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CUVÂNT ÎNAINTE

Cu aproape 200.000 de noi pacienți identi�cați anual în Europa, 
carcinomul urotelial (sau cancerul urotelial) reprezintă a cincea 
cea mai frecventă formă de cancer. Se consideră că până la 
jumătate dintre persoanele cu acest tip de cancer vor deceda 
în următorii 5 ani. Prin speci�cul patologiei, calitatea vieții 
persoanelor afectate de această boală este impactată major, iar 
nevoile lor de îngrijire sunt semni�cative.

În po�da acestei situații, progresele realizate în managementul 
acestor pacienți sunt modeste. Alocarea de resurse (cercetare 
și dezvoltare de noi soluții terapeutice, campanii de educație și 
prevenție, politici de sănătate incluzând compensarea noilor 
tipuri de tratament disponibile) nu re�ectă impactul social și 
�nanciar al acestei boli. 

Lipsa campaniilor de educare și prevenție determină apariția 
unui număr mare de îmbolnăviri ce ar � putut � prevenite. În 
acelasi timp, lipsa acestor campanii duce la o diagnosticare 
târzie și în stadii avansate ale bolii. Investițiile limitate în 
cercetare-dezvoltare la nivel internațional se corelează cu un 
număr redus de soluții terapeutice e�ciente. Fondurile limitate 
alocate spre utilizarea noilor terapii disponibile contribuie la 
speranța de viață redusă a pacienților cu boală avansată. 
Totodată, lipsa unor soluții concertate de suport psiho-social, 
care să răspundă nevoilor speci�ce existente, este complice în 
menținerea unui nivel modest al calității vieții pacienților.

Ca medici practicieni, oferim asistență medicală acestor 
pacienți. Îi însoțim zi de zi pe un drum di�cil, în care avem 
răspunsuri și soluții limitate. Medical, vrem să le putem oferi 
acces la cele mai bune opțiuni terapeutice, care să contribuie la 
creșterea duratei și calității vieții lor. Uman, tragem un semnal 
de alarmă cu privire la di�cultățile cu care ei se confruntă în 
gestionarea bolii lor, din punct de vedere psihologic, social și 
familial. 

Ne dorim să putem face mai mult pentru pacienții cu carcinom 
urotelial și suntem încrezători că mai buna înțelegere a acestei 
patologii va duce la un dialog deschis, care se va �naliza prin 
concretizarea unor măsuri reale în sprijinul acestora. 
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SUMAR

În România, peste 18.000 de persoane trăiesc 
în prezent cu carcinom urotelial, aproximativ 
2500 de cazuri �ind identi�cate în �ecare an, 
cu predilecție la nivelul bărbaților peste 65 de 
ani.1 Ratele de vindecare sunt relativ modeste 
(rate ridicate de recurență a tumorilor 
inițiale), iar impactul bolii asupra calității vieții 
pacienților este semni�cativ. 

Investigațiile, repetate periodic pentru 
monitorizarea evoluției bolii, au caracter 
invaziv (cistoscopii cu rezecții tumorale 
endoscopice), iar intervențiile chirurgicale cu 
rol curativ sau paleativ (în special cistectomia 
radicală) au consecințe medicale și 
psiho-sociale semni�cative. Tratamentele 
citostatice disponibile au toxicități secundare 
importante care limitează utilizarea lor pe 
pro�lul de vârstă și comorbidități tipic acestor 
pacienți. Astfel, dintre pacienții a�ați în stadiul 
metastatic al bolii, doar jumătate sunt eligibili 
pentru chimioterapia pe bază de cisplatin 
care poate prelungi supraviețuirea.2

Caracteristicile carcinomului urotelial 
construiesc un pro�l particular de 
pacient, cu nevoi speci�ce care în prezent 
sunt incomplet cunoscute și înțelese de 
populație și factorii de decizie. În 
consecință, carcinomul urotelial este 
adesea neprioritizat în zona deciziilor ce 
pot schimba situația actuală în bene�ciul 
acestor pacienți.

O direcție importantă de acțiune este 
prevenirea bolii, cu reducere așteptată a 
prevalenței pe termen mediu și lung. În 1985, 
Comunitatea Europeană a lansat primul 
program Europa Împotriva Cancerului 
(Europe Against Cancer Program). Comisia 
Europeană a dezvoltat de atunci politici care 
adresează probleme cu implicații importante 

pentru sănătate, inclusiv principalii factori de 
risc pentru apariția cancerelor. Primele 
directive împotriva fumatului (1992), 
marketing-ului și utilizării anumitor reziduuri 
periculoase conexe unor produse speci�ce 
(1990) și respectiv expunerii la factori 
carcinogeni la muncă (1990) au fost adoptate 
și sunt în vigoare de peste 25 de ani. România 
s-a aliniat acestor măsuri legislative, 
construind la rândul său cadrul legislativ ce 
limitează fumatul și expunerea la noxe. 

Este însă deopotrivă important să creștem 
supraviețuirea și calitatea vieții persoanelor 
care se confruntă în prezent cu această boală. 
În cadrul primei întâlniri dedicate 
carcinomului urotelial la nivelul Parlamentului 
European în 2013, această boală a fost 
descrisă ca �ind ”cancerul uitat” (”the 
forgotten cancer”), din cauza progreselor 
reduse realizate în adresarea nevoilor sale 
speci�ce. Mai multe arii de nevoi neacoperite 
sunt identi�cate atât la nivel internațional cât 
și local, �ind necesare intervenții susținute pe 
mai multe planuri pentru a schimba situația 
existentă la acest moment. 

Analiza situației actuale din România, în 
context european și internațional, a condus la 
identi�carea a 6 arii importante de 
intervenție descrise în continuare, de�nite pe 
baza nevoilor neacoperite din prezent. Pentru 
adresarea lor, sunt necesare măsuri și acțiuni 
cumulate vizând prevenirea și diagnosticarea 
precoce a bolii, susținerea tratamentelor 
inovatoare deja disponibile și angajamentul 
de a susține alte soluții terapeutice 
disponibile în viitor. Totodată, este necesară 
dezvoltarea serviciilor pentru reinserția 
psiho-socială a persoanelor afectate de 
această boală. Aceste intervenții pot 
contribui la creșterea duratei și calității vieții 

7

pacienților actuali și a celor care urmează să �e 
diagnosticați în anii următori, precum și la 
reducerea incidenței acestui tip de cancer pe 
termen mediu și lung.

Adresarea unora dintre nevoile identi�cate 
implică măsuri legislative, în timp ce în alte 
situații măsurile organizatorice sau alocarea de 
fonduri și resurse reprezintă soluția potrivită. O 
parte dintre problemele semnalate pot � 
adresate rapid, de exemplu susținerea 
�nanciară a medicamentelor inovatoare deja 
disponibile, în timp ce în alte cazuri sunt 
necesare intervenții pe termen lung, inclusiv în 
zona comunicării și schimbării de 
comportamente. 

Arii de intervenție identi�cate în 
carcinomul urotelial în România

1. Prevenția bolii

Prevenirea apariției carcinomului urotelial este 
parțial posibilă, având în vedere factorii de risc 
implicați. Fumatul și expunerea ocupațională la 
factori carcinogenetici sunt implicați în apariția 
a peste jumătate dintre cazurile diagnosticate. 
Campaniile de educație a populației și măsurile 
legislative care limitează consumul de tutun și 
expunerea ocupațională la factori toxici pot 
contribui substanțial la reducerea incidenței 
acestei boli în viitor. 

Existența Registrului Național de Cancer, în 
corelație cu studii epidemiologice detaliate 
privind factorii de risc și stilul de viață la nivelul 
pacienților diagnosticați, pot contribui în viitor 
la o mai bună înțelegere a etiopatogeniei 
acestei boli. Deoarece recidiva carcinomului 
urotelial este frecvent întâlnită, cercetările 
viitoare pot elucida totodată dacă aceiași 
factori de risc joacă un rol în apariția/ 
prevenirea recidivei carcinomului urotelial.

2. Diagnostic precoce

Diagnosticul precoce este esențial pentru a 
îmbunătăți rata de vindecare și supraviețuire în 
cazul tuturor afecțiunilor oncologice, inclusiv în 
cazul pacienților cu carcinom urotelial. 25-50% 
dintre cazuri sunt diagnosticate în stadii 
avansate, după ce boala a invadat stratul 
muscular al vezicii urinare sau au apărut 
metastaze. Medicii de familie pot contribui în 
mai mare măsură la direcționarea pacienților 
cu simptome de debut către medicii specialiști. 
Includerea carcinomului urotelial în programe 
și proiecte cu speci�c de educație medicală 
continuă pentru medicii de familie poate 
sprijini diagnosticarea precoce a acestei 
afecțiuni, în special pentru pacientele de sex 
feminin unde rata de supraviețuire este 
constant mai redusă decât în cazul bărbaților. 

3. Managementul interdisciplinar al 
pacientului

Existența echipelor inter-disciplinare implicate 
în managementul pacienților oncologici 
reprezintă un deziderat important pentru 
creșterea calității serviciilor speci�ce de 
sănătate pentru acești pacienți. Cu toate 
acestea, constituirea și funcționarea lor în 
practica de zi cu zi este provocatoare în 
contextul heterogenității structurale a 
instituțiilor de sănătate și a numărului mare de 
pacienți tratați/medic din România. În 
carcinomul urotelial, accesul pacienților la 
tratamentul multidisciplinar (urologie, 
oncologie, radioterapie, anatomie patologică, 
radiologie, psiho-oncologie, �zioterapie, suport 
pentru reinserție socială, îngrijiri paleative) este 
cu atât mai important cu cât nevoile speci�ce 
de îngrijire ale acestor pacienți sunt complexe. 

Este necesară identi�carea de soluții la nivel 
național și local, care să permită constituirea și 
funcționarea structurilor interdisciplinare. 
Existența soluțiilor tehnologice care permit 
comunicare rapidă și facilă poate reprezenta o 
oportunitate de explorat pentru soluționarea 
acestei probleme.

4. Acces la noile opțiuni de tratament 
disponibile

În carcinomul urotelial, unde majoritatea 
pacienților sunt vârstnici și prezintă 
comorbidități asociate, identi�carea de soluții 
terapeutice cu un raport e�ciență- 
tolerabilitate bun rămâne una dintre cele mai 
importante nevoi. Această situație este cu 
atât mai dramatică cu cât aproximativ 50% 
dintre pacienții cu carcinom urotelial 
metastatic2 nu sunt eligibili pentru 
tratamentul chimioterapic pe bază de 
cisplatin, ceea ce reduce dramatic opțiunile 
de tratament și șansele de prelungire a 
supraviețuirii acestor bolnavi.

La nivel internațional, investițiile în cercetarea 
speci�că au fost mai degrabă limitate, 
comparativ cu prevalența și complexitatea 
acestei afecțiuni. Acest fapt s-a re�ectat în 
progresele modeste în identi�carea de noi 
soluții terapeutice, limitate timp de mai 
multe decenii doar la chimioterapice. În 
ultimii ani, apariția imunoterapiei și 
rezultatele sale pozitive în tratamentul 
pacienților oncologici au creat premise 
pentru gestionarea mai bună a pacienților cu 
carcinom urotelial. Pe lângă e�ciență, aceste 
tratamente vin cu o tolerabilitate semni�cativ 
mai bună și creșterea calității vieții pacienților. 

În 18 mai 2016, atezolizumab a devenit prima 
imunoterapie care a obținut aprobarea FDA 
pentru tratamentul pacienților cu carcinom 
urotelial avansat/metastatic (aprobarea EMA 
a urmat, în septembrie 2017, pentru 
carcinomul urotelial metastatic rezistent la 
platină). Alte 4 produse din aceeași clasă 
terapeutică au primit aprobarea pentru 
utilizare în carcinomul urotelial 
(pembrolizumab, nivolumab, durvalumab, 
avelumab). 

Trei dintre aceste produse sunt disponibile și 
în România, �ind accesibile pentru alte 
patologii oncologice (melanom, cancer renal, 
cancer pulmonar și limfom Hodgkin) dar nu 
și pentru pacienții cu carcinom urotelial. 

Pacienții români cu carcinom urotelial au 
nevoie la rândul lor de acces sustenabil la 
imunoterapiile oncologice, prin actualizarea 
constantă a listei medicamentelor gratuite și 
compensate, încheierea cu celeritate a 
contractelor cost-volum și publicarea rapidă 
a protocoalelor terapeutice aferente.

5. Cercetare pentru identi�carea de noi 
soluții terapeutice și bio-markeri speci�ci

Pe plan internațional, studiile clinice în 
derulare privind carcinomul urotelial 
explorează opțiunile terapeutice noi, �e ca 
monoterapie �e în asociere cu chimioterapie, 
alte imunoterapii sau terapii țintite. Alte 
direcții de tratament – molecule mici 
(CPI-444), terapie cu celule adoptive, 
vaccinoterapie, terapii țintite – sunt în curs de 
dezvoltare, oferind premise pentru 
identi�carea de noi alternative terapeutice cu 
pro�l de e�ciență și siguranță superior 
opțiunilor actuale. 

Având în vedere caracterul heterogen al 
acestei boli, este necesară totodată 
depistarea unor bio-markeri speci�ci pentru a 
identi�ca potențialul agresiv și de 
metastazare în carcinomul urotelial, pentru a 
putea ajuta la îmbunătățirea prognosticului și 
supraviețuirii acestor pacienți. În egală 
măsură, utilizarea biomarkerilor pentru a 
anticipa răspunsul la anumite medicamente 
poate ajuta la selectarea pacienților care vor 
bene�a de anumite terapii, ajutând la 
evitarea costurilor și toxicitățile adiacente 
unor tratamente ce nu ar aduce niciun 
bene�ciu.

În viitorul apropiat, este de așteptat ca pe 
plan internațional să �e disponibile noi soluții 
de evaluare și tratament a pacienților cu 
carcinom urotelial. În acest context, este 
necesară asumarea politică a necesității de a 
prelua și implementa aceste opțiuni noi la 
nivel local, în bene�ciul pacienților români. 

6. Suport pentru reinserția familială și 
socială
Implicațiile psiho-sociale în cazul pacienților 
cu carcinom urotelial sunt semni�cativ mai 
ridicate decât în cazul altor pacienți 
oncologici. Separat de impactul 
diagnosticului de cancer în sine, soluțiile 
terapeutice chirurugicale – în special 
cistectomia radicală (extirparea vezicii urinare, 
a ganglionilor limfatici și parțial a organelor 
vecine) – au consecințe importante asupra 
vieții de zi cu zi a pacientului și familiei 
acestuia. 
În 2017, 4.035 pacienți cu carcinom urotelial 
au suferit cistectomie radicală, 
iar 823 pacienți au suferit rezecții parțiale ale 
vezicii urinare. Cistectomia radicală duce la 
pierderea funcției vezicii urinare, respectiv la 
posibilitatea de a stoca urina. Există mai 
multe opțiuni chirurgicale pentru a colecta și 
devia urina, în interiorul sau în exteriorul 
corpului, toate având impact asupra rutinei și 
igienei zilnice a pacientului, dar și asupra 
imaginii de sine și a modului în care se 
raportează la mediul familial și social. 
Întreținerea diversiunii urinare implică atenție 
și îngrijiri speciale, în contextul riscului de 
apariție a infecțiilor secundare la nivelul 
rinichilor. 
Totodată, rezecția organelor pelvine implicată 
de cistectomia radicală poate duce la 
disfuncții sexuale și la pierderea capacității de 
a avea copii. Îndepărtarea chirugicală a 
ganglionilor limfatici din pelvis sau abdomen 
poate conduce la limfedem (acumularea 
limfei în picioare cu um�area acestora). 
Suportul psihologic specializat, precum și 
suportul social, inclusiv îngrijiri la domiciliu 
sau paleative, reprezintă nevoi speci�ce 
pentru pacienții care se confruntă cu 
provocările acestei boli. Grupurile și 
programele de suport precum și serviciile 
speci�ce reprezintă o categorie de nevoi 
neacoperite pentru această categorie de 
pacienți. Este necesar dialogul concret cu 
asociațiile profesionale medicale și asociațiile 
de pacienți, pentru a identi�ca măsurile și 

acțiunile concrete, precum și prioritizarea și 
demararea acțiunilor concrete de suport. 
Totodată, realizarea intervențiilor de 
reconstrucție vezicală pentru un număr mai 
mare de pacienți poate contribui la mai buna 
gestionare a implicațiilor cistectomiei, pe 
termen mediu și lung. 
Pe baza tuturor datelor disponibile, 
concluzionăm că anumite aspecte legate de 
prevenirea bolii, tratamentul și îngrijirea 
pacienților cu cancer și în special a 
pacienților cu carcinom urotelial sunt cu 
siguranță perfectibile și pot � adresate prin 
măsuri concrete. 
Prioritizând, includerea imunoterapiei în 
arsenalul teraputic pentru tratamentul 
carcinomului urotelial în România este 
probabil cel mai important aspect, care 
trebuie adresat rapid din considerente 
deopotrivă medicale și etice. Imunoterapia 
este accesibilă în prezent în țara noastră 
pentru pacienții cu anumite tipuri de cancer 
(melanom, cancer renal, cancer pulmonar și 
limfom Hodgkin) dar nu și pentru pacienții cu 
carcinom urotelial, deși studiile dovedesc un 
raport e�ciență-tolerabilitate superioară 
chimioterapiei în carcinomul urotelial. 
Această situație creează în fapt inegalități de 
șanse între pacienți care suferă de malignități 
diferite, care trebuie corectate.
Linia a doua de acțiuni include suportul 
pentru reinserția socială și familială a 
pacienților cu carcinom urotelial. Considerăm 
de asemenea important să se continue 
eforturile legislative pentru limitarea 
consumului de tutun și expunerii 
ocupaționale la factori cu potențial 
carcinogen, pentru a reduce incidența bolii 
pe termen lung, protejând generațiile 
viitoare. În viitor, eforturile de 
cercetare-dezvoltare internațională vor duce 
la disponibilitatea de bio-markeri speci�ci și 
de noi soluții terapeutice pentru acești 
pacienți. La nivel local, este nevoie să existe 
înțelegerea și susținerea politică pentru 
accesul pacienților români la aceste soluții 
inovatoare.

Nu în ultimul rând, sunt importante 
intervențiile speci�ce în cadrul sistemului de 
sănătate. Creșterea implicării medicului de 
familie în identi�carea pacienților la risc, 
diagnosticarea precoce a pacienților, 
existența Registrului Național de Cancer și 
mai bună colectare a datelor epidemiologice 
speci�ce, constituirea pe scară largă a 
echipelor multi-disciplinare pentru 
managementul pacienților oncologici sunt 
aspecte care trebuie adresate în cadrul unor 
planuri de acțiune concrete pe termen scurt, 
mediu și lung. 

Considerăm că prezenta analiză poate 
reprezenta un catalizator pentru realizarea 
unor pași ulteriori importanți spre un 
management mai bun al problematicii 
complexe generate de cancinomul urotelial. 
Dialogul deschis pe marginea acestui subiect 
este singura cale pentru a identi�ca 
modalitățile prin care aceste nevoi pot � 
adresate, pentru a oferi mai multe opțiuni și 
speranță persoanelor afectate de carcinomul 
urotelial și a limita incidența acestei boli pe 
termen lung.
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pacient, cu nevoi speci�ce care în prezent 
sunt incomplet cunoscute și înțelese de 
populație și factorii de decizie. În 
consecință, carcinomul urotelial este 
adesea neprioritizat în zona deciziilor ce 
pot schimba situația actuală în bene�ciul 
acestor pacienți.

O direcție importantă de acțiune este 
prevenirea bolii, cu reducere așteptată a 
prevalenței pe termen mediu și lung. În 1985, 
Comunitatea Europeană a lansat primul 
program Europa Împotriva Cancerului 
(Europe Against Cancer Program). Comisia 
Europeană a dezvoltat de atunci politici care 
adresează probleme cu implicații importante 

pentru sănătate, inclusiv principalii factori de 
risc pentru apariția cancerelor. Primele 
directive împotriva fumatului (1992), 
marketing-ului și utilizării anumitor reziduuri 
periculoase conexe unor produse speci�ce 
(1990) și respectiv expunerii la factori 
carcinogeni la muncă (1990) au fost adoptate 
și sunt în vigoare de peste 25 de ani. România 
s-a aliniat acestor măsuri legislative, 
construind la rândul său cadrul legislativ ce 
limitează fumatul și expunerea la noxe. 

Este însă deopotrivă important să creștem 
supraviețuirea și calitatea vieții persoanelor 
care se confruntă în prezent cu această boală. 
În cadrul primei întâlniri dedicate 
carcinomului urotelial la nivelul Parlamentului 
European în 2013, această boală a fost 
descrisă ca �ind ”cancerul uitat” (”the 
forgotten cancer”), din cauza progreselor 
reduse realizate în adresarea nevoilor sale 
speci�ce. Mai multe arii de nevoi neacoperite 
sunt identi�cate atât la nivel internațional cât 
și local, �ind necesare intervenții susținute pe 
mai multe planuri pentru a schimba situația 
existentă la acest moment. 

Analiza situației actuale din România, în 
context european și internațional, a condus la 
identi�carea a 6 arii importante de 
intervenție descrise în continuare, de�nite pe 
baza nevoilor neacoperite din prezent. Pentru 
adresarea lor, sunt necesare măsuri și acțiuni 
cumulate vizând prevenirea și diagnosticarea 
precoce a bolii, susținerea tratamentelor 
inovatoare deja disponibile și angajamentul 
de a susține alte soluții terapeutice 
disponibile în viitor. Totodată, este necesară 
dezvoltarea serviciilor pentru reinserția 
psiho-socială a persoanelor afectate de 
această boală. Aceste intervenții pot 
contribui la creșterea duratei și calității vieții 
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pacienților actuali și a celor care urmează să �e 
diagnosticați în anii următori, precum și la 
reducerea incidenței acestui tip de cancer pe 
termen mediu și lung.

Adresarea unora dintre nevoile identi�cate 
implică măsuri legislative, în timp ce în alte 
situații măsurile organizatorice sau alocarea de 
fonduri și resurse reprezintă soluția potrivită. O 
parte dintre problemele semnalate pot � 
adresate rapid, de exemplu susținerea 
�nanciară a medicamentelor inovatoare deja 
disponibile, în timp ce în alte cazuri sunt 
necesare intervenții pe termen lung, inclusiv în 
zona comunicării și schimbării de 
comportamente. 

Arii de intervenție identi�cate în 
carcinomul urotelial în România

1. Prevenția bolii

Prevenirea apariției carcinomului urotelial este 
parțial posibilă, având în vedere factorii de risc 
implicați. Fumatul și expunerea ocupațională la 
factori carcinogenetici sunt implicați în apariția 
a peste jumătate dintre cazurile diagnosticate. 
Campaniile de educație a populației și măsurile 
legislative care limitează consumul de tutun și 
expunerea ocupațională la factori toxici pot 
contribui substanțial la reducerea incidenței 
acestei boli în viitor. 

Existența Registrului Național de Cancer, în 
corelație cu studii epidemiologice detaliate 
privind factorii de risc și stilul de viață la nivelul 
pacienților diagnosticați, pot contribui în viitor 
la o mai bună înțelegere a etiopatogeniei 
acestei boli. Deoarece recidiva carcinomului 
urotelial este frecvent întâlnită, cercetările 
viitoare pot elucida totodată dacă aceiași 
factori de risc joacă un rol în apariția/ 
prevenirea recidivei carcinomului urotelial.

2. Diagnostic precoce

Diagnosticul precoce este esențial pentru a 
îmbunătăți rata de vindecare și supraviețuire în 
cazul tuturor afecțiunilor oncologice, inclusiv în 
cazul pacienților cu carcinom urotelial. 25-50% 
dintre cazuri sunt diagnosticate în stadii 
avansate, după ce boala a invadat stratul 
muscular al vezicii urinare sau au apărut 
metastaze. Medicii de familie pot contribui în 
mai mare măsură la direcționarea pacienților 
cu simptome de debut către medicii specialiști. 
Includerea carcinomului urotelial în programe 
și proiecte cu speci�c de educație medicală 
continuă pentru medicii de familie poate 
sprijini diagnosticarea precoce a acestei 
afecțiuni, în special pentru pacientele de sex 
feminin unde rata de supraviețuire este 
constant mai redusă decât în cazul bărbaților. 

3. Managementul interdisciplinar al 
pacientului

Existența echipelor inter-disciplinare implicate 
în managementul pacienților oncologici 
reprezintă un deziderat important pentru 
creșterea calității serviciilor speci�ce de 
sănătate pentru acești pacienți. Cu toate 
acestea, constituirea și funcționarea lor în 
practica de zi cu zi este provocatoare în 
contextul heterogenității structurale a 
instituțiilor de sănătate și a numărului mare de 
pacienți tratați/medic din România. În 
carcinomul urotelial, accesul pacienților la 
tratamentul multidisciplinar (urologie, 
oncologie, radioterapie, anatomie patologică, 
radiologie, psiho-oncologie, �zioterapie, suport 
pentru reinserție socială, îngrijiri paleative) este 
cu atât mai important cu cât nevoile speci�ce 
de îngrijire ale acestor pacienți sunt complexe. 

Este necesară identi�carea de soluții la nivel 
național și local, care să permită constituirea și 
funcționarea structurilor interdisciplinare. 
Existența soluțiilor tehnologice care permit 
comunicare rapidă și facilă poate reprezenta o 
oportunitate de explorat pentru soluționarea 
acestei probleme.

4. Acces la noile opțiuni de tratament 
disponibile

În carcinomul urotelial, unde majoritatea 
pacienților sunt vârstnici și prezintă 
comorbidități asociate, identi�carea de soluții 
terapeutice cu un raport e�ciență- 
tolerabilitate bun rămâne una dintre cele mai 
importante nevoi. Această situație este cu 
atât mai dramatică cu cât aproximativ 50% 
dintre pacienții cu carcinom urotelial 
metastatic2 nu sunt eligibili pentru 
tratamentul chimioterapic pe bază de 
cisplatin, ceea ce reduce dramatic opțiunile 
de tratament și șansele de prelungire a 
supraviețuirii acestor bolnavi.

La nivel internațional, investițiile în cercetarea 
speci�că au fost mai degrabă limitate, 
comparativ cu prevalența și complexitatea 
acestei afecțiuni. Acest fapt s-a re�ectat în 
progresele modeste în identi�carea de noi 
soluții terapeutice, limitate timp de mai 
multe decenii doar la chimioterapice. În 
ultimii ani, apariția imunoterapiei și 
rezultatele sale pozitive în tratamentul 
pacienților oncologici au creat premise 
pentru gestionarea mai bună a pacienților cu 
carcinom urotelial. Pe lângă e�ciență, aceste 
tratamente vin cu o tolerabilitate semni�cativ 
mai bună și creșterea calității vieții pacienților. 

În 18 mai 2016, atezolizumab a devenit prima 
imunoterapie care a obținut aprobarea FDA 
pentru tratamentul pacienților cu carcinom 
urotelial avansat/metastatic (aprobarea EMA 
a urmat, în septembrie 2017, pentru 
carcinomul urotelial metastatic rezistent la 
platină). Alte 4 produse din aceeași clasă 
terapeutică au primit aprobarea pentru 
utilizare în carcinomul urotelial 
(pembrolizumab, nivolumab, durvalumab, 
avelumab). 

Trei dintre aceste produse sunt disponibile și 
în România, �ind accesibile pentru alte 
patologii oncologice (melanom, cancer renal, 
cancer pulmonar și limfom Hodgkin) dar nu 
și pentru pacienții cu carcinom urotelial. 

Pacienții români cu carcinom urotelial au 
nevoie la rândul lor de acces sustenabil la 
imunoterapiile oncologice, prin actualizarea 
constantă a listei medicamentelor gratuite și 
compensate, încheierea cu celeritate a 
contractelor cost-volum și publicarea rapidă 
a protocoalelor terapeutice aferente.

5. Cercetare pentru identi�carea de noi 
soluții terapeutice și bio-markeri speci�ci

Pe plan internațional, studiile clinice în 
derulare privind carcinomul urotelial 
explorează opțiunile terapeutice noi, �e ca 
monoterapie �e în asociere cu chimioterapie, 
alte imunoterapii sau terapii țintite. Alte 
direcții de tratament – molecule mici 
(CPI-444), terapie cu celule adoptive, 
vaccinoterapie, terapii țintite – sunt în curs de 
dezvoltare, oferind premise pentru 
identi�carea de noi alternative terapeutice cu 
pro�l de e�ciență și siguranță superior 
opțiunilor actuale. 

Având în vedere caracterul heterogen al 
acestei boli, este necesară totodată 
depistarea unor bio-markeri speci�ci pentru a 
identi�ca potențialul agresiv și de 
metastazare în carcinomul urotelial, pentru a 
putea ajuta la îmbunătățirea prognosticului și 
supraviețuirii acestor pacienți. În egală 
măsură, utilizarea biomarkerilor pentru a 
anticipa răspunsul la anumite medicamente 
poate ajuta la selectarea pacienților care vor 
bene�a de anumite terapii, ajutând la 
evitarea costurilor și toxicitățile adiacente 
unor tratamente ce nu ar aduce niciun 
bene�ciu.

În viitorul apropiat, este de așteptat ca pe 
plan internațional să �e disponibile noi soluții 
de evaluare și tratament a pacienților cu 
carcinom urotelial. În acest context, este 
necesară asumarea politică a necesității de a 
prelua și implementa aceste opțiuni noi la 
nivel local, în bene�ciul pacienților români. 

