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Радикалната цистектомия е 

златен стандарт 
за локализирания  МИКПМ 

Липсват РП директно сравняващи РЦ с ДЛЛ

Големи серии пациенти ретроспективни проучвания

• 1988-2005 г. 1000 болни с 3-5 г. ОП 35-80 % и 3-5 г ЛТК от 40-

80%

• 2 популационни проучвания на Ontario Cancer Registry за

1994-1998, 1999-2003, 2004-2008 над 5000 болни

5 годишните резултати са в полза на РЦ

5 г. специфична онкологична преживяемост /СОП/ и ОП за

РЦК е 40 % и 36%, респ. за ДЛЛ 35% и 26% (P < 0.001

Moonen L,. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1998; BJ Jenkins, British journal of rad 1988
Piet AH, Strahlenther Onkol 2008; Horwich A. Radiother Oncol 2005; Booth. R Coll Radiol

2014;



РЦ значително нарушава на 

качеството на живота 

• Кръвоизливи, инфекция, 
тазово лимфоцеле,

фистули, изпускане

• 64% - повече от 1 
усложнение 

• 13% - 3 степен

• 26% рехоспитализация 

• 2% смъртност в рамките 
на 90 дни 



Трябва ли всеки 

пациент с МИКПМ да се 

лиши от своя пикочен 

мехур ???

Експертно становище 

Chen et al. organ preservation - will data translate into reality for
bladder cancer patients? Clinical oncology 2015,  27 133-135



Тенденция за намаляване на РЦ



Как да се лекуват радикално, 

медицински иноперабилни пациенти, 
с контраиндикации за химиотерапия или

категорично не желаят цистектомия. 

.

• ДЛЛ, Т2-Т4М0 - 92 пациенти на 
средна възраст 79 г. или 
инвалидизирани, 
противопоказания за РЦ

• 1994-2005 ;  40 Gy / 2 Gy в РЛБ и 
ежедневно  свърхдозиране от 0.75 
Gy в пикочния мехур - 55 Gy в 4 
седмици. 

• 78% - пълна ремисия, доказана 
чрез цистоскопия на 3 месец. 

• 56% 3 г. ЛТК 
• 36%  3 г ОП 
• Запазения капацитет на ПМ е в 

81%, който не се влошава с 
времето

Piet ,  Strahlenther Onkol 2008;184:

не се лекуват радикално
50% 71-80 г

80% - над 80 г

Липсват системни анализи или мета анализи



Дефинитивно ЛЛ при иноперабилни
пациенти

• 118 болни на средна 
възраст 80 г., 
иноперабилни поради
общомедицински
показания

• 3-та г. пълна ремисия -
87% 

• Локо-регионален 
контрол 73%

• късни радиационни 
ефекти 
– Генитоуринарни - 10%, 

не се наблюдават след 
2-рата година

– Гастроинтестинални 
под 5%,

L. Lutkenhaus, Radiat Oncol. 2016; 11: 45.

ДЛЛ за възрастни пациенти с  коморбидност е удачен метод 
на радикално лечение 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lutkenhaus%20LJ%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=26993980
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4797227/


Как се лекуват радикално 
медицински иноперабилни, пациенти, 
с контраиндикации за химиотерапия, 
категорично не желаят цистектомия

• Популационно канадско  проучване на Hayter et al. - 1,372  болни  с 
ДЛЛ, 1982- 1994 

• ДЛЛ е проведено на линеен ускорител с  60 Gy в 30 фракции.
• 25%  от пациентите запазват пикочния си мехур на 5-та година. 
• 5 г. СОП е  41%; ОП  28%; 
• Спасителна цистектомия е направена в 36%. 

• Това  изравнява резултати с тези след първоначална РЦ 
• Демонстрира полза от съхраняване на уринарната функция в 25% от 

пациентите 

Hayter CR. Int J Radiat Oncol Biol 1999; 



Дефинитивно ЛЛ се препоръчва само при 
пациенти, медицински неподходящи за 
операция или за комбинирано ЛХЛ 

/ умерено качество  на доказателства /

NICE Bladder cancer: diagnosis and management 2015
Update of the EAU Guidelines 2018 
Royal College of Radiologists 2019, 

AUA/ASCO/ASTRO/SUO Guideline. 2017



Исторически – ДЛЛ
по-ниско технологични методи



Полза от историческите данни
за ДЛЛ 

• 2 измерно ЛЛ
• 3 измерно конформално ЛЛ  
• Модулирано по интензитет ЛЛ
• Ръководене на ЛЛ чрез образи

• Макар получен  с по-ниско 
технологични методи и при 
облъчване на значително по-
големи обеми, анализът на 
литературата от самостоятелно 
ДЛЛ, макар и с 
незадоволителни резултати  в 
сравнение с РЦ

• донесе много  опит, натрупан 
през тези десетилетия,. 

• база данни за уточняване на 
т.н. ограничения на дозите в 
пикочния мехур и околните 
здрави тъкани и органи,

• За съвременното ЛЛ- с ниска 
честота на пострадиационни
ефекти

2D 3D МИЛЛ

Ръководено чрез образи 



3 измерно конформно ЛЛ



МИЛЛ- IMRT 
Голям обем 40 Gy ; малък голям 64 Gy

планиране и облъчване с празен пикочен мехур

Маркери Опция е 55 Gy в 20 фракции с едновременно 
свърхдозиране в тумора.



