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Abstract

Introduction: The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of adjuvant treatment with chemotherapy
and BCG instillations in non-muscle invasive bladder cancer.
Material and method: The study has been made during the period 2006-2010 in the Clinic of Urology Brasov and
consists of 103 patients diagnosed with non-muscle invasive bladder tumors. The patients have been organised in
three groups: a control group treated only by TURv (23 patients), a group who received adjuvant instillational treat-
ment with epirubicin (27 patients) and a group who was treated with adjuvant BCG (53 patients). Therapeutic proto-
col for the chemotherapy consisted in four weekly epirubicin instillations (loading dose) and a monthly instillation
for 12 months and for the BCG treatment we did 6 weekly instillations (attack dose) and 1 monthly instillation for 12
months (maintenance dose). Patients have been evaluated every 3 months during the first year, every 6 months of
the second and third year and once per year afterwards with abdominal echography and urethrocystoscopy.
Results: Tumoral recurrences have been significantly statistically reduced by the adjuvant instillational treatment,
both chemotherapy and BCG (p<0.05): at 2 years from 56.52% in the control group to 14.81% in epirubicin group and
to 13.72% in BCG group; at 5 years from 78.26% in the control group to 40.74% in epirubicin group and to 27.45% in
BCG group. In the first 2 years after surgery the recurrence rate was reduced approximately equally for both groups
of patients with adjuvant therapy, but immunotherapy seems to be superior to chemotherapy through the passage
of time. Local progression in the control group is close to 40%, being reduced by any of the adjuvant treatments, rate
of pregresions being 18.51% in chemotherapy group (p>0,05) and 15.68% in BCG group (p<0,05). Metastatic rate is
slightly reduced by adjuvant treatment, but is statistically non significant. Also, specific mortality rate is slightly lower
in patients with adjuvant therapy, but not statistically significant. There is a clear extension of the average time of
occurrence of relapse in patients who received adjuvant treatment to about 39 months in the group receiving
chemotherapy and 29 months for the group treated with BCG.
Conclusions: The study shows a net favorable evolution of patients who received adjuvant treatment with chemo-
therapy or BCG, both in reducing recurrence rate and the progression of tumor.
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ee Introducere
Tratamentul corect al tumorilor vezicale presupune

definirea unor variabile diagnostice precum sediul tu-
morii, stadiul clinic øi patologic, grading-ul, tipul histo-
patologic, prezenfla multicentricitæflii tumorale. Alege-
rea modalitæflii terapeutice depinde de stadiul clinic øi
caracteristicile intrinseci ale tumorii, dar øi de statusul
de performanflæ al pacientului, starea organelor øi siste-
melor sau comorbiditæflile asociate.

Rezecflia transuretralæ a tumorilor vezicale (TURv)
este gold standard-ul pentru diagnosticul øi tratamen-
tul iniflial a tumorilor vezicale. Cu toate acestea, rezec-
flia transuretralæ, ca tratament unic, este ineficientæ pe
termen lung. Aceastæ constatare a dus la apariflia trata-
mentului adjuvant instilaflional. Rolul drogurilor instila-
te este terapeutic (distrugerea celulelor tumorale res-
tante), adjuvant (prevenirea implantærii celulelor tu-
morale dupæ rezecflie) øi profilactic (de prevenire a
recurenflei øi progresiei tumorale). Tendinfla actualæ
este de a se considera oportun tratamentul adjuvant
instilaflional în cazul tuturor pacienflilor cu tumori non-
invazive [1,2]

