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Дисертационният труд е представен на 138 страници и съдържа 17 фигури, 

27 таблици и 17 снимки. Литературната справка включва 130 заглавия, от 

които 5 на кирилица и 125 на латиница.  

 

Дисертантът работи в Клиника по Обща и Коремна Хирургия на 

Университетска Специализираната Болница за Активно Лечение по 

Онкология- София.  

 

Проучванията по дисертационния труд са проведени в Клиниката по Обща и 

Коремна Хирургия в Университетска Специализираната Болница за Активно 

Лечение по Онкология - София.  

 

Дисертационният труд е обсъден на разширен научен колегиум в УСБАЛ по 

Онкология и е насочен за публична защита на заседание на Научния съвет на 

болницата.  

 

Официалната защита на дисертационния труд ще се състои на……………..от 

………. часа в аудиторията на Университетска Специализираната Болница за 

Активно Лечение по Онкология  – ЕАД, София, ул. „Пловдивско поле” № 6.  

 

Материалите по защитата на дисертационния труд са на разположение в 

библиотеката и на интернет страницата на УСБАЛ по Онкология - 

http://www.sbaloncology.bg 

 

  

http://www.sbaloncology.bg/
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Използвани съкращения:  

 

АХТ – адювантна химиотерапия  

ИХХ – имунохистохимия  

ИТК – изолирани туморни клетки  

КРК – колоректален карцином  

ЛВ – лимфен възел/възли  

неСЛВ – несентинелен лимфен възел/възли  

РЛВ – регионални лимфни възли  

СЛВ – сентинелен лимфен възел/възли  

PCR – полимеразна верижна реакция  
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1. Въведение 

 

Колоректалният карцином (КРК) е социално значимо онкологично 

заболяване. По данни на Национален Раков Регистър (НРР) за 2015г . той 

заема 2-ро място при мъжете и 3-то място при жените по честота сред 

онкологичните заболявания, а като причина за смърт от онкологично 

заболяване е на 2-ро място и при двата пола.  Метастазите в регионалните 

лимфни възли (ЛВ) са един от най-важните прогностични фактори при 

злокачествените тумори, включително и карцинома на колона  и ректума. 

Пациентите с метастатично засегнати лимфни възли имат по-малка 

преживяемост и имат нужда от адювантна химиотерапия.  Наличието на 

метастази в лимфните възли само по себе си не е достатъчно за определяне 

на прогнозата при пациента. Установено е, че 20 -40% от пациентите с тумори 

инфилтриращи през мускулния слой на стената , които нямат изявени лимфни 

метастази, в крайна сметка умират от злокачественото заболяване.  Смята се, 

че една от причините за това е неразпознаването на съществуващи метастази 

в регионалните лимфни възли. Биопсията на сентинелните лимфни възли 

(СЛВ) позволява едно по-точно определяне на лимфния статус на пациента и 

съответно по-прецизно стадиране.  

Рутинното хистологично изследване на лимфните възли често пъти 

пропуска наличието на микрометастази. За тяхното откриване е необходимо 

да се използват специализирани методи – серийни срези, имунохистохимично 

оцветяване, RT-PCR и други. Броят на регионалните ЛВ, които се откриват 

след резекция по повод карцином на колона е значителен (в някои случаи до 

50). Приложението на модерни и високо чувствителни методи за откриване 

на метастази при всички открити лимфни възли се прави рядко в рутинната 

практика, тъй като е трудоемко, скъпо, отнема много време и изисква 

специално обучен персонал и допълнителна специализирана техника.  

 Локализирането на СЛВ и тяхното изследване дава възможност за по-

точно определяне на лимфния статус на пациента. Тази техника вече е 

получила популярност при малигнения меланом и карцинома на гърдата. 

Сентинелните възли са първите възли, в които се дренира тумора. 

Следователно това са възлите, които най -вероятно съдържат метастази. 

Откриването на СЛВ ни дава възможност да се концентрираме върху един 

или няколко възела и те да бъдат подложени на задълбочено проучване, 

включително със специализирани методи. По-този начин значително се 

увеличава възможността за откриване на микрометастази във видимо 

неувеличени и непроменени ЛВ.По-точното стадиране на пациентите има 

значение за определяне на стратегията на последващото лечение. Пациентите 

с лимфни метастази обикновено се подлагат на адювантна химиотерапия  

(АХТ). Така, ако при един пациент се открият лимфни метастази в резултат 

на изследване на СЛВ, той ще получи АХТ и ще има по-добри шансове.Друго 

важно приложение на откриването на СЛВ при КРК е възможността за 

откриване на аберантен лимфен дренаж. Такъв е наблюдаван при 2 -29% от 

пациентите според различни автори. Откриването на ектопични лимфни 

възли води до увеличаване на обема на резекцията и по -този начин се постига 

радикалност, която иначе не би била налице. Това е особено полезно при 

лапароскопските резекции.  
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2. Цел и задачи  

 

Цел: Да се подобри интраоперативното стадиране на пациенти с 

колоректален карцином чрез проучване и въвеждане на метод с висока 

ефикасност.  

