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СЛУЧАИТЕ НА НЕТ НАРАСТВАТ БЪРЗО  СРАВНЕНИ 
       С ОСТАНАЛИТЕ   МАЛИГНЕНИ НЕОПЛАЗМИ 

 
  

Резекцията на първичния тумор и локорегионалните 
лимфни възли е единствената потенциално куративна 
терапия.  
 
Това е възможно в 20% от случаите. 
 
Резекцията на първичния тумор повишава средната 
преживяемост от 69 до 139 месеца. 

500%	- НАРАСТВАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 30 ГОДИНИ  
5.25			-		НА 100 000 ИНДИВИДА 

 SEEER database adapted from Yao JC, et al. J Clin Oncol. 2008 



•  IRVIN M. MODLIN, IGOR LATICH, MARK KIDD, MICHELLE ZIKUSOKA, and GEETA EIC,CLINICAL 
GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY 2006;4:526–547 

Алгоритъм за лечение на НЕТи 
 
  

Small	neuroendocrine	carcinoma	of	the	ileum	with	large	
lymph	node	metastasis	in	the	mesenterium	



Епидемиология на  пНЕТи  
 
 
 

6.4% ОТ НЕТ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА 
 
Честота на поява 1/100 000 , въпреки, че аутопсионни 
студии показват честота до 1.5% 
 
  Панкреасните НЕТ понякога са асоциирани със 
синдрома на множествената ендокринна неоплазия- 
MEN1 и  von Hippel-Lindau синдром -VHL 
 
Между 40% и 90% от пациентите с MEN1  развиват 
панкреатични ендокринни тумори, докато този 
процент при пациентите с VHL е 12.3-20% .  
 
 
   
  



Какво разширява лимфаденектомията при 
панкреасна резекция за пНЕТи ? 

 
 
 
ПРАВИЛО НА РАНКРЕАСНАТА ХИРУРГИЯ : 
 
 
 
РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЛИМФАДЕНЕКТОМИЯТА Е 
ПРОПОРЦИОНАЛНО НА РАЗШИРЯВАНЕТО НА 
ПАНКРЕАСНАТА РЕЗЕКЦИЯ 

Ann Surg Oncol. 2016 Dec;23(Suppl 5):804-808. Pasquer A, Walter T, Rousset P 



Какво разширява лимфаденектомията при 
панкреасна резекция за пНЕТи ? 

 
 
 
ПРАВИЛО НА РАНКРЕАСНАТА ХИРУРГИЯ : 
 
 
 
РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЛИМФАДЕНЕКТОМИЯТА Е 
ПРОПОРЦИОНАЛНО НА РАЗШИРЯВАНЕТО НА 
ПАНКРЕАСНАТА РЕЗЕКЦИЯ 
 
                                                            НО: 
 
 
ДНЕС пНЕТ ХИРУРЗИТЕ  СЕ СТРЕМЯТ ДА ЗАПАЗЯТ 
ПОВЕЧЕ ПАРЕНХИМ 
( по-ниска агресивност, QoL, млади пациенти ) 

Ann Surg Oncol. 2016 Dec;23(Suppl 5):804-808. Pasquer A, Walter T, Rousset P 



Ограничен размер на лимфаденектомията 
 
 
 

									ЦЕНТРАЛНА	
ПАНКРЕАТЕКТОМИЯ	



 
 
 

Cherif et al.J Gastrointest Surg 2012 
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Какво разширява лимфаденектомията при 
панкреасна резекция за пНЕТи ? 

АТИПИЧНАТА ПАНКРЕАСНА РЕЗЕКЦИЯ НЕ СЕ АСОЦИИРА С 
АДЕКВАТНА ЛИМФАДЕНЕКТОМИЯ 
 
ЕДИНСТВЕНИЯ НАЧИН ДА СЕ ПОСТИГНЕ АДЕКВАТНА  
ЛИМФАДЕНЕКТОМИЯ Е ДА СЕ ИЗВЪРШИ СТАНДАРТНА 
РЕЗЕКЦИЯ: 
 
ПАНКРЕАТОДУОДЕНЕКТОМИЯ ПРИ пНЕТ ЛОКАЛИЗИРАН В 
ГЛАВАТА 
ДИСТАЛНА ПАНКРЕАТЕКТОМИЯ СЪС СПЛЕНЕКТОМИЯ ПРИ пНЕТ 
В ТЯЛО/ОПАШКА  
 
 

Ann Surg Oncol. 2016 Dec;23(Suppl 5):804-808. Pasquer A, Walter T, Rousset P 



Лимфната система на панкреаса 
 
  

Pancreas lymphnodes.Japan classification 



Адекватна лимфаденектомията при 
панкреасна резекция за пНЕТи  

Pancreas lymphnodes.Japan classification 



Фактори асоцирани с лимфно 
метастазиране при  пНЕТи ? 

