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Opvolging!

blaascarcinoom
•

4e meest frequente kwaadaardige tumor bij mannen

•

binnen Europa meest frequent in Belgie

•
•

•

•

30/ 100K mannen; 6,2/100K vrouwen (europa: 19/ 100K)

•

duurste kanker om te behandelen (3,7 miljard/ jaar in USA)

25% betreft spierinvasief blaascarcinoom ( MIBC)

non-invasive; T1 G3
•

MIBC heeft hoge progressiegraad/mortaliteit (5y 46%surv.r.)

•

NMIBC tot 75% recidief binnen jaar (wel 88% 5y surv.r.)

radicale therapie Muscle invasive Bca

blaascarcinoom
•

Aetiologie:
•

roken
•

2,5 tot 4 keer meer risico op blaaskanker

•

verantwoordelijk voor tot de helft van alle blaastumoren

•

verantwoordelijk voor 40% blaaskankersterfte

•

prevalentie van blaaskanker zeer hoog in landen waar 20-30
jaar geleden veel werd gerookt

somatische mutatie! = door langdurige schade!!
•

omgevingsfactoren: - roken : helft blaaskankers!
- professionele(chemische)
blootstelling (7-9% van Bca in UK)

c

- post radiotherapie! (?)
•

chronische infectie/inflammatie (vb Egypte: Schistosoma)

•

genetische factoren? (niet erfelijk, toch in 32% p53 mutaties!!)

Preventie??

•

sinds sterke rookstopcampagnes: daling aantal
blaaskankergevallen

Overzicht

J.T. LEPPERT et al.; Eur Urol(2006):226-234

•

bv: 1970: 63% van mannen rookte in Spanje>> jaren 90 zeer veel
blaaskanker, USA gelijkaardige bevindingen

Antoni S, et al. Bladder Cancer Incidence and Mortality: A Global Overview and Recent Trends. Eur Urol (2016)

Antoni S, et al. Bladder Cancer Incidence and Mortality: A Global Overview and Recent Trends. Eur Urol (2016)

•

•

preventieve levensstijl:
•

ROOKSTOP

•

arbeidsvoorwaarden industrie

•

adequate therapie chronische infecties

chemopreventie (medicatie):
•

vnl preventie progressie en herval (lijkt ideale tumor voor preventie)

•

ideaal product: renale excretie, hoge dosering in urine, natuurlijk product
(Vit,..)

•

nog zeer weinig ‘evidence based’
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Pathogenese

Pathogenese (Hoe ontstaat het?)
•

door langdurige schadelijke invloeden (carcinogeen) op de
blaascel:

•

•

roken, chemische stoffen

•

langdurige straling, giftige dampen, …

•

dit veroorzaakt een oxidatiereactie van de cel, waardoor ze
afwijkt, en zich fout kopieert
•

•

•

de ‘herstelmechanismen’ van het lichaam falen, waardoor de
afwijkende cellen ongebreideld gaan groeien.

•

meest voorkomend

•

meestal indolent, traag evolutie

high grade pathway (T1, spierinvasief, Ca in situ, G3): 30-40%
•

veel agressiever verloop

dit staat bekend als de ‘two hit theory’

Non invasive <> Invasive
•

low grade pathway (Ta): (60-70%):

muscularis propriae (de spierlaag van de blaas) is de grens:
•

als de spierlaag is aangetast: invasie

dit onderscheid is van groot belang voor prognose/ behandeling

invasiediepte

histopathologie/pathogenese

•

•

95% TCC (transitioneel cel carcinoom)
•

2-3% adenoca

•

1-2% squameus Ca

75% niet invasieve tumoren
•

Ta (70%); T1(20%); Ca in situ (10%): enkel aantasting van het slijmvlies
van de blaas!

•

prognostische factoren:

kan voorkomen van in het
nierbekken tot in de plasbuis

•

•

graad

•

Ca in situ?

