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ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
UBC

NMIBC
MIBC

Приблизително 25–30% от пациентите са с MIBC при поставяне на диагноза1

1. Cumberbatch M. et al, Transl Androl Urol 2019;8(1):5-11; http://dx.doi.org/10.21037/tau.2018.09.11

UBC=уротелен рак на пикочния мехур
MIBC=Мускул-инвазиращ рак на пикочния мехур
NMIBC= Мускул-неинвазиращ рак на пикочния мехур

БОЛЕСТНОСТ И СМЪРТНОСТ
NMIBC има висока болестност (често рецидивирана), но с добра
прогноза, докато пациентите с мускулно-инвазивна болест имат
значително по-висок риск от раково- специфична смъртност.2
Смъртността се определя главно от степента на прогресия на
високорисковия NMIBC в MIBC и от ниския процент излекуване при
първичен мускулно-инвазивен UBC.2

2. Burger M. et al, European Urology, Volume 63, Issue 2, February 2013, Pages 242-243 ; https://doi.org/10.1016/j.eururo.2012.07.033c

ПРЕЖИВЯЕМОСТ
Прогресията към MIBC показва
смъртността от рак (CSS).3
Има противоречиви резултати
радикална цистектомия RC4:

значително
относно

увеличаване

преживяемостта

на
след

В зависимост дали се касае за NMIBC, новодиагностициран MIBC или за
прогресирал MIBC, 5-годишната OS е била 95,0%, 49,5% и 42,1% съответно
Други анализи не установяват разлика в OS (HR: 1,15; 95% CI (0,82-1,61;
p=0,43)
и
CSS
(HR:1,18;
95%
CI
(0,74-1,87);
p=0,50)
между
новодиагностициран MIBC или прогресирал MIBC

Тези данни налагат стриктно прецизиране на диагнозата и
терапевтичния подход, особено при високорискови пациенти с
NMIBC
При липса на проспективни данни, пациентите с прогресирал NMIBC
трябва да се лекуват като тези с първичен MIBC CSS=раково- специфична преживяемост
RC=радикална цистектомия

3. https://uroweb.org/guideline/bladder-cancer-muscle-invasive-and-metastatic/#7, 4. J. Chen et al, International Journal of Surgery 52 (2018) 214–220, https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2018.02.049

СТАДИРАНЕ
Лечението и прогнозата на MIBC се определят от локалният
стадий на тумора и неговата диференциация5

Стадирането на тумора трябва да
хистопатологично,така и образно, за
правилния избор на лечение5

5. https://uroweb.org/guideline/bladder-cancer-muscle-invasive-and-metastatic/#5

е екзактно,както
да се гарантира

ЛЕЧЕНИЕ
-Радикалната цистектомия с разширена лимфаденектомия е стандарт
за оперативно лечение на MIBC,6
-Но радикалната цистектомия (RC) осигурява около 5-годишна
преживяемост при 50% от пациентите3
-При селектирани болни се извършва друг локорегионален метод
например - дефинитивно лъчелечение
-Неоадювантна терапия на базата на цисплатин се прилага рутинно
от десетилетия, докато ролята на адювантната терапия към момента
остава напълно спорна.6

CSS=раково- специфична преживяемост
RC=радикална цистектомия

6. Annals of Oncology 30: 1697–1727, 2019 doi:10.1093/annonc/mdz296, 3. https://uroweb.org/guideline/bladder-cancer-muscle-invasive-and-metastatic/#7

НЕОАДЮВАНТНА
ХИМИОТЕРАПИЯ

ПАТОЛОГИЧНО РЕСТАДИРАНЕ, КАТО МАРКЕР ЗА ПОВИШЕНА
ПРЕЖИВЯЕМОСТ С 31,1 % СЛЕД НХТ И РАДИКАЛНА
ЦИСТЕКТОМИЯ ПРИ MIBC
-449 пациента, разпределени в изследвано
рамо на цисплатин базирана НХТ, спрямо
контрола само с цистектомия
-Процентът болни с пълен хистопатологичен
отговор в рамото с НХТ е 22,7% в сравнение с
контролите, където е 0% (p=0,006)

Пациентите с пълно рестадиране до pCR в
неоадювантното рамо показват 88,2% 5годишна преживяемост спрямо 57,1% в
контролното рамо (p=0,001)

7. Rosenblatt R. et al, Eur Urol. 2012 Jun;61(6):1229-38. doi: 10.1016/j.eururo.2011.12.010.

CD = пълно престадиране;
Ctrl = контрола;
NAC = неоадювантна химиотерапия.

