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РОЛЯТА

НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 

ПРИ ПАЦИЕНТИ С КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТАТА 

ЛЕКУВАНИ С РАДИЙ 223 В БЪЛГАРИЯ

ХИБРИДНИТЕ ОБРАЗНИ МЕТОДИ PET/CT И SPECT/CT ЗА ОЦЕНКА НА 

ЕФЕКТА ОТ ТЕРАПИЯТА 



Повече от 90% от пациентите с mCRPC 

се представят с радиологично доказани 

костни метастази, които са основната 

причина за смърт, инвалидизиране 

и влошено качество на живота. 



Досега прилаганите остеотропни агенти, 

като бифосфонати, denusomab (Xgiva)

и радионуклидни методи не са показали 

подобрение в преживяемостта, а ползите 

от тях включват основно облекчаване 

на симптомите и забавяне на живото-

застрашаващите скелетносвързани събития.



223Ra dichloride - Xofigo /Радий-223/ 

е първият по рода си остеотропен 

терапевтичен агент, който удължава общата 

преживяемост на пациенти 

с CRPC и метастатична костна болест.



В допълнение се отчита удължаване 

на времето до първия животозастрашаващ 

скелетен инцидент, подобрение на болковата 

симптоматика и качеството на живот.



Целта на настоящия доклад е да представи 

участието на ПЗГ при приложението 

на Radium-223 на пациенти със симптоматични 

костни метастази от mCRPC, както и при 

различните нуклеарномедицински и хибридни 

образни методи(PET/CT и SPECT/CT) 

за стадиране и оценка на терапевтичния ефект.



Материал и методи: 

За период от 18 месеца (май 2016–декември 2017) 

в Клиниката по нуклеарна медицина към 

УМБАЛ„Александровска“ЕАД постъпиха общо 

четири пациенти на възраст от 50 до 77 г., 

с метастатичен кастрато-резистентен карцином 

на простатата.



Малкият брой на лекуваните лица 

е обусловен от липсата на реимбурсация 

и необходимостта от заплащане на терапията 

със собствени средства.



Трима от пациентите се явиха с напреднало 

костно ангажиране (> 20 костни лезии), 

умерено изразена болкова симптиматика 

и високи стойности на туморния маркер 

(от 80 до 1500 ng/ml). 



Единият пациент беше с олигометастатична 

болест (< 6 костни лезии), без болкова 

симптоматика и сравнително ниски стойности 

на туморния маркер (PSA -14,81 ng/ml).



Те бяха подложени на лечение с Radium-223 

dichloride (Радий-223), приложен за пръв път 

в България през май, 2016 г. Стандартният 

протокол на лечение включва до шест 

интравенозни апликации с активност 55kBq на 

кг. телесно тегло, през интервал от 4 седмици.



Radium-223 dichloride (Радий-223) е първият 

по рода си алфа емитер, който се свързва 

селективно със зоните на повишен минерален 

метаболизъм в костните метастази, излъчвайки 

високоенергийни алфа частици с малък пробег 

(<100 μm). 



Високо енергийните алфа частици, за разлика 

от бета частиците, излъчвани от стронций 89 

и самарий 153 свеждат токсичните ефекти 

върху съседната здрава тъкан и по-специално 

върху костния мозък  до минимум. 



На всички пациенти 

е проведена 

предтерапевтична 

целотелесна костна 

сцинтиграфия, 

комбинирана 

със SPECT/CT.



Всички пациенти получиха непълен курс 

на лечение, с четири до пет интравенозни 

апликации на 223 Radium.

Всички пациенти понесоха терапията 

без  значителни субективни оплаквания 

и симптоми, с изключение на лека 

уморяемост при двама от пациентите. 



Всички пациенти съобщиха за подобрение 

в болковата симптоматика до пълното й 

изчезване в края на лечението, 

включително при третия ни пациент, 

който постъпи с влошен EСОG статус.



При всички пациенти беше проведено 

контролно образно изследване за отчитане 

на терапевтичния ефект (костна 

сцинтиграфия, SPECT/CT или PET/CT) 

след 4-тата апликация на 223 Radium.