•

multifocaliteit

•

lymfevatinvasie

•

invasiediepte

behandeling: endoscopische resectie +/- blaasinstillaties

25% invasieve tumoren
•
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TNM:
•

T2 of meer; (spier of dieper)

•

N0-3

•

M0-1

•

belang aanwezigheid Ca in situ!

•

therapieresistente Non-invasive Ca!!
•

•

non-invasive; T1 G3

•

radicale therapie Muscle invasive Bca

Opvolging

symptomen
•

Hematurie: bloed in de urine
•

Is altijd een alarmsymptoom!!

•

kan verschillende oorzaken hebben:

Symptomen
•

HEMATURIE!!(20-25% heeft TCC)
•

pijnloos, soms éénmalig,

•

irritatieve plasklachten, branderige mictie

•

LUTS en pelvische pijn; zelden voelbare massa

Eerste onderzoeken
•

•

nierstenen

•

door infectie

•

door bloedverdunners

•

blaaspoliep/ poliepen in hogere urinewegen?—> dit is de reden dat
hematurie MOET volledig worden onderzocht

echografie

onderzoeken:
•

echografie

•

kweek van urine

•

cytologie op urine: richtinggevend, vnl bij high grade/Ca in situ

•

CYSTOSCOPIE; +/- biopsie: plaats, grootte, aantal, solied/papillair…!

•

CT scan van het volledig urinestelsel

•

eenvoudig en snel onderzoek

•

niet invasie / veilig

•

geeft veel informatie

•

nieren worden mee bekeken

Cystoscopie

cystoscopie: hoe?
•

de uitgang van het plaskanaal (urethra) wordt ontsmet

•

rechtstreeks kijken in de blaas

•

er wordt verdovende gel ingebracht in de urethra

•

met camera en lichtbron, of rechtstreeks door een lens

•

de ‘endoscoop’ (camera) wordt voorzichtig ingebracht terwijl we
kijken.

•

onderzoek bestaat al zeer lang, reeds voor Christus beschreven

•

is nl niet pijnlijk, wel wat onaangenaam

•

geeft wat branderigheid nadien

cystoscopie

Volgende Stap?
•

CT Scan van de volledige buik (uitgebreidheid, klieren?)

•

endoscopisch (via plaskanaal) wegnemen van het letsel / de
letsels: TUR Blaas
•

is eigenlijk nog steeds een diagnostische stap

•

is in veel gevallen ook onmiddellijk de behandeling

Diagnose: TURB-T
•

altijd preoperatief CT abdomen ter staging

•

TURB-T:
•

histologische diagnose

•

poging volledige resectie

•

DIEPTE!! (altijd biopsie tot in spierlaag)

•

gradering

•

laterale snijrand apart biopt; prostaatloge,..

TUR Blaas

(blue light)

noot: Photodynamic diagnosis (PDD)
• Blue light cystoscopy
• veel gevoeliger dan gewoon licht
• Betere/ volledigere resectie ! betere prognose!!
• Tot 27% minder recidief

(

J Morphol Embryol. 2011;52(1):123-7)

• Praktisch:
– 1-2u preop instillatie Hexvix * in blaas
– Controle cystoscopie/ TUR met blauw licht

* Heaminolevulaat hydrochloride

Blauw licht resectie

Diagnose: TURB-T
•

2e tijdsresectie:

Conclusie initiële diagnostiek
(eau recommendations)

• Historiek, hematurie , risicofactoren!
• Altijd cystoscopie bij kans op blaasca

•

33-53% residuele tumor bij de hooggradige niet
invasieve tumoren (vb: T1 G3)

• Cytologie kan geen endoscopie vervangen

•

om risico op understaging te beperken

• Volledige resectie endoscopisch, MET spierwand

•

zeker te verrichten als 1e resectie geen spier heeft

•

bij invasief Ca: biopt prostaatloge/ urethra:

imperatief voor goede staging

(aanleggen van een neoblaas al dan niet)

Staging:
TNM & Risk group
•

•

TNM classificatie:
•

T: invasiediepte lokaal

•

N: klierinvasie

•

M: metastasen op afstand?

