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Tratamentul tumorilor vezicale uroteliale este diferenţiat, în raport de extensia lor.
Categoria tumorilor vezicale superficiale include leziunile delimitate, în profunzime, la mucoasa

vezicală, fără interesarea musculaturii organului. Astfel, în conformitate cu clasificarea TNM din anul
2002, această categorie cuprinde tumorile vezicale estimate pTa, pTis şi pT1, evident cu No şi Mo.

Prin opoziţie, grupul tumorilor vezicale local avansate cuprinde leziunile extinse în grosimea
peretelui vezical, incluzând ţesutul celulo-grăsos perivezical şi organele adiacente, a căror extirpare
chirurgicală oferă cistectomiei caracterul de radicalitate, T2 – T4a (prostată, uter sau 1/3 superioară a
vaginului).

Sunt excluse din această definiţie leziunile tumorale vezicale ce invadează structurile parietale :
planşeul pelvian, pereţii laterali ai pelvisului sau peretele anterior al abdomenului, încadrate, conform
clasificării, în stadiul pT4b, a căror extirpare chirurgicală nu poate fi decât paleativă.

Revenind la definiţia tumorilor vezicale local-avansate, T2a – T4a No Mo, apreciez că este de o
deosebită imporanţă practică să ne întrebăm dacă această încadrare stadială este corectă sau nu.

Răspunsul este categoric afirmativ dacă luăm în calcul elementul „T” dar este, cu siguranţă
negativ dacă ne raportăm la „N”, cu alte cuvinte la starea ganglionilor regionali.

Într-un studiu publicat de Leissner în British Journal of Urology în anul 2000, incidenţa
ganglionilor regionali pozitivi este remarcată începând cu stadiul pTis (3,7%), cu creştere progresivă pe
măsură ce creşte gradul de infiltrare a tumorii, ajungând la 75% ganglioni regionali interesaţi tumoral
pentru leziunile aflate în stadiul pT4. [1] (Tabelul 1)

Tabelul 1
Incidenţa adenopatiilor regionale în raport cu elementul „pT” în tumorile vezicale uroteliale

(Leissner, B.J.U., 2000)
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Mai mult decât atât, seriile de la Universitatea din Berna, Elveţia, arată în anul 2003, în J. Clin.
Oncol. [2], că procentajul ganglionilor regionali pozitivi nedetectaţi preoperator prin metodele clasice
de diagnostic este între 24 şi 28%, ceea ce, în fapt, înseamnă substadiere preoperatorie a elementului
„N”.

Prin cele câteva menţiuni de mai sus, ajungem la următoarea definiţie realistă a tumorilor
vezicale local avansate, ce cuprinde două categorii de afecţiuni :

a) Tumori vezicale local – avansate interesând numai vezica urinară : T2a – T3a No Mo şi
b) Tumori vezicale local avansate, extinse extravezical, T3b – T4a şi cu interesări
limfoganglionare, deci N1 – N2, astfel stadializate T3b – T4a N1-N2 Mo.

Cu aceste precizări, definiţia deşi clară, nu este totuşi completă. Unde încadrăm tumorile vezicale
superificale Tis – T1 cu N pozitiv, ştiind că acesta poate fi întâlnit până la 10% din cazuri (pT1 GIII are
N pozitiv în acest procentaj, 10%) ? [1]
Din punct de vedere al elementului „T” aceste leziuni sunt evident superficiale, dar elementul „N” le
plasează în categoria celor local avansate! Rezultă, în urma celor prezentate, că tratamentul tumorilor
vezicale local avansate trebuie să se adreseze atât leziunilor primare propriu-zise, Tis – T4a, dar şi
ganglionilor limfatici regionali, încadraţi în N1 – N2.
Aceste constatări ne obligă, din raţionamente de încadrare corectă şi indicaţie terapeutică adecvată, la
extinderea noţiunii de tumoră vezicală local avansată la următoarea încadrare : Tis–T4a No-N2 Mo
Opinia noastră este că, gândind aşa, nu vom omite din indicaţiile terapeutice cazurile cu leziuni
superificiale, dar cu extensie limfoganglionară (N1-N2), această categorie definind tot pacienţi cu
tumori vezicale local avansate, la care tratamentul conservator, doar în baza elementului „T”, ar lăsa să
evolueze leziuni extraorgan (N1-N2) ce induc prognosticul nefavorabil, în fapt, eşecul terapeutic.
Tratamentul standard pentru pacienţii cu tumori vezicale infiltrative este chirurgical : cistectomia
radicală, ce include, prin definiţie, limfodisecţie regională.
În diverse centre de specialitate şi în diferite perioade de timp la tratamentul chirurgical standard s-au
aplicat diverse forme terapeutice, denumite complementare, cu intenţia de a lărgi procentajul
rezultatelor favorabile sau de a consolida rezultatele bune furnizate de tratamentul chirurgical radical.
Acestea sunt [3] :

1. Radioterapia preoperatorie locoregională.
2. Chimioterapia neoadjuvantă.
3. Chimioterapia perioperatorie (pre- şi postoperator).
4. Chimioterapia adjuvantă.