При един пациент беше отчетен пълен 

метаболитен и морфологичен отговор. 

При двама беше отчетен частичен позитивен 

отговор с намаляване на броя и интензитета 

на включване в описаните костни лезии, 

а при четвъртия - радиологична прогресия.



За да се обясни причината за покачване на 

туморния маркер и евентуално отхвърляне на 

новопоявили се лезии с мекотъканен характер, 

пациентът е изпратен за провеждане на КТ 

с допълнително интравенозно контрастиране, 

резултaтите от който показаха данни за двустранни 

солидни формации в надбъбреците – нов момент 

спрямо предходния КТ, суспектни за метастази. 



Пациентът е насочен за провеждане на позитронно 

емисионна томография с 68 Ga PSMA (68 Ga PSMA 

PET/CT), въз основа на който да се прецени дали 

ще завърши пълния терапевтичен курс с 223

Radium или ще бъде насочен за друг вид 

метаболитна брахитерапия, при доказване 

на мекотъканна прогресия.



57 г. пациент с висок риск ПК (pT3b, PSA 
39 ng/ml, GS 2) – открит м.01.2015. След 
АДТ, PSA спада до 0,13 ng/ml - ЛРП през 
м.04.2015, PSA спада до 0.003 ng/ml.

Фиг. 1.ЦКС , м.01 2015  

незначително натрупване 

на РФ в торакалния отдел 

на гр. стълб;

Фиг.2. CT, м.02, 2015 –

дегенеративни промени в гр. 

стълб;

Фиг.3. MRT, м.01, 2015  –

лезии с висок сигнал в Th1-

Th5, интерпретирани като 

остеомиелит;

Fig.4. MRT, м.03, 

2015  – без данни за 

находки с абнормен 

сигнал в гр.стълб;

КС+ ADT

Нашият пръв „happy end” клиничен случай с 223 Radium 



Fig.5. FDG PET/CT, Юли, 

2015 – слабо включване на 

FDG в торакалния отдел на гр. 

стълб; ДД: поствъзпалителни 

промени;

Fig.6. Choline  PET/CT, 

август 2015 – без 

сигнификантно 

включване на РФ в 

торакалните прешлени;

68 Ga PSMA PET/CT , март, 2016 

Силна болка в гръбначния стълб, PSA ↑ до 

14.81 ng/ml 

През юли , 2015 PSA се покачва отново до 0,7 ng/ml – негативен резултат от MRТ на малкия таз + неубедителни 

данни от FDG и Choline PET/CT  → БХР → ЛТ /EBRT/ на простатното ложе( 66 Gy) през м.09, 2015

Нашият пръв „happy end” клиничен случай с 223 Radium 



4 апликации 223 Radium + ЛT на 

C7-Th 5 ( 30 Gy) 

PSA  спада до 0.00 

ng/ml до този 

момент

68 Ga PSMA PET/CT, Mарт, 2016 – фокално и

интензивно включване на PSMA в Тh 2-5 , без данни за

локален рецидив.

68 Ga PSMA PET/CT, септември 2016 – пълен метаболитен и

морфологичен терапевтичен отговор;

NB! PSMA  PET/CT може да се използва 

за оценка на на ефекта от  терапията, 

дори само след 3-4 апликации на 223 Ra, 

намалявайки необходимостта от 

допълнителна експозиция на радиация и 

лекарствена токсичност;

Нашият пръв „happy end” клиничен случай с 223 Radium 



Главна цел на образните методи, използвани 

за стадиране и рестадиране на  простатния 

карцином е по-точно характеризиране 

на заболяването чрез получаване 

на комплексна морфологична, функционална 

и  молекулярна информация.



Понастоящем костната 

сцинтиграфия с  technetium-99m-

methylene diphosphonate (99mTc-

MDP)  е най - често прилаганият 

метод за оценка на костни 

метастази при пациенти с 

простатен карцином.

