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REZUMAT

Introducere si obiective: Instilaţiile intravezicale cu BCG reprezintă o metodă

terapeutică în profilaxia recidivelor tumorilor vezicale noninvazive muscular (pTa pT1).

Lucrarea are ca scop evaluarea experienţei noastre în instilaţiile intravezicale cu BCG

Medac® la pacienţii cu tumori vezicale pTa si pT1.

Material şi metodă. In Clinica de Urologie Tg.Mureş, în perioada 30.09.2005-

15.04.2008 s-au practicat instilaţii intravezicale cu BCG Medac® la un număr de 80 de

pacienţi. Administrarea intravezicală a BCG Medac® liofilizat a fost iniţiat la 6

săptămâni după rezecţia transuretrală a tumorii vezicale la pacienţii confirmaţi cu



TVNIM (pTa pT1) şi a fost continuat o dată pe săptămână timp de 6 săptămâni. S-a

efectuat câte un rapel la 3 şi 6 luni. Ulterior pacienţii sunt incluşi ȋntr-un program ȋn care

rapelul se face la 6 luni timp de 3 ani. Controlul cistoscopic s-a practicat la 7 săptamȃni

după fiecare etapă a tratamentului instilaţional.

Rezultate: Din cei 80 de pacienţi, 52 (65%) nu au prezentat recidivă, 13 (16%) au

prezentat recidivă. Dintre aceştia 4 cazuri (5%) fiind TVNIM după reTUR-V au

beneficiat în continuare de terapia cu BCG. În 9 cazuri (11%) tumorile recidivate au fost

tumori infiltrative la reTUR-V, 6 dintre ei fiind pacienţi la care s-a întrerupt tratamentul

cu BCG din cauza complicaţiilor. Un număr de 4 pacienţi (5%) au fost pierduţi din

studiu după cele 6 cure iniţiale, la 5 (6%) nu s-a practicat încă cistoscopia de control după

cele 6 cure, iar 6 pacienţi (8%) sunt în etapa iniţială de 6 saptămâni de tratament.

Concluzii: Rezultatele preliminare evidenţiază rată scăzută a recidivei tumorale la

pacienţii cu tumori noninvazive muscular trataţi cu BCG Medac®. Rata complicaţiilor

este redusă, dar a impus întreruperea tratamentului la unii pacienţi şi aplicarea unui

tratament adecvat fiecărei complicaţii în parte.
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ABSTRACT

Introduction and objectives: The endovesical instillations of BCG represent a modern

treatment for the prevention of noninvasive muscle bladder cancer (pTa pT1). The aim of

this paper is to evaluate our clinical experience in the endovesical instillations of BCG

Medac® at the patients with pTa si pT1 bladder cancer.

Material and Methods: Between 30.09.2005-15.04.2008 in the Clinic of Urology Tg-

Mureş, the endovesical instillations with BCG Medac were performed at 80 patients. The

endovesical instillation with lyophilized BCG Medac were performed at 6 weeks after the

transurethral resection of tumors at the patients with pTa, pT1 and were continued weekly

for 6 week and rappels were made at 3 and 6 month after the beginning of procedure.

After that we the patients were included in a program where the rapels are performed

every 6 months for 3 years. Cystoscopic examination are routinely made at 7 weeks after

every step of the treatment.

Results: Out of 80 patients, 52 (65%) presented no relapse, 13 (16%) with relapse. Out of

this 4 cases (5%) being noninvasive tumors after another transurethral resection of tumors

beneficiated for BCG therapy. In 9 cases (11%) the histological result show invasive

tumors TUR, at 6 patients from this 9 we have to interrupt the treatment due to the

complication. 4 (5%) patients were lost from the study after the 6 initials weeks, at 5

(6%) we didn’t yet perform cystoscopy after the 6 initials weeks and 6 (8%) are in the



initial 6 week treatment.

Conclusions: Preliminary results show a low rate of tumors relapse at the patients with

noninvasive muscle bladder cancer treated with BCG Medac®. Complication rate is also

low, but it lead to the stopping of the treatment and an immediate treatment adequate to

each complication.
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INTRODUCERE

Tumorile vezicale reprezintă o patologie cu incidenţă în creştere, fiind a patra cauză de

cancer la bărbaţi şi a opta cauză de cancer la femei, raportul bărbaţi femei fiind de 3-4/1.

Este o patologie care se întâlneşte de 2 ori mai frecvent la rasa albă faţă de rasa neagră.

