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ELEKTROCHEMIOTERAPIA (ECT) 

To kombinacja: 

 

Elektroporacji (EP) błony komórkowej 

i 

podania leku (Bleomycyna lub Cisplatyna) 

 



RE 
Reversible Electroporation 

IRE 
Irreversible Electroporation 

Całkowita śmierć komórki 
na drodze apoptozy 

Błona komórkowa 
czasowo porowata 

Komórka 

Pole elektryczne 

EGT 
Elektro-genoterapia 

ECT 
Elektro-chemioterapia 



ELEKTROCHEMIOTERAPIA  (ECT) 

• ECT – wykorzystanie elektroporacji 

– czasowa destabilizacja błon komórkowych, 

pojawiająca się pod wpływem pola elektrycznego. 

– powstawanie w błonie komórkowej mikroporów,              

o średnicach do kilku nanometrów.  

– Te tzw. Elektropory ułatwiają transport niewielkich 

cząsteczek (w tym także leków) do wnętrza komórki 

 



ELEKTROCHEMIOTERAPIA  (ECT) 

• Liczne badania kliniczne od 1991 – 
elektrochemioterapia z użyciem bleomycyny lub 
cisplatyny (systemowo lub regionalnie) 

 
• Obserwowana bardzo wyraźna reakcja na 

leczenie – do 100% odpowiedzi w niektórych 
doniesieniach  
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ELEKTROCHEMIOTERAPIA  (ECT) 

• Efekt cytotoksyczny leków (bleomycyna 
systemowo lub doguzowo, ew. cisplatyna 
doguzowo) przy wykorzystaniu zjawiska 
elektroporacji wzrasta, wg różnych autorów, 
od kilku do kilkuset razy.                                                             
[Gehl J. i wsp. Anticancer Drugs, 1998. 9(4): p. 319-25.]   

 

• Raportowany odsetek odpowiedzi przy 
zastosowaniu ECT u chorych na 
zaawansowanego czerniaka skóry wynosi od 
48% do ponad 90%.                                                                                                                            

[ Sersa, G. i wsp. Melanoma Res, 2000. 10(4): p. 381-5.] 



 

Electropermeabilisation:  

electric pulses delivery results in a transient and reversible 

increase of the cell membrane permeability 

Well-defined number, amplitude and duration of the pulses allow 

for the reversible permeability of the cells membrane.    

Electric Pulses 





Antitumor 

Electrochemotherapy: 

The concept 

The facts 

The toxicity of bleomycin on 

cells in culture is increased 

~1000 to 10 000 fold by cell 

electropermeabilization 
Orlowski et al. 1988 

In vivo, bleomycin toxicity is 

also increased by tumor cells   

electropermeabilization (at 

least 1000 times) Mir et al. 1991, 
Belehradek et al. 1991 



Znieczulenie miejscowe 







Stosowane leki 

• Bleomycin 

– Podanie doguzowe 

– Podanie dożylne 

• Cisplatin 

– Podanie doguzowe 

 



Cliniporator 

Tumour 

Time 

Chemotherapeutic 
drug surrounds 

the cells 

Increased membrane 

permeability allows 

access to the cytosol 

Injecting chemotherapeutic drug 

Electric pulses delivery 

Pores  reseal 

Drug kills the cells 

Electrodes 

Elektrochemioterapia: przebieg procedury 





ECT wskazania na podstawie literatury  
Cancer treatment Reviews 29, 371-387, 2003 

 Anita Gothelf , Luis M. Mir  and Julie Gehl (2003) 

Primary Tumour  Histology Area treated by ECT 

Bladder Transitional cell carcinoma 
Cutaneous metastases on the head, 

chin and jaw 

Breast Adenocarcinoma Cutaneous metastases 

Head and Neck Adenocarcinoma Primary tumour 

Head and Neck Adenocarcinoma Cutaneous metastases 

Head and Neck Adenoid cystic carcinoma Primary tumour 

Head and Neck Squamous cell carcinoma Primary tumour 

Head and Neck Squamous cell carcinoma Cutaneous metastases 

Kaposi’s sarcoma Kaposi’s sarcoma Primary tumour 

Kidney 
Adenocarcinoma 

(Hypernephroma) 
Subcutaneous metastases 

Lung Squamous cell carcinoma Cutaneous metastases 

Skin Basal cell carcinoma Primary tumour 

Skin Malignant melanoma Cutaneous metastases 

Cervix of the uterus Malignant melanoma Metastases 



MELANOMA : 

