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Abstract

Introduction. In 1983, prostate cancer patients were treated for the first time by Holm et al

with permanent placement of 125I seeds inserted transperineal directly into the prostate. In

1985, Ragde et al introduced the technique of ultrasound-guided prostate brachytherapy with

125I at Seattle Prostate Cancer Institute.

Objectives. To assess the efficacy of brachytherapy with permanent 125I seed implantation for

the treatment of localized prostate cancer – short-term results.



2

Materials and methods. Between October 2006 and December 2007, a total of 77 patients

with prostate cancer were treated with permanent 125I implantation brachytherapy. This

technique was applied as monotherapy for 75 patients, who had favorable prognostic

according with ABS recommendations (stage T1c-T2a, Gleason<7, PSA<10 ng/ml).

Brachytherapy iodine implantation followed by external beam radiation therapy was used for

2 patients, with unfavorable prognostic (stage T2b-T2c, Gleason 8-10, PSA>10 ng/ml). In all

cases, the prostate volume was smaller than 60 g, IPSS<8, Qmax>12 ml/s and TUR-P was not

performed at least 6 months prior to brachytherapy. Short-term neoadjuvant hormonal

blockade (1-3 months) was used to reduce prostate volume and was interrupted post-seeds

implantation. Transrectal ultrasound-guided prostate brachytherapy with transperineal

implantation of 125I was performed in lithotomy position, under general anesthesia.

Dosimetric planning of the implant was determined for all patients before seed insertion by

computer software (PSID). We used Interstrand sources, with medium activity of 0,708

mCi/seed and total body activity of 35 mCi/patient. The prescribed dose for monotherapy was

145 Gy and the corresponding dose for the combination of brachytherapy with external

radiotherapy at 6 weeks post-implantation was 110 Gy. The prostate volume was in average

39,46 cm3 at the time of implantation. We implanted between 10 and 30 needles, with an

average of 16,36 needles and between 22 and 75 sources, with an average of 43,7.

Results. All procedures lasted between 1,5 hours and 3 hours, without further incidents,

indwelling urinary catheter was withdrawn in the second day and hospitalization period was

no longer than 24 hours. Immediately postoperative, 25 % of patients presented irritative

voiding symptoms without any episode of complete urine retention. Computer tomography

based dosimetry performed at 6 weeks post-implantation revealed the same prescription dose

and insignificant source migration. In addition, PSA values at 6 weeks post-implant decreased

with 40% in all patients.

Evaluation performed at 6 weeks and then at 3 months, using RTOG scale showed urinary

morbidity grade I and II in 30% patients without any rectal toxicity. In 85% of cases the

erectile function was acceptable.

Conclusions. Prostate brachytherapy using permanent I-125 seed implantation is a viable

alternative to radical prostatectomy or external beam radiation therapy, for the treatment of

localized prostate cancer. It determined an acceptable grade of urinary morbidity (I and II),

absence or minimum rectal toxicity and high probability to preserve erectile function. Optimal

results are obtained by rigorous patient selection and a multidisciplinary dedicated team

(urologist, physicist and radiation oncologist).
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Introducere

Brahiterapia prostatică este o metoda terapeutică curativă aplicabilă pacienţilor cu

cancer prostatic localizat. Metoda a fost descrisă pentru prima dată în 1911, când s-a utilizat

Radiu aplicat intrauretral.

În 1983, Holm a tratat primii pacienţi cu cancer prostatic intracapsular, prin implantare

transperineală de Iod125. În 1985, la Seattle Prostate Cancer Institute, Ragde a consacrat

brahiterapia cu Iod125, aplicat transperineal sub ghidaj ecografic transrectal [1].

Obiectiv

În cele ce urmează, ne-am propus să prezentăm eficacitatea pe termen scurt, a

brahiterapiei cu implant permanent de Iod125 (LDR - Low Dose Rate), în tratamentul curativ al

cancerului prostatic localizat.

Indicaţii

Pacienţii care, conform American Brachitherapy Society (ABS), prezintă criterii

prognostice favorabile (stadiul tumoral T1c-T2a, scor Gleason <7 şi PSA<10 ng/ml), pot

beneficia de brahiterapie ca monoterapie.

În cazul celor cu criterii prognostice nefavorabile (stadiul tumoral T2b-T2c, scor

Gleason 8-10, PSA >10 ng/ml), brahiterapia se asociază, de regulă, cu radioterapia externa

(RTE) [3]. Criteriile de excludere (ESTRO/EAU/EORTC) sunt: cancerul local avansat şi/sau

metastatic, TURP recent (sub 6 luni) cu defect volumetric major şi volumul prostatic >60 g

[4].