Ann	Surg		2014Yassar	M.	Hashim, 

136 оперирани за първичен пНЕТи  



Фактори асоцирани с лимфно метастазиране 
при  пНЕТи ? 

Честотата на лимфното метастазиране е по 
висока при: 
Тумори> 1.5 cm (OR= 4.7) 
Тумори на главата сравнени с тяло/опашка(OR= 
2.8) 
Тумори с  Ki-67 > 20% (OR= 6.7) 
Тумори с лимфно васкуларна инвазия (OR= 3.6), (p 
value <0.05). 
 
Средната  DFS е по-ниска при пациенти с нодални 
метастази (4.5 v 14.6 години, p < 0.0001). 

Ann	Surg		2014Yassar	M.	Hashim, 

136 оперирани за първичен пНЕТи  



Кога да се разшири лимфаденектомията ? 

Partelli et al Europ J Surg Oncol 2018 

Прецизно изследване на нодалното ангажиране 
чрез: 
 
 
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ОБРАЗНО ИЗСЛЕДВАНЕ ( КТ/ЯМР) 
ФУНКЦИОНАЛНО ОБРАЗНО ИЗСЛЕДВАНЕ ( 68 Gallium PET) 
ЕНДОСНОПСКИ УЛТРАЗВУК 



Минимален брой лимфни възли  
лимфаденектомия  при пНЕТи 

Partelli et al Europ J Surg Oncol 2018 



Минимален брой лимфни възли  
лимфаденектомия  при пНЕТи 

(157 оперирани  пНЕТ) 

Partelli et al Europ J Surg Oncol 2018 

13 LN –минимален брой резецирани/изследвани 
Брой на N+  точен предиктор за рецидиви при пНЕТ 



Прогностична стойност на броя на N+ 

Partelli et al Europ J Surg Oncol 2018 

пНЕТи 
от 
всички 
„G“ 

Сравнение	на	DFS	между	N0,	N1(1-3	PLN	)	и	N2(повече	от	3	
PLN)	



                             ИЗВОДИ 

      При пациенти с пНЕТи с висок риск от N+ 

Адекватната лимфаденектомия = Точно стадиране 

Нодалното ангажиране трябва да 
бъде: 
Точно класифицирано (N0,N1,N2)  в 
съчетание с другите прогностични 
фактори 

Точното установяване на риска от рецидив влияе на 
проследяването и на възможните експериментални адювантни 
протоколи 
13 LN –минимален брой резецирани/изследвани 
 



                   Епидемиология на ТчНЕТи 
 
  

• Честота  0,6 до1,7 на 100 000 индивида годишно 
• Множественост >25% от случаите 
• При лезия  > 2 см  метастази в регионалните лимфни 
възли!! 
• Най-често WHO група 2  “добре диференцирани 
карциноми” 
 
 
• Хирургично лечение на ТчНЕТи 
-    резекция на засегнатия сегмент 
-  илео-цекална резекция,  
-  дясна хемиколектомия 
-   лимфна дисекция 



Епидемиология на ТчНЕТи 

	25% до 44%  
мултифокалност 
 
При поставяне на 
диагнозата >80% имат 
метастази в регионалните 
лимфни възли 

NANETS GUIDELINES 2017 

Малък невроендокринен карцином на 
илеума с голяма лимфна  метастаза в 
мезентериума 
	



Поведение спрямо регионалните  и далечни лимфни 
възли  при ТчНЕТи 
  

Трябва да се вземат предвид няколко фактора при определяне 
на поведението спрямо  на лимфните възли при пациенти със 
ТчНЕТи. 
 
•   Трябва ли дисекцията на  на лимфните възли бъде 
профилактична или терапевтична? 

• Какво е подходящото ниво на дисекция на лимфните възли въз 
основа на лимфиня дренаж на тънкото черво? 

- селективна (отстраняване само на лимфните възли , 
разположени непосредствено до първичния ТчНЕТ)  
-   системна (премахване на лимфните възли до основните 
сегментни клонове на SMA и SMV или отстраняване на лимфните 
възли около SMA и SMV?  

•  Какво трябва да е поведението спрямо другите абдоминални 
лимфни възли? 



Лимфна система на тънкото черво 



Каква е оптималната мезентериална лимфаденектомия? 

1.  Какъв брой лимфни възли трябва да се резецират? 

2.  До къде да стигне лимфаденектомията? Зад панкреаса? 

3.  Можем ви да предвидим резектабилността на лимфните 
възли? 



Как да се третират лимфните възли когато плътно 
обхващат  SMV / SMA? 

Мезентериалнните метастатични лимфни възли се 
стратифицират  в 4 отделни групи както следва: 
 
•  стадии1 - възли в близост до първичния тумор;  
 
• стадии 2 -възлите се разполагат до дисталните клонове 
на мезентериалните артерии; 
 
• стадии 3 -възлите са разположине проксимално, без да 
обхващат горната мезентиреална артерия; 
 
•  стадии 4- обединява широк спектър от проксимална 
прогресия на метастатичния процес –ретропанкреатично/
ретроперитонеално, обхващане на SMA и SMV.  



