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ПЕТ-КТ при начална диагностика и
стадиране на карцинома
на пикочния мехур /КПМ/
МРТ е метод на избор при локалното стадиране на
тумора и специално при суперфициално и
мултицентрично разпространение.
При обхващане на перивезикалната мастна тъкан и на
регионалните и далечни лимфни възли, точността му
може да достигне 91-100%, подобрявайки данните от КТ *.
* Oz II et al., Pol J Radiol. 2016;81:281–287.

ПЕТ-КТ при начална диагностика
и стадиране на КПМ
Визуализацията на първичния КПМ е затруднено с ПЕТКТ, поради високата активност на пикочния мехур от
екскретираните радиофармацевтици.
За повишаване на чувствителността на метода, се
препоръчва обилна хидратация и форсирана диуреза*
 Според препоръките на NCCN, 18FDG ПET-КT може да
се използва при стадиране на определени пациенти с
инвазия на мускулния слой или при съмнение за
метастази при високорискови пациенти – Т2 /Т3/T4
стадии** .
* Harkirat S., Rad.Imag.,2010;28:3973-3979.
** NCCN Guidelince v. 4. 2019.

ПЕТ-КТ при стадиране на КПМ
 Приложен при пациенти в стадий =/> сТ3, ПЕТ-КТ може
да промени терапевтичната стратегия*
 ПЕТ/КТ не се препоръчва при стадиране на тумори на
горния уринарен тракт*
 Консесусното решение на
EAU-ESMO при планиране на
радикално лечение на
пациенти с олигометастатично
заболяване е ПET-КT да се
включи в стадирането им**
* NCCN Guidelince v. 4. 2019.
** EAU-ESMO consensus statement,
Ann.of Oncology, 2019;30:1697-727.

Пациент с КПМ за стадиране
Визуализира се първичната формация и метастаза в единичен
илиачен лимфен възел вляво

ПЕТ-КТ и ПЕТ-МРT при начална
диагностика и стадиране на КПМ
 Обнадеждаващи са проучванията за прилагане на ПЕТМРТ при локалната инвазия.
 Методът е с по-добри възможности за мекотъканно
контрастиране и изобразяване на мускулна инвазия от
ПЕТ/КТ.

ПЕТ-МРТ при пациент с Т1 – визуализира се лобулирана
маса-вляво от срединната линия, без обхващане на
перивезикалната мастна тъкан.

11C-acetate

ПЕТ-КТ и ПЕТ-МРТ при стадиране на КПМ
ПЕТ-КТ при пациент с КПМ с обширни
•
метастази в лимфните възли – в единични
торакални и множество абдоминални.

Сравнителни РЕТ-MRI данни от
пациент в Т3 стадий преди (a,b,c ) и
след (d,e,f) неоадювантна
химиотерапия

ПЕТ-КТ при рестадиране на КПМ
В системен и метаанализ се оценява ролята на ПЕТ-КТ,
сравнена с тази на конвенционалните образни методи
при стадиране и рестадиране на болни с уретелен
карцином*

Установява се, че 18FDG ПЕТ-КТ е по-точен метод при
оценка на лимфните възли като при определяне на
стадия чувствителността и специфичността са съответно
41.8% и 91%, а при рестадиране – съответно 94% и 93%, но
са необходими по-нататъшни мащабни проучвания при
определяне точното му място в диагностичния
алгоритъм.
•* Cervino A. et al., Clin.Transl.Med. 2018; 6:77-89.

ПЕТ-КТ при рестадиране на КПМ
- В голямо ретроспективно мултицентрово проучване се
установява, че ПЕТ-КТ е по- точен в сравнение с другите
образни методи при доказване на метастази в лимфните
възли, белия дроб и костите, с чувствителност,
специфичност и точност, съответно 94% срещу 86%, 79%
срещу 59% и 91% срещу 81%*.
- При детекцията на костни/костномозъчни метастази
сензитивността му надвишава значително тази на КТ 93.8%, спрямо 25%, p=0.0026**
*Zattoni F., Abdominal Urology, 2018; 43:2381-87,
**Kitajima K, Yamamoto S, Fukushima H., Eur J Radiol. 2016;85(3):593-8.

Пациентка с рецидив от КПМ
след ТУТУР и лъчелечение
Метастази в торакални и абдоминални лимфни възли,
бял дроб, черен дроб и кости

ПЕТ-КТ при определяне
на терапията и прогнозата
Визуализирането на далечни метастази е решаващо за
по-нататъшния терапевтичен подход при пациентите с
КПМ
Доказването на локалния рецидив може да насочи към
предприемане на оперативен подход или лъчетерапия, а
далечните метастази изискват системна или палиативна
терапия.
Позитивната предиктивна стойност на изследването е
78%, а негативната предиктивна стойност-91% *
Терапията се променя при 20% до 68% от пациентите **
*Bouchelouche K.et al., PET/CT and MRT in Bladder Cancer, J.Cancer Sci Ther.
2012;14(1):7692.
** Mertens L.et al., BJU Int. 2013;112:729–34.

ПЕТ-КТ при определяне на терапията
и прогнозата
В единични изследвания се доказва прогностичния
ефект на метода като наличието на ПET/КT позитивни
екстравезикални метастази при мускулно инвазивните
КПМ, е свързано с лоша прогноза*.
Установява се 2 годишна преживяемост при 23% от
пациентите с метастази и при 58% от тях без метастази, а
тези пациенти, които реагират на неоадювантната
терапия, са с по-добра преживяемост**
*Mertens L.,M.Mir,A.Scott.et al. Urology, 2014; 83:393-398.
**Giannatempo P.,A.Alessi,R.Miceli, Clin.Genitourin Cancer, 2014;12:433-439.

Пациент за рестадиране с карцином на пикочния мехур,
рТ2NxMx. Състояние след цистектомия.
Липсват данни за дисеминация на заболяването.

Същият пациент с карцином на пикочния мехур след 6
месеца. Прогресия на заболяването със солитарна
метастаза в левия бял дроб.



ЗAКЛЮЧЕНИЕ
- ПЕТ-КТ е препоръчителен метод при стадиране и
рестадиране на болни с мускулоинвазивен КПМ за
детекция на нодални и далечни метастази, с
предимство пред образните методи.
- Методът е с висока стойност при планиране на
радикално лечение.

- При визуализация на първичния КПМ и
локорегионалната му инвазия МРT и ПЕТ/МРТ са
методи на избор, с по-висока точност от ПЕТ/КТ.

