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Rezumat

Scop. Stabilirea semnificaţiei prognostice a invaziei ganglionilor limfatici comparativ cu cei cu
ganglioni negativi, la pacienţii cu tumori vezicale trataţi prin cistectomie radicală.
Pacienţi şi metodă. Pe un lot de 111 de pacienţi cu cistectomie radicală (operaţi între 1991-2004, cu
o perioadă medie de urmărire de 32,2 luni) pentru tumori vezicale au avut următoarea stadiere: pT1-
5, pT2a-12, pT2b-21, pT3a-15, pT3b-21, pT4a-11, pT4b-3. 77 de pacienţi au avut ganglionii
limfatici iliopelvini negativi, 34 au avut ganglionii limfatici regionali invadaţi. Dintre cei 77 de
pacienţi cu N0, un pacient a decedat post-operator, 5 au fost pierduţi din evidenţă, 12 au decedat
din cauze non-oncologice. Au rămas 59 de pacienţi cu N0. În grupul pacienţilor cu N+, un pacient
a fost pierdut din evidenţă, 4 au decedat din cauze non-oncologice, iar 29 de pacienţi au rămas în
studiu.
Rezultate. Din 59 de pacienţi cu N0 rămaşi, sunt în viaţă la 54,8 luni 33 de pacienţi (55,8%), 26 au
decedat cu o medie de supravieţuire de 15 luni. Dintre 29 de pacienţi cu N+, 7 sunt în viaţă (24,1%)
cu o perioadă supravieţuire de 51,5 luni. 22 (75,9%) au decedat cu o medie de supravieţuire de 12
luni.
Discuţii. Pe baza datelor de mai sus, putem concluziona că pacienţii cu tumoră vezicală limitată la
peretele vezicii urinare (T1,T2a-b) au un prognostic de viaţă de 5 ani în proporţie de peste 71,1%,
chiar dacă se confirmă diagnosticul de metastaze ganglionare regionale. La acest grup de bolnavi,
diferenţele de supravieţuire dintre cei cu ganglioni limfatici negativi şi cei cu ganglioni limfatici
invadaţi sunt scăzute de gestul chirurgical de extirpare a ganglionilor limfatici invadaţi:
limfodisecţia pelvină, care are rol de stadiere dar şi terapeutic. Diferenţe nete apar în T3a,b: 20,5
respectiv 40 de luni în favoarea grupului. Se pare că limfodisecţia pelvină la aceste stadii, la pacienţii
cu N+, nu aduce un beneficiu terapeutic net pacienţilor,rolul limfodisecţiei fiind limitat la cel de
stadiere.
Concluzii. Elementul determinant al prognosticului pacienţilor cu cancer de vezică urinară este
elementul T: în grupul OC 71,1% supravieţuire la 61,3 luni (75,9% la N0 respectiv 55% la N+).
Extensia la ganglionii limfatici constituie un factor de agravare a prognosticului în stadiile în care
tumora vezicală are s-a extins în afara peretelui vezicii urinare (supravieţuire 10% la 25 luni ).
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Abstract