Pentru pacienţii taraţi, vârstnici sau pentru cei care nu acceptă cistectomia radicală cu derivaţie urinară,
au fost utilizate o multitudine de strategii terapeutice, care au avut drept rol, pe lângă conservarea
vezicii urinare, obţinerea unor evoluţii lungi în timp, dublate de o calitate cel puţin acceptabilă a vieţii.
Acestea includ :

1. Radioterapia
2. Rezecţia endoscopică „radicală”
3. Chimioterapia sistemică
4. Cistectomia parţială
5. Tratamentul multimodal cu prezervare vezicală
6. Alte metode etc.



Revenind cu prima categorie, tratamentul standard, acesta constă în cistoprostatectomie la
bărbat / exenteraţie pelviană anterioară la femeie, asociată cu limfodisecţie pelviană extensivă. Aceasta
a reprezentat „gold standard”-ul terapeutic al ultimelor două decade şi continuă să-l reprezinte pentru
pacienţii cu tumori vezicale local avansate.

Rezultă, în mod evident, că o importanţă deosebită în prognosticul acestei afecţiuni revine
limfodisecţiei pelviene. Aceasta asigură evaluarea indubitabilă, proba histologică a extensiei (sau
absenţa acesteia!) tumorale la limfaticele regionale, extravezicale şi, mai mult decât atât, la pacienţii cu
N1-N2 strict regional, asigură procentaje extrem de ridicate de supravieţuire, excluzând alte intervenţii
sau strategii terapeutice adiţionale.

Pe o statistică incluzând 1131 pacienţi cu tumori vezicale local avansate (pT2-pT4a), care au
fost trataţi prin cistectomie radicală şi limfodisecţie pelviană, Hiroyuki Nishiyama (Eur. Urol., 46,
2004) [4] raportează o incidenţă a ganglionilor locoregionali (pN) de 16% (162 / 1131). Supravieţuirea
globală la 5 ani, după cistectomie radicală şi limfodisecţie pelviană a fost de 86%. Autorii au reuşit să
identifice o serie de factori predictivi pentru o supravieţuire mai bună : vârsta sub 70 de ani, stadiul
clinic pT3 sau mai mic (pT2), absenţa adenopatiei locoregionale pozitive (No) şi tratamentul electiv
pentru aceşti pacienţi : cistectomia radicală cu limfodisecţie ganglionară.

Raportat la starea ganglionilor regionali, pe aceeaşi statistică, autorii au analizat supravieţuirea
la 5 ani : aceasta este de 35,5% pentru pacienţii cu ganglioni pozitivi (N+) şi mult mai mult, 75,5%
pentru pacienţii cu adenopatii netumorale (No).

Aceeaşi corelaţie a putut fi făcută şi raportat la elementul pT : 70% din pacienţii cu tumori
limitate la vezica urinară (pT3a sau mai puţin) au supravieţuit la 5 ani şi mai puţin de 50% dintre cei cu
extensie în ţesutul celulogrăsos perivezical sau cu extensie în organele adiacente (pT3b, respectiv
pT4a).

Eşecul terapeutic a cuprins 25% din întregul lot (288/1131), aceasta însemnând recidivă locală
(5,7%), metastaze la distanţă (18%) sau ambele tipuri de progresie tumorală (1,1%).

Complicaţiile după cistectomia radicală au reprezentat 1-2% mortalitate, incidenţa lor globală
însemnând 25% din lotul studiat; acestea au apărut din cauza afecţiunilor preexistente (bolnavi taraţi, cu
coexistenţe morbide), au apărut consecutiv cistectomiei radicale şi limfodisecţiei regionale sau în urma
diverselor tipuri de derivaţii urinare efectuate.