Как да се третират лимфните възли когато 
плътно обхващат  SMV / SMA? 

• стадии 1 и 2 възлите могат адекватно да се отстранят чрез 
сегментна тънкочревна резекция и отстраняване на всички 
възли до началото на сегментните клонове на  SMA и SMV.   
• стадии 3 поведението е както при предходните стадии, но 
проксималните възли се отстраняват чрез надрязване на 
мезентериума и внимателна дисекция около съдовете до 
основата на мезентериума.  
• стадии 4 нодални метастази се преценяват като 
нерезектабилни и подлежат на друго лечение.   



 Предоперативно образно стадиране. 
Стадий 1 



Предоперативно образно стадиране.  
Стадий 2 



Предоперативно образно стадиране. 
Стадий 3 



Предоперативно образно стадиране.  
Стадий 4 



Кой Стадии 3 е резектабилен ? 

Първите еюнални 
артерии могат да 
осигурят илеалната 
васкуларизация 



Интраоперативен клампаж за определяне 
обема на тч. резекция 



Брой резецирени лимфни възли 

             > 8 LN                                  по- добра OS   

Christine, World J Surg 2013 



Запзване на дължината на тънкото черво 

Не е необходима голяма тънкочревна резекция за да се 
отстранят повече от 8 лимфни възела	

Reza	Kainmanesh,	ENETS	2018	



Еволюция на резекцията при ТчНЕТи 

        Kianmanesh R: Neuroendocrine tumors in the era of intestinal-sparing surgery. Neuroendocrinology 
103(5): 552-559, 2016. 

 
 
 

“Парче пица” резекзия “Инвертирана” 
резекция 



“Мапинг” на лимфния дренаж ТчНЕТи 

Isosulfan Blue 

Прилагане на  isosulfan 
blue за картографиране 
на лимфния дренаж 

Лимфният 
„мапинг“дава 
полезна 
информация при 
множественост на 
туморите 

Boudreaux JP: Surgery for gastroenteropancreatic neuroendocrine 
Tumors  Endocrinol Metab Clin North Am 40(1): 163-171, 
 



Какво трябва да е поведението спрямо лимфните 
възли извън корена на мезентериума? 

• Ретроспективно проучване установява ангажиране на тези 
дистантни метастатични възли при 18% от пациентите с 
ТчНЕТи и това е един независим фактор асоцииран с 
редуциране на преживяемостта.  

• Когато образните изследвания установят ангажиране на 
далечните лимфни басейни, хирургичното отстраняване 
трябва да влиза в съображение когато тези възли могат да 
инфилтрират жизненоважни структури или ако 
отстраняването им ще излекува пациента от тумора. 

• Установява се по-голям брой усложнения при пациентите с 
екстензивна лимфаденектомия, без подобряване на 
преживяемостта. Екстраполирането на тези данни от един 
тумор на друг предполагат, че при липса на данни от 
образните изследвания за авансиране на заболяването, 
профилактичната лимфаденектомия не е 
препоръчителна. 
Öberg	K,	et	al.	Long-term	results	of	surgery	forsmall	intesKnal	neuroendocrine	tumors	at	a	terKary	referral	center.	
World	J	Surg.	2012;36:1419–1431. 



“Прескачащти” метастази при  ТчНЕТи 

21 пациенти с ТчНЕТи   
група 1 с лимфни метастази около тънкото черво 
група 2 лимфни възли по хода на мезентиреалните възли; 
група 3  лимфни възли около основата на мезентериалните съдове и 
ретропанкреатично.  
 
21 пациенти 20 (95%) са имали лимфни метастази; 
 
„Прескачащи „Skip metastases” са установени при 14 (67 %):  
4 (19 %) с ангажиране на група 3 , без местазиране в група 2, и 12 
(57 %) с инвазия в група 2 или група 3 , без инвазия в група 1.  
 
 Поради наличието на „прескачащ” тип метастазиране при 
оперативното лечение на ТчНЕТи  е необходимо да се извърши 
системна разширена лимфаденектомия ретропанкреатично за да се 
предотвратят локорегионолните рецидиви. 
  

Pasquer	Ann	Surg	Oncol.	2016 
	



                             ИЗВОДИ 

•  Лимфаденектомията винаги е задължителна 
•  Предоперативно функционално образно изследване 

PET/CT 
•  Най-малко 8 лимфни възела 
•  Ретропанкреасната лимфаденектомия е 
дискутабилна 

•  Предоперативно стадиране за да се избегне 
операция при Стадии LN 4 

•  Винаги да се дискутира операция при стади LN 3 
•  Дължината на резецираното тънко черво се 
определя след клампиране  и палпация на тънкото 
черва 