Purpose. To accurately determine the true impact on survival of positive pelvic lymph nodes
harvested during radical cystectomy in bladder cancer patients compared with negative node cases
for similar tumor extension.
Patients and methods. During 14 years (1991-2004) 111 patients underwent radical cystectomy for
bladder cancer. Mean follow-up was 32,2 months. 77 patients had negative lymph nodes while 34
patients had positive pelvic lymph nodes. From the group of 77 patients with No, 1 patient
developed acute pyelonephritis, sepsis and died, 4 were lost from follow-up, 12 died due to non-
oncological related diseases. 59 patients with No were included in the study. In the N+ group, one
patient was lost from follow-up and 4 died due to non-oncological causes so only 29 patients with
N+ were included in the study. Patient distribution according to pT category was the following: pT1-
5, pT2a-12, pT2b-21, pT3a-15, pT3b-21, pT4a-11, pT4b-3. Stratification of the patients according to
the extension of the tumors shows that 38 patients have had organ confined (OC) tumors (29 N0 and
9 with N+) and 50 have had non-organ confined (NOC) tumors (30 No and 20 with N+).
Results. In the group of 59 patients with N0; 33 patients (55,8%) are still alive, with a median
follow-up of 54,8 months, 26 died with a median survival of 15 months. In the group of 29 patients
with N+: 7 patients (24,1%) are still alive with a median follow-up 51,5 months, 22 died (75,9%)
with a median survival of 12 months.
Discussions. The patients with organ confined bladder tumors (38 pts.) have a good prognosis
(71,1% with 61,3 months survival), even the cohort contents 9 pts. with positive lymph nodes (55 %
survival after 62 months). It seems that these patients benefits of the surgical procedures. In the
group of patients with NOC bladder tumors (50 patients) the survival rate is 26 % after 38 months
(36,6% for NOC NO after 44 months, 10% NOC N+ after 25 months).
Conclusions. The main prognosis element seems to be the stage of the primary bladder tumor (high
stage = high rate of N+ = short survival rate). In OC bladder tumors, the differences between N0 and
N+ patients means a decrease of survival rate from 75,9% to 55% after around of 5 years from
radical cystectomy. In NOC bladder tumors the difference means 36,6% survival rate after 44
months in the N0 group and 10 % survival rate after 25 months in N+ patients.
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Limfodisecţia ilio-pelvină asociată cistectomiei pentru cancerele de vezică urinară are rol de
stadializare corectă a afecţiunii oncologice (aspect în general admis de majoritatea autorilor) şi un
controversat rol terapeutic.

Pacienţii cu cancere de vezică urinară cu metastaze în ganglionii limfatici loco-regionali au,
în general, un prognostic foarte rezervat.

Lucrarea de faţă îşi propune stabilirea diferenţei de supravieţuire a pacienţilor cu cancere de
vezică urinară cu metastaze în ganglionii limfatici loco-regionali faţă de cei cu ganglioni limfatici
indemni pentru stadii similare ale tumorii primare, după cistectomia radicală cu limfodisecţie loco-
regională.

Pacienţi şi metodă

Se analizează un lot de 111 pacienţi cu tumori vezicale la care s-a practicat cistectomie
radicală în maniera centrului [9,10] în perioada 1991-2004. Limfodisecţia iliopelvină utlilizată a fost
cea standard (pornind de la jumătatea arterei iliace comune), iar în 6 cazuri s-a utilizat limfodisecţia
extensivă.

34 pacienţi au avut una sau mai multe staţii ganglionare invadate tumoral (grupul N+), în
timp ce 77 de pacienţi au avut ganglionii loco-regionali indemni (grupul N0).

Pentru analiza statistică a supravieţuirii specifice bolii, din lotul de 77 de pacienţi cu N0, au
fost excluşi 18 pacienţi: 1 deces postoperator, 12 decese de cauză non-oncologică (8 decese prin
sepsis - toate după ureterosigmoidostomie, 2 prin uremie, un deces de cauză neurologică - paralizia
nervului IX, unul prin ciroză hepatică) şi 5 pacienţi pierduţi din evidenţă.

Asemănător, din grupul N+ (34 pacienţi) au fost excluşi 5 subiecţi: 4 decese de cauză non-
oncologică (3 prin sepsis şi un deces prin insuficienţă hepatică după chimioterapie) şi un pacient
pierdut din evidenţă.

Cele două loturi astfel cenzurate (grupul cu 59 subiecţi N0 şi grupul N+ cu 29 subiecţi) sunt
analizate comparativ utilizând mai mulţi parametri pentru a stabili diferenţele de supravieţuire în
funcţie de stadiul patologic al tumorii primare (pT). S-a utilizat sistemul de stadializare UICC 2002.

Dintre cei 88 de subiecţi selectaţi pentru analiza statistică a supravieţuirii specifice bolii, 6 au
fost femei (6,8%) (5 în grupul N0 şi una în grupul N+) şi 82 bărbaţi (93,2%) (54 în grupul N0 şi 28
în grupul N+). Vârsta medie a pacienţilor a fost de 57,7 ani ( media de 58 ani; limite cuprinse între
36 şi 73 ani).

