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Определения

1. Amin, MB, Edge SB, Greene FL, et al. E. AJCC: Urinary bladder. In: AJCC Cancer Staging Manual, 8th Edition. 2017: 757–65. 2. Kassouf W, et 

al. Canadian guidelines for treatment of non-muscle invasive bladder cancer: A focus on intravesical therapy. J Can Urol Assoc. 2010;4(3):168–73

 Високостепенен = G 3

 Нискостепенен = G 1 или 2

1. Мускул-неинвазиращ КПМ: 1

 in situ карцином (СIS)

 Та (неинвазивен папиларен карцином), 

 Т1 (карцином с инфилтрация в субепителната

съединителна тъкан и без инфилтрация в мускулния 

слой) 



1 cm vs 2 cm ??? 
Разлика в % резидуална болест

Поведение
1. След ТУ-ТУР и диагноза на G3 рT1 КПМ →  последваща повторна 

(рестадираща) ТУ-ТУР след 4-6 седмици + резекция на туморно ложе, тъй 

като ↑ на ПБР или ПББ1

2. Дори и след ре-ТУ-ТУР се установява мускулна инвазия в 14 %2

 често субдиагностициране като в 29-49% има налична мускулна инвазия3 -> 

непосредствена цистектомия.

За доказване на рТ1 е 

необходимо описание в 

хистологичния материал на 

мускулна тъкан.

1. Sfakianos JP, et al. The effect of restaging transurethral resection on recurrence and progression rates in patients with NMIBC treated with intravesical 

BCG. J Urol. 2014;191(2):341–5 2. Brauers A, et al. Second resection and prognosis of primary high risk superficial bladder cancer: Is cystectomy often 

too early? J Urol. 20013. Klan R et al. Residual tumor discovered in routine second transurethral resection in patients with stage T1 transitional cell

carcinoma of the bladder. J Urol. 1991;146:316–8



Поведение при 
новодиагностициран МНИКПМ

1. След ТУ-ТУР и диагноза на G3 рT1 КПМ →  последваща повторна 

(рестадираща) ТУ-ТУР след 4-6 седмици + резекция на туморно ложе

2. Трябва да се определи рисковата категория: нисък, междинен или висок

3. Обсъждане за радикална цистектомия

https://www.auanet.org/guidelines/bladder-cancer-non-muscle-invasive-guideline

4. Проследяване се извършва ендоскопски, а не чрез уринни маркери

5. Проследяване чрез уринни маркери е възможно при лечение с BCG за 

оценка на отговор

6. При висок риск новодиагностициран CIS, T1G3 или високорисков Та – 6 

седмици индукция с BCG. При пълен отговор – поддържащо лечение за 3 

години при добра поносимост

https://www.auanet.org/guidelines/bladder-cancer-non-muscle-invasive-guideline


Поведение при високорисков персистиращ 
или рецидивирал МНИКПМ

1. Повторна биопсия и повторно обсъждане за ИВТ

2. При персистираща или рецидивирала болест Ta или CIS и един цикъл 
лечение с ИВТ с BCG, може да се обмисли втори опит за ИВТ с BCG.

3. При подходящ за хирургия пациент с Т1 G3 след 1 цикъл ИВТ с BCG, 
трябва да се предложи радикална цистектомия

4. Повторна ИВТ с BCG не се обмисля при: 

1. непоносимост към BCG

2. Рецидив на G3 Ta/1 и/или CIS до 6 месеца след първа ИВТ или след 
2 х ИВТ с BCG или след поддържащо лечение с BCG

5. При персистираща или рецидивирала болест след 12 мес от 
приключване на адекватна ИВТ с BCG и отказ / невъзможност за РЦ 
може да се обмисли алтернативна ИВТ (антрациклин, gemcitabine, 
docetaxel, комбинирана ХТ) или включване в клинично изпитване. 