Urmărirea clinică după cistectomie radicală este, în fapt, monitorizarea evoluţiei a la long,
pentru două tipuri de potenţiale complicaţii :

a) legate de recidiva tumorală (prognosticul neoplaziei)
b) legate de interpoziţia segmentelor de tub digestiv utilizate în reconstrucţia tractului urinar

inferior după cistectomia radicală (în fapt, de tipul derivaţiei urinare)
Tractul urinar superior va fi deasemeni monitorizat, fie pentru descopeirea dezvoltăriide tumori

uroteliale în cadrul carcinogenezei multicentrice, fie în legătură cu dezvoltarea stenozelor ureterale în
cursul evoluţiei în timp după cistectomie.

Privitor la rolul şi locul tratamentelor adiacente celui standard, chirurgical, respectiv
radioterapia şi chimioterapia, în diverse protocoale neoadjuvante sau adjuvante, concluziile obţinute din
studiul unor statistici mari, în timp, au arătat că sunt foarte scumpe, au un mare grad de toxicitate şi nu
aduc nici un beneficiu semnificativ raportat la supravieţuirea la distanţă [5] [6].

Rezumând, tratamentul standard, la zi, pentru tumorile vezicale local avansate (cele 2 categorii
menţionate), pTis-pT1 N1-N2 Mo şi pT2-pT4a N1-N2 Mo,constă în cistectomie radicală cu
limfodisecţie extensivă (ultimii 3 cm ai aortei, axele ilio-obturatorii bilateral, până la arcada inghinală,
cu extirparea şi analizarea microscopică a cel puţin 25 de limfoganglioni), capabil sa asigure
supravieţuirea la distanţă a aproape 70% din totalitatea pacienţilor. Cistectomia radicală va fi urmată de
un procedeu de derivaţie urinară adaptat extensiei neoplazice, vârstei şi coexistenţelor morbide. Vezica
ortotopică de substituţie reprezintă, în momentul de faţă, „gold standard”-ul procedeelor de derivaţie
urinară.



După cum menţionam anterior, din motive obiective sau subiective, tratamentul standard pentru
tumorile vezicale în stadiul local avansat nu poate fi aplicat. În aceste condiţii discutăm despre
alternative la terapia standard sau, altfel spus, strategii de prezervare a vezicii urinare.

O alternativă constă în radioterapie. Aceasta se efectuează pe vezica urinară şi ariile
limfoganglionare ce ar fi, altfel, în limitele chirurgicale ale limfodisecţiei extensive.

Radioterapia sub forma iradierii externe convenţionale ar controla tumorile vezicale local
avansate la 30 – 50% din pacienţi. Unii autori raportează procentaje de 30% pacienţi vindecaţi cu
vezică urinară normală la intervale lungi de timp după radioterapie! [7]

Alte statistici însă, analizate la distanţă, au rezultate mult mai slabe. [8]
Doza tumoricidă este apreciată a fi de 6500 Cgy, efectuată în doze zilnice de 180 – 200 Cgy

(Stuschke, 1997).
Alţi autori (Cole et al., 1999) apreciază că hiperfracţionarea radioterapiei ar ameliora

semnificativ procentajele de succese la distanţă.
Rezecţia endoscopică extensivă şi cistectomia parţială reţin atenţia pentru un procentaj de

pacienţi cu tumori mici, superifical invazive (T2a), situate în zone uşor accesibile endoscopic sau în ½
superioară a vezicii urinare pentru cistectomie parţială.

Este momentul să ne întrebăm care poate fi evoluţia celor peste 13% din pacienţii cu T2a cu N
pozitiv asupra cărora, evident, nici rezecţia endoscopică, nici cistectomia parţială nu au nici un rol
terapeutic?

Solsona, în 1998, pe un grup larg de pacienţi cu pat tumoral şi margini de rezecţie negative după
TURB extensiv, complet, „radical”, raportează supravieţuiri similare celor obţinute prin cistectomia
radicală, statistică analizată însă numai pe pacienţi cu T.V. superficial invazive (T2a). [9]

Chimioterapia sistemică, utilizată în diverse protocoale, precum M-VAC, M-VEC, MC etc., ca
terapie primară pentru tumori vezicale local avansate (T3-T4), ar oferi răspuns complet la 11% din
pacienţi şi răspunsuri parţiale la circa 34% din cazuri. Deşi există şi alte rezultate, mai optimiste (Cora
Sternberg, 2000), concluzia generală este că procentajul răspunsurilor loco-regionale favorabile
consecutiv chimioterapiei sistemice ca singură modalitate terapeutică în tumorile vezicale local
avansate, sunt destul de slabe, multe centre abandonând această modalitate terapeutică. [10]

