotelium (np. promieniowanie, uszkodzenie
mechaniczne, zmiany hormonalne). Na ogół nie dochodzi przy tym
do uszkodzenia samego urotelium, czyli po ustąpieniu bodźca
wraca ono do prawidłowego stanu strukturalno-czynnościowego.
Niekiedy jednak ustąpienie procesu patologicznego nie zatrzymuje
kaskady zdarzeń w obrębie pęcherza. Dochodzi wówczas
do uszkodzenia urotelium i szeregu zmian wtórnych
w ścianie pęcherza moczowego. Wiąże się to z uszkodzeniem
warstwy
ochronnej
macierzy
pozakomórkowej,
złożonej
z glikozaminoglikanów (GAG) oraz kolagenu, elastyny, fibronektyny
i lamininy. W pęcherzu moczowym najczęściej występującymi
przedstawicielami GAG są: kwas hialuronowy, heparyna, a także
siarczany: keratanu, dermatanu, heparanu i chondroityny. Substancje
te są spolaryzowane i przyciągają cząsteczki wody, tworząc wysoce
uwodnioną warstwę ochronną. Uszkodzenie warstwy ochronnej
prowadzi do powstania tak zwanego „syndromu przeciekającego
nabłonka”, co z kolei powoduje ułatwione wnikania do tkanek
pęcherza alergenów, drażniących związków chemicznych, leków,
toksyn, bakterii i jonów potasu. Uszkodzenie to jest swoistym
„motorem” napędzającym następne etapy, które sprowadzają się
do naciekania ściany pęcherza przez komórki tuczne, ich aktywacji,
a następnie powstawanie reakcji alergicznych i tzw. neurogennego
zapalenia. Po aktywacji mastocyty przechodzą degranulację,
podczas której wydzielane są liczne mediatory wazoaktywne,
prozapalne i nocyceptywne, między innymi histamina, kininy,
proteazy, cytokiny, interleukiny, leukotrieny, prostaglandyny i tlenek
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azotu. Te czynniki powodują z kolei obrzęk, wzrost pobudliwości
nerwowej, rozplem naczyń, włóknienie i ból. Degranulacja komórek
tucznych uruchamia kaskadę „przywabiania” większej ilości
komórek układu odpornościowego, powoduje wzrost wrażliwości
włókien aferentnych na bodźce patologiczne (obniżanie progu
pobudliwości i/lub uszkadzanie zakończeń nerwowych). Prowadzi
to do uwalniania z nich tachykinin, które wraz z cytokinami dalej
aktywują komórki tuczne do uwalniania substancji prozapalnych.
Oprócz tego histamina, czynnik martwicy guza i substancja
P zwiększają przesiąkanie przez ścianę naczyń (obrzęk tkanek
= dalsze uszkodzenie ściany), cytokiny pogłębiają stan zapalny (dalszy
naciek makrofagów/komórek tucznych), kininy i prostaglandyny
wywołują uczucie bólu, a chymazy i tryptazy, uwolnione do tkanek,
powodują ich dalszą degenerację. W ten sposób to „błędne koło”
napędza się coraz bardziej [1].
Zmiany w przepuszczalności nabłonka, uszkodzenie warstwy
barierowej, aktywacja komórek tucznych i hiperstymulacja
neuronalna tworzą złożony mechanizm przenikających się procesów
patologicznych. Zjawiska te formują błędne koło, w którym jeden
element promuje rozwój kolejnej patologii. Po pewnym czasie
zmiany degeneracyjne zaczynają dominować nad możliwościami
gojenia. Prowadzi to do rozwoju nieodwracalnych dysfunkcji
pęcherza moczowego: obniżenia podatności ścian, włóknienia,
zmniejszenia pojemności, nadreaktywności mięśnia wypieracza
moczu, allodynii i hyperalgezji [2].
Rozpatrując powyżej opisany proces pod kątem jednostek
chorobowych, w których on występuje, nie sposób nie dostrzec,
że może on być wspólny zarówno dla nawracających infekcji dolnych
dróg moczowych, pęcherza popromiennego, jak i zespołu bolesnego
pęcherza i jego szczególnej postaci, jaką jest śródmiąższowe
zapalenie pęcherza. Te trzy grupy schorzeń można powiązać jednym
wspólnym uszkodzeniem ściany pęcherza moczowego i następnie
rozwijającym się zapaleniem w jej obrębie. Patrząc jednak
na przyczynę pierwotną tych zdarzeń wydaje się, że uszkodzenie
warstwy ochronnej glikozaminoglikanów jest praprzyczyną całej
kaskady zdarzeń. Powtarzające się mikrourazy i zużycie warstwy
glikozaminoglikanów,
z
jednoczesnym
niewystarczającym
jej wytwarzaniem powoduje jej deficyt. Stąd też odtworzenie
i regeneracja tej warstwy może być jednym ze sposobów przerwania
„samonapędzającego się koła” w tych schorzeniach.

Rysunek 1. Krążenie jonów potasu jako czynnik sprawczy zapalenia
pęcherza. Zaznaczono także czynniki, które ewentualnie mogą
współdziałać w tym procesie: APF – czynnik antyproliferacyjny, GP51
– glikoproteina 51, THP – proteina Tamm’a-Horsfall’a. Zaadoptowane
z Parsons, 2003 [3].

Wpływ hialuronianu sodu i siarczanu chondroityny
na urotelium
W związku z przedstawionymi teoriami, wczesna naprawa
warstwy GAG, przy użyciu egzogennego kwasu hialuronowego,
działającego prawdopodobnie poprzez hamowanie przylegania
kompleksów immunologicznych do komórek z polimorficznymi
jądrami, hamowanie migracji i agregacji leukocytów, regulowanie
proliferacji fibroblastów i komórek endotelium, oraz wzmacnianie
procesów naprawczych tkanki łącznej może pomóc uniknąć rozwoju
przewlekłego neurogennego zapalenia pęcherza moczowego.
Farmakoterapia dopęcherzowa ma głównie za zadanie
odtwarzanie uszkodzonej warstwy urotelium i zapobieganie
jego wzmożonej przepuszczalności dla drażniących czynników
zewnętrznych. Ponadto środki stosowane dopęcherzowo mają
hamować wydzielanie mediatorów stanu zapalnego i hamować
rozwój zapalenia neurogennego pęcherza moczowego. Jednym
z pierwszych preparatów stosowanych dopęcherzowo, a mających
za zadanie odtwarzać warstwę GAG była heparyna. Heparyna
wykazuje działanie przeciwzapalne, hamuje proliferację fibroblastów
oraz angiogenezę. Działa antagonistycznie do histaminy, bradykininy,
prostaglandyny E oraz hamuje układ dopełniacza [4].
Obecnie w terapii dopęcherzowej stosuje się następujące substancje:
kwas hialuronowy (HA), siarczan chondroityny, polisiarczan
pentozanu i terapię łączoną siarczanem chondroityny wraz z HA.
Mechanizm działania tych substancji, chociaż nie w pełni poznany,
obejmuje: ograniczenie przylegania kompleksów immunologicznych
do komórek wielojądrzastych, zahamowanie migracji i agregacji
leukocytów, regulowanie proliferacji fibroblastów i komórek
endotelium oraz nasilenie naprawy uszkodzeń komórek tkanki
łącznej. Najlepiej przebadany i wykazujący najwyższą skuteczność