Perioada de urmărire pentru întreg lotul de pacienţi a fost cuprinsă între 18 şi 141,5 luni, cu o
valoare mediană de 32,2 luni.

Din punct de vedere histologic 66 subiecţi (75%) au prezentat leziuni de carcinom
tranziţional pur, 9 (10,2%) de carcinom scuamos pur, 11 (12,5%) lezuni mixte de carcinom
tranziţional şi carcinom scuamos, un pacient (1,1%) carcinosarcom şi unul carcinom nediferenţiat
(Tabelul nr.1).

Tabelul nr.1. Stratificarea histologică a pacienţilor din studiu.

Histologie Grupul N0 Grupul N+ TOTAL
Carcinom tranziţional pur (TCC) 46 20 66 (75%)
Carcinom scuamos pur (SCC) 5 4 9 (10,2%)
TCC+ SCC 6 5 11 (12,5%)
Carcinosarcom 1 0 1 (1,1%)
Carcinom nediferenţiat 1 0 1 (1,1%)

Distribuţia pacienţilor din cele două loturi (N0 şi N+) după stadiul tumorii primare (pT) este
ilustrată în figura 1.
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Fig.1. Repartiţia pacienţilor cu N0 şi N+ în funcţie de stadiul tumorii primare.

Pacienţii au fost grupaţi în patru subgrupe patologice în funcţie de prezenţa sau absenţa
invaziei ganglionilor limfatici şi de caracterul limitat al tumorii la peretele vezical (OC) sau de
extensia dincolo de peretele vezical (NOC): OCN0, OC N+, NOCN0 şi NOC N+. În categoria OC
au intrat pacienţii cu pT1 şi pT2, iar în NOC cei cu pT3 şi pT4.

Astfel, din cei 88 pacienţi selectaţi pentru analiza supravieţuirii specifice bolii, 38 (43,2%) s-
au încadrat în grupul „organ confined” (OC) şi 50 (56,8%) în grupul „non-organ confined” (NOC).

Pe de altă parte, 59 pacienţi au avut ganglionii negativi, iar 9 pacienţi (33%) dintre cei 88 au
prezentat ganglioni limfatici pozitivi la examenul anatomopatologic.

Caracteristicile pacienţilor

Tabelul nr. 2. Incidenţa tumorilor limitate la peretele vezical (OC) respectiv cu extensie
extravezicală la pacienţii cu N0 şi N+.

N0
59 pacienţi

N+
29 pacienţi

Organ confined (OC) pT0-pT2 - 38 pacienţi 29 9

Non-organ confined (NOC) pT3a,b-PT4a,b - 50 pacienţi 30 20

Rezultate

Este analizat din punctul de vedere al prognosticului strict oncologic un grup de 88 de
pacienţi cu cistectomie radicală pentru tumori vezicale.

I. Rezultatele în funcţie de stadierea tumorii primare. 38 sunt OC, 50 sunt NOC. În grupul celor
38 OC sunt în viaţă la 61,3 luni 27 (71,1%) din bolnavi: 22 N0, 5N+. Dintre cei 50 de pacienţi
NOC, 13 (28%) sunt în viaţă la 38 luni (11 N0, 2N+).
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Tabelul nr.3. Algoritm de prognostic al unui pacient cu cistectomie radicală la aflarea examenului
histopatologic în funcţie de stadiul tumorii (OC, NOC):

88 de pacienţi cu CR
OC = 38

(71,1% în viaţă la 61,3 luni)
NOC = 50

(26% în viaţă la 38 luni)
29 N0 9 N+ 30 N0 20 N+

22 în viaţă (75,9%)
62 luni

5 în viaţă (55%)
62 luni

11 în viaţă (36,6%)
44 luni

2 în viaţă (10%)
25 luni

II. Rezultatele cazurilor în funcţie de N0 şi N+. Cei 59 de pacienţi N0 rămaşi în studiu au avut o
perioadă de urmărire între 18 şi 132 de luni, cu o medie de 38,6 luni.