Protocoalele complexe – terapia multimodală – de conservare a vezicii urinare la pacienţii cu
tumori local avansate, asociind chimioterapia neoadjuvantă, rezecţia endoscopică largă, „radicală”,
chimioterapia adjuvantă, radioterapia în diverse combinaţii cu metodele de mai sus (Serreta, 1998, Luc
G., 2004, Shipley W. U., 2002, Eur. Urol.) nu au furnizat rezultate pe măsura speranţelor
preterapeutice. [11]

Această concluzie se impune din moment ce recidiva locală se înregistrează la 33% din bolnavi,
metastazele la distanţă în 52,5% din cazuri, iar cistectomia de salvare a fost imperativă la 35% din
subiecţi. (Tabelul 2)

Author
№
pts.

CR
Salvaged
bladder

5-year
survival

Local
recurrence

Meta. Cystectomy

Serreta 40 67,5% 52,5% 35% 12,5% 52,5% 27,5%

Luc G 60 54% 56% 54% 33% 13,3% 18%

Shipley 190 63% 46% 46% 8,4% ? 35%

Tabelul 2
(Rezultatele obţinute după strategiile de prezervare a vezicii urinare cu tumoră vezicală infiltrativă)



Fără alte interpretări suplimentare, concluzia generală privind la rezultatele obţinute prin
aplicarea protocoalelor terapeutice de prezervare a vezicii urinare este că acestea sunt scumpe şi
complexe şi că utilizarea lor presupune o cooperare foarte strânsă între specialităţile implicate în
tratament precum şi urmărirea clinică a pacienţilor la intervale lungi de timp, chiar după 5 ani de la
stabilirea diagnosticului şi a indicaţiei terapeutice.

Altfel spus, toate aceste aspecte trebuie atent evaluate şi discutate în toate cazurile cu pacienţii,
în momentul în care se stabileşte protocolul terapeutic la un pacient cu T.V. local avansată la care
terapia standard nu poate fi aplicată.

Desigur că prezentarea posibilităţilor terapeutice pentru pacienţii cu tumori vezicale local
avansate poate fi făcută mai aprofundat, analizând şi alţi parametri sau faţete ale rezultatelor acestora.

Pentru a nu crea confuzii, am preferat prezentarea simplă, „comprimată”, cu importanţă practică
directă şi indubitabilă pentru urologul practician.

Tot în scopul acesta voi prezenta şi concluziile celor discutate în acest editorial.

1.Tumorile local avansate sunt clasificate T2a-T4a N1-2 Mo. În afara acestora, tumorile
vezicale superficiale cu adenopatie regională fac parte, în privinţa protocolului terapeutic şi a evoluţiei
ulterioare, din aceeaşi categorie : pTis-T1 N1-N2 Mo.
Dacă pentru tumorile in situ şi pT1 GI-GII avem încă rezerve justificate în a le include în protocolul
terapeutic al celor infiltrative (deşi până la 10% din aceşti pacienţi pot avea N1-N2 fără a putea fi corect
stadializaţi preterapeutic), pacienţii cu tumori pT1 GIII, cu evoluţie naturală cunoscut agresivă, vor fi
incluşi în protocoalele terapeutice adresate pacienţilor cu tumori infiltrative (pT2a – pT4a).

2.Datorită rezultatelor excelente obţinute prin cistectomia radicală cu reconstrucţia unei
neovezici, aplicarea protocoalelor de prezervare a vezicii urinare nu mai are nici o justificare : „Bladder
preserving protocols are, in fact, bladder cancer preserving protocols!”.

3.Alte modalităţi terapeutice pentru conservarea vezicii urinare la pacienţii cu cancer local
avansat precum radioterapia interstiţială, chimioterapia intraarterială, hipotermia cu chimioterapie
concomitentă etc. sunt în momentul de faţă în procedura de evaluare, neputând fi considerate standarde
terapeutice.

4.Strategiile de conservare a vezicii urinare la pacienţii cu cancer vezical local avansat pot avea
valoare terapeutică doar în cazuri atent selecţionate, ca protocoale experimentale, în centre de
specialitate performante, cu posibilitaea reevaluării terapeutice şi a schimbării strategiei înainte de
apariţia stadiului metastatic.

5.Cistectomia radicală cu limfodisecţie pelviană extensivă rămâne în continuare standardul
terapeutic pentru pacienţii cu tumori vezicale uroteliale încadrate în grupele local avansate.
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