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Уротелен карцином

• Уротелният карцином е злокачествено
новообразувание, произлизащо от няколко
първични локализации – пикочен мехур,
бъбречно легенче, уретери и уретра.1

• Карциномът на пикочния мехур е най-
разпространеното малигнено заболяване
от този хистологичен вид, заемащ 9-то
място по честота на диагностициране в
световен мащаб сред онкологичните
заболявания.

• Годишно ново заболелите са
приблизително 550 000 нови случая 2, като
приблизително 25% от пациентите са в
локално авансирал или метастатичен
стадий.

1 Genitourinary tract tumors, Essentials for clinicians, DeBonno et al., 2015 ; 2 Richters A, Aben KKH, Kiemeney LALM. The global burden of urinary bladder cancer: an update. 
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Уротелен карцином

• Уротелният карцином е често срещано злокачествено
заболяване, което исторически е било трудно да се
лекува в напредналите си стадии.

• Клинично ефективни възможности за лечение на
локално авансирал / неоперабилен или метастатичен
уротелен карцином се състоят от платина – базирани
цитостатични режими.

• През последните 5 години се въвеждат нови
терапевтични опции - 5 имунни чек-пойнт
инхибитора, за първа и втора линия на лечение,
таргетна терапия и конюгати.
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Нови терапевтични 
възможности
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Cora Sternberg, ASCO GU, San Francisco, Feb.20



Системно лечение при 
авансирала болест

• Системната платин-съдържаща химиотерапия е
стандартен подход в лeчението на III и IV стадий;

• Инициално добър отговор на тази терапия, но
въпреки това медианата на OS достига едва 15
месеца; 1, 2

• 5-годишна преживяемост се постига само при 15% от
пациентите, лекувани със системна платин-базирана
терапия;

• След въвеждането на съвременните терапевтични
схеми, включващи имунотерапия, таргетна терапия и
употребата на конюгати 2, 3 в лечението на
авансиралия уротелен карцином се постигна
удължаване на OS.

1Von der Maase H, Hansen SW, Roberts JT. Gemcitabine and cisplatin versus methotrexate, vinblastine, doxorubicin, and cisplatin in advanced or metastatic bladder cancer: Results of a 

large, randomized, multinational, multicenter, phase III study. Journal of Clinical Oncology (2000) 18(17) 3068-3077; 2 Von Der Maase H, Sengelov L, Roberts JT. Long-term survival 

results of a randomized trial comparing gemcitabine plus cisplatin, with methotrexate, vinblastine, doxorubicin, plus cisplat in in patients with bladder cancer. Journal of Clinical Oncology 

(2005) 23(21) 4602-4608; 3 Babaian RJ, Johnson DE, Llamas L. Metastases from transitional cell carcinoma of urinary bladder. Urology (1980) 16(2) 142-144
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Платин-съдържаща ХТ на 1-ва 
линия

• Комбинаци за 1-ва линия ХТ:
• MVAC - Метотрексат, винбластин, доксорубицин и

цисплатин;
• GC – Гемцитабин и Цисплатин, като схемата има сходна

ефективност и по-добър токсикологичен профил спрямо
MVAC;

• PGC – паклитаксел, гемцитабин и цисплатин.
• Карбоплатин – базираните режими са терапевтична опция

при пациенти, които са оценени като платина - подходящи, но
имат нарушена бъбречна функция ( EGFR < 60, но > 30
mL/min).

• Резултатите няколко сравнителни проучвания са в подкрепа
на еквивалентност в резултатите на двата терапевтични
режима, при по-добър токсичен профил при карбоплатин с
гемцитабин 1.

1 De Santis M, Bellmunt J, Mead G. Randomized phase II/III trial assessing gemcitabine/carboplatin and methotrexate/carboplatin/vinblastine in patients

with advanced urothelial cancer who are unfit for cisplatin-based chemotherapy: EORTC study 30986. Journal of Clinical Oncology (2012) 30(2) 191-1996



Индикации за приложение на 
имунотерапия на 1-ва линия

• Платина - базираните терапевтични режими са все още първи 
избор за 1-ва линия ХТ при липса на контраиндикации за това 
лечение. 1

• Контраиндикации за платина-съдържаща ХТ са следните 
критерии: 2

• ECOG PS 2 или по-висок
• Креатининов клирънс <60 mL/min
• Аудиометрично регистрирано намаление на слуха от 25 dB
• Периферна невропатия от 2-ра или по-висока степен
• NYHA III-та или по-висока степен (определящо възможността 

за обременяване на сърцето от необходимата 
хиперхидратация при лечение с цисплатин)

• При изпълнение на един или повече от горните критерии и при 
PDL1- експресия (CPS) имунните чек-пойнт инхибитори са 
показани за лечение в 1-ва линия терапия на III и IV стадий УК.