ECT with CDDP i.t. , plate electrode, single application 

Before treatment After 4 weeks 

After 8 weeks After 12 weeks 



Melanoma:  
ECT with BLM i.t., needle row electrodes, single application 

Before treatment  After 2 weeks After 8 weeks 

After 12 weeks After 9 month 



Melanoma 

After treatment a crust will form  

Needle marks in normal tissue show selectivity of the method 

Healing time approx. 10 wks. 

 



 Melanoma  

Intravenous bleomycin, needle electrodes 

A B 

D C 

Before treatment After 5 days 

After 2 wks After 8 wks 









Wyniki: 

• Czerniak skóry – rozsiew in tansit 



• Ta sama chora 6 tygodni po zabiegu ECT 

Wyniki: 



Chest wall recurrence – Breast carcinoma 

5 lesions;   largest 1.6cm diameter;  otherwise well  



Treatment of recurrent carcinoma –  

Intratumoural bleomycin 

Pre-treatment 2 months post-ECT 





Uogólniony rak piersi  

• leczenie chirurgiczne w IV stadium zaawansowania raka piersi ograniczone 
do usuwania pojedynczych zmian przerzutowych, zespoleń patologicznych 
złamań kości oraz KRWAWIĄCYCH OWRZODZIAŁYCH ZMIAN 
PATOLOGICZNYCH 

Rak piersi – rozległa 
wznowa miejscowa: 

guzki w bliźnie po 
mastektomii 



Leczenie rozległych wznów 
miejscowych 

• Resekcja rozległej wznowy 
wymaga pokrycia ubytku 
warstwą dobrze ukrwionych 
tkanek – najlepiej płat 
skórno-tłuszczowy z 
sąsiedztwa (pamiętamy o jak 
najszerszej podstawie – 
martwica obwodowa) 

 



Leczenie rozległych wznów 
miejscowych 

• Płaty z odległych okolic 
stosowane w tej grupie rzadko 

 

• W przypadku nacieku ściany 
klatki piersiowej – resekcja 
pełnej grubości ściany z 
odtworzeniem rusztowania 
siatką syntetyczną 

 





• Przerzuty mięsaka LMS do tkanki podskórnej wokół blizny po 
resekcji 

Wyniki: 



• Ta sama chora 4 tygodnie po zabiegu ECT 

Wyniki: 







Future of electrochemotherapy 

• Dissemination of technique 

• Development of endoscopic, laparoscopic 
technology for enhanced drug delivery 

• Adjunct in first line cancer therapy 

• Combination with electrogenetherapy 









Elektrochemioterapia 
• Na postawie dotychczasowej obserwacji można stwierdzić, 

że elektrochemioterapia jest bardzo efektywną, dobrze 

tolerowaną przez chorych, metodą paliatywnego leczenia 

nieresekcyjnych nowotworowych zmian w powłokach ciała.  

• Jej skuteczność miejscowa (korzyść kliniczna - 95%) 

pozwala na poprawę jakości życia chorych, obniżoną w 

związku z obecnością krwawiących, owrzodziałych lub 

utrudniających poruszanie się lub samoobsługę 

egzofitycznych guzów skóry, które nie mogą być leczone 

innymi metodami.  



• Konieczne są dalsze badania pozwalające na 

określenie roli i miejsca tej metody w leczeniu 

skojarzonym chorych na nowotwory w IV 

stopniu zaawansowania klinicznego. Kwalifikacja 

do ECT powinna być starannie 

indywidualizowana w zależności od stanu 

sprawności i oczekiwanej długości przeżycia 

chorego.    

 