kliniczną jest kwas hialuronowy i siarczan chondroityny [5].
Wykazano, że HA zwiększa ekspresję białek ścisłych, połączeń
w urotelium, niejako uszczelniając w ten sposób nabłonek
i zmniejszając jego przepuszczalność (przeciekanie). Znaczna
ekspresja tych białek występuje w pęcherzu moczowym
i jest odpowiedzialna za ograniczanie przepuszczalności
okołokomórkowej. HA łączy się z komórkami endotelialnymi
wykazującymi ekspresję międzykomórkowych cząstek przylegania
(intercellular adhesion molecule-1 ICAM-1). W warunkach
fizjologicznych leukocyty i komórki nabłonka pęcherza moczowego
są pozbawione ICAM-1. Stwierdzono jednak, że niektórzy chorzy
ze śródmiąższowym zapaleniem pęcherza wykazują ekspresję
ICAM-1. Co więcej ekspresja ICAM-1 okazała się być zróżnicowana
dla chorych dobrze reagujących na leczenie HA i tych, u których
nie uzyskano odpowiedzi terapeutycznej [6].
Badania eksperymentalne dotyczące roli siarczanu chondroityny
w modelach zwierzęcych uszkodzenia warstwy GAG pęcherza
moczowego wykazały, że nieuszkodzona warstwa GAG wiąże
bardzo niewielkie ilości tego składnika, podczas gdy warstwa
uszkodzona wykazuje duże zdolności wiązania egzogennego
siarczanu chondroityny [7]. Hauser i współpracownicy udowodnili,
że siarczan chondroityny ma zdolności regenerowania warstwy
GAG pęcherza moczowego wykorzystując dopęcherzowe podanie
radioaktywnego markera Rubidium (86Rb), mierzącego zdolność
transport jonów potasowych poprzez urotelium do krwioobiegu,
w zwierzęcym modelu uszkodzenia pęcherza moczowego [8].
Badania te jednoznacznie uzasadniają celowość terapii miejscowej,
prowadzącej do odtworzenia prawidłowej warstwy GAG, szczególnie
z zastosowaniem siarczanu chondroityny [9].
Proponowany obecnie mechanizm działania podawanych
dopęcherzowo
glikozaminoglikanów
w
pęcherzu
opiera
się o egzogenne pobudzanie enzymów zaangażowanych
w wydzielanie GAG, co skutkuje zwiększonym wytwarzaniem GAG
i przywróceniem właściwej bariery nabłonkowej.[10] Ponadto GAG
bezpośrednio oddziałują fizykochemicznie na powierzchnię komórek
i zmniejszają przepuszczalność urotelium. Nie bez znaczenia jest
też działanie zmniejszające proces zapalny poprzez zmniejszenie
wytwarzania cytokin (IL-8, IL-6, TNF-alfa) przez komórki urotelium,
ograniczanie nacieku komórek układu odpornościowego, w tym
głównie komórek tucznych oraz zmniejszenie nasilenia procesów
zapalnych [11].
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Nawracające zakażenia dróg moczowych,
jako problem kliniczny i terapeutyczny
Zakażenia układu moczowego (ZUM) są jednymi z najczęstszych
zakażeń w populacji. Występują częściej u kobiet niż u mężczyzn
(8:2). Kobiety, szczególnie w okresie aktywności seksualnej,
są predysponowane do zakażeń dróg moczowych. Częstość ZUM
wzrasta wraz z wiekiem i może być powiązana z innymi patologiami
układu moczowo-płciowego. Zakażenia układu moczowego
stanowią ok. 40-50 proc. zakażeń wewnątrzszpitalnych
i ok. 15-25 proc. Ambulatoryjnych [12].
Dane ze Stanów
Zjednoczonych wskazują, że 50% kobiet ma, co najmniej jeden
incydent zakażenia układu moczowego w ciągu życia, a 20% z nich
będzie miało kolejne incydenty, około 13% wszystkich dorosłych
kobiet ma taki rodzaj zakażenia każdego roku [13]. Badania
amerykańskich autorów wykazały, że obywatele USA w 2000 roku
wydali na leczenie zakażeń układu moczowego znaczącą kwotę
3.500.000.000 dolarów amerykańskich [14].
Najczęstszą etiologię ZUM stanowią bakterie Gram-ujemne,
pałeczki jelitowe z rodziny Enterobacteriaceae, wśród których
dominuje Escherichia coli, zwłaszcza szczepy uropatogenne (UPEC
– ang. Uropathogenic Escherichia coli). Szczepy uropatogenne
E. Coli wytwarzają adhezyny umożliwiając przyleganie bakterii
do nabłonka dróg moczowych, co utrudnia usuwanie bakterii
z moczem (fimbrie P, AAF/1, AAFIII i Dr) oraz egzotoksyny (hemolizyna
HlyA) odpowiedzialne za rozpad erytrocytów i innych komórek,
co powoduje uwalnianie cytokin i stymuluje odczyn zapalny [15].
Narastającym problemem są zakażenia bakteryjne wywoływane
przez szczepy oporne na leki drobnoustrojowe [16]. Szybki rozwój
mechanizmów oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów
sprawia,
że
możliwości
terapeutyczne
antybiotykoterapii
są często ograniczone lub ich brak, ważna jest, zatem profilaktyka
i leczenie wspomagające. Jednym z możliwych sposobów
profilaktyki / leczenia regeneracyjnego nawracających zakażeń
jest odtwarzanie uszkodzonej warstwy glikozaminoglikanów,
co zmniejsza przyleganie bakterii do urotelium i ogranicza ryzyko
nawrotu infekcji.