Chimioterapia intravezicalæ este una dintre modali-
tæflile uzuale de tratament instilaflional în tumorile vezi-
cale non-invazive. Aceasta poate fi efectuatæ imediat
postoperator (în primele 6 ore de la rezecflia endosco-
picæ a formafliunii tumorale) øi/sau ca tratament adju-
vant pe termen lung (sub diferite scheme de trata-
ment). Cele mai utilizate chimioterapice pentru instila-
fliile endovezicale sunt: epirubicinul, doxorubicinul, mi-
tomicinul C, Gemcitabinul, Valrubicinul, EOquin™ øi ta-
xanii. Organizafliile internaflionale de urologie reco-
mandæ efectuarea unei instilaflii cu chimioterapic ime-
diat postoperator (în primele 6 ore) în toate cazurile în
care se constatæ prezenfla unei formafliuni tumorale
endovezicale consideratæ ca fiind non-invazivæ (super-
ficialæ). Instilaflia imediatæ post TURv øi-a dovedit efica-
citatea în numeroase studii. Conform ghidurilor Euro-
pean Association of Urology (EAU), indicaflia de elecflie
a tratamentului adjuvant instilaflional cu chimiotera-
pice este în tumorile vezicale non-invazive cu risc inter-
mediar (pTaG2 multifocal, pTa multi recidivant, pT1G1
multifocal, pT1G2 unic). [1,3,4,5,6]

Bacilul Calmette-Guérin (BCG) este imunoterapicul
cu efecte recunsocute în tratamentul adjuvant instila-
flional al tumorilor vezicale non-invazive. Eficacitatea sa
a fost doveditæ de numeroase studii øi este considerat
tratamentul de preferat pentru tumorile vezicale su-
perficiale cu risc crescut (pTa-T1 G3, carcinom in situ,
pT1 multifocal, pT1 recidivant sub 6 luni), dar øi în si-

tuafliile în care chimioterapia intravezicalæ nu se dove-
deøte a fi eficientæ. Instilafliile cu imunoterapic se do-
vedesc a fi eficiente atât în ceea ce priveøte prevenirea
recidivelor, cât øi a progresiei tumorilor non-invazive
[1,2,4,5,6].

Scop
Scopul acestui studiu a fost de a evalua eficienfla

tratamentului adjuvant instilaflional cu chimioterapic øi
BCG în tumorile vezicale non-invazive.

Material øi metodæ
Am efectuat un studiu în perioada 2006–2010 în

Clinica de Urologie Braøov, în care au fost cuprinøi un
numær de 103 pacienfli diagnosticafli cu tumori vezicale
non-invazive, cu vârste între 42 øi 74 ani, cu frecvenfla
cea mai mare în decada a 7-a. Repartiflia pacienflilor în
funcflie de sex a evidenfliat o preponderenflæ a bærbafli-
lor, raportul fiind de 2,2/1. Din totalul pacienflilor, 71 au
fost rezecafli pentru tumoræ vezicalæ unicæ, iar 32 pen-
tru tumori vezicale multiple.

Din cei 103 pacienfli luafli în studiu, 80 (77,66%) au
beneficiat de o formæ de tratament instilaflional post-
operator (adjuvant), cu chimioterapic sau BCG. Pacien-
flii au fost împærflifli în trei loturi:
q un lot martor (23 pacienfli) care nu au beneficiat de

nici o formæ de tratament adjuvant din diverse mo-
tive, principalul fiind lipsa posibilitæflilor materiale
(în special fiolele cu BCG liofilizat fiind achiziflionate
prin eforturile proprii ale pacienflilor), dar øi distanfla
mare dintre locul de domiciliu øi spital. Aceøti 23 de
pacienfli s-au prezentat totuøi la fiecare control pe-
riodic øi au putut fi evaluafli conform protocolului
de urmærire.

Tabel.1. Repartiflia cazurilor din lotul martor 
în funcflie de grading-ul tumoral

Tumori non- Tumori non- Tumori non- Carcinom 
invazive G1 invazive G2 invazive G3 in situ