Din fericire în zona noastră geografică incidenţa cancerului de vezică este cea mai redusă

[1]. Dacă în majoritatea ţărilor mortalitatea datorită cancerului vezical a prezentat o

scădere între 12-14% în ultimii 20 de ani, în România, Croaţia, Polonia dar şi în

Danemarca mortalitatea prin cancer vezical a crescut [2].

Costurile economice şi sociale pentru îngrijirea acestor pacienţi sunt din ce în ce mai

mari, considerându-se că patologia neoplazică cu cel mai mare cost/pacient. În Marea

Britanie în 2001 costurile totale ale îngrijirii pacienţilor cu tumoră vezicală a fost de

55.39 milioane £, dintre acestea 58,9% reprezentând costurile pacienţilor cu tumori

vezicale noninvazive muscular [3]. O posibilă explicaţie pentru costurile ridicate ale

acestui din urmă grup de pacienţi este aceea că un număr mare de pacienţi au o speranţă

de viaţă mare şi necesită o urmărire de lungă durată, mai mult de jumătate dintre ei

prezentând însă recidive tumorale care necesită diferite tipuri de tratament [3].



În Marea Britanie aproape ¾ din costurile totale ale tratamentului pacienţilor cu diferite

tipuri de tumoră vezicală sunt reprezentate de transuretrorezecţia vezicală (TURV),

radioterapia, cistectomia sau chimioterapia sistemică nedepăşind împreună 15% din

costuri [4].

De aceea decelarea precoce a acestei afecţiuni precum şi a recidivelor tumorale pot

determina o reducerea importantă a costurilor. Utilizarea markerilor tumorali de tipul

NMP22 pentru decelarea precoce a tumorilor vezicale şi a recidivelor a început să câştige

teren, dar sensibilitatea şi specificitatea lor nu se apropie de 100% şi de aici riscul unor

rezultate fals negative sau fals pozitive. Metoda cu cele mai bune rezultate pentru

decelarea leziunilor vezicale de tip CIS sau a formaţiunilor restante după TURV este

diagnosticul fotodinamic prin utilizarea cistoscopiilor cu fluorescenţă cu lumină albastră.

La ora actuală cele mai multe studii încearcă să demonstreze importanţa tratamentului

intravezical pentru prevenirea recidivelor tumorale. Instilaţiile intravezicale cu Bacilul

Calette-Guerin (BCG) sunt considerate la ora actuală cea mai eficientă metodă de terapie

intravezicală pentru tumorile vezicale non-invazive muscular mai ales pentru cele cu risc

intermediar şi ridicat de recidivă şi progresie. Mecanismul intim de acţiune al BCG nu

este pe deplin clarificat. S-a observat că BCG acţionează printr-o reacţie imunologică

care este strâns corelată cu procesul de apoptoză celulară. Reacţia imună locală produsă

sub acţiunea BCG pare să fie cheia acţiunii antitumorale a BCG [5].

Pentru stabilirea grupelor de risc s-a elaborat un scor care este format din: numărul de

tumori rezecate la TURV, mărimea tumorilor, existenţa în antecedente a unor recidive

tumorale şi rata lor, tipul histopatologic (T), prezenţa concomitentă a CIS şi gradul

tumoral. În funcţie de aceste scoruri pacienţii se pot clasifica în grade de risc pentru



recidivă şi progresie (Tabel 1, Tabel 2).

De menţionat că ultimul factor folosit pentru stabilirea scorului de risc total, gradul

tumoral, păstrează clasificarea veche a WHO din 1974 care cuprinde 3 grade: G1, G2,

G2. Această clasificare a fost înlocuită de WHO în 2004 cu neoplasm urotelial papilar cu

grad redus de malignitate, carcinom urotelial papilar de grad jos şi carcinom urotelial

papilar de grad înalt.

Tabel 1

Factorul de risc sau progresie

clinici şi histopatologici

Recidivă Progresie

Numărul de tumori

Unică 0 0

2-7 tumori 3 3

≥ 8 tumori 6 6

Diametrul tumorilor

< 3 cm 0 0

≥ 3 cm 3 3

Rata de recidivă anterioară

Tumoră primară 0 0

≤ 1 recidivă/an 2 2

> 1 recidivă/an 4 2

Tipul histologic

Ta 0 0

T1 1 4



Prezenţa concomitentă a CIS

Nu 0 0

Da 1 6

Gradul histologic

G1 0 0

G2 1 0

G3 2 5

SCOR TOTAL 0-17 0-23

Tabel 2

Scorul recurenţei

Probabilitatea

recidivei la 1 an

% (95%CI)