 За постигането на тази цел си поставихме следните задачи: 

1. Да се проучи метод на интраоперативно радионуклидно маркиране 

на сентинелни лимфни възли при пациенти с колоректален 

карцином при отворени и лапароскопски интервенции  и да се 

установят показателите за оценка ефективността на метода.  

2. Да се проучи метода за интраоперативно маркиране на сентинелни 

лимфни възли с багрила ,  прилаган при други онкологични 

заболявания, при пациенти с колоректален карцином и да се оцени 

с методите за ефективност . 

3. Да се проучат и сравнят показателите за техническа и диагностична 

стадираща ефективност на двата метода – маркиране на сентинелни 

лимфни възли с багрила и с радионуклиди, при отворени и 

лапароскопски операции за колоректален карцином.  

4. Да се посочи и въведе по-високо ефективния метод за стадиране на 

СЛВ при болни с колоректален карцином след сравняване на 

методите с радионуклидно и багрилно маркиране.  
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3. Материал и методи 

 

3.1. Материал.  

 

Дисертационният труд е разработен на базата на 11-годишно проспективно 

проучване за периода 2006 – 2017 г. с 65 пациенти с колоректален  карцином, 

хоспитализирани и оперирани в Клиника по Обща и Коремна Хирургия на 

Университетска Специализирана Болница за Активно Лечение по Онкология ЕАД 

София. 

Средната възраст на пациентите е 64,1 години. Най-младият пациент е бил на 

30 години, а най-възрастният на 82 години. Разпределението по възрастови групи е 

както следва (табл. 4): 

Таблица 4: Разпределение на болните по възраст 

 

 

 

Преобладават пациентите във възрастовата група от 60-69 години, следвани от 

тези от 70 до 79 години. 

Разпределението по пол е както следва: мъже – 35 (54%) и жени – 30 (46%) 

(фиг.1): 

Възраст Брой пациенти Процент 

30-39 2 3,08% 

40-49 4 6,15% 

50-59 13 20,00% 

60-69 24 36,92% 

70-79 18 27,69% 

80-89 4 6,15% 

Общо 65 100,00% 
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Фигура 1: Разпределение по пол 

Разпределението на пациентите според локализация на тумора е както следва 

(фиг. 2): 

 

 

Фигура 2: Разпределение по локализация (брой болни) 

Болни с карцином на цекума – 5 (7,69%), колон асценденс – 5 (7,69%), флексура 

хепатика – 4 (6,15%), колон десценденс – 3 (4,62%),сигма – 10 (15,38%), ректо-сигма 

– 8 (12,31%), ректум горна трета – 8 (12,31%), ректум средна трета – 17 (26,15%), 

ректум долна трета – 4 (7,69%). 

 Всички пациенти са били с хистологично доказан аденокарцином. Степента на 

диференциация на тумора определена при патохистологичното изследване е: добре 

Ж; 30; 46%

М; 35; 54%

Разпределение по пол

Ж

М

5 5 4 3

10
8 8

17

5

Разпределение по локализация (брой)
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или високо диференциран G1 – 7 пациента (11%), умерено диференциран G2 – 46 

пациента (71%) и слабодиференциран – 12 пациента (18%) (фиг.3) 

 

Фигура 3: Степен на диференциация на тумора (брой болни) 

Разпределението по стадии на пациентите е както следва (Табл.5):  

 Таблица 5: Разпределение на болните по стадии 

 

 

 

G1; 7; 11%

G2; 46; 71%

G3; 12; 18%

Степен на диференциация

G1

G2

G3

Стадий Брой болни Процент 

0 1 1,54% 

I 17 26,15% 

IIA 23 35,38% 

IIB 3 4,62% 

IIC 2 3,08% 

IIIA 3 4,62% 

IIIB 7 10,77% 

IIIC 1 1,54% 

IVA 7 10,77% 

IVB 1 1,54% 

Общо 65 100,00% 
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Преобладават болните в I и II стадий, т.е. без лимфни метастази (T1-4N0M0) – 

общо 45 пациента (69,23%).  

Разпределението по T-стадия е както следва (фиг. 4): 

 

Фигура 4: Разпределение на болните по Т-стадий. 

Най-много са болните с Т3-стадий – 31(47.69%), на второ място тези с Т2-

стадий – 15 (24.62%). 

Разпределението на болните по N-стадий е както следва (фиг. 5): 

 

Фигура 5: Разпределение на болните по N-стадий. 