În coloana de supravieţuire sublinat este notat media (în luni) de urmărire a pacienţilor în
viaţă; cu negru sunt notate valorile medii de supravieţuire în luni până la deces.

Tabelul nr. 4. Rezultatele oncologice în grupul de 59 de pacienţi cu N0.

T Nr. pacienţi În viaţă Decese oncol. Supravieţuire (luni)
T1 4 4~45 - 45
T2a 10 8~39,7 2-14 47,7 (14,1)
T2b 15 10 ~44,5 5 40 (14)
T3a 9 6~31 3 35,6 (12,9)
T3b 13 2~40,1 11 40,1 (15,1)
T4a 5 3~17,3 2 17,3 (9,5)
T4b 3 1-13,5 2 13,5 (6)
Total 59 34 2 5

Au fost analizate cele 25 de decese (medie de supravieţuire 15 luni) legate de afecţiunea
oncologică:

 3 prin recidive locale 12% (cu o medie de supravieţuire de 9 luni)
 17 decese prin metastaze 68% (medie de supravieţuire de 14,3 luni)
 5 decese (20%) prin asociere de recidivă locală şi metastaze.

Tabelul nr.5. Recidive locale şi metastazele în funcţie de elementul T la cei 59 de pacienţi cu N0.

RL
3 cazuri - 9 luni

Metastaze
17 cazuri - 14,3 luni

RL + metastaze
5 cazuri

pT1 - - -
T2a - 2 cazuri - 14,1 luni -

pT2b - 2 cazuri - 14 luni 3 cazuri - 14 luni
pT3a 1 caz - 18 luni 2 cazuri - 9,8 luni -
pT3b 1 caz - 3 luni 9 cazuri - 10 luni 1 caz - 56 luni
pT4a - 2 cazuri ~ 9 luni -
pT4b 1 caz – 6 luni - 1 caz - 6 luni
Total:
25 cazuri

3 pacienţi
17 pacienţi (1 pacient este în

viaţă)
5 pacienţi

În grupul OC N0 (7 pacienţi) supravieţuirea medie a fost de 14 luni; în grupul NOC N0 (18
pacienţi) supravieţuirea medie a fost de 13,7 luni.
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Din grupul de 29 de pacienţi N+au fost: 7 N1 (24,1%), 20 N2 (69%), 1 N3 (2,83%), 1
pacient cu un ganglion la nivelul arterei iliace comune drepte. 7 pacienţi (24,1%) sunt în viaţă având
între 12 şi 124 luni de urmărire, medie 51,5 luni. 22 de pacienţi (75,9%) au decedat din cauze
oncologice (medie 12 luni), astfel:

 5 pacienţi cu recidivă locală (18,1%)cu o medie de supravieţuire de 16,7 luni
 13 pacienţi cu metastaze (63,6%) cu o medie de supravieţuire de 14,2 luni
 4 pacienţi cu recidivă locală şi metastaze (18,1%) cu o medie de supravieţuire de 10,2

luni.
În grupul OCN+ media de supravieţuire a fost de 22 luni (4 pacienţi), respectiv 7,4 luni la cei

cu NOC N+: 18 pacienţi.

Tabelul nr.6. Recidive locale şi metastazele în funcţie de elementul T la pacienţii cu N+: 22 de
pacienţi.