Zespół bolesnego pęcherza,
jako problem kliniczny i terapeutyczny
Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego (IC–ang.
interstitial cystitis) i/lub zespół bólowy pęcherza moczowego (BPS
– ang. bladder painfull syndrome) to stan kliniczny manifestujący
się sensoryczną nadwrażliwością (chronicznym bólem), o nie
do końca poznanej przyczynie, charakteryzujący się zwiększoną
częstością oddawania moczu, dyskomfortem i bólem miednicy
związanym z patologią pęcherza moczowego, który może być
potwierdzony obrazem cystoskopowym lub histopatologicznym [17].
Szacuje się, że choroba ta może dotyczyć od 2,7% do 6,5% kobiet, które
zdecydowanie częściej manifestują objawy choroby [18]. Według
różnych źródeł, predyspozycja u kobiet szacowana jest na 3: 1 do 10: 1
w stosunku do częstości występowania tego zespołu u mężczyzn [19].
Aktualnie obowiązująca teoria zakłada, że pierwotną przyczyną tych
zaburzeń są procesy chorobowe dotyczące podścieliska urotelium,
lub też uszkodzenie jego istotnej składowej – glikozaminoglikanów.
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Kaskada zdarzeń rozpoczynających się od nienaprawialnego
uszkodzenia GAG może prowadzić do przewlekłego uszkodzenia
nabłonka pęcherza moczowego i wynikającego z tego
neurogennego zapalenia. W takich warunkach ośrodkowy układ
nerwowy otrzymuje nadmierną stymulację aferentną z obwodowych
zakończeń nerwowych w pęcherzu moczowym. Takie obciążenie
prowadzi do uruchomienia zwrotnych mechanizmów ośrodkowych,
które wzmacniają i podtrzymują efekt pobudzenia czuciowego,
prowadząc do zmian molekularnych w narządach obwodowych
oraz w ośrodkowym układzie nerwowym.
Bezpośrednią
konsekwencją opisywanych zmian jest wzrost syntezy
neuropeptydów i ich uwalniania z połączeń synaptycznych.
Klinicznie wzrost uwalniania neuropeptydów w pęcherzu
moczowym wywołuje przewlekły ból, wzrost częstości mikcji,
nokturię i nieustanne zapalenie neurogenne, podczas gdy
na poziomie OUN dochodzi do selektywnej ekspresji genów
(np. c-fos) [20]. W związku z przedstawionymi powyżej teoriami,
wczesna naprawa warstwy glikozaminoglikanów, przy użyciu
egzogennego kwasu hialuronowego i siarczanu chondroityny,
działających poprzez hamowanie przylegania kompleksów
immunologicznych do komórek z polimorficznymi jądrami,
hamowanie migracji i agregacji leukocytów, regulowanie proliferacji
fibroblastów i komórek endotelium, oraz wzmacnianie procesów
naprawczych tkanki łącznej może pomóc uniknąć progresji stanu
zapalnego pęcherza moczowego prowadzącej u części pacjentów
z IC/PBS do zwłóknienia pęcherza moczowego i zmniejszenia jego
pojemności [21]. Tak więc wydaje się logiczne, że przywrócenie
prawidłowej struktury warstwy glikozaminoglikanów, w celu
prewencji chronicznego zapalenia i nadwrażliwości sensorycznej,
to podstawowy cel terapeutyczny w przypadku BPS/IC [22].

Pęcherz popromienny,
jako problem kliniczny i terapeutyczny
Radioterapia, obok leczenia operacyjnego, jest główną metodą
leczenia miejscowego, złośliwych guzów zlokalizowanych
w miednicy. Ocenia się, że do lokalizacji narządowej
w miednicy, w której znajduje potencjalne zastosowanie leczenie
napromienianiem należy zaliczyć u mężczyzn w pierwszej
kolejności raka gruczołu krokowego, raka pęcherza moczowego,
raka odbytnicy i raka odbytu. Powyższe nowotwory stanowią
około 35% wszystkich nowotworów złośliwych diagnozowanych
u mężczyzn. Natomiast u kobiet zastosowanie radioterapii
znajduje swoje miejsce poza rakiem pęcherza moczowego,
rakiem odbytnicy, rakiem odbytu, także w nowotworach narządów
rodnych, takich jak rak szyjki macicy, trzonu macicy, pochwy
i sromu. Łącznie wymienione nowotwory u kobiet reprezentują 17%
wszystkich diagnozowanych nowotworów złośliwych. Ponadto
u obu płci zastosowanie radioterapii może mieć także miejsce
w leczeniu innych guzów litych [23]. Z powyższego zestawienia
wynika, że zastosowanie radioterapii, która może potencjalnie
uszkadzać pęcherz moczowy może dotyczyć dużej liczby chorych
poddawanych tej formie leczenia.
W patofizjologii zmian popromiennych, poza utratą komórek błony
śluzowej pęcherza, dochodzi także do uszkodzenia endotelium
naczyń krwionośnych, uszkodzenia komórek nerwowych

