NEDERLANDSE SAMENVATTING
HOOG RISICO BLAASCARCINOOM:
STADIËRING, RISICO EVALUATIE EN BEHANDELOPTIES
Inleiding
De Nederlandse Kankerregistratie vermeldt een incidentie van 6149 nieuwe
patiënten met blaaskanker in 2011. Blaaskanker komt vaker bij mannen voor dan bij
vrouwen (verhouding 3,4:1,0). Bij mannen betreft het 5,2% van alle voorkomende
maligniteiten. Hierbij betreft het in ongeveer 70% van de gevallen een nietspierinvasief blaascarcinoom, waarbij de blaastumor zich beperkt tot het urotheel
(Ta, carcinoma in situ) of maximaal ingroeit tot in de lamina propria van de
blaaswand (T1). Bij het spierinvasieve blaascarcinoom, groeit de tumor tot minimaal
in de detrusor-spier (≥T2)1.

Roken is de belangrijkste risico-factor voor het ontwikkelen van blaaskanker. Bij
mannen speelt roken in 50-65% van de gevallen een rol en bij vrouwen in 20-30%
van de gevallen. Na het stoppen met roken daalt het risico op blaaskanker met 40%
in de eerste vier jaar tot een 60% afname na 25 jaar2.

De behandeling van een niet-spierinvasief blaascarcinoom bestaat voornamelijk uit
transurethrale resectie, eventueel gevolgd door chemotherapeutische blaasspoelingen. Daarmee kan de blaas vaak behouden worden. In het geval van een
spierinvasief blaascarcinoom is een meer agressieve behandeling noodzakelijk,
bestaand uit een pelviene lymfeklierdissectie gecombineerd met een radicale
cystectomie (RC) of een vorm van radiotherapie.

Hoog-gradige niet-spierinvasieve blaastumoren
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urotheelcarcinomen met een hoog risico op recidieven en een significant risico op
progressie naar een spierinvasief blaascarcinoom (MIBC). Carcinoma in situ (CIS) is
een voorbeeld van een dergelijke hoog-gradige niet-spierinvasieve blaastumor. De
studie die werd beschreven in hoofdstuk 2 toont aan dat CIS inderdaad een ziekte
is met een hoog risico op recidieven (68.9%) en een hoog risico op progressie naar
een spier-invasief blaascarcinoom (18.9%). In deze studie leek de concomitant CIS
groep een slechtere prognose te hebben met een kortere blaas-sparende periode en
een slechtere overleving (OS) vergeleken met primaire en secundaire CIS, echter
deze verschillen waren niet statistisch significant3. Om een andere risico-profiel voor
CIS van de blaas op te stellen werd door Hudson et al. een voorstel gedaan om CIS
in subgroepen te verdelen, waarbij patiënten werden geïdentificeerd met hoog-risico
CIS (diffuus CIS, betrokkenheid van urethra prostatica, over-expressie van p53)
versus patiënten met laag-risico CIS (focaal CIS, afwezigheid van over-expressie
p53). Wanneer sprake blijkt van BCG-falen zouden patiënten met hoog-risico CIS
een radicale cystectomie moeten ondergaan, terwijl aan patiënten met laag-risico
CIS een andere vorm van blaas-sparende therapie kan worden aangeboden4.

Lymfeklier stadiëring
In geval van progressie van een niet-spierinvasief blaascarcinoom na conservatieve
behandeling, of in geval van een primair spierinvasief blaascarcinoom, is een
pelviene lymfeklierdissectie beiderzijds (PLND) gecombineerd met een radicale
cystectomie en urinedeviatie de gouden standaard. Daarbij is de kwaliteit van de
PLND van groot belang5-7. De kwaliteit van de chirurgische resectie wordt vaak

gemeten aan de hand van het aantal verwijderde lymfeklieren8,9. Verder worden
lymfeklier parameters zoals de lymph node density gebruikt als voorspellende
factoren voor de ziekte-specifieke overleving10-12. In hoofdstuk 3 worden twee
studies
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De

histopathologische uitkomsten van de PLNDs in twee verschillende ziekenhuizen
werden vergeleken. Deze twee studies tonen statistisch significante verschillen
tussen de twee pathologie afdelingen bij het beoordelen van de lymfeklier aantallen
na PLND voor blaascarcinoom, ondanks vergelijkbare anatomische klierdissecties
door dezelfde ervaren operateurs13,14. Desalniettemin werd geen statistisch
significant verschil gevonden in het aantal tumor positieve lymfeklieren. Verder
werden geen verschillen gevonden in de totale overleving en de recidief-vrije
overleving tussen beide ziekenhuizen13,14. Blijkbaar is naast een nauwgezette
anatomische
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lymfeklierdissectie
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een
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histopathologische evaluatie uiterst belangrijk. Totdat een gestandaardiseerde
methode van histopathologische evaluatie is vastgesteld zou men dan ook
terughoudend moeten zijn om de aantallen van gerapporteerde lymfeklieren te
gebruiken als indicator voor kwaliteit van chirurgie en de lymph node density als
prognostische factor.

