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Епидемиология

• Сравнително рядко срещано урологично злокачествено заболяване,  
при което през последните няколко десетилетия няма значително 
подобрение в  преживяемост.

• Прогнозната годишна заболеваемост в западните страни е около 2 на 
100 000 жители.1

• UTUC е три пъти по-чест при мъжете, отколкото жените и има пикова 
честота  във възраст 70–90 г.

• 1.6% от UTUC са били двустранни и са свързани с диагноза рак на 
пикочния мехур преди или след диагностика на UTUC в 80% от 
случаите.2

1.Rouprêt M, Babjuk M, Burger M, et al. EAU guidelines on upper urinary tract urothelial carcinoma 2018. Eur Assoc Urol Guidelines. 2018 edition. Vol presented at the EAU 
Annual Congress Copenhagen 2018 Arnhem, The Netherlands: Euro2..Holmang S, Johansson SL. Synchronous bilateral ureteral and renal pelvic carcinomas: incidence, 
etiology, treatment and outcome. Cancer. 2004;101(4). 



Епидемиология

• UTUC  на бъбречно легенче са два пъти по-често срещани от тези, 
открити в уретера. 

• 60% от UTUC са инвазивни (≥pT2) при диагностициране,за разлика от 
15-25% за рак на пикочния мехур.3

• Около 7% от пациентите са  с  „de novo“  метастатично заболяване

3.Margulis V, Shariat SF, Matin SF, et al. Outcomes of radical nephroureterectomy: a series from the upper tract urothelial carcinoma collaboration. Cancer. 2009;115(6):1224–1233



Рискови фактори

• Подобни на уротелния рак на пикочен мехур

 Тютюнопушене;

 Различни професионални експозиции на канцерогенни ароматни 
амини, включително бензидин и бета-нафтален.1 

 Арсен
o необичайно висока честота на тумори на горните пикочни пътища в 

ендемичните за болестта на Черния крак ,югозападен крайбрежен 
регион на Тайван, със замърсената с арсен вода. 4,5 

1. Rouprêt M, Babjuk M, Burger M, et al. EAU guidelines on upper urinary tract urothelial carcinoma 2018. Eur Assoc Urol Guidelines. 2018 edition. Vol presented at the EAU Annual Congress Copenhagen 2018 Arnhem, The 

Netherlands: European Association of Urology Guidelines Office; 4.Тan LB, Chen KT, Guo HR. Clinical and epidemiological features of patients with genitourinary tract tumour in a blackfoot disease endemic area of Taiwan. 

BJU Int. 2008;102(1):48–54. 5.Yang MH, Chen KK, Yen CC, et al. Unusually high incidence of upper urinary tract urothelial carcinoma in Taiwan. Urology. 2002;59(5):681–687



Рискови фактори

• Балканска ендемична и китайска билкова нефропатия

 подобни заболявания, свързани с UTUC.6

 Засяга балкански държави(България, Хърватия, Гърция, Румъния и 
Сърбия) 50% от всички бъбречни тумори. 7

 Фамилен, но не наследствен , което предполага причина от  околната 
среда.

 Смята, се  че се дължи на хранителното излагане на аристолохинова 
киселина (АА). 

 АА се получава от аристолохични растения (fangchi and clematis) и е 
мощен канцероген, който причинява мутиране на кодон 139 от ген p53, 
водещ до UTUC.

• Отлагане на Адуролактам-ДНК адукти  в бъбречната кора, което 
увеличава честотата на UTUC, а не рак на пикочния мехур. 

• Свързани с АА UTUC са по-често нискостепенен, множествен и 
двустраннен в сравнение с не-АА, свързани UTUC. 