Тis Т1 Т2 Т3 Т4a Т4b

Брой 1 4 16 31 10 3

% 1,54% 6,15% 24,62% 47,69% 15,38% 4,62%

1
4

16

31

10

3

1,54%
6,15%

24,62%

47,69%

15,38%

4,62%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

0

5

10

15

20

25

30

35
Б

р
о

й
Разпределение по Т-стадий

N0 N1a N1b N2a N2b

Брой 51 7 3 2 2

% 78,46% 10,77% 4,62% 3,08% 3,08%

51

7
3 2 2

78,46%

10,77%
4,62% 3,08% 3,08%

0

10

20

30

40

50

60

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Б
р

о
й

Разпределение по N-стадий
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Преобладават болните без метастази в лимфните възли (N0) – 51 (78,46%), 

следвани от тези с метастаза в един лимфен възел (N1a) – 7 (10,77%), метастази в 2-3 

възела (N1b) – 3 (4,62%), метастази в повече от три регионални лимфни възли – 4 

(6,16%). Връзката между Т- и N-стадия е както следва (фиг. 6): 

 

Фигура 6: Връзка между Т- и N-стадия 

91% от пациентите са без далечни метастази (фиг. 7) 

 

Фигура 7: Разпределение по М-стадий 

От пациентите с карцином в средна и дистална трета на ректума 11 са провели 

предоперативна лъчетерапия (фиг. 8): 

0

5

10

15

20

25

Tis T1 T2 T3 T4a T4b

N0 1 3 14 23 7 3

N1a 1 1 4 1

N1b 1 2

N2a 1 1

N2b 1 1

1
3

14

23

7

3
1 1

4
11 2 1 11 1Б

р
о

й
 п

ац
и

ен
ти

Връзка между T и N - стадий

М0; 59; 91%

М1a; 5; 8% М1b; 1; 1%

Разпределение по М-стадиий

М0
М1a
М1b
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Фигура 8: Проведена предоперативна лъчетерапия 

При пациентите бяха извършени следните оперативни интервенции (табл. 6): 

Таблица 6: Видове оперативни интервенции 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

ректум средна трета ректум долна трета

не 9 2

да 8 3

9

2

8

3

Б
р

о
й

Проведена ЛТ

Интервенция Брой 

дясна хемиколектомия 10 

разширена дясна  хемиколектомия 4 

лява хемиколектомия 5 

RS/RRA 8 

резекция на сигмата и предна резекция 5 

предна резекция на ректума 3 

ниска предна резекция на ректума 16 

абдомино-анална резекция на ректума 10 

екстирпация на ректума по Майлс 4 

Общо 65 
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3.2. Методи: 

В проучването са включени пациенти с диагностициран колоректален  

карцином, доказан ендоскопски с фиброколоноскопия, както и взета биопсия с 

хистологично изследване, при които са извършени съответните образно-

диагностичните изследвания за установяване на далечни метастази или инфилтрация 

на съседни органи с локална авансиралост на тумора.  

Предоперативните критериите за включване в проучването са: 

1. Доказан хистологично и ендоскопски първичен карцином на дебелото 

черво или ректума. 

2. От образно-диагностичните изследвания няма данни далечни метастази. 

3. От образно-диагностичните изследвания няма данни за инфилтрация към 

съседни органи или структури. 

4. Не са извършвани предходни оперативни интервенции в областта на 

колона и ректума, тъй като същите водят до промени в анатомията и 

лимфния дренаж. 

5. Не са извършвани предходни абдоминални операции по повод на 

перитонит и/или илеус, след които се очаква настъпване на тежки 

сраствания и фиброзни промени. 

6. Отсъствие на възпалителни заболявания на колона и ректума, като 

дивертикулит, болест на Крон, хроничен улцеро-хеморагичен колит, 

фистулозен парапроктит и други. 

7. Туморът не е довел до илеус и/или перитонит. 

Предоперативните критерии за изключване от проучването са: 

1. Образнодиагностични данни за локално авансирал тумор и/или наличие на 

далечни метастази. 

2. Предходни оперативни интервенции върху колона и ректума, за илеус или 

перитонит. 

3. Тежки възпалителни заболявания на дебелото черво. 

4. Наличие на илеус или перитонит. 

5. Анамнеза за алергични реакции и положителна кожна алергична проба. 

На пациентите е представена пълна информация относно диагнозата, 

вариантите за лечение, предстоящата оперативна интервенция и евентуалните 

рискове. Предложено е включване в настоящето проучване, като на пациента се 

предлага пълна информация на достъпен език относно метода за маркиране на 

сентинелни лимфни възли при колоректален карцином. Обяснено е, че включването в 

проучването по никакъв начин няма да промени провежданото лечение и оперативната 

интервенция, като същата ще бъде извършена по всички стандарти на съвременната 

медицина, и пациентите могат единствено да имат полза от подобрените възможности 

за стадиране. Взима се подписано от пациента информирано съгласие. В случаите с 

маркиране с използване на радионуклиди се предоставя допълнителна информация 

свързана с излагането на йонизираща радиация, като се обяснява, че използваните 

радионуклиди и активности са минимални, съобразени  с ALARA и утвърдени в 

протоколите на ЕС, както и публикувани в Националния стандарт по Нуклеарна 
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медицина. Те не представляват по-висок риск за пациента от прилаганите рутинно 

сцинтиграфски изследвания в нуклеарната медицина. В този случай в писмена форма 

се взима и допълнително информирано съгласие за употреба на радионуклиди. 