НЕДОСТАТЪЦИ НА НЕОАДЮВАНТНАТА
ХИМИОТЕРАПИЯ
Отложената цистектомия би могла да компрометира резултата при болни,
които не са чувствителни към химиотерапия, въпреки че публикуваните
изпитвания за отрицателния ефект на отложената цистектомия включват
само химионаивни пациенти, при които операцията е била субективно
отлагана
Неоадювантната химиотерапия не влияе на резултата от следоперативни
усложнения. В рандомизирано изпитване е докладван еднакъв брой на
следоперативните усложнения и в двете рамена на лечение
Докладвано е в някои изпитвания свръхлечение поради неправилно
стадиране, както хистопатологично, така и от образната диагностика
•

3. https://uroweb.org/guideline/bladder-cancer-muscle-invasive-and-metastatic/#7

НЕОАДЮВАНТНА ИМУНОТЕРАПИЯ
-Неоадювантната
момента е само
изпитвания.

имунотерапия
към
на етап клинични

-Приложението на Рembrolizumab като
неоадювантна
имунотерапия
в
отворено, изпитване от фаза 2 PURE-01
при 50 болни с MIBC докладва пълна
патологична ремисия (pT0) при 42% и
общ патологичен отговор (<pT2) при
54% от болните, което многообещаващ
резултат.

3. https://uroweb.org/guideline/bladder-cancer-muscle-invasive-and-metastatic/#7; 8. Necchi А. et al, J Clin Oncol. 2018 Dec 1;36(34):3353-3360. doi: 10.1200/JCO.18.01148.

ОБОБЩЕНИЕ
Метаанализ на Yin M. et al. потвърди публикуваните данни за
значима полза при преживяемостта от неоадювантна химиотерапия с
18% при петгодишно проследяване.
Докладвано бе, че комбинирането на цисплатин с поне едно
допълнително
лекарство
(дублет)
води
до
допълнителна
терапевтична полза с още 4,6%
Актуализираният анализ на изпитване BA06 30894 с медианa нa
проследяване от осем години даде следните резултати:
18% намаляване на риска от смъртност;
подобряване на 10-годишната
неоадювантна химиотерапия

преживяемост

от

29%

на

39%

чрез

Имунотерапията не е показана за неоадювантно приложение, освен
в условията на клинично изпитване към момента

3. https://uroweb.org/guideline/bladder-cancer-muscle-invasive-and-metastatic/#7

АДЮВАНТНА
ХИМИОТЕРАПИЯ

ПРЕДИМСТВА НА АДЮВАНТНАТА
ХИМИОТЕРАПИЯ
АХТ след радикална цистектомия при pT3/4 и/или N+ болест без
метастази (M0) все още е обект на дискусия
Предимствата на адювантната химиотерапия включват:
-Прилага се след точно хистопатологично стадиране (от радикалната
цистектомия) и се избягва лечение на пациенти с нисък риск;
-Няма отлагане на оперативното лечение.

9. https://uroweb.org/guideline/bladder-cancer-muscle-invasive-and-metastatic/#7_7

НЕДОСТАТЪЦИ НА АДЮВАНТНАТА
ХИМИОТЕРАПИЯ

- Невъзможна оценка на in vivo химиочувствителност на тумора
(това понякога води до неефктивно свръхлечение)

- Отлагане на АХТ, поради постоперативни усложнения
- Влошаване на качеството на живот на пациента поради
конституционалната токсичност на ХТ, която се наслагва със
следоперативния възстановителен период

9. https://uroweb.org/guideline/bladder-cancer-muscle-invasive-and-metastatic/#7_7

МЕТААНАЛИЗИ НА ИЗПИТВАНИЯ (1/3)
-Ползата от АХТ първо е докладвана от Logothetis et al. в
ретроспективен метаанализ на следоперативно приложение на
циклофосфамид, доксорубицин и цисплатин (CISCA)
Проследяването е било 118 седмици, като преживяемостта без
заболяване (DFS) е 61% спрямо 58% (p = 0,00012), без
статистическа полза за адювантната химиотерапия
Няма разлика в общата преживяемост (OS) без заболяване (76%)
спрямо приложението на АХТ (70%) (P = 0,33)
АХТ в някои метаанализи показва удължаване на преживяемостта
без заболяване при някои пациенти след цистектомия, но начина на
събиране на данните и тяхната интерпретация са силно
критикувани.