6.Gokmen MR, Cosyns JP, Arlt VM, et al. The epidemiology, diagnosis, and management of aristolochic acid nephropathy: a narrative review. Ann Intern Med. 
2013;158(6):469–4777.Grollman AP, Shibutani S, Moriya M, et al. Aristolochic acid and the etiology of endemic (Balkan) nephropathy. Proc Natl Acad Sci U S A. 
2007;104(29):12129–12134



Рискови фактори

• Наследствен неполипозен колоректален рак (HNPCC)  или (Синдром 
на Линч) 8

 автозомно доминантна генетична мутация, която уврежда 
възстановяването на ДНК несъответствия

 свързано с висок риск от:
o рак на дебелото черво; 
o рак на ендометриума, яйчниците;
o стомаха;
o уротелия, особено този на горния  пикочен тракт

8.Koornstra JJ, Mourits MJ, Sijmons RH, Leliveld AM, Hollema H, Kleibeuker JH. Management of extracolonic tumours in patients with Lynch 
syndrome. Lancet Oncol. 2009;10(4):400–408.



Рискови фактори

• Съществуват  ясно изразени епидемиологични и 
клиникопатологични различия между туморите на пик. мехур и 
UTUC , предполагащи различни генетични фенотипове 9. 

 спектъра на мутиралите гени е сходен,  но честотата на изменение в 
няколко  мутирали гена като FGFR3, HRAS, TP53 и RB1 е различна. 10

 При високостепенен UTUC има по-чести мутации при FGFR3 и HRAS и 
по-малко TP53 и RB1 в сравнение с високостепенен уротелен рак на 
пикочния мехур.рак на дебелото черво; 

 разделят UTUC на 4 подтипа въз основа на тяхната експресия на РНК и 
техните уникални клинични представяния.

9.Leow JJ, Chong KT, Chang SL, Bellmunt J. Upper tract urothelial carcinoma: a different disease entity in terms of management. ESMO Open. 
2016;1(6):e00012610.Sfakianos JP, Cha EK, Iyer G, et al. Genomic characterization of upper tract urothelial carcinoma. Eur Urol. 2015;68(6):970–
977



Неоадювантната химиотерапия

• Неоадювантна химиотерапия за UTUC преди радикална 
нефроуретеректомия (RNU)  

 има смисъл поради наличието на  два бърека  по време на  
предоперативната  системна терапия.

 при пациенти с хронично бъбречно заболяване, индуцираната от 
хирургия загуба на 1 бъбрек (чрез  дефинитивната хирургична 
терапия с радикална нефроуреректомия (RNU)) може да направи 
пациента неподходящ  за по-нататъшна системна терапия.

 постигането на патологичен отговор   дава  важна прогностична 
информация и е  обобщено  в ретроспективни проучвания за точно 
прогнозиране на преживяемост.11

11.Kubota Y, Hatakeyama S, Tanaka T, et al. Oncological outcomes of neoadjuvant chemotherapy in patients with locally advanced upper 
tract urothelial carcinoma: a multicenter study. Oncotarget. 2017;8(60):101500–101508



Неоадювантната химиотерапия

• Повечето проучвания са платина базирани (Cis platin или Carboplatin ) 
режими. 12

• Схемите на  базата Carboplatin   се смятат за по-ниско ефективни при
UTUC и допринасят за забавяне на хирургичното лечение . 

• Мета-анализ от 2014 г.  включващ 2 проучвания показва полза от 48%  в 
намаление на риска от смърт.13

12.Hosogoe S, Hatakeyama S, Kusaka A, et al. Platinum-based neoadjuvant chemotherapy improves oncological outcomes in patients with locally advanced upper 
tract urothelial carcinoma. Eur Urol Focus. 2018;4(6):946–95313.Leow JJ, Martin-Doyle W, Fay AP, Choueiri TK, Chang SL, Bellmunt J. A systematic review and 
meta-analysis of adjuvant and neoadjuvant„ European Urology, 16 Mar 2014, 66(3):529-541



Неоадювантната химиотерапия

• Актуализация през 2019 г. показа общо четири ретроспективни  
проучвания  с  включени 318 пациенти. 14

• В сравнение с контролите,   НХТ  подобрява  OS, CSS / раковоспецифична 
преживяемост/  и PFS  съответно

 57% (95% доверителен интервал [CI], 0,25–0,73; p = 0,002),
 59% (95% CI, 0,27–0,57; p <0,00001) и 
 45% (95% CI, 0,50-0,60; p <0,00001), съответно. 