6. Suport pentru reinserția familială și 
socială
Implicațiile psiho-sociale în cazul pacienților 
cu carcinom urotelial sunt semni�cativ mai 
ridicate decât în cazul altor pacienți 
oncologici. Separat de impactul 
diagnosticului de cancer în sine, soluțiile 
terapeutice chirurugicale – în special 
cistectomia radicală (extirparea vezicii urinare, 
a ganglionilor limfatici și parțial a organelor 
vecine) – au consecințe importante asupra 
vieții de zi cu zi a pacientului și familiei 
acestuia. 
În 2017, 4.035 pacienți cu carcinom urotelial 
au suferit cistectomie radicală, 
iar 823 pacienți au suferit rezecții parțiale ale 
vezicii urinare. Cistectomia radicală duce la 
pierderea funcției vezicii urinare, respectiv la 
posibilitatea de a stoca urina. Există mai 
multe opțiuni chirurgicale pentru a colecta și 
devia urina, în interiorul sau în exteriorul 
corpului, toate având impact asupra rutinei și 
igienei zilnice a pacientului, dar și asupra 
imaginii de sine și a modului în care se 
raportează la mediul familial și social. 
Întreținerea diversiunii urinare implică atenție 
și îngrijiri speciale, în contextul riscului de 
apariție a infecțiilor secundare la nivelul 
rinichilor. 
Totodată, rezecția organelor pelvine implicată 
de cistectomia radicală poate duce la 
disfuncții sexuale și la pierderea capacității de 
a avea copii. Îndepărtarea chirugicală a 
ganglionilor limfatici din pelvis sau abdomen 
poate conduce la limfedem (acumularea 
limfei în picioare cu um�area acestora). 
Suportul psihologic specializat, precum și 
suportul social, inclusiv îngrijiri la domiciliu 
sau paleative, reprezintă nevoi speci�ce 
pentru pacienții care se confruntă cu 
provocările acestei boli. Grupurile și 
programele de suport precum și serviciile 
speci�ce reprezintă o categorie de nevoi 
neacoperite pentru această categorie de 
pacienți. Este necesar dialogul concret cu 
asociațiile profesionale medicale și asociațiile 
de pacienți, pentru a identi�ca măsurile și 

acțiunile concrete, precum și prioritizarea și 
demararea acțiunilor concrete de suport. 
Totodată, realizarea intervențiilor de 
reconstrucție vezicală pentru un număr mai 
mare de pacienți poate contribui la mai buna 
gestionare a implicațiilor cistectomiei, pe 
termen mediu și lung. 
Pe baza tuturor datelor disponibile, 
concluzionăm că anumite aspecte legate de 
prevenirea bolii, tratamentul și îngrijirea 
pacienților cu cancer și în special a 
pacienților cu carcinom urotelial sunt cu 
siguranță perfectibile și pot � adresate prin 
măsuri concrete. 
Prioritizând, includerea imunoterapiei în 
arsenalul teraputic pentru tratamentul 
carcinomului urotelial în România este 
probabil cel mai important aspect, care 
trebuie adresat rapid din considerente 
deopotrivă medicale și etice. Imunoterapia 
este accesibilă în prezent în țara noastră 
pentru pacienții cu anumite tipuri de cancer 
(melanom, cancer renal, cancer pulmonar și 
limfom Hodgkin) dar nu și pentru pacienții cu 
carcinom urotelial, deși studiile dovedesc un 
raport e�ciență-tolerabilitate superioară 
chimioterapiei în carcinomul urotelial. 
Această situație creează în fapt inegalități de 
șanse între pacienți care suferă de malignități 
diferite, care trebuie corectate.
Linia a doua de acțiuni include suportul 
pentru reinserția socială și familială a 
pacienților cu carcinom urotelial. Considerăm 
de asemenea important să se continue 
eforturile legislative pentru limitarea 
consumului de tutun și expunerii 
ocupaționale la factori cu potențial 
carcinogen, pentru a reduce incidența bolii 
pe termen lung, protejând generațiile 
viitoare. În viitor, eforturile de 
cercetare-dezvoltare internațională vor duce 
la disponibilitatea de bio-markeri speci�ci și 
de noi soluții terapeutice pentru acești 
pacienți. La nivel local, este nevoie să existe 
înțelegerea și susținerea politică pentru 
accesul pacienților români la aceste soluții 
inovatoare.

Nu în ultimul rând, sunt importante 
intervențiile speci�ce în cadrul sistemului de 
sănătate. Creșterea implicării medicului de 
familie în identi�carea pacienților la risc, 
diagnosticarea precoce a pacienților, 
existența Registrului Național de Cancer și 
mai bună colectare a datelor epidemiologice 
speci�ce, constituirea pe scară largă a 
echipelor multi-disciplinare pentru 
managementul pacienților oncologici sunt 
aspecte care trebuie adresate în cadrul unor 
planuri de acțiune concrete pe termen scurt, 
mediu și lung. 

Considerăm că prezenta analiză poate 
reprezenta un catalizator pentru realizarea 
unor pași ulteriori importanți spre un 
management mai bun al problematicii 
complexe generate de cancinomul urotelial. 
Dialogul deschis pe marginea acestui subiect 
este singura cale pentru a identi�ca 
modalitățile prin care aceste nevoi pot � 
adresate, pentru a oferi mai multe opțiuni și 
speranță persoanelor afectate de carcinomul 
urotelial și a limita incidența acestei boli pe 
termen lung.
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În România, peste 18.000 de persoane trăiesc 
în prezent cu carcinom urotelial, aproximativ 
2500 de cazuri �ind identi�cate în �ecare an, 
cu predilecție la nivelul bărbaților peste 65 de 
ani.1 Ratele de vindecare sunt relativ modeste 
(rate ridicate de recurență a tumorilor 
inițiale), iar impactul bolii asupra calității vieții 
pacienților este semni�cativ. 

Investigațiile, repetate periodic pentru 
monitorizarea evoluției bolii, au caracter 
invaziv (cistoscopii cu rezecții tumorale 
endoscopice), iar intervențiile chirurgicale cu 
rol curativ sau paleativ (în special cistectomia 
radicală) au consecințe medicale și 
psiho-sociale semni�cative. Tratamentele 
citostatice disponibile au toxicități secundare 
importante care limitează utilizarea lor pe 
pro�lul de vârstă și comorbidități tipic acestor 
pacienți. Astfel, dintre pacienții a�ați în stadiul 
metastatic al bolii, doar jumătate sunt eligibili 
pentru chimioterapia pe bază de cisplatin 
care poate prelungi supraviețuirea.2

Caracteristicile carcinomului urotelial 
construiesc un pro�l particular de 
pacient, cu nevoi speci�ce care în prezent 
sunt incomplet cunoscute și înțelese de 
populație și factorii de decizie. În 
consecință, carcinomul urotelial este 
adesea neprioritizat în zona deciziilor ce 
pot schimba situația actuală în bene�ciul 
acestor pacienți.

O direcție importantă de acțiune este 
prevenirea bolii, cu reducere așteptată a 
prevalenței pe termen mediu și lung. În 1985, 
Comunitatea Europeană a lansat primul 
program Europa Împotriva Cancerului 
(Europe Against Cancer Program). Comisia 
Europeană a dezvoltat de atunci politici care 
adresează probleme cu implicații importante 

pentru sănătate, inclusiv principalii factori de 
risc pentru apariția cancerelor. Primele 
directive împotriva fumatului (1992), 
marketing-ului și utilizării anumitor reziduuri 
periculoase conexe unor produse speci�ce 
(1990) și respectiv expunerii la factori 
carcinogeni la muncă (1990) au fost adoptate 
și sunt în vigoare de peste 25 de ani. România 
s-a aliniat acestor măsuri legislative, 
construind la rândul său cadrul legislativ ce 
limitează fumatul și expunerea la noxe. 

Este însă deopotrivă important să creștem 
supraviețuirea și calitatea vieții persoanelor 
care se confruntă în prezent cu această boală. 
În cadrul primei întâlniri dedicate 
carcinomului urotelial la nivelul Parlamentului 
European în 2013, această boală a fost 
descrisă ca �ind ”cancerul uitat” (”the 
forgotten cancer”), din cauza progreselor 
reduse realizate în adresarea nevoilor sale 
speci�ce. Mai multe arii de nevoi neacoperite 
sunt identi�cate atât la nivel internațional cât 
și local, �ind necesare intervenții susținute pe 
mai multe planuri pentru a schimba situația 
existentă la acest moment. 

Analiza situației actuale din România, în 
context european și internațional, a condus la 
identi�carea a 6 arii importante de 
intervenție descrise în continuare, de�nite pe 
baza nevoilor neacoperite din prezent. Pentru 
adresarea lor, sunt necesare măsuri și acțiuni 
cumulate vizând prevenirea și diagnosticarea 
precoce a bolii, susținerea tratamentelor 
inovatoare deja disponibile și angajamentul 
de a susține alte soluții terapeutice 
disponibile în viitor. Totodată, este necesară 
dezvoltarea serviciilor pentru reinserția 
psiho-socială a persoanelor afectate de 
această boală. Aceste intervenții pot 
contribui la creșterea duratei și calității vieții 

pacienților actuali și a celor care urmează să �e 
diagnosticați în anii următori, precum și la 
reducerea incidenței acestui tip de cancer pe 
termen mediu și lung.

Adresarea unora dintre nevoile identi�cate 
implică măsuri legislative, în timp ce în alte 
situații măsurile organizatorice sau alocarea de 
fonduri și resurse reprezintă soluția potrivită. O 
parte dintre problemele semnalate pot � 
adresate rapid, de exemplu susținerea 
�nanciară a medicamentelor inovatoare deja 
disponibile, în timp ce în alte cazuri sunt 
necesare intervenții pe termen lung, inclusiv în 
zona comunicării și schimbării de 
comportamente. 

Arii de intervenție identi�cate în 
carcinomul urotelial în România

1. Prevenția bolii

Prevenirea apariției carcinomului urotelial este 
parțial posibilă, având în vedere factorii de risc 
implicați. Fumatul și expunerea ocupațională la 
factori carcinogenetici sunt implicați în apariția 
a peste jumătate dintre cazurile diagnosticate. 
Campaniile de educație a populației și măsurile 
legislative care limitează consumul de tutun și 
expunerea ocupațională la factori toxici pot 
contribui substanțial la reducerea incidenței 
acestei boli în viitor. 

Existența Registrului Național de Cancer, în 
corelație cu studii epidemiologice detaliate 
privind factorii de risc și stilul de viață la nivelul 
pacienților diagnosticați, pot contribui în viitor 
la o mai bună înțelegere a etiopatogeniei 
acestei boli. Deoarece recidiva carcinomului 
urotelial este frecvent întâlnită, cercetările 
viitoare pot elucida totodată dacă aceiași 
factori de risc joacă un rol în apariția/ 
prevenirea recidivei carcinomului urotelial.

2. Diagnostic precoce

Diagnosticul precoce este esențial pentru a 
îmbunătăți rata de vindecare și supraviețuire în 
cazul tuturor afecțiunilor oncologice, inclusiv în 
cazul pacienților cu carcinom urotelial. 25-50% 
dintre cazuri sunt diagnosticate în stadii 
avansate, după ce boala a invadat stratul 
muscular al vezicii urinare sau au apărut 
metastaze. Medicii de familie pot contribui în 
mai mare măsură la direcționarea pacienților 
cu simptome de debut către medicii specialiști. 
Includerea carcinomului urotelial în programe 
și proiecte cu speci�c de educație medicală 
continuă pentru medicii de familie poate 
sprijini diagnosticarea precoce a acestei 
afecțiuni, în special pentru pacientele de sex 
feminin unde rata de supraviețuire este 
constant mai redusă decât în cazul bărbaților. 

3. Managementul interdisciplinar al 
pacientului

Existența echipelor inter-disciplinare implicate 
în managementul pacienților oncologici 
reprezintă un deziderat important pentru 
creșterea calității serviciilor speci�ce de 
sănătate pentru acești pacienți. Cu toate 
acestea, constituirea și funcționarea lor în 
practica de zi cu zi este provocatoare în 
contextul heterogenității structurale a 
instituțiilor de sănătate și a numărului mare de 
pacienți tratați/medic din România. În 
carcinomul urotelial, accesul pacienților la 
tratamentul multidisciplinar (urologie, 
oncologie, radioterapie, anatomie patologică, 
radiologie, psiho-oncologie, �zioterapie, suport 
pentru reinserție socială, îngrijiri paleative) este 
cu atât mai important cu cât nevoile speci�ce 
de îngrijire ale acestor pacienți sunt complexe. 

Este necesară identi�carea de soluții la nivel 
național și local, care să permită constituirea și 
funcționarea structurilor interdisciplinare. 
Existența soluțiilor tehnologice care permit 
comunicare rapidă și facilă poate reprezenta o 
oportunitate de explorat pentru soluționarea 
acestei probleme.
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4. Acces la noile opțiuni de tratament 
disponibile

În carcinomul urotelial, unde majoritatea 
pacienților sunt vârstnici și prezintă 
comorbidități asociate, identi�carea de soluții 
terapeutice cu un raport e�ciență- 
tolerabilitate bun rămâne una dintre cele mai 
importante nevoi. Această situație este cu 
atât mai dramatică cu cât aproximativ 50% 
dintre pacienții cu carcinom urotelial 
metastatic2 nu sunt eligibili pentru 
tratamentul chimioterapic pe bază de 
cisplatin, ceea ce reduce dramatic opțiunile 
de tratament și șansele de prelungire a 
supraviețuirii acestor bolnavi.

La nivel internațional, investițiile în cercetarea 
speci�că au fost mai degrabă limitate, 
comparativ cu prevalența și complexitatea 
acestei afecțiuni. Acest fapt s-a re�ectat în 
progresele modeste în identi�carea de noi 
soluții terapeutice, limitate timp de mai 
multe decenii doar la chimioterapice. În 
ultimii ani, apariția imunoterapiei și 
rezultatele sale pozitive în tratamentul 
pacienților oncologici au creat premise 
pentru gestionarea mai bună a pacienților cu 
carcinom urotelial. Pe lângă e�ciență, aceste 
tratamente vin cu o tolerabilitate semni�cativ 
mai bună și creșterea calității vieții pacienților. 

În 18 mai 2016, atezolizumab a devenit prima 
imunoterapie care a obținut aprobarea FDA 
pentru tratamentul pacienților cu carcinom 
urotelial avansat/metastatic (aprobarea EMA 
a urmat, în septembrie 2017, pentru 
carcinomul urotelial metastatic rezistent la 
platină). Alte 4 produse din aceeași clasă 
terapeutică au primit aprobarea pentru 
utilizare în carcinomul urotelial 
(pembrolizumab, nivolumab, durvalumab, 
avelumab). 

Trei dintre aceste produse sunt disponibile și 
în România, �ind accesibile pentru alte 
patologii oncologice (melanom, cancer renal, 
cancer pulmonar și limfom Hodgkin) dar nu 
și pentru pacienții cu carcinom urotelial. 

Pacienții români cu carcinom urotelial au 
nevoie la rândul lor de acces sustenabil la 
imunoterapiile oncologice, prin actualizarea 
constantă a listei medicamentelor gratuite și 
compensate, încheierea cu celeritate a 
contractelor cost-volum și publicarea rapidă 
a protocoalelor terapeutice aferente.

5. Cercetare pentru identi�carea de noi 
soluții terapeutice și bio-markeri speci�ci

Pe plan internațional, studiile clinice în 
derulare privind carcinomul urotelial 
explorează opțiunile terapeutice noi, �e ca 
monoterapie �e în asociere cu chimioterapie, 
alte imunoterapii sau terapii țintite. Alte 
direcții de tratament – molecule mici 
(CPI-444), terapie cu celule adoptive, 
vaccinoterapie, terapii țintite – sunt în curs de 
dezvoltare, oferind premise pentru 
identi�carea de noi alternative terapeutice cu 
pro�l de e�ciență și siguranță superior 
opțiunilor actuale. 

Având în vedere caracterul heterogen al 
acestei boli, este necesară totodată 
depistarea unor bio-markeri speci�ci pentru a 
identi�ca potențialul agresiv și de 
metastazare în carcinomul urotelial, pentru a 
putea ajuta la îmbunătățirea prognosticului și 
supraviețuirii acestor pacienți. În egală 
măsură, utilizarea biomarkerilor pentru a 
anticipa răspunsul la anumite medicamente 
poate ajuta la selectarea pacienților care vor 
bene�a de anumite terapii, ajutând la 
evitarea costurilor și toxicitățile adiacente 
unor tratamente ce nu ar aduce niciun 
bene�ciu.

În viitorul apropiat, este de așteptat ca pe 
plan internațional să �e disponibile noi soluții 
de evaluare și tratament a pacienților cu 
carcinom urotelial. În acest context, este 
necesară asumarea politică a necesității de a 
prelua și implementa aceste opțiuni noi la 
nivel local, în bene�ciul pacienților români. 

6. Suport pentru reinserția familială și 
socială
Implicațiile psiho-sociale în cazul pacienților 
cu carcinom urotelial sunt semni�cativ mai 
ridicate decât în cazul altor pacienți 
oncologici. Separat de impactul 
diagnosticului de cancer în sine, soluțiile 
terapeutice chirurugicale – în special 
cistectomia radicală (extirparea vezicii urinare, 
a ganglionilor limfatici și parțial a organelor 
vecine) – au consecințe importante asupra 
vieții de zi cu zi a pacientului și familiei 
acestuia. 
În 2017, 4.035 pacienți cu carcinom urotelial 
au suferit cistectomie radicală, 
iar 823 pacienți au suferit rezecții parțiale ale 
vezicii urinare. Cistectomia radicală duce la 
pierderea funcției vezicii urinare, respectiv la 
posibilitatea de a stoca urina. Există mai 
multe opțiuni chirurgicale pentru a colecta și 
devia urina, în interiorul sau în exteriorul 
corpului, toate având impact asupra rutinei și 
igienei zilnice a pacientului, dar și asupra 
imaginii de sine și a modului în care se 
raportează la mediul familial și social. 
Întreținerea diversiunii urinare implică atenție 
și îngrijiri speciale, în contextul riscului de 
apariție a infecțiilor secundare la nivelul 
rinichilor. 
Totodată, rezecția organelor pelvine implicată 
de cistectomia radicală poate duce la 
disfuncții sexuale și la pierderea capacității de 
a avea copii. Îndepărtarea chirugicală a 
ganglionilor limfatici din pelvis sau abdomen 
poate conduce la limfedem (acumularea 
limfei în picioare cu um�area acestora). 
Suportul psihologic specializat, precum și 
suportul social, inclusiv îngrijiri la domiciliu 
sau paleative, reprezintă nevoi speci�ce 
pentru pacienții care se confruntă cu 
provocările acestei boli. Grupurile și 
programele de suport precum și serviciile 
speci�ce reprezintă o categorie de nevoi 
neacoperite pentru această categorie de 
pacienți. Este necesar dialogul concret cu 
asociațiile profesionale medicale și asociațiile 
de pacienți, pentru a identi�ca măsurile și 

acțiunile concrete, precum și prioritizarea și 
demararea acțiunilor concrete de suport. 
Totodată, realizarea intervențiilor de 
reconstrucție vezicală pentru un număr mai 
mare de pacienți poate contribui la mai buna 
gestionare a implicațiilor cistectomiei, pe 
termen mediu și lung. 
Pe baza tuturor datelor disponibile, 
concluzionăm că anumite aspecte legate de 
prevenirea bolii, tratamentul și îngrijirea 
pacienților cu cancer și în special a 
pacienților cu carcinom urotelial sunt cu 
siguranță perfectibile și pot � adresate prin 
măsuri concrete. 
Prioritizând, includerea imunoterapiei în 
arsenalul teraputic pentru tratamentul 
carcinomului urotelial în România este 
probabil cel mai important aspect, care 
trebuie adresat rapid din considerente 
deopotrivă medicale și etice. Imunoterapia 
este accesibilă în prezent în țara noastră 
pentru pacienții cu anumite tipuri de cancer 
(melanom, cancer renal, cancer pulmonar și 
limfom Hodgkin) dar nu și pentru pacienții cu 
carcinom urotelial, deși studiile dovedesc un 
raport e�ciență-tolerabilitate superioară 
chimioterapiei în carcinomul urotelial. 
Această situație creează în fapt inegalități de 
șanse între pacienți care suferă de malignități 
diferite, care trebuie corectate.
Linia a doua de acțiuni include suportul 
pentru reinserția socială și familială a 
pacienților cu carcinom urotelial. Considerăm 
de asemenea important să se continue 
eforturile legislative pentru limitarea 
consumului de tutun și expunerii 
ocupaționale la factori cu potențial 
carcinogen, pentru a reduce incidența bolii 
pe termen lung, protejând generațiile 
viitoare. În viitor, eforturile de 
cercetare-dezvoltare internațională vor duce 
la disponibilitatea de bio-markeri speci�ci și 
de noi soluții terapeutice pentru acești 
pacienți. La nivel local, este nevoie să existe 
înțelegerea și susținerea politică pentru 
accesul pacienților români la aceste soluții 
inovatoare.

Nu în ultimul rând, sunt importante 
intervențiile speci�ce în cadrul sistemului de 
sănătate. Creșterea implicării medicului de 
familie în identi�carea pacienților la risc, 
diagnosticarea precoce a pacienților, 
existența Registrului Național de Cancer și 
mai bună colectare a datelor epidemiologice 
speci�ce, constituirea pe scară largă a 
echipelor multi-disciplinare pentru 
managementul pacienților oncologici sunt 
aspecte care trebuie adresate în cadrul unor 
planuri de acțiune concrete pe termen scurt, 
mediu și lung. 

Considerăm că prezenta analiză poate 
reprezenta un catalizator pentru realizarea 
unor pași ulteriori importanți spre un 
management mai bun al problematicii 
complexe generate de cancinomul urotelial. 
Dialogul deschis pe marginea acestui subiect 
este singura cale pentru a identi�ca 
modalitățile prin care aceste nevoi pot � 
adresate, pentru a oferi mai multe opțiuni și 
speranță persoanelor afectate de carcinomul 
urotelial și a limita incidența acestei boli pe 
termen lung.
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În România, peste 18.000 de persoane trăiesc 
în prezent cu carcinom urotelial, aproximativ 
2500 de cazuri �ind identi�cate în �ecare an, 
cu predilecție la nivelul bărbaților peste 65 de 
ani.1 Ratele de vindecare sunt relativ modeste 
(rate ridicate de recurență a tumorilor 
inițiale), iar impactul bolii asupra calității vieții 
pacienților este semni�cativ. 

Investigațiile, repetate periodic pentru 
monitorizarea evoluției bolii, au caracter 
invaziv (cistoscopii cu rezecții tumorale 
endoscopice), iar intervențiile chirurgicale cu 
rol curativ sau paleativ (în special cistectomia 
radicală) au consecințe medicale și 
psiho-sociale semni�cative. Tratamentele 
citostatice disponibile au toxicități secundare 
importante care limitează utilizarea lor pe 
pro�lul de vârstă și comorbidități tipic acestor 
pacienți. Astfel, dintre pacienții a�ați în stadiul 
metastatic al bolii, doar jumătate sunt eligibili 
pentru chimioterapia pe bază de cisplatin 
care poate prelungi supraviețuirea.2

Caracteristicile carcinomului urotelial 
construiesc un pro�l particular de 
pacient, cu nevoi speci�ce care în prezent 
sunt incomplet cunoscute și înțelese de 
populație și factorii de decizie. În 
consecință, carcinomul urotelial este 
adesea neprioritizat în zona deciziilor ce 
pot schimba situația actuală în bene�ciul 
acestor pacienți.

O direcție importantă de acțiune este 
prevenirea bolii, cu reducere așteptată a 
prevalenței pe termen mediu și lung. În 1985, 
Comunitatea Europeană a lansat primul 
program Europa Împotriva Cancerului 
(Europe Against Cancer Program). Comisia 
Europeană a dezvoltat de atunci politici care 
adresează probleme cu implicații importante 

pentru sănătate, inclusiv principalii factori de 
risc pentru apariția cancerelor. Primele 
directive împotriva fumatului (1992), 
marketing-ului și utilizării anumitor reziduuri 
periculoase conexe unor produse speci�ce 
(1990) și respectiv expunerii la factori 
carcinogeni la muncă (1990) au fost adoptate 
și sunt în vigoare de peste 25 de ani. România 
s-a aliniat acestor măsuri legislative, 
construind la rândul său cadrul legislativ ce 
limitează fumatul și expunerea la noxe. 

Este însă deopotrivă important să creștem 
supraviețuirea și calitatea vieții persoanelor 
care se confruntă în prezent cu această boală. 
În cadrul primei întâlniri dedicate 
carcinomului urotelial la nivelul Parlamentului 
European în 2013, această boală a fost 
descrisă ca �ind ”cancerul uitat” (”the 
forgotten cancer”), din cauza progreselor 
reduse realizate în adresarea nevoilor sale 
speci�ce. Mai multe arii de nevoi neacoperite 
sunt identi�cate atât la nivel internațional cât 
și local, �ind necesare intervenții susținute pe 
mai multe planuri pentru a schimba situația 
existentă la acest moment. 

Analiza situației actuale din România, în 
context european și internațional, a condus la 
identi�carea a 6 arii importante de 
intervenție descrise în continuare, de�nite pe 
baza nevoilor neacoperite din prezent. Pentru 
adresarea lor, sunt necesare măsuri și acțiuni 
cumulate vizând prevenirea și diagnosticarea 
precoce a bolii, susținerea tratamentelor 
inovatoare deja disponibile și angajamentul 
de a susține alte soluții terapeutice 
disponibile în viitor. Totodată, este necesară 
dezvoltarea serviciilor pentru reinserția 
psiho-socială a persoanelor afectate de 
această boală. Aceste intervenții pot 
contribui la creșterea duratei și calității vieții 

pacienților actuali și a celor care urmează să �e 
diagnosticați în anii următori, precum și la 
reducerea incidenței acestui tip de cancer pe 
termen mediu și lung.

Adresarea unora dintre nevoile identi�cate 
implică măsuri legislative, în timp ce în alte 
situații măsurile organizatorice sau alocarea de 
fonduri și resurse reprezintă soluția potrivită. O 
parte dintre problemele semnalate pot � 
adresate rapid, de exemplu susținerea 
�nanciară a medicamentelor inovatoare deja 
disponibile, în timp ce în alte cazuri sunt 
necesare intervenții pe termen lung, inclusiv în 
zona comunicării și schimbării de 
comportamente. 

Arii de intervenție identi�cate în 
carcinomul urotelial în România

1. Prevenția bolii

Prevenirea apariției carcinomului urotelial este 
parțial posibilă, având în vedere factorii de risc 
implicați. Fumatul și expunerea ocupațională la 
factori carcinogenetici sunt implicați în apariția 
a peste jumătate dintre cazurile diagnosticate. 
Campaniile de educație a populației și măsurile 
legislative care limitează consumul de tutun și 
expunerea ocupațională la factori toxici pot 
contribui substanțial la reducerea incidenței 
acestei boli în viitor. 

Existența Registrului Național de Cancer, în 
corelație cu studii epidemiologice detaliate 
privind factorii de risc și stilul de viață la nivelul 
pacienților diagnosticați, pot contribui în viitor 
la o mai bună înțelegere a etiopatogeniei 
acestei boli. Deoarece recidiva carcinomului 
urotelial este frecvent întâlnită, cercetările 
viitoare pot elucida totodată dacă aceiași 
factori de risc joacă un rol în apariția/ 
prevenirea recidivei carcinomului urotelial.

2. Diagnostic precoce

Diagnosticul precoce este esențial pentru a 
îmbunătăți rata de vindecare și supraviețuire în 
cazul tuturor afecțiunilor oncologice, inclusiv în 
cazul pacienților cu carcinom urotelial. 25-50% 
dintre cazuri sunt diagnosticate în stadii 
avansate, după ce boala a invadat stratul 
muscular al vezicii urinare sau au apărut 
metastaze. Medicii de familie pot contribui în 
mai mare măsură la direcționarea pacienților 
cu simptome de debut către medicii specialiști. 
Includerea carcinomului urotelial în programe 
și proiecte cu speci�c de educație medicală 
continuă pentru medicii de familie poate 
sprijini diagnosticarea precoce a acestei 
afecțiuni, în special pentru pacientele de sex 
feminin unde rata de supraviețuire este 
constant mai redusă decât în cazul bărbaților. 

3. Managementul interdisciplinar al 
pacientului

Existența echipelor inter-disciplinare implicate 
în managementul pacienților oncologici 
reprezintă un deziderat important pentru 
creșterea calității serviciilor speci�ce de 
sănătate pentru acești pacienți. Cu toate 
acestea, constituirea și funcționarea lor în 
practica de zi cu zi este provocatoare în 
contextul heterogenității structurale a 
instituțiilor de sănătate și a numărului mare de 
pacienți tratați/medic din România. În 
carcinomul urotelial, accesul pacienților la 
tratamentul multidisciplinar (urologie, 
oncologie, radioterapie, anatomie patologică, 
radiologie, psiho-oncologie, �zioterapie, suport 
pentru reinserție socială, îngrijiri paleative) este 
cu atât mai important cu cât nevoile speci�ce 
de îngrijire ale acestor pacienți sunt complexe. 

Este necesară identi�carea de soluții la nivel 
național și local, care să permită constituirea și 
funcționarea structurilor interdisciplinare. 
Existența soluțiilor tehnologice care permit 
comunicare rapidă și facilă poate reprezenta o 
oportunitate de explorat pentru soluționarea 
acestei probleme.

4. Acces la noile opțiuni de tratament 
disponibile

În carcinomul urotelial, unde majoritatea 
pacienților sunt vârstnici și prezintă 
comorbidități asociate, identi�carea de soluții 
terapeutice cu un raport e�ciență- 
tolerabilitate bun rămâne una dintre cele mai 
importante nevoi. Această situație este cu 
atât mai dramatică cu cât aproximativ 50% 
dintre pacienții cu carcinom urotelial 
metastatic2 nu sunt eligibili pentru 
tratamentul chimioterapic pe bază de 
cisplatin, ceea ce reduce dramatic opțiunile 
de tratament și șansele de prelungire a 
supraviețuirii acestor bolnavi.

La nivel internațional, investițiile în cercetarea 
speci�că au fost mai degrabă limitate, 
comparativ cu prevalența și complexitatea 
acestei afecțiuni. Acest fapt s-a re�ectat în 
progresele modeste în identi�carea de noi 
soluții terapeutice, limitate timp de mai 
multe decenii doar la chimioterapice. În 
ultimii ani, apariția imunoterapiei și 
rezultatele sale pozitive în tratamentul 
pacienților oncologici au creat premise 
pentru gestionarea mai bună a pacienților cu 
carcinom urotelial. Pe lângă e�ciență, aceste 
tratamente vin cu o tolerabilitate semni�cativ 
mai bună și creșterea calității vieții pacienților. 

În 18 mai 2016, atezolizumab a devenit prima 
imunoterapie care a obținut aprobarea FDA 
pentru tratamentul pacienților cu carcinom 
urotelial avansat/metastatic (aprobarea EMA 
a urmat, în septembrie 2017, pentru 
carcinomul urotelial metastatic rezistent la 
platină). Alte 4 produse din aceeași clasă 
terapeutică au primit aprobarea pentru 
utilizare în carcinomul urotelial 
(pembrolizumab, nivolumab, durvalumab, 
avelumab). 

Trei dintre aceste produse sunt disponibile și 
în România, �ind accesibile pentru alte 
patologii oncologice (melanom, cancer renal, 
cancer pulmonar și limfom Hodgkin) dar nu 
și pentru pacienții cu carcinom urotelial. 

Pacienții români cu carcinom urotelial au 
nevoie la rândul lor de acces sustenabil la 
imunoterapiile oncologice, prin actualizarea 
constantă a listei medicamentelor gratuite și 
compensate, încheierea cu celeritate a 
contractelor cost-volum și publicarea rapidă 
a protocoalelor terapeutice aferente.

5. Cercetare pentru identi�carea de noi 
soluții terapeutice și bio-markeri speci�ci

Pe plan internațional, studiile clinice în 
derulare privind carcinomul urotelial 
explorează opțiunile terapeutice noi, �e ca 
monoterapie �e în asociere cu chimioterapie, 
alte imunoterapii sau terapii țintite. Alte 
direcții de tratament – molecule mici 
(CPI-444), terapie cu celule adoptive, 
vaccinoterapie, terapii țintite – sunt în curs de 
dezvoltare, oferind premise pentru 
identi�carea de noi alternative terapeutice cu 
pro�l de e�ciență și siguranță superior 
opțiunilor actuale. 

