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Да се систематизира и обобщи 

наличната информация по 

отношение на минимално 

инвазивната терапия при мускул-

инвазивния карцином на пикочния 

мехур (MIBC), възможните 

подходи при провеждането и, 

както нейните предимства и 

ограничения.

Цел



Епидемиология

 Kарциномът на пикочния мехур представлява петата по 

честота неоплазма в рамките на Европейския съюз с над 

124 000 новодиагностицирани случаи годишно

При мъжете ракът на пикочния мехур заема четвърто 

място след карцинома на простатната жлеза, белия дроб и 

колоректалния карцином

Рискови фактори са: тютюнопушенето, облъчване в 

областта на малкия таз, излагане на вредни 

професионални фактори като анилинови бои, ароматни 

амини, нитрити, арсен и други 





Стадиране

При първа клинична проява в около 

70% от случаите карциномът е 

мускулно-неинвазивен (Non-muscle 

invasive bladder cancer, NMIBC)

При 30% от пациентите при първа 

клинична проява се наблюдава 

инвазия сред мускулния слой на 

стената на пикочния мехур (Muscle 

invasive bladder cancer, MIBC)



Терапевтичен подход
Според препоръките на Европейската 

Асоциация по Урология (EAU) при NMIBC се 

провежда лечение чрез трансуретрална 

резекция на карцинома на пикочния мехур, 

най-често в комбинация с интравезикална 

химиотерапия по схема 

При установяване на MIBC като златен 

стандарт за терапия е възприето провеждането 

на радикална цистектомия и двустранна 

пелвична лимфна дисекция, най-често в 

комбинация с различни режими на 

неоадювантна и адювантна cisplatin-

базирана химиотерапия



Необходимост от деривация на 

урината. 

Силно инвалидизираща

операция.

Значителна периоперативна

морбидност. Дълъг болничен 

престой. Множество възможни 

усложнения.

Влошено качество на живот.

Радикална цистектомия



Терапия съхраняваща пикочния 

мехур

(Bladder Preservation Therapy, BPT)



Селекция на пациенти

Солитарен МIBC с размер до 5 см

Без данни за лимфно метастазиране

Без данни за carcinoma in situ (CIS) компонента

Без данни за хидронефроза

Запазена функция на пикочния мехур



1. Монотерапия

2. Бимодална терапия

3. Тримодална терапия (ТМТ)

4. Тетрамодална терапия

Терапевтични 

модели



Монотерапия чрез ТУР

Диагностична и терапевтична цел

Максимална радикалност (включително 

контролирана перфорация)

РеТУР след 4 - 6 седмици

Целта е да се постигане на Т0 (липса на 

остатъчно заболяване), при което се 

продължава проследяване чрез 

цистоскопии по схема



Монотерапия чрез ТУР - проучвания
Противоречиви данни

Според Milner et al и Henry K. et al, 5 годишна преживяемост е 

31 - 38%

Herr et al. демонстрират 76% преживяемост на 10-тата година 

след ТУР като монотерапия, срещу 71% след радикална 

цистектомия (серия от 99 пациента) - при строга селекция на 

пациентите

Ретроспективно проучване на 327 пациенти от MD Аnderson

сочи, че едва 11% от пациентите отговарят на критериите за 

монтерапия чрез ТУР; Риск от рецидив е 38-56%; 

Честота на провеждане на salvage цистектомия - 30%



Монотерапия чрез парциална резекция

(Fossa SD et al; Schoborg TW et al; Lindahl F. et

al; Faysal MH et al)

Парциална резекция +/- лимфна дисекция

Незадоволителни резултати от големи серии 

пациенти:

Обща преживяемост на 5-тата година: 25 – 48%;  

Риск от рецидив: 54 – 78%



Монотерапия чрез ЛТ или ХТ

 Fossa et al: 5 годишна обща преживяемост след ЛТ

(271 пациента) като монотерапия, е 22% срещу 48%

след радикална цистектомия (263 пациента)

 В редица други студии с голям брой пациенти се 

демонстрира обща преживяемост на петата година при 

моно-ЛТ в рамките на 22-40% (Chung PW et al; Pollack 

A et al.; Duncan W et al)

 Според Насоките на Европейската Асоциация по 

Урология, Цисплатина базираните протоколи за ХТ

намират приложение като самостоятелна терапия 

единствено при неоперабилни пациенти с локално-

авансирало или метастатично заболяване 



Бимодална терапия: ТУР+ХТ
 Thomas et al.: TURB в комбинация с 2 до 6 цикъла цисплатина-базрана ХТ 

(ретроспективен анализ на 50 пациента, проследяване: 47 месеца). При 76% от 

пациентите не се установява рецидив. Пикочният мехур е запазен при 74% от 

пациентите

 TURBT+ХТ срещу пациенти подложени на радикална цистектомия (Solsona et al.).

Рак специфичната преживяемост (CSS) на 5-та и 10-година 64% и 59% в първата 

група. Подобни резултати във втората група. В рамото с TURB+ХТ:

• първоначален отговор при 53% от пациентите, 

• рецидив при 31.3% 

• прогресия – при 29.3%

• 56% от пациентите, при които е установен отговор на терапията развиват рецидив 

или прогресия

• при 45% се провежда salvage цистектомия

 Moran et al.: Метаанализ (518 пациента) на ефективността на TURB+ХТ. Общата 

преживяемост варира между 20% и 87.5%. Средна 5 годишна преживяемост от 72%.



