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• Проблем

• Стандартно лечение

• Модерни алтернативи на лечение



• Най-често срещаното злокачествено заболяване на 
пикочната система

• Национален раков регистър  за 2015 г. – 1745 нови 
случая, от които 1337 мъже

• 24,3% / 100 000 души или 5,6% от всички 
злокачествени заболявания

Статистика за България



Проблемът в България



МИКПМ

цистектомия

Цистектомия и 
реконструкция на 
пикочния мехур

Запазване 

на ПМ

Цели: 

излекуване на пациента и подобряване 
качеството на живот

Намалена честота на тазови рецидиви и 
далечно метастазиране

Придобиване на функционален ПМ 

алтернативи 

на 

цистектомията



• Радикалната цистектомия /РЦ/ – златният стандарт 
за лечение на мускулно-инвазивния уротелен 
карцином на пикочния мехур /МИКПМ/

•
• 5-годишен локален контрол на заболяването – 80% 

• 5-годишна обща преживяемост (ОП) – 40 до 60%. 

Стандарт



Каква е алтернативата на 
цистектомия?

Тримодална терапия

• Максимален TURBT

• Лъчетерапия 

• Химиотерапия



Критерии на AUA/ASCO/ASTRO/SUO   
за прилагане на тримодален подход

Предпочитани или 

идеални критерии 

Не идеални критерии Относителни 

противопоказания

Абсолютни 

противопоказания 

Т2 Т3а Т3в-Т4а Т4в

Без хидронефроза Нерадикален ТУРБ Дифузен Сis Хидронефроза, свързана с 

тумор

Без Сis Множествен тумор Лимфогенни метастази Предишно лъчелечение

Видимо радикален 

ТУРБ

Противопоказания за 

химиотерапия

Добра функция на ПМ 

или капацитет

Лоша функция на ПМ 

или капацитет

Инвазия в простатата

Унифокален тумор 



ЛЛ(40Gy)

+

ХТ

Цистоскопска оценка 

на отговора 

Консолидиращо 

ЛХЛ (64Gy)

+/- адювантна ХТ

РЦ

+/- адювантна ХТ

TURBT

+ -



Съчетано лъчехимиолечение при 
МИКПМ

• RTOG провежда шест изследвания
• N = 468, клиничен стадий сТ2 - сТ4а
• Средно проследявани 4,3 години

• Пълният туморен отговор след ЛХЛ е 69 %
• специфичната онкологична преживяемост (СОП) за 5 и 10 

години е съответно 71 и 65 %  
• 5- и 10 г. локални рецидиви – 13% и 14% 
• 5- и 10 г. метастазиране – 31% и 35%; 
• 5- и 10 г. обща преживяемост (ОС) – 57%  и 36%

• 205 живи пациенти след 5 години, 80% са имали 
функционален пикочен мехур.



Съчетано лъчехимиолечение при 
МИКПМ

• Massachusetts General Hospital /MGH/ 1986-2006

• ТуТур и ЛЛ до 64-65 Gy, с едновременна химиотерапия с 
цисплатина

• N = 348, клиничен стадий сT2- сT4a; Средно проследявани – 7,7 г.

• пълният отговор – 72% и 78% за пациенти със cT2 заболяване 

• 5- и 10  ОП – 52% и 35%;  за стадий сТ2 – 61% и 43%

• 5- и 10  СОП – 64 и 59%; 5- и 10 СОП за сТ2 74% и 67%



80% от живите на 5-тата година 

имат функционален ПМ

64%
59% 57%

Дългосрочен MGH опит 1986-2006



80% of those alive at 5 years still have  

native bladder

64%
59% 57%

Дългосрочен MGH опит 1986-2006
Влияние на възрастта



80% of those alive at 5 years still have  

native bladder

64%
59% 57%

74%
67%

63%

53% 49% 49%

Дългосрочен MGH опит 1986-2006
Значение на клиничния стадий



64%
59% 57%

74%
67%

63%

53% 49%

Дългосрочен MGH опит 1986-2006
Неоадювантна ХТ



Съчетано лъчехимиолечение при 
МИКПМ

• Университетът в Ерланген – 1982 и 2000 г.
• N = 415,  висок риск сТ1 или сТ2-Ст4
• Средната доза лъчелечение, получена в пикочния мехур, е 54 

Gy (от 45 до 69,4 Gy)
• Средно проследявани 5 години
• Пълният туморен отговор е 72% за всички пациенти
• За пациенти на монотерапия ЛЛ е 61%, а след химиотерапия 

с карбоплатин е 66%, 82% с цисплатин и 87% с 5-
флуороурацил и цисплатин

• 5- и 10 ОP – 51% и 31%, 
• 5- и 10 СОП – 56% и 42%. 