Având în vedere caracterul heterogen al 
acestei boli, este necesară totodată 
depistarea unor bio-markeri speci�ci pentru a 
identi�ca potențialul agresiv și de 
metastazare în carcinomul urotelial, pentru a 
putea ajuta la îmbunătățirea prognosticului și 
supraviețuirii acestor pacienți. În egală 
măsură, utilizarea biomarkerilor pentru a 
anticipa răspunsul la anumite medicamente 
poate ajuta la selectarea pacienților care vor 
bene�a de anumite terapii, ajutând la 
evitarea costurilor și toxicitățile adiacente 
unor tratamente ce nu ar aduce niciun 
bene�ciu.

În viitorul apropiat, este de așteptat ca pe 
plan internațional să �e disponibile noi soluții 
de evaluare și tratament a pacienților cu 
carcinom urotelial. În acest context, este 
necesară asumarea politică a necesității de a 
prelua și implementa aceste opțiuni noi la 
nivel local, în bene�ciul pacienților români. 

6. Suport pentru reinserția familială și 
socială
Implicațiile psiho-sociale în cazul pacienților 
cu carcinom urotelial sunt semni�cativ mai 
ridicate decât în cazul altor pacienți 
oncologici. Separat de impactul 
diagnosticului de cancer în sine, soluțiile 
terapeutice chirurugicale – în special 
cistectomia radicală (extirparea vezicii urinare, 
a ganglionilor limfatici și parțial a organelor 
vecine) – au consecințe importante asupra 
vieții de zi cu zi a pacientului și familiei 
acestuia. 
În 2017, 4.035 pacienți cu carcinom urotelial 
au suferit cistectomie radicală, 
iar 823 pacienți au suferit rezecții parțiale ale 
vezicii urinare. Cistectomia radicală duce la 
pierderea funcției vezicii urinare, respectiv la 
posibilitatea de a stoca urina. Există mai 
multe opțiuni chirurgicale pentru a colecta și 
devia urina, în interiorul sau în exteriorul 
corpului, toate având impact asupra rutinei și 
igienei zilnice a pacientului, dar și asupra 
imaginii de sine și a modului în care se 
raportează la mediul familial și social. 
Întreținerea diversiunii urinare implică atenție 
și îngrijiri speciale, în contextul riscului de 
apariție a infecțiilor secundare la nivelul 
rinichilor. 
Totodată, rezecția organelor pelvine implicată 
de cistectomia radicală poate duce la 
disfuncții sexuale și la pierderea capacității de 
a avea copii. Îndepărtarea chirugicală a 
ganglionilor limfatici din pelvis sau abdomen 
poate conduce la limfedem (acumularea 
limfei în picioare cu um�area acestora). 
Suportul psihologic specializat, precum și 
suportul social, inclusiv îngrijiri la domiciliu 
sau paleative, reprezintă nevoi speci�ce 
pentru pacienții care se confruntă cu 
provocările acestei boli. Grupurile și 
programele de suport precum și serviciile 
speci�ce reprezintă o categorie de nevoi 
neacoperite pentru această categorie de 
pacienți. Este necesar dialogul concret cu 
asociațiile profesionale medicale și asociațiile 
de pacienți, pentru a identi�ca măsurile și 

acțiunile concrete, precum și prioritizarea și 
demararea acțiunilor concrete de suport. 
Totodată, realizarea intervențiilor de 
reconstrucție vezicală pentru un număr mai 
mare de pacienți poate contribui la mai buna 
gestionare a implicațiilor cistectomiei, pe 
termen mediu și lung. 
Pe baza tuturor datelor disponibile, 
concluzionăm că anumite aspecte legate de 
prevenirea bolii, tratamentul și îngrijirea 
pacienților cu cancer și în special a 
pacienților cu carcinom urotelial sunt cu 
siguranță perfectibile și pot � adresate prin 
măsuri concrete. 
Prioritizând, includerea imunoterapiei în 
arsenalul teraputic pentru tratamentul 
carcinomului urotelial în România este 
probabil cel mai important aspect, care 
trebuie adresat rapid din considerente 
deopotrivă medicale și etice. Imunoterapia 
este accesibilă în prezent în țara noastră 
pentru pacienții cu anumite tipuri de cancer 
(melanom, cancer renal, cancer pulmonar și 
limfom Hodgkin) dar nu și pentru pacienții cu 
carcinom urotelial, deși studiile dovedesc un 
raport e�ciență-tolerabilitate superioară 
chimioterapiei în carcinomul urotelial. 
Această situație creează în fapt inegalități de 
șanse între pacienți care suferă de malignități 
diferite, care trebuie corectate.
Linia a doua de acțiuni include suportul 
pentru reinserția socială și familială a 
pacienților cu carcinom urotelial. Considerăm 
de asemenea important să se continue 
eforturile legislative pentru limitarea 
consumului de tutun și expunerii 
ocupaționale la factori cu potențial 
carcinogen, pentru a reduce incidența bolii 
pe termen lung, protejând generațiile 
viitoare. În viitor, eforturile de 
cercetare-dezvoltare internațională vor duce 
la disponibilitatea de bio-markeri speci�ci și 
de noi soluții terapeutice pentru acești 
pacienți. La nivel local, este nevoie să existe 
înțelegerea și susținerea politică pentru 
accesul pacienților români la aceste soluții 
inovatoare.

Nu în ultimul rând, sunt importante 
intervențiile speci�ce în cadrul sistemului de 
sănătate. Creșterea implicării medicului de 
familie în identi�carea pacienților la risc, 
diagnosticarea precoce a pacienților, 
existența Registrului Național de Cancer și 
mai bună colectare a datelor epidemiologice 
speci�ce, constituirea pe scară largă a 
echipelor multi-disciplinare pentru 
managementul pacienților oncologici sunt 
aspecte care trebuie adresate în cadrul unor 
planuri de acțiune concrete pe termen scurt, 
mediu și lung. 

Considerăm că prezenta analiză poate 
reprezenta un catalizator pentru realizarea 
unor pași ulteriori importanți spre un 
management mai bun al problematicii 
complexe generate de cancinomul urotelial. 
Dialogul deschis pe marginea acestui subiect 
este singura cale pentru a identi�ca 
modalitățile prin care aceste nevoi pot � 
adresate, pentru a oferi mai multe opțiuni și 
speranță persoanelor afectate de carcinomul 
urotelial și a limita incidența acestei boli pe 
termen lung.

CARCINOMUL UROTELIAL
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În România, peste 18.000 de persoane trăiesc 
în prezent cu carcinom urotelial, aproximativ 
2500 de cazuri �ind identi�cate în �ecare an, 
cu predilecție la nivelul bărbaților peste 65 de 
ani.1 Ratele de vindecare sunt relativ modeste 
(rate ridicate de recurență a tumorilor 
inițiale), iar impactul bolii asupra calității vieții 
pacienților este semni�cativ. 

Investigațiile, repetate periodic pentru 
monitorizarea evoluției bolii, au caracter 
invaziv (cistoscopii cu rezecții tumorale 
endoscopice), iar intervențiile chirurgicale cu 
rol curativ sau paleativ (în special cistectomia 
radicală) au consecințe medicale și 
psiho-sociale semni�cative. Tratamentele 
citostatice disponibile au toxicități secundare 
importante care limitează utilizarea lor pe 
pro�lul de vârstă și comorbidități tipic acestor 
pacienți. Astfel, dintre pacienții a�ați în stadiul 
metastatic al bolii, doar jumătate sunt eligibili 
pentru chimioterapia pe bază de cisplatin 
care poate prelungi supraviețuirea.2

Caracteristicile carcinomului urotelial 
construiesc un pro�l particular de 
pacient, cu nevoi speci�ce care în prezent 
sunt incomplet cunoscute și înțelese de 
populație și factorii de decizie. În 
consecință, carcinomul urotelial este 
adesea neprioritizat în zona deciziilor ce 
pot schimba situația actuală în bene�ciul 
acestor pacienți.

O direcție importantă de acțiune este 
prevenirea bolii, cu reducere așteptată a 
prevalenței pe termen mediu și lung. În 1985, 
Comunitatea Europeană a lansat primul 
program Europa Împotriva Cancerului 
(Europe Against Cancer Program). Comisia 
Europeană a dezvoltat de atunci politici care 
adresează probleme cu implicații importante 

pentru sănătate, inclusiv principalii factori de 
risc pentru apariția cancerelor. Primele 
directive împotriva fumatului (1992), 
marketing-ului și utilizării anumitor reziduuri 
periculoase conexe unor produse speci�ce 
(1990) și respectiv expunerii la factori 
carcinogeni la muncă (1990) au fost adoptate 
și sunt în vigoare de peste 25 de ani. România 
s-a aliniat acestor măsuri legislative, 
construind la rândul său cadrul legislativ ce 
limitează fumatul și expunerea la noxe. 

Este însă deopotrivă important să creștem 
supraviețuirea și calitatea vieții persoanelor 
care se confruntă în prezent cu această boală. 
În cadrul primei întâlniri dedicate 
carcinomului urotelial la nivelul Parlamentului 
European în 2013, această boală a fost 
descrisă ca �ind ”cancerul uitat” (”the 
forgotten cancer”), din cauza progreselor 
reduse realizate în adresarea nevoilor sale 
speci�ce. Mai multe arii de nevoi neacoperite 
sunt identi�cate atât la nivel internațional cât 
și local, �ind necesare intervenții susținute pe 
mai multe planuri pentru a schimba situația 
existentă la acest moment. 

Analiza situației actuale din România, în 
context european și internațional, a condus la 
identi�carea a 6 arii importante de 
intervenție descrise în continuare, de�nite pe 
baza nevoilor neacoperite din prezent. Pentru 
adresarea lor, sunt necesare măsuri și acțiuni 
cumulate vizând prevenirea și diagnosticarea 
precoce a bolii, susținerea tratamentelor 
inovatoare deja disponibile și angajamentul 
de a susține alte soluții terapeutice 
disponibile în viitor. Totodată, este necesară 
dezvoltarea serviciilor pentru reinserția 
psiho-socială a persoanelor afectate de 
această boală. Aceste intervenții pot 
contribui la creșterea duratei și calității vieții 

pacienților actuali și a celor care urmează să �e 
diagnosticați în anii următori, precum și la 
reducerea incidenței acestui tip de cancer pe 
termen mediu și lung.

Adresarea unora dintre nevoile identi�cate 
implică măsuri legislative, în timp ce în alte 
situații măsurile organizatorice sau alocarea de 
fonduri și resurse reprezintă soluția potrivită. O 
parte dintre problemele semnalate pot � 
adresate rapid, de exemplu susținerea 
�nanciară a medicamentelor inovatoare deja 
disponibile, în timp ce în alte cazuri sunt 
necesare intervenții pe termen lung, inclusiv în 
zona comunicării și schimbării de 
comportamente. 

Arii de intervenție identi�cate în 
carcinomul urotelial în România

1. Prevenția bolii

Prevenirea apariției carcinomului urotelial este 
parțial posibilă, având în vedere factorii de risc 
implicați. Fumatul și expunerea ocupațională la 
factori carcinogenetici sunt implicați în apariția 
a peste jumătate dintre cazurile diagnosticate. 
Campaniile de educație a populației și măsurile 
legislative care limitează consumul de tutun și 
expunerea ocupațională la factori toxici pot 
contribui substanțial la reducerea incidenței 
acestei boli în viitor. 

Existența Registrului Național de Cancer, în 
corelație cu studii epidemiologice detaliate 
privind factorii de risc și stilul de viață la nivelul 
pacienților diagnosticați, pot contribui în viitor 
la o mai bună înțelegere a etiopatogeniei 
acestei boli. Deoarece recidiva carcinomului 
urotelial este frecvent întâlnită, cercetările 
viitoare pot elucida totodată dacă aceiași 
factori de risc joacă un rol în apariția/ 
prevenirea recidivei carcinomului urotelial.

2. Diagnostic precoce

Diagnosticul precoce este esențial pentru a 
îmbunătăți rata de vindecare și supraviețuire în 
cazul tuturor afecțiunilor oncologice, inclusiv în 
cazul pacienților cu carcinom urotelial. 25-50% 
dintre cazuri sunt diagnosticate în stadii 
avansate, după ce boala a invadat stratul 
muscular al vezicii urinare sau au apărut 
metastaze. Medicii de familie pot contribui în 
mai mare măsură la direcționarea pacienților 
cu simptome de debut către medicii specialiști. 
Includerea carcinomului urotelial în programe 
și proiecte cu speci�c de educație medicală 
continuă pentru medicii de familie poate 
sprijini diagnosticarea precoce a acestei 
afecțiuni, în special pentru pacientele de sex 
feminin unde rata de supraviețuire este 
constant mai redusă decât în cazul bărbaților. 

3. Managementul interdisciplinar al 
pacientului

Existența echipelor inter-disciplinare implicate 
în managementul pacienților oncologici 
reprezintă un deziderat important pentru 
creșterea calității serviciilor speci�ce de 
sănătate pentru acești pacienți. Cu toate 
acestea, constituirea și funcționarea lor în 
practica de zi cu zi este provocatoare în 
contextul heterogenității structurale a 
instituțiilor de sănătate și a numărului mare de 
pacienți tratați/medic din România. În 
carcinomul urotelial, accesul pacienților la 
tratamentul multidisciplinar (urologie, 
oncologie, radioterapie, anatomie patologică, 
radiologie, psiho-oncologie, �zioterapie, suport 
pentru reinserție socială, îngrijiri paleative) este 
cu atât mai important cu cât nevoile speci�ce 
de îngrijire ale acestor pacienți sunt complexe. 

Este necesară identi�carea de soluții la nivel 
național și local, care să permită constituirea și 
funcționarea structurilor interdisciplinare. 
Existența soluțiilor tehnologice care permit 
comunicare rapidă și facilă poate reprezenta o 
oportunitate de explorat pentru soluționarea 
acestei probleme.

4. Acces la noile opțiuni de tratament 
disponibile

În carcinomul urotelial, unde majoritatea 
pacienților sunt vârstnici și prezintă 
comorbidități asociate, identi�carea de soluții 
terapeutice cu un raport e�ciență- 
tolerabilitate bun rămâne una dintre cele mai 
importante nevoi. Această situație este cu 
atât mai dramatică cu cât aproximativ 50% 
dintre pacienții cu carcinom urotelial 
metastatic2 nu sunt eligibili pentru 
tratamentul chimioterapic pe bază de 
cisplatin, ceea ce reduce dramatic opțiunile 
de tratament și șansele de prelungire a 
supraviețuirii acestor bolnavi.

La nivel internațional, investițiile în cercetarea 
speci�că au fost mai degrabă limitate, 
comparativ cu prevalența și complexitatea 
acestei afecțiuni. Acest fapt s-a re�ectat în 
progresele modeste în identi�carea de noi 
soluții terapeutice, limitate timp de mai 
multe decenii doar la chimioterapice. În 
ultimii ani, apariția imunoterapiei și 
rezultatele sale pozitive în tratamentul 
pacienților oncologici au creat premise 
pentru gestionarea mai bună a pacienților cu 
carcinom urotelial. Pe lângă e�ciență, aceste 
tratamente vin cu o tolerabilitate semni�cativ 
mai bună și creșterea calității vieții pacienților. 

În 18 mai 2016, atezolizumab a devenit prima 
imunoterapie care a obținut aprobarea FDA 
pentru tratamentul pacienților cu carcinom 
urotelial avansat/metastatic (aprobarea EMA 
a urmat, în septembrie 2017, pentru 
carcinomul urotelial metastatic rezistent la 
platină). Alte 4 produse din aceeași clasă 
terapeutică au primit aprobarea pentru 
utilizare în carcinomul urotelial 
(pembrolizumab, nivolumab, durvalumab, 
avelumab). 

Trei dintre aceste produse sunt disponibile și 
în România, �ind accesibile pentru alte 
patologii oncologice (melanom, cancer renal, 
cancer pulmonar și limfom Hodgkin) dar nu 
și pentru pacienții cu carcinom urotelial. 

Pacienții români cu carcinom urotelial au 
nevoie la rândul lor de acces sustenabil la 
imunoterapiile oncologice, prin actualizarea 
constantă a listei medicamentelor gratuite și 
compensate, încheierea cu celeritate a 
contractelor cost-volum și publicarea rapidă 
a protocoalelor terapeutice aferente.

5. Cercetare pentru identi�carea de noi 
soluții terapeutice și bio-markeri speci�ci

Pe plan internațional, studiile clinice în 
derulare privind carcinomul urotelial 
explorează opțiunile terapeutice noi, �e ca 
monoterapie �e în asociere cu chimioterapie, 
alte imunoterapii sau terapii țintite. Alte 
direcții de tratament – molecule mici 
(CPI-444), terapie cu celule adoptive, 
vaccinoterapie, terapii țintite – sunt în curs de 
dezvoltare, oferind premise pentru 
identi�carea de noi alternative terapeutice cu 
pro�l de e�ciență și siguranță superior 
opțiunilor actuale. 

Având în vedere caracterul heterogen al 
acestei boli, este necesară totodată 
depistarea unor bio-markeri speci�ci pentru a 
identi�ca potențialul agresiv și de 
metastazare în carcinomul urotelial, pentru a 
putea ajuta la îmbunătățirea prognosticului și 
supraviețuirii acestor pacienți. În egală 
măsură, utilizarea biomarkerilor pentru a 
anticipa răspunsul la anumite medicamente 
poate ajuta la selectarea pacienților care vor 
bene�a de anumite terapii, ajutând la 
evitarea costurilor și toxicitățile adiacente 
unor tratamente ce nu ar aduce niciun 
bene�ciu.

În viitorul apropiat, este de așteptat ca pe 
plan internațional să �e disponibile noi soluții 
de evaluare și tratament a pacienților cu 
carcinom urotelial. În acest context, este 
necesară asumarea politică a necesității de a 
prelua și implementa aceste opțiuni noi la 
nivel local, în bene�ciul pacienților români. 

6. Suport pentru reinserția familială și 
socială
Implicațiile psiho-sociale în cazul pacienților 
cu carcinom urotelial sunt semni�cativ mai 
ridicate decât în cazul altor pacienți 
oncologici. Separat de impactul 
diagnosticului de cancer în sine, soluțiile 
terapeutice chirurugicale – în special 
cistectomia radicală (extirparea vezicii urinare, 
a ganglionilor limfatici și parțial a organelor 
vecine) – au consecințe importante asupra 
vieții de zi cu zi a pacientului și familiei 
acestuia. 
În 2017, 4.035 pacienți cu carcinom urotelial 
au suferit cistectomie radicală, 
iar 823 pacienți au suferit rezecții parțiale ale 
vezicii urinare. Cistectomia radicală duce la 
pierderea funcției vezicii urinare, respectiv la 
posibilitatea de a stoca urina. Există mai 
multe opțiuni chirurgicale pentru a colecta și 
devia urina, în interiorul sau în exteriorul 
corpului, toate având impact asupra rutinei și 
igienei zilnice a pacientului, dar și asupra 
imaginii de sine și a modului în care se 
raportează la mediul familial și social. 
Întreținerea diversiunii urinare implică atenție 
și îngrijiri speciale, în contextul riscului de 
apariție a infecțiilor secundare la nivelul 
rinichilor. 
Totodată, rezecția organelor pelvine implicată 
de cistectomia radicală poate duce la 
disfuncții sexuale și la pierderea capacității de 
a avea copii. Îndepărtarea chirugicală a 
ganglionilor limfatici din pelvis sau abdomen 
poate conduce la limfedem (acumularea 
limfei în picioare cu um�area acestora). 
Suportul psihologic specializat, precum și 
suportul social, inclusiv îngrijiri la domiciliu 
sau paleative, reprezintă nevoi speci�ce 
pentru pacienții care se confruntă cu 
provocările acestei boli. Grupurile și 
programele de suport precum și serviciile 
speci�ce reprezintă o categorie de nevoi 
neacoperite pentru această categorie de 
pacienți. Este necesar dialogul concret cu 
asociațiile profesionale medicale și asociațiile 
de pacienți, pentru a identi�ca măsurile și 

acțiunile concrete, precum și prioritizarea și 
demararea acțiunilor concrete de suport. 
Totodată, realizarea intervențiilor de 
reconstrucție vezicală pentru un număr mai 
mare de pacienți poate contribui la mai buna 
gestionare a implicațiilor cistectomiei, pe 
termen mediu și lung. 
Pe baza tuturor datelor disponibile, 
concluzionăm că anumite aspecte legate de 
prevenirea bolii, tratamentul și îngrijirea 
pacienților cu cancer și în special a 
pacienților cu carcinom urotelial sunt cu 
siguranță perfectibile și pot � adresate prin 
măsuri concrete. 
Prioritizând, includerea imunoterapiei în 
arsenalul teraputic pentru tratamentul 
carcinomului urotelial în România este 
probabil cel mai important aspect, care 
trebuie adresat rapid din considerente 
deopotrivă medicale și etice. Imunoterapia 
este accesibilă în prezent în țara noastră 
pentru pacienții cu anumite tipuri de cancer 
(melanom, cancer renal, cancer pulmonar și 
limfom Hodgkin) dar nu și pentru pacienții cu 
carcinom urotelial, deși studiile dovedesc un 
raport e�ciență-tolerabilitate superioară 
chimioterapiei în carcinomul urotelial. 
Această situație creează în fapt inegalități de 
șanse între pacienți care suferă de malignități 
diferite, care trebuie corectate.
Linia a doua de acțiuni include suportul 
pentru reinserția socială și familială a 
pacienților cu carcinom urotelial. Considerăm 
de asemenea important să se continue 
eforturile legislative pentru limitarea 
consumului de tutun și expunerii 
ocupaționale la factori cu potențial 
carcinogen, pentru a reduce incidența bolii 
pe termen lung, protejând generațiile 
viitoare. În viitor, eforturile de 
cercetare-dezvoltare internațională vor duce 
la disponibilitatea de bio-markeri speci�ci și 
de noi soluții terapeutice pentru acești 
pacienți. La nivel local, este nevoie să existe 
înțelegerea și susținerea politică pentru 
accesul pacienților români la aceste soluții 
inovatoare.

Nu în ultimul rând, sunt importante 
intervențiile speci�ce în cadrul sistemului de 
sănătate. Creșterea implicării medicului de 
familie în identi�carea pacienților la risc, 
diagnosticarea precoce a pacienților, 
existența Registrului Național de Cancer și 
mai bună colectare a datelor epidemiologice 
speci�ce, constituirea pe scară largă a 
echipelor multi-disciplinare pentru 
managementul pacienților oncologici sunt 
aspecte care trebuie adresate în cadrul unor 
planuri de acțiune concrete pe termen scurt, 
mediu și lung. 

Considerăm că prezenta analiză poate 
reprezenta un catalizator pentru realizarea 
unor pași ulteriori importanți spre un 
management mai bun al problematicii 
complexe generate de cancinomul urotelial. 
Dialogul deschis pe marginea acestui subiect 
este singura cale pentru a identi�ca 
modalitățile prin care aceste nevoi pot � 
adresate, pentru a oferi mai multe opțiuni și 
speranță persoanelor afectate de carcinomul 
urotelial și a limita incidența acestei boli pe 
termen lung.
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EPIDEMIOLOGIE

Incidența carcinomului urotelial în Europa 
(26,5 cazuri/ 100.000 locuitori) este cea mai 
mare, comparativ cu celelalte continente. 
În 2018 Europa cumulează 197.105 cazuri noi 
de carcinom urotelial dintr-un total de 
549.000 estimate la nivel mondial.3 Deși în 
țările din Europa Centrală și de Est incidența 
era istoric mai mică decât în alte zone 
europene, după jumătatea anilor ’90 se 
remarcă un trend crescător în apariția acestui 
tip de cancer.4

În România, peste 18.000 de persoane trăiesc 
în prezent cu carcinom urotelial, aproximativ 
2.500 de cazuri noi �ind identi�cate în �ecare 
an.1 Prevalența acestei boli este în creștere 
(Fig. 1), ceea ce conduce la creșterea nevoilor 
de îngrijire speci�că acordate pacienților care 
suferă de această boală, precum și a 
costurilor aferente.

Carcinomul urotelial este diagnosticat cel mai 
frecvent la sexul masculin. În România, 
4 din 5 cazuri sunt diagnosticate la bărbați, 
și respectiv 1 din 5 cazuri la femei. Din punct 
de vedere al distribuției pe grupe de vârstă 
(Fig 2), carcinomul urotelial este rar 
diagnosticat la persoanele cu vârstă sub 

55 de ani (1 din 10 cazuri în România), 
majoritatea pacienților având peste 65 de ani 
la momentul diagnosticului (6 din 10 cazuri 
în România). Având în vedere că vârsta medie 
la diagnostic este în decada 6-7 de viață, 
comorbiditățile medicale ridică probleme în 
managementul pacienților.1 

Figura 1 Numărul total de pacienți cu carcinom urotelial a�ați în evidență oncologică în România, 2013-2017

Sursa datelor: Institutul Național 
de Sănătate Publică București
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Deși supraviețuirea pacienților cu carcinom 
urotelial a crescut datorită progreselor 
terapeutice, mortalitatea este în continuare 
ridicată, decesele cauzate de carcinom 
urotelial ocupând locul 10 din 36 de tipuri de 
cancer analizate (1.670 decese în 2017). 

În ceea ce privește decesele prin tumori 
maligne de vezică urinară, se poate observa 
un trend ascendent, numărul total al acestora 
crescând de la 1.483 în 2013 la 1.670 în 2017 
(Fig. 3).1

Figura 3 Numărul total de decese prin carcinom urotelial, România 2013-2017

Sursa datelor: Institutul Național 
de Sănătate Publică București

Figura 2 Distribuția pacienților nou diagnosticați pe grupe de vârstă, România 2017

Sursa datelor: Institutul Național 
de Sănătate Publică București
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Anumiți factori de risc carcinogeni au fost 
incriminați în patogeneza carcinomului 
urotelial. Dintre aceștia, cei mai importanți 
sunt fumatul și expunerea profesională la 
anumite substanțe toxice (cea mai expusă 
categorie profesinală sunt muncitorii din 
industria de vopseluri, cauciuc, solvenți, 
textile, combustibili). Aproximativ două treimi 
dintre cazurile de carcinom urotelial sunt 
generate de expunerea la aceste categorii de 
carcinogeni.

Din punct de vedere al politicilor de sănătate 
publică, incidența carcinomului urotelial ar 
putea � redusă semni�cativ prin modi�carea 
stilului de viață, a mediului și a expunerilor 
profesionale (factori de risc modi�cabili). În 
contextul în care această patologie este 
comună în țările industrializate ale Uniunii 
Europene, carcinomul urotelial reprezintă una 
dintre problemele importante de sănătate 
publică atât la nivel european cât și în 
majoritatea țărilor membre. Cunoașterea 
factorilor de risc de către populație și 
reducerea expunerii prin măsuri legislative și 
educative cumulate pot conduce la scăderea 
incidenței acestei boli pe termen mediu și 
lung.

Fumatul este cel mai important factor de risc 
pentru apariția carcinomului urotelial. Datele 
colectate la nivelul diferitelor grupuri 
populaționale indică fumatul ca �ind 
responsabil pentru aproximativ jumătate din 
toate cazurile de carcinom urotelial, și pentru 
40% din toate decesele generate de această 
patologie.4

Fumatul duce la apariția carcinomului 
urotelial dependent de doza și de perioada 
fumatului (risc de 5,5 ori mai mare), indiferent 
de sex. După sistarea fumatului, riscul se 
reduce, dar niciodată nu va � similar cu riscul 

unei persoane care a nu a fumat niciodată. 
Dintre pacienții decedați din cauza 
carcinomului urotelial, 85% au istoric de 
fumat. Totodată, există un număr tot mai 
mare de dovezi conform cărora fumatul 
afectează negativ evoluția pacienților deja 
diagnosticați cu carcinom urotelial.5, 2, 6, 7

În România se fumează zilnic peste 
5 milioane de pachete de ţigări. Conform 
Eurobarometrului 2017, realizat de Comisia 
Europeană, consumul de tutun la nivelul țării 
noastre se menține încă relativ ridicat, cu o 
prevalenţă a fumatului de 28% în rândul 
persoanelor cu vârstă peste 15 ani, 
comparabil cu media europeana (26%). 
În rândul bărbaţilor, prevalenţa este de 38%, 
dublu față de prevalența acestui obicei în 
rândul femeilor (19%). Peste jumătate dintre 
fumători au declarat un consum zilnic de cel 
puţin 20 de ţigarete.8

La nivel internaţional au fost luate numeroase 
măsuri pentru reducerea consumului de 
tutun. Convenţia Cadru pentru Controlul 
Tutunului (OMS), Agenda 2030 a Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Durabilă și Directiva 
CE nr. 2014/40/CE privind produsele din 
tutun reprezintă pași semni�cativi înspre 
reducerea consumului de tutun, promovarea 
renunțării la fumat și scăderea fumatului 
pasiv. 

România s-a aliniat măsurilor europene, 
realizând progrese importante. 
Combaterea fumatului este susținută de mai 
multe documente legislative, între care 
Strategia Naţională de Sănătate 2014 – 2020, 
Planul Multianual Integrat de Promovare a 
Sănătăţii și Educaţie pentru Sănătate și 
Legea nr. 15/2016 pentru prevenirea și 
combaterea efectelor consumului produselor 
din tutun (modi�care și completare a 
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Legii nr. 349/2002). Legea nr. 15/2016, intrată 
în vigoare în martie 2016, marchează un 
progres semni�cativ în legislația națională 
anti-fumat, România devenind parte a 
comunității celor 94 de țări care au interzis 
complet fumatul în spațiile publice închise. 

Expunerea ocupațională este implicată în 
apariția a 20% dintre cazurile de carcinom 
urotelial. Substanțele incriminate sunt 
aminele aromatice, hidrocarburile policiclice 
(solvenți, vopseluri, combustibili, cauciuc, 
textile etc). Incidența cea mai mare este în 
cazul muncitorilor expuși la aminele 
aromatice, dar mortalitatea cea mai mare 
este în cazul celor expuși hidrocarburilor 
policiclice.2, 5, 6, 7, 9

Legislația poate crea medii sănătoase - �e 
prin interzicerea fumatului în locuri publice, 
�e prin limitarea expunerii la carcinogeni la 
locul de muncă. Politica Uniunii Europene, 
transpusă în legislația națională a statelor 
membre, a contribuit de-a lungul timpului la 
reducerea riscurilor pentru sănătate conexe 
anumitor ocupații. În iunie 2014, Comisia 
Europeană a publicat EU Strategic 
Framework on Health and Safety at Work 
2014-2020, adoptată de Consiliul Europei 
în martie 2015 și de Parlament în 
noiembrie 2015. 