• Абсолютните увеличения на OS, CSS и PFS са съответно 11%, 18% и 13% . 

14.Kim DK, Lee JY, Kim JW, Hah YS, Cho KS. Effect of neoadjuvant chemotherapy on locally advanced upper 
tract urothelial carcinoma: a systematic review and meta-analysis. Crit Rev Oncol Hematol. 2019;135:59–65



Неоадювантната химиотерапия

Неоадювантната химиотерапия за уротелен карцином на горния пикочен тракт

Фаза Страна Папулация
Идентификатор 

клинично 
проучвани

Резултати
Неоадювантна 
химиотерапия -

схеми
Хирургия Междинни резултати

III China
Хистологично потвърден

високостепенен

преходноклетъчен карцином

на горния пикочен тракт и / 

или

Рентгенографски туморен

стадий T2-T4a N0 /X M0 

заболяване,

Положителна селективна

цитология на урината или

високостепенен съпътстващ

тумор на пикочния мехур.

NCT02876861

DFS

ORR

OS

Токсичност

Gemcitabin

Cisplatin

Нефроуретеректомия с 

ипсилатерално изрязване

на маншет или дистална

уретеректомия

Не

( очаквано завършване август 

2020 г.)

II USA NCT02412670

pCR степен

RFS

CSS

Време без рак на

пикочния мехур

MVAC

methotrexate, 

vinblastine, 

doxorubicin,

cisplatin)

Gemcitabine 

Cisplatin

Нефроуретеректомия и 

лимфна дисекция

Представени на AUA 2018

Процент на pCR  4/29 (14%)

II USA

Липса на високостепенен

карцином (<pT2 заболяване)

Липса на микрометастази в 

лимфните възли (N0)  в  

крайния патологичен 

препарат от 

нефроуретеректомия

PFS OS

NCT01261728
Gemcitabine 

Cisplatin
Не

Пациентите(40/48;85%)

получават всички 4 цикъла на

GC.Средно проследяване 2.6

год. 6 починали от болестта

2 год. Преживяемост 89%

(95% CI 79%, >99%).

Пациентите с патологичен

отговор имат подобрена

преживяемост в сравнение с 

тези, които не са отговорили (2 

год преживяемост 100% срещу

74%, log-rank p = 0.02).

14.Kim DK, Lee JY, Kim JW, Hah YS, Cho KS. Effect of neoadjuvant chemotherapy on locally advanced upper tract urothelial carcinoma: a systematic review and meta-analysis. Crit Rev Oncol Hematol. 2019;135:59–65

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02876861
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02412670
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01261728


Адювантна химиотерапия 

• Адювантната химиотерапия има предимството на точното
патологично стадиране от проведената радикална
нефроуреректомия +/- лимфна дисекция

 Предотвратява свръхлечение при неинвазивно заболяване. 

• През 2014 г. Leow et al извършват мета-анализ на ретроспективни
проучвания, които установяват:

 полза за обща преживяемост/ OS/ 57 % (HR 0,43, 95% CI 0,21–0,89, 
p = 0,023) 

 полза при преживяемост без болест / DFS/  51 % (HR 0,49, 95% CI 0,24–
0,99, p = 0,048) сред пациентите, които са получили адювантна
химиотерапия на базата на цисплатин в сравнение с тези,  само на
радикална нефроуреректомия (RNU). 15

15.Leow JJ, Martin-Doyle W, Fay AP, Choueiri TK, Chang SL, Bellmunt J. A systematic review and meta-analysis of adjuvant and neoadjuvant„ 
European Urology, 16 Mar 2014, 66(3):529-541



Адювантна химиотерапия 

Адювантни проучвания

OS DFS DSS

Проучване Година HR (95% CI) p value HR (95% CI) p value HR (95% CI) p value

Проучвани с  Цисплатин базирана адювантна химиотеарипя /АХ/

Soga 2008

0.76 

(0.09–6.8)

0.81 – – – –

Kwak 2006

0.11

(0.02–0.53)

0.01

0.66 

(0.19–2.27)