1 Фармако-терапевтично ръководство, Експертен борд по медицинска специалност „медицинска онкология“, публикувано в ДВ, 

октомври 2019; 2 Galsky MD, Hahn NM, Rosenberg J, Sonpavde G, Hutson T, Oh WK, et al. Treatment of patients with metastatic urothelial 

cancer “Unfit” for cisplatin-based chemotherapy. Journal of Clinical Oncology. 2011.
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Соматични мутации при различни 
видове тумори

8Lawrence MS et al, Nature 2013



Молекулярна класификация на 
уротелния карцином
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1-ва линия при платин-
неподходящи пациенти



Имунни чек-пойнт инхибитори в 
1-ва линия при мУК

• Одобрени за 1ва линия на лечение на мУК при 
противопоказания за платин – съдържаща терапия и наличие на 
експресия на PD-L1 са1:

• PD1-инхибитор: пембролизумаб (Keytruda) (CPS ≥10)
• PD-L1 инхибитор: атезолизумаб (Tecentriq) (PD-L1 expression 

≥ 5%)

11
1 Фармако-терапевтично ръководство, Експертен борд по медицинска специалност „медицинска онкология“, публикувано в ДВ, октомври 2019

Ohaegbulam KC, et al. Trends Mol Med 2015;21:24-33



KEYNOTE-052

• Фаза II отворено изпитване, включващо 370
пациента с авансирал уротелен карцином,
неподходящи за лечение с платина - базиран
терапевтичен режим, при които е приложен
пембролизумаб 200мг фиксирана доза на 3 седмичен
интервал за период до 2 години.
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Balar et al., Lancet Oncol 2017



KEYNOTE-052 -резултати

• ORR 29%, от които 7% с пълен отговор (CR) и 22% с частичен 
отговор ( PR ); 

• ORR e по-висок при групата пациенти с PD-L1>10%, но отговор е 
наблюдаван и при тези с по-ниска и нулева експресия

• OS – почти двойно увеличение с групата PD-L1>10%

13
O’Donnell et al., ASCO 2019



IMvigor 210: дизайн на 
проучването
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IMvigor 210: отговор на лечение 
(ORR)
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IMvigor 210: промяна в туморния 
товар
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IMvigor 210: Обща преживяемост
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Клинични проучвания при 1-ва 
линия с IO 
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Atezolizumab: IMvigor130
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Atezolizumab: IMvigor130
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Atezolizumab: IMvigor130
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Atezolizumab: IMvigor130
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Avelumab поддържащо лечение: 
JAVELIN Bladder 100



JAVELIN Bladder 100: обща 
преживяемост ITT
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JAVELIN Bladder 100: обща 
преживяемост PD-L1+
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JAVELIN Bladder 100: PFS ITT
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JAVELIN Bladder 100: PFS PD-L1+
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PARP-инхибитори при уротелен
карцином (rucaparib)
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2-ра и последваща линия
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Pembrolizumab: Keynote-045
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Pembrolizumab: Keynote-045
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Pembrolizumab: Keynote-045



Atezolizumab: IMvigor 210 
(Cohort 2)
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Atezolizumab: IMvigor 210 
(Cohort 2)
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Нов подход при мУК: Конюгати
(ADC)
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Нов подход при мУК: Конюгати
(ADC)



EV-103: Ефективност по 
отношение на туморния товар

40



41

Нов подход при мУК: Конюгати
(ADC)



TROPHY-U-01 Cohort 1: редукция 
на туморния товар
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Рецептор за фибробластен
растежен фактор (FGFR)
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FGF 23 е особенно важен за фосфатната хомеостаза на туморната клетка
Инхибирането на FGFR води до хипофосфатемия
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Erdafitinib: Фаза 2 проучване 
BLC2001
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BLC2001: намаление на туморния 
товар
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Стандартни и предпочитани 
терапевтични подходи
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Petros Grivas, MD, ASCO GU, SF, 2020
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