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Солитарно белодробно огнище

• Солитарното белодробно огнище (СБО) е 
окръглена или елепсовидна единична лезия 
(пространство заемащ процес) с диаметър до 
3 см, оградена от белодробен паренхим и без 
регионални увеличени лимфни възли, 
ателектази или други белодробни инфертрати 
и изливи.

(NF Khoui, 1987)



Състояние на проблема СБО до 

ПЕТ/КТ

• Конвенционална диагностична 
стратегия “Златен стандарт”:

• Диагностична КТ(ивк)

• Бронхоскопия с ТАБ

Диагностична 

торакотомия

Белодробна

резекция

55% хистологично доказана малигнизация

Gimberg et al. Radiol.1999;213:277-82; Jimenez et al.Eur J Cardiothor Surg. 2001;19:562-5.



...Усъвършенствуване 

на детектиращите технологии...

• Позитронно-емисионната 
томография (ПЕТ) 1980 г.  за:

• неуточнени солитарни лезии в 
белия дроб

• първично стадиране при болни с 
рак на белия дроб

• Разделителна способност > 15 mm

...............................

• Хибридните позитронно-емисиони 

томогрофи с компютърни томографи 

(ПЕТ/КТ) се прилагат от 2000 година в 

клиничната онкология 

• Разделителна способност 4-5 mm



КТ и ПЕТ – различни “гледни точки”

Съответствие/Несъответствие между структура с 

размер и жизнеспособна туморна тъкан

• КТ – структурно-анатомичен критерий: размер, 
локализация, форма, плътност, вазкуларизация. 

• ПЕТ – регистрира клетъчната функция –
изобразява жизнеспособната туморна тъкан;

• КТ – посочва размерният терапевтичен отговор, 
който изостава по време  (забавен отговор) в 
сравнение с метаболитния; 

• ПЕТ изобразява метаболитния терапевтичен 
отговор; 

• ПЕТ - изобразява химиочувствителността на 
неопластичния процес;

• ПЕТ - изобразява костно-мозъчната хиперплазия.



TNM         TNMB

КТ + КТдивк КТдивк + (ПЕТ+КТ)

Златен стандарт в образното

стадиране на РБД
3 в 1



ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ПО-ДОБРА  

ДИАГНОСТИКА на СБО СА МУЛТИМОДАЛНИТЕ 

СКЕНИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ

АПАРАТУРНА

КТ

МРТ

Структурно-

анатомични 

образи

Функционално-

метаболитни 

статично-

динамични и 

целотелесни

ПЕТ
+

РАДИОФАРМАЦЕВТИЦИ

Позитронни емитори

18FDG

11C

15O

КВАЛИФИКАЦИЯ

+ Мултидисциплинарно обсъждане



Началото на пътя –

• “Малигнената клетъчна 
трансформация е 
свързана с усилена 
гликолиза” – 1930 година

• Посочва природата, 
живота и метаболитното 
развитието на 
злокачествените клетки.

1931 – Нобелова награда

Otto Warburg



Пътят продължава ...Маркираното 

съединение да даде образен сигнал на 

процеса в организма

• 18F-FDG (2-fluorine 18[18F]fluoro-
2-deoxy-D-glucose) като аналог 
на глюкозата характеризира 
туморния глюкозен 
метаболизъм и биологичната 
агресия на туморната клетка.

1978

2-[18F]-FDG

Neal Bengamin Gallagher
X



Съвременните ПЕТ/КТ скенери позволяват: 

• ПЕТ - Функционален образ с автоматично 

определяне на SUV, критерий за метаболитната 

клетъчна активност – прогностичен фактор

• КТ – плътност и размери на патологичните огнища

• Количествен критерий за степента на натрупване 

на 18F-FDG е определянето на Стандартната 

стойност на натрупване (ССН), популярна като –

Standardized Uptake Value (SUV):

SUV =
A [μCi/cm3]

ID [μCi]/G[g]