oraz komórek mięśniówki ściany pęcherza. Uszkodzenie
endotelium prowadzi do subendotelialnej proliferacji, obrzęku
wokół naczyń, co w konsekwencji prowadzi do wytworzenia
tkanki łącznej okołonaczyniowej oraz stwardnienia tych naczyń.
W efekcie dochodzi do upośledzenia ukrwienia komórek
ściany pęcherza moczowego. W dalszym etapie odkładany jest
kolagen, co skutkuje dalszą obliteracją naczyń krwionośnych.
Powyższe prowadzi do drastycznego spadku ich efektywności
w dostarczaniu tlenu i substancji odżywczych do komórek
ściany pęcherza moczowego. Dochodzi do wytworzenia
się stanu hipoksji, a w jej konsekwencji do martwicy komórek ściany
pęcherza moczowego. W odpowiedzi na powyższe włóknieje
błona podśluzowa i ulegają martwicy komórki błony śluzowej.
Następstwem tych procesów jest pozbawienie ściany pęcherza
ochronnej warstwy glikozaminoglikanów. Nasila to w dalszym
stopniu patologiczne zmiany w ścianie pęcherza moczowego,
prowadząc do niekorzystnego cyklu patofizjologicznego.
Hipoksja ściany pęcherza moczowego obejmuje także
komórki mięśniowe oraz komórki nerwowe, co przyczynia
się do pogłębienia zaburzeń funkcji pęcherza moczowego.
Rozwinięte zmiany popromienne charakteryzują owrzodzenia,
uszkodzenia naczyń, co może skutkować krwawieniem.
Z kolei zwłóknienie ściany pęcherza prowadzi do zmniejszenia
pojemności pęcherza. W efekcie rozwijają się objawy
kliniczne
w
postaci
bólu,
częstomoczu,
bolesnego
parcia, nokturii.
W konsekwencji tworzy się złośliwe
koło procesów patologicznych zapoczątkowanych przez
promieniowanie jonizujące [24, 25].
Generalnie objawy
ww. uszkodzeń można pogrupować w zależności od czasu
ich wystąpienia na wczesne (ostre) oraz późne (przewlekłe).
W dużym odsetku objawy wczesne przy odpowiednim leczeniu
ulegają zmniejszeniu, a ich konsekwencje późne mogą być
klinicznie niezbyt duże. Niemniej należy podkreślić, że objawy
wczesne występują relatywnie często i mogą dotyczyć aż 80%
wszystkich chorych poddanych radioterapii.
Niemniej jednak podstawowym problemem klinicznym następstw
uszkodzeń popromiennych pęcherza moczowego jest zespół
objawów, które pojawiają się znacznie później (> 12 miesięcy), a które
są konsekwencją głębszych uszkodzeń struktur ściany pęcherza
moczowego [26]. Dominującymi procesami patologicznymi
są wówczas niedokrwienie i włóknienie. Progresja zmian będąca
następstwem tych uszkodzeń może sięgać nawet ponad 20 lat
od zakończenia terapii.

że leczenie kwasem hialuronowym o wysokim stężeniu i siarczanem
chondroityny (ialuril®Prefill) spowodowało znaczną redukcję
nawracających infekcji dróg moczowych, o 77%, co w konsekwencji
doprowadziło do znacznej poprawy jakości życia pacjentów, bez
poważnych działań niepożądanych. Spadek ilości incydentów
ZUM na pacjenta / na rok (HA-CS kwas hialuronowy /siarczan
chondroityny grupa 0.67 vs. 4.19 grupa placebo: p< 0.001) [27].
W retrospektywnym badaniu kohortowym wieloośrodkowym
(badanie obejmujące 7 ośrodków europejskich), przeprowadzonym
przez Cicione i współpracowników wykazano, że wlewki
dopęcherzowe preparatu - jako profilaktyka nawrotowych zakażeń
układu moczowego (ang. recurrent urinary tract infection RUTI)
działają pozytywnie – redukcja nawrotów w porównaniu z grupą
przyjmującą profilaktycznie antybiotyk, poprawa jakości życia
w
tej
grupie
pacjentów.
Liczba
nawrotowych
ZUM
na pacjenta/na rok (po leczeniu HA-CS grupa 0.44 vs. 4.13 grupa
przed leczeniem HA-CS: p= 0.01). Średni czas nawrotu ZUM
(po leczeniu HA-CS grupa 178.4 dni vs. 94.8 dni grupa przed
leczeniem HA-CS: p= 0.01) [28].
W wieloośrodkowym badaniu przeprowadzonym przez Torella,
wykazano, że leczenie dopęcherzowe ialuril®Prefill jest skutecznym
podejściem terapeutycznym, aby zapobiec epizodom nawracających
infekcji dróg moczowych.
Wyniki wykazały, że 72,7% pacjentów w grupie HA-CS, 75% w grupie
fosfomycyna + HA-CS, a tylko 30,4% w grupie fosfomycyny było
wolnych od ZUM w okresie obserwacji. Wyniki analizowano
przy użyciu dokładnego testu Fishera. Podsumowując, leczenie
dopęcherzowe kwasem hialuronowym i siarczanem chondroityny
jest skutecznym podejściem terapeutycznym do leczenia
i zapobiegania epizodom nawracającego zapalenia pęcherza [29].
W randomizowanym badaniu przeprowadzonym przez De Vita
i współpracowników wykazano, że leczenie dopęcherzowe znacznie
zmniejsza nawrót zapalenia pęcherza, średni czas nawrotu UTI
i całkowity wynik PUF (ang. pain/urgency/frequency). Liczba
nawrotów ZUM po 2 miesięcznej terapii (HA-CS grupa 3 vs. 2.9
grupa leczona SMX 200mg+ TMP 40 mg). Liczba Nawrotów ZUM
po 12 miesięcznej terapii (HA-CS grupa 1 vs. 2.3 Grupa leczona SMX
200mg+ TMP 40 mg: p= 0.02) [30].
Przegląd badań klinicznych przedstawiony przez Goddarda
i Janssena potwierdza skuteczność terapii dopęcherzowej kwasem
hialuronowym i siarczanem chondroityny w odbudowie warstwy
GAG i poprawia efekty leczenia w nawrotowych zakażeniach układu
moczowego. Wlewki dopęcherzowe HA-CS zmniejszają częstość
nawrotów ZUM i wydłużają czas wolny od zakażenia u kobiet [31].

Omówienie
badań
klinicznych
preparatu
zawierającego
hialuronian
sodu
i
siarczan
chondroityny w nawracających zakażeniach dróg
moczowych, zespole bolesnego pęcherza i pęcherzu
popromiennym.
JJ A. Nawracające zakażenia dróg moczowych
Po raz pierwszy badacze z Włoch wykazali terapię zastępczą
w warstwie GAG. Damiano i współpracownicy opublikowali
próbę z randomizacją, grupą kontrolną placebo. Wykazano,
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Liczba
pacjentek
Średni wiek

Literatura

Constantinides
i wsp. 2004

40 kobiet
(od 18 do 45 lat)
średni wiek 35 lat

Lipovac
i wsp. 2007

20 kobiet
(od 17 do 34 lat)
średni wiek 28 lat

Damiano
i wsp. 2011

57 kobiet
średni wiek 35 lat

De Vita
i wsp. 2012

28 kobiet
średni wiek 60 lat

Cicione
i wsp. 2014

Gugliotta
i wsp. 2015

157 kobiet
średni wiek
53 lata

174 kobiety
średni wiek 38 lat

Ciani
i wsp. 2016

276 kobiet
(od 18 do 75 lat)
średni wiek
53 lata

Kryteria

Punkty końcowe

HA 40 mg co 1 tyg. przez 4 tyg., Częstość ZUM na rok
potem, co 4 tyg. przez 4 mies. do 7 u pacjentki, średni czas
mies. vs. grupa kontrolna
do pierwszego nawrotu
ZUM