Revizuirile regulate și consolidarea normelor 
de sănătate și siguranță sunt vitale pentru 
creșterea protecției, însă acest lucru nu este 
su�cient pentru a acoperi toate profesiile 
expuse riscului. O strategie mai amplă, cu 
control asupra factorilor de risc pentru 
carcinomul urotelial și adoptarea unor politici 
de sănătate bazate pe prevenție și diagnostic 
precoce sunt necesare în viitorul apropiat 
atât la nivel național, cât și european. Este 
important ca strategiile de prevenție să 
acorde atenție modi�cării 
comportamentului, pentru a capta cel mai 
mare potențial de reducere a riscurilor. 

Infecțiile urinare, litiaza veziculară și 
renală, iritațiile cronice vezicale, infecția 
cu Schistosomum haematobium (în zonele 
endemice ca Africa și Orientul Mijlociu) 
constituie de asemenea factori de risc pentru 
carcinomul urotelial. 

Alți factori de risc implicați în apariția 
carcinomului urotelial sunt:

• iradierea pelvină anterioară,

• utilizarea antineoplazicelor precum 
Ciclofosfamida, 

• istoric familial: anumiți factori genetici pot 
favoriza apariția carcinomului urotelial. Astfel, 
persoanele care au pro�l de acetilatori lenți ai 
N-acetiltransferazei 2, enzimă cheie în 
metabolizarea aminelor aromatice, par să 
aibă o susceptibilitate mai mare la fumul de 
țigară, hidrocarburile aromatice policiclice 
sau alți carcinogeni ocupaționali,4

• stil de viață și alimentație: consumul de 
alcool, consumul de cafea, consumul redus 
de legume și fructe, consumul redus 
de seleniu și vitamina E, poluarea apei 
potabile.2, 5, 6, 7, 9
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DIAGNOSTIC ȘI STADIALIZARE

Stabilirea diagnosticului

Semne și simptome. Diagnostic precoce.

În carcinomul urotelial, pacienții sunt 
diagnosticați de regulă în contextul apariției 
semnelor și simptomelor speci�ce. 
Diagnosticarea precoce a acestei boli este 
foarte importantă, corelându-se cu un impact 
pozitiv semni�cativ pe supraviețuirea globală 
a pacienților.

Deși implementarea metodelor de screening 
este di�cilă din cauza costurilor și lipsei 
acurateții metodelor uzuale de diagnostic 
non invazive, este important ca strategiile de 
diagnostic precoce să �e aplicate pacienților 
cu risc crescut (fumători, antecedente de 
expunere profesională sau in�amații cronice 
vezicale, antecedente heredo-colaterale). 

Eforturile de cercetare în acest domeniu sunt 
promițătoare, �ind identi�cați anumiți 
bio-markeri moleculari care pot � utili în viitor 
în screening-ul persoanelor cu risc crescut 
pentru carcinomul urotelial, precum și în 
diagnosticul precoce, supravegherea, 
stadializarea și prognosticul pacienților.2 
Identi�carea unor bio-markeri su�cient de 
sensibili și speci�ci pentru monitorizarea 
persoanelor la risc și diagnosticul precoce ar 
putea îmbunătăți substanțial supraviețuirea 
viitorilor pacienți. 

Examinări paraclinice 

Examinările paraclinice sunt esențiale pentru 
stabilirea diagnosticului. Testele care se 
recomandă pentru explorarea acestor 
pacienți includ: teste de laborator (inclusiv 
sumar de urină), cistoscopie +/- 
ureteroscopie, ecogra�e, CT, IRM, urogra�e, 

urogra�e IRM, scintigra�e osoasă (în cazul 
prezenței simptomelor sau nivelului ridicat al 
fosfatazei alcaline). 

Cea mai importantă investigație este 
examinarea pacientului prin cistoscopie și 
TURBT (Transurethral Resection of Bladder 
Tumour), sub anestezie. Examinarea atentă a 
întregii vezici urinare este importantă, având 
în vedere că pot exista mai multe localizări 
tumorale concomitente. La momentul 
efectuării cistoscopiei și TURBT trebuie 
documentate toate leziunile, numărul și 
dimensiunile acestora, alături de prezența 
extensiei extravezicale sau invaziei organelor 
adiacente. Toate tumorile prezente trebuie 
rezecate, prelevându-se totodată biopsii 
adiționale din zonele cu caracter suspect 
și în unele cazuri și de la nivelul uretrei 
prostatice.2, 5, 6, 10

Investigațiile imagistice permit identi�carea 
altor posibile localizări tumorale la nivelul 
tractului urinar, precum și invazia locală/ 
regională și prezența sau absența 
metastazelor.

21

Examen histopatologic

Diagnosticul se stabilește pe baza biopsiei 
din piesa obținută prin TURBT. 

Din punct de vedere histologic, cea mai 
frecventă formă este carcinomul tranzițional. 
Deși acesta poate apărea oriunde la nivelul 
tractului urinar, cea mai frecventă localizare 
este vezica urinară care, prin funcția de 
stocare, are cel mai prelungit contact cu 
carcinogenii. 

Tumorile trebuie totodată evaluate din punct 
de vedere al gradului, respectiv al 
potențialului agresiv, util pentru evaluarea 
prognosticului; astfel, ultima clasi�care a OMS 
de�nește tumori de 2 grade, cu grad redus 
de agresivitate (low-grade) și respectiv cu 
grad înalt de agresivitate (high-grade).2

25% dintre pacienți pot prezenta situsuri 
tumorale multiple la diagnostic și în 
recurențe. Tumorile pot � papilare (70%), 
papilar difuze, sesile (high grade și invazive) și 
carcinom in situ (CIS). 

Stadializare și prognostic

Managementul pacientului cu carcinom 
urotelial se bazează pe elementele 
identi�cate la examenul histopatologic, cu 
accent pe tipul histologic, gradul și 
profunzimea invaziei tisulare. 

Din punct de vedere practic, carcinomul 
urotelial poate � împărțit în 3 categorii care 
diferă în ceea ce privește prognosticul, 
managementul pacientului și obiectivele 
terapeutice (Fig 4):

- boală fără invazie musculară: tumori 
prezente la nivelul mucoasei vezicale, fără 
penetrarea peretelui muscular,

- boală cu invazie musculară: invadarea 
peretelui muscular al vezicii și/ sau a 
organelor vecine (T2-4 N0 – boală cu invazie 
locală) și / sau a ganglionilor limfatici din 
vecinătate (Tx N1 – boală cu invazie 
regională), 

- boală metastatică: prezența metastazelor la 
nivelul altor organe.

Evoluția post-diagnostic a carcinomului 
urotelial este marcată de riscul crescut de 
recurență (reapariția tumorilor după rezecția 
endoscopică) și progresia ulterioară. Factorii 
de prognostic nefavorabil includ: stadiul bolii 
la diagnostic, multifocalitatea (mai multe 
focare tumorale prezente la nivelul vezicii 
urinare), gradul histologic (grad înalt sau 
redus de agresivitate), prezența CIS asociat, 
subtipul histologic (scuamos, 
adenocarcinom), invazia musculară, limfatică, 
perivasculară, prezența de�cit p53, 
supraexpresia genei Rb.2, 6

Simptomatologie 

• hematurie (micro/macrospica), prezentă la peste 
80% din pacienți.

• simptomatologie urinară (disurie, polakiurie, 
incontinență urinară, disconfort postmicțional), 
simptomatologie sugestivă pentru infecții urinare, 
uneori repetitive.

• durere (invazie loco-regională sau diseminare 
metastatică).

• edeme zona genitală, membre inferioare.
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documentate toate leziunile, numărul și 
dimensiunile acestora, alături de prezența 
extensiei extravezicale sau invaziei organelor 
adiacente. Toate tumorile prezente trebuie 
rezecate, prelevându-se totodată biopsii 
adiționale din zonele cu caracter suspect 
și în unele cazuri și de la nivelul uretrei 
prostatice.2, 5, 6, 10

Investigațiile imagistice permit identi�carea 
altor posibile localizări tumorale la nivelul 
tractului urinar, precum și invazia locală/ 
regională și prezența sau absența 
metastazelor.
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Examen histopatologic

Diagnosticul se stabilește pe baza biopsiei 
din piesa obținută prin TURBT. 

Din punct de vedere histologic, cea mai 
frecventă formă este carcinomul tranzițional. 
Deși acesta poate apărea oriunde la nivelul 
tractului urinar, cea mai frecventă localizare 
este vezica urinară care, prin funcția de 
stocare, are cel mai prelungit contact cu 
carcinogenii. 

Tumorile trebuie totodată evaluate din punct 
de vedere al gradului, respectiv al 
potențialului agresiv, util pentru evaluarea 
prognosticului; astfel, ultima clasi�care a OMS 
de�nește tumori de 2 grade, cu grad redus 
de agresivitate (low-grade) și respectiv cu 
grad înalt de agresivitate (high-grade).2

25% dintre pacienți pot prezenta situsuri 
tumorale multiple la diagnostic și în 
recurențe. Tumorile pot � papilare (70%), 
papilar difuze, sesile (high grade și invazive) și 
carcinom in situ (CIS). 

Stadializare și prognostic

Managementul pacientului cu carcinom 
urotelial se bazează pe elementele 
identi�cate la examenul histopatologic, cu 
accent pe tipul histologic, gradul și 
profunzimea invaziei tisulare. 

Din punct de vedere practic, carcinomul 
urotelial poate � împărțit în 3 categorii care 
diferă în ceea ce privește prognosticul, 
managementul pacientului și obiectivele 
terapeutice (Fig 4):

- boală fără invazie musculară: tumori 
prezente la nivelul mucoasei vezicale, fără 
penetrarea peretelui muscular,

- boală cu invazie musculară: invadarea 
peretelui muscular al vezicii și/ sau a 
organelor vecine (T2-4 N0 – boală cu invazie 
locală) și / sau a ganglionilor limfatici din 
vecinătate (Tx N1 – boală cu invazie 
regională), 

- boală metastatică: prezența metastazelor la 
nivelul altor organe.

Evoluția post-diagnostic a carcinomului 
urotelial este marcată de riscul crescut de 
recurență (reapariția tumorilor după rezecția 
endoscopică) și progresia ulterioară. Factorii 
de prognostic nefavorabil includ: stadiul bolii 
la diagnostic, multifocalitatea (mai multe 
focare tumorale prezente la nivelul vezicii 
urinare), gradul histologic (grad înalt sau 
redus de agresivitate), prezența CIS asociat, 
subtipul histologic (scuamos, 
adenocarcinom), invazia musculară, limfatică, 
perivasculară, prezența de�cit p53, 
supraexpresia genei Rb.2, 6

Histologia tumorilor vezicii urinare 

• carcinoame tranziționale - 80-90% dintre cazuri.

• alte forme: scuamocelular, adenocarcinom, sarcom, 
limfom, tumori carcinoide.
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Figura 4 Stadializarea în carcinomul urotelial

Boală fără invazie musculară 
(clasi�care TNM: CIS, Ta, T1, N0, M0)

Tumori prezente la nivelul mucoasei vezicale, 
fără penetrarea peretelui muscular.

51-75% dintre pacienți sunt diagnosticați în 
această etapă. 

Rata de supraviețuire la 5 ani: ~96%.

Probabilitatea de recurență la 5 ani: 50-90%.

Boală cu invazie musculară 
(clasi�care TNM: T ≥ T2, N0-3, M0)

Invadarea peretelui muscular al vezicii și/ sau a 
organelor și/ sau a ganglionilor limfatici din 
vecinătate.

30-42% dintre pacienți sunt diagnosticați în acest 
stadiu.

Rata de supraviețuire la 5 ani: ~ 70% în cancerul cu 
invazie locală (clasi�care TNM: T2-4, N0), ~35% în 
cazul invaziei regionale (clasi�care TNM: Tx, N1).

Probabilitatea de recurență la 5 ani: ~50%.

Boală metastatică 
(clasi�care TNM: Tx, Nx, M1)

Prezența metastazelor la nivelul altor organe.

Aproximativ 4% dintre pacienți sunt diagnosticați 
în acest stadiu.

Rata de supraviețuire la 5 ani: ~5%.

Probabilitatea de recurență la 5 ani: NA.

1 – Cavitatea (interiorul) vezicii urinare; 2 – Mucoasa vezicii urinare; 3 – Peretele muscular al vezicii urinare; 4 – Tumoră. 
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În ciuda numărului mare de pacienți afectați 
de această boală, progresele terapeutice în 
managementul carcinomului urotelial au fost 
limitate în ultimii 25 ani. Imunoterapiile 
reprezintă primul pas important în extinderea 
resurselor terapeutice, cu bene�cii potențiale 
de supraviețuire și creștere a calității vieții 
pentru pacienții cu acest tip de cancer. 
Studii clinice actuale explorează noi 
posibilități terapeutice, existând premise 
pozitive pentru identi�carea în viitor a unor 
noi soluții de tratament. 

În funcție de stadiul bolii, strategia 
terapeutică poate combina tratament local, 
chirurgical, chimioterapie sau/și radioterapie. 
Este important de subliniat că decizia 
terapeutică trebuie luată în echipa 
multidisciplinară (urolog, oncolog, 
radioterapeut). Societatea Europeană de 
Oncologie (ESMO), Societatea Europeană de 
Urologie (EAU), alături de Societățile medicale 
omoloage din SUA au dezvoltat ghiduri utile 
pentru tratamentul personalizat al pacienților 
cu carcinom urotelial. 

1. Tratamentul carcinomului urotelial fără 
invazie musculară

Majoritatea pacienților sunt diagnosticați în 
acest stadiu al bolii. Scopul tratamentului 
este în primul rând curativ, respectiv de a 
preveni apariția recurențelor și progresia bolii.

Tratamentul chirurgical inițial (TURBT inițial) 
urmat de examenul histopatologic permit 
evaluarea gradului de risc și stabilirea 
conduitei terapeutice. În principal sunt 
identi�cate 2 categorii de pacienți, cărora li se 
vor aplica strategii terapeutice diferite:

- pacienții cu risc scăzut: rezecție TURBT a 
tumorii/ tumorilor prezente, urmată de 

administrarea intravezicală a unei singure 
doze de chimioterapie (ideal în primele 6 ore 
de la rezecție),

- pacienții cu risc crescut: se adaugă terapia 
intravezicală adjuvantă cu vaccin BCG; în 
cazuri selecționate, se poate utiliza 
cistectomia radicală (pacienți în cazul cărora 
terapia BCG a eșuat sau prezintă anumiți 
factori de risc speci�ci). 

Monitorizare

Acești pacienți vor trebuie atent monitorizați 
ulterior, pentru a identi�ca posibile recurențe 
sau progresia bolii. În primii 2 ani după 
intervenția inițială, pacienții vor � evaluați în 
mod repetat prin cistoscopie și citologie, la 
�ecare 3-6 luni (în funcție de gradul de risc al 
tumorii), și ulterior la �ecare 6-12 luni.2

2. Tratamentul carcinomului urotelial cu 
invazie musculară

În acest stadiu, scopul tratamentului este în 
continuare curativ. În contextul riscului 
crescut de recidivă al bolii, măsurile 
terapeutice recomandate pot include: 

- tratament chirurgical (TURBT repetat, 
cistectomie radicală, cistectomie parțială, 
tratament conservator al vezicii urinare),

- tratament sistemic (terapie neoadjuvantă 
sau adjuvantă),

- tratament local (radioterapie). 

Strategiile terapeutice recomandate în 
carcinomul urotelial cu invazie musculară 
sunt sintetizate în Fig 5, pe baza 
recomandărilor Societății Europene de 
Oncologie (ESMO), Societății Europene de 
Urologie (EAU) și NCCN (SUA).



2.2.2. Radioterapia

Indicațiile radioterapiei se limitează în special 
la abordarea multimodală de conservare a 
vezicii urinare în scop curativ sau în scop 
paleativ (dacă pacientul are contraindicații 
operatorii, sângerări, durere). Datele sunt 
limitate în ceea ce privește radioterapia și 
sunt necesare studii prospective pentru 
con�rmarea bene�ciilor. Radioterapia ca unic 
tratament este inferioară radio-chimioterapiei 
pentru pacienții cu tumori invazive ale vezicii 
urinare și nu este considerată standard.

Deși nu există date concludente care să 
demonstreze îmbunătățiri ale OS, 
radioterapia trebuie luată în considerare ca 
tratament adjuvant și în cazul pacienților cu 
neoplasm urotelial vezical pT3 / pT4 pN0-2 
după cistectomie radicală, mai ales în cazul 
celor cu margini chirurgicale pozitive și / sau 
ganglioni limfatici pozitivi deoarece prezintă 
risc crescut de recidivă. 

Dozele recomandate sunt între 45-50,4 Gy cu 
sau fără chimioterapie concomitentă.2, 5, 6, 16, 17

2.2.3. Radiochimioterapia

În asociere cu TURBT, reprezintă strategia 
terapeutică recomandată pentru pacienții la 
care se optează pentru prezervarea vezicii 
urinare. 

Regimurile chimioterapice recomandate în 
radiosensibilizare sunt cisplatin, 
5-FU+cisplatin, cisplatin+paclitaxel, 5-FU+ 
mitomycin, cisplatin, gemcitabine, docetaxel 
or paclitaxel, 5-FU, 5-FU and mitomycin, 
gemcitabina, capecitabina.2, 5, 6, 18, 19

Monitorizare

Pacienții care au suferit cistectomie radicală 
vor � evaluați urologic la �ecare 3-6 luni pe 
parcursul primilor 2 ani, realizându-se 
citologie urinară și teste de evaluare a 
funcției renale și hepatice, alături de 
explorare imagistică a tractului urinar 
superior, torace, abdomen și pelvis. Ulterior, 

monitorizarea se va realiza periodic, în funcție 
de evoluția clinică. 

Pentru pacienții cărora li s-a aplicat o 
strategie conservatoare, răspunsul la 
tratament trebuie evaluat după inducția 
chimioradioterapică și ulterior până la 
�nalizarea curelor. Ulterior încheierii 
tratamentului, se va aplica același protocol de 
monitorizare ca și în cazul pacienților cu 
cistectomie radicală. În plus față de aceștia, 
vor � realizate cistoscopii plus biopsii aleatorii 
la �ecare 3-6 luni, pe parcursul primilor 2 ani. 
Vor � de asemenea monitorizate potențiale 
toxicități pe termen lung secundare 
tratamentului.2

3. Tratamentul carcinomului urotelial 
metastatic

Aproximativ 4% dintre pacienți sunt 
diagnosticați în acest stadiu; totodată, 
pacienți din stadiile anterioare progresează 
ajungând în stadiul metastatic al bolii. În 
cazul bolii metastatice, cazul trebuie evaluat 
de către o echipă multidisciplinară, 
analizându-se ca opțiuni cistectomia, TURBT 
paleativ, chimioterapie sau tratament 
paleativ. Tratamentul standard este 
chimioterapia. În cazul anumitor pacienți cu 
boală locală avansată (T4b N1) se poate lua în 
considerare cistectomie cu limfadenectomie 
extinsă sau radioterapie de�nitivă după 
chimioterapie. Pentru boala oligometastatică, 
metastazectomia poate � luată în considerare 
pentru pacienți selectați (răspuns la terapia 
sistemică, leziuni metastatice solitare).2, 5, 6, 18, 20

Combinații chimioterapice fără cisplatin

Aproximativ 50% dintre pacienții în stadiul 
metastatic nu sunt eligibili pentru 
chimioterapie pe bază de Ciplatin 
(insu�ciență renală, status de performață 
scăzut sau comorbidități).2 

În cazul acestor pacienți se recomandă 
tratament chimioterapic paleativ în 
monoterapie (gemcitabină, carboplatin, 
taxan). Cisplatin poate � inlocuit cu 
carboplatin. A fost demonstrat că terapia cu 
taxani este e�cace ca prima linie în 
tratamentul paleativ. S-a considerat că riscul 
de a adăuga paclitaxel depășește bene�ciul 
limitat.

Vin�unina a primit aprobare pentru 
tratamentul de linia a doua în carcinomul 
urotelial metastatic. 

Alternativele citostatatice, în studiile de faza 
I-II incluzând cisplatin / paclitaxel, 
gemcitabină / paclitaxel, cisplatin / 
gemcitabină / paclitaxel, carboplatin / 
gemcitabin / paclitaxel sau cisplatin / 
gemcitabin / docetaxel au demonstrat 
activitate modestă la pacienții cu carcinom 
urotelial metastatic.2, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Alte opțiuni terapeutice includ nab-paclitaxel, 
ifosfamida, metotrexat, ifosfamida, 
doxorubicin și gemcitabina. Acidul zoledronic 
și Denosumab au fost aprobate pentru toate 
tipurile de cancer, inclusiv carcinomul 
urotelial, în cazul prezenței determinărilor 
secundare osoase.

Ghidul NCCN a inclus Pembrolizumab, 
Atezolizumab, Nivolumab, Durvalumab și 
Avelumab ca opțiuni terapeutice sistemice 
de linia a 2-a după chimioterapia pe bază de 
platină pentru carcinom urotelial local 
avansat sau metastatic (în cazul 
Atezolizumabului și Pembrolizumabului și ca 
opțiuni terapeutice de linia 1 pentru pacienții 
care nu sunt eligibili pentru chimioterapie cu 
cisplatin și ale căror tumori supraexprimă 
PD-L1, precum și pentru pacienții care nu 

sunt eligibili pentru nicio chimioterapie care 
conține platină, indiferent de statusul PD-L1). 
Cu excepția Pembrolizumabului ce are 
recomandare de categoria 1, ceilalți agenți 
imunoterapici au recomandări din categoria 
2A. Ghidul Asociației Europene de Urologie 
(EAU) recomandă Pembrolizumab pentru 
linia 1 pentru pacienții care nu sunt eligibili 
pentru chimioterapie cu cisplatin (indicație 
categoria 1b) și în linia 2 Atezolizumab, 
Pembrolizumab și Nivolumab (categoria 2a 
de recomandare). Ghidurile Societății 
Europene de Oncologie ESMO necesită 
update-uri privind indicațiile în carcinomul 
urotelial; conform acestuia în linia 2 după 
progresie se recomandă tratament cu 
Vin�unină, taxani sau înrolare în studii clinice.

4. Noi opțiuni terapeutice în carcinomul 
urotelial 

Nevoia de identi�care a noi soluții 
terapeutice, în special în carcinomul urotelial 
metastatic, este stringentă. Aproximativ 50% 
dintre acești pacienți progresează sub 

tratamentul citostatic și mulți dintre ei au 
numeroase comorbidități. Cu toate acestea, 
în tratamentul carcinomului urotelial, 

opțiunile terapeutice au fost limitate de-a 
lungul timpului și nu s-au înregistrat progrese 
majore în ultimii 20 de ani. (Fig. 6)

Alegerea tratamentului citostatic optim 
depinde de comorbiditățile pacientului, 
statusul de performanță al acestuia și 
încadrarea în grupa de prognostic. Factorii de 
prognostic favorabil includ: status de 
performanță optim, fără diseminări la 
distanță, LDH și fosfataza alcalină normale. 
Factori de prognostic nefavorabil sunt: status 
de performanță deteriorat, metastaze 
viscerale și osoase, valori LDH și fosfataza 
alcalină crescute. Pentru pacienții cu opțiuni 
terapeutice limitate se recomandă înrolarea 
în studii clinice. 

Combinațiile chimioterapice pe bază de 
cisplatin au demonstrat cele mai bune 
rezultate, în ciuda toxicităților generate de 
tratament. Se vor administra 2-3 cicluri, cu 
revaluare, iar dacă boala nu progresează se 
poate recomanda continuarea până la 
6 cicluri. GC (Gemcitabina + Cisplatin) sau 
ddMVAC (Metotrexate, Vinblastine, 
Doxorubicin, Cisplatin-dose dense) au 
recomandare de categoria 1 pentru pacienții 
cu carcinom urotelial metastatic, cu status de 
performanță bun și eligibili pentru 
tratamentul cu platină. Schemele alternative 
de chimioterapie de primă linie includ 
Gemcitabină + Carboplatin, Paclitaxel + 
Gemcitabină, Gemcitabină în monoterapie, 
Ifosfamida, Doxorubicină și Gemcitabină 
(pentru pacienți selectați) (categoria 2B). 
Utilizarea cisplatinului în asociere cu 
Gemcitabina a demonstrat conform studiilor 
de fază III aceeași e�cacitate, dar reducerea 
morbidității.2, 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26
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Tratamentul standard pentru boala localizată 
presupune cistectomie radicală cu 
limfadenectomie extinsă, completată de 
chimioterapie perioperatorie (neoadjuvantă 
sau adjuvantă). În situațiile în care cistectomia 
nu este posibilă sau această soluție nu este 
acceptabilă pentru pacient, se aplică strategii 
de tratament conservatoare. 

2.1. Tratamentul standard

Tratamentul standard presupune cistectomie 
radicală cu limfadenectomie extinsă + 
chimioterapie perioperatorie. 

2.1.1. Cistectomia radicală presupune 
extirparea integrală a vezicii urinare și a 
ganglionilor limfatici pelvini, precum și a unei 
părți din uretere și organele adiacente. În 
cazul femeilor, rezecția este extinsă la nivelul 
uterului, trompelor uterine, ovarelor și 
peretelui anterior al vaginului. În cazul 
bărbaților, intervenția implică și 

extirparea prostatei și a veziculelor seminale, 
ceea ce duce adesea la imposibilitatea de a 
ejacula.2, 5, 6, 10, 11, 12, 13

Cistectomia radicală duce la pierderea 
funcției vezicii urinare. Există mai multe 
opțiuni chirurgicale pentru a colecta și devia 
urina, în interiorul sau în exteriorul corpului 
(diversiune urinară). Se pot face reconstrucții 
vezicale în funcție de caracteristicile bolii și 
dorința pacientului. 

Cistectomia parțială poate � o alternativă în 
cazul leziunilor limitate la nivelul domului 
vezicii urinare, în special în situația pacienților 
cu comorbidități semni�cative.

2.1.2. Chimioterapia perioperatorie 
(neoadjuvantă sau adjuvantă) pe bază de 
platină a demonstrat creșterea supraviețuirii 
în rândul pacienților. Administrarea poate � 
pre-operatorie (neoadjuvantă) sau 
post-operatorie (adjuvantă), tratamentul 
neoadjuvant �ind de primă intenție.

Figura 5 Tratamentul neoplasmului urotelial vezical cu invazie musculară Chimioterapia neoadjuvantă pe bază de 
platină este recomandată anterior 
cistectomiei. Scopul acesteia este de a eradica 
micro-metastazele, de a reduce volumul 
tumoral și de a împiedica diseminarea 
tumorală.

Datele susțin rolul tratamentului oncologic 
neoadjuvant înainte de cistectomie pentru 
stadiile II și IIIA, cu impact dovedit în creșterea 
supraviețuirii acestor categorii de pacienți.

Schemele recomandate sunt MVAC 
(metotrexat, vinblastină, doxorubicină, 
cisplatin), precum și cele ce includ 
gemcitabină și cisplatin.5, 6, 14, 15

Tratamentul chimioterapic adjuvant

Deși dovezile privind bene�ciile în cazul 
chimioterapiei adjuvante sunt încă 
insu�ciente, utilizarea sa post cistectomie a 
fost asociată cu întârzierea progresiei bolii, cel 
mai mare bene�ciu avându-l pacienții cu risc 
crescut (extensie extravezicală, implicare 
ganglionară) care nu au primit chimioterapie 
neoadjuvantă. 

Schemele recomandate sunt MVAC sau 
gemcitabină și cisplatin. Carboplatinul nu a 
demonstrat un bene�ciu de supraviețuire și 
nu este recomandat perioperator.

Pacienții cu tumori pT2 sau mai mici și care nu 
au o implicare nodală sau invazie 
limfovasculară după cistectomie sunt 
considerați a avea un risc mai mic și nu se 
recomandă chimioterapie adjuvantă.2, 6

Tratamentul concomitent radiochimioterapic 
în regim adjuvant nu are date su�ciente 
privind siguranța și e�cacitatea și sunt 
necesare studii viitoare care să lămurească 
aceste aspecte.2, 5, 6, 16, 17

2.2. Tratamentul conservator, implicând 
prezervarea vezicii urinare

Strategiile terapeutice conservatoare pot � 
utilizate în cazul anumitor pacienți, care �e nu 
doresc extirparea vezicii urinare, �e nu pot � 
operați din cauza statusului slab de 
performanță/ factorilor de risc asociați. 
Conservarea vezicii urinare poate � totodată o 
alternativă la cistectomie în cazul pacienților 
cu tumori solitare de mici dimensiuni, fără 
invazie ganglionară, fără hidronefroză 
secundară. 

În contextul prezervării vezicii urinare, 
protocoalele actuale recomandă combinarea 
TURBT cu chimioterapie și radioterapie. Pot � 
avute în vedere și combinațiile TURBT + 
chimioterapie, sau TURBT + radioterapie, sau 
doar TURBT endoscopic agresiv.

2.2.1. TURBT endoscopic agresiv, utilizat ca 
singură modalitate terapeutică, poate � o 
opțiune pentru pacienții în stadiul II care nu 
sunt candidați pentru cistectomie (poate � 
curativ în cazuri selectate care includ leziuni 
solitare mai mici de 2 cm, cu invazie musculară 
minimă, fără alte tumori in situ, masă palpabila 
sau hidronefroză asociată). Pentru acești 
pacienți se poate lua în considerare BCG 
intravezical după TURBT. 

STADIU ESMO EAU NCCN

II (cT2N0) • Chimioterapie neoadjuvantă + • Chimioterapie neoadjuvantă +  • Chimioterapie neoadjuvantă +
 cistectomie cistectomie (CHT adjuvantă   cistectomie +/- RT adjuvantă (CHT
   dacă nu a urmat neoadjuvantă) adjuvantă dacă nu a urmat neoadjuvantă
 • Containdicație cistectomie:  • Contraindicație cistectomie/  • Chimioterapie neoadjuvantă + 
 RT-PCT/RT prezervare organ: tratament  cistectomie parțială (pacienți selectați)
  multimodal (RT-PCT) +/- RT adjuvantă
   • Radiochimioterapie
   • Contraindicație cistectomie/prezervare   
   organ: RT-PCT/ RT/ TURBT+BCG intravezical

IIIA (cT3N0, cT4N0, • Chimioterapie neoadjuvantă + • Chimioterapie neoadjuvantă + • Chimioterapie neoadjuvantă +
cT1-T4aN1) cistectomie cistectomie (CHT adjuvantă  cistectomie +/- RT adjuvantă (CHT 
  dacă nu a urmat neoadjuvantă) adjuvantă dacă nu a urmat neoadjuvantă)
 • Containdicație cistectomie:  • Contraindicație cistectomie/ • Radiochimioterapie
 RT-PCT/RT prezervare organ: tratament  • Contraindicație cistectomie/ prezervare 
  multimodal (RT-PCT) organ: RT-PCT/RT

IIIB (cT1-T4aN2,3) • Chimioterapie • Chimioterapie • Terapie sistemică cu reevaluare
IVA (cT4b, oricare N, M0) • Prezervare organ: RT-PCT/RT • Prezervare organ: tratament  • Radiochimioterapie
  multimodal (RT-PCT)



2.2.2. Radioterapia

Indicațiile radioterapiei se limitează în special 
la abordarea multimodală de conservare a 
vezicii urinare în scop curativ sau în scop 
paleativ (dacă pacientul are contraindicații 
operatorii, sângerări, durere). Datele sunt 
limitate în ceea ce privește radioterapia și 
sunt necesare studii prospective pentru 
con�rmarea bene�ciilor. Radioterapia ca unic 
tratament este inferioară radio-chimioterapiei 
pentru pacienții cu tumori invazive ale vezicii 
urinare și nu este considerată standard.