Проучването е одобрено от етичната комисия на УСБАЛО-ЕАД, с отчетена липса на 

конфликт на интереси. 

Приложени са стандартни и нестандартни методи.  

Всички пациенти преди оперативното лечение са били подложени на 

стандартните изследвания за стадиране и подготовка за оперативна интервенция:  

1. Анамнеза и клиничен преглед. 

2. ПКК, пълна биохимия, коагулограма, йонограма, туморни маркери.  

3. Рентгенография на бял дроб. 

4. ЕКГ и ФИД. 

5. Консултация с кардиолог и анестезиолог и други специалисти при 

необходимост според придружаващите заболявания. 

6. Ехография на корем. 

7. Рентгенова Компютърна томография с контрастно усилване под 

диафрагмата. 

8. Фиброколоноскопия. 

 

Към нестандартните методи се включват приложените в настоящето 

проучване: 

1. Интраоперативна детекция на СЛВ маркирани с радионуклиди и детекция 

с хирургична гама-сонда при пациенти с карцином на колона и ректума: 

•  при отворени операции 

•  при лапароскопски операции 

2. Маркиране на СЛВ при пациенти с колоректален карцином с багрило 

Patent Blue V: 

• Ex vivo 

• In vivo 

 

3.2.1. Интраоперативна детекция на сентинелни лимфни, възли 

маркирани с радионуклиди и детектирани с хирургична гама-сонда при пациенти 

с карцином на колона и ректума: 

Цели: Точно определяне на лимфния дренаж при пациенти с карцином на 

колона и ректума с цел подобряване на стадирането и извършване на адекватна 

лимфна дисекция за повишаване на оперативната радикалност и подобрение на 

прогнозата. 

Същност на метода: Интраоперативно перитуморно се  инжектира  маркиран 

с радионуклид колоид – 99mTc-Nanocoll в обща доза 74 MBq (2 mCi), който по пътя 

на лимфния дренаж попада в стражевите (сентинелни) лимфни възли – лимфните 

възли, които приемат лимфа директно от тумора и следователно са първите, които 

биха били засегнати от метастази. Последващото откриване на СЛВ с помощта на 

хирургична гама-сонда позволява по-точно стадиране и адекватна лимфна дисекция. 
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Изследването се извършва от хирург със  съдействието и асистиране на специалист по 

нуклеарна медицина. 

Противопоказания:  

• Абсолютни: няма 

• Относителни: няма 

Странични ефекти: Не са съобщавани. 

Подготовка на пациента: Не е необходима 

Използвани радиофармацевтици: Маркирани с 99mTc колоиди (99mTc-

nanocolloid). Представлява лиофилизиран колоид на човешки албумин с големина на 

частиците до 80 nm, в комерсиална форма регистриран у нас радиофармацевтичен 

препарат, който преди изследването се маркира с радионуклидът Tc-99m, елоиран от 
99Mo/99mTc генератор  (фиг.9).  

 

Фигура 9: Маркиране на нанокол с 99mTc 

Големината на частиците определя селективното им постъпване в лимфните 

съдове, като същите не могат да проникнат в капилярите. По този начин следвайки 

естествения лимфен ток, маркираните частици попадат и се задържат в лимфните 

възли, в които се дренира зоната на тумора, в която са инжектирани.  

Technetium-99m е метастабилен ядрен изомер на изотопа на технеции-99, има 

време на полуживот по отношение на гама фотонна емисия Т½ = 6.0058 часа, като 

излъчва гама лъчи с енергия на фотоните 140 keV. Краткият полуживот (93,7% се 

разпада напълно до 99Тс в рамките на 24 часа) и краткият биологичен полуживот от 

около 1 ден, позволяват изследванията да се извършват бързо с минимално лъчево 

натоварване на пациента. Поради краткия му полуживот  готовият 99mTc не може да се 
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съхранява или транспортира на големи разстояния. Получава се от технециев 

генератор в Клиниката по Нуклеарна Медицина. Технециевият генератор съдържа 
99Мо (молибден), който има време на полуживот 66 часа и може да се използва 1-2 

седмици. 99Мо е циклотронен продукт и се произвежда като един от дъщерните 

радионуклиди, получавани при разпад на уран 235 в ядрени реактори. 99Мо се разпада 

до чист 99mTc – pertechnetate (99mTcO4) , който се използва за маркиране на неактивни 

китове за получаване на радиофармацевтични препарати, какъвто е 99mTc-Nanocoll. 