Częstość ZUM na rok
HA 40 mg co 1 tyg. przez 4 tyg., u pacjentki, średni czas
potem, co 4 tyg. przez 5 mies. do 6 do pierwszego nawrotu
mies. vs. grupa kontrolna
ZUM

HA/CS (ialuril®Prefill) 1 x tyg.
przez 4 tyg. , potem, co 4 tyg. przez Średnia liczba ZUM na
5 mies. do 12 mies. vs. podawanie rok u pacjentki
placebo (sól fizjologiczna) – czas
taki jak grupa HA/CS
HA/CS (ialuril®Prefill) 1 x tyg.
przez 4 tyg. , potem, co 2 tyg. przez Średnia liczba ZUM
4 tyg. do 12 mies. vs. podawanie po 2 i 12 miesiącach
SMX+TMP 240 mg 1 x tyg. przez 6 obserwacji
tyg. do 12 mies.

Wyniki
Istotne statystycznie zmniejszenie
częstości ZUM w ciągu roku [grupa
kontrolna 4.3 vs. grupa HA 0.3] (p<0.001)
i okresu wolnego od nawrotów ZUM
[grupa kontrolna 96 dni vs grupa HA 498
dni] (p<0.001)
Istotne statystycznie zmniejszenie
częstości ZUM w ciągu roku [grupa
kontrolna 4.99 vs. grupa HA 0.56]
(p<0.001) i okresu wolnego od nawrotów
ZUM [grupa kontrolna 76.7 dni vs. grupa
HA 178.3 dni] (p<0.001)
Istotne statystycznie zmniejszenie
średniej liczby ZUM w ciągu roku [HACS grupa 0.67 vs placebo grupa 4.19]
(p<0.001)
Średnia liczba ZUM po 2 mies. [HA/
CS grupa 3 vs grupa kontrolna 2.9]
Zmniejszenie średniej liczby ZUM po
12 miesiącach [HA/CS grupa 1 vs grupa
kontrolna 2.3] (p = 0.02)

Zmniejszenie średniej
liczby ZUM
w ciągu roku [HA/CS grupa 0.44 vs grupa
kontrolna 4.13] (p=0.01). Wydłużenie
okresu wolnego od nawrotów ZUM [HA/
CS grupa 178.4 vs grupa kontrolna 94.8]
(p = 0.01)
Zmniejszenie całkowitej liczby ZUM
Całkowita liczba ZUM w ciągu 12 miesięcy [grupa HA/CS 69
w ciągu 12 miesięcy vs. grupa kontrolna 109] oraz wzrost
oraz procent pacjentek procentowy pacjentek wolnych od ZUM
wolnych
od
ZUM w ciągu 12 miesięcy [ w grupie HA/
w ciągu 12 miesięcy
CS 36.7% vs. grupa kontrolna 21.0%]
(p = 0.03)

HA/CS (ialuril®Prefill) 1 x tyg.
przez 4 tyg. , potem, co 4 tyg. przez Średnia liczba ZUM na
5 mies. do 24 mies. vs. grupa rok oraz średni czas do
kontrolna
nawrotu ZUM

HA/CS (ialuril®Prefill) 1 x tyg.
przez 4 tyg. , potem, co 4 tyg. przez
4 mies. do 12 mies. vs. podawanie
SMX+TMP 240 mg 1 x dziennie
przez 6 tyg. do 12 mies.

HA/CS (ialuril®Prefill) 1 x tyg.
przez 4 tyg. , potem, co 2 tyg. przez
4 tyg. oraz co 4 tyg. dawka do 7
maksymalnie podanych dawek
vs. grupa kontrolna: przyjmowanie
standardowej profilaktyki leki
przeciw drobnoustrojowe/
immunoprofilaktyka/
probiotyki / żurawina
lub ich kombinacje

Nawrót ZUM
potwierdzony
badaniem
mikrobiologicznym
próbki moczu w ciągu
12 miesięcy leczenia

Wzrost procentowy pacjentek wolnych
od ZUM w ciągu 12 miesięcy leczenia
[potwierdzony
mikrobiologicznym
badaniem ZUM w grupie HA/CS 55.7%
vs. grupa kontrolna 62.1%] (p = 0.313)

Tabela 1. Przegląd badań klinicznych: efekt zastosowania HA / HA-CS w porównaniu do grup kontrolnych/ grup placebo w nawrotowych
zakażeniach układu moczowego (adoptowano z Goddard i Janssen 2017) [31].
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grupa HA/CS (ialuril®Prefill)

grupa kontrolna

średnia różnica
(95% CI)

Literatura
średnia

SD

całość

średnia

SD

całość

Damiano i wsp. 2011

14.9

5.3

27

20.4

4.8

12

-5.57 [ -8.26 , -2.88 ]

De Vita i wsp. 2012

11.2

2.7

12

19.6

2.7

14

-8.40 [ -10.31 , -6.49 ]

Cicione i wsp. 2014

14.4

4.6

157

20.1

5.7

157

-5.69 [ -6.84 , -4.54 ]