gradering: 1-3, op APO

• Aan de hand van diagnostiek/staging wordt een risicobepaling
gemaakt:

Staging:
TNM & Risk Group
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non invasive
•
•

standaard : resectie +/- intravesicale therapie (blaasspoelingen)
Ta en T1 tumoren nl volledig weg na TUR

welke blaasspoelingen?
• A: Intravesicale chemotherapie
• Low risk (Ta, G1, <2cm)
• Veelal éénmalige instillatie als volledige resectie, minder kans op recidief
• Onderhoudschema controversieel, best wel bij intermediaire groep (Lamm et al)
• Weinig kans op neveneffecten, uitz. huiderupties

• Toch is er ziekteherval in 25 – 70%! binnen jaar
• B: Intravesicale BCG
• Vooral bij matig en hoog risico tumoren (T1, Tis, G2-3)
• Onderhoudschema: 33% minder recidief!

• Daarom EAU richtlijn om bij iedere pt een intravesicale adjuvante
therapie te overwegen!

• Meer neveneffecten mogelijk
• Vermindert risico op progressie!

Opvolging

blaasspoelingen: praktisch
•

gebeurt op de consultatie

•

blaas wordt leeggemaakt met een sonde, langs dezelfde sonde
wordt het product ingebracht

•

Best wordt het product 45 -60 minuten opgehouden, daarna
gewoon urineren.

•

•

•

eerste 2 jaar:
•

om de 3 maand cystoscopie controle

•

onderhoudsdosis spoeling iedere 3 maand 2X

•

nadien enkel 2 keer per jaar cystoscopie

•

de opvolging is van zeer groot belang, omdat de kans op herval
van de ziekte tot 75% is!

schema van 6 spoelingen , wekelijks
nadien onderhoudschema

Overzicht
•

aetiologie/epidemiologie

•

pathogenese en stadiering: non-invasive vs muscle invasive

•

Diagnostiek

•

Therapie
•

non-invasive; T1 G3

•

radicale therapie Muscle invasive Bca

MIBC: radicale behandeling!
•

Standaard= blaas verwijderen en de urineleiders omleiden via
een nieuwe blaas of een stoma

•

gezien de zeer zware impact hiervan op het lichaam moet
voordien het voordeel en de risico’s goed worden afgewogen:
•

wie wel/ wie niet? (leeftijd/ comorbiditeit) // prognose??

•

welke tumor?

•

open chirurgie <> robot/lap. <> blaassparende benadering

•

multimodale therapie ( vb. (neo)adjuvante chemo)/ RT)

wie wel/wie niet??//
prognose??
•

charlson comorbidity index

prognose wordt primair bepaald door:

•

•

tumor- en klierstadiering

•

geschiktheid voor radicale therapie

er wordt van iedere patiënt een berekening gemaakt om het
risico van de behandeling te voorspellen, op basis van de
exacte situatie van die specifieke patiënt.

leeftijd: belangrijke factor (Performance status)
•

•

•

!! absolute leeftijd is van minder belang dan biologische leeftijd!!

comorbiditeiten: prognose ziekte vs prognose radicale R/
=>Karnofsky index/ ECOG performance status

=> Charlson comorbidity index (eau guidelines)

welke tumor
•

Alle tumoren T2 of meer ( in de spier of dieper)

•

T1G3, vroegtijdig aanraden radicale therapie

•

highest risk tumoren:
•

recidief na intravesicale R/

•

Ca in situ diffuus met T1 ca

•

Ta of T1 met positieve klieren

•

T1G3 diffuus of grote tumor: te overwegen

Therapiekeuze
•

radicale chirurgie blijft de gouden standaard: grootste reductie
van ziektegerelateerde sterftekans.