Multi-modulaire behandeling van blaaskanker
Bij de behandeling van het spierinvasieve blaascarcinoom bestaat multi-modulaire
therapie voornamelijk uit neoadjuvante/inductie chemotherapie (NIC) gevolgd door
chirurgie of radiotherapie. De studie die in hoofdstuk 4 wordt beschreven geeft een
overzicht van het behandelresultaat van patiënten met een lokaal-gevorderd en/of
klier-positief blaascarcinoom, die geschikt waren voor chirurgie en eerst werden

behandeld met NIC in het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek
Ziekenhuis. De respons op chemotherapie werd beoordeeld na twee kuren
chemotherapie. Eerdere publicaties hebben aangetoond dat in afwezigheid van
respons na twee kuren, verdere chemotherapie geen toegevoegde waarde heeft15.
Deze studie bevestigd dat de prognose van patiënten met een lokaal-gevorderd en
klier-positief blaascarcinoom over het algemeen zeer matig is: ondanks inductie
chemotherapie en consoliderende lokale therapie was de mediane OS 18 maanden
en de 5-jaars OS 27.2%. Patiënten met een complete pathologische respons op
inductie chemotherapie na chirurgie hebben een significant betere prognose
(mediane OS 74 maanden en 5-jaars OS 53.8%). Klinische en pathologische
respons na chemotherapie en de klinische lymfeklierstatus na chemotherapie (ycNstatus) waren predictieve factoren voor OS16.

Bij de meeste studies waarin het potentiële voordeel van NIC werd onderzocht,
werden klier-positieve patiënten geëxcludeerd, terwijl deze patiënten met een zeer
matige prognose hypothetisch de meeste winst zouden kunnen behalen17. In
hoofdstuk 7 wordt een studie beschreven, waarin alleen klier-positieve patiënten zijn
geïncludeerd. In deze studie blijkt dat een op de vier patiënten na NIC een complete
pathologische respons bereikt met daarbij een significante verbetering van de ziektespecifieke overleving (DSS) (mediane DSS 127 maanden en 5-jaars DSS 63.5%). In
deze serie waren de klinische en pathologische respons op NIC voorspellende
factoren voor de overleving. Verder is een klinisch geïsoleerde lymfeklier respons
geassocieerd met een betere overleving vergeleken met een geïsoleerde lokale
respons in de blaas 18.

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de beperkte nauwkeurigheid van de huidige
beeldvormende technieken met betrekking tot de klinische stadiëring. De negatief
voorspellende waarde van de klinische stadiëring met de huidige beeldvorming was
62.5%. Dit betekent dat bij 37.5% van de patiënten met een complete klinische
respons na chemotherapie, toch nog rest-tumor wordt gevonden bij chirurgie16. De
introductie van nieuwe beeldvormende modaliteiten zoals de FDG-PET/CT-scan en
bijvoorbeeld diffusion-weighted magnetic resonance imaging (MRI) voor en na de
NIC zouden de klinische stadiëring en respons evaluatie kunnen verbeteren 19-21.

De beperkingen van de huidige beeldvormende technieken wordt ook weerspiegeld
door de occulte lymfeklier metastasen die worden gevonden na PLND en
cystectomie bij patiënten met een MIBC. Dit percentage van occulte kliermetastasen
is zeer afhankelijk van het primaire tumorstadium: 2-5% in ≤pT1, 8-18% in pT2 en
36-46% in ≥pT3 tumoren22-27. Hypothetisch zal het gebruik van NIC dit percentage
occulte kliermetastasen bij patiënten met MIBC reduceren. Om deze hypothese te
toetsen werd in een studie een serie van klinisch klier-negatieve MIBC patiënten
(cN0), behandeld met of zonder NIC, met elkaar vergeleken (hoofdstuk 6). Deze
patiënten ondergingen allen een RC, waarbij consequent een zelfde PLND template
werd gebruikt. Bij patiënten met een lokaal-gevorderd blaascarcinoom (cT3-4),
kwamen LN metastasen significant minder vaak voor in de NIC groep vergeleken
met de groep zonder NIC (21.9% versus 40.7%). Dit onderstreept de meerwaarde
van NIC om occulte micrometastasen te behandelen28.