SD – wynik odchylenia standardowego
CI – przedział ufności
Tabela 2. Przegląd badań klinicznych: efekt zastosowania HA-CS w porównaniu do kontrolnych grup placebo na zmniejszenie objawów PUF
(ang. Pain Urgency Frequency) (adoptowano z Goddard i Janssen 2017). [31]
JJ B. Zespół bolesnego pęcherza
W
literaturze
przedmiotu
dostępne
są
dwa
badania
oceniające efektywność kwasu hialuronowego o wysokim
stężeniu i siarczanu chondroityny (ialuril®Prefill) w naprawie
śluzówki pęcherza, uszkodzonej na drodze chemicznej
i elektromechanicznej. W pierwszym protokole badawczym
zwierzętom
eksperymentalnym
podawano
cyklofosfamid
(150 mg/kg IP), w celu wywołania chemicznego zapalenia
przypominającego zapalenie, z jakim mamy do czynienia
u pacjentek z nawracającymi stanami zapalnymi i zespołem
bolesnego pęcherza. W drugim badaniu badano efektywność
preparatu ialuril®Prefill w gojeniu elektromechanicznych uszkodzeń
pęcherza moczowego. Oba eksperymenty potwierdziły efektywność
kliniczną mieszaniny obu substancji, zarówno w procesach gojenia
uszkodzonej warstwy GAG pęcherza moczowego, jak również
w zmniejszaniu percepcji bólu u zwierząt doświadczalnych [32].
Sam siarczan chondroityny we wlewkach dopęcherzowych jest
dostępny w wielu krajach Europy w postaci roztworu 0.2% (40 ml)
i 2.0% (20 ml). Roztwór 0,2% przebadano na grupie 286 pacjentek
z różnymi rozpoznaniami dotyczącymi patologii pęcherza moczowego
(BPS/IC OAB, poradiacyjne zapalenie pęcherza moczowego
oraz nawracające zakażenia pęcherza moczowego), uzyskując
istotną statystycznie poprawę w stosunku do wartości wyjściowych
w zakresie parć naglących, częstości mikcji oraz percepcji bólu
i to już po 3 miesiącach stosowania terapii dopęcherzowej. Ponadto
82% pacjentów i 84% lekarzy wypowiedziało się pozytywnie na
temat klinicznej efektywności leczenia [33].
W innym małym
badaniu przeprowadzonym u pacjentek z rozpoznanym IC
i pozytywnym testem wrażliwości na potas, istotną poprawę
odnotowano po roku, u 12 z 13 pacjentek otrzymujących wlewki
dopęcherzowe 0,2% roztworu siarczanu chondroityny [34,35].
Efektywność
kliniczną
preparatu
ialuril®Prefill
oceniono
w kohortowym badaniu retrospektywnym [5], oraz w prospektywnym
badaniu pilotażowym [6]. W pierwszym z wymienionych badań
dopęcherzowe podanie preparatu zmniejszało percepcje
bólu oraz parcia naglące u pacjentek z IC⁄PBS w porównaniu
z wartościami wyjściowymi, przy czym istotnie statystycznie poprawę
odnotowano u 82,3% leczonych [36]. W badaniu prospektywnym
obejmującym ocenę objawów choroby (ból, parcia naglące) przy
użyciu kwestionariuszy ICPI (Interstitial Cystitis Problem Index), ICSI
(Interstitial Cystitis Symptom Index) oraz PUF (Pelvic Pain and Urgency/
Frequency Patient Symptom Scale) średnie wartości uzyskiwane

z powyższych kwestionariuszy były istotnie statystycznie różne
od wartości wyjściowych (p<0.01) [37]. Dane te jednoznacznie wskazują
na dobrą tolerancję oraz efektywność kliniczną preparatu ialuril®Prefill
w leczeniu uciążliwych objawów PBS/IC.
W innym badaniu oceniono obiektywny wpływ dopęcherzowego
podania kwasu hialuronowego i siarczanu chondroityny u 22 kobiet
w wieku od 23 do 60 lat, z charakterystycznymi objawami IC/PBS
[38]. Z 20 pacjentek, które ukończyły badanie 16 (84,3%) zgłaszało
utrzymywanie się bólu od ponad roku. Wszystkie 20 pacjentek
wykazało wstępną odpowiedź, aczkolwiek w zróżnicowanym
stopniu, i wszystkie 20 pacjentek przeszło do fazy podtrzymywania.
Wszystkie parametry wykazały istotność statystyczną po leczeniu,
w porównaniu do początku badania. Szczególna zmiana została
odnotowana w skali oceny bólu VAS i zmniejszyła się z 5.6 przed
do 3,2 po badaniu (p=0,0001). Wynik w skali VAS oceny parć
naglących zmniejszył się z 6,5 do 3,6 (p=0,0001), a średnia objętość
mikcji zwiększyła się ze 129,7 do 162 ml (p<0,0001) . Różnica
w objętości mikcji przekładała się na zmniejszenie średniej liczby mikcji
w ciągu 24 godzin z 14 do 11,6 (p<0,0001). Wynik ICSI zmniejszył
się z 25,7 do 20,3 (p<0,0001), natomiast wynik PUF z 18,7 do 12,8
(p<0,0001) wskazując na poprawę w zakresie objawów z układu
moczowego i bólu. Z wyjątkiem 1 pacjentki z rozpoznaniem infekcji
dróg moczowych spowodowanej cewnikowaniem, nie stwierdzono
działań niepożądanych oraz żadnej nietolerancji leczenia.
Te obiecujące wyniki badań wskazują na bezpieczne i efektywne
leczenie IC/PBS przy użyciu dopęcherzowej terapii kwasem
hialuronowym i siarczanem chondroityny. U wszystkich pacjentek
wykazano pozytywny efekt kliniczny w okresie 6-miesięcznej
fazy podtrzymywania. Co istotne, nie wykazano żadnych objawów
ubocznych lub interakcji z jednoczasowo przyjmowanymi lekami
doustnymi. W innym badaniu klinicznym pacjentom z wywiadem
w kierunku zespołu bólowego/śródmiąższowego zapalenia
pęcherza moczowego, którzy słabo odpowiedzieli na poprzednio
zastosowaną terapię, podawano dopęcherzowo kwas hialuronowy
lub kwas hialuronowy z siarczanem chondroityny [39]. Wyniki
badań ankietowych – VAS, ICSI, ICPI, dzienniczka mikcji – znacząco
statystycznie poprawiły się w obu grupach po 6 miesiącach,
co jednak nie przełożyło się na istotną statystycznie
poprawę stanu klinicznego (p > 0.05). U 8 pacjentów
zaobserwowano łagodnie nasilone działania niepożądane.
Autorzy
w
konkluzji
stwierdzili,
że
dopęcherzowe
podanie kwasu hialuronowego lub kwasu hialuronowego
z
siarczanem
chondroityny
może
być
efektywną
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formą terapii u pacjentów z zespołem bólowym/śródmiąższowym zapaleniem pęcherza moczowego, którzy nie reagują
na tradycyjne leczenie farmakologiczne. W opinii Autorów największym ograniczeniem ich badania były różne dawki kwasu hialuronowego
w obu badanych grupach, jako że tylko w preparacie ialuril®Prefill występuje kwas hialuronowy w wysokim stężeniu.
Inne randomizowane, otwarte badanie wieloośrodkowe porównujące bezpieczeństwo i efektywność dopęcherzowego podania preparatu
ialuril®Prefill w stosunku do dimetylosulfotlenku (DMSO) przeprowadzono u 110 pacjentek ze zdiagnozowanym zespołem bolesnego
pęcherza moczowego/śródmiąższowego zapalenia pęcherza (BPS/IC [40]. W analizie wykazano statystycznie istotną redukcję odczuwania
bólu po 6 miesiącach, w grupach poddanych leczeniu (P < 0.0001), oraz większą skuteczność leczenia bólu za pomocą preparatu ialuril®Prefill
w porównaniu do DMSO (średnia redukcja odczuwania bólu na skali VAS wynosiła 44.77 ± 25.07 vs. 28.89 ± 31.14; P = 0.0186). Odsetek
objawów niepożądanych był znamiennie mniejszy w grupie leczonej HA/CS i wynosił 1.35% vs. 22.22% w grupie DMSO ( P = 0.001).
W aspekcie ekonomicznym przyrost współczynnika opłacalności w ochronie zdrowia wynosił 3735€/ QALY ( HA/CS)
i 8003€/QALY (DMSO), co oznacza, że bardziej opłacalnym leczeniem jest stosowanie preparatu ialuril®Prefill. Przegląd systematyczny
aktualnie dostępnych badań klinicznych z wykorzystaniem preparatu ialuril®Prefill przedstawili Madersbacher i wsp. [41]. – Tabela 3