Material şi metodă

În perioada octombrie 2006 - decembrie 2007, Institutul Oncologic Bucureşti şi ulterior,

în Centrul de Chirurgie Urologică, Dializă şi Transplant Renal din cadrul Institutului Clinic

Fundeni, au fost trataţi prin brahiterapie, 77 de pacienti cu cancer prostatic intracapsular.

Brahiterapia prostatică a fost utilizată ca monoterapie la 75 de pacienţi cu prognostic

favorabil, conform criteriilor ABS. În cazul a doi pacienţi cu criterii prognostice nefavorabile,

brahiterapia a fost asociată, ulterior, cu radioterapia externă.
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În cazul tuturor pacienţilor volumul prostatic a fost mai mic de 60 g, IPSS <8, Qmax

>12 ml/s şi nu s-a practicat TURP în ultimele 6 luni.

La aproximativ 30% dintre pacienţi, a fost utilizată hormonoterapia neoadjuvantă în

scopul reducerii volumului prostatic, aceasta nemaifiind reluată postimplant.

În timpul procedurii, pacientul se află sub anestezie generală, în poziţie de litotomie, cu

genunchii în hiperabducţie. Aplicarea interstiţială transperineală a surselor de Iod125 se face

sub control ecografic transrectal şi după un program computerizat de dozimetrie (PSID); acest

program, stabileşte cu precizie locul şi numărul de surse care vor fi implantate.

Fig.1. Sursele de Iod125(seeds)

Fig.2. Acele de implantare

Fig.3 şi 4. Tehnica interstiţială sub control ecografic transtrectal
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Noi am folosit surse Interstrand, cu activitate medie de 0,708 mCi/seed şi o activitate

medie totală de 35 mCi/pacient. Important de menţionat este faptul că, utilizând acest tip de

surse, cu aceste doze, expunerea personalului la radiaţii a fost neglijabilă. Doza prescrisă a

fost de 145 de Gy în cazul pacienţilor la care brahiterapia a fost aplicată ca monoterapie şi de

110 Gy, atunci când s-a asociat radioterapia externă. Volumul prostatic a fost, în medie, de

39,46 g, s-au implantat între 10 şi 30 de ace cu o medie de 16,36 de ace şi între 22 şi 75 surse,

cu o medie de 43,7.

Fig. 5-8. Programul computerizat de dozimetrie (PSID), cu reconstrucţie 3D

Rezultate. Discuţii

În timpul procedurilor, nu s-au înregistrat incidente, durata variind între 1,5 şi 3 ore şi

scăzând pe măsura ce echipa a acumulat experienţă.



6

Fig. 9 şi 10. Dozimetria şi controlul radiologic postimplant imediat

Spitalizarea nu a depăşit 24 de ore, sonda uretro-vezicală fiind suprimată a doua zi post

implant. Simptomatologia urinară joasă, de tip iritativ, a fost prezentă la aproximativ 25%

dintre pacienţi, dar fără nici un episod de retenţie completă de urină. La 6 săptămâni

postimplant s-a efectuat tomografie computerizată pelvină şi s-a realizat postplanning-ul, care

a arătat păstrarea dozei prescrise şi lipsa migrării la distanţă a surselor. De asemenea,

efecturea PSA-ului a arătat o scădere cu până la 40%, faţă de valoarea iniţială.

Fig. 11 şi 12. Dozimetria computer tomografică la 6 săptămâni postimplant

Pentru aprecierea morbidităţii urinare şi a toxicităţii rectale s-a utilizat scala RTOG

(Radiation Therapy Oncology Group). S-a decelat morbiditate urinară gradul I şi II la 30%

dintre pacienţi şi nu s-a înregistrat toxicitate rectală.

Tabelul 1. Scala RTOG

Gradul 0 - absenţa simptomelor urinare
Gradul 1 - simptome minore care nu necesită tratament

Gradul 2
- simptomele necesită tratament; frecvenţa micţiunilor şi nicturiei la

mai mult de 1 oră; disurie sau spasme ale vezicii urinare care necesită
tratament

Gradul 3

- spitalizare pentru diagnostic sau mică chirurgie
- frecvenţa micţiunilor şi nicturiei < 1 oră; disurie, dureri pelvine sau
spasme ale vezicii urinare care necesită analgezice; hematurie clinică cu sau
fără cheaguri; retenţia de urină necesită cateter uretro-vezical sau cistostomie
suprapubiana

Gradul 4
- spitalizare prelungită sau chirurgie majoră; hematuria necesită transfuzie;
necroza sau ulceraţia uretrei

Funcţia erectilă a fost prezervată în condiţii satisfăcătoare, la 85% dintre pacienţi şi nu s-

a semnalat nici un caz de incontinenţă urinară.
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Concluzii

Brahiterapia prostatică prin implant definitiv de Iod125 este o alternativă viabilă la

prostatectomia radicală şi radioterapia externă, în tratamentul cancerului prostatic localizat.