Deși nu există date concludente care să 
demonstreze îmbunătățiri ale OS, 
radioterapia trebuie luată în considerare ca 
tratament adjuvant și în cazul pacienților cu 
neoplasm urotelial vezical pT3 / pT4 pN0-2 
după cistectomie radicală, mai ales în cazul 
celor cu margini chirurgicale pozitive și / sau 
ganglioni limfatici pozitivi deoarece prezintă 
risc crescut de recidivă. 

Dozele recomandate sunt între 45-50,4 Gy cu 
sau fără chimioterapie concomitentă.2, 5, 6, 16, 17

2.2.3. Radiochimioterapia

În asociere cu TURBT, reprezintă strategia 
terapeutică recomandată pentru pacienții la 
care se optează pentru prezervarea vezicii 
urinare. 

Regimurile chimioterapice recomandate în 
radiosensibilizare sunt cisplatin, 
5-FU+cisplatin, cisplatin+paclitaxel, 5-FU+ 
mitomycin, cisplatin, gemcitabine, docetaxel 
or paclitaxel, 5-FU, 5-FU and mitomycin, 
gemcitabina, capecitabina.2, 5, 6, 18, 19

Monitorizare

Pacienții care au suferit cistectomie radicală 
vor � evaluați urologic la �ecare 3-6 luni pe 
parcursul primilor 2 ani, realizându-se 
citologie urinară și teste de evaluare a 
funcției renale și hepatice, alături de 
explorare imagistică a tractului urinar 
superior, torace, abdomen și pelvis. Ulterior, 

monitorizarea se va realiza periodic, în funcție 
de evoluția clinică. 

Pentru pacienții cărora li s-a aplicat o 
strategie conservatoare, răspunsul la 
tratament trebuie evaluat după inducția 
chimioradioterapică și ulterior până la 
�nalizarea curelor. Ulterior încheierii 
tratamentului, se va aplica același protocol de 
monitorizare ca și în cazul pacienților cu 
cistectomie radicală. În plus față de aceștia, 
vor � realizate cistoscopii plus biopsii aleatorii 
la �ecare 3-6 luni, pe parcursul primilor 2 ani. 
Vor � de asemenea monitorizate potențiale 
toxicități pe termen lung secundare 
tratamentului.2

3. Tratamentul carcinomului urotelial 
metastatic

Aproximativ 4% dintre pacienți sunt 
diagnosticați în acest stadiu; totodată, 
pacienți din stadiile anterioare progresează 
ajungând în stadiul metastatic al bolii. În 
cazul bolii metastatice, cazul trebuie evaluat 
de către o echipă multidisciplinară, 
analizându-se ca opțiuni cistectomia, TURBT 
paleativ, chimioterapie sau tratament 
paleativ. Tratamentul standard este 
chimioterapia. În cazul anumitor pacienți cu 
boală locală avansată (T4b N1) se poate lua în 
considerare cistectomie cu limfadenectomie 
extinsă sau radioterapie de�nitivă după 
chimioterapie. Pentru boala oligometastatică, 
metastazectomia poate � luată în considerare 
pentru pacienți selectați (răspuns la terapia 
sistemică, leziuni metastatice solitare).2, 5, 6, 18, 20

Combinații chimioterapice fără cisplatin

Aproximativ 50% dintre pacienții în stadiul 
metastatic nu sunt eligibili pentru 
chimioterapie pe bază de Ciplatin 
(insu�ciență renală, status de performață 
scăzut sau comorbidități).2 

În cazul acestor pacienți se recomandă 
tratament chimioterapic paleativ în 
monoterapie (gemcitabină, carboplatin, 
taxan). Cisplatin poate � inlocuit cu 
carboplatin. A fost demonstrat că terapia cu 
taxani este e�cace ca prima linie în 
tratamentul paleativ. S-a considerat că riscul 
de a adăuga paclitaxel depășește bene�ciul 
limitat.

Vin�unina a primit aprobare pentru 
tratamentul de linia a doua în carcinomul 
urotelial metastatic. 

Alternativele citostatatice, în studiile de faza 
I-II incluzând cisplatin / paclitaxel, 
gemcitabină / paclitaxel, cisplatin / 
gemcitabină / paclitaxel, carboplatin / 
gemcitabin / paclitaxel sau cisplatin / 
gemcitabin / docetaxel au demonstrat 
activitate modestă la pacienții cu carcinom 
urotelial metastatic.2, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Alte opțiuni terapeutice includ nab-paclitaxel, 
ifosfamida, metotrexat, ifosfamida, 
doxorubicin și gemcitabina. Acidul zoledronic 
și Denosumab au fost aprobate pentru toate 
tipurile de cancer, inclusiv carcinomul 
urotelial, în cazul prezenței determinărilor 
secundare osoase.

Ghidul NCCN a inclus Pembrolizumab, 
Atezolizumab, Nivolumab, Durvalumab și 
Avelumab ca opțiuni terapeutice sistemice 
de linia a 2-a după chimioterapia pe bază de 
platină pentru carcinom urotelial local 
avansat sau metastatic (în cazul 
Atezolizumabului și Pembrolizumabului și ca 
opțiuni terapeutice de linia 1 pentru pacienții 
care nu sunt eligibili pentru chimioterapie cu 
cisplatin și ale căror tumori supraexprimă 
PD-L1, precum și pentru pacienții care nu 

sunt eligibili pentru nicio chimioterapie care 
conține platină, indiferent de statusul PD-L1). 
Cu excepția Pembrolizumabului ce are 
recomandare de categoria 1, ceilalți agenți 
imunoterapici au recomandări din categoria 
2A. Ghidul Asociației Europene de Urologie 
(EAU) recomandă Pembrolizumab pentru 
linia 1 pentru pacienții care nu sunt eligibili 
pentru chimioterapie cu cisplatin (indicație 
categoria 1b) și în linia 2 Atezolizumab, 
Pembrolizumab și Nivolumab (categoria 2a 
de recomandare). Ghidurile Societății 
Europene de Oncologie ESMO necesită 
update-uri privind indicațiile în carcinomul 
urotelial; conform acestuia în linia 2 după 
progresie se recomandă tratament cu 
Vin�unină, taxani sau înrolare în studii clinice.

4. Noi opțiuni terapeutice în carcinomul 
urotelial 

Nevoia de identi�care a noi soluții 
terapeutice, în special în carcinomul urotelial 
metastatic, este stringentă. Aproximativ 50% 
dintre acești pacienți progresează sub 

tratamentul citostatic și mulți dintre ei au 
numeroase comorbidități. Cu toate acestea, 
în tratamentul carcinomului urotelial, 

opțiunile terapeutice au fost limitate de-a 
lungul timpului și nu s-au înregistrat progrese 
majore în ultimii 20 de ani. (Fig. 6)

Alegerea tratamentului citostatic optim 
depinde de comorbiditățile pacientului, 
statusul de performanță al acestuia și 
încadrarea în grupa de prognostic. Factorii de 
prognostic favorabil includ: status de 
performanță optim, fără diseminări la 
distanță, LDH și fosfataza alcalină normale. 
Factori de prognostic nefavorabil sunt: status 
de performanță deteriorat, metastaze 
viscerale și osoase, valori LDH și fosfataza 
alcalină crescute. Pentru pacienții cu opțiuni 
terapeutice limitate se recomandă înrolarea 
în studii clinice. 

Combinațiile chimioterapice pe bază de 
cisplatin au demonstrat cele mai bune 
rezultate, în ciuda toxicităților generate de 
tratament. Se vor administra 2-3 cicluri, cu 
revaluare, iar dacă boala nu progresează se 
poate recomanda continuarea până la 
6 cicluri. GC (Gemcitabina + Cisplatin) sau 
ddMVAC (Metotrexate, Vinblastine, 
Doxorubicin, Cisplatin-dose dense) au 
recomandare de categoria 1 pentru pacienții 
cu carcinom urotelial metastatic, cu status de 
performanță bun și eligibili pentru 
tratamentul cu platină. Schemele alternative 
de chimioterapie de primă linie includ 
Gemcitabină + Carboplatin, Paclitaxel + 
Gemcitabină, Gemcitabină în monoterapie, 
Ifosfamida, Doxorubicină și Gemcitabină 
(pentru pacienți selectați) (categoria 2B). 
Utilizarea cisplatinului în asociere cu 
Gemcitabina a demonstrat conform studiilor 
de fază III aceeași e�cacitate, dar reducerea 
morbidității.2, 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26
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Tratamentul standard pentru boala localizată 
presupune cistectomie radicală cu 
limfadenectomie extinsă, completată de 
chimioterapie perioperatorie (neoadjuvantă 
sau adjuvantă). În situațiile în care cistectomia 
nu este posibilă sau această soluție nu este 
acceptabilă pentru pacient, se aplică strategii 
de tratament conservatoare. 

2.1. Tratamentul standard

Tratamentul standard presupune cistectomie 
radicală cu limfadenectomie extinsă + 
chimioterapie perioperatorie. 

2.1.1. Cistectomia radicală presupune 
extirparea integrală a vezicii urinare și a 
ganglionilor limfatici pelvini, precum și a unei 
părți din uretere și organele adiacente. În 
cazul femeilor, rezecția este extinsă la nivelul 
uterului, trompelor uterine, ovarelor și 
peretelui anterior al vaginului. În cazul 
bărbaților, intervenția implică și 

extirparea prostatei și a veziculelor seminale, 
ceea ce duce adesea la imposibilitatea de a 
ejacula.2, 5, 6, 10, 11, 12, 13

Cistectomia radicală duce la pierderea 
funcției vezicii urinare. Există mai multe 
opțiuni chirurgicale pentru a colecta și devia 
urina, în interiorul sau în exteriorul corpului 
(diversiune urinară). Se pot face reconstrucții 
vezicale în funcție de caracteristicile bolii și 
dorința pacientului. 

Cistectomia parțială poate � o alternativă în 
cazul leziunilor limitate la nivelul domului 
vezicii urinare, în special în situația pacienților 
cu comorbidități semni�cative.

2.1.2. Chimioterapia perioperatorie 
(neoadjuvantă sau adjuvantă) pe bază de 
platină a demonstrat creșterea supraviețuirii 
în rândul pacienților. Administrarea poate � 
pre-operatorie (neoadjuvantă) sau 
post-operatorie (adjuvantă), tratamentul 
neoadjuvant �ind de primă intenție.

Chimioterapia neoadjuvantă pe bază de 
platină este recomandată anterior 
cistectomiei. Scopul acesteia este de a eradica 
micro-metastazele, de a reduce volumul 
tumoral și de a împiedica diseminarea 
tumorală.

Datele susțin rolul tratamentului oncologic 
neoadjuvant înainte de cistectomie pentru 
stadiile II și IIIA, cu impact dovedit în creșterea 
supraviețuirii acestor categorii de pacienți.

Schemele recomandate sunt MVAC 
(metotrexat, vinblastină, doxorubicină, 
cisplatin), precum și cele ce includ 
gemcitabină și cisplatin.5, 6, 14, 15

Tratamentul chimioterapic adjuvant

Deși dovezile privind bene�ciile în cazul 
chimioterapiei adjuvante sunt încă 
insu�ciente, utilizarea sa post cistectomie a 
fost asociată cu întârzierea progresiei bolii, cel 
mai mare bene�ciu avându-l pacienții cu risc 
crescut (extensie extravezicală, implicare 
ganglionară) care nu au primit chimioterapie 
neoadjuvantă. 

Schemele recomandate sunt MVAC sau 
gemcitabină și cisplatin. Carboplatinul nu a 
demonstrat un bene�ciu de supraviețuire și 
nu este recomandat perioperator.

Pacienții cu tumori pT2 sau mai mici și care nu 
au o implicare nodală sau invazie 
limfovasculară după cistectomie sunt 
considerați a avea un risc mai mic și nu se 
recomandă chimioterapie adjuvantă.2, 6

Tratamentul concomitent radiochimioterapic 
în regim adjuvant nu are date su�ciente 
privind siguranța și e�cacitatea și sunt 
necesare studii viitoare care să lămurească 
aceste aspecte.2, 5, 6, 16, 17

2.2. Tratamentul conservator, implicând 
prezervarea vezicii urinare

Strategiile terapeutice conservatoare pot � 
utilizate în cazul anumitor pacienți, care �e nu 
doresc extirparea vezicii urinare, �e nu pot � 
operați din cauza statusului slab de 
performanță/ factorilor de risc asociați. 
Conservarea vezicii urinare poate � totodată o 
alternativă la cistectomie în cazul pacienților 
cu tumori solitare de mici dimensiuni, fără 
invazie ganglionară, fără hidronefroză 
secundară. 

În contextul prezervării vezicii urinare, 
protocoalele actuale recomandă combinarea 
TURBT cu chimioterapie și radioterapie. Pot � 
avute în vedere și combinațiile TURBT + 
chimioterapie, sau TURBT + radioterapie, sau 
doar TURBT endoscopic agresiv.

2.2.1. TURBT endoscopic agresiv, utilizat ca 
singură modalitate terapeutică, poate � o 
opțiune pentru pacienții în stadiul II care nu 
sunt candidați pentru cistectomie (poate � 
curativ în cazuri selectate care includ leziuni 
solitare mai mici de 2 cm, cu invazie musculară 
minimă, fără alte tumori in situ, masă palpabila 
sau hidronefroză asociată). Pentru acești 
pacienți se poate lua în considerare BCG 
intravezical după TURBT. 

În studiul randomizat SWOG ce a inclus 307 pacienți cu 
tumori vezicale invazive musculare, randomizarea a inclus 
două brațe: cistectomie radicală versus 3 cicluri (28 de zile) 
de chimioterapie neoadjuvantă tip MVAC (metotrexat, 
vinblastină, doxorubicină, cisplatin), urmată de cistectomie 
radicală. În al doilea braț, chimioterapia neoadjuvantă a 
crescut supraviețuirea mediană (77 luni față de 46 luni, 
P = 0.06) și a redus rata bolii reziduale (15% față de 38%, 
P <0,001), fără accentuarea morbidității sau a mortalității. 

Într-o meta-analiză ce a inclus 11 studii cu 
3.005 pacienți, chimioterapia neoadjuvantă pe bază de 
cisplatin a fost asociată cu îmbunătățirea OS și DFS la 5 ani 
(îmbunătățire absolută de 5% și, respectiv, 9%). 
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2.2.2. Radioterapia

Indicațiile radioterapiei se limitează în special 
la abordarea multimodală de conservare a 
vezicii urinare în scop curativ sau în scop 
paleativ (dacă pacientul are contraindicații 
operatorii, sângerări, durere). Datele sunt 
limitate în ceea ce privește radioterapia și 
sunt necesare studii prospective pentru 
con�rmarea bene�ciilor. Radioterapia ca unic 
tratament este inferioară radio-chimioterapiei 
pentru pacienții cu tumori invazive ale vezicii 
urinare și nu este considerată standard.

Deși nu există date concludente care să 
demonstreze îmbunătățiri ale OS, 
radioterapia trebuie luată în considerare ca 
tratament adjuvant și în cazul pacienților cu 
neoplasm urotelial vezical pT3 / pT4 pN0-2 
după cistectomie radicală, mai ales în cazul 
celor cu margini chirurgicale pozitive și / sau 
ganglioni limfatici pozitivi deoarece prezintă 
risc crescut de recidivă. 

Dozele recomandate sunt între 45-50,4 Gy cu 
sau fără chimioterapie concomitentă.2, 5, 6, 16, 17

2.2.3. Radiochimioterapia

În asociere cu TURBT, reprezintă strategia 
terapeutică recomandată pentru pacienții la 
care se optează pentru prezervarea vezicii 
urinare. 

Regimurile chimioterapice recomandate în 
radiosensibilizare sunt cisplatin, 
5-FU+cisplatin, cisplatin+paclitaxel, 5-FU+ 
mitomycin, cisplatin, gemcitabine, docetaxel 
or paclitaxel, 5-FU, 5-FU and mitomycin, 
gemcitabina, capecitabina.2, 5, 6, 18, 19

Monitorizare

Pacienții care au suferit cistectomie radicală 
vor � evaluați urologic la �ecare 3-6 luni pe 
parcursul primilor 2 ani, realizându-se 
citologie urinară și teste de evaluare a 
funcției renale și hepatice, alături de 
explorare imagistică a tractului urinar 
superior, torace, abdomen și pelvis. Ulterior, 

monitorizarea se va realiza periodic, în funcție 
de evoluția clinică. 

Pentru pacienții cărora li s-a aplicat o 
strategie conservatoare, răspunsul la 
tratament trebuie evaluat după inducția 
chimioradioterapică și ulterior până la 
�nalizarea curelor. Ulterior încheierii 
tratamentului, se va aplica același protocol de 
monitorizare ca și în cazul pacienților cu 
cistectomie radicală. În plus față de aceștia, 
vor � realizate cistoscopii plus biopsii aleatorii 
la �ecare 3-6 luni, pe parcursul primilor 2 ani. 
Vor � de asemenea monitorizate potențiale 
toxicități pe termen lung secundare 
tratamentului.2

3. Tratamentul carcinomului urotelial 
metastatic

Aproximativ 4% dintre pacienți sunt 
diagnosticați în acest stadiu; totodată, 
pacienți din stadiile anterioare progresează 
ajungând în stadiul metastatic al bolii. În 
cazul bolii metastatice, cazul trebuie evaluat 
de către o echipă multidisciplinară, 
analizându-se ca opțiuni cistectomia, TURBT 
paleativ, chimioterapie sau tratament 
paleativ. Tratamentul standard este 
chimioterapia. În cazul anumitor pacienți cu 
boală locală avansată (T4b N1) se poate lua în 
considerare cistectomie cu limfadenectomie 
extinsă sau radioterapie de�nitivă după 
chimioterapie. Pentru boala oligometastatică, 
metastazectomia poate � luată în considerare 
pentru pacienți selectați (răspuns la terapia 
sistemică, leziuni metastatice solitare).2, 5, 6, 18, 20

Combinații chimioterapice fără cisplatin

Aproximativ 50% dintre pacienții în stadiul 
metastatic nu sunt eligibili pentru 
chimioterapie pe bază de Ciplatin 
(insu�ciență renală, status de performață 
scăzut sau comorbidități).2 

În cazul acestor pacienți se recomandă 
tratament chimioterapic paleativ în 
monoterapie (gemcitabină, carboplatin, 
taxan). Cisplatin poate � inlocuit cu 
carboplatin. A fost demonstrat că terapia cu 
taxani este e�cace ca prima linie în 
tratamentul paleativ. S-a considerat că riscul 
de a adăuga paclitaxel depășește bene�ciul 
limitat.

Vin�unina a primit aprobare pentru 
tratamentul de linia a doua în carcinomul 
urotelial metastatic. 

Alternativele citostatatice, în studiile de faza 
I-II incluzând cisplatin / paclitaxel, 
gemcitabină / paclitaxel, cisplatin / 
gemcitabină / paclitaxel, carboplatin / 
gemcitabin / paclitaxel sau cisplatin / 
gemcitabin / docetaxel au demonstrat 
activitate modestă la pacienții cu carcinom 
urotelial metastatic.2, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Alte opțiuni terapeutice includ nab-paclitaxel, 
ifosfamida, metotrexat, ifosfamida, 
doxorubicin și gemcitabina. Acidul zoledronic 
și Denosumab au fost aprobate pentru toate 
tipurile de cancer, inclusiv carcinomul 
urotelial, în cazul prezenței determinărilor 
secundare osoase.

Ghidul NCCN a inclus Pembrolizumab, 
Atezolizumab, Nivolumab, Durvalumab și 
Avelumab ca opțiuni terapeutice sistemice 
de linia a 2-a după chimioterapia pe bază de 
platină pentru carcinom urotelial local 
avansat sau metastatic (în cazul 
Atezolizumabului și Pembrolizumabului și ca 
opțiuni terapeutice de linia 1 pentru pacienții 
care nu sunt eligibili pentru chimioterapie cu 
cisplatin și ale căror tumori supraexprimă 
PD-L1, precum și pentru pacienții care nu 

sunt eligibili pentru nicio chimioterapie care 
conține platină, indiferent de statusul PD-L1). 
Cu excepția Pembrolizumabului ce are 
recomandare de categoria 1, ceilalți agenți 
imunoterapici au recomandări din categoria 
2A. Ghidul Asociației Europene de Urologie 
(EAU) recomandă Pembrolizumab pentru 
linia 1 pentru pacienții care nu sunt eligibili 
pentru chimioterapie cu cisplatin (indicație 
categoria 1b) și în linia 2 Atezolizumab, 
Pembrolizumab și Nivolumab (categoria 2a 
de recomandare). Ghidurile Societății 
Europene de Oncologie ESMO necesită 
update-uri privind indicațiile în carcinomul 
urotelial; conform acestuia în linia 2 după 
progresie se recomandă tratament cu 
Vin�unină, taxani sau înrolare în studii clinice.

4. Noi opțiuni terapeutice în carcinomul 
urotelial 

Nevoia de identi�care a noi soluții 
terapeutice, în special în carcinomul urotelial 
metastatic, este stringentă. Aproximativ 50% 
dintre acești pacienți progresează sub 

tratamentul citostatic și mulți dintre ei au 
numeroase comorbidități. Cu toate acestea, 
în tratamentul carcinomului urotelial, 

opțiunile terapeutice au fost limitate de-a 
lungul timpului și nu s-au înregistrat progrese 
majore în ultimii 20 de ani. (Fig. 6)

Alegerea tratamentului citostatic optim 
depinde de comorbiditățile pacientului, 
statusul de performanță al acestuia și 
încadrarea în grupa de prognostic. Factorii de 
prognostic favorabil includ: status de 
performanță optim, fără diseminări la 
distanță, LDH și fosfataza alcalină normale. 
Factori de prognostic nefavorabil sunt: status 
de performanță deteriorat, metastaze 
viscerale și osoase, valori LDH și fosfataza 
alcalină crescute. Pentru pacienții cu opțiuni 
terapeutice limitate se recomandă înrolarea 
în studii clinice. 

Combinațiile chimioterapice pe bază de 
cisplatin au demonstrat cele mai bune 
rezultate, în ciuda toxicităților generate de 
tratament. Se vor administra 2-3 cicluri, cu 
revaluare, iar dacă boala nu progresează se 
poate recomanda continuarea până la 
6 cicluri. GC (Gemcitabina + Cisplatin) sau 
ddMVAC (Metotrexate, Vinblastine, 
Doxorubicin, Cisplatin-dose dense) au 
recomandare de categoria 1 pentru pacienții 
cu carcinom urotelial metastatic, cu status de 
performanță bun și eligibili pentru 
tratamentul cu platină. Schemele alternative 
de chimioterapie de primă linie includ 
Gemcitabină + Carboplatin, Paclitaxel + 
Gemcitabină, Gemcitabină în monoterapie, 
Ifosfamida, Doxorubicină și Gemcitabină 
(pentru pacienți selectați) (categoria 2B). 
Utilizarea cisplatinului în asociere cu 
Gemcitabina a demonstrat conform studiilor 
de fază III aceeași e�cacitate, dar reducerea 
morbidității.2, 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26
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Tratamentul standard pentru boala localizată 
presupune cistectomie radicală cu 
limfadenectomie extinsă, completată de 
chimioterapie perioperatorie (neoadjuvantă 
sau adjuvantă). În situațiile în care cistectomia 
nu este posibilă sau această soluție nu este 
acceptabilă pentru pacient, se aplică strategii 
de tratament conservatoare. 

2.1. Tratamentul standard

Tratamentul standard presupune cistectomie 
radicală cu limfadenectomie extinsă + 
chimioterapie perioperatorie. 

2.1.1. Cistectomia radicală presupune 
extirparea integrală a vezicii urinare și a 
ganglionilor limfatici pelvini, precum și a unei 
părți din uretere și organele adiacente. În 
cazul femeilor, rezecția este extinsă la nivelul 
uterului, trompelor uterine, ovarelor și 
peretelui anterior al vaginului. În cazul 
bărbaților, intervenția implică și 

extirparea prostatei și a veziculelor seminale, 
ceea ce duce adesea la imposibilitatea de a 
ejacula.2, 5, 6, 10, 11, 12, 13

Cistectomia radicală duce la pierderea 
funcției vezicii urinare. Există mai multe 
opțiuni chirurgicale pentru a colecta și devia 
urina, în interiorul sau în exteriorul corpului 
(diversiune urinară). Se pot face reconstrucții 
vezicale în funcție de caracteristicile bolii și 
dorința pacientului. 

Cistectomia parțială poate � o alternativă în 
cazul leziunilor limitate la nivelul domului 
vezicii urinare, în special în situația pacienților 
cu comorbidități semni�cative.

2.1.2. Chimioterapia perioperatorie 
(neoadjuvantă sau adjuvantă) pe bază de 
platină a demonstrat creșterea supraviețuirii 
în rândul pacienților. Administrarea poate � 
pre-operatorie (neoadjuvantă) sau 
post-operatorie (adjuvantă), tratamentul 
neoadjuvant �ind de primă intenție.

Chimioterapia neoadjuvantă pe bază de 
platină este recomandată anterior 
cistectomiei. Scopul acesteia este de a eradica 
micro-metastazele, de a reduce volumul 
tumoral și de a împiedica diseminarea 
tumorală.

Datele susțin rolul tratamentului oncologic 
neoadjuvant înainte de cistectomie pentru 
stadiile II și IIIA, cu impact dovedit în creșterea 
supraviețuirii acestor categorii de pacienți.

Schemele recomandate sunt MVAC 
(metotrexat, vinblastină, doxorubicină, 
cisplatin), precum și cele ce includ 
gemcitabină și cisplatin.5, 6, 14, 15

Tratamentul chimioterapic adjuvant

Deși dovezile privind bene�ciile în cazul 
chimioterapiei adjuvante sunt încă 
insu�ciente, utilizarea sa post cistectomie a 
fost asociată cu întârzierea progresiei bolii, cel 
mai mare bene�ciu avându-l pacienții cu risc 
crescut (extensie extravezicală, implicare 
ganglionară) care nu au primit chimioterapie 
neoadjuvantă. 

Schemele recomandate sunt MVAC sau 
gemcitabină și cisplatin. Carboplatinul nu a 
demonstrat un bene�ciu de supraviețuire și 
nu este recomandat perioperator.

Pacienții cu tumori pT2 sau mai mici și care nu 
au o implicare nodală sau invazie 
limfovasculară după cistectomie sunt 
considerați a avea un risc mai mic și nu se 
recomandă chimioterapie adjuvantă.2, 6

Tratamentul concomitent radiochimioterapic 
în regim adjuvant nu are date su�ciente 
privind siguranța și e�cacitatea și sunt 
necesare studii viitoare care să lămurească 
aceste aspecte.2, 5, 6, 16, 17

2.2. Tratamentul conservator, implicând 
prezervarea vezicii urinare

Strategiile terapeutice conservatoare pot � 
utilizate în cazul anumitor pacienți, care �e nu 
doresc extirparea vezicii urinare, �e nu pot � 
operați din cauza statusului slab de 
performanță/ factorilor de risc asociați. 
Conservarea vezicii urinare poate � totodată o 
alternativă la cistectomie în cazul pacienților 
cu tumori solitare de mici dimensiuni, fără 
invazie ganglionară, fără hidronefroză 
secundară. 

În contextul prezervării vezicii urinare, 
protocoalele actuale recomandă combinarea 
TURBT cu chimioterapie și radioterapie. Pot � 
avute în vedere și combinațiile TURBT + 
chimioterapie, sau TURBT + radioterapie, sau 
doar TURBT endoscopic agresiv.

2.2.1. TURBT endoscopic agresiv, utilizat ca 
singură modalitate terapeutică, poate � o 
opțiune pentru pacienții în stadiul II care nu 
sunt candidați pentru cistectomie (poate � 
curativ în cazuri selectate care includ leziuni 
solitare mai mici de 2 cm, cu invazie musculară 
minimă, fără alte tumori in situ, masă palpabila 
sau hidronefroză asociată). Pentru acești 
pacienți se poate lua în considerare BCG 
intravezical după TURBT. 

Un studiu randomizat ce a inclus 236 pacienți cu pT3a și 
pT4a a demonstrat o îmbunătățire a DFS de 5 ani și a 
controlului local comparativ cu intervenția chirurgicală 
singură. 

Un studiu de fază II mai recent, randomizat, a comparat 
chimioterapia secvențială adjuvantă și radioterapia vs. 
chimioterapia adjuvantă în monoterapie la 120 pacienți cu 
boală local-avansată cu 1 sau mai mulți factori de risc 
(≥pT3b, gradul 3 sau invazie ganglionară). Acest studiu a 
demonstrat o îmbunătățire semni�cativă a controlului 
local pentru brațul cu chimioradioterapie.



2.2.2. Radioterapia

Indicațiile radioterapiei se limitează în special 
la abordarea multimodală de conservare a 
vezicii urinare în scop curativ sau în scop 
paleativ (dacă pacientul are contraindicații 
operatorii, sângerări, durere). Datele sunt 
limitate în ceea ce privește radioterapia și 
sunt necesare studii prospective pentru 
con�rmarea bene�ciilor. Radioterapia ca unic 
tratament este inferioară radio-chimioterapiei 
pentru pacienții cu tumori invazive ale vezicii 
urinare și nu este considerată standard.

Deși nu există date concludente care să 
demonstreze îmbunătățiri ale OS, 
radioterapia trebuie luată în considerare ca 
tratament adjuvant și în cazul pacienților cu 
neoplasm urotelial vezical pT3 / pT4 pN0-2 
după cistectomie radicală, mai ales în cazul 
celor cu margini chirurgicale pozitive și / sau 
ganglioni limfatici pozitivi deoarece prezintă 
risc crescut de recidivă. 

Dozele recomandate sunt între 45-50,4 Gy cu 
sau fără chimioterapie concomitentă.2, 5, 6, 16, 17

2.2.3. Radiochimioterapia

În asociere cu TURBT, reprezintă strategia 
terapeutică recomandată pentru pacienții la 
care se optează pentru prezervarea vezicii 
urinare. 

Regimurile chimioterapice recomandate în 
radiosensibilizare sunt cisplatin, 
5-FU+cisplatin, cisplatin+paclitaxel, 5-FU+ 
mitomycin, cisplatin, gemcitabine, docetaxel 
or paclitaxel, 5-FU, 5-FU and mitomycin, 
gemcitabina, capecitabina.2, 5, 6, 18, 19

Monitorizare

Pacienții care au suferit cistectomie radicală 
vor � evaluați urologic la �ecare 3-6 luni pe 
parcursul primilor 2 ani, realizându-se 
citologie urinară și teste de evaluare a 
funcției renale și hepatice, alături de 
explorare imagistică a tractului urinar 
superior, torace, abdomen și pelvis. Ulterior, 

monitorizarea se va realiza periodic, în funcție 
de evoluția clinică. 