10. Cohen S. et al, The Oncologist 2006;11:630–640; https://ascopubs.org/doi/pdf/10.1200/JCO.1988.6.10.1590

МЕТААНАЛИЗИ НА ИЗПИТВАНИЯ (2/3)
Има много ограничени доказателства от адекватно проведени и
некритикувани изпитвания от фаза 3 в полза на рутинната
употреба на адювантна химиотерапия, което не дава основания за
нейната препоръка
Мета-анализ на данни за преживяемост включващ 491 пациента от
шест рандомизирани изпитвания с приложение на АХТ установява,
че общият HR за преживяемост от 0,75 предполага 14%
относително намаляване на риска от смърт с химиотерапия в
сравнение с контрола, но без достатъчно доказателства и без
критерий за решението за лечение
Включените изпитвания страдат от значителни методологични
недостатъци, включително малък размер на извадката, непълно
набиране, използване на неадекватни статистически методи и имат
недостатъци в дизайна

9. https://uroweb.org/guideline/bladder-cancer-muscle-invasive-and-metastatic/#7_7;

МЕТААНАЛИЗИ НА ИЗПИТВАНИЯ (3/3)
-Метаанализ на Leow при 945 пациенти от 9 клинични изпитвания, за ползата от
адювантна химиотерапия включваща цисплатин в сравнение само с операция при MIBC,
установява полза за OS с HR=0,66 (95% CI, (0,45–0,91); p=0,014) и за преживяемост без
заболяване с HR=0,66 (95% CI: 0,45-0,91, p=0,014),
-Но нивото на доказателства в този метаанализ е много ниско, със значителна
хетерогенност и методологични недостатъци в деветте включени проучвания. Не са
постигнати и таргетните обеми болни, в някои от изпитванията липсват данни за точните
стадии и/или ясна хистопатологична характеристика.

9. https://uroweb.org/guideline/bladder-cancer-muscle-invasive-and-metastatic/#7_7; 12. Leow J. et al, Eur Urol. 2014 Jul;66(1):42-54. doi: 10.1016/j.eururo.2013.08.033

НЕОАДЮВАНТНА СПРЯМО АДЮВАНТНА
ХИМИОТЕРАПИЯ
Въпреки че всяка от тези лечебни стратегии има предимства и
недостатъци, до момента не е предприето рандомизирано
клинично изпитване за сравнение

В MD Anderson Cancer Center сравняват пред- и следоперативното
лечение само с постоперативно лечение.
140 пациента са рандомизирани на пет курса АХТ (M-VAC) или на
два пред- и три следоперативни курса на M-VAC
В окончателния анализ няма значима разлика между групите по
отношение на общата преживяемост и времето до прогресия, но
авторите сами отбелязват, че анализът е начален и изисква
детайлно по – издържан дизайн, за да се направят категорични
изводи.

10. Cohen S. et al, The Oncologist 2006;11:630–640; https://ascopubs.org/doi/pdf/10.1200/JCO.1988.6.10.1590

АДЮВАНТНА СЛЕД НЕОАДЮВАНТНА
ХИМИОТЕРАПИЯ
Анализ на (National Cancer Database)
(n=705) сравнява резултатите от НХТ,
последвана от АХТ (n=168) спрямо само
НХТ (n=537).
Няма статистически значима разлика в
средната преживяемост между двете
рамена (23 месеца спрямо 20 месеца).
Данните са убедителни, че АХТ след
НХТ не води до допълнителна
полза.

АДЮВАНТНА ИМУНОТЕРАПИЯ
-Atezolizumab като адювантна имунотерапия при мускулноинвазивен уротелен рак не успява да постигне първичната крайна
точка за преживяемост без заболяване (DFS) в сравнение с
наблюдение в клиничното изпитване
-Nivolumab в проучване CheckMate 274 - няма представени
резултати
-Pembrolizumab в проучване AMBASSADOR - няма представени
резултати
НЯМА ДАННИ,КОИТО ДА ДАВАТ ОСНОВАНИЕ ЗА ПОДОБНО
АДЮВАНТНО ЛЕЧЕНИЕ ПРЕДИ ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛИНИЧНИТЕ
ИЗПИТВАНИЯ

9. https://uroweb.org/guideline/bladder-cancer-muscle-invasive-and-metastatic/#7_7; 14. https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2020-01-24.htm; 15. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02632409; 16.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03244384

ПРЕПОРЪКИ НА EAU

Препоръка

Сила

Предложете комбинирана химиотерапия на
базата на цисплатин на пациенти с pT3/4
и/или pN+ заболяване, ако не е назначена
неоадювантна химиотерапия

Силна

Предлагайте имунотерапия с инхибитор на
контролна точка само в клинично проучване

Силна

17. https://uroweb.org/guideline/bladder-cancer-muscle-invasive-and-metastatic/#7_3;
9. https://uroweb.org/guideline/bladder-cancer-muscle-invasive-and-metastatic/#7_7

ПРЕПОРЪКИ НА NCCN

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От наличните към момента данни няма доказателства, че АХТ има
предимство пред наблюдението до рецидив/метастазиране.
Пациентите трябва да бъдат информирани за потенциалните
възможности за химиотерапия преди радикална цистектомия,
включително неоадювантна и адювантна химиотерапия, както и
за ограничените доказателства за адювантна химиотерапия, за да
изразят и своето информирано желание.
Адювантната имунотерапия не е показана извън приложение в
клинични изпитвания.