RL
4 cazuri – 20,7 luni

Metastaze
14 cazuri - 14,2 luni

RL +
metastaze

4 cazuri
pT1 1-30 luni - -

T2a - - -

pT2b 1-12 luni 2 cazuri – 23 luni
pT3a 4 cazuri – 12,5 luni 1 caz - 8 luni
pT3b 1 caz – 13,8 luni 6 cazuri – 13,8 luni 1 caz - 6 luni
pT4a 1 cazuri – 17 luni 2 cazuri - 18 luni 2 cazuri – 10,5

luni
pT4b - -
Total:
22 cazuri

4 pacienţi 14 pacienţi 4 pacienţi

Tabelul nr. 7. Algoritm de prognostic al unui pacient cu cistectomie radicală la aflarea examenului
histopatologic în funcţie de elementul N (N0,N+):

88 de pacienţi cu CR
N0 = 59

(55,8% în viaţă la 54,8 luni)
N+ = 29

(24,1% în viaţă la 51,5 luni)
29 OC 30 NOC 9 OC 20 NOC

22 în viaţă (75,9%)
62 luni

11 în viaţă (36,6%)
44 luni

5 în viaţă (55%)
62 luni

2 în viaţă (10%)
25 luni
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Tabelul nr. 8. Cauze de deces oncologic în lotul de 88 de pacienţi cu cistectomie radicală.

Total
88 pacienţi

Recidive locale Metastaze RL + metastaze

25 decedaţi N0 /59
(42,5%)
medie - 15 luni

3 decese (12%)
- 9 luni

17 decese (68%)
- 14,3 luni

5 decese
(20%)

22 decedaţi N+ /29
(75,8%)
medie - 12 luni

4 decese (18%)
- 16,7 luni

14 decese (63,6%)
- 14,2 luni

4 decese (18,1%)
- 10,2 luni

Total: 47 decese
(53,4%)

7 31 9

Discuţii

A). Analiza curbelor de supravieţuire trasate pentru grupul N0 versus grupul N+ arată
diferenţe semnificative de prognostic quo ad vitam în favoarea celor care au avut ganglionii limfatici
regionali neinvadaţi la momentul operaţiei.

Un studiu comparativ al celor 59 de pacienţi cu N0 şi cei 29 cu N+ (Fig.2) evidenţiază, la o
perioadă de urmărire de 54,8 luni, o supravieţuire de 55,8% în grupul NO, respectiv 24,1% la o
perioadă de urmărire de 51,5 luni.

Fig.2. Curbele Kaplan-Meier de supravieţuire specifică bolii, comparând pacienţii cu N0 (n=59) şi
N+ (n=29). Diferenţele dintre cele două grupuri sunt înalt semnificative statistic (p=0,0052).
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B). În grupul N+ există o stratificare prognostică suplimentară după elementul pN aşa cum o
arată curbele Kaplan-Meier trasate pentru subgrupele N1 şi N2.

Fig.3. Curbele Kaplan-Meier de supravieţuire specifică bolii comparând, în cadrul grupului N+,
pacienţii cu N1 (n=7) şi N2 (n=22); (p=0,3361). Diferenţă nesemnificativă statistic.

C). În grupul OC (38 de pacienţi) se face o comparaţie între pacienţii cu N0 şi N+.
OC N0 29 pacienţi: 22 în viaţă, (supravieţuire 75,9% la 62 luni), 7 decedaţi.
OC N+ 9 pacienţi: 5 (55%) în viaţă la 62 luni:

N1: 2 pacienţi în viaţă
N2: 6 cazuri/3 în viaţă
N3: 0
N iliac comun decedat la 35 de luni.
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Fig.4. Curbele Kaplan-Meier de supravieţuire oncologică la pacienţii cu tumora limitată la peretele
vezical (OC) cu N0 (n=29) şi, respectiv, N+ (n=9); (p=0,2080). Diferenţă nesemnificativă statistic.
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În grupul de 29 de pacienţi cu 22 (75,9%) sunt în viaţă la 62 luni. În grupul de 9 pacienţi cu
OC N+ la 62 luni sunt în viaţă 55%.

D). În grupul NOC, reprezentat de 50 de pacienţi, 26% sunt în viaţă la 38 luni, cu N0 30 de pacienţi
– 11 (36,6%) sunt în viaţă la 44 de luni. 19 decese (63,4%) - medie 13,7 luni supravieţuire.

