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Neurotoksyny w leczeniu
zapalenia 
Êródmià˝szowego 
p´cherza

Powracajàc do koncepcji, ˝e IC jest
swoistà formà tzw. neurogennego zapale-
nia p´cherza moczowego, z jego wszyst-
kimi konsekwencjami, to znaczy aktywa-
cjà patologicznych szlaków aferentnych,
aktywacjà neuropeptydów oraz kana∏ów
jonowych, wydaje si´ logiczne, ˝e zasto-
sowanie substancji które w sposób selek-
tywny niszczy∏yby patologiczne unerwie-
nie czuciowe, ma swoje uzasadnienie.

Waniloidy, do których nale˝à kapsa-
icyna i resiniferatoksyna, sà neurotoksy-
nami dzia∏ajàcymi za poÊrednictwem tzw.
receptora waniloidowego zlokalizowane-
go na aferentnych w∏óknach typu C. Po-
wodujà selektywne, odwracalne pora˝e-
nie tych w∏ókien. Kapsaicyna w mecha-
nizmie najpierw pobudzenia i uwolnie-
nia z nich neurotransmiterów, a nast´p-
nie pora˝enia i neurolizy, zaÊ resinifera-
toksyna (b´dàc 1000-krotnie silniejsza
od  kapsaicyny) w mechanizmie tylko
pora˝enia i neurolizy. Stwierdzono, ˝e
wzrost g´stoÊci w∏ókien typu C oraz
wzrost g´stoÊci receptorów waniloido-
wych wyst´puje u cz´Êci pacjentów
z neurogennà nadreaktywnoÊcià wypie-
racza. U pacjentów tych, leczenie wanilo-
idami przynosi najwi´kszy efekt.

Resiniferatoksyna jest stosowana w le-
czeniu IC od kilku lat. Radziszewski
i wsp. opisali skuteczny, choç krótko-
trwa∏y efekt resiniferatoksyny w leczeniu
zespo∏u bolesnego p´cherza (skutecznoÊç
ponad 50%, czas trwania poprawy 2-5
miesi´cy). Randomizowane badania kli-
niczne, których wyniki przedstawiono
w 2004 roku nie wykaza∏y wp∏ywu resi-
niferatoksyny na zmniejszenie objawów

IC. OczywiÊcie podstawà „evidence ba-
sed medicine” sà randomizowane bada-
nia kliniczne, niemniej jednak mo˝na
przypuszczaç, ˝e w tym przypadku grupa
pacjentów z IC zosta∏a „êle” dobrana.
Autorzy podajà, ˝e wszyscy pacjenci
cierpieli na IC oporne na klasyczne le-
czenie. Byç mo˝e w tej grupie pacjentów
IC jest ju˝ tak bardzo zaawansowane,
bàdê te˝ ma inne pod∏o˝e ni˝ zapalenie
neurogenne i w zwiàzku z tym waniloidy
nie wywierajà po˝àdanego efektu tera-
peutycznego.

Kolejnà neurotoksynà, która znalaz∏a
zastosowanie w leczeniu, IC jest toksyna
botulinowa. Wed∏ug klasycznych opisów
mechanizmów jej dzia∏ania botulina po-
woduje denerwacj´ mi´Ênia, do którego
jest podawana. Wydaje si´ jednak, ˝e
w przypadku IC mechanizm ten jest nie-
co inny i polega na denerwacji czuciowej
p´cherza moczowego. Smith, Radziszew-
ski i wsp. wykazali, ˝e po ostrzykni´ciu
trójkàta p´cherza moczowego toksynà
botulinowà dochodzi do poprawy kli-
nicznej u 69% pacjentek z IC. Sugerowa-
ny, w oparciu o badania podstawowe,
mechanizm dzia∏ania to wp∏yw na nie-
zmielinizowane w∏ókna czuciowe i na tej
drodze zmniejszenie dolegliwoÊci bólo-
wych, zapalenia neurogennego i w efek-
cie koƒcowym przerwanie „samonap´-
dzajàcego mechanizmu choroby”.

Leczenie zabiegowe 
Leczenie zabiegowe jest przedmiotem

wielu dyskusji i wàtpliwoÊci. Pierwszà
metodà leczenia zabiegowego, stosowanà
do dziÊ jest rozciàgni´cie p´cherza p∏y-
nem podanym podczas cystoskopii (hy-
drodistensio) pod ciÊnieniem 80-100 cm
H2O trwajàcym 8 minut. Obok hydro-
dystensji proponowano szereg innych
metod leczenia zabiegowego. Cz´Êç zabie-
gów mia∏a na celu zwalczenie przewlek∏e-
go bólu i odnerwienie p´cherza moczo-

wego jak: sympatektomia (dodatkowo
poprawiajàca ukrwienie), neurotomia
krzy˝owa, rozci´cie i ponowne zeszycie
Êciany p´cherza. Do zwalczania bólu to-
warzyszàcego Êródmià˝szowemu zapale-
niu p´cherza stosowane sà obecnie no-
woczesne metody elektrostymulacji ner-
wów. W metodach tych, dra˝nienie w∏ó-
kien doprowadzajàcych powodowaç ma
pobudzenie hamujàcych ∏uków rdzenio-
wych. Neuromodulacja na poziomie ko-
rzeni nerwów krzy˝owych z zastosowa-
niem stymulatora InterStim, wydaje si´
przynosiç pewne z∏agodzenie objawów
klinicznych (g∏ównie bólu) u pacjentek
z zespo∏em bolesnego p´cherza /IC/.