6. Възможност е и системна имунотерапия с pembrolizumab

https://www.auanet.org/guidelines/bladder-cancer-non-muscle-invasive-guideline

https://www.auanet.org/guidelines/bladder-cancer-non-muscle-invasive-guideline


Нисък риск

Солитарна, първична лезия G1 Ta

Междинен риск

Множествени и / или 
рецидивиращи G1/2 Та

Висок риск

Всеки G3 или Т1 или 
CIS

Рецидив

Прогресия на 
болестта

https://www.urologyhealth.org/educational-materials/non-muscle-invasive-bladder-cancer

КПМ без инвазия в мускулния слой

https://www.urologyhealth.org/educational-materials/non-muscle-invasive-bladder-cancer


Риск от рецидив и риск от 
прогресия при МНИКПМ

Лоша прогноза

Висок риск от рецидив, но нисък риск от прогресия – Та G1 

Висок риск от рецидив и висок риск от прогресия – Т1 G3

Риск от рецидив ≠ риск от прогресия



Фактори, определящи риск при МНИКПМ

РИСК за рецидив
 Множественост

 Размер на лезиите

 Предходен рецидив

 (възраст)

 (пол)

РИСК за прогресия
 Т стадий

 Наличие на CIS

 G

 (възраст)

 (множественост)

Sylvester RJ, et al. Predicting recurrence and progression in individual patients with stage Ta T1 bladder 

cancer using EORTC risk tables: a combined analysis of 2596 patients from seven EORTC trials. Eur Urol. 
2006;49(3):466-477

интравезикално лечение vs непосредствена радикална цистектомия



Sylvester RJ, et al. Predicting recurrence and progression in individual patients with stage Ta T1 bladder 

cancer using EORTC risk tables: a combined analysis of 2596 patients from seven EORTC trials. Eur Urol. 
2006;49(3):466-477
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Обсъждане за ранна цистектомия?

Година 5:74%

Година 1:29%

CIS +

CIS -



Schrier BP, Hollander, M. P., et al. Prognosis of Muscle-Invasive Bladder Cancer: Difference between 

Primary and Progressive Tumours and Implications for Therapy. European Urology, 2004; 45(3): 292–296

Прогноза при новодиагностициран инвазивен 
или прогресирал до инвазивен КПМ

5- годишна преживяемост

55% 

28%



Определения

 BCG-рефрактерна болест:
 рецидив след 3-6 месеца след приключване на интравезикално лечение с 

BCG

 рецидив до 12 месеца при СIS КПМ, 6 месеца при рTа и рТ11 По-описателна 

дефиниция на BCG-рефрактерна болест включва и следните възможности:

 невъзможност за постигане на преживяемост без болест поне 6 месеца след

приключване на първо адекватно интравезикално лечение с BCG

 прогресия или персистенция до 3 месеца след започване на индукционно

лечение с BCG.

1. Kassouf W, et al. Canadian guidelines for treatment of non-muscle invasive bladder cancer: A focus on intravesical therapy. J Can Urol Assoc. 

2010;4(3):168–73

 Адекватно интравезикално лечение с BCG: проведени поне 5 от

индукционните 6 дози и поне 2 от трите поддържащ дози при първо

лечение с BCG или шестте при второ лечение за рецидив



Алтернативи на РЦ?

https://www.urotoday.com/library-resources/bladder-cancer/109995-management-of-non-muscle-invasive-bladder-cancer.html

https://www.urotoday.com/library-resources/bladder-cancer/109995-management-of-non-muscle-invasive-bladder-cancer.html


Рискови групи при МНИКПМ

Нисък риск
 G 1-2

 Единична лезия

 Малък р-р

 Дълго време от 
предходен 
рецидив

Междинен риск

 G 1-2

 Множествени 
тумори

 По-голям р-р

 По-кратко време от 
предходен рецидив

Sylvester RJ, et al. Predicting recurrence and progression in individual patients with stage Ta T1 bladder 

cancer using EORTC risk tables: a combined analysis of 2596 patients from seven EORTC trials. Eur Urol. 