Фактори, влияещи на 18FDG-

интрацелуларното включване

↑ Повишено включване
• ↓ G диференцияция

• ↑ жизнеспособни клетки

• ↑ пролиферативен индекс

• ↑ туморна неоангиогенеза

• Туморна хипоксия

• Остра радиационна реакция

• Ранна следоперативна 
репарация

• Растежни стимулиращи 
фактори

↓ Намалено включване
• ↑ Ту диференциация

• ↓ Целуларитет

• Некроза

• Доброкачествени Ту

• Хипергликемия

• Хиперинсулинемия

• Хроничен 
пострадиационен ефект

• Метаболитен 
терапевтичен ефект след 
химиотерапия

• Ръбци

• Бронхо-алвеоларни, 
муцинозни тумори



SUV – критерий за малигненост и 

прогназа

• SUV < 9.5 5.5 спрямо 2.6 2.5 (р<0.001)

по-дълга преживяемост (повиче от 75 мес)

• SUV ≥ 9.5 по-кратка преживяемост 

(до 20 мес)

Gric et al. Eur J NMMol Imging. 2010;37:1087-1094



SUVmax Р – определя 

прогнозата

КТ + ПЕТ/КТ НДРБД SUVmax 3.9 добра 

прогноза – ниска малигненост

КТ + ПЕТ/КТ СБО НДРБД SUVmax 16.4

Влошена прогноза

Lung calcification



Диагностична точност за стратифициране на 

СБО (злокачествени/доброкачествени) 

чрез качествена и количествена оценка на 

ПЕТ/КТ образите.

CI 95%
Образна 

оценка
SUVmax 2.0 SUVmax 2.5

Чувствителност 94% (88 - 99) 96% (92 - 100) 94% (88 - 99)

Специфичност 70% (56 - 84) 55% (38 - 72) 63% (48 - 79)

Точност 84% (77 - 90) 79% (71 - 86) 81% (73 - 88)

ППС 89% (80 - 99) 92% (82 - 100) 88% (78 - 99)

НПС 81% (72 - 90) 74% (64 - 84) 77% (68 - 87)

Gric et al. Eur J NMMol Imging. 2010;37:1087-1094



Метаанализ на диагностичната точност при 

определяне на злокачествените СБО.

Метаболитната характеристика на СБО, 

изобразена на ПЕТ подобрява 

диагностичните резултати. 

D.Delbeke and O. Israel. Hybrid PET/CT and PET/CT. Springer 2010.



Диагностичната КТ, допълнена с 

ПЕТ/СТ повишава диагностичната 

точност при СБО



СБО и Стадиране на РБД

NSCLC

ПЕТ:

• Чувствителност 97%

• Специфичност 78%

КТ дивк:

• Чувствителност 98%

• Специфичност 58%

ПЕТ/КТ до 97-100%

SCLC 99mTc-Depreotide 

(Octreoscan) 

Чувствителност97%

Специфичност 73%

T1aN0M0

C.Lin and A.Alavi 

In:PET and PET/CT.NY.2005



8 мм белодробно огнище в десния 

бял дроб. SUVmax 3.2. НДРБД

T1aN0M0



Перихилусен 30 мм СБО. ПЕТ – позитивен, 

верифициран като НДРБ Т2N0M0

T1N0M0



Съчетаване на ПЕТ+КТ

• Подобрява диатнозата на малки 
белодробни лезии – по-ранна 
диагноза

• Намалява броя на излишните 
торакотомии и биопсии.

• При клинична насоченост  
включително с КТ от 80% 
вероятност за РБД и негативна ПЕТ-
вероятността за РБД спада до 14%.

• При ДД между злокачествен и 
доброкачествен процес се 
препоръчва ранно скениране на 60-
тата мин. и късно – на 120-240 мин. 

T1a 10 mm

T1 3 cm

Toracic Neoplasms. E.C. lLin and A. Alavi. 2005



Първично стадиране

1 – КТ

2 – ПЕТ SUVmax 4.6 –NSCLC

3 - Р добра прогноза

T2aN0M0



Пациент с плоскоклетъчен карцином на 

белия дроб първично стадиране

SUVmax 12.4 – по-висока

склонност към рецидивиране



ПЕТ/КТ В ПЛАНИРАНЕТО НА ЛТМО и 

променя таргетния обем в 21% от случаите

V. Betinardi et al. Radiotherapy and Oncology. 2010;96:311-316



• Съчетаването на структурно-
анатомични с функционални методи 
на изобразяване на онкологичния 
процес подобрява: 

• Първичнота диагноза на СБО 

• Първичното стадиране

• Оценката на прогнозата

• Терапевтичните подходи

• Мишенното ЛТ-планиране