0.51 – –

Suzuki 2004

0.60

(0.25–1.45)

0.26

0.42

(0.18–1.00)

0.05 – –

Kim 2013 – – – – 0.52 (0.17–1.82) 0.21

Lee 2006 – – – – 0.81 (0.18–3.65)y 0.78

Проучвания  други ,  не-платина базирана адювантна химиотерапия / АХ/

UTUC 

Collaboratio

n 

2009

1.06 

(0.80–1.40)

0.69 – –

1.26

(0.93–1.71)

0.13

Canadian 2013

0.70 

(0.29–1.66)

0.41 – –
0.78

(0.40–1.50)
0.45

Japanese 2012 – – – –

0.21

(0.06–0.66)

0.01

French 2011 – – – –

1.14 

(0.42–3.13)§
0.80

16.Seisen T, Krasnow RE, Bellmunt J, et al. Effectiveness of adjuvant chemotherapy after radical nephroureterectomy for locally advanced and/or positive regional lymph node upper tract urothelial carcinoma. J Clin Oncol. 2017;35(8):852–860.



Пери-оперативна системна 
комбинирана терапия

• Предполага се  синергия между химиотераипя и имунотерапия

 поради ефекта на Gemcitabine върху Т-регулаторните клетки и 
миелоидните супресорни клетки; 

 способност на Cisplatin да увеличава CD8-медиираната смърт на 
раковите клетки.17

• Множество проучвания  фаза II  комбинират Gemcitabine и 
Cisplatin с PD1 / PD-L1  инхибитор при Cisplatin подходящи 
пациенти с мускул-инвазивен рак на пикочния мехур. 

• Тези проучвания с едно рамо се сравняват с исторически 
проучвания на неоадювантна химиотерапия на базата на 
Cisplatin, използвайки патологичен отговор  при цистектомия 
като основна крайна точка. 18

17.Weng YM, Peng M, Hu MX, Yao Y, Song QB. Clinical and molecular characteristics associated with the efficacy of PD-1/PD-L1 inhibitors for 
solid tumors: a meta-analysis. Onco Targets Ther. 2018;11:7529–7542. 18.Stenehjem DD, Tran D, Nkrumah MA, Gupta S. PD1/PDL1 inhibitors 
for the treatment of advanced urothelial bladder cancer. Onco Targets Ther. 2018;11:5973–5989.



Пери-оперативна системна 
комбинирана терапия

PD1 / PD-L1  инхибитор   +  цитотоксична химиотерапия

Номер 

проучване Медикамент Фаза

Брой 

включе

ни 

болни

Включ

ение 

болни с 

UTUC 

Статус

Първична цел

Локация

NCT02365766

Pembrolizumab 

/gemcitabine

/cisplatin(2 arms)

1b/2 81 No Accruing Safety and pathologic 

downstaging

Cleveland, OH

NCT02690558

Pembrolizumab 

gemcitabine

cisplatin

2 39 No Accruing Pathologic downstaging Chapel Hill, NC

NCT03294304

Nivolumab/ 

gemcitabine

cisplatin

2 41 No

Not yet

accruing Pathologic downstaging Minneapolis, 

MN

NCT02989584

Atezolizumab 

gemcitabine

cisplatin

2 30 No Accruing Pathologic downstaging New York, NY

19.Min Yuen Teo, MD, Jonathan E. Rosenberg, MD Perioperative Immunotherap in Muscle-Invasive BladderCancer and Upper Tract Urothelial 
Carcinoma



Пери-оперативна системна  
имунотерапия

• През последните години  CTLA4 и PD1 / PD-L1  инхибиторите са 
широко изследвани, отчасти поради благоприятните 
обективни проценти на отговор  в сравнение със стандартната 
химиотерапия.

• Понастоящем продължават множество неоадювантни 
изпитваия с анти-PD1 и anti-PD-L1 инхибитори, но към днешна 
дата няма побликувани  данни. 20

• Съществуващите проучвания за неадювантна имунотерапи 
включват само уротелни тумори на пикочния мехур. 