Тримодална терапия (TMT)

1
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TURB

Радиосенситизираща 

ХТ (най-често: Cisplatin) 

Лъчетерапия (40 – 50 Gy 

по схема)



Tримодална терапия -
Southwest Oncology Group trial 

(SWOG 9312)

Кохорта (n=53): нерезекатбилни тумори (34%); влошен общ статус 

(21%); отказ от цистектомия (45%)

При 39% - радикален ТУР; 61% - ТУР-биопсия

ХТ: 4 дневен курс на 5-fluorouracil + cisplatin на 1 ден (28-дневен 

цикъл на приложение)

ЛТ: 5 дневен курс на приложение до 50 Gy в областта на пикочен 

мехур

Резултати:

• 49% Complete Response (CR)

• Преживяемост на 5-тата година: средно 32% (38% в група с 

радикален ТУР срещу 14% при ТУР-биопсия)



Tримодална терапия –
Genitourinary Group 

(GETUG 97-015)
Кохорта (n=53): група 1 - запазен статус (surgically fit): n=38; 

група 2 - влошен статус (surgically unfit): n=15

Радикален TURB постигнат в 66%

ЛТ: 45 Gy в 25 фракции за 4 седмици

Рестадиране: 

• при наличие на резидуално заболяване – salvage цистектомия;

• При неоперабилни пациенти или постигнат T0 – XRT 18 Gy + ХТ: 

Cisplatin + 5-fluorouracil на 1-ва, 4-та и 7-ма седмица + 

Проследяване

Преживяемост на 8-ма година:

• Група 1: ср.преживяемост 45% (CI 28%-61%)

• Група 2: ср.преживяемост 13% (CI 2%-35%)



Tримодална терапия –
Radiation Oncology Group 

(RTOG 0524)

Кохорта (n=66): стадий Т2-Т4 Nx M0 – неоперабилни

Терапевтичен план:

• Група 1 (n=20) – HER2/neu (human EGF receptor2) “+”: ЛТ (1.8 

Gy фракции в 5-деневен курс до 64 Gy) + paclitaxel + 

trastuzumab + TUR

• Група 2 (n=46) – HER2/neu “-”: ЛТ + paclitaxel + TUR

 Complete response (на 1-ва година): 72.2% гр.1 срещу 67.6% гр.2

 Токсичност: 35% срещу 30%



Tримодална терапия –
Мултицентрично
проучване от UK

Кохорта: 458 пациента рандомизирани в 2 групи:

• Група 1: TUR + ЛТ (55 Gy в 20 фракции или 64 Gy в 32 фракции) 

+ ХТ (fluorouracil + mitomycin C)

• Група 2: TUR + ЛТ (55 Gy в 20 фракции или 64 Gy в 32 фракции) 

 Резултати: Disease free survival (2-ра година): 67% гр.1 срещу 

54% гр.2.

Честота на рецидив: 18% срещу 32%



Tримодална терапия 
Massachusetts General 

Hospital (MGH 180; 880)

Кохорта: 475 пациента – TMT поради избор на пациента

TUR + ХТ (2 курса methothrexate, vinblastine, cistplatin – MVC) + ЛТ 

(60-65 Gy)

75% постигат CR след индукция (84% при радикален TUR срещу 

58% при палиативен TUR; 83% при стадий Т2 срещу 63% при 

стадий T3-4)

Обща преживяемост: 57% (5-та година); 39% (10-та година); 25%

(15-та година)



Teтрамодална терапия



Тетрамодална

терапия
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TURB

Радиосенситизираща ХТ

(най-често: Cisplatin) 

Лъчетерапия 

Консолидираща парциална 

резекция



Teтрамодална терапия

Кохорта: 154  пациента в стадий T2-T3 N0 M0

ТУР максимална радикалност + ЛТ (40 Gy в 20 фракции) + ХТ 

(cisplatin базирана) + парциана резекция с лимфна дисекция)

Рецидив – 18% (4% MIBC)

При MIBC, свободния от рецидив интервал (RFS) на 5-та година: 

97%

CSS (5-та година): 93%

OS (5-та година): 91%



Teтрамодална терапия

Surveillance, Epidemiology, 
and End Results (SEER)

Група 1: 1573 пациента след парциална резекция (T1-4 N1-2 M0)+ ХЛТ

Група 2: 5670 пациента след радикална цистектомия (T1-4 N1-2 M0)

OS и CSS (5-та година) в група 1: 56.0% и 73.5%

OS и CSS (5-та година) в група 2: 54.6% и 69.2%



Teтрамодална терапия



Качество на живoт (QoL) и Токсичност
Терапията със запазване на пикочния мехур 

(BPT) не се свързва с повишени прояви на 

токсичност

Терапията със запазване на пикочния мехур 

(BPT) може да осигури запазена функция 

на пикочния мехур при селектирани 

случаи

Терапията със запазване на пикочния мехур 

(BPT) може да допринесе за по-висок QoL 

в сравнение с радикална цистектомия при 

селектирани случаи



Заключение



При строга селекция на пациентите терапевтичните модели за 

съхрание на пикочния мехур при MIBC предоставят възможност за 

значително подобрение на качеството на живот на пациентите при 

сравнима обща и раково-специфична преживяемост спрямо 

стандартното лечение 

Дори при максимално стриктна селекция на пациенти не може да се 

гарантира терапевтичен успех и съществува риск от прогесия на 

заболяването и необходимост от провеждане на salvage цистектомия

Информиран избор на пациента!

Заключение



Благодаря за 

вниманието!


