
КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХИБРИДНИТЕ 

SPECT-CT  НУКЛЕАРНОМЕДИЦИНСКИ МЕТОДИ

ПРИ УРОТЕЛНИ КАРЦИНОМИ

Проф. Соня  Сергиева1, Проф. д-р Илия Салтиров2, Д-р Огнян  

Гъцев2, Д-р Албена Факирова3, Д-р Боряна Илчева3, Милена 

Димчева1, Д-р Радослав Мангалджиев4

1Отделение по нуклеарна медицина, СБАЛОЗ - София
2Клиниката по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия, ВМА

3Клиника по обща и клинична патология, ВМА-София
4Клиника по медицинска онкология, СБАЛОЗ-София



ВЪВЕДЕНИЕ

 Уротелните карциноми се образуват в процеса на малигнената

трансформация на клетките на преходноклетъчния епител.

 В зависимост от своята локализация уротелните тумори се разделят на:

 уротелни тумори в долния уринарен тракт (пикочен мехур, уретра)

 уротелни тумори в горния уринарен тракт (уретери и кухинна система

на двата бъбрека – пиелон и калици).



•ВЪВЕДЕНИЕРАК НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР 

 Ракът на пикочния мехур е едно от най-често срещаните злокачествени

заболявания, като заема 4то място след карциномите на простатната жлеза, на

белите дробове и на дебелото черво и представлява около 5-10% от всички

малигнени тумори в Европа и САЩ.

 Наблюдава се полов диморфизъм в полза на мъжете – 75% по-висока

заболеваемост в сравнение с тази при жените.

 Пикът на заболяването се наблюдава около 60-65 годишна възраст.

 В 95% от случаите карциномът на пикочния мехур произхожда от т.нар.

преходноклетъчен епител, който покрива неговата вътрешната повърхност.



РАК НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР 

 Туморите на пикочния мехур могат да нарастват както навътре в кухината на

мехура – екзофитна форма, така и да проникват по-дълбоко в стената му –

ендофитна форма.

 Основните фактори, определящи степента на разпространение, съответно

прогнозата и преживяемостта на това заболяване, детерминиращи стадия на

туморния процес, са:

 хистологичния вариант на тумора

 клетъчната инвазия в мехурната стена



РАК НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР 

Последните промени в класификация на уротелния карцином, публикувани от WHO през 2016г,

са следните:

1. Неинвазивни уротелни лезии

2. Уротелен карцином

2.1 Инфилтриращ уротелен карцином

2.1.1 Low grade инфилтриращ уротелен карцином – представлява високо диференциран уротелен

карцином, G1

2.1.2 High grade инфилтриращ уротелен карцином – при направена ревизия на класификацията

през 2016г се обединяват умерено и ниско диференцираният уротелен карцином (G2 и G3) в

групата на high grade уротелен карцином

2.2 Гнезден вариант на уротелен карцином

2.3 Микрокистичен уротелен карцином

2.4 Микропапиларен уротелен карцином

2.5 Lymphoepitelioma-like уротелен карцином

2.6 Плазмоцитоиден/тип пръстен с камък/дифузен уротелен карцином

2.7 Саркоматоиден уротелен карцином

2.8 Гигантоклетъчен уротелен карцином

2.9 Слабо диференциран уротелен карцином

2.10 Богат на липиди (lipid rich) уротелен карцином

2.11 Светлоклетъчен (богат на гликоген) уротелен карцином 



РАК НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР 

TNM – класификация от 2017 година за първичния тумор е следната (2):

T – Първичен тумор
TX – Не се открива първичен тумор

T0 – Няма доказателство за първичен тумор

Ta – Неинвазивен папиларен карцином

Tis – Carcinoma in situ: ‘плосък тумор’ (CIS)

T1 – Туморът прониква в субепителиалната съединителна тъкан

T2 – Туморът прониква в мускулната тъкан на пикочния мехур

T3 – Туморът прониква в околните тъкани:

T4 – Туморът прониква в някоя от следните структури: простата, матка, влагалище, 

тазова, коремна стени



РАК НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР 

 Рискът от рецидив на заболяването и развитието на далечни метастази зависи от

степента на малигненост (Grading) и от стадия на заболяването (TNM) –съответно колкото

по-ниско диференциран е туморът и по-дълбоко инфилтрира мехурната стена, толкова

повече рискът от рецидив и прогресия на заболяването се повишава. Установено е, че

рискът е по-висок при множествените, отколкото при единичните формации.