W zaawansowanych przypadkach, gdy
proces chorobowy doprowadza do
zw∏óknienia Êciany i znacznego zmniej-
szenia obj´toÊci p´cherza, stosowano cy-
stektomi´ z pozostawieniem trójkàta p´-
cherza i ileocystoplastykà, a nawet cysto-
uretrektomi .́ Cystektomia z pozostawie-
niem trójkàta i ileocystoplastykà wydaje
si´ w chwili obecnej post´powaniem
z wyboru w przypadku ZBP/IC oporne-
go na leczenie zachowawcze. Pozostawie-
nie trójkàta rodzi wàtpliwoÊci, czy nie
dojdzie do nawrotu choroby w tak po-
wi´kszonym p´cherzu. Nurse i wsp. su-
gerujà, aby zawsze przed decyzjà o pozo-
stawieniu trójkàta pobieraç z niego wy-
cinki, aby stwierdziç czy w trójkàcie nie
wyst´pujà zmiany Êwiadczàce o uszko-
dzeniu urotelium i w∏óknieniu (naciek
z komórek zapalnych, odk∏adanie si´
tkanki ∏àcznej). Je˝eli tak jest, to post´-
powaniem z wyboru powinna byç ca∏ko-
wita cystouretrektomia z cysoureteropla-
stykà lub odprowadzeniem moczu do
wstawki Brickera.

Próby leczenia 
na podstawie 
stwierdzanych zmian
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Efekt terapeutyczny
w leczeniu ZBP/IC
po zastosowaniu
preparatu Cystistat®9

neuropatologicznych
Niniejsze badania wykaza∏y, ˝e w przy-

padku ZBP/IC mamy do czynienia z g∏´-
bokimi zmianami iloÊciowymi oraz jako-
Êciowymi w obr´bie unerwienia p´cherza
moczowego, zw∏aszcza w urotelium
i warstwie podÊluzowej. Prawdopodob-
na jest hipoteza tzw. zapalenia neurogen-
nego p´cherza, jako przyczyny sprawczej
ZBP/IC. Z drugiej strony nie wydaje si ,́
˝e takie same zmiany sà obecne u wszyst-
kich pacjentów. Mo˝e to zale˝eç od sta-
dium rozwoju choroby, a tak˝e od ró˝ne-
go wp∏ywu czynników egzo- i endogen-
nych (leki, hormony, czynniki wzrostu,
elementy odpowiedzi immunologicznej).
To wszystko sprawia, ˝e trudno jest usta-
liç jednolity obraz neurohistopatologicz-
ny dla tego schorzenia. 

Tradycyjnie badania histopatologiczne

sà wykorzystywane do potwierdzenia da-
nego rozpoznania, ale coraz cz´Êciej w∏a-
Ênie w oparciu o wyniki tych badaƒ po-
dejmowana jest decyzja o sposobie lecze-
nia (np. w przypadku nowotworów).

ZBP/IC jest obecnie rozpoznawane ja-
ko schorzenie „z wykluczenia” innych
stanów patologicznych, mogàcych pro-
wadziç do wystàpienia takich objawów
jak ból, parcia naglàce, cz´stomocz. Jest
to logiczne podejÊcie, zwa˝ywszy na brak
jednorodnego obrazu tej choroby.

Ale byç mo˝e nale˝y zmieniç to podej-
Êcie i zastosowaç bardziej indywidualne
post´powanie w odniesieniu do ka˝dego
przypadku. Jak wspomniano we wst´pie,
pomimo ˝e badanie histopatologiczne
nie jest wymagane do rozpoznania
ZBP/IC, ponad po∏owa urologów wyko-
nuje biopsje p´cherza u pacjentów z po-
dejrzeniem tego schorzenia.

Czego wi´c nale˝y poszukiwaç w wy-
cinku pobranym z p´cherza moczowego? 

Wydaje si ,́ ˝e zamiast próby ustalenia
jednolitych kryteriów rozpoznania histo-
patologicznego, mo˝na próbowaç okre-
Êliç charakter i rodzaj zmian wyst´pujà-
cych u danego pacjenta. Oprócz okreÊle-
nia stopnia nacieku z komórek tucznych
(co zresztà jest wykorzystywane w dia-
gnostyce ZBP/IC), mo˝na te˝ okreÊliç ro-
dzaj zmian w unerwieniu p´cherza mo-
czowego, a nast´pnie podjàç prób´ selek-
tywnej modulacji takiego unerwienia.

Modulacja taka w chwili obecnej jest
ju˝ mo˝liwa. Mo˝na jà wywo∏aç stosujàc
neuromodulacj´ implantami wszczepia-
nymi do korzeni krzy˝owych rdzenia,
bàdê te˝ dzia∏ajàc bardziej obwodowo (na
poziomie p´cherza) i wykorzystujàc
w tym celu neurotoksyny. Reasumujàc
neuropatologia i indywidualnie dobiera-