Numær cazuri 5 8 9 1

Procent 21,73% 34,78% 39,13% 4,34%

q un lot care a beneficiat de tratament instilaflional
adjuvant cu chimioterapic (27 pacienfli). Chimiote-
rapicul utilizat a fost clorhidratul de epirubicin de
50 mg. Tratamentul a fost început la 14-21 zile post
TURv, dupæ obflinerea rezultatului histopatologic.
Protocolul terapeutic a constat în 4 instilaflii sæptæ-
mânale de epirubicin (dozæ de atac) øi o instilaflie lu-
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pacienflilor instilaflii cu chimioterapic în primele 6
ore postoperator, fiind confruntafli în multe cazuri
cu imposibilitatea procurærii substanflei înainte de
obflinerea rezultatului anatomopatologic. În cazul
în care pacienflii au dezvoltat recidive tumorale, pe
baza rezultatului anatomopatologic am putut pro-
cura chimioterapicul pentru efectuarea instilafliei
imediate post TURv. Cu toate cæ tratamentul
instilaflional cu chimioterapic nu este recomandat
ca tratament adjuvant la pacienflii cu tumori cu risc
crescut, au fost situaflii în care pacienflii, deøi aveau
indicaflie claræ de tratament instilaflional cu BCG, nu
au putut procura imunostimulentul øi singura va-
riantæ de tratament adjuvant ce a ræmas posibilæ a
fost epirubicina.

Tabel.2. Repartiflia cazurilor din lotul cu chimioterapic 
în funcflie de grading-ul tumoral

Tumori non- Tumori non- Tumori non-
invazive G1 invazive G2 invazive G3

Numær cazuri 13 8 6

Procent 51,85% 29,62% 22,22%

q un lot care a beneficiat de tratament instilaflional cu
BCG (53 pacienfli). Tulpinile de BCG utilizate au fost
diferite: tulpina româneascæ a Institutului „Cantacu-
zino” (pânæ la oprirea producfliei), Calgevax (subtul-
pinæ bulgæreascæ SL 222 Sofia), BCG Medac (subtul-
pinæ RIVM) øi ImmuCyst (subtulpinæ Connaught).
Tratamentul instilaflional a fost început la 14-21 zile
postoperator. Protocolul terapeutic a constat în 6
instilaflii sæptæmânale de BCG (dozæ de atac) øi o
instilaflie lunaræ timp de 12 luni. Pacienflii cu tumori
G1 care au primit tratament cu BCG au fost cu tu-
mori multifocale, considerate cu risc intermediar øi
crescut.

Tabel.3. Repartiflia cazurilor din lotul cu BCG 
în funcflie de grading-ul tumoral

Tumori non- Tumori non- Tumori non- Carcinom 
invazive G1 invazive G2 invazive G3 in situ

Numær cazuri 10 23 18 2

Procent 16,98% 43,39% 33,96% 3,77%

Pacienflii au fost evaluafli la fiecare 3 luni în primul
an, la fiecare 6 luni în al doilea øi al treilea an øi o datæ
pe an ulterior, cu ecografie reno-vezicalæ, uretrocistos-
copie øi investigaflii suplimentare în funcflie de situaflie.

Rezultate
În urma analizei datelor, au rezultat urmætoarele:

LOT MARTOR TURv + TURv + BCG
(TURv) CHIMIOTERAPIC

RATA RECIDIVEI 56,52% 14,81% 13,72%
LA 2 ANI p<0,05 p<0,05
RATA RECIDIVEI 78,26% 40,74% 27,45%
LA 5 ANI p<0,05 p<0,05
RATA PROGRE- 39,13% 18,51% 15,68%
SIEI LOCALE p=0,06 p<0,05
RATA 13,04% 7,40% 5,88%
METASTAZÆRII p=0,27 p=0,17
RATA 8,69% 3,70% 5,88%
MORTALITÆfiII p=0,26 p=0,33
SPECIFICE
RATA 13,04% 3,70% 5,88%
MORTALITÆfiII
GENERALE
TIMPUL MEDIU 24 luni 38,18 luni 29,14 luni
DE APARIfiIE
A RECIDIVEI

Recidivele tumorale au fost reduse semnificativ
statistic (p<0,05), atât de tratamentul adjuvant instila-
flional cu epirubicin, cât øi de cel cu BCG; acest aspect
este valabil la 2 ani øi la 5 ani de urmærire. În primii 2 ani
postoperator scæderea ratei de recidivæ este aproxima-
tiv egalæ pentru ambele loturi de pacienfli care au pri-
mit unul dintre tratamentele adjuvante; o datæ cu tre-
cerea timpului, imunoterapia pare sæ fie superioaræ chi-
mioterapiei în ceea ce priveøte scæderea frecvenflei
recidivelor.