Probabilitatea

recidivei la 5 ani

% (95%CI)

Riscul recidivei

0 15 (10-19) 31 (24-37) Risc scăzut

1-4 24 (21-26) 46 (42-49) Risc intermediar

5-9 38 (35-41) 62 (58-65) Risc intermediar

10-17 61 (55-67) 78 (73-84) Risc înalt

Scorul progresiei

Probabilitatea

progresiei la 1 an

% (95%CI)

Probabilitatea

progresiei la 5 ani

% (95%CI)

Riscul progresiei

0 0.2 (0-0.7) 0.8 (0.1.7) Risc scăzut

2-6 1 (0.4-1.7) 6 (5-8) Risc intermediar

7-13 5 (4-7) 17 (14-20) Risc înalt



14-23 17 (10-24) 45 (35-55) Risc înalt

Sursa : http://www.eortc.be/tools/bladdercalculator

Tratamentul local instilaţional (chimioterapie şi/sau BCG) trebuie optimizat astfel încât

beneficiul pacientului să fie maxim iar posibilele efecte adverse să fie cât mai reduse.

OBIECTIVE

Lucrarea de faţă are ca scop evaluarea experienţei noastre în instilaţiile intravezicale cu

BCG Medac® la pacienţii cu tumori vezicale pTa si pT1.

MATERIAL ŞI METODE

În Clinica de Urologie Tg. Mureș, în perioada 30.09.2005-15.04.2008 s-au practicat

instilaţii intravezicale cu BCG Medac® la un număr de 80 de pacienţi. Tuturor

pacienţilor li s-a practicat testul la tuberculină în spitalele teritoriale înainte de debutul

tratamentului cu BCG. S-a practicat terapie antibiotică profilactică la toţi pacienţii .

Administrarea intravezicală a BCG Medac® liofilizat a fost iniţiat la 6 săptămâni după

rezecţia transuretrală a tumorii vezicale la pacienţii confirmaţi cu TV NIM (pTa pT1), la

pacienţii cu risc intermediar şi risc crescut de recidivă şi progresie. Pentru cei cu risc

scăzut am preferat administrarea intravezicală a unei chimioterapii în colaborare cu

Clinica de Oncologie Târgu Mureş. Acest ultim grup de pacienţi nu fac parte din lotul

studiat şi prezentat în lucrarea de faţă. Tratamentul a fost continuat o dată pe săptămână

timp de 6 săptămâni. S-au efectuat câte un rapel la 3 şi 6 luni. Ulterior pacienţii sunt

incluşi intr-un program in care rapelul se face la 6 luni timp de 3 ani. Controlul

cistoscopic s-a practicat la 7 săptămȃni după fiecare etapă a tratamentului instilaţional

(Fig 1).
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Fig1. Schema tratamentului instilaţional cu BCG utilizată la pacienţii luaţi în studiu

REZULTATE

În acest studiu au fost incluşi 80 de pacienţi cu vârsta medie de 62,3 ani. Recidiva

tumorală nu a fost decelată la nici unul dintre controalele cistoscopice la 52 de pacienţi.

La 13 pacienţi examenul cistoscopic a prezentat recidivă tumorală, care a necesitat

tratament endoscopic, TURV. Examinarea histopatologică a materialului obţinut la

TURV a evidenţiat TVNIM la 4 dintre pacienţi. Aceştia au beneficiat în continuare de

terapia cu BCG.

Fig. 2. Produsul BCG-medac utilizat la toţi pacienţii luaţi în
studiu



La 9 pacienţi cu recidivă tumorală examenul histopatologic a ţesutului rezecat la re-

TURV a prezentat tumori infiltrative. Dintre aceştia 6 au fost pacienţi la care s-a întrerupt

tratamentul cu BCG din cauza complicaţiilor.

Un număr de 4 pacienţi (5%) au fost pierduţi din studiu după cele 6 cure iniţiale, la 5

(6%) nu s-a practicat încă cistoscopia de control după cele 6 cure, iar 6 pacienţi (8%) sunt

în etapa iniţială de 6 săptămâni de tratament.

Fig. 3. Distribuţia pacienţilor trataţi cu BCG
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Fig. 4. Distribuţia pacienţilor cu recidivă tumorală
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33% Pacienţi care au întrerupt
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Pacienţi cu recidivă tumorală
fără complicaţii

Principalele complicaţii au fost reprezentate de tuberculizarea lojei, hematurie

macroscopică importantă, stări febrile. Pentru toţi aceşti pacienţi am considerat util



întreruperea tratamentului cu BCG.