Маркери

Маркери или 
контраст 



Протокол за радикално ЛЛ Канада

Голям обем 46 Gy Малък обем тумор  62 Gy



Ръководено чрез образ ЛЛ  -IGRT

Princess Margaret Hospital Canada



Качество на живота след ЛЛ
изследвано в RTOG серии 

• 221 б , T2-4NX-0M0 МИКПМ, 
• Лекувани 1986-2000, 

проследявани 6.3 г, 
уродинамични изследвания и 
QOL questionnaire 

• 78% нормален капацитет на ПМ 
и уриниране 

• 85% нямат позиви за често 
уриниране 

• 25% имат нормален контрол на 
тънките черва

• 50% имат нормална еректилна
функция 

Zietman, Talcott, Krane et al J Urol 2003 MGH Quality of Life Study



ДЛЛ – перкутанно ЛЛ с 
интерстициална брахитерапия

Индикации

• pT1–T3, cN, pN0, cM0, единичен тумор 

• размер  ≤5 cm диаметър с

• Без in situ карцином

• Контраиндикация - разположение на тумора в мехурната
шийка

Аплицирани дози 

• 65-70 Gy в тумора,

• доза в таза  40 Gy . 

Дефинитивно ЛЛ чрез 

перкутанно ЛЛ последвано от 

интерстициална брахитерапия



ДЛЛ – перкутанно ЛЛ с 
интерстициална брахитерапия

Индикации

• pT1–T3, cN, pN0, cM0, единичен тумор 

• размер  ≤5 cm диаметър с

• Без in situ карцином

• Контраиндикация - разположение на тумора в мехурната
шийка

Аплицирани дози 

• 65-70 Gy в тумора,

• доза в таза  40 Gy . 



ДЛЛ – перкутанно ЛЛ с 
интерстициална брахитерапия

Koning CC, Blank LE, Koedooder C,.. Ann Oncol 2012;

Колектив от уролози и лъчетерапевти от Нидерландия – ретроспективни проучвания 
резултати от 13 департамента  с 1040 болни на средна възраст 66 г. (28-92) 1983-2010 

г

• 1, 3 и 5  г свободната от рецидив преживяемост /СРП/ - 91%, 80% и 75%; 
• ОП - 91%, 74% и 62%, 



ДЛЛ – перкутанно ЛЛ с 
интерстициална брахитерапия

Друга серия от Холандия 

192 болни, лекувани от 1989-2011 г

• 5-г и 10 г. СРП - 80% и 73%;  
• 5 г и 10 г СОП -75 и 67% ; 
• 5 г и 10 г ОП е 65% и 46%. 
• На 5-та и 10- та  г. 93% и 85% от 

пациентите живеят с пикочен 
мехур. 

• Само на 9.3% от болните -
спасителна цистектомия.  

• Само 1.5% от пациентите нямат 
ефективна мехурна функция. 

• Нисък процент късни лъчеви  
реакции –

• 5.7% в пикочния мехур   
• 1% в ректума 

Aluvini et al.2014

CFS – cystectomy free survival 



ДЛЛ – перкутанно ЛЛ + 
интерстициална брахитерапия 

Систематичен анализ /Нидерландия, Англия, Франция/ 
21 проучвания 2011-1981
2889 болни; 1775 живи 5 година - 61,4%

; 
L Mannion, Is brachytherapy a viable treatment option for muscle-

invasive bladder cancer? BJU International 2020,

Брахитерапията - единствен статистически значим фактор
в Сох анализа за преживяемост 

https://www.frontiersin.org/people/LiamMannion/696272


GEC-ESTRO/ACROP (Groupe Européen de Curiethérapie-European Society for Radiotherapy
and Oncology 2016

Dutch national workgroup for bladder cancer guidelines. 2014.

Ir 192 
с висока 
мощност 
на дозата

Високо-технологичен метод, 

налага сътрудничество

с уролог или профилиран лъчетерапевт,

най-добре лапароскопски или роботизиран подход

в експертен център 

A Nap-van KlinkenJ Contemp Brachytherapy. 2014



Има ли алтернатива на РЦ

със съвременните ЛЛ техники и 
медикаменти 

NICE Bladder cancer: diagnosis and management 2015
Update of the EAU Guidelines 2018 
Royal College of Radiologists 2019, 

AUA/ASCO/ASTRO/SUO guideline. 2017

Да

Тримодалният подход 



Тримодален
Подход

Радикален ТУРП 
Лъчехимиолечение 



Персонализирана медицина

Choi et al. 2014, 2016 MD Anderson Hosp

Подобен генетичен профил на рака на гърдата



Молекулярни подтипове ?
Ще имат ли полза за локо-

регионалния МИКПМ

За сега оценени за системно лечение 



Мултидисциплинарен тим

Мултидисциплинарен подход

Запазване на функцията на пациенти с МИКПМ 