Технециевият генератор работи на принципа на колонната хроматография. Чрез 

промиване с физиологичен разтвор на колоната с адсорбиран и имобилизиран 

молибдат, се получава водно разтворим натриев пертехнетат. Този разтвор се използва 

за реституиране на нанокол във фабричния му флакон.  

За целите на изследването използваме 1,0 мл разтвор на NanoColl маркиран с 
99mTcO4 с активност 1-2 mCi ( 37-74 MBq). Тази активност е минимум 5 до 10 пъти по-

ниска, ако я съпоставим със стандартни и ежедневни сцинтиграфски изследвания – 

SPECT/CT. Напр. при една костна сцинтиграфия се използват активности от 10–30 mCi 

(370–1,100 MBq), т.е. в случая използваме 20-30 пъти по-ниска активност. Енергията 

на фотоните от гама лъчението (140 keV) е също ниска в сравнение с други източници 

на гама лъчение, като има нисък йонизиращ ефект. Използването на еднодневен 

протокол с инжектиране по време на оперативната интервенция позволява 

използването на такива ниски активности. Като се има предвид и че с отстраняване на 

резекционния препарат реално се отстраняват тъканите, в които е наличен 

радионуклида, лъчевото натоварване и за пациент, и за персонала, е изключително 

ниско съпоставено с други диагностични процедури включващи йонизираща радиация  

и не налага допълнителни предпазни средства за работа с йонизиращи лъчения. 

Процедурата се извършва със съдействието на лекар със специалност нуклеарна 

медицина, при пълно спазване на нормите за радиационна защита и безопасност. 

Флаконът с 99mTc nanocoll се пренася от Клиника по Нуклеарна Медицина до 

операционен блок в защитен оловен контейнер (снимка 1): 

 

Снимка 1: Оловен контейнер за пренасяне на флакон с йонизиращи лъчения 

Необходима апаратура – хирургична гама сонда. Използваме хирургична гама 

сонда Europrobe II (снимка 2), разполагаща с набор от различни сонди и режими на 



 - 17 - 

детекция. За детекция на гама лъчението от 99mTc, което е с енергия 140 keV, 

изполваме при отворени интервенции малка сонда с CdTe (кадмий-телур) детектор, 

диаметър на главата 11 мм, дължина 175 мм, енергиен диапазон на детекция 20-170 

keV. Поради по-късата си дължина малката сонда позволява удобно манипулиране  в 

коремната кухина и малкия таз при отворени интервенции. За лапароскопски 

интервенции се използва специална лапароскопска сонда със същия тип детектор, но 

диаметър 10 мм позволяващ въвеждане през 10 мм троакар и дължина 300 мм 

достатъчна за достигане на всички зони на коремната кухина през троакарите. 

 

Снимка 2: Хирургична гама сонда Europrobe 2 

Радиофармацевтикът се инжектира в началото на интервенцията след 

експоларацията на коремната кухина, като 1cm3 99mTc-nanocolloid с активност 1-2 

mCi ( 37-74 MBq) се инжектира строго субсерозно на четири места около тумора с 

инсулинова спринцовка (снимка 3). При тумори разположени в дисталната част на 

ректума инжектирането се извършва непосредствено преди интервенцията 

трансанално директно или с помощта на аноскоп или ректоскоп строго субмукозно на 

4 места около тумора (сникма 4). При пациенти с дебел мезоколон и тумори 

разположени от страна на мезоколона, когато няма възможност за субсерозно 

инжектиране, може да се приложи също субмукозно инжектиране след колотомия, 

която се сутурира провизорно (снимка 5). 
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Снимка 3: Субсерозно инжектиране на радиофармацевтик 

 

 

Снимка 4: Субмукозно инжектиране на радиофармацевтик 
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Снимка 5: Субмукозно инжектиране на радиофармацевтик през колотомия 

 

При лапароскопски интервенции радиофармацевтикът се инжектира чрез 

спинална игла с директна пункция през коремната стена. Интрабдоминално иглата се 

манипулира с граспер или друг инструмент за субсерозно инжектиране на четири 

места около тумора. Необходимо е допълнително внимание да не се допусне разливане 

на радиофармацевтика, което ще компрометира детекцията. За целта при изваждане 

на иглата от всяко пункционно място се прилага лек вакум с буталото на спринцовката 

(снимки 6 и 7): 
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Снимка 6: Пункция на коремната стена със спинална игла за инжектиране на 

радиофармацевтик 

 

Снимка 7: Инжектиране на радиофарамцевтика при лапароскопски операции 

На 30, 60, 90 и 120 минута с хирургична гама-сонда се детектира 

разпределението на активността в различни групи лимфни възли с цел определяне на 

оптималното време за детекция. Лимфните възли натрупали радиофармацевтика се 

маркират с хирургичен конец и се включват в обема на лимфната дисекция. След 
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резециране на препарата коремната кухина се проверява за остатъчна активност с 