Literatura

Liczba
pacjentek
Średni wiek

Kryteria

Punkty końcowe

Cervigni M
i wsp. [40]

23 pacjentki,
46.5±13.6

NIDKK, ialuril®Prefill 1 tyg. rzez 20
tyg., potem, co 2 tyg. Przez 4 tyg.
i 1 x, co mies. przez 3 mies.

Częstość mikcji, parcia,
ból, VAS, ICPI, ICSI

Porru D
i wsp.[38]

23 pacjentki
46.5±13.6

Ból
pęcherza,
glomeluracje
w cystoskopii, objawy > 12 mies.
ialuril®Prefill 1 x tyg. przez 20 tyg.
następnie, co 2 tygodnie
przez 6 mies.

Częstość mikcji,
VAS, PUF, ICSI, ICPI

Po 12 tyg. istotna statystycznie poprawa
wszystkich badanych parametrów

Morelli M
i wsp [36]

17 pacjentek
(wiek 24-61 l)

HA/CS (800 mg/1 g) 1 x tyg.
przez 4 tyg. , potem, co 2 tyg.
przez mies., następnie
1 x w miesiącu przez 6 miesięcy

Ból i parcia naglące

82.3% pacjentek istotna poprawa
badanych parametrów na końcu badania

20 pacjentek
60.2 - 13.2

HA/CS (800 mg/1 g), co tydzień.
Potem, co 2 tyg. przez mies.,
następnie 1 x w miesiącu przez 6
miesięcy

Giberti C
I wsp. [37]

ICSI
ICPI
PUF

Wyniki

Istotna statystycznie poprawa
we wszystkich parametrach

13.0 vs. 9.3 (p = 0.0003)
przed vs. po
11.35 vs. 8.85 (p = 0.0078)
przed vs po
20.0 vs. 15.75 (p = 0.0007)
przed vs po

Tabela 3. Dopęcherzowe instalacje siarczanu chondroityny i kombinacji siarczanu chondroityny z kwasem hialuronowym w leczeniu
objawów PBS/IC.
JJ C. Pęcherz popromienny
Literatura dotycząca efektów leczenia objawów pęcherza
popromiennego z zastosowaniem dopęcherzowego podawania
glikozaminoglikanów, obejmuje badania kliniczne przeprowadzone
u chorych z nowotworami ginekologicznymi oraz rakiem
gruczołu krokowego. Jednym z istotnych wymierników
klinicznych zmian popromiennych w pęcherzu moczowym jest
intensywność nokturii, jaką zgłaszają chorzy. Między innymi
Gacii i współbadacze w prospektywnym badaniu pilotażowym
dokonali oceny skuteczności leczenia pęcherza popromiennego
w wyniku zastosowania terapii uzupełniającej hialuronianem sodu
i siarczanem chondroityny. Autorzy do badania zakwalifikowali
23 chorych, którzy przebyli radioterapię z powodu raka gruczołu
krokowego i u których wystąpiły objawy popromiennego pęcherza
moczowego. Po 3 miesiącach od zakończonej radioterapii u chorych
zastosowano dopęcherzowe leczenie preparatem ialuril®Prefill, który
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w pierwszym miesiącu terapii podawano, co tydzień, a następnie
w tygodniach 6, 8 i 12. Wszyscy chorzy dla potrzeb analizy przed
rozpoczęciem leczenia, a następnie po okresie 14 tygodni wypełniali
następujące kwestionariusze oceniające poziom nasilenia objawów
klinicznych będących skutkiem zmian popromiennych w pęcherzu:
(ICSI/ICPI – the International Cystitis Symptom Index and Problem
Index) oraz (BPS/IC - the Bladder Pain Syndrome/Interstitial
Cystitis). W podsumowaniu autorzy wskazali, że u badanych
chorych odnotowano po leczeniu preparatem ialuril®Prefill istotne
zmniejszenie objawów ubocznych będących wynikiem radioterapii,
a zwłaszcza w odniesieniu do ICPI-Q2 przed leczeniem (1,87 ± 0,26)
versus po leczeniu 1,30 ± 0,25 (−30,5 %, p = 0,016) oraz ICSI – Q3,
p< 0,022. Autorzy podkreślają także, że terapię dopęcherzową
charakteryzowała bardzo dobra tolerancja leczenia [42].
Kolejnym zagadnieniem w literaturze przedmiotu, które
poddano badaniu była ocena skuteczności profilaktycznych
wlewek dopęcherzowych siarczanu chondroityny stosowanych