 Радикалната цистектомия е златен стандарт за лечение на мускулно инвазивен рак на

пикочния мехур, както и на някои форми на неинвазивен карцином.

Коректното предоперативно стадиране на далечни костни метастази при болни с показана

радикална цистоскопия е от изключително важно значение за определяне на оптималния

терапевтичен план.

 Наличието на метастатичен процес в скелета е контраиндикация за провеждане на

радикално оперативно лечение, метод на избор при тези случаи, е палиативната терапия.



ЦЕЛОТЕЛЕСНА КОСТНА СЦИНТИГРАФИЯ

 Целотелесната костна сцинтиграфия е високо чувствително и специфично

нуклеарномедицинско изследване за адекватното M-стадиране на заболяването,

който се прилага рутинно за ранната диагностика и определяне степента на

разпространение на вторични лезии в скелета при високорискови болни с рак на

пикочния мехур.

 В САЩ е проведено кохортно проучване на популационно ниво, предназначено

да оцени ролята на целотелесната костна сцинтиграфия за предоперативното

стадиране на болни с карцином на пикочния мехур, при които е показана

радикална цистектомия, обхващащо периода 2004-2011г.

 Анализирани са данните на 5573 болни, при които е проведено радикално

хирургично лечение.

 При 1754 (31%) пациента, които са на възраст между 66 и 99г., е проведена

предоперативна костна сцинтиграфия.

 В това проучване са установява костни метастатични огнища при 27% от болните с

висок риск.



 Резултатите от това кохортно проучване показват, че основните индикации за

стадираща целотелесна костна сцинтиграфия при болни с високо рисково заболяване

се определят от следните критерии:

 локално авансирал туморен процес – pT3/T4

 нискодиференциран хистологичен вариант – G3 с мускулна инвазия

 повишени стойности на алкална фосфатаза

 клинична симптоматика от страна на костните и ставни структури

ЦЕЛОТЕЛЕСНА КОСТНА СЦИНТИГРАФИЯ



SPECT-CT МЕТОДИ

 С оглед повишаване специфичността на изследването се препоръчва провеждане

на КТ или SPECT-CT при неясни сцинтиграфски образи, с оглед определяне на

морфологичната характеристика на костните структури с абнормно повишен

минерален метаболизъм, с цел повишаване на специфичността на костната

сцинтиграфия (до 91%) с възможност за провеждане на диференциална диагноза

на бенигнени от малигнени промени в скелета.

 Хибридните SPECT-CT образи дават възможността за установяване на

метастатични лезии в тазовите кости в някои от случаите със суперполация на

активността поради ретенция на урината в пикочния мехур. Това има

практическо значение за точната делинеация на таргетния туморен обем при

планиране на стабилизираща оперативна интервенция или провеждане на

палиативно лъчелечение.



КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ #1.

#1. Болна с карцином на пикочния мехур. Целотелесната костна сцинтиграфия /A/

показва неравномерно разпределение на активността в пикочния мехур, поради

наличие на туморна формация, хидроуретер в ляво, умерено повишен минерален

метаболизъм в областта на Тн11-Тн12, в лява тазобедрена става. На прицелните

SPECT-CT образи/Б,В/ се визуализира мекотъканна формация с вторичен произход,

деструктурираща тялото на Тн12,компримираща медула спиналис. В областта на

лявата тазобедрена става сеустанови авансирал коксартрозен процес.



#2. Болна с карцином на пикочния мехур и десния уретер, pT3N1M0, G3 след

проведена радикална десностранна нефроуретеректомия и след химиотерапия.

Установени хепатални мета. На целотелесната костна сцинтиграфия /А/ се установи

хиперфиксационно огнище в областта на крилото на дясна илиачна кост и пубисната

симфиза. На SPECT-CT образите /Б,В,Г,Д/ се визуализират мекотъканна формация с

вторичен произход, локализирана непосредствено пред крилото на дясната илиачна

кост, с наличие на макрокалцификати, натрупващи маркираните фосфатни

комплекси, инфилтрираща по съседство костта и остеосклеротични мета в областта

на дясната пубисна кост с повишен минерален метаболизъм.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ #2.



#3. Болен с карцином на пикочния мехур, след проведен Tu-TUR, G3 с мускулна

инвазия и костни мета лезии. Проведени лъчетерапия, химиотерапия и терапия с

остеомодулатори. Целотелесната костна сцинтиграфия /А/ показа множествени

м.огнища с интензивно натрупване на остеотропния радиофармацевтик в областта

на торакалните и лумбални прешлени, стернума, тазовите кости и синхондрози,

двете скапули и раменните стави, корелиращи с остеосклеротични м.лезии,

визуализирани на SPECT-CT образите /Б,В/.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ #3.



#4. Болна с карцином на пикочния мехур и левия уретер, G3 след проведена радикална

левостранна нефроуретеректомия и след химиотерапия. В областта на лява тазобедрена

става е проведено ендопротезиране по повод патологична фрактура на лява бедрена

кост. На целотелесната костна сцинтиграфия /А/ се установиха множествени м. огнища

с интензивно натрупване на въведения остеотропен радиофармацевтик в областта на

ацетабулума и дисталната трета на поставената ендопротеза в лявата тазобедрена

става и левия фемур, лява ишиадична и илиачна кости, лява коляннна става и лява

тибия.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ #4.



 Уротелните карциноми на горния уринарен тракт са редки тумори, представляващи

2% до 5% от всички уротелни злокачествени заболявания.

 По-често уротелните тумори на горния уринарен тракт засягат кухинната система на

бъбрека и само при 25% са разпложени в уретера, като най-често засягат дисталната

му част (70%), средната в 25% и рядко се срещат в проксималната му част (5%).

 Множествени лезии се срещат при 10-20% от случаите, а двустранното засягане е

изключително рядко и се среща при 2-4%. Тези тумори са агресивни и в около 60%

от случаите заболяването е в инвазивен стадии в момента на поставяне на

диагнозата, за разлика от преходноклетъчния карцином на пикочня мехур, при

който този процент е 15%-25%.

 Наличие на съпътстващ карцином in situ се среща около 11-36% от пациентите с

уротелен карцином на горния уринарен тракт.

 От изключителна важност е провеждане на прецизна диагностика с цел екзактно

стадиране на тумора с последващо правилно клинично решение за неговото лечение.

Стадият и степента на диференциация на тумора са важни прогностични фактори

при това заболяване.

УРОТЕЛНИ КАРЦИНОМИ НА ГОРНИЯ УРИНАРЕН ТРАКТ



УРОТЕЛНИ КАРЦИНОМИ НА ГОРНИЯ УРИНАРЕН ТРАКТ

T– класификация на първичните тумори /T – Първичен тумор/, локализирани в кухинната

система на бъбрека или в уретера -2017 г. (2):

TX – Не се открива първичен тумор

T0 – Няма доказателство за първичен тумор

Ta – Неинвазивен папиларен карцином

Tis – Carcinoma in situ: ‘плосък тумор’ (CIS)

T1 – Туморът прониква в субепителиалната съединителна тъкан

T2 – Туморът прониква в мускулната тъкан на пиелона или уретера

T3 – (за бъбречно легенче) Туморът прониква в околната мастна перипиелоннатъкан или в

бъбречния паренхим; Т3 (за уретер) – туморът прониква в периуретералната мастна тъкан

T4 – Туморът прониква в съседните органи или в периреналната мастна тъкан. 



УРОТЕЛНИ КАРЦИНОМИ НА ГОРНИЯ УРИНАРЕН ТРАКТ



 Клиничната симптоматика при тумори на горния уринарен тракт се манифестира най-

често с хематурия и хидронефроза. Предоперативните данни от образните изследвания за

наличие на хидронефроза с или без бъбречна обструкция при високорискови пациенти се

свързва с по-лоша прогноза и напреднал стадий на заболяването .

 Стратификация на риска при уротелни тумори на горния уринарен тракт

(EAU Guidelines on Upper Urinary Tract Urothelial Carcinoma-2018)

УРОТЕЛНИ КАРЦИНОМИ НА ГОРНИЯ УРИНАРЕН ТРАКТ



 Поради тези причини е направен анализ на данните от проведено ретроспективно

проучване за предоперативна диагноза на ипсилатералната бъбречна обструкция и

хидронефроза, както и за определяне на разделната релативна бъбречна функция

при уротелни тумори на горния уринарен тракт.

 За тази цел са проведени компютъртомографска урография и динамична

нефросцинтиграфия, като резултатите от образните изследвания са сравнени с

патохистологичните данни след хирургично лечение /радикална

нефроуретеректомия/ при всички болни.

 Проучването е реализирано в клиниката по урология на онкологичния център в

универсистета „Томас Джеферсън” във Филаделфия за периода 2001-2013 г.

 Осемдесет и двама от всички болни са изпълнили критериите за включване, 26 от

тях (31.7%) са с локално авансирала болест, съответно в pT3/pT4 стадий, докато

56/82 (63.4%) са диагностицирани в по-ранен стадий – pT2.

 Критериите за ипсилатерална бъбречна обструкция са детерминирани от

получените ретенционни нефрограми, визуализираната бъбречна кортикална

атрофия с асоциираните хидронефроза, хидрокаликоза, пиелектазия или

хидроуретер и определената релативна бъбречна функция.

УРОТЕЛНИ КАРЦИНОМИ НА ГОРНИЯ УРИНАРЕН ТРАКТ



 Въз основа на получените резултати от проведените образни изследвания, могат

да се направят следните обобщения и изводи:

1. При 10/26 (38.5%) от болните с локално авансирало заболяване е установена

ипсилатерална обструктивна уропатия, като процентът за болните в pT2 стадий е

21/56 (37.5%), т.е. не при всички болни в напреднал стадий на заболяването се

Наблюдава пълна функционална ренална обструкция.

2. При 70% от болните с ипсилатерална обструкция, първичният тумор е

локализиран в уретера, което се оказва най-важният фактор в това проучаване.

3. Друг основен извод, който е направен, касае значението на разделната

релативна бъбречна функция за определяне терапевтичното поведения при

уротелните тумори на горния уринарен тракт. Златният стандарт за лечение на

пациентите с тези тумори, е радикалната нефроуретеректомия с резекция на

Стената на пикочния мехур около уретералния орифициум. При болни с двустранно

нарушена бъбречна функция, това лечение е неприложимо, като се прилагат

Алтернативни оперативни интервенции, целящи съхранение в максимална степен на

функциониращ бъбречен паренхим или се подхожда комплексно, включвайки други

лечебни методи.

 Приложението на SPECT-CT метода повишава в значителна степен

Диагностичната точност на динамичната нефросцинтиграфия, за установяване на

причините, наличието и степента на предоперативната бъбречна обструкция.

УРОТЕЛНИ КАРЦИНОМИ НА ГОРНИЯ УРИНАРЕН ТРАКТ



УРОТЕЛНИ КАРЦИНОМИ НА ГОРНИЯ УРИНАРЕН ТРАКТ

#5.Болен с мултифокален рецидивиращ карцином на

пикочния мехур, T1N0M0. Съмнение за уретерен тумор

в ляв уретер, поставена нефростома в ляво. Динамична

нефросцинтиграфия с последващо SPECT-CТ показаха

нефрограма от хидронефротичен тип в ляво с

обструктивен характер и съхранена ренална функция

на десния бъбрек. Релативната бъбречна функция - Ляв

: Десен бъбрек, съответно 35.5%:64.5%. SPECT-CT

образите показаха в дисталната част на левия

мекотъканна формация с размери 32х44.8х48.6мм, и

уголемени парааортални лимфни възли. След

левостранна нефроуретеректомия се доказа уретерен

карцином /.



УРОТЕЛНИ КАРЦИНОМИ НА ГОРНИЯ УРИНАРЕН ТРАКТ

#6. Болен с тумор в дисталната част на ляв уретер след левостранна

нефроуретеректомия 2017г. и проведени образни изследвания

предоперативно. Контролната динамична нефросцинтиграфия със SPECT-CТ

показаха нефрограма от нефректомичен тип в ляво и съхранена ренална

функция на десния бъбрек, който се изобразява със запазена морфология.