гама-сондата с цел откриване на евентуално неотстранени лимфни възли дрениращи 

тумора. При откриването на такива същите се отстраняват (снимка 8): 

 

 

Снимка 8: Интраоперативна детекция с хирургична гама сонда 

Нашият опит показва, че детекцията преди препарата да е резециран и изваден 

от коремната кухина е затруднена поради излъчване на активност от инжекционното 

място на радиофармацевтика. Поради това окончателната детекция на натрупалите 

99mTc nanocoll лимфни възли се извършва след отстраняване на препарата 

непосредствено в операционната зала на странична масичка (снимка 9): 
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Снимка 9: Детекция с хирургична гама сонда след отстраняване на препарата 

Активността се отчита в мерна единица counts/sec, т.е. брой удари на фотони 

със съответна енергия върху детектора на сондата за една секунда. Отчита се 

активността в зоната на тумора и в последствие се търсят лимфните възли натрупали 

изотоп. За маркирани се приемат възлите с активност над 10 пъти над фоновата 

(снимка 10): 
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Снимка 10: Детекция на лимфни възли в препарата с гама сонда 

Всички възли се отдисецират и всеки се измерва за активност индивидуално за 

да се избегне фалшиво отчитане от излъчване от инжекционното място. Възлите 

натрупали изотоп се изпращат отделно обозначени за хистологично изследване 

(снимка 11): 

 

Снимка 11: Отдисецирани лимфни възли с отделени възли натрупали изотоп 
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Целият препарат и всички лимфни възли по групи се изпращат за хистологично 

изследване. 

 

3.2.2. Маркиране на сентинелни лимфни възли при пациенти с 

колоректален карцином с багрило Patent Blue V 

За маркиране се използва водноразтворимото багрило Patent Blue V, с ниска 

токсичност, използвано широко като боя в хранителната индустрия (снимка 12). 

Единственото противопоказание за употребата му е възможна алергия към него, което 

се наблюдава при 1-2% от пациентите по литературни дани, затова при анамнеза за 

алергични реакции предварителното тестуване с кожна скарификационна проба е 

задължително.  

 

Снимка 12: Флакон с Patent Blue V 

Съществуват два варианта за маркиране: in vivo и ex vivo. Ex vivo 

инжектирането се извършва веднага след отстраняване на препарата. Има 

предимството да не отнема от оперативното време и е значително по-лесно за 

изпълнение технически. Основен недостатък е липсата на физиологичен лимфен 

дренаж.  При пациенти с изразена мастна тъкан и дебел мезоколон/мезоректум се 

предпочита ex vivo маркиране веднага след отстраняване на препарата, тъй като 

визуалната идентификация на синьо оцветените възли в оперативното поле е 

затруднена. Инжекционното място се масажира нежно около една минута, за да се 

симулира физиологичния лимфен ток. Инжектирането на багрилото на отстранения 

препарат позволява да се отдисецира веднага мастната тъкан в мезото и да се 

проследят синьо оцветените лимфни пътища и възли. In vivo инжектирането се 

извършва в хода на интервенцията, преди прекъсване на хранещите кръвоносни 

съдове и мезото.  
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Инжектирането се извършва субсерозно (снимка 13), а при тумори 

разположени към мезото субмукозно (снимка 14) през провизорна колотомия. При 

ниските ректални тумори се предпочита трансаналното субмукозно инжектиране, 

поради по-лесния достъп Използва се 1 ml разтвор на Patent Blue V, разпределен на 

четири места около тумора.   

 

Снимка 13: Субсерозно in vivo инжектиране на Patent Blue V 

 

Снимка 14: Субмукозно ex vivo инжектиране на Patent Blue V 
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След 5-10 минути синьо оцветените възли могат да бъдат идентифицирани. 

Повърхностно разположените лимфни възли при необилна мастна тъкан прозират през 

мезото (снимка 15): 

 

Снимка 15: Синьо оцветен лимфен възел прозиращ през мезото 

Следва внимателна дисекция в мезото, като могат да се проследят лимфните пътища 

водещи до синьо оцветение лимфни възли (снимка 16): 

 

Снимка 16: Синьо оцветен лимфен съд водещ до синьо оцветен възел 
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При дисекцията следва да се внимава да не се получи разкъсване на зоната около 

тумора. В противен случай багрило се разлива в околните тъкани на мезото, 

оцветявайки ги в синьо, което прави невъзможно идентификацията на маркираните 

сентинелни лимфни възли. 

Всички лимфни възли се отдисецират внимателно и се изпращат за хистологично 

изследване, като оцветените възли се изпращат отделно (снимка 17): 

 

Снимка 17: Отдисецирани лимфни възли, два от възлите са оцветени в синьо 

 

4.2.3. Статистическа обработка  

 

 Дисертационният труд е написан с програмен продукт MS Office 2016. 

