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Rezumat
Introducere:  Un  studiu  retrospectiv  a  fost  efectuat  pentru  stabilirea  eventualului  impact  al 
cistoscopiei narrow band imaging (NBI) asupra ratei de tumori reziduale determinate în timpul primei 
evaluãri cistoscopice în cazurile nou-diagnosticate de cancer vezical non-invaziv.
Metode: 68 de pacienți au fost descoperiți cu tumori vezicale non-invazive prin cistoscopie standard şi  
NBI. Cistoscopia de control utilizând ambele metode a fost efectuatã la 3 luni de la intervenția inițialã 
în 67 de cazuri (un pacient pierdut din urmãrire). Rata de recidive tumorale pe termen scurt a fost 
comparatã retrospectiv cu cea obținutã într-o serie similarã de 67 de pacienți diagnosticați şi tratați 
inițial numai prin cistoscopie și rezecție în luminã albã. 
Rezultate: Rata de tumori reziduale determinatã în timpul primei evaluãri cistoscopice la 3 luni a fost 
mai micã în grupul de studiu care a beneficiat anterior de evaluare NBI comparativ cu grupul de  
control la care s-a fãcut doar cistoscopie standard (4,5% versus 11,9%). La analiza localizãrii inițiale a 
leziunilor  tumorale,  cea  mai  importantã  diferențã  a  fost  evidențiatã  raportat  la  recidivele 
heterotopice (3% versus 8,95%).
Concluzii: Comparativ  cu  protocolul  standard,  cistoscopia  şi  rezecția  în  modul  NBI  au  influențat 
favorabil rezultatele oncologice pe termen scurt în cazurile nou-diagnosticate de cancer vezical non-
invaziv.
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