Progresia localæ în lotul martor se apropie de 40%,
fiind redusæ mult de unul dintre tratamentele instila-
flionale adjuvante. În lotul care a primit epirubicin intra-
vezical rata progresiei tumorale la 5 ani a fost de
18,51%, reducerea fiind importantæ, dar nesemnificativ
statisticæ pentru lotul nostru (p>0,05). Lotul care a pri-
mit imunoterapie intravezicalæ a avut, de asemenea, o
reducere claræ a progresiei tumorale pânæ la 15,68%,
semnificativæ din punct de vedere statistic (p<0,05). 

Rata metastazærii pentru lotul de pacienfli care nu a
primit tratament adjuvant a fost de 13,04%. Se consta-
tæ o reducere  a ratei de metastazare la pacienflii care au
primit tratament adjuvant instilaflional cu epirubicin
sau BCG, reducerea fiind aproximativ egalæ øi nesem-
nificativæ din punct de vedere statistic (p>0,05).

În ceea ce priveøte rata mortalitæflii specifice (prin
cancer), pentru lotul martor a fost de aproximativ 8,7%.
Tratamentul instilaflional pare sæ influenfleze øi mortali-
tatea specificæ, dar nu în mare mæsuræ øi, mai ales, ne-
semnificativ din punct de vedere statistic. 

De asemenea, se constatæ o uøoaræ reducere a mor-
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adjuvant instilaflional. Explicaflia poate fi aceea cæ, la
pacienflii care au beneficiat doar de rezecflie transure-
tralæ, evoluflia cætre progresie tumoralæ a fost mai mare,
ca øi rata metastazærii øi, la unii dintre ei s-a efectuat
cistectomie radicalæ sau au fost îndrumafli cætre serviciul
de Oncologie pentru tratament specific. Cistectomia, în-
soflitæ de dezechilibrele posibile, ca øi tratamentele chi-
mioterapice sistemice sau radioterapia externæ sunt mo-
dalitæfli terapeutice care pot decompensa eventuale
afecfliuni cardio-vasculare øi pot determina agravarea
acestora øi cu posibilæ evoluflie cætre deces.

Pacienflii care au fost tratafli doar prin TURv au reci-
divat în medie la 24 luni. Se constatæ o prelungire claræ
a timpului mediu de apariflie a recidivelor la pacienflii
care au primit tratament instilaflional, în special în lotul
tratat cu epirubicin (pânæ la aproximativ 39 de luni).
Timpul mediu de apariflie a recidivelor de aproximativ
29 de luni pentru lotul tratat cu BCG poate fi explicat
de faptul cæ, aøa cum am mai precizat, în acest studiu
am încercat respectarea recomandærilor internaflionale
de tratament al tumorilor vezicale non-invazive; de
aceea, în lotul tratat cu imunoterapic numærul cazurilor
cu tumori G3 a fost mult mai mare, iar potenflialul de
recidivare al acestora este binecunoscut.

În cadrul lotului de pacienfli care au beneficiat de
tratament instilaflional cu chimioterapic, efectele se-
cundare au fost minore: polakiurie (33,33%), disurie
(25,92%), durere suprapubianæ færæ alte manifestæri
(14,81%), hematurie macroscopicæ cu intensitate micæ
(22,22%). 