w trakcie kursu radioterapii. Do badania zakwalifikowano
30 chorych z rozpoznaniem raka trzonu macicy i szyjki macicy,
u których planowano przeprowadzenie radioterapii. Siarczan
chondroityny podawano, co tydzień, przez cały 6-tygodniowy okres
radioterapii. Badacze odnotowali istotne zmniejszenie objawów
ubocznych związanych z prowadzoną radioterapią ze strony
pęcherza moczowego. Ciekawym było także to, że dokonana
ocena uciążliwości instalacji dopęcherzowej w trakcie radioterapii,
według oceny chorych, była akceptowalna w całym procesie
terapeutycznym. Wydaje się, zatem, że racjonalne jest podawanie
preparatu ialuril®Prefill także jako czynnika chroniącego uszkodzoną
błonę śluzową pęcherza moczowego już w trakcie prowadzonej
radioterapii, co może znacząco ograniczyć wystąpienie wczesnych
objawów zapalenia pęcherza moczowego lub przynajmniej
ograniczyć intensywność tych objawów [43].
Jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych, w którym
znajduje zastosowanie radioterapia, jest rak gruczołu krokowego,
a jednocześnie rokowanie chorych po leczeniu jest dobre.
W kolejnym prospektywnym badaniu klinicznym dokonano oceny
skuteczności leczenia dopęcherzowego preparatem ialuril®Prefill
po 3 miesiącach od zakończonej radioterapii z powodu raka
gruczołu krokowego. Spośród wyjściowej liczby 80 chorych,
wstępnie zakwalifikowanych do badania, do dalszej analizy
zakwalifikowano 30 (37,5%) chorych, u których stwierdzono
klinicznie istotne objawy zapalenia popromiennego pęcherza
moczowego. U wszystkich tych chorych odnotowano nasilone
objawy LUTS i stwierdzono obecność klinicznych objawów
uszkodzenia popromiennego pęcherza moczowego na podstawie
kwestionariuszy (ICSI/ICPI – the International Cystitis Symptom
Index and Problem Index) wypełnianych przez chorych. Wszyscy
analizowani chorzy otrzymali dopęcherzowo leczenie skojarzone
(kwas hialuronowy i siarczan chondroityny), które w pierwszym
miesiącu stosowano cotygodniowo, w drugim miesiącu,
co 2 tygodnie, a ostatnią dawkę na koniec 3 miesiąca terapii.
Uzyskane wyniki badania wskazują, że leczenie skojarzone
spowodowało istotne zmniejszenie popromiennych objawów
ze strony pęcherza moczowego (LUTS; p< 0,01 i ICSI/ICPI; p< 0,003),
praktycznie do poziomu sprzed radioterapii. Podkreślenia wymaga
także to, że odnotowane korzyści stosowania terapii dopęcherzowej
stwierdzono we wszystkich analizowanych podgrupach chorych,
niezależnie od ich wieku, dawki radioterapii, czy stopnia wyjściowego
nasilenia klinicznych objawów popromiennych. Ponadto należy
zaznaczyć, że badacze nie odnotowali żadnych istotnych objawów
ubocznych stosowanej terapii preparatem ialuril®Prefill [44].
Sommariva i współbadacze dokonali oceny skuteczności
terapii dopęcherzowej kwasem hialuronowym i siarczanem
chondroityny w przypadku wystąpienia późnych objawów pęcherza
popromiennego. Badacze skoncentrowali się na ocenie, jakości
życia, objętości pęcherza moczowego oraz częstości oddawania
moczu. Do badania zakwalifikowano 32 chorych. Zdecydowana
większość chorych (85%) otrzymało 12 miesięcznych instalacji.
W efekcie leczenia uzyskano istotne zwiększenie objętości
pęcherza moczowego (> 50%) z wyjściowej średniej objętości 67 ml
do 174 ml po 12 miesiącach terapii. Jednocześnie odnotowano
znaczącą poprawę, jakości życia; wskaźnik EQ-5D wzrósł
z 0,26 do 0,96, p< 0,001 [45].

Wytyczne do postępowania terapeutycznego w przypadku
zespołu bolesnego pęcherza, nawracających infekcji
dróg moczowych i objawów związanych z pęcherzem
popromiennym z wykorzystaniem preparatu zawierającego
hialuronian sodu i siarczan chondroityny
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Uszkodzenie funkcji barierowych urotelium jest przyczyną
powstawania stanu zapalnego ściany pęcherza moczowego
w przebiegu infekcji bakteryjnych, uszkodzenia popromiennego
i zespołu bolesnego pęcherza/śródmiąższowego zapalenia
pęcherza.
Substytucja warstwy naturalnych glikozaminoglikanów
nie tylko odtwarza funkcje barierowe, ale również indukuje
procesy
przeciwzapalne
oraz
stymuluje
produkcję
endogennych glikozaminoglikanów, przerywając w ten sposób
samonapędzające się koło procesu zapalnego w pęcherzu.
Egzogenne glikozaminoglikany podawane we wlewach
dopęcherzowych są w chwili obecnej jedyną optymalną formą
terapii w przypadku uszkodzenia ściany pęcherza, w przebiegu
zespołu bolesnego pęcherza/śródmiąższowego zapalenia
pęcherza, nawrotowych infekcji dolnych dróg moczowych
oraz pęcherza popromiennego.
Optymalny skład egzogennych wlewów z glikozaminoglikanów
to kwas hialuronowy o wysokim stężeniu oraz siarczan
chondroityny, z racji na plejotropowy efekt działania tych dwóch
substancji (uszczelnianie urotelium przez kwas hialuronowy
i stymulację regeneracji endogennych glikozaminoglikanów
przez siarczan chondroityny).
Wskazaniami do podawania mieszaniny kwasu hialuronowego
i siarczanu chondroityny są:
a. zespół bolesnego pęcherza/śródmiąższowe zapalenie
pęcherza,
b. nawracające niepowikłane bakteryjne infekcje dolnych
dróg moczowych,
c. pęcherz popromienny (profilaktyka w trakcie radioterapii
i po zakończonej radioterapii).
Zalecany
schemat
podawania
mieszaniny
kwasu
hialuronowego i siarczanu chondroityny (preparat ialuril®Prefill)
to podawanie raz w tygodniu przez 4 tygodnie, co 2 tygodnie
przez kolejny miesiąc (terapia indukcyjna), a następnie
1 x w miesiącu przez 6 miesięcy (terapia podtrzymująca).
Leczenie indukcyjne można wydłużać (nawet do 20 tygodni),
zaś leczenie podtrzymujące skracać do 3 miesięcy lub wydłużać
nawet do roku.
W przypadku podawania zapobiegawczego w trakcie
radioterapii sugeruje się cotygodniowe wlewy dopęcherzowe
przez cały okres trwania radioterapii.
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