SPECT/CT



SPECT/CT



N-стадиране:

• 11C- or 18F-choline PET/CT >95% 

специфичност , но чувствителност 

между 10-73%;

• Choline PET/CT не се препоръчва за 

първоначално стадиране на ЛВ при 

новооткрит ПК!

CHOLINE PET/CT

18F – choline PET/CT –локално авансирал ПК, 

с ангажиране на илиачни и параректални ЛВ



М-стадиране:

• mpMRI е ↑ чувствителен от choline 

PET/CT и костната сцинтиграфия за 

детекция на костни мета, но choline 

PET/CT има най-висока специфичност*

Фиг 6. Ранна детекция на локален рецидив 

с 11 C-choline PET/CT при 71 г. пациент след 

РП (PSA = 0.3 ng/mL, PSAdt = 4.5 months). 

• След РП, Choline PET/CT се препоръчва 

при PSA между 1-2 ng/mL;

CHOLINE PET/CT



68 Ga PSMA PET/CT  -

нова перспектива или вече 

„златен стандарт“ 



PSMA или Glutamate carboxypeptidase II (GCPII) е 

клас II мембранен гликопротеин;

PSMA е идеална таргетна мишена за молекулярно 

изобразяване на  ПК, поради следните причини:

• Свръх експресия върху клетъчните мембрани на почти 

всички ПК-клетки;

• Повишена експресия при авансирал ПК, както и 

хормон-резистентен ПК;

• Голям екстрацелуларен домен, позволяващ насочване 

чрез използване на анти-тела;

• Цитоплазмен домен, съдържащ интернационален 

мотив, който увеличава отлагането на конюгирани 

радиомаркирани вещества в клетката;

68Ga-PSMA /ПРОСТАТ-СПЕЦИФИЧЕН 

МЕМБРАНЕН АНТИГЕН/



PSMA PET/CT 

• Първоначално стадиране

• Насочване на биопсия

• Определяне на МЛВ

• Локализация на рецидив

• Търсене на далечни метастази

• Планиране на ЛТ

• Контрол и насочване на терапията

68 Ga PSMA PET/CT

18 F PET/CT



• Фиг.10. 68Ga-PSMA–PET–MRI при 50 г. 

пациент, който има покачващ се туморен 

маркер - PSA над16 ng/ml и две предходни 

негативни биопсии; 

• A: T2- нискосигнална маса в 

фибромускулната строма отпред; 

• B: Типично контрастно усилване на лезията;

• C .DWI – рестрикция на дифузията;.

• D: PET и F: PET–MRI  - интензивна 

натруване на PSMA; насочената PET–MRI 

биопсия доказва ПК с GS 7;

Т-стадиране и локализация

PSMA PET/CT 



N-стадиране:

• До 100 % чувствителност и специфичност 

при определяне на метастатични ЛВ (Budaus

et al.) vs. 76.6% и 100% (Afshar-Oromich et al.);

• Висока ППС and НПС за ангажирани ЛВ -

90% и 94% (van Leeuwen et al.);

• Средният размер на пропуснатите ЛВ  е 2.7 

mm => висока степен на детекция;
68Ga-PSMA–PET–CT интензивно натрупване на PSMA 

в 6 мм параилиачен лимфен възел в дясно, доказан хистологично 

(PSA 19 ng/ml, GS 7);

PSMA PET/CT 



M-стадиране

• В 32,7 % от случаите PSMA PET/CT показава 

суспектни лезии, които не се визуализират от 

КТ, като и допълнителни метастатични 

локализации при 24.6% от тях

• 68Ga-PSMA–PET има по-висока степен на 

детекция  в сравнение с костната 

сциниграфия

PSMA PET/CT 



Независимо от малкия брой на пациентите и първи 

впечатления от приложението на 223Ra - Xofigo 

в България, резултатите дават надежда за ефективното 

му приложение. Постигнат е пълен или частичен 

морфологичен отговор при трима от лекуваните 

пациенти, както и пълно подобрение на болковата 

симптоматика и качеството на живот при всички 

третирани лица. 



Активното участие на 

професионалистите по здравни 

грижи в тези 

високоспециализирани 

изследвания ни прави значими 

участници в този процес.