Cele mai frecvente efecte secundare raportate în lo-
tul de pacienfli tratafli cu BCG au fost: febræ între 38 øi
38,5°C (sub 48 de ore) øi frisoane (43,39%), polakiurie
(79,24%), disurie (73,58%), imperiozitate micflionalæ mi-
nimæ (33,96%), hematurie macroscopicæ cu intensitate
micæ (77,35%), dureri musculare minore (15,09%), epi-
didimite acute (3,77%), prostatitæ granulomatoasæ
confirmatæ histopatologic (1,88%), eritem cutanat
(1,88%). Efectele secundare au fost uøor de manage-
riat. În cazul a doi pacienfli tratamentul instilaflional cu
BCG a fost întrerupt definitiv din cauza reacfliilor secun-
dare øi s-a apelat la medicaflie tuberculostaticæ.

Discuflii
Am analizat un lot de 103 pacienfli cu tumori vezi-

cale non-invazive împærflifli în trei loturi: un lot martor
care a fost tratat doar prin TURv (din diverse motive),
un lot care a primit tratament adjuvant intravezical cu

chimioterapic øi un lot cu tratament adjuvant instilaflio-
nal cu BCG. În studiul nostru se observæ aceeaøi evolu-
flie favorabilæ a pacienflilor care au primit un tratament
adjuvant instilaflional, comparativ cu pacienflii tratafli
doar prin rezecflie transuretralæ. 

În urma folosirii epirubicinului intravezical, rata de
recidivæ tumoralæ a scæzut de la 56,52% (în lotul mar-
tor) pânæ la 14,81% (la 2 ani) øi de la 78,26% (în lotul
martor) pânæ la 40,74% (la 5 ani), rezultatele fiind sem-
nificative statistic (p<0,05). De asemnea, rata progresi-
ei tumorale s-a redus de la 39,13% (în lotul martor) la
18,51%, dar rezultatul nu este semnificativ statistic în
acest caz (p>0,05). Efectele favorabile ale instilafliilor cu
epirubicin sunt evidente în special în prima perioadæ
de urmærire, însæ rezultatele aratæ faptul cæ, o datæ cu
trecerea timpului, acestea tind sæ se reducæ.

Tratamentul instilaflional cu BCG a determinat o
scædere a ratei de recidivæ pânæ la 13,72% la 2 ani øi
27,45% la 5 ani, rezultatele fiind semnificative statistic
(p<0,05). Rata progresiei tumorale s-a redus pânæ la
15,68% în lotul tratat cu imunoterapic, rezultat semnifi-
cativ statistic (p<0,05). 

Efectele secundare au fost rare øi de intensitate re-
dusæ în lotul care a primit epirubicin intravezical. Deøi
mult mai frecvente, nici efectele secundare ale imuno-
terapicului intravezical nu au cauzat probleme în ceea
ce priveøte rezolvarea lor. Doar doi pacienfli au între-
rupt definitiv tratamentul cu BCG datoritæ reacfliilor se-
cundare (infecflie bacilaræ generalizatæ).

Existæ încæ numeroase controverse legate de dura-
ta tratamentului instilaflional de întreflinere cu chimio-
terapic, fiind recomandate instilaflii lunare pe perioade
de 6-12 luni. Pe de altæ parte, existæ autori care au evi-
denfliat faptul cæ regimurile instilaflionale mai lungi (12
luni) nu sunt însoflite de rezultate semnificativ mai
bune comparativ cu regimurile scurte (6 luni) [7,8].
Conform studiilor, instilafliile cu chimioterapic pe ter-
men lung (mai mult de 6 luni) se recomandæ în special
atunci când nu s-a putut efectua o instilaflie imediat
postoperator, acesta fiind øi cazul nostru [9].

Øi durata tratamentului de întreflinere cu BCG este
subiect de controversæ, deøi se cunoaøte faptul cæ suc-
cesul de duratæ al unei imunoterapii depinde de stimu-
larea prelungitæ sau repetatæ a sistemului imun
(boosting). Dacæ în ceea ce priveøte durata tratamen-
tului de inifliere s-a ajuns oarecum la un consens, în
ceea ce priveøte tratamentul de întreflinere existæ mai
multe scheme, recomandându-se cure lunare de între-
flinere, pe o perioadæ de timp variabilæ (4-36 luni)
[10,11,12,13,14]. În acest moment s-a impus ca terapie
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de menflinere cea recomandatæ de Southwest Onco-
logy Group, în forma a 3 instilaflii sæptæmânale conse-
cutive la 3 luni, 6 luni øi apoi la fiecare 6 luni timp de 3
ani [6,12,15,16].