Университет Ерланген

RT alone

RT +

carboplatin

RT + cisplatin

RT +

5-FU/cis

n CR

98 57%

69 64%

115 81%

45 87%



ЛХЛ срещу ЛЛ монотерапия

• BC2001 е III фаза мултицентрично рандомизирано проучване

• N = 360,  ТуТур + химиотерапия е 5-FU и митомицин С 

• Средно проследявани 5,8 години

• 2г безрецидивна преживяемост (DFS) при добавяне на 
химиотерапия към ЛЛ 67% срещу 54% в групата само с ЛЛ 

• 5г ОС в групата с ЛХЛ – 48% спрямо 35%) 

• Намаляване на честотата на цистектомия на втората година в 
групата с ЛХЛ (11.4 спрямо 16.8%).  



Неоадювантна или адювантна 
химиотерапия

• Едновременната химиотерапия с ЛЛ, сенсибилизира 
туморните клетки към ефектите на радиация

• Неоадювантната или адювантната химиотерапия –
премахване на далечни микрометастази

• Комбинираната химиотерапия на базата на цисплатин преди 
РЦ подобрява СЗП и OП в сравнение само с РЦ

• Няма достоверни резултати за полза от добавяне на 
неоадювантна или адювантна химиотерапия към  
едновременно ЛХЛ, като част от органосъхраняващия режим 
при МИКПМ.



Неоадювантна или адювантна 
химиотерапия

• RTOG 89-03 – пациентите са получили два цикъла 
неоадювантна ХТ /цисплатин, метотрексат и винбластин 
(CMV)/, преди едновременно ЛХЛ с/у пациенти без 
неоадювантна химиотерапия, преди едновременно ЛХЛ

• Не се отчита значителен ефект на неоадювантната ХТ върху 
ОП или далечното метастазиране



Коя химиотерапия с лъчетерапия?



Ролята на съчетаната ЛХТ

• Активните радиосенсибилизиращи лекарства включват:

• Cisplatin, Paclitaxel, 5-FU, Mitomycin C, Gemcitabine 



Съчетаната ЛХТ с 
хиперфракционирано ЛЛ

Протокол

95-06 TURBT, 5-FU plus 34 67%

CP + BID RT

97-06 TURBT, CP + BID RT
adj MCV

52 74%

99-06 TURBT, TAX plus 80 81%

CP + BID RT

adj CP + GEM

Лечение Пациенти Пълен 
отговор



Препоръки при кандидати за 
цистектомия – извън протокола

• Stage T3 -T4a с хидронефроза:Цистектомия

• Stage T4a (инвазия на простатата): Цистектомия

• Stage T2-T3: TURBT и съчетана ЛХТ с cisplatin

• С последвала цистектомия при неуспех на лечението



Стандартна “Селективна терапия, 
запазваща пикочния мехур“ извън 

протокола”

• TURBT колкото е възможно по-щателен

• ЛЛ за ПМ и РЛБ до 40Gy и boost за тумора ПМ до
64Gy

• Cisplatin в седмици 1, 4, и 7

• Спасителна цистектомия при персистиране на 
тумора или при рецидив



Стандартна “Селективна терапия, 
запазваща пикочния мехур“ извън 

протокола”

За пациенти, неподлежащи на цистектомия или неподходящи за лечение 
с цисплатин

• TURBT колкото е възможно по-щателен

• ЛЛ за ПМ и РЛБ до 40Gy и boost за тумора ПМ до 64Gy с 
дневна доза 2Gy

• Съчетано ЛХТ с Mitomcycin C и 5-FU  както в протокол
BC2001

• Спасителна цистектомия при персистиране на тумора 
или при рецидив



Изводи

• Съхраняващата пикочния мехур тримодална терапевтична 
стратегия включва максимална трансуретрална резекция, 
последвана от едновременно лъчехимиолечение при 
пациенти, които са противопоказани за радикална 
цистектомия или отказват премахването на пикочния мехур. 

• За пациенти, кандидати за запазване на пикочния мехур, се 
препоръчва едновременно ЛХЛ, а не самостоятелно ЛЛ след 
максимален ТуТур. Предпочита се химиотерапия на базата на 
цисплатин.

• За пациенти, при които не е постигат пълен отговор, или 
развият инвазивен рецидив след тримодална терапевтична 
стратегия, се препоръчва спасителна радикална цистектомия. 
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