Статистическата обработка е извършена с програмните продукти MS Excel 

2016 и SPSS v.15. За определяне на диагностичната стойност 

(чувствителност, специфичност, точност, положителна прогнозна стойност, 

негативна прогнозна стойност) на откриването на СЛВ и за оценка на 

ефективността на стадиране след патоморфологично изследване използваме 

статистическите методи за определяне на истински позитивни/истински 

негативни и фалшиво позитивни/фалшиво негативни случаи.  За доказване на 

статистическа значимост използваме коефициент φ, коефициент на 

контингенция, индекс на Youden и Relative Improvement Over Chance (RIOC). 

Приложени са и точен тест на Fisher (Fisher exact test) и t -test за статистическа 

достоверност.  
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4. Резултати 

 

4.1. Резултати от  методите за маркиране на сентинелни лимфни възли с 

радионуклиди и интраоперативната им детекция чрез гама-детектор при 

карцином на колона. 

Интраоперативно маркиране с радионуклиди (99mTc nanocoll) приложихме 

при 32 пациенти, от тях 16 мъже и 16 жени (фиг. 10): 

 

 

 

Фигура 10: Разпределение по пол на пациентите маркирани с радионуклиди. 

 

С карцином на ректума бяха 17(53,2%) пациенти, а 15(46,8%) - с карцином на 

колона. Разпределението по локализации на първичния тумор е както следва (табл.7): 

 

 

 

 

 

 

Ж; 16; 50%М; 16; 50%

Разпределение по пол

Ж

М
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Таблица 7: Разпределение според локализацията на първичния тумор на пациентите 

с радионуклидно маркиране на СЛВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извършени бяха следните оперативни интервенции (табл.8): 

Таблица 8: Разпределение на пациентите според извършените оперативни 

интервенции при маркиране на СЛВ с радионуклиди 

 

 

 

 

 

 

 

Локализация Брой 

coecum 2 

ascendens 1 

flexura hepatica 4 

descendens 1 

sigma 4 

recto-sigma 3 

rectum горна трета 5 

rectum средна трета 8 

rectum долна трета 4 

Общо 32 

Интервенция Брой 

дясна хемиколектомия 3 

разширена дясна  хемиколектомия 4 

лява хемиколектомия 2 

RS/RRA 4 

резекция на сигмата и предна резекция нас ректума 2 

ниска предна резекция на ректума 8 

абдомино-анална резекция на ректума 6 

екстирпация на ректума по Майлс 3 

Общо 32 
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Маркирането беше успешно при 31 от пациентите и неуспешно при 1. 

Процентът на успеваемост на маркирането на сентинелни лимфни възли е 96,87%. 

Маркирането беше неуспешно при пациент с карцином на колон десценденс, при 

който е извършена лява хемиколектомия. Туморът е бил в стадии IIB (T4aN0M0) и 

неуспешното маркиране най-вероятно се дължи на авансиралия тумор с инфилтрация 

през серозата, който е довел до блокаж на лимфните пътища. Този пациент е изключен 

от статистиката. 

След детекцията са установени от 1 до 5 сентинелни възела на пациент, средно 

2,8. Общият брой на установените лимфни възли на пациент е от 12 до 19, средно 13,7. 

Несентинелните възли са от 7 до 18, средно 10,9 (табл. 9). 

Таблица 9: Брой сентинелни възли на пациент в групата с радионуклидно маркиране  

Бр.  ЛВ мин макс средно 

общ брой ЛВ 12 19 13,7 

брой  СЛВ 1 5 2,8 

брой неСЛВ 7 18 10,9 

 

Бройката на пациентите с идентифицирани различен брой сентинелни лимфни 

възли е както следва (табл.10 и фиг.11) 

 

Таблица 10: Брой пациенти с различен брой СЛВ 

 

Брой СЛВ на пациент Брой пациенти Брой пациенти в % 

1 6 19,35% 

2 7 22,58% 

3 9 29,03% 

4 5 16,13% 

5 4 12,90% 
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Фигура 11: Дял на пациентите с различен брой СЛВ 

 

Както се вижда най-често са идентифицирани 3 сентинелни възела (при 29% от 

пациентите), а на второ място два сентинелни възела (при 23%). 

Всички сентинелни възли са идентифицирани на 30-та минута, като при 

последваща детекция не са открити допълнителни възли натрупали изотоп. 

Детекцията след отстраняване на препарата не установи остатъчна активност или 

маркирани извънрегионални възли при нито един пациент. С оглед малкото 

разстояние между инжекционното място и регионалните лимфни възли може да се 

приеме, че 30 мин. е достатъчно като интервал между времето на инжектиране и 

времето за детекция. 

Установихме следните нива на активност при детекцията (табл. 11): 

Таблица 11: Активност по време на детекцията в първичния тумор, в СЛВ и фон 

Локализация 
Активност (counts/sec) 

Min Max средно 

Тумор 6300 8200 7645 

Фон 10 50 35 

СЛВ 350 5100 1618 

 

В таблица 11 са представени стойностите на натрупване на 99mTc-nanocoll в 

тумора, СЛВ и фона. Средната стойност на отдиференциране на СЛВ от оперативния 

спесимен е 1618 counts/sec (350-5100). 