În grupul N+ NOC, sunt 20 de pacienţi, dintre care 2 în viaţă la 25 luni.
N1 - 5 pacienţi, 2 în viaţă cu o medie de 25 luni de urmărire, 3 decese la 13,6 luni.
N2 - 14 pacienţi toţi decedaţi ~11,1 luni.
N3 - 1 caz decedat - 10 luni.

Fig.5. Curbele Kaplan-Meier de supravieţuire oncologică la pacienţii cu tumora depăşind peretele
vezical (NOC) şi ganglioni indemni (n=30) şi, respectiv, cu ganglioni invadaţi (N+) (n=20);

(p=0,1251).
Diferenţă nesemnificativă statistic.

Rata de supravieţuire a pacienţilor operaţi pentru tumori depăşind peretele vezical (NOC)
scade în primul an în aceeaşi măsură pentru cele două grupuri, ajungând la 55% pentru cei cu
ganglioni pozitivi (11 supravieţuitori din 20 la un an) şi la 57% pentru cei cu ganglioni neinvadaţi
(17 supravieţuitori din 30).

Diferenţele de prognostic între cele grupe de pacienţi apar după primul an de la cistectomie,
astfel că vor fi 10% supravieţuitori la 25 luni, în timp ce grupul N0 înregistrează o rată de
supravieţuire de 36,6% la 44 de luni de la operaţie.
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Concluzii

În grupul celor 59 de pacienţi cu N0: 33 de pacienţi (55,8%) sunt în viaţă la 54,8 luni.
Dintre cei 29 de pacienţi cu tumora primară limitată la peretele vezical (OC) 22 (75,9%) sunt

în viaţă la 62 luni.
Dintre cei 30 de pacienţi cu tumoră ce a depăşit peretele vezical (NOC) 11 (36,6%) sunt în

viaţă la 44 de luni.
În grupul celor 29 de pacienţi cu N+ 7 pacienţi (24,1%) sunt în viaţă la 51,5 luni.
Dintre cei cu tumora limitată la peretele vezical 5 pacienţi (55%) sunt în viaţă la 62 luni.
În grupul celor cu N+ şi tumoră extinsă dincolo de peretele vezical 2 pacienţi (10%) sunt în

viaţă la 25 luni.
Pe baza datelor de mai sus, putem concluziona că pacienţii cu tumoră vezicală limitată la

peretele vezicii urinare (T1, T2a-b) au un prognostic de viaţă de 5 ani în proporţie de peste 71,1%,
chiar dacă se confirmă diagnosticul de metastaze ganglionare regionale.

La acest grup de bolnavi, supravieţuirea la cei cu ganglioni limfatici negativi şi cei cu
ganglioni limfatici invadaţi sunt de 75,8 respectiv de 55% la aproximativ 5 ani de urmărire. Gestul
chirurgical de extirpare a ganglionilor limfatici invadaţi, limfodisecţia pelvină, are rol de stadiere
dar şi terapeutic.

La cei NOC N0 supravieţuirea este de 36,6% la 44 de luni; la cei NOC N+ la 25 luni post-
operator supravieţuiesc doar 10% dintre pacienţi, .

Diferenţe nete, la aceleaşi stadii, apar în T3a,b de 20,5 respectiv 40 de luni în favoarea
grupului N0. Se pare că limfodisecţia pelvină la aceste stadii, la pacienţii cu N+ nu aduce un
beneficiu terapeutic net pacienţilor, rolul limfodisecţiei fiind limitat la cel de stadiere.

O justificare pentru aceasta, ar fi metastazele microscopice, nedetectabile poate nici
biochimic, constituite deja în momentul cistectomiei, pe care le-ar prezenta pacienţii cu tumori ce au
spart peretele vezical şi au determinat invazia ganglionilor limfatici, chirurgul tratând o boală
oncologică sistemică, cu un gest de extirpare loco-regională.
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Listă de abrevieri

N0 ganglioni limfatici negativi
N+ ganglioni limfatici pozitivi
OC organ confined (tumoră limitată la peretele vezical)
NOC non-organ confined (tumoră extinsă dincolo de peretele vezical)
RL recidivă locală
M metastaze