•

toenemend belang QoL en hogere leeftijd van patiënten doet
trend van blaaspreservatie (RT, chemoR/ ) toenemen; en de vraag
naar een minder invasieve chirurgie toenemen

•

leeftijd: ptn> 80: meer postop morbiditeit bij RC maar NIET meer
mortaliteit! —> blijvende controverse

•

laparoscopische/robotische benadering: pro<>contra

minimaal invasieve
chirurgie(robot)

chirurgie:
resectie van blaas, prostaat,
distale urineleiders, en
klierpaketten

•

toenemende ervaring in verschillende centra

•

sinds robot procedure goede minimaal invasieve chirurgische
optie (vs Laparoscopie)

•

oncologisch vergelijkbaar met open chirurgie

Robot cystectomie

robot cystectomie
Voordelen

•

voornaamste voordeel:

•

Snel herstel voeding

•

Korte hospitalisatie

•

grote winst in hospitalisatieduur

•

Weinig bloedverlies

•

veel minder bloedverlies

•

Minder complicaties (>gr3)*

•

leeftijd wordt minder absolute contra-indicatie

•

Minder analgetica

•

veel minder complicaties >graad 3 (in eerste 90dagen) (noot: totale complicatierate = die van

•

(nerve sparing?)

open)

*( cfr M.S. Khan, Eur Urol; 2016; 69:613-621)

nadelen

•

Langdurige ingreep

•

Complex;

•

Data long term? => abd. M+??

•

(veel) duurder

•

derivatiekeuze beinvloed?

Urinederivatie:
Bricker
vs
Neoblaas

derivatie
Bricker (met een stoma)

Neo- blaas (plassen langs natuurlijke weg)

• 15cm preterm. ileum

• 40-60cm preterm. Ileum

• Stoma

• Op urethra

• Bij > 80j voorkeur

• Jonge, gemotiveerde pt

• Cave:

• Cave :

• Infectie

• 10% incont

• stomaproblemen

• Metabole afw, Vt B12

• psychol. impact!

• slechte nierftie absolute CI

Verschillende studies toonden geen verschil in QoL tss 2 derivaties

derivatie met stoma

nieuwe blaas (pouch)

Intracorporele pouch (nieuwe blaas)

eau recommendations
•

open vs robot cystectomie vnl afhankelijk van ervaring chirurg,
eerder dan van specifieke techniek

•

patiënt moet worden gecounseld over voordelen en nadelen van
beide technieken

•

cave minder gebruik neoblaas door complexiteit laparoscopisch

•

veelbelovende data: oncologisch beste resultaten, en door min. invasieve
approach ook vr patiënten hogere lft/mindere Perf Stat.

• Zeer langdurige operatie
• Complexe chirurgie, waardoor minder aangeboden
• weinig data over voordeel tov partieel open

resultaten cystectomie
•

mortaliteit: 2,8-9% in eerste 90 dagen

•

morbiditeit: tot 58% eerste 90 dagen

•

58% 5-jaarsoverleving tumorvrij; 66% kankerspecifieke
overleving (80% bij NMIBC high risk)

•

ondanks majeure chirurgie sterft bijna 40% van de patiënten
toch nog aan zijn ziekte binnen de 5 jaar.

•

bij fitte patiënten: 5-8% overlevingswinst bij neo-adjuvante
chemotherapie

Conclusies
•

blaaskanker is zeer sterk afhankelijk van omgevingsfactoren

•

vroege en grondige onderzoeken bij hematurie zijn van
levensbelang voor goede behandeling

•

oppervlakkige, niet invasieve blaastumoren zijn goed te
behandelen

•

een strikte opvolging nadien is imperatief

Conclusies:
•

invasieve en agressieve tumoren blijven ziekte met relatief lage 5jaarsoverleving

•

radicale chirurgie blijft de gouden standaard, ondanks invasiviteit

•

goede patiëntselectie en risicobepaling is essentieel voor succes
iedere therapie; evenals goede counseling (QoL!!)

•

robotcystectomie is zeer veelbelovend betreffende functionele
outcome en minder morbiditeit; en geeft zo minimaal invasie
alternatief voor beste oncologische outcome

•

verschillende nieuwe modaliteiten kunnen impact therapie op QoL
gunstig beïnvloeden;