Fig. 5. Principalele complicaţii ale pacienţilor incluşi în studiu care

au necesitat întreruperea tratamentului cu BCG
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DISCUŢII

La ora actuală încă există controverse cu privire la schema optimă de administrare a BCG

precum şi la tipul de pacienţi cu TVNIM care ar putea beneficia de acest tip de tratament

pentru prevenirea recidivelor şi a progresiei tumorale. Există însă un consens cu privire la

debutul terapiei cu BCG. Acest tratament trebuie iniţiat după 3-6 săptămâni de la TURV

pentru a evita posibilele efecte adverse. Schema de tratament pe care am utilizat-o este

cea introdusă de Morales [6] în 1976 şi cuprinde o perioadă de inducţie de 6 săptămâni.

Conform datelor din literatură continuarea terapiei cu BCG după perioada de inducţie

pare a reduce cu 16% riscul recidivei şi al progresiei tumorale faţă de pacienţii care au

urmat terapie cu BCG doar în perioada de inducţie. De aceea am preferat ca perioada în

care am efectuat rapelul să fie de 36 de luni de la momentul TURV-ului, acesta fiind

efectuat la intervale de 6 luni (cu excepţia celui de-al doilea care s-a făcut la 3 luni faţă de

primul rapel – Fig 1).

Tratamentul optim al TVNIM trebuie însă individualizat în funcţie de grupa de risc.

O clasificare mai facilă a grupelor de risc pe lângă cea menţionată în tabelele 1 şi 2 a fost



elaborată şi publicată în European Guidelines 2006 (Tabel 3).

Tabel 3

Risc scăzut Risc intermediar Risc crescut

G1-2 Ta 1. Tumoră multifocală G2Ta

2. G1T1

3. tumoră solitară G2T1

1. Tumoră multifocală

2. G2T1

3. G3Ta-T1

4. CIS

Deşi administrarea BCG are o eficienţă ridicată în terapia cancerului vezical, el nu trebuie

administrat tuturor pacienţilor cu tumori vezicale non-invazive muscular. Riscul

restanţelor tumorale după TUR-V este mare, o nouă reintervenţie la aproximativ 30 de

zile putând diminua acest risc. La toţi pacienţii este însă necesar o terapie adjuvantă

(chimioterapie şi/sau imunoterapie), în funcţie de agresivitatea tumorii.

În funcţie de gradul de risc tratamentul recomandat este prezentat mai jos (Tabel 4).

Tabel 4

Gradul de risc Tratament

Risc scăzut Chimioterapie instilaţională precoce

Risc intermediar Chimioterapie instilaţională precoce

Imunoterapie (BCG)

Risc crescut Chimioterapie instilaţională + Imunoterapie

(BCG)

Chimioterapie instilaţională+hipertermie

Cistectomie

Deoarece riscul complicaţiilor poate să depăşească beneficiul adus de imunoterapie în



cazul pacienţilor cu risc scăzut am preferat să excludem pacienţii care au prezentat pTa

G1-2.

Terapia BCG este considerată eşec în momentul în care în perioada de urmărire apare

tumoră vezicală ce depăşeşte stratul muscular, când apare o apare o deteriorare a

statusului local: creşterea numărului de recidive, agravarea factorului T, apariţia CIS. De

asemenea prezenţa unor tumori vezicale cu risc crescut de progresie şi recidivă atât la 3

luni cât şi la 6 luni după BCG este considerat eşec al imunoterapiei.

Viitorul pare să aducă factori predictivi cu privire la eficacitatea imunoterapiei cu BCG.

Aceştia par a fi strâns corelaţi cu determinarea nivelului interleukinei 8 (IL-8) la 4-6 ore

de la terapia cu BCG, gradul de infiltrare a peretelui vezical cu granulocite cu o dominare

a celulelor CD4 [7].

Concluzii

1. Rezultatele noastre preliminare evidenţiază o rată scăzută a recidivei tumorale la

pacienţii cu tumori noninvazive muscular trataţi cu BCG Medac®.

2. Rata complicaţiilor este redusă, dar a impus întreruperea tratamentului la unii

pacienţi şi aplicarea unui tratament adecvat fiecărei complicaţii în parte.

3. Eficacitatea tratamentului este crescută, rata complicaţiilor este scăzută, dacă

selecţia bolnavilor este riguroasă, adresându-se pacienţilor cu risc de recidivă şi

progresie intermediar şi crescut.
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