• Въпреки че клинично се третират като подобно заболяване, 
появяващите се доказателства, предполагат основни 
молекулярни разлики между UTUC и уротелния рак на 
пикочния мехур, 21.включително високи нива на асоциация с 
микросателитна нестабилност.22

20..Carthon BC, Wolchok JD, Yuan J, et al. Preoperative CTLA-4 blockade: tolerability and immune moni- toring in the setting of a presurgical clinical trial.  Clin Cancer Res 2010;16(10):2861–71. 21. Sfakianos JP, Cha EK, Iyer G, et al. Genomic 
charac- terization of upper tract urothelial carcinoma. Eur Urol 2015;68(6):970–7 22. Carlo MI, Zhang L, Mandelker D, et al. Cancer pre- disposing germline mutations in patients (pts) with urothelial cancer (UC) of the renal pelvis (R-
P),Perioperative Immunotherapyureter (U) and bladder (B). J Clin Oncol 2017; 35(15_suppl):4510.,



Пери-оперативна системна  
имунотерапия

Неоадювантни проучвания

Номер проучване
Медикамент

Фаза

Брой 

включ

ени 

болни

Включе

ние 

болни с 

UTUC Статус

Първична цел

Локация

Immune checkpoint inhibitor(s)

NCT03212651 Pembrolizumab 2 40 No Accruing Pathologic complete response rate Paris, France

NCT02736266 Pembrolizumab 2 90 No Accruing Pathologic complete response rate Milan, Italy

NCT03319745 Pembrolizumab 2 20 No
Not yet

accruing
Toxicity Houston, TX

NCT02662309
Atezolizumab 2 85 No Accruing

Pathologic complete response and 

dynamic changes in CD8 and/or 

CD3 T-cells

London, UK

NCT02451423
Atezolizumab 2 42 No Accruing

Pathologic complete response and 

change in CD31 T-cell count/mm2
San Francisco, CA

NCT03234153
Durvalumab / 

tremelimumab
2 68 No

Not yet

accruing
Pathologic complete response rate Berne, Switzerland

NCT02812420
Durvalumab and 

tremelimumab
2 15

No Accruing
Toxicity Houston, TX

NCT02845323
Nivolumab 

/urelumab
2 44 No Accruing CD81 T-cell density Baltimore, MD

17.Min Yuen Teo, MD, Jonathan E. Rosenberg, MD Perioperative Immunotherap in Muscle-Invasive BladderCancer and Upper Tract Urothelial Carcinoma



Пери-оперативна системна 
комбинирана терапия

 Тези проучвания са уникални по това, че позволяват включване на 
пациенти с рак на горния пикочен  тракт.

Адювантни имунотерапевтични проучвания

Номер проучване Медикамент Фаза

Брой 

включен

и болни

Включени

е болни с 

UTUC

Статус Първична цел Локация

NCT02632409

Nivolumab

vs

placebo
3 640 Yes Accruing

Disease-free

survival
Multicenter

NCT02450331

Atezolizumab

vs

observation
3 800 Yes Accruing

Disease-free

survival
Multicenter

NCT03244384

Pembrolizumab

vs

observation
3 739 Yes Accruing

Disease-free

survival

and

overall survival

Multicenter

17.Min Yuen Teo, MD, Jonathan E. Rosenberg, MD Perioperative Immunotherap in Muscle-Invasive BladderCancer and Upper Tract Urothelial Carcinoma



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Периоперативната химиотерапия и имунотерапията се 
използват все повече в клиничната практика ;

• Доказателства от ниво 1 съществуват за адювантна
химиотерапия, но неоадювантната химиотерапия се
предпочита, тъй като имаме все още съхранена 
бъбречната функция преди нефроуретеректомията /RNU/ 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Имунотерапията е запазена основно за метастатичен
UTUC, но в момента се изследва в периоперативни
условия. 

• Оптималното лечение на UTUC включва твърдо
разбиране за епидемиологичните фактори и доказаните 
към момента молекулярни пътища. 

• Периоперативната имунотерапия и химиотерапията
могат да се считат за метод с доказан ефект и място в  
ежедневната клинична практика.