Pentru pacienții cărora li s-a aplicat o 
strategie conservatoare, răspunsul la 
tratament trebuie evaluat după inducția 
chimioradioterapică și ulterior până la 
�nalizarea curelor. Ulterior încheierii 
tratamentului, se va aplica același protocol de 
monitorizare ca și în cazul pacienților cu 
cistectomie radicală. În plus față de aceștia, 
vor � realizate cistoscopii plus biopsii aleatorii 
la �ecare 3-6 luni, pe parcursul primilor 2 ani. 
Vor � de asemenea monitorizate potențiale 
toxicități pe termen lung secundare 
tratamentului.2

3. Tratamentul carcinomului urotelial 
metastatic

Aproximativ 4% dintre pacienți sunt 
diagnosticați în acest stadiu; totodată, 
pacienți din stadiile anterioare progresează 
ajungând în stadiul metastatic al bolii. În 
cazul bolii metastatice, cazul trebuie evaluat 
de către o echipă multidisciplinară, 
analizându-se ca opțiuni cistectomia, TURBT 
paleativ, chimioterapie sau tratament 
paleativ. Tratamentul standard este 
chimioterapia. În cazul anumitor pacienți cu 
boală locală avansată (T4b N1) se poate lua în 
considerare cistectomie cu limfadenectomie 
extinsă sau radioterapie de�nitivă după 
chimioterapie. Pentru boala oligometastatică, 
metastazectomia poate � luată în considerare 
pentru pacienți selectați (răspuns la terapia 
sistemică, leziuni metastatice solitare).2, 5, 6, 18, 20

Combinații chimioterapice fără cisplatin

Aproximativ 50% dintre pacienții în stadiul 
metastatic nu sunt eligibili pentru 
chimioterapie pe bază de Ciplatin 
(insu�ciență renală, status de performață 
scăzut sau comorbidități).2 

În cazul acestor pacienți se recomandă 
tratament chimioterapic paleativ în 
monoterapie (gemcitabină, carboplatin, 
taxan). Cisplatin poate � inlocuit cu 
carboplatin. A fost demonstrat că terapia cu 
taxani este e�cace ca prima linie în 
tratamentul paleativ. S-a considerat că riscul 
de a adăuga paclitaxel depășește bene�ciul 
limitat.

Vin�unina a primit aprobare pentru 
tratamentul de linia a doua în carcinomul 
urotelial metastatic. 

Alternativele citostatatice, în studiile de faza 
I-II incluzând cisplatin / paclitaxel, 
gemcitabină / paclitaxel, cisplatin / 
gemcitabină / paclitaxel, carboplatin / 
gemcitabin / paclitaxel sau cisplatin / 
gemcitabin / docetaxel au demonstrat 
activitate modestă la pacienții cu carcinom 
urotelial metastatic.2, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Alte opțiuni terapeutice includ nab-paclitaxel, 
ifosfamida, metotrexat, ifosfamida, 
doxorubicin și gemcitabina. Acidul zoledronic 
și Denosumab au fost aprobate pentru toate 
tipurile de cancer, inclusiv carcinomul 
urotelial, în cazul prezenței determinărilor 
secundare osoase.

Ghidul NCCN a inclus Pembrolizumab, 
Atezolizumab, Nivolumab, Durvalumab și 
Avelumab ca opțiuni terapeutice sistemice 
de linia a 2-a după chimioterapia pe bază de 
platină pentru carcinom urotelial local 
avansat sau metastatic (în cazul 
Atezolizumabului și Pembrolizumabului și ca 
opțiuni terapeutice de linia 1 pentru pacienții 
care nu sunt eligibili pentru chimioterapie cu 
cisplatin și ale căror tumori supraexprimă 
PD-L1, precum și pentru pacienții care nu 

sunt eligibili pentru nicio chimioterapie care 
conține platină, indiferent de statusul PD-L1). 
Cu excepția Pembrolizumabului ce are 
recomandare de categoria 1, ceilalți agenți 
imunoterapici au recomandări din categoria 
2A. Ghidul Asociației Europene de Urologie 
(EAU) recomandă Pembrolizumab pentru 
linia 1 pentru pacienții care nu sunt eligibili 
pentru chimioterapie cu cisplatin (indicație 
categoria 1b) și în linia 2 Atezolizumab, 
Pembrolizumab și Nivolumab (categoria 2a 
de recomandare). Ghidurile Societății 
Europene de Oncologie ESMO necesită 
update-uri privind indicațiile în carcinomul 
urotelial; conform acestuia în linia 2 după 
progresie se recomandă tratament cu 
Vin�unină, taxani sau înrolare în studii clinice.

4. Noi opțiuni terapeutice în carcinomul 
urotelial 

Nevoia de identi�care a noi soluții 
terapeutice, în special în carcinomul urotelial 
metastatic, este stringentă. Aproximativ 50% 
dintre acești pacienți progresează sub 

tratamentul citostatic și mulți dintre ei au 
numeroase comorbidități. Cu toate acestea, 
în tratamentul carcinomului urotelial, 

opțiunile terapeutice au fost limitate de-a 
lungul timpului și nu s-au înregistrat progrese 
majore în ultimii 20 de ani. (Fig. 6)

Alegerea tratamentului citostatic optim 
depinde de comorbiditățile pacientului, 
statusul de performanță al acestuia și 
încadrarea în grupa de prognostic. Factorii de 
prognostic favorabil includ: status de 
performanță optim, fără diseminări la 
distanță, LDH și fosfataza alcalină normale. 
Factori de prognostic nefavorabil sunt: status 
de performanță deteriorat, metastaze 
viscerale și osoase, valori LDH și fosfataza 
alcalină crescute. Pentru pacienții cu opțiuni 
terapeutice limitate se recomandă înrolarea 
în studii clinice. 

Combinațiile chimioterapice pe bază de 
cisplatin au demonstrat cele mai bune 
rezultate, în ciuda toxicităților generate de 
tratament. Se vor administra 2-3 cicluri, cu 
revaluare, iar dacă boala nu progresează se 
poate recomanda continuarea până la 
6 cicluri. GC (Gemcitabina + Cisplatin) sau 
ddMVAC (Metotrexate, Vinblastine, 
Doxorubicin, Cisplatin-dose dense) au 
recomandare de categoria 1 pentru pacienții 
cu carcinom urotelial metastatic, cu status de 
performanță bun și eligibili pentru 
tratamentul cu platină. Schemele alternative 
de chimioterapie de primă linie includ 
Gemcitabină + Carboplatin, Paclitaxel + 
Gemcitabină, Gemcitabină în monoterapie, 
Ifosfamida, Doxorubicină și Gemcitabină 
(pentru pacienți selectați) (categoria 2B). 
Utilizarea cisplatinului în asociere cu 
Gemcitabina a demonstrat conform studiilor 
de fază III aceeași e�cacitate, dar reducerea 
morbidității.2, 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26
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Tratamentul standard pentru boala localizată 
presupune cistectomie radicală cu 
limfadenectomie extinsă, completată de 
chimioterapie perioperatorie (neoadjuvantă 
sau adjuvantă). În situațiile în care cistectomia 
nu este posibilă sau această soluție nu este 
acceptabilă pentru pacient, se aplică strategii 
de tratament conservatoare. 

2.1. Tratamentul standard

Tratamentul standard presupune cistectomie 
radicală cu limfadenectomie extinsă + 
chimioterapie perioperatorie. 

2.1.1. Cistectomia radicală presupune 
extirparea integrală a vezicii urinare și a 
ganglionilor limfatici pelvini, precum și a unei 
părți din uretere și organele adiacente. În 
cazul femeilor, rezecția este extinsă la nivelul 
uterului, trompelor uterine, ovarelor și 
peretelui anterior al vaginului. În cazul 
bărbaților, intervenția implică și 

extirparea prostatei și a veziculelor seminale, 
ceea ce duce adesea la imposibilitatea de a 
ejacula.2, 5, 6, 10, 11, 12, 13

Cistectomia radicală duce la pierderea 
funcției vezicii urinare. Există mai multe 
opțiuni chirurgicale pentru a colecta și devia 
urina, în interiorul sau în exteriorul corpului 
(diversiune urinară). Se pot face reconstrucții 
vezicale în funcție de caracteristicile bolii și 
dorința pacientului. 

Cistectomia parțială poate � o alternativă în 
cazul leziunilor limitate la nivelul domului 
vezicii urinare, în special în situația pacienților 
cu comorbidități semni�cative.

2.1.2. Chimioterapia perioperatorie 
(neoadjuvantă sau adjuvantă) pe bază de 
platină a demonstrat creșterea supraviețuirii 
în rândul pacienților. Administrarea poate � 
pre-operatorie (neoadjuvantă) sau 
post-operatorie (adjuvantă), tratamentul 
neoadjuvant �ind de primă intenție.

Chimioterapia neoadjuvantă pe bază de 
platină este recomandată anterior 
cistectomiei. Scopul acesteia este de a eradica 
micro-metastazele, de a reduce volumul 
tumoral și de a împiedica diseminarea 
tumorală.

Datele susțin rolul tratamentului oncologic 
neoadjuvant înainte de cistectomie pentru 
stadiile II și IIIA, cu impact dovedit în creșterea 
supraviețuirii acestor categorii de pacienți.

Schemele recomandate sunt MVAC 
(metotrexat, vinblastină, doxorubicină, 
cisplatin), precum și cele ce includ 
gemcitabină și cisplatin.5, 6, 14, 15

Tratamentul chimioterapic adjuvant

Deși dovezile privind bene�ciile în cazul 
chimioterapiei adjuvante sunt încă 
insu�ciente, utilizarea sa post cistectomie a 
fost asociată cu întârzierea progresiei bolii, cel 
mai mare bene�ciu avându-l pacienții cu risc 
crescut (extensie extravezicală, implicare 
ganglionară) care nu au primit chimioterapie 
neoadjuvantă. 

Schemele recomandate sunt MVAC sau 
gemcitabină și cisplatin. Carboplatinul nu a 
demonstrat un bene�ciu de supraviețuire și 
nu este recomandat perioperator.

Pacienții cu tumori pT2 sau mai mici și care nu 
au o implicare nodală sau invazie 
limfovasculară după cistectomie sunt 
considerați a avea un risc mai mic și nu se 
recomandă chimioterapie adjuvantă.2, 6

Tratamentul concomitent radiochimioterapic 
în regim adjuvant nu are date su�ciente 
privind siguranța și e�cacitatea și sunt 
necesare studii viitoare care să lămurească 
aceste aspecte.2, 5, 6, 16, 17

2.2. Tratamentul conservator, implicând 
prezervarea vezicii urinare

Strategiile terapeutice conservatoare pot � 
utilizate în cazul anumitor pacienți, care �e nu 
doresc extirparea vezicii urinare, �e nu pot � 
operați din cauza statusului slab de 
performanță/ factorilor de risc asociați. 
Conservarea vezicii urinare poate � totodată o 
alternativă la cistectomie în cazul pacienților 
cu tumori solitare de mici dimensiuni, fără 
invazie ganglionară, fără hidronefroză 
secundară. 

În contextul prezervării vezicii urinare, 
protocoalele actuale recomandă combinarea 
TURBT cu chimioterapie și radioterapie. Pot � 
avute în vedere și combinațiile TURBT + 
chimioterapie, sau TURBT + radioterapie, sau 
doar TURBT endoscopic agresiv.

2.2.1. TURBT endoscopic agresiv, utilizat ca 
singură modalitate terapeutică, poate � o 
opțiune pentru pacienții în stadiul II care nu 
sunt candidați pentru cistectomie (poate � 
curativ în cazuri selectate care includ leziuni 
solitare mai mici de 2 cm, cu invazie musculară 
minimă, fără alte tumori in situ, masă palpabila 
sau hidronefroză asociată). Pentru acești 
pacienți se poate lua în considerare BCG 
intravezical după TURBT. 

Un studiu de fază III a inclus 405 pacienți cu boală 
avansată loco-regională sau metastatică. Brațele de 
randomizare au inclus GC (Gemcitabina + Cisplatin) sau 
MVAC (Metotrexate, Vinblastine, Doxorubicin, Cisplatin). 
PFS și OS au fost similare în cele două brațe (OS, 13,0% față 
de 15,3%, PFS, respectiv 9,8% față de 11,3%), dar cu mai 
puține evenimente adverse raportate în cazul pacienților 
care au primit GC versus MVAC (rezultatele nu au fost însă 
semni�cative statistic). 

Un alt studiu de fază III, randomizat, a comparat ddMVAC 
cu MVAC standard (28 de zile), cu pro�laxia neutropeniei 
febrile, demonstrând e�cacitate mai mare în cazul ddMVAC, 
cu o toxicitate redusă și o e�cacitate mai mare față de 
MVAC standard.2, 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26

O meta-analiză a studiilor disponibile, ce a inclus în total 
412 pacienți cu carcinom urotelial metastatic, a raportat 
un OS îmbunătățit pentru pacienții care au efectuat 
metastazectomie (supraviețuirea a crescut de la 28% 
la 72%.2, 5, 6, 18, 20
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2.2.2. Radioterapia

Indicațiile radioterapiei se limitează în special 
la abordarea multimodală de conservare a 
vezicii urinare în scop curativ sau în scop 
paleativ (dacă pacientul are contraindicații 
operatorii, sângerări, durere). Datele sunt 
limitate în ceea ce privește radioterapia și 
sunt necesare studii prospective pentru 
con�rmarea bene�ciilor. Radioterapia ca unic 
tratament este inferioară radio-chimioterapiei 
pentru pacienții cu tumori invazive ale vezicii 
urinare și nu este considerată standard.

Deși nu există date concludente care să 
demonstreze îmbunătățiri ale OS, 
radioterapia trebuie luată în considerare ca 
tratament adjuvant și în cazul pacienților cu 
neoplasm urotelial vezical pT3 / pT4 pN0-2 
după cistectomie radicală, mai ales în cazul 
celor cu margini chirurgicale pozitive și / sau 
ganglioni limfatici pozitivi deoarece prezintă 
risc crescut de recidivă. 

Dozele recomandate sunt între 45-50,4 Gy cu 
sau fără chimioterapie concomitentă.2, 5, 6, 16, 17

2.2.3. Radiochimioterapia

În asociere cu TURBT, reprezintă strategia 
terapeutică recomandată pentru pacienții la 
care se optează pentru prezervarea vezicii 
urinare. 

Regimurile chimioterapice recomandate în 
radiosensibilizare sunt cisplatin, 
5-FU+cisplatin, cisplatin+paclitaxel, 5-FU+ 
mitomycin, cisplatin, gemcitabine, docetaxel 
or paclitaxel, 5-FU, 5-FU and mitomycin, 
gemcitabina, capecitabina.2, 5, 6, 18, 19

Monitorizare

Pacienții care au suferit cistectomie radicală 
vor � evaluați urologic la �ecare 3-6 luni pe 
parcursul primilor 2 ani, realizându-se 
citologie urinară și teste de evaluare a 
funcției renale și hepatice, alături de 
explorare imagistică a tractului urinar 
superior, torace, abdomen și pelvis. Ulterior, 

monitorizarea se va realiza periodic, în funcție 
de evoluția clinică. 

Pentru pacienții cărora li s-a aplicat o 
strategie conservatoare, răspunsul la 
tratament trebuie evaluat după inducția 
chimioradioterapică și ulterior până la 
�nalizarea curelor. Ulterior încheierii 
tratamentului, se va aplica același protocol de 
monitorizare ca și în cazul pacienților cu 
cistectomie radicală. În plus față de aceștia, 
vor � realizate cistoscopii plus biopsii aleatorii 
la �ecare 3-6 luni, pe parcursul primilor 2 ani. 
Vor � de asemenea monitorizate potențiale 
toxicități pe termen lung secundare 
tratamentului.2

3. Tratamentul carcinomului urotelial 
metastatic

Aproximativ 4% dintre pacienți sunt 
diagnosticați în acest stadiu; totodată, 
pacienți din stadiile anterioare progresează 
ajungând în stadiul metastatic al bolii. În 
cazul bolii metastatice, cazul trebuie evaluat 
de către o echipă multidisciplinară, 
analizându-se ca opțiuni cistectomia, TURBT 
paleativ, chimioterapie sau tratament 
paleativ. Tratamentul standard este 
chimioterapia. În cazul anumitor pacienți cu 
boală locală avansată (T4b N1) se poate lua în 
considerare cistectomie cu limfadenectomie 
extinsă sau radioterapie de�nitivă după 
chimioterapie. Pentru boala oligometastatică, 
metastazectomia poate � luată în considerare 
pentru pacienți selectați (răspuns la terapia 
sistemică, leziuni metastatice solitare).2, 5, 6, 18, 20

Combinații chimioterapice fără cisplatin

Aproximativ 50% dintre pacienții în stadiul 
metastatic nu sunt eligibili pentru 
chimioterapie pe bază de Ciplatin 
(insu�ciență renală, status de performață 
scăzut sau comorbidități).2 

În cazul acestor pacienți se recomandă 
tratament chimioterapic paleativ în 
monoterapie (gemcitabină, carboplatin, 
taxan). Cisplatin poate � inlocuit cu 
carboplatin. A fost demonstrat că terapia cu 
taxani este e�cace ca prima linie în 
tratamentul paleativ. S-a considerat că riscul 
de a adăuga paclitaxel depășește bene�ciul 
limitat.

Vin�unina a primit aprobare pentru 
tratamentul de linia a doua în carcinomul 
urotelial metastatic. 

Alternativele citostatatice, în studiile de faza 
I-II incluzând cisplatin / paclitaxel, 
gemcitabină / paclitaxel, cisplatin / 
gemcitabină / paclitaxel, carboplatin / 
gemcitabin / paclitaxel sau cisplatin / 
gemcitabin / docetaxel au demonstrat 
activitate modestă la pacienții cu carcinom 
urotelial metastatic.2, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Alte opțiuni terapeutice includ nab-paclitaxel, 
ifosfamida, metotrexat, ifosfamida, 
doxorubicin și gemcitabina. Acidul zoledronic 
și Denosumab au fost aprobate pentru toate 
tipurile de cancer, inclusiv carcinomul 
urotelial, în cazul prezenței determinărilor 
secundare osoase.

Ghidul NCCN a inclus Pembrolizumab, 
Atezolizumab, Nivolumab, Durvalumab și 
Avelumab ca opțiuni terapeutice sistemice 
de linia a 2-a după chimioterapia pe bază de 
platină pentru carcinom urotelial local 
avansat sau metastatic (în cazul 
Atezolizumabului și Pembrolizumabului și ca 
opțiuni terapeutice de linia 1 pentru pacienții 
care nu sunt eligibili pentru chimioterapie cu 
cisplatin și ale căror tumori supraexprimă 
PD-L1, precum și pentru pacienții care nu 

sunt eligibili pentru nicio chimioterapie care 
conține platină, indiferent de statusul PD-L1). 
Cu excepția Pembrolizumabului ce are 
recomandare de categoria 1, ceilalți agenți 
imunoterapici au recomandări din categoria 
2A. Ghidul Asociației Europene de Urologie 
(EAU) recomandă Pembrolizumab pentru 
linia 1 pentru pacienții care nu sunt eligibili 
pentru chimioterapie cu cisplatin (indicație 
categoria 1b) și în linia 2 Atezolizumab, 
Pembrolizumab și Nivolumab (categoria 2a 
de recomandare). Ghidurile Societății 
Europene de Oncologie ESMO necesită 
update-uri privind indicațiile în carcinomul 
urotelial; conform acestuia în linia 2 după 
progresie se recomandă tratament cu 
Vin�unină, taxani sau înrolare în studii clinice.

4. Noi opțiuni terapeutice în carcinomul 
urotelial 

Nevoia de identi�care a noi soluții 
terapeutice, în special în carcinomul urotelial 
metastatic, este stringentă. Aproximativ 50% 
dintre acești pacienți progresează sub 

tratamentul citostatic și mulți dintre ei au 
numeroase comorbidități. Cu toate acestea, 
în tratamentul carcinomului urotelial, 

opțiunile terapeutice au fost limitate de-a 
lungul timpului și nu s-au înregistrat progrese 
majore în ultimii 20 de ani. (Fig. 6)

Alegerea tratamentului citostatic optim 
depinde de comorbiditățile pacientului, 
statusul de performanță al acestuia și 
încadrarea în grupa de prognostic. Factorii de 
prognostic favorabil includ: status de 
performanță optim, fără diseminări la 
distanță, LDH și fosfataza alcalină normale. 
Factori de prognostic nefavorabil sunt: status 
de performanță deteriorat, metastaze 
viscerale și osoase, valori LDH și fosfataza 
alcalină crescute. Pentru pacienții cu opțiuni 
terapeutice limitate se recomandă înrolarea 
în studii clinice. 

Combinațiile chimioterapice pe bază de 
cisplatin au demonstrat cele mai bune 
rezultate, în ciuda toxicităților generate de 
tratament. Se vor administra 2-3 cicluri, cu 
revaluare, iar dacă boala nu progresează se 
poate recomanda continuarea până la 
6 cicluri. GC (Gemcitabina + Cisplatin) sau 
ddMVAC (Metotrexate, Vinblastine, 
Doxorubicin, Cisplatin-dose dense) au 
recomandare de categoria 1 pentru pacienții 
cu carcinom urotelial metastatic, cu status de 
performanță bun și eligibili pentru 
tratamentul cu platină. Schemele alternative 
de chimioterapie de primă linie includ 
Gemcitabină + Carboplatin, Paclitaxel + 
Gemcitabină, Gemcitabină în monoterapie, 
Ifosfamida, Doxorubicină și Gemcitabină 
(pentru pacienți selectați) (categoria 2B). 
Utilizarea cisplatinului în asociere cu 
Gemcitabina a demonstrat conform studiilor 
de fază III aceeași e�cacitate, dar reducerea 
morbidității.2, 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26

Tratamentul standard pentru boala localizată 
presupune cistectomie radicală cu 
limfadenectomie extinsă, completată de 
chimioterapie perioperatorie (neoadjuvantă 
sau adjuvantă). În situațiile în care cistectomia 
nu este posibilă sau această soluție nu este 
acceptabilă pentru pacient, se aplică strategii 
de tratament conservatoare. 

2.1. Tratamentul standard

Tratamentul standard presupune cistectomie 
radicală cu limfadenectomie extinsă + 
chimioterapie perioperatorie. 

2.1.1. Cistectomia radicală presupune 
extirparea integrală a vezicii urinare și a 
ganglionilor limfatici pelvini, precum și a unei 
părți din uretere și organele adiacente. În 
cazul femeilor, rezecția este extinsă la nivelul 
uterului, trompelor uterine, ovarelor și 
peretelui anterior al vaginului. În cazul 
bărbaților, intervenția implică și 

extirparea prostatei și a veziculelor seminale, 
ceea ce duce adesea la imposibilitatea de a 
ejacula.2, 5, 6, 10, 11, 12, 13

Cistectomia radicală duce la pierderea 
funcției vezicii urinare. Există mai multe 
opțiuni chirurgicale pentru a colecta și devia 
urina, în interiorul sau în exteriorul corpului 
(diversiune urinară). Se pot face reconstrucții 
vezicale în funcție de caracteristicile bolii și 
dorința pacientului. 

Cistectomia parțială poate � o alternativă în 
cazul leziunilor limitate la nivelul domului 
vezicii urinare, în special în situația pacienților 
cu comorbidități semni�cative.

2.1.2. Chimioterapia perioperatorie 
(neoadjuvantă sau adjuvantă) pe bază de 
platină a demonstrat creșterea supraviețuirii 
în rândul pacienților. Administrarea poate � 
pre-operatorie (neoadjuvantă) sau 
post-operatorie (adjuvantă), tratamentul 
neoadjuvant �ind de primă intenție.

Chimioterapia neoadjuvantă pe bază de 
platină este recomandată anterior 
cistectomiei. Scopul acesteia este de a eradica 
micro-metastazele, de a reduce volumul 
tumoral și de a împiedica diseminarea 
tumorală.

Datele susțin rolul tratamentului oncologic 
neoadjuvant înainte de cistectomie pentru 
stadiile II și IIIA, cu impact dovedit în creșterea 
supraviețuirii acestor categorii de pacienți.

Schemele recomandate sunt MVAC 
(metotrexat, vinblastină, doxorubicină, 
cisplatin), precum și cele ce includ 
gemcitabină și cisplatin.5, 6, 14, 15

Tratamentul chimioterapic adjuvant

Deși dovezile privind bene�ciile în cazul 
chimioterapiei adjuvante sunt încă 
insu�ciente, utilizarea sa post cistectomie a 
fost asociată cu întârzierea progresiei bolii, cel 
mai mare bene�ciu avându-l pacienții cu risc 
crescut (extensie extravezicală, implicare 
ganglionară) care nu au primit chimioterapie 
neoadjuvantă. 

Schemele recomandate sunt MVAC sau 
gemcitabină și cisplatin. Carboplatinul nu a 
demonstrat un bene�ciu de supraviețuire și 
nu este recomandat perioperator.

Pacienții cu tumori pT2 sau mai mici și care nu 
au o implicare nodală sau invazie 
limfovasculară după cistectomie sunt 
considerați a avea un risc mai mic și nu se 
recomandă chimioterapie adjuvantă.2, 6

Tratamentul concomitent radiochimioterapic 
în regim adjuvant nu are date su�ciente 
privind siguranța și e�cacitatea și sunt 
necesare studii viitoare care să lămurească 
aceste aspecte.2, 5, 6, 16, 17

2.2. Tratamentul conservator, implicând 
prezervarea vezicii urinare

Strategiile terapeutice conservatoare pot � 
utilizate în cazul anumitor pacienți, care �e nu 
doresc extirparea vezicii urinare, �e nu pot � 
operați din cauza statusului slab de 
performanță/ factorilor de risc asociați. 
Conservarea vezicii urinare poate � totodată o 
alternativă la cistectomie în cazul pacienților 
cu tumori solitare de mici dimensiuni, fără 
invazie ganglionară, fără hidronefroză 
secundară. 

În contextul prezervării vezicii urinare, 
protocoalele actuale recomandă combinarea 
TURBT cu chimioterapie și radioterapie. Pot � 
avute în vedere și combinațiile TURBT + 
chimioterapie, sau TURBT + radioterapie, sau 
doar TURBT endoscopic agresiv.

2.2.1. TURBT endoscopic agresiv, utilizat ca 
singură modalitate terapeutică, poate � o 
opțiune pentru pacienții în stadiul II care nu 
sunt candidați pentru cistectomie (poate � 
curativ în cazuri selectate care includ leziuni 
solitare mai mici de 2 cm, cu invazie musculară 
minimă, fără alte tumori in situ, masă palpabila 
sau hidronefroză asociată). Pentru acești 
pacienți se poate lua în considerare BCG 
intravezical după TURBT. 

Datele unui studiu randomizat de faza III, cu 626 
pacienți cu carcinom urotelial metastatic incluși, în care a 
fost comparată e�cacitatea și toxicitatea GC 
(gemcitabină, cisplatin) și GC plus paclitaxel au relevat că 
adăugarea paclitaxelului la GC are rate de răspuns mai 
ridicate, dar nu a fost semni�cativ statistic privind analiza 
intent-to-treat. Analiza numai a pacienților eligibili (92%) 
a avut ca rezultat un avantaj statistic semni�cativ de OS 
(3,2 luni), în favoarea regimului de 3 medicamente 
(P = 0,03), fără diferențe privind PFS. Incidența 
neutropeniei febrile a fost substanțial mai mare în brațul 
cu 3 medicamente (13,2% fata de 4,3%, P <0,001).

Un studiu randomizat de faza III a comparat vin�unina 
versus tratament suportiv (BSC) în monoterapie la pacienții 
care au progresat după tratamentul de primă linie cu 
chimioterapie pe bază de platină pentru boala metastatică.



12 luni de chimioterapie neoadjuvantă sau 
adjuvantă cu platină. În plus, Atezolizumab și 
Pembrolizumab sunt aprobate ca opțiune de 
tratament de primă linie pentru pacienții cu 
carcinom urotelial local avansat sau 
metastatic, care nu sunt eligibili pentru 
chimioterapie pe bază de platină și ale căror 
tumori exprimă PD-L1 sau la pacienții care nu 
sunt eligibili pentru tratament citostatic pe 

baza de platină, indiferent de expresia PD-L1. 
Toate aceste aprobări s-au bazat pe dovezi de 
nivel 2, cu excepția Pembrolizumab-ului ca 
opțiune de tratament ulterioară, care are 
dovezi de nivel 1 care susțin aprobarea. Mai 
multe detalii despre imunoterapiile 
disponibile în carcinomul urotelial sunt 
prezentate în Fig. 7.2, 5, 6, 32, 33

4.2. Noi direcții de cercetare. Medicina 
personalizată

Multiple ținte imune sunt vizate la momentul 
actual în cadrul studiilor clinice în carcinomul 
urotelial, �e ca monoterapie sau în asociere 
cu alte imunoterapii sau terapii țintite. 
Molecule mici (CPI-444), terapie cu celule 
adoptive, vaccinoterapie, terapii țintite sunt 
în curs de dezvoltare. 

Multipli bio-markeri sunt studiați în 
carcinomul urotelial, cum ar � bio-markeri 
predictivi pentru selecția pacienților, 
bio-markeri farmacodinamici țintiți. 

Majoritatea bio-markerilor sunt asociați cu 
angiogeneza tumorală. Studii mici, de obicei 
retrospective, au investigat densitatea 
microvasculară, modi�carea expresiei 
tumorale p53, factorul de creștere endotelial 
vascular, factorul de creștere a �broblastelor 
urinare și expresia genei de rezistență 
multidrog. Deși doar câțiva bio-markeri au 
demonstrat potențial, încă nu există dovezi 
su�ciente pentru a susține utilizarea lor 
clinică de rutină și sunt necesare studii ample 
pentru a dovedi capacitatea lor predictivă, cu 
scopul de a personaliza tratamentul și a 
obține cel mai bun răspuns privind 
supraviețuirea, fără toxicități. 
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2.2.2. Radioterapia

Indicațiile radioterapiei se limitează în special 
la abordarea multimodală de conservare a 
vezicii urinare în scop curativ sau în scop 
paleativ (dacă pacientul are contraindicații 
operatorii, sângerări, durere). Datele sunt 
limitate în ceea ce privește radioterapia și 
sunt necesare studii prospective pentru 
con�rmarea bene�ciilor. Radioterapia ca unic 
tratament este inferioară radio-chimioterapiei 
pentru pacienții cu tumori invazive ale vezicii 
urinare și nu este considerată standard.

Deși nu există date concludente care să 
demonstreze îmbunătățiri ale OS, 
radioterapia trebuie luată în considerare ca 
tratament adjuvant și în cazul pacienților cu 
neoplasm urotelial vezical pT3 / pT4 pN0-2 
după cistectomie radicală, mai ales în cazul 
celor cu margini chirurgicale pozitive și / sau 
ganglioni limfatici pozitivi deoarece prezintă 
risc crescut de recidivă. 