6; 19%

7; 23%

9; 29%

5; 16%

4; 13%

Брой пациенти с различен брой СЛВ

1 2 3 4 5
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Разделили сме установените сентинелни лимфни възли на две групи според 

анатомо-топографската им локализация: 

1. Сентинелни лимфни възли периколично/периректално за краткост 

наричано 1-во ниво. 

2. Сентинелни лимфни възли около централен кръвоносен съд на съответния 

сегемент за краткост наричано 2-ро ниво (фиг. 12). 

 

 

 

 

Фигура 12: Общ брой СЛВ по нива (I-во и II-ро) 

 

Най-много сентинелни лимфни възли са установени в 1-во ниво – 62 ЛВ от 

общо 87 идентифицирани СЛВ, което прави 71,26%. Във второ ниво са установени 

общо 25 ЛВ или 28,74%. Следователно в нашето проучване установяваме, че 

сентинелните възли е най-вероятно да бъдат разположени в близко разположените 

параколични/параректални групи, без да се изключва възможността от откриване на 

СЛВ и от II-ро ниво.  

Разпределението на болните по стадии T и N е както следва (табл. 12): 

 

 

 

 

62

25

0

10

20

30

40

50
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70

Общ брой СЛВ по нива

Общ брой СЛВ 1 ниво Общ брой СЛВ 2 ниво
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Таблица 12: Разпределение на болните по Т и N стадий 

 

N 

 

 

Т 

0 1a 1b Общо 

1 2   2 

2 8 1 1 10 

3 8 3  11 

4a 4 1  5 

4b 3   3 

Общо 25 5 1 31 

 

На фигура 13 посочваме броя на метастатичните сентинелни и несентинелни 

лимфни възли разпределени по региони, както следва (фиг. 13): 

 

 

 

Фигура 13: Брой метастатични възли по локализация 

Установени са общо 8 метастатични възела при 6 пациента. Три от тях са били 

сентинелни възли от 1-во ниво, два са били сентинелни възли от 2-ро ниво и три са 

били несентинелни възли от 1-во ниво. Само при един пациент е имало метастаза в 

3

2

3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Брой установени метастатични възли 

мета СЛВ 1 ниво мета СЛВ 2 ниво мета  неСЛВ 1 ниво
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несентинелен възел без да има метастази в сентинелните възли. Случаят е с карцином 

на ректума в средна трета на ректума със стадий Т4, което е вероятната причина за 

фалшивонегативния резултат. При трима от пациентите е имало метастази както в 

сентинелните така и в несентинелните лимфни възли. При двама пациенти лимфните 

метастази са били само в сентинелни лимфни възли. При 25 пациенти не са установени 

лимфни метастази. 

При съпоставяне на Т стадия с броя открити сентинелни възли се установява, 

че  средно най-голям брой сентинелни възли са открити при Т3 тумори, а най-малък 

при Т4 тумори (табл.13): 

Таблица 13: Брой на сентинелните възли спрямо Т- стадия 

 

Най-важният показател за прецизността на методиката за маркиране на 

сентинелни възли е способността за предсказване на наличието на лимфни метастази 

в регионалните лимфни възли чрез статуса на сентинелните лимфни възли. За целта 

определяме съвпадението или не на два бинарни показателя: метастази в регионалните 

лимфни възли и метастази в сентинелните лимфни възли. При бинарна класифакиция 

всеки от тези показатели има две стойности – да или не, т.е. има или няма метастази. 

Всички регионални лимфни възли представляват групата от всички събития, докато 

сентинелните лимфни възли са част от тази група въз основа, на която се опитваме да 

предскажем състоянието на цялата група. При кръстосаното съпоставяне на тези две 

групи чрез бинарен класификационен тест се получава следното (табл.14): 

 

 Таблица 14: Съпоставяне статуса на сентинелните и всички регионални лимфни 

възли при маркиране с радионуклиди 

Метастази в ЛВ 

 

Метастази в СЛВ 

да не Обща сума 

да 5  5 

не 1 25 26 

Общо 6 25 31 

 

Т стадий 
Среден брой 

СЛВ 

Минимум от брой 

СЛВ 

Максимум от брой 

СЛВ 

1 2,5 2 3 

2 2,7 1 4 

3 3,3 1 5 

4a 2,6 1 5 

4b 2,0 1 3 
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Така се получава т.нар. матрица на грешките (confusion matrix) – квадратна 

матрица с брой редове и колони, съответстващи на класовете. Проверката  се  състои  

в сравняването  на  предсказаните  от  модела  класификационни  групи  и  

фактическите  им стойности, взети от тестовите данни. В конкретния