Ondanks verschillende publicaties die deze multi-modulaire behandeling met preoperatieve chemotherapie ondersteunen, is deze behandelstrategie nog niet

geaccepteerd als de standaardbehandeling van het lokaal-gevorderde en klierpositieve blaascarcinoom17,29-32. Volgens een rapport van de National Cancer Data
Base in 2007, werd peri-operatieve chemotherapy toegepast bij 11.6% van de
patiënten met lokaal-gevorderd en/of klier-positief blaascarcinoom in de Verenigde
Staten33. De meest voor de hand liggende verklaring voor deze terughoudendheid
met betrekking tot de toepassing van neoadjuvante chemotherapie is de verwachte
toxiciteit. Idealiter zou een dergelijke toxische behandeling alleen gestart worden bij
patiënten die, op basis van tumor karakteristieken, voordeel zullen hebben bij deze
multi-modulaire therapie. Er zijn verschillende publicaties over de toepassing van
moleculaire markers om de prognose en chemosensitiveit van blaastumoren te
voorspellen. De toepassing van een combinatie van verschillende moleculaire
markers (bijv. p53, pRb, p21 en p27) kan de basis vormen voor individualisatie van
de behandeling van patiënten met spierinvasief en lokaal-gevorderd blaascarcinoom
34-36

.

Cisplatin-ongeschikte patiënten
Wanneer patiënten geen cisplatin-bevattende combinatie chemotherapie kunnen
ontvangen, worden zij veelal primair chirurgisch behandeld, omdat men in het
algemeen ervan uitgaat dat andere combinaties van NIC (bijvoorbeeld carboplatinbevattende combinatie chemotherapie) inferieur zijn ten opzichte van cisplatinbevattende therapie.

Echter in hoofdstuk 5 is een studie beschreven, waarin

carboplatin-bevattende combinatie chemotherapie een redelijk alternatief blijkt te zijn
voor cisplatin-ongeschikte patiënten met een lokaal-gevorderd blaascarcinoom. De
betreffende studie toont dat behandeling met gemcitabine en carboplatin voor lokaalgevorderd

en/of

klierpositief

blaascarcinoom

tot

vergelijkbare

klinische

en

pathologische respons rates en vergelijkbare overlevings uitkomsten leidt als
cisplatin-bevattende therapie37.

Sequentiële chemoradiatie voor klein-cellig blaascarcinoom
Een andere multi-modulaire behandel-optie bij blaaskanker bestaat uit sequentiële
chemoradiatie (NIC gevolgd door uitwendige radiotherapie), voor patiënten met een
limited disease klein-cellig blaascarcinoom (LD-SCCB). Deze blaas-sparende
behandeling bij LD-SCCB blijkt redelijke resultaten te hebben: in 85.2% van de
patiënten kan de blaas behouden blijven (hoofdstuk 8). Echter de prognose van
deze patiënten met LD-SCCB, behandeld met sequentiële chemoradiatie blijkt matig
met een mediane DSS van 47 maanden en een 5-jaars DSS van 39.6% 38. Vanwege
de ervaringen met een verhoogd risico op lokale toxiciteit in de blaas na concurrente
chemoradiatie werd in ons instituut een aantal jaar geleden besloten om de
radiotherapie na de NIC toe te dienen. Echter recentelijk werd gepubliceerd over de
voordelige effecten die gerelateerd zouden zijn aan concurrente toediening van
radiosensitizers (bijvoorbeeld cisplatin-bevattende chemotherapie) waarmee het
cytotoxische effect van de radiotherapie werd versterkt

39

. Aangezien de technieken

van de uitwendige radiotherapie in de afgelopen jaren zijn verbeterd en het risico op
lokale toxiciteit is gereduceerd, mag verwacht worden dat concurrente chemoradiatie
aan terrein zal winnen. Ondanks de resultaten van sequentiële chemoradiatie bij LDSCCB zoals beschreven in hoofdstuk 8, blijft de optimale behandelstrategie voor
patiënten met LD-SCCB, door de lage incidentie van de ziekte, controversieel.
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. Om de optimale behandelstrategie voor deze zeldzame

en aggressieve ziekte te bepalen, zou een multi-center case-matched vergelijking

tussen de verschillende behandelmodaliteiten (NIC gevolgd door chirurgie of
radiotherapie) zeer waardevol zijn.

Conclusies
Concluderend kan gesteld worden dat voor een verbetering van de matige prognose
van patiënten met een hoog risico blaascarcinoom:
- Een multi-disciplinaire aanpak essentieel is
- De klinische stadiëring en respons evaluatie met nieuwe beeldvormende
technieken moet worden verbeterd
- Een moleculair gerichte therapie zal leiden tot individuele kanker behandeling
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