Dozele recomandate sunt între 45-50,4 Gy cu 
sau fără chimioterapie concomitentă.2, 5, 6, 16, 17

2.2.3. Radiochimioterapia

În asociere cu TURBT, reprezintă strategia 
terapeutică recomandată pentru pacienții la 
care se optează pentru prezervarea vezicii 
urinare. 

Regimurile chimioterapice recomandate în 
radiosensibilizare sunt cisplatin, 
5-FU+cisplatin, cisplatin+paclitaxel, 5-FU+ 
mitomycin, cisplatin, gemcitabine, docetaxel 
or paclitaxel, 5-FU, 5-FU and mitomycin, 
gemcitabina, capecitabina.2, 5, 6, 18, 19

Monitorizare

Pacienții care au suferit cistectomie radicală 
vor � evaluați urologic la �ecare 3-6 luni pe 
parcursul primilor 2 ani, realizându-se 
citologie urinară și teste de evaluare a 
funcției renale și hepatice, alături de 
explorare imagistică a tractului urinar 
superior, torace, abdomen și pelvis. Ulterior, 

monitorizarea se va realiza periodic, în funcție 
de evoluția clinică. 

Pentru pacienții cărora li s-a aplicat o 
strategie conservatoare, răspunsul la 
tratament trebuie evaluat după inducția 
chimioradioterapică și ulterior până la 
�nalizarea curelor. Ulterior încheierii 
tratamentului, se va aplica același protocol de 
monitorizare ca și în cazul pacienților cu 
cistectomie radicală. În plus față de aceștia, 
vor � realizate cistoscopii plus biopsii aleatorii 
la �ecare 3-6 luni, pe parcursul primilor 2 ani. 
Vor � de asemenea monitorizate potențiale 
toxicități pe termen lung secundare 
tratamentului.2

3. Tratamentul carcinomului urotelial 
metastatic

Aproximativ 4% dintre pacienți sunt 
diagnosticați în acest stadiu; totodată, 
pacienți din stadiile anterioare progresează 
ajungând în stadiul metastatic al bolii. În 
cazul bolii metastatice, cazul trebuie evaluat 
de către o echipă multidisciplinară, 
analizându-se ca opțiuni cistectomia, TURBT 
paleativ, chimioterapie sau tratament 
paleativ. Tratamentul standard este 
chimioterapia. În cazul anumitor pacienți cu 
boală locală avansată (T4b N1) se poate lua în 
considerare cistectomie cu limfadenectomie 
extinsă sau radioterapie de�nitivă după 
chimioterapie. Pentru boala oligometastatică, 
metastazectomia poate � luată în considerare 
pentru pacienți selectați (răspuns la terapia 
sistemică, leziuni metastatice solitare).2, 5, 6, 18, 20

Combinații chimioterapice fără cisplatin

Aproximativ 50% dintre pacienții în stadiul 
metastatic nu sunt eligibili pentru 
chimioterapie pe bază de Ciplatin 
(insu�ciență renală, status de performață 
scăzut sau comorbidități).2 

În cazul acestor pacienți se recomandă 
tratament chimioterapic paleativ în 
monoterapie (gemcitabină, carboplatin, 
taxan). Cisplatin poate � inlocuit cu 
carboplatin. A fost demonstrat că terapia cu 
taxani este e�cace ca prima linie în 
tratamentul paleativ. S-a considerat că riscul 
de a adăuga paclitaxel depășește bene�ciul 
limitat.

Vin�unina a primit aprobare pentru 
tratamentul de linia a doua în carcinomul 
urotelial metastatic. 

Alternativele citostatatice, în studiile de faza 
I-II incluzând cisplatin / paclitaxel, 
gemcitabină / paclitaxel, cisplatin / 
gemcitabină / paclitaxel, carboplatin / 
gemcitabin / paclitaxel sau cisplatin / 
gemcitabin / docetaxel au demonstrat 
activitate modestă la pacienții cu carcinom 
urotelial metastatic.2, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Alte opțiuni terapeutice includ nab-paclitaxel, 
ifosfamida, metotrexat, ifosfamida, 
doxorubicin și gemcitabina. Acidul zoledronic 
și Denosumab au fost aprobate pentru toate 
tipurile de cancer, inclusiv carcinomul 
urotelial, în cazul prezenței determinărilor 
secundare osoase.

Ghidul NCCN a inclus Pembrolizumab, 
Atezolizumab, Nivolumab, Durvalumab și 
Avelumab ca opțiuni terapeutice sistemice 
de linia a 2-a după chimioterapia pe bază de 
platină pentru carcinom urotelial local 
avansat sau metastatic (în cazul 
Atezolizumabului și Pembrolizumabului și ca 
opțiuni terapeutice de linia 1 pentru pacienții 
care nu sunt eligibili pentru chimioterapie cu 
cisplatin și ale căror tumori supraexprimă 
PD-L1, precum și pentru pacienții care nu 

sunt eligibili pentru nicio chimioterapie care 
conține platină, indiferent de statusul PD-L1). 
Cu excepția Pembrolizumabului ce are 
recomandare de categoria 1, ceilalți agenți 
imunoterapici au recomandări din categoria 
2A. Ghidul Asociației Europene de Urologie 
(EAU) recomandă Pembrolizumab pentru 
linia 1 pentru pacienții care nu sunt eligibili 
pentru chimioterapie cu cisplatin (indicație 
categoria 1b) și în linia 2 Atezolizumab, 
Pembrolizumab și Nivolumab (categoria 2a 
de recomandare). Ghidurile Societății 
Europene de Oncologie ESMO necesită 
update-uri privind indicațiile în carcinomul 
urotelial; conform acestuia în linia 2 după 
progresie se recomandă tratament cu 
Vin�unină, taxani sau înrolare în studii clinice.

4. Noi opțiuni terapeutice în carcinomul 
urotelial 

Nevoia de identi�care a noi soluții 
terapeutice, în special în carcinomul urotelial 
metastatic, este stringentă. Aproximativ 50% 
dintre acești pacienți progresează sub 

tratamentul citostatic și mulți dintre ei au 
numeroase comorbidități. Cu toate acestea, 
în tratamentul carcinomului urotelial, 

opțiunile terapeutice au fost limitate de-a 
lungul timpului și nu s-au înregistrat progrese 
majore în ultimii 20 de ani. (Fig. 6)

4.1. Imunoterapia

Dovezi clinice au relevat că în boala 
metastatică tumorile uroteliale sunt 
susceptibile la blocarea tip check-point la 
nivelul limfocitelor T, ceea ce a dus la 
dezvoltarea de noi strategii terapeutice și 
includerea imunoterapiei între opțiunile de 
tratament. Tumorile uroteliale, ca multe alte 
forme de cancer, pot evita sistemul imun prin 
inactivarea celulelor T citotoxice, upregularea 
punctelor de control imune și menținerea 
unui micromediu imunosupresiv. 

Tumorile cu rate mai mari de mutații 
somatice au dovedit că sunt mai responsive 
la inhibitorii check-point. Datele de la Cancer 
Genome Atlas clasi�că carcinomul urotelial 
pe locul al treilea privind statusul mutațional 
sugerând că inhibitorii check-point pot avea 
un impact substanțial ca opțiune de 
tratament pentru această localizare. 

Dovezile disponibile privind rezultatele 
imunoterapiei la pacienții cu carcinom 
urotelial au dus la aprobarea acestei indicații 
de către FDA și EMA pentru 4 produse 
diferite, în ultimii 3 ani. 

În 18 mai 2016, Atezolizumab a devenit 
primul inhibitor anti-PD-L1 care a obținut 
aprobarea FDA pentru tratamentul 
pacienților cu carcinom urotelial 
avansat/metastatic. Aprobarea altor 
4 inhibitori anti-PD-1 / PD-L1 a urmat 
(Nivolumab, Pembrolizumab, Durvalumab, 
Avelumab), oferind astfel pacienților o 
alternativă la terapiile citotoxice. FDA a 
aprobat inhibitorii PD-L1 Atezolizumab, 
Durvalumab și Avelumab, precum și 
inhibitorii PD-1 Nivolumab și Pembrolizumab 
pentru tratamentul carcinomului urotelial 
local avansat sau metastatic care a progresat 
în timpul sau după chimioterapia pe bază de 
platină sau care a progresat în decurs de 

Alegerea tratamentului citostatic optim 
depinde de comorbiditățile pacientului, 
statusul de performanță al acestuia și 
încadrarea în grupa de prognostic. Factorii de 
prognostic favorabil includ: status de 
performanță optim, fără diseminări la 
distanță, LDH și fosfataza alcalină normale. 
Factori de prognostic nefavorabil sunt: status 
de performanță deteriorat, metastaze 
viscerale și osoase, valori LDH și fosfataza 
alcalină crescute. Pentru pacienții cu opțiuni 
terapeutice limitate se recomandă înrolarea 
în studii clinice. 

Combinațiile chimioterapice pe bază de 
cisplatin au demonstrat cele mai bune 
rezultate, în ciuda toxicităților generate de 
tratament. Se vor administra 2-3 cicluri, cu 
revaluare, iar dacă boala nu progresează se 
poate recomanda continuarea până la 
6 cicluri. GC (Gemcitabina + Cisplatin) sau 
ddMVAC (Metotrexate, Vinblastine, 
Doxorubicin, Cisplatin-dose dense) au 
recomandare de categoria 1 pentru pacienții 
cu carcinom urotelial metastatic, cu status de 
performanță bun și eligibili pentru 
tratamentul cu platină. Schemele alternative 
de chimioterapie de primă linie includ 
Gemcitabină + Carboplatin, Paclitaxel + 
Gemcitabină, Gemcitabină în monoterapie, 
Ifosfamida, Doxorubicină și Gemcitabină 
(pentru pacienți selectați) (categoria 2B). 
Utilizarea cisplatinului în asociere cu 
Gemcitabina a demonstrat conform studiilor 
de fază III aceeași e�cacitate, dar reducerea 
morbidității.2, 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26

Tratamentul standard pentru boala localizată 
presupune cistectomie radicală cu 
limfadenectomie extinsă, completată de 
chimioterapie perioperatorie (neoadjuvantă 
sau adjuvantă). În situațiile în care cistectomia 
nu este posibilă sau această soluție nu este 
acceptabilă pentru pacient, se aplică strategii 
de tratament conservatoare. 

2.1. Tratamentul standard

Tratamentul standard presupune cistectomie 
radicală cu limfadenectomie extinsă + 
chimioterapie perioperatorie. 

2.1.1. Cistectomia radicală presupune 
extirparea integrală a vezicii urinare și a 
ganglionilor limfatici pelvini, precum și a unei 
părți din uretere și organele adiacente. În 
cazul femeilor, rezecția este extinsă la nivelul 
uterului, trompelor uterine, ovarelor și 
peretelui anterior al vaginului. În cazul 
bărbaților, intervenția implică și 

extirparea prostatei și a veziculelor seminale, 
ceea ce duce adesea la imposibilitatea de a 
ejacula.2, 5, 6, 10, 11, 12, 13

Cistectomia radicală duce la pierderea 
funcției vezicii urinare. Există mai multe 
opțiuni chirurgicale pentru a colecta și devia 
urina, în interiorul sau în exteriorul corpului 
(diversiune urinară). Se pot face reconstrucții 
vezicale în funcție de caracteristicile bolii și 
dorința pacientului. 

Cistectomia parțială poate � o alternativă în 
cazul leziunilor limitate la nivelul domului 
vezicii urinare, în special în situația pacienților 
cu comorbidități semni�cative.

2.1.2. Chimioterapia perioperatorie 
(neoadjuvantă sau adjuvantă) pe bază de 
platină a demonstrat creșterea supraviețuirii 
în rândul pacienților. Administrarea poate � 
pre-operatorie (neoadjuvantă) sau 
post-operatorie (adjuvantă), tratamentul 
neoadjuvant �ind de primă intenție.

Chimioterapia neoadjuvantă pe bază de 
platină este recomandată anterior 
cistectomiei. Scopul acesteia este de a eradica 
micro-metastazele, de a reduce volumul 
tumoral și de a împiedica diseminarea 
tumorală.

Datele susțin rolul tratamentului oncologic 
neoadjuvant înainte de cistectomie pentru 
stadiile II și IIIA, cu impact dovedit în creșterea 
supraviețuirii acestor categorii de pacienți.

Schemele recomandate sunt MVAC 
(metotrexat, vinblastină, doxorubicină, 
cisplatin), precum și cele ce includ 
gemcitabină și cisplatin.5, 6, 14, 15

Tratamentul chimioterapic adjuvant

Deși dovezile privind bene�ciile în cazul 
chimioterapiei adjuvante sunt încă 
insu�ciente, utilizarea sa post cistectomie a 
fost asociată cu întârzierea progresiei bolii, cel 
mai mare bene�ciu avându-l pacienții cu risc 
crescut (extensie extravezicală, implicare 
ganglionară) care nu au primit chimioterapie 
neoadjuvantă. 

Schemele recomandate sunt MVAC sau 
gemcitabină și cisplatin. Carboplatinul nu a 
demonstrat un bene�ciu de supraviețuire și 
nu este recomandat perioperator.

Pacienții cu tumori pT2 sau mai mici și care nu 
au o implicare nodală sau invazie 
limfovasculară după cistectomie sunt 
considerați a avea un risc mai mic și nu se 
recomandă chimioterapie adjuvantă.2, 6

Tratamentul concomitent radiochimioterapic 
în regim adjuvant nu are date su�ciente 
privind siguranța și e�cacitatea și sunt 
necesare studii viitoare care să lămurească 
aceste aspecte.2, 5, 6, 16, 17

2.2. Tratamentul conservator, implicând 
prezervarea vezicii urinare

Strategiile terapeutice conservatoare pot � 
utilizate în cazul anumitor pacienți, care �e nu 
doresc extirparea vezicii urinare, �e nu pot � 
operați din cauza statusului slab de 
performanță/ factorilor de risc asociați. 
Conservarea vezicii urinare poate � totodată o 
alternativă la cistectomie în cazul pacienților 
cu tumori solitare de mici dimensiuni, fără 
invazie ganglionară, fără hidronefroză 
secundară. 

În contextul prezervării vezicii urinare, 
protocoalele actuale recomandă combinarea 
TURBT cu chimioterapie și radioterapie. Pot � 
avute în vedere și combinațiile TURBT + 
chimioterapie, sau TURBT + radioterapie, sau 
doar TURBT endoscopic agresiv.

2.2.1. TURBT endoscopic agresiv, utilizat ca 
singură modalitate terapeutică, poate � o 
opțiune pentru pacienții în stadiul II care nu 
sunt candidați pentru cistectomie (poate � 
curativ în cazuri selectate care includ leziuni 
solitare mai mici de 2 cm, cu invazie musculară 
minimă, fără alte tumori in situ, masă palpabila 
sau hidronefroză asociată). Pentru acești 
pacienți se poate lua în considerare BCG 
intravezical după TURBT. 

Figura 6 Evoluția tratamentelor în carcinomul urotelial metastatic
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Atezolizumab, un anticorp umanizat IgG1 care vizează PD-L1 a primit aprobarea FDA în mai 2016 și EMA în 
septembrie 2017 pentru mUC rezistent la platină, pe baza rezultatelor studiilor IMvigor 210 și 211. Studiul 
IMvigor 210 a raportat o ORR de 15% și ORR de 27% la pacienții cu o supraexpresie PD-L1 (IC2 / 3 de�nita ca ≥
5% din celule). Valoarea mediană a OS a fost de 11,9 luni pentru pacienții cu expresie mai mare a PD-L1, cu un 
pro�l de siguranță favorabil (4% dintre pacienți cu evenimente adverse grad 3-4). În plus, nu au existat decese 
de tratament în acest studiu, ceea ce sugerează o bună tolerabilitate. Răspunsul la tratament a apărut indiferent 
de statusul PD-L1 și de la subgrupurile de prognostic slab, dar a existat o asociere între încărcarea mutațională a 
tumorii și răspuns. Studiul multicentric, randomizat, controlat, de fază III, IMvigor211 a comparat Atezolizumab 
cu chimioterapie (vin�unina, paclitaxel sau docetaxel) și a înrolat 931 pacienți cu carcinom urotelial local 
avansat sau metastatic, cu progresie după chimioterapie pe bază de platină. Obiectivul primar al acestui studiu, 
OS median la pacienții cu niveluri de exprimare IC2 / 3 PD-L1 (n = 234), nu a evidențiat diferențe semni�cative 
între Atezolizumab și chimioterapie (11,1 luni vs. 10,6 luni; = 0,41). De asemenea, con�rmat ORR a fost similar 
între tratamentul cu Atezolizumab și chimioterapie la acest grup de pacienți (23% față de 22%). În timp ce 
Atezolizumab nu a fost asociat cu OS semni�cativ mai lung în comparație cu chimioterapia, pro�lul de 
siguranță al Atezolizumab a fost favorabil, 20% dintre pacienți prezentând efecte adverse de gradul 3 sau 4 
comparativ cu 43% în cazul chimioterapiei. Atezolizumab a fost, de asemenea, asociat cu o durată mai lungă de 
răspuns față de chimioterapie. În mai 2018, FDA și EMA au emis o alertă de siguranță pentru utilizarea de primă 
linie Pembrolizumab și Atezolizumab care a avertizat că rapoartele timpurii ale datelor din 2 studii clinice în 
curs de desfășurare (KEYNOTE- 361 și IMvigor-130) au demonstrat scăderea supraviețuirii pacienților cărora li s-a 
administrat Pembrolizumab sau Atezolizumab ca monoterapie de primă linie comparativ cu cei care au primit 
tratament pe bază de cisplatin sau carboplatin. Pe baza acestor date, informațiile referitoare la prescrierea 
Atezolizumab au fost modi�cate ulterior pentru a restricționa utilizarea de primă linie la pacienții care �e nu 
sunt eligibili pentru chimioterapie pe bază de platină și ale căror tumori supraexprimă PD-L1, �e în cazul 
pacienților care nu sunt eligibili pentru nicio formă de chimioterapie pe bază de platină, indiferent de nivelul 
expresiei PD-L1 tumorale.2, 5, 6, 33, 34, 35, 36, 37

Pembrolizumab este un anticorp IgG4 umanizat care vizează receptorul PD-1, care a fost evaluat ca terapie de 
linia a doua pentru pacienții cu carcinom urotelial care au primit anterior terapie pe bază de platină și au 
progresat sau metastazat ulterior. Pe baza datelor din studiul KEYNOTE-012 în toate tumorile solide, pacienții cu 
mUC selectați pentru tumori cu cel puțin 1% status PD-L1 + au prezentat o ORR de 26%. În Studiul 
KEYNOTE-052 de fază II datele preliminare, pentru care primii 100 de pacienți au fost prezentați la ESMO 2016, 
au evaluat Pembrolizumab ca tratament de primă linie la pacienții cu mUC, neeligibili pentru tratamentul cu 
cisplatin, neselectați în funcție de statusul PD-L1; s-a obținut un ORR de 24% (CR 6%; PR 18%). Datele 
preliminare din studiul KEYNOTE-045 din faza a III-a au sugerat că Pembrolizumab este primul agent 
imunoterapic care prezintă un OS mai mare față de chimioterapie la pacienții cu carcinom urotelial avansat 
după progresia terapiei bazate pe platină. Acest studiu a comparat Pembrolizumab cu un singur agent cu 
alegerea chimioterapicului la alegerea investigatorului (paclitaxel, docetaxel sau vin�unina), cu un ORR de 21,1 
versus 11,4% (P = 0,0011) și un median OS de 10,3 versus 7,4 luni (HR 0,73;p = 0.0022). De asemenea a existat o 
incidență mai mică a evenimentelor adverse legate de tratament, de orice grad (61% cu Pembrolizumab față 
de 90% cu chimioterapie). Bene�ciul tratamentului cu Pembrolizumab a fost observat indiferent de expresia 
PD-L1. În mai 2018, FDA a emis aceeași avertizare de siguranță ca și în cazul Atezolizumabului. Pe baza acestor 
date, informațiile privind prescrierea Pembrolizumabului au fost modi�cate ulterior pentru a restricționa 
utilizarea de primă linie la pacienții care nu sunt eligibili pentru chimioterapie cu cisplatin și ale căror tumoril 
supraexprimă PD-L1, precum și la cei care nu sunt eligibili pentru nicio chimioterapie care conține platină, 
indiferent de statusul PD-L1.2, 5, 6, 33, 38, 39, 40, 41

12 luni de chimioterapie neoadjuvantă sau 
adjuvantă cu platină. În plus, Atezolizumab și 
Pembrolizumab sunt aprobate ca opțiune de 
tratament de primă linie pentru pacienții cu 
carcinom urotelial local avansat sau 
metastatic, care nu sunt eligibili pentru 
chimioterapie pe bază de platină și ale căror 
tumori exprimă PD-L1 sau la pacienții care nu 
sunt eligibili pentru tratament citostatic pe 

baza de platină, indiferent de expresia PD-L1. 
Toate aceste aprobări s-au bazat pe dovezi de 
nivel 2, cu excepția Pembrolizumab-ului ca 
opțiune de tratament ulterioară, care are 
dovezi de nivel 1 care susțin aprobarea. Mai 
multe detalii despre imunoterapiile 
disponibile în carcinomul urotelial sunt 
prezentate în Fig. 7.2, 5, 6, 32, 33

4.2. Noi direcții de cercetare. Medicina 
personalizată

Multiple ținte imune sunt vizate la momentul 
actual în cadrul studiilor clinice în carcinomul 
urotelial, �e ca monoterapie sau în asociere 
cu alte imunoterapii sau terapii țintite. 
Molecule mici (CPI-444), terapie cu celule 
adoptive, vaccinoterapie, terapii țintite sunt 
în curs de dezvoltare. 

Multipli bio-markeri sunt studiați în 
carcinomul urotelial, cum ar � bio-markeri 
predictivi pentru selecția pacienților, 
bio-markeri farmacodinamici țintiți. 

Majoritatea bio-markerilor sunt asociați cu 
angiogeneza tumorală. Studii mici, de obicei 
retrospective, au investigat densitatea 
microvasculară, modi�carea expresiei 
tumorale p53, factorul de creștere endotelial 
vascular, factorul de creștere a �broblastelor 
urinare și expresia genei de rezistență 
multidrog. Deși doar câțiva bio-markeri au 
demonstrat potențial, încă nu există dovezi 
su�ciente pentru a susține utilizarea lor 
clinică de rutină și sunt necesare studii ample 
pentru a dovedi capacitatea lor predictivă, cu 
scopul de a personaliza tratamentul și a 
obține cel mai bun răspuns privind 
supraviețuirea, fără toxicități. 

CARCINOMUL UROTELIAL
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4.1. Imunoterapia

Dovezi clinice au relevat că în boala 
metastatică tumorile uroteliale sunt 
susceptibile la blocarea tip check-point la 
nivelul limfocitelor T, ceea ce a dus la 
dezvoltarea de noi strategii terapeutice și 
includerea imunoterapiei între opțiunile de 
tratament. Tumorile uroteliale, ca multe alte 
forme de cancer, pot evita sistemul imun prin 
inactivarea celulelor T citotoxice, upregularea 
punctelor de control imune și menținerea 
unui micromediu imunosupresiv. 

Tumorile cu rate mai mari de mutații 
somatice au dovedit că sunt mai responsive 
la inhibitorii check-point. Datele de la Cancer 
Genome Atlas clasi�că carcinomul urotelial 
pe locul al treilea privind statusul mutațional 
sugerând că inhibitorii check-point pot avea 
un impact substanțial ca opțiune de 
tratament pentru această localizare. 

Dovezile disponibile privind rezultatele 
imunoterapiei la pacienții cu carcinom 
urotelial au dus la aprobarea acestei indicații 
de către FDA și EMA pentru 4 produse 
diferite, în ultimii 3 ani. 

În 18 mai 2016, Atezolizumab a devenit 
primul inhibitor anti-PD-L1 care a obținut 
aprobarea FDA pentru tratamentul 
pacienților cu carcinom urotelial 
avansat/metastatic. Aprobarea altor 
4 inhibitori anti-PD-1 / PD-L1 a urmat 
(Nivolumab, Pembrolizumab, Durvalumab, 
Avelumab), oferind astfel pacienților o 
alternativă la terapiile citotoxice. FDA a 
aprobat inhibitorii PD-L1 Atezolizumab, 
Durvalumab și Avelumab, precum și 
inhibitorii PD-1 Nivolumab și Pembrolizumab 
pentru tratamentul carcinomului urotelial 
local avansat sau metastatic care a progresat 
în timpul sau după chimioterapia pe bază de 
platină sau care a progresat în decurs de 

Figura 7 Imunoterapia în carcinomul urotelial

Nivolumab este anticorp anti PD-1 aprobat pentru tratamentul mai multor localizări neoplazice (melanomul 
avansat, NSCLC avansat, carcinom renal avansat, limfom Hodgkin clasic și carcinom scuamos avansat al capului 
și gâtului). În februarie 2017, Nivolumab a fost aprobat de FDA pentru pacienții diagnosticați cu neoplasm 
urotelial avansat/metastatic refractar la chimioterapia pe bază de platină. Aprobarea s-a bazat pe un studiu cu 
un singur braț care a înrolat 270 de pacienți cu neoplasm urotelial avansat/metastatic care au progresat în 
timpul sau după chimioterapia cu sare de platină sau care au progresat în decurs de 12 luni de la tratamentul 
neoadjuvant sau adjuvant cu chimioterapie cu sare de platină. Pacienții au primit Nivolumab până la progresia 
bolii sau toxicitatea inacceptabilă; ORR a fost de 19,6% (53/270; IÎ 95%: 15,1, 24,9). 7 pacienți au prezentat 
răspuns complet (CR) și 46 au avut răspunsuri parțiale (PR) la tratament. Mediana OS a fost de 8,74 luni (IC 95%, 
6,05 - nu a fost încă atinsă). OS a fost mai mare în cazul supraexpresiei PD-L1 (5,95 luni pentru PD-L1<1% și 
respectiv 11,3 luni pentru PD-L1>1%). Aceste date sunt comparabile cu datele din faza I / II care au raportat un 
ORR de 24,4% (CI 95%, 15,3% -35,4%) neafectate de statusul PD-1.2, 5, 6, 33, 42, 43, 44

În februarie 2016, Durvalumab, un alt inhibitor PD-L1, a primit din partea FDA „breakthrough therapy 
designation”, pentru carcinomul urotelial metastatic pe baza rezultatelor unui studiu de fază I / II în toate 
tumorile solide prezentate la ASCO 2016. Studiul a inclus 61 pacienți cu carcinom urotelial avansat inoperabil 
sau metastatic care au progresat în timpul sau după un regim standard pe bază de platină cu tumori PD-L1 + și 
a evidențiat un ORR de 46,4% la pacienți. Interesant, nici un pacient nu prezentat răspuns dacă nu a avut o 
supraexpresie a PD-L1 de cel puțin 25% în celule imune sau tumorale. O actualizare în 2017 privind acest studiu 
(N = 191) a arătat o ORR de 17,8% (27,6% ORR pentru tumori PD-L1+ și 5,1% ORR pentru tumori PD-L1-). 
Mediana OS a fost de 18,2 luni, 55% dintre pacienți au supraviețuit la 1 an. Durata medie a răspunsului nu a fost 
încă atinsă la momentul cuto�-ului datelor. Toxicități grad 3 sau 4 asociate tratamentului au apărut la 6,8% 
dintre pacienții tratați și 4 pacienți au prezentat reacții adverse imun mediate de gradul 3 sau 4.2, 5, 6, 33, 45, 46, 47

Avelumab este un alt inhibitor al PD-L1 relevant prin rezultatele studiului de fază 1b (44 de pacienți cu boală 
refractară la chimioterapia pe bază de platină) ce au demonstrat un ORR de 18,2% (5 răspunsuri complete și 
3 răspunsuri parțiale). PFS median a fost de 11,6 săptămâni, iar media OS a fost de 13,7 luni, cu o rată a OS de 
54,3% la 12 luni. Toxicitățile grad 3 sau 4 asociate tratamentului au apărut la 6,8% dintre pacienții tratați cu 
Avelumab. O analiză cumulată a celor 44 de pacienți inițiali și o cohortă mai mare de 197 pacienți cu 
carcinom urotelial metastatic a raportat un ORR de 17,6% [25% pentru PD-L1 + și 14,7% pentru PD-L1- tumori 
(P = 0,178)].2, 5, 6, 33, 48, 49

Legat de Ipilimumab (anti CTLA-4), rezultatele dintr-un studiu clinic de fază II în carcinomul urotelial metastatic 
ce a combinat patru doze de ipilimumab cu gemcitabină și cisplatin în prima linie de tratament metastatic au 
arătat rezultate promițătoare. Studiul nu și-a îndeplinit obiectivul �nal primar de creștere a supraviețuirii globale 
de 1 an (OS). Din 36 de pacienți evaluați, ORR a fost de 64%, cinci pacienți (14%) atingând un răspuns radiologic 
complet (CR).2, 5, 6



Atezolizumab, un anticorp umanizat IgG1 care vizează PD-L1 a primit aprobarea FDA în mai 2016 și EMA în 
septembrie 2017 pentru mUC rezistent la platină, pe baza rezultatelor studiilor IMvigor 210 și 211. Studiul 
IMvigor 210 a raportat o ORR de 15% și ORR de 27% la pacienții cu o supraexpresie PD-L1 (IC2 / 3 de�nita ca ≥
5% din celule). Valoarea mediană a OS a fost de 11,9 luni pentru pacienții cu expresie mai mare a PD-L1, cu un 
pro�l de siguranță favorabil (4% dintre pacienți cu evenimente adverse grad 3-4). În plus, nu au existat decese 
de tratament în acest studiu, ceea ce sugerează o bună tolerabilitate. Răspunsul la tratament a apărut indiferent 
de statusul PD-L1 și de la subgrupurile de prognostic slab, dar a existat o asociere între încărcarea mutațională a 
tumorii și răspuns. Studiul multicentric, randomizat, controlat, de fază III, IMvigor211 a comparat Atezolizumab 
cu chimioterapie (vin�unina, paclitaxel sau docetaxel) și a înrolat 931 pacienți cu carcinom urotelial local 
avansat sau metastatic, cu progresie după chimioterapie pe bază de platină. Obiectivul primar al acestui studiu, 
OS median la pacienții cu niveluri de exprimare IC2 / 3 PD-L1 (n = 234), nu a evidențiat diferențe semni�cative 
între Atezolizumab și chimioterapie (11,1 luni vs. 10,6 luni; = 0,41). De asemenea, con�rmat ORR a fost similar 
între tratamentul cu Atezolizumab și chimioterapie la acest grup de pacienți (23% față de 22%). În timp ce 
Atezolizumab nu a fost asociat cu OS semni�cativ mai lung în comparație cu chimioterapia, pro�lul de 
siguranță al Atezolizumab a fost favorabil, 20% dintre pacienți prezentând efecte adverse de gradul 3 sau 4 
comparativ cu 43% în cazul chimioterapiei. Atezolizumab a fost, de asemenea, asociat cu o durată mai lungă de 
răspuns față de chimioterapie. În mai 2018, FDA și EMA au emis o alertă de siguranță pentru utilizarea de primă 
linie Pembrolizumab și Atezolizumab care a avertizat că rapoartele timpurii ale datelor din 2 studii clinice în 
curs de desfășurare (KEYNOTE- 361 și IMvigor-130) au demonstrat scăderea supraviețuirii pacienților cărora li s-a 
administrat Pembrolizumab sau Atezolizumab ca monoterapie de primă linie comparativ cu cei care au primit 
tratament pe bază de cisplatin sau carboplatin. Pe baza acestor date, informațiile referitoare la prescrierea 
Atezolizumab au fost modi�cate ulterior pentru a restricționa utilizarea de primă linie la pacienții care �e nu 
sunt eligibili pentru chimioterapie pe bază de platină și ale căror tumori supraexprimă PD-L1, �e în cazul 
pacienților care nu sunt eligibili pentru nicio formă de chimioterapie pe bază de platină, indiferent de nivelul 
expresiei PD-L1 tumorale.2, 5, 6, 33, 34, 35, 36, 37