Această metodă, comportă o morbditate urinară acceptabilă (gradul I şi II), toxicitate

rectală minimă sau absentă şi o mare probabilitate de prezervare a funcţiei erectile.

Pentru a obţine rezultate optime, este necesară însă o selecţie riguroasă a pacienţilor şi o

echipă multidisciplinară dedicată, formată din urolog, radioterapeut, fizician medical.

Rezumat

Introducere. În 1983, Holm a tratat primii pacienţi cu cancer prostatic intracapsular cu Iod125

aplicat transperineal; Ragde a consacrat brahiterapia prostatica cu Iod125 prin aplicare

transperineală, sub ghidaj ecografic, în 1985, la Seattle Prostate Cancer Institute.

Obiectiv. Prezentarea eficacităţii, pe termen scurt, a brahiterapiei cu implant permanent de

Iod125 (LDR), în tratamentul curativ al cancerului prostatic localizat.

Material si metodă. În perioada octombrie 2006 – decembrie 2007 au fost trataţi 77 de

pacienţi; la 75 dintre ei, cu prognostic favorabil conform criteriilor ABS, (T1c-T2a,

Gleason<7, PSA<10 ng/ml) brahiterapia a fost aplicată ca monoterapie, iar la 2 pacienti, cu

prognostic nefavorabil (T2b-T2c, Gleason 8-10, PSA>10 ng/ml), s-a asociat ulterior

radioterapia externă; în cazul tuturor pacienţilor volumul prostatic a fost mai mic de 60g,

IPSS<8, Qmax>12 ml/s şi nu s-a practicat TURP în ultimele 6 luni. HT neoadjuvantă de scurtă

durată (1-3 luni), în scopul reducerii volumului prostatic, a fost admisă şi nu a mai fost

continuată post-implant. Cu pacientul în poziţie de litotomie, sub anestezie generală, s-a

folosit tehnica interstiţială transperineală, sub control ecografic transrectal, utilizînd un

program computerizat de dozimetrie (PSID). S-au utilizat surse Interstrand, cu activitatea

medie de 0,708 mCi/seed, cu o activitate medie totală de 35 mCi/pacient, expunerea

personalului fiind neglijabilă. Doza prescrisă a fost de 145 Gy pentru monoterapie şi 110 Gy

pentru cei 2 pacienţi care au beneficiat de tratament combinat cu RTE, la 6 săptămâni post-

implant. Volumul prostatei la implantare a fost în medie de 39,46 cm3, s-au implantat între 10

şi 30 de ace, cu o medie de 16,36 şi între 22 şi 75 surse, cu o medie de 43,7.

Rezultate. Procedurile au durat între 1,5 şi 3 ore, fără incidente; sonda uretro-vezicală s-a

suprimat a doua zi, iar durata spitalizării a fost, în general, de 24 de ore. Postoperator imediat,

25% dintre pacienţi au acuzat simptomatologie iritativă urinară joasă, dar fără nici un episod

de retenţie completă de urină. Dozimetria computer tomografică şi PSA-ul, efectuate la 6

săptămâni post-implant, au arătat: păstrarea dozei prescrise, lipsa migrării la distanţă a
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surselor şi scăderea cu aproximativ 40% faţă de valoarea iniţială, a PSA-ului, la toţi pacienţii.

Evaluarea la 6 săptămâni şi la 3 luni, utilizând scala RTOG, a decelat morbiditate urinară grd.

I şi II, la 30% dintre pacienţi şi nu a înregistrat toxicitate rectală. Pe termen scurt, păstrarea

unei funcţii erectile satisfăcătoare a fost de 85%.

Concluzii. Brahiterapia prin implant permanent de Iod125 este o alternativă viabilă la

prostatectomia radicală şi radioterapia externă, în tratamentul curativ al cancerului de prostată

localizat. Ea comportă o morbiditate urinară acceptabilă (grd. I şi II), toxicitate rectală minimă

sau absentă şi o mare probabilitate de prezervare a funcţiei erectile. Pentru a obţine rezultate

optime, necesită o selecţie riguroasă a pacienţilor şi o echipă multidisciplinară dedicată

(urolog, radioterapeut şi fizician medical).

Cuvinte cheie: cancer prostatic, brahiterapie, tratament curativ.
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