2006;49(3):466-477
Jalanko, T, et al. (2020). Genomic Subtyping in Bladder Cancer. Current Urology Reports, 21(2)

интравезикално лечение vs непосредствена радикална цистектомия

Висок риск
 Т а, 1, CIS

 G 3

Молекулярно субтипизиране?

Луминален папиларен vs базален / плоскоклетъчен?



Крайни резултати от EORTC-GU cancers group 
рандомизирано клинично проучване с поддържащо 
лечение с BCG при среден и висок риск Та, T1 КПМ

Oddens et al. 2013 Mar;63(3):462-72.

45 - 50% от пациентите развиват рецидив



Рискът има прогностично значение 
при МНИКПМ

Стадий и G Относителна 
честота, %

Честота на 
рецидиви, %

Честота на 
прогресирали, 

%

Смъртност

Ta G1-2 20 64 7 % 3.6

Ta G3 20 75 23 % 14

T1 
(>90% G3)

30 84 40 % 35

Haukaas S et al. BJU Int. 1999;83(9):957-963 Holmang S et al. J Urol. 1995;153(6):1823-1927
Holmäng S et al. J Urol. 1999;162:702-707 Herr HW. J Urol . 2000;163(1):60-61
Lebret T et al. Eur Urol. 1998:33(2):170-174 Leblanc B et al. J Urol. 1999; 162:1946

10-20 годишна преживяемост при МНИКПМ





2019 – път към цистектомия



2020 – имунотерапия или цистектомия



Честота на соматични мутации

КПМ има висок мутационен товар

Laurence MS et al. Nature. 2013 Jul 11; 499(7457): 214–218



BCG-рефрактерен G3 CIS или рTа-1 

МНИКПМ

 Моно-BCG: <10-20% отговор

 BCG + Interferon alfa: 50% честота на отговор

 Epirubicin / valrubicin (6% CR на 1-ва година) (1999 – последна одобрена ХТ)

 Gemcitabine (10% на 1-ва година)

 Docetaxel (23% на 1-ва година)

 Everolimus + Gemcitabine (20% на 1-ва година)

 Paclitaxel (36% на 1-ва година)

 i.v. pembrolizumab (40% на 3-ти мес; 20% на 1 год) → Priority FDA review 12.2019

 Vicinium (17% на 1-ва година)

 Adstiladrin (35% на 1-ва година)

 CG0070 (30 % на 1-ва година)

 N-803 (78% на 3-ти месец, 25% на 1 год) → Breakthrough therapy designation
(м.12.2019)

Dalbagni et Sheinfeld. JCO 2005; Mc Kierman JCO 2006; Decastro ASCO 2017; Balar GU ASCO 2019; Shore JCO 2017; Dickestein

AUA 2019; Packjam et Steinerg AUA 2018.



Оптимизиран ММС qw x 6

ПБР на 12 мес: 70%

ПБР на 24 мес: 50%

ПБР на 36 мес: 45%

Поне 1 от: 
1. ≥ рецидива на Та/1, CIS

2. Мултифокални тумори

3. > 5 см р-р или G3

Au J et al. Methods to Improve Efficacy of Intravesical Mitomycin C: Results of a Randomized Phase III Trial. JNCI 

2001

↑ концентрация на ММС 40 мг/20 мл
Дехидратация и празен мехур
Алкализиране на урина

!!! G3 – само 25%



Gemcitabine + ММС
47 пациента

76% G2/3, 55% CIS

55% ≥ 2 x BCG

Q1w x 6

Секвенциално приложение за по 90 мин всеки:

Gem 1 g 

MMS 40 mg/20 ml

Lightfoot A et al. Multi-institutional analysis of sequential intravesical gemcitabine and 

mitomycin C chemotherapy for non-muscle invasive bladder cancer Urol Oncol 
201;32(1):35.e15-9.

ПБП

ПБР на 12 мес: 58%

ПБР на 24 мес: 48%



MMC + интравезикална хипертермия

190 пациента - 62.5% G3

сравнение с BCG

MMS 20 mg/50 ml, 2 сесии х 30 мин

Q1w x 6 с последващо поддържащо приложение

Arends T et al. Eur Urol 2016;69(6):1046-52

ПБР на 12 мес: 60%
ПБР на 24 мес: 47%



Клинично 

проучване

Изпитван медикамент Популация пациенти Фаза

NCT02844816

(SWOG 1605)

IV Atezolizumab BCG-рефрактерен G3 CIS или рTа-1 КПМ III

NCT02625961

(KEYNOTE-057)

IV Pembrolizumab BCG-рефрактерен G3 CIS или рTа-1 КПМ III

NCT02901548 IV Durvalumab BCG- рефрактерен CIS II

NCT03759496 Интравезикален

Durvalumab

BCG рефрактерен G3 CIS или рTа-1 КПМ II

NCT03711032

(KEYNOTE-676)

IV Pembrolizumab + BCG 

vs BCG 

Висок риск рецидивиращ или 

персистиращ G3 CIS или рTа-1 КПМ

III

NCT03519256

(CheckMate 9UT)

IV Nivolumab alone vs 

Nivolumab + BMS-

986205, BCG or both
BCG-рефрактерен G3 CIS или рTа-1 КПМ

II

NCT03022825

(QUILT-3.032)

BCG plus ALT-803 

интравезикално BCG-рефрактерен G3 CIS или рTа-1 КПМ
II

NCT02449239 Oportuzumab monatox

(Vicinium) BCG-рефрактерен G3 CIS или рTа-1 КПМ

III

Някои активни клинични проучвания с имунотерапия при 

BCG-рефрактерен G3 CIS или рTа-1 КПМ



TMВ има прогностично значение при лечение с 
имунотерапия

Samstein et al. 2019 Feb;51(2):202-206 



1. Redelman G, et al. Nat Rev Urol. 2014;11(3):153–162 

2. Ratliff TL, et al. Eur Urol. 1992;21(suppl 2):17–21

BCG – локална имунотерапия

Имуно-медиирана цитотоксичност

•NK клетки

•CD8+ лимфоцити

•Макрофаги

•TRAIL (гранулоцити)

Прикрепване към уротелните клетки

•Fibronectin

•Integrin α5β1

Интернализация от раковата клетка

•Продължителна активация на микропиноцитозата

(PTEN, RAS, други онкогени)

Антигенно представяне и цитокинно освобождаване 

от раковите клеткки

•MHC II активиране

•ICAM-1

•Секреция на IL-6, IL-8, GM-CSF, TNF-

Привличане на имуннитклетки

•Гранулоцити

•CD4+ лимфоцити

•CD8+ лимфоцити

•NK клетки

•Макрофаги

Производство на цитокини

•IL-1, IL-2, IL-5, IL-6, IL-8, IL-12, IL-18, TNF-

α, IFN-γ, GM-CSF

Директна 
цитотоксичност

Обработка в 
дендритната клетка

BCG

Смърт на 
раковата 

клетка



Интравезикален IFN alfa и Instiladrin

фаза III проучване SUO-CTC при G3 

CIS или рTа-1 КПМ

 IFN alfa 2b + рекомбинантен аденовирус rAd-IFN (nadofaragene firadenovec, Instiladrin)

като вектор

 Вирус-медиирано инкорпорпориране в уротелната клетка и синтез на белтъка IFN alfa 

2b вътреклетъчно

Shore ND, et al. Intravesical rAd–IFNa/Syn3 for patients with high-grade, bacillus calmette-guerin–refractory or relapsed non–muscle-

invasive bladder cancer: A phase II randomized study. JCO 2017;(35)30:3410-16

Интравезикален на IFN alfa - недостатъчна експозиция на уротела

Липса на отговор от лечение

 преживяемост без G3 карцином:

 6-ти месец: 47.7%

 12-ти месец 30.5%

 ЧОО 30%

преживяемост без 

G3 карцином

CIS (N=103) T1 (N=48) Общо
(N=151)

3 мес 53.4% 72.9 % 59.6 %

6 мес 40.8 % 62.5 % 47.7 %

9 мес 35 % 58.3 % 42.4 %

12 мес 24.3 % 43.8 % 30.5 %



Keynote 057: Phase II trial of Pembrolizumab 
in High-risk NMIBC Unresponsive to BCG: 

Updated Interim Results

Неотговаряща на BCG високорискова болест:

BCG рефрактерна
Покачване на стадий на болестта 3 месеца след 

адекватно индукционно лечение с BCG (CIS / Ta -> T1)

Персистиращ МНИКПМ на 6 месец от адекватно 
проведено лечение с BCG

BCG рецидивираща – рецидив на висок-риск 
МНИКПМ след ПББ (изчистване от болестта) в 
рамките на 12 месеца след приключване на 
адекватно лечение с BCG



Balar AV, et al. Keynote 057: phase II trial of pembrolizum- ab (pembro) for patients (pts) with high-risk 
(HR) NMIBC unresponsive to BCG. JCO 2019;37(suppl 7;abstr 350) ASCO GU 2019



KEYNOTE-057: проследяване 15.8 мес

 Средна възраст 73 години;

 Само CIS - 63.7% 

 Среден брой предходни инстилации с BCG 12 (6.0-45.0). 

Пълен отговор на 3 месеца - 40.2% (95%CI 30.6%-50.4%) 

58.5% от постигналите пълен отговор на 3 месец го 

задържат до края на проследяването: средно 16.7 месеца

(5.9-28.2 месеца).

75% от постигналите пълен отговор го задържат ≥6 

месеца

53% от постигналите пълен отговор го задържат ≥9 

месеца

 След пълен отговор, 36.6% рецидивират като МНИКПМ, а 

не като инвазивна или метастатична болест. (ycT2 = 0%; 
ycM1 = 0%)

KEYNOTE-676: Phase III study of BCG and pembrolizumab for 

persistent/recurrent high-risk NMIBC (Май 2022)

De Wit et al. JCO 2019;37(15): 4530-4530



KEYNOTE-057: проследяване 15.8 мес

Продължителност на отговор CR, N=42

≥ 3 месеца 39 (92.9%)

≥ 6 месеца 30 (71.4%)

≥ 9 месеца 20 (47.6%)

≥ 12 месеца 17 (40.5%)

≥ 15 месеца 13 (31.0%)

≥ 18 месеца 8 (19.0%)

Balar AV, et al. Keynote 057: phase II trial of pembrolizum- ab (pembro) for patients (pts) with high-risk 
(HR) NMIBC unresponsive to BCG. JCO 2019;37(suppl 7;abstr 350) ASCO GU 2019

≈ 20% NED??

Одобрение от FDA м.01.2020



KEYNOTE-057: пълен отговор



N-803:



Синергизъм между N-
803 и BCG



1- и 2-годишна ПБР - G3 КПМ при BCG-рефрактерен G3 

CIS или рTis, Tа-1 КПМ и някои нови медикаменти.

Pembrolizumab N-803 Instiladrin

(rAd-IFN)

Vicinium

3-месечна ПБР 40.2% 59.6% 71%
6-месечна ПБР 40% 56-78% 47.7% 58%
1-годишна ПБР 20% 25% 30.5% 50%
Продължителност 

на отговор >6 мес 80.2% 37%

Продължителност 

на отговор >12  

мес
19% 30% 52%



Заключения

Естествената еволюция на МНИКПМ включва 
чести рецидиви и значителен риск от прогресия

Неконтролирана болест в пикочния мехур 
покачва риска от развитие на метастатична
дисеминация

Разреждането или намаляването на 
инстилациите с BCG влошава времето до 
прогресия

Хиругия или … възможност за последваща 
имунотерапия