Pembrolizumab este un anticorp IgG4 umanizat care vizează receptorul PD-1, care a fost evaluat ca terapie de 
linia a doua pentru pacienții cu carcinom urotelial care au primit anterior terapie pe bază de platină și au 
progresat sau metastazat ulterior. Pe baza datelor din studiul KEYNOTE-012 în toate tumorile solide, pacienții cu 
mUC selectați pentru tumori cu cel puțin 1% status PD-L1 + au prezentat o ORR de 26%. În Studiul 
KEYNOTE-052 de fază II datele preliminare, pentru care primii 100 de pacienți au fost prezentați la ESMO 2016, 
au evaluat Pembrolizumab ca tratament de primă linie la pacienții cu mUC, neeligibili pentru tratamentul cu 
cisplatin, neselectați în funcție de statusul PD-L1; s-a obținut un ORR de 24% (CR 6%; PR 18%). Datele 
preliminare din studiul KEYNOTE-045 din faza a III-a au sugerat că Pembrolizumab este primul agent 
imunoterapic care prezintă un OS mai mare față de chimioterapie la pacienții cu carcinom urotelial avansat 
după progresia terapiei bazate pe platină. Acest studiu a comparat Pembrolizumab cu un singur agent cu 
alegerea chimioterapicului la alegerea investigatorului (paclitaxel, docetaxel sau vin�unina), cu un ORR de 21,1 
versus 11,4% (P = 0,0011) și un median OS de 10,3 versus 7,4 luni (HR 0,73;p = 0.0022). De asemenea a existat o 
incidență mai mică a evenimentelor adverse legate de tratament, de orice grad (61% cu Pembrolizumab față 
de 90% cu chimioterapie). Bene�ciul tratamentului cu Pembrolizumab a fost observat indiferent de expresia 
PD-L1. În mai 2018, FDA a emis aceeași avertizare de siguranță ca și în cazul Atezolizumabului. Pe baza acestor 
date, informațiile privind prescrierea Pembrolizumabului au fost modi�cate ulterior pentru a restricționa 
utilizarea de primă linie la pacienții care nu sunt eligibili pentru chimioterapie cu cisplatin și ale căror tumoril 
supraexprimă PD-L1, precum și la cei care nu sunt eligibili pentru nicio chimioterapie care conține platină, 
indiferent de statusul PD-L1.2, 5, 6, 33, 38, 39, 40, 41

12 luni de chimioterapie neoadjuvantă sau 
adjuvantă cu platină. În plus, Atezolizumab și 
Pembrolizumab sunt aprobate ca opțiune de 
tratament de primă linie pentru pacienții cu 
carcinom urotelial local avansat sau 
metastatic, care nu sunt eligibili pentru 
chimioterapie pe bază de platină și ale căror 
tumori exprimă PD-L1 sau la pacienții care nu 
sunt eligibili pentru tratament citostatic pe 

baza de platină, indiferent de expresia PD-L1. 
Toate aceste aprobări s-au bazat pe dovezi de 
nivel 2, cu excepția Pembrolizumab-ului ca 
opțiune de tratament ulterioară, care are 
dovezi de nivel 1 care susțin aprobarea. Mai 
multe detalii despre imunoterapiile 
disponibile în carcinomul urotelial sunt 
prezentate în Fig. 7.2, 5, 6, 32, 33

4.2. Noi direcții de cercetare. Medicina 
personalizată

Multiple ținte imune sunt vizate la momentul 
actual în cadrul studiilor clinice în carcinomul 
urotelial, �e ca monoterapie sau în asociere 
cu alte imunoterapii sau terapii țintite. 
Molecule mici (CPI-444), terapie cu celule 
adoptive, vaccinoterapie, terapii țintite sunt 
în curs de dezvoltare. 

Multipli bio-markeri sunt studiați în 
carcinomul urotelial, cum ar � bio-markeri 
predictivi pentru selecția pacienților, 
bio-markeri farmacodinamici țintiți. 

Majoritatea bio-markerilor sunt asociați cu 
angiogeneza tumorală. Studii mici, de obicei 
retrospective, au investigat densitatea 
microvasculară, modi�carea expresiei 
tumorale p53, factorul de creștere endotelial 
vascular, factorul de creștere a �broblastelor 
urinare și expresia genei de rezistență 
multidrog. Deși doar câțiva bio-markeri au 
demonstrat potențial, încă nu există dovezi 
su�ciente pentru a susține utilizarea lor 
clinică de rutină și sunt necesare studii ample 
pentru a dovedi capacitatea lor predictivă, cu 
scopul de a personaliza tratamentul și a 
obține cel mai bun răspuns privind 
supraviețuirea, fără toxicități. 
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4.1. Imunoterapia

Dovezi clinice au relevat că în boala 
metastatică tumorile uroteliale sunt 
susceptibile la blocarea tip check-point la 
nivelul limfocitelor T, ceea ce a dus la 
dezvoltarea de noi strategii terapeutice și 
includerea imunoterapiei între opțiunile de 
tratament. Tumorile uroteliale, ca multe alte 
forme de cancer, pot evita sistemul imun prin 
inactivarea celulelor T citotoxice, upregularea 
punctelor de control imune și menținerea 
unui micromediu imunosupresiv. 

Tumorile cu rate mai mari de mutații 
somatice au dovedit că sunt mai responsive 
la inhibitorii check-point. Datele de la Cancer 
Genome Atlas clasi�că carcinomul urotelial 
pe locul al treilea privind statusul mutațional 
sugerând că inhibitorii check-point pot avea 
un impact substanțial ca opțiune de 
tratament pentru această localizare. 

Dovezile disponibile privind rezultatele 
imunoterapiei la pacienții cu carcinom 
urotelial au dus la aprobarea acestei indicații 
de către FDA și EMA pentru 4 produse 
diferite, în ultimii 3 ani. 

În 18 mai 2016, Atezolizumab a devenit 
primul inhibitor anti-PD-L1 care a obținut 
aprobarea FDA pentru tratamentul 
pacienților cu carcinom urotelial 
avansat/metastatic. Aprobarea altor 
4 inhibitori anti-PD-1 / PD-L1 a urmat 
(Nivolumab, Pembrolizumab, Durvalumab, 
Avelumab), oferind astfel pacienților o 
alternativă la terapiile citotoxice. FDA a 
aprobat inhibitorii PD-L1 Atezolizumab, 
Durvalumab și Avelumab, precum și 
inhibitorii PD-1 Nivolumab și Pembrolizumab 
pentru tratamentul carcinomului urotelial 
local avansat sau metastatic care a progresat 
în timpul sau după chimioterapia pe bază de 
platină sau care a progresat în decurs de 

Nivolumab este anticorp anti PD-1 aprobat pentru tratamentul mai multor localizări neoplazice (melanomul 
avansat, NSCLC avansat, carcinom renal avansat, limfom Hodgkin clasic și carcinom scuamos avansat al capului 
și gâtului). În februarie 2017, Nivolumab a fost aprobat de FDA pentru pacienții diagnosticați cu neoplasm 
urotelial avansat/metastatic refractar la chimioterapia pe bază de platină. Aprobarea s-a bazat pe un studiu cu 
un singur braț care a înrolat 270 de pacienți cu neoplasm urotelial avansat/metastatic care au progresat în 
timpul sau după chimioterapia cu sare de platină sau care au progresat în decurs de 12 luni de la tratamentul 
neoadjuvant sau adjuvant cu chimioterapie cu sare de platină. Pacienții au primit Nivolumab până la progresia 
bolii sau toxicitatea inacceptabilă; ORR a fost de 19,6% (53/270; IÎ 95%: 15,1, 24,9). 7 pacienți au prezentat 
răspuns complet (CR) și 46 au avut răspunsuri parțiale (PR) la tratament. Mediana OS a fost de 8,74 luni (IC 95%, 
6,05 - nu a fost încă atinsă). OS a fost mai mare în cazul supraexpresiei PD-L1 (5,95 luni pentru PD-L1<1% și 
respectiv 11,3 luni pentru PD-L1>1%). Aceste date sunt comparabile cu datele din faza I / II care au raportat un 
ORR de 24,4% (CI 95%, 15,3% -35,4%) neafectate de statusul PD-1.2, 5, 6, 33, 42, 43, 44

În februarie 2016, Durvalumab, un alt inhibitor PD-L1, a primit din partea FDA „breakthrough therapy 
designation”, pentru carcinomul urotelial metastatic pe baza rezultatelor unui studiu de fază I / II în toate 
tumorile solide prezentate la ASCO 2016. Studiul a inclus 61 pacienți cu carcinom urotelial avansat inoperabil 
sau metastatic care au progresat în timpul sau după un regim standard pe bază de platină cu tumori PD-L1 + și 
a evidențiat un ORR de 46,4% la pacienți. Interesant, nici un pacient nu prezentat răspuns dacă nu a avut o 
supraexpresie a PD-L1 de cel puțin 25% în celule imune sau tumorale. O actualizare în 2017 privind acest studiu 
(N = 191) a arătat o ORR de 17,8% (27,6% ORR pentru tumori PD-L1+ și 5,1% ORR pentru tumori PD-L1-). 
Mediana OS a fost de 18,2 luni, 55% dintre pacienți au supraviețuit la 1 an. Durata medie a răspunsului nu a fost 
încă atinsă la momentul cuto�-ului datelor. Toxicități grad 3 sau 4 asociate tratamentului au apărut la 6,8% 
dintre pacienții tratați și 4 pacienți au prezentat reacții adverse imun mediate de gradul 3 sau 4.2, 5, 6, 33, 45, 46, 47

Avelumab este un alt inhibitor al PD-L1 relevant prin rezultatele studiului de fază 1b (44 de pacienți cu boală 
refractară la chimioterapia pe bază de platină) ce au demonstrat un ORR de 18,2% (5 răspunsuri complete și 
3 răspunsuri parțiale). PFS median a fost de 11,6 săptămâni, iar media OS a fost de 13,7 luni, cu o rată a OS de 
54,3% la 12 luni. Toxicitățile grad 3 sau 4 asociate tratamentului au apărut la 6,8% dintre pacienții tratați cu 
Avelumab. O analiză cumulată a celor 44 de pacienți inițiali și o cohortă mai mare de 197 pacienți cu 
carcinom urotelial metastatic a raportat un ORR de 17,6% [25% pentru PD-L1 + și 14,7% pentru PD-L1- tumori 
(P = 0,178)].2, 5, 6, 33, 48, 49

Legat de Ipilimumab (anti CTLA-4), rezultatele dintr-un studiu clinic de fază II în carcinomul urotelial metastatic 
ce a combinat patru doze de ipilimumab cu gemcitabină și cisplatin în prima linie de tratament metastatic au 
arătat rezultate promițătoare. Studiul nu și-a îndeplinit obiectivul �nal primar de creștere a supraviețuirii globale 
de 1 an (OS). Din 36 de pacienți evaluați, ORR a fost de 64%, cinci pacienți (14%) atingând un răspuns radiologic 
complet (CR).2, 5, 6





Figura 8 Distribuția pacienților cu carcinom urotelial, cu internare continuă în 2017, după numărul de internări, 
România 2017

Carcinomul urotelial implică costuri ridicate 
pentru sistemele de sănătate. Un studiu 
realizat în 2012 estima că tratamentul acestui 
tip de cancer implică cel mai ridicat cost/ 
pacient, comparativ cu celelalte tipuri de 
cancer. Costurile ridicate implicate de îngrijirea 
pacienților cu carcinom urotelial sunt 
generate de speci�cul bolii. În cazul 
diagnosticului precoce, progresia este relativ 
lentă cu recurențe frecvente care implică 
investigații frecvente pentru monitorizarea 
pacientului: investigații imagistice, cistoscopie, 
citologie. 

În 2012, costurile generate de carcinomul 
urotelial la nivelul întregii Uniuni Europene au 
fost estimate la 4,9 miliarde EUR, îngrijirile de 
sănătate contând pentru 2,9 miliarde Eur 
(59%) și reprezentând 5% din totalul 
cheltuielilor alocate de sistemele de sănătate 
pentru cancer. Conform estimărilor 
internaționale disponibile, 60% din costurile 
îngrijirilor de sănătate sunt asociate cu 
monitorizarea și tratamentul recurențelor, iar 
30% sunt asociate cu managementul 
complicațiilor.

În România, la nivelul anului 2017, erau în 
evidență oncologică 18.347 pacienți, 2.385 
dintre aceștia �ind pacienți nou diagnosticați.1
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Sănătate Publică, Management și 
Perfecţionare în Domeniul Sanitar 
București
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Analiza datelor DRG disponibile pentru anul 
2017 (sursa: Școala Naţională de Sănătate 
Publică, Management și Perfecţionare în 
Domeniul Sanitar București) a arătat că 
10.504 pacienți au bene�ciat de cel puțin o 
internare continuă în 2017. 78% dintre aceștia 
au fost bărbați, iar 22% au fost femei. 
Majoritatea pacienților proveneau din București 
(11% din total pacienți, 1.202 pacienți); 
Dolj (440 pacienți), Iași (420 pacienți), 
Timiș (400 pacienți), Prahova (381 pacienți) 
sunt județele cu cel mai mare număr de 
pacienți tratați pentru carcinom urotelial, în 
internări continue în 2017. 

Numărul total de internări continue, cumulat 
pe tot parcursul anului, a fost de 18.995. 
Pacienții cu carcinom urotelial spitalizați au 
avut între 1 și 18 internări continue în 2017, cu 
o medie de 1,81 internări continue/ pacient. 
3 din 5 pacienți au avut nevoie de o singură 
internare, 1 din 5 pacienți de 2 internări, 
iar 1 din 5 pacienți de 3 sau mai multe 
internări continue (Fig. 8).

13.329 dintre internări (70%) au vizat 
tratamentul carcinomului urotelial, diferența 
de 5.666 internări (30%) �ind necesare în 
principal pentru tratamentul comorbidităților 
sau complicațiilor asociate acestei patologii. 

În cadrul internărilor, 4.035 pacienți au suferit 
cistectomii radicale, iar 823 rezecții parțiale ale 
vezicii urinare. Pacienții au bene�ciat de 
investigațiile urologice necesare pentru 
diagnostic, monitorizare și tratament: 
37.733 cateterisme vezicale, 18.687 cistoscopii, 
46.872 rezecții tumorale endoscopice. 
18.952 ecogra�i și 11.047 tomogra�i 
computerizate au fost efectuate pentru 
evaluarea imagistică a pacienților. 

Costurile implicate de spitalizările continue 
aferente tratamentului pacienților 
diagnosticați cu carcinom urotelial 
s-au ridicat în 2017 la 45.040.304 RON 
(9.665.924 EUR). Valoarea rambursată a 
cazurilor a fost între 292 RON și 26.331 RON, cu 
o medie de 2.456 RON (527 EUR)/ caz (Fig 9). 
Majoritatea internărilor continue (52%) au avut 
valori între 1.000-2.500 RON (Fig. 9, Tabel 1). 

Figura 9 Distribuția cazurilor (internare continuă pacienți carcinom urotelial) după valoarea rambursată, 
România 2017

Sursa datelor: Școala 
Naţională de Sănătate 
Publică, Management și 
Perfecţionare în Domeniul 
Sanitar București 
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 Valoare caz Număr  Procent  Valoare caz Număr Procent
  cazuri cazuri  cazuri cazuri

 0-500 RON 770 4% 13500-14000 RON 0 0

 500-1000 RON 3467 18% 14000-14500 RON 0 0%

 1000-1500 RON 1945 10% 14500-15000 RON 0 0%

 1500-2000 RON 4009 21% 15000-15500 RON 0 0%

 2000-2500 RON 4013 21% 15500-16000 RON 0 0%

 2500-3000 RON 903 5% 16000-16500 RON 0 0%

 3000-3500 RON 1120 6% 16500-17000 RON 0 0%

 3500-4000 RON 493 3% 17000-17500 RON 0 0%

 4000-4500 RON 151 1% 17500-18000 RON 0 0%

 4500-5000 RON 319 2% 18000-18500 RON 0 0%

 5000-5500 RON 98 1% 18500-19000 RON 0 0%

 5500-6000 RON 81 0% 19000-19500 RON 0 0%

 6000-6500 RON 228 1% 19500-20000 RON 0 0%

 6500-7000 RON 336 2% 20000-20500 RON 0 0%

 7000-7500 RON 543 3% 20500-21000 RON 1 0%

 7500-8000 RON 338 2% 21000-21500 RON 9 0%

 8000-8500 RON 25 0% 21500-22000 RON 2 0%

 8500-9000 RON 35 0% 22000-22500 RON 8 0%

 9000-9500 RON 40 0% 22500-23000 RON 7 0%

 9500-10000 RON 12 0% 23000-23500 RON 0 0%

 10000-10500 RON 16 0% 23500-24000 RON 0 0%

 10500-11000 RON 3 0% 24000-24500 RON 0 0%

 11000-11500 RON 0 0% 24500-25000 RON 0 0%

 11500-12000 RON 2 0% 25000-25500 RON 0 0%

 12000-12500 RON 0 0% 25500-26000 RON 5 0%

 12500-13000 RON 1 0% 26000-26500 RON 6 0%

 13000-13500 RON 0 0% 26500-27000 RON 0 0%
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Tabel 1 Distribuția cazurilor (internare continuă pacienți carcinom urotelial) după valoarea rambursată, 
România 2017

Sursa datelor: Școala Naţională de Sănătate Publică, Management și Perfecţionare în Domeniul Sanitar București 





Măsurile legislative speci�ce de 
reducere a consumului de tutun și 
respctiv de reducere a expunerii 
ocupaționale la factori toxici, alături 
de informarea și educarea populației 
cu privire la carcinomul urotelial și 
factorii de risc speci�ci pot contribui 
la reducerea incidenței bolii pe 
termen lung. 
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Diagnosticul precoce este important pentru a 
crește posibilitatea de vindecare și 
supraviețuirea pacientului. În prezent, până la 
jumătate dintre pacienți sunt diagnosticați în 
stadii mai avansate ale bolii. 

Deși nu se recomandă screening la nivelul 
populației generale, există segmente de 
pacienți cu risc crescut, în cazul cărora 
monitorizarea speci�că duce la rezultate 
pozitive. Identi�carea precoce a semnelor și 
simptomelor, cu realizarea investigațiilor 
suplimentare, poate contribui la creșterea ratei 
de diagnostic precoce în această afecțiune. 

Deorece investigațiile necesare implică 
metode mai degrabă invazive și costisitoare 

(cistoscopie), o nevoie importantă este ca în 
viitor cercetările să conducă la identi�carea 
unor bio-markeri speci�ci care să faciliteze 
identi�carea persoanelor la risc și screening-ul 
non-invaziv al acestor boli. 

Principalii factori de risc incriminați în 
apariția acestei boli sunt fumatul și 
expunerea ocupațională la factori 
carcinogeni, aceștia contribuind la apariția a 
mai mult de 50% dintre cazuri. Deși România 
a făcut pași importanți în crearea cadrului 
legislativ propice pentru combaterea 
consumului de tutun, aproximativ 28% 
dintre românii peste 15 ani sunt în prezent 
fumători; prevalența fumatului în rândul 
bărbaților este dublă comparativ cu cea din 
rândul femeilor.

Rolul medicului de familie este 
important în identi�carea pacienților 
cu risc, screening și monitorizare. 
Identi�carea de bio-markeri speci�ci 
pentru selectarea persoanelor cu risc 
crescut și screening non-invaziv al 
bolii reprezintă o importantă nevoie 
neacoperită în prezent. 

Cu un număr de peste 18.000 pacienți în evidență în prezent, carcinomul urotelial 
este una dintre afecțiunile oncologice importante din România. Până în 2025, se 
estimează că alți 18,000 noi pacienți vor � diagnosticați cu această afecțiune, 
majoritatea �ind bărbați peste 65 de ani. 



Pentru organizarea sistemului 
de sănătate, măsuri care pot 
conduce la o mai bună 
îngrijire a pacienților cu 
carcinom urotelial includ 
crearea Registrului Național 
de Cancer, precum și 
identi�carea unor soluții 
viabile pentru funcționarea 
echipelor multidisciplinare la 
nivelul unităților sanitare care 
tratează pacienți oncologici. 

Costurile implicate de managementul medical 
al pacienților cu carcinom urotelial sunt 
importante, în special prin nevoia mai mare de 
spitalizări repetate, comparativ cu alte forme de 
cancer. În 2017, costul mediu generat de 
spitalizările continue per pacient cu carcinom 
urotelial a fost de 920 EUR. La acest cost se 
adaugă costurile spitalizărilor de zi, 
tratamentelor ambulatorii speci�ce și serviciilor 
de asistență medicală primară. 

Costurile mari de spitalizare sunt generate de 
rata relativ ridicată a recurențelor, de nevoia de 
monitorizare repetată a pacientului, precum și 
de speci�cul invaziv, chirugical al investigațiilor 
necesare pentru monitorizare și tratament. 
O treime dintre internări și implicit parte din 
costurile de îngrijire sunt generate de 
comorbiditățile pre-existente ale pacienților, 
de complicațiile apărute precum și de 
toxicitățile generate de tratamentul 
chimioradioterapic actual. 

Pacienții cu carcinom urotelial au nevoie de 
o abordare multidisciplinară. Urologul, 
oncologul, radiologul, radioterapeutul, 
onco-psihologul trebuie să poată colabora 
pentru a crește calitatea îngrijirii și calitatea 
vieții pacientului, indiferent de stadiul bolii 
acestuia. În prezent, lipsa unui Registru 
Național de Cancer limitează construirea de 
politici de sănătate și posibilitatea de a lua 
măsuri administrative și decizii bazate pe 
date colectate la nivel local.

Costurile generate de tratamentul pacienților cu carcinom urotelial 
sunt importante. 

Complicațiile generate de comorbidități, complicații și toxicitățile tratamentului 
chimioradioterapic contribuie la creșterea costurilor de îngrijire speci�ce.
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Opțiunile de tratament actuale sunt limitate. 
Pentru stadiile de debut ale bolii, tratamentul 
este urologic (TURBT +/- instilații vezicale cu 
BCG sau chimioterapice). Pentru stadiile 
local-avansate, cistectomia radicală + 
chimioterapie reprezintă standardul de 
tratament; regimurile chimioterapice de 
elecție sunt cele pe bază sunt cele pe bază de 
cisplatin, care implică toxicități secundare 
asociate. Cazurile cu boală avansată în care se 
optează pentru prezervarea vezicii urinare, 
alături de stadiile metastatice, bene�ciază în 
primul rând de 
tratament chimioterapic 
+ radioterapie, 
completate de 
intervenții chirugicale cu 
rol mai degrabă paleativ. 

Speci�cul pacienților (vârsta de regulă peste 
65 ani, prezența comorbidităților asociate) 
limitează suplimentar utilizarea în practică a 
soluțiilor existente. 

Pacienții cu carcinom urotelial metastatic 
reprezintă un segment cu importante nevoi 
medicale neacoperite; aproximativ jumătate 
dintre aceștia nu sunt eligibili pentru 
chimioterapia cu cisplatin, arsenalul terapeutic 
de rezervă �ind limitat și cu rezultate așteptate 
modeste. 

Pacienții cu carcinom urotelial, în special carcinom 
urotelial metastatic, reprezintă un segment cu 
importante nevoi terapeutice neacoperite de 
opțiunile actuale. 
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Este necesar accesul rapid la 
imunoterapie al pacienților români cu 
carcinom urotelial, prin susținerea 
tratamentului de către sistemul de 
sănătate. 

Datorită pro�lului 
e�ciență-tolerabilitate superior, 
imunoterapia este singurul tratament 
ce poate oferi în prezent 
îmbunătățirea supraviețuirii și 
creșterea calității vieții pentru acești 
pacienți. 

În prezent, pacienții cu carcinom 
urotelial sunt tratați discriminatoriu 
comparativ cu alte categorii de 
pacienți cu cancer, care au acces la 
terapiile inovatoare disponibile. 

Impactul diagnosticului de cancer este unul 
major pentru toate tipurile de pacienți 
oncologici. În mod particular, carcinomul 
urotelial creează nevoi suplimentare, prin 
speci�cul chirurgical al intervențiilor necesare, 
respectiv cistectomie radicală sau parțială 
însoțită de diversiune urinară (soluții 
chirurgicale pentru a colecta și devia urina, în 
interiorul sau în exteriorul corpului). Acest tip 
de intervenție are un impact major asupra 
imaginii de sine și a modului în care se 
raportează la mediul familial și social, ca și 
asupra rutinei, igienei zilnice și nevoilor de 
îngrijire suplimentară ale pacientului.

4.035 pacienți români cu carcinom urotelial au 
suferit cistectomie radicală, 

iar 823 pacienți au suferit rezecții parțiale ale 
vezicii urinare în 2017. Suportul psihologic, 
reinserția familială și socială precum și suportul 
pentru îngrijirea post-cistectomie sunt foarte 
importante pentru pacienții care suferă acest 
tip de intervenție radicală. 

Până în 2016, progresele realizate în ultimii 
25 de ani în tratamentul carcinomului 
urotelial au fost modeste. În 2016, 
introducerea imunoterapiei a modi�cat 
semni�cativ arsenalul opțiunilor de 
tratament disponibile pentru pacienții cu 
carcinom urotelial, în special pentru pacienții 
în stadiul metastatic, oferind o alternativă 
terapeutică cu un raport 
e�ciență-tolerabilitate net superior 
chimioterapiei. Tratamentele din această 
categorie au fost aprobate de FDA și EMA și 
sunt incluse în prezent în ghidurile 
actualizate de tratament internaționale 
(NCCN). În România imunoterapia este 
compensată în tratamentul anumitor 
cancere (melanom, cancer renal, cancer 
pulmonar și limfom Hodgkin) dar nu și în 
tratamentul carcinomului urotelial.
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Dezvoltarea de programe de suport 
pentru pacienți, incluzând grupuri de 
suport și consiliere, precum și 
dezvoltarea și creșterea calității 
serviciilor de îngrijire speci�că pot 
contribui considerabil la creșterea 
calității vieții acestor pacienți.

CARCINOMUL UROTELIAL



NEVOI 
IDENTIFICATE

ACCESUL 
PACIENȚILOR LA 
TRATAMENTELE 
INOVATOARE 
DISPONIBILE 
(IMUNOTERAPIE)

DIAGNOSTICAREA 
BOLII ÎN STADII 
PRECOCE la nivelul 
medicului de familie

ABORDAREA 
INTERDISCIPLINARĂ 
FACILĂ A 
PACIENȚILOR

PROGRAME DE 
SUPORT PENTRU 
PACIENȚI

PREVENȚIA BOLII

prin reducerea 
expunerii la factori 
de risc a populației

ACȚIUNI 
NECESARE

• Susținerea �nanciară a 
accesului la imunoterapie 
al pacienților, în special al 
celor a�ați în stadiul 
metastatic al bolii

 
• Proiecte de educație 
medicală continuă pe tema 
carcinomului urotelial 
pentru medicii de familie, 
în vederea identi�cării 
pacienților la risc și 
investigării acestora

• Registrul Național de 
Cancer
• Construirea de echipe 
interdisciplinare la nivelul 
principalelor centre de 
tratament

• Dezvoltarea de programe 
integrate care să ofere 
suport psiho-social și 
servicii de îngrijire speci�ce

• Campanii de educarea 
populației cu privire la 
factorii de risc
• Măsuri legislative de 
combatere a fumatului 
• Măsuri legislative de 
limitare a expunerii 
ocupaționale la factori 
carcinogenetici

RESPONSABILI

Sistem de 
sănătate

Societăți 
medicale

Sistem de 
sănătate
Unități sanitare

Sistem de 
sănătate + 
asistență socială
Asociații de 
pacienți

Sistem de 
sănătate

REZULTATE 
AȘTEPTATE

Creșterea 
supraviețuirii și 
calității vieții 
pacienților

Îmbunătățirea 
prognosticului bolii 
pentru pacienți
Reducerea 
costurilor pentru 
sistemul de sănătate

Creșterea calității 
îngrijirii pacienților
Reducerea 
costurilor pentru 
sistemul de sănătate

Creșterea calității 
vieții pacienților

Reducerea 
incidenței 
carcinomului 
urotelial

CONCLUZII

CARCINOMUL UROTELIAL – NEVOI IDENTIFICATE ȘI ACȚIUNI NECESARE 
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Carcinomul urotelial reprezintă o patologie importantă pentru România, atât din 
punct de vedere al prevalenței, incidenței și mortalității, cât și din perspectiva 
nevoilor complexe de îngrijire și management medical ale pacienților. 

Prezenta analiză inițiază un dialog deschis pe marginea acestui subiect, un dialog 
necesar pentru măsurile concrete de care pacienții cu carcinom urotelial au nevoie. 
Suntem încrezători că mai buna înțelegere a complexității acestei patologii va duce 
la concretizarea unor măsuri reale de sprijin al pacienților actuali și reducere a 
incidenței bolii pe termen lung, în bene�ciul generațiilor viitoare. 
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ANEXE

Lista abrevierilor folosite în text

OMS  Organizația Mondială a Sănătății

TURBT  Transurethral Resection of Bladder Tumor (Rezecția transuretrală a tumorilor vezicale)

CIS  Carcinom in situ

CHT  Chimioterapie

TC  Tomogra�e computerizată

IRM  Imagistică prin Rezonanță Magnetică

ESMO European Society for Medical Oncology

EAU  European Association of Urology

PFS Preogression Free Survival

OS  Overall Survival

MVAC Regim citostatic: Metotrexat, Vinblastină, Docetaxel, Cisplatin

DFS Disease Free Survival

mUC  Metastatic Urothelial Carcinoma

RT Radioterapie

PS Performance Status

NCCN National Comprehensive Cancer Network (SUA)

FDA Food and Drug Administration (SUA)

EMA  European Medicines Agency

NSCLC  Non-Small Cell Lung Cancer
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