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Кой кой е при рестадирането на PDAC

• Клинична оценка
• КТ с контраст (CECT)
• Ca 19-9

FDG PET CT
ЯМР
КУЕ
Ехография
Ендоскопия
И мн. други



Да погледнем към медицината, основана на доказателства от 
„върха на пирамидата“ – метаанализи и системни обзори

• Daamen LA, Groot VP, Goense L, Wessels FJ, Borel Rinkes IH, Intven MPW, van Santvoort HC, 
Molenaar IQ. The diagnostic performance of CT versus FDG PET-CT for the detection of 
recurrent pancreatic cancer: a systematic review and meta-analysis. Eur J Radiol. 2018 
Sep;106:128-136.

...По-добра сензитивност и специфичност на FDG РЕТ СТ при детекция на локален или 
системен рецидив съответно 0,88 и 0,89, спрямо 0,70 и 0,80 за конвенционалната КТ...

• Arnone, A., Laudicella, R., Caobelli, F., Guglielmo, P., Spallino, M., Abenavoli, E., Martini, A. L., 
Filice, R., Comis, A. D., Cuzzocrea, M., Linguanti, F., Evangelista, L., & Alongi, P. Clinical Impact 
of 18F-FDG PET/CT in the Diagnostic Workup of Pancreatic Ductal Adenocarcinoma: A 
Systematic Review. Diagnostics (Basel, Switzerland), 10(12), 1042. (2020). 

...РЕТ СТ добавя допълнителни данни към стандартното рестадиране с КТ и променя 
терапевтичното поведение...



Да погледнем към медицината, основана на доказателства  –
поглед към индивидуалните проучвания

Albano D, Familiari D, Gentile R, Scalisi S, Midiri F, Messina M, Spada M, Fornito MC, Galia M, 
Midiri M, Alongi P. Clinical and prognostic value of 18F-FDG-PET/CT in restaging of pancreatic 
cancer. Nucl Med Commun. 2018 Aug;39(8):741-746.

....значима разлика в преживяемостта при РЕТ позитивни и РЕТ негативни пациенти (29% 
срещу 81%) 12 месеца след провеждане на изследването...

...Промяна в терапевтичното поведение при 41% : 31% upstaging, но при 10% downstaging
към локализиран стадии и пациентите са насочени към опит за дефинитивно лечение.

...Висока специфичност при арбитриране на спорни КТ находки
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ХЕТЕРОГЕННОСТ, Bias

Включени са както радикално оперирани, така и инициолно метастатични пациенти
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Детекция на рецидиви/ рестадиране
- какво всъщност стои зад понятията и защо 

проучванията са толкова хетерогенни?

• Оценка и търсене на локорегионална прогресия след 
потенциално куративна R0 резекция

• Потвърждаване или мониториране за очаквана 
локорегионална прогресия при R1 резекция

• Потвърждаване или мониториране за очаквана 
локорегионална прогресия  при позитивен нодален статус

• Детекция на системна прогресия
• Мониториране на персистенция при различни варианти 

на инициално лечение
• Индивидуални клинични сценарии



Детекция на рецидиви/ рестадиране
FDG PET CT vs CECT

Sperti C, Pasquali C, Bissoli S, Chierichetti F, Liessi G, Pedrazzoli S. Tumor relapse after 
pancreatic cancer resection is detected earlier by 18-FDG PET than by CT. J Gastrointest Surg. 
2010 Jan;14(1):131-40

…РЕТ СТ детектира  както локалните, така и системните редидиви по-рано от КТ...

Nishiyama Y, Yamamoto Y, Yokoe K, Monden T, Sasakawa Y, Tsutsui K, Satoh K, Ohkawa M. 
Contribution of whole body FDG-PET to the detection of distant metastasis in pancreatic 
cancer. Ann Nucl Med. 2005 Sep;19(6):491-7.

…отчита се значително по-висока сензитивност на FDG PET спрямо КТ – 87% срещу само 
64% , при идентична специфичност от 98% общо  за всички метастатични локализации



Детекция на рецидиви/ рестадиране
FDG PET CT vs CECT

Ruf J, Hänninen EL, Oettle H, Plotkin M, Pelzer U,  Stroszczynski C, Felix R, Amthauer H,
Detection of recurrent pancreatic cancer: Comparison of FDG-PET with CT/MRI, Pancreatology, 
Volume 5, Issues 2–3,2005,266-272

Изчистена селекция : 31 пациенти след резекция на панкреасен Ca
Конкретни включващи критерии за суспектен рецидив:  внезапна загуба на тегло, болка или нарастване 
на Са 19-9 
Пряк компаратор при всички пациенти: FDG vs CECT/MRI
Референтен стандарт: Проследяване или хирургия (всички прогресират, отчита се само сензитивност)
Резултати: От 25 пациенти с локален рецидив при 23 такъв е предположен от образните методи, като 
FDG РЕТ детектира 96% (22 от 23) , а КТ/ЯМР само 39% (9/23). 

По отношение на чернодробните метастази статистиката е обърната, като КТ/ЯМР
детектират 92% (11/12) докато FDG детектира само 42%. 

FDG обаче детектира 7/9 допълнителни интраабдоминални лезии при нито една за КТ/ЯМР, както и две 
екстраабдоминални локализации.



FDG PET CT vs CECT по метастатични локализации

CECT FDG PET CT

Бял дроб +++ +++*

Черен дроб +++ +

Лимфни възли + +++

Перитонеум +/- ++

Плевра +/- +++

Кости и костен 
мозък

++/- +++

Главен мозък ++ +/-



Особености на образната оценка при пациенти 
резекция на  PDAC

• Грубо променена анатомия, специално при 
панкреатодуоденалните резекции

• Наличие на няколко анастомози

• Чести инфламаторни промени в и извън зоните на 
анастомозите

• Тенденция към фистулизиране и образуване на 
псевдокисти

• Често пъти нарушен до липсващ  естествен контраст 
от абдоминалната мастна тъкан 



Особености на образната оценка при пациенти 
резекция на  PDAC на РЕТ СТ – как да подходим

• Предварителна подготовка и провеждане:
• Запознаване с анамнезата – хистология, образни характеристики на първичния 

тумор, клинични оплаквания

• Подробен оглед на оперативния протокол или хирургичната епикриза (да се вземе 
предвид , ако е проведена пилоросъхраняваща хирургия, за пациентите с R1 
резекция да се отчете към коя линия е резекцията)

• Инжестиране на висока активност. 

• Параметрите на КТ скенирането да се държат високи (за някои от апаратите това 
означава да се изключи автоматичното модулиране на дозата)

• Перорален контраст с подходящ  timing!

• Преценка за късна регистрация на 120мин

• Работа с образите: 
• Предварително идентифициране на анастомозите и оценка на риска за 

ангажиране на коркретната анастомоза или регион

• Отчитане на общата инфламаторна активност (цикатрикса от лапаротомията е 
добър ориентир)

• Идентифициране и насочен оглед на критични локализации!!!



PDAC. St post PDR a modo Whipple. pT2pN1 R1 (позитивна резекционна 

линия към перипанкреасна тъкан). Проведена ХТ по протокол FOLFIRONOX

8/1/2021

30/10/2020

Case 1



• 23/6/2021



120 min



Особености на образната оценка при пациенти след 
резекция на  PDAC- Локален редицив

Източници за развитие на локален рецидив

Остатъчна туморна тъкан при известна или неразпозната 
R+ резекция

Сателитни туморни депозити в перипанкреасната мастна 
тъкан (лимфоваскуларни депозити) 

Периневрален път !!!!!!!!!!!!!!





PDAC pT1c pN0 Mx, st post PDR a modo Whipple
РЕТ/СТ 06/2021

Критична локализация

Case 2



20/9/2021 • 31/12/2020

10/2021



urij Dolenšek, Marjan Slak Rupnik & Andraž Stožer (2015) Structural similarities and differences betweenthe human and the mouse pancreas , Islets, 7:1, e1024405
(16) (PDF) Structural Similarities and Differences Between the Human and the Mouse Pancreas. Available from: 
https://www.researchgate.net/publication/280489482_Structural_Similarities_and_Differences_Between_the_Human_and_the_Mouse_Pancreas [accessed Oct 06 2021].

Критични локализации за периневрално разпространение

https://www.researchgate.net/publication/280489482_Structural_Similarities_and_Differences_Between_the_Human_and_the_Mouse_Pancreas


Нужно ли е да провеждаме РЕТ СТ при вече доказан 
рецидив

При пациенти с локализиран редидив, потенциални 
кандидати за дефинитивно лечение (хирургия, 
лъчелечение, аблативни процедури)

При пациенти с метастатична дисеминация, ако 
наличните находки не могат да се проследяват 
възпроизводимо с КТ (перитонеални, плеврални мета, 
нетаргетни лимфни възли, костна дисеминация)



PDAC, опериран 08/2020, pT2 рN1 Mx  LV1  G2, ХТ.

От контролен КТ от 07/2021 с данни за локален рецидив. Обсъжда се за ЛЛ 

Case 3



6/8/2021



Покачващ се Са 19-9 при негативна КТ*

Най-чести причини:

Обективни:
• Нискообемен рецидив

• Инфилтративен рецидив от периневрален тип разпространение

• Нискообемно нодално ангажиране

• Перитонеално ангажиране

• Плеврално ангажиране

• Костно-мозъчно ангажиране

Субективни: 

• Лоша апаратура, неадекватно контрастиране

• Калпав разчитащ



Ca на панкреаса, опериран. Са 19-9 
298mIU/l КАТ отчетен като негативен

Case 4





Са на панкреаса, 
опериран , Са 19-9 255, 
КАТ-б.о

Case 5



На контрона КТ – абсцес. Същият е дрениран. Пациента е 
опериран с Дг. Мета hepatis S8 и абсцес като допълнителна 
патология



PDAC, pT2pN0 (0/10)cM0R0 2018. St post operat. a 
modo Whipple. St post ChT

Дата Образно 
изследване

Заключение Ca 19-9
(до 39 IU/ml)

03/2018 КТ Б.о 31,4

03/2018 PET CT Б.о 31,4

10/2018 КТ Б.о 80,4

10/2018 РЕТ СТ Б.о 80,4

2/2019 КТ Б.о 80,9

5/2019 РЕТ/СТ* Б.о 68,0

2/2020 КТ Локален 
рецидив

508,2

Case 6 ***



5/2019

10/2018



2/2020

10/2018

5/2019

2/2020
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Позиция на FDG PET CT в диагностичния 
алгоритъм при рестадиране и мониториране на 
резициран PDAC

KT 

- без патология

Ca 19-9 – в норма

Липса на алармираща 
симптоматика

Рутинно

проследяване

Ca 19-9 – повишен

и/или

Алармираща 
симптоматика

FDG РЕТ СТ

Патологичен 

КТ образ

Неясна/

несигурна 
находка

Арбитриране 

FDG PET CT

Потенциален 
кандидат за 

локорегионален 
подход

Метастатична болест

FDG РЕТ СТ може да се 
използва селективно,  според 

спецификите на случая

FDG PET CT