Concluzii
Studiul nostru aratæ o evoluflie net favorabilæ a pa-

cienflilor care au primit un tratament adjuvant instila-
flional cu chimioterapic sau BCG, evoluflia fiind cu atât
mai bunæ cu cât se respectæ recomandærile de trata-
ment în funcflie de gradul de risc al tumorii. Beneficiile
tratamentelor instilaflionale sunt evidente atât în ceea
ce priveøte reducerea recidivelor, cât øi a progresiei tu-
morale.
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Introducere: Scopul studiului a fost de a evalua eficienfla tratamentului adjuvant instilaflional cu chimioterapic øi BCG
în tumorile vezicale non-invazive.
Material øi metodæ: Studiul s-a desfæøurat în Clinica de Urologie Braøov în perioada 2006-2010. A cuprins un numær
de 103 pacienfli cu tumori vezicale non-invazive, împærflifli în trei loturi: un lot martor (23 pacienfli) care a fost tratat
doar prin rezecflie transuretralæ, un lot care a primit tratament adjuvant instilaflional cu epirubicin 50 mg (27 pacienfli)
øi un lot care a fost tratat cu BCG adjuvant instilaflional (53 pacienfli). Protocolul terapeutic pentru instilafliile cu
chimioterapic a constat în 4 instilaflii sæptæmânale de epirubicin (dozæ de atac) øi o instilaflie lunaræ timp de 12 luni, iar
pentru instilafliile cu BCG în 6 instilaflii sæptæmânale (dozæ de atac) øi o instilaflie lunaræ timp de 12 luni. Pacienflii au
fost evaluafli cu ecografie reno-vezicalæ øi urterocistoscopie la fiecare 3 luni în primul an, la fiecare 6 luni în al doilea
øi al treilea an øi o datæ pe an ulterior. 
Rezultate: Recidivele tumorale au fost reduse semnificativ statistic (p<0,05), atât de tratamentul adjuvant
instilaflional cu epirubicin, cât øi de cel cu BCG: la 2 ani de la 56,52% în lotul martor la 14,81% în lotul cu epirubicin øi
13,72% în lotul cu BCG, la 5 ani de la 78,26% în lotul martor la 40,74% în lotul cu epirubicin øi 27,45% în lotul cu BCG.
În primii 2 ani postoperator scæderea ratei de recidivæ este aproximativ egalæ pentru ambele loturi de pacienfli cu
tratament adjuvant, imunoterapia pare însæ sæ fie superioaræ chimioterapiei o datæ cu trecerea timpului. Progresia lo-
calæ în lotul martor se apropie de 40%, fiind redusæ mult de unul dintre tratamentele instilaflionale adjuvante, progre-
sia la 5 ani fiind de 18,51% în lotul cu chimioterapic (p>0,05) øi de 15,68% în lotul cu BCG (p<0,05). Rata metastazærii
este uøor redusæ de tratamentele adjuvante, dar nesemnificativæ din punct de vedere statistic. De asemenea, rata
mortalitæflii specifice este uøor mai scæzutæ la pacienflii cu tratament adjuvant, dar nesemnificativ statistic. Se constatæ
o prelungire claræ a timpului mediu de apariflie a recidivelor la pacienflii care au primit tratament instilaflional, pânæ la
aproximativ 39 de luni în lotul cu chimioterapic øi 29 luni pentru lotul tratat cu BCG.
Concluzii: Studiul aratæ o evoluflie net favorabilæ a pacienflilor care au primit un tratament adjuvant instilaflional cu
chimioterapic sau BCG, atât în ceea ce priveøte reducerea recidivelor, cât øi a progresiei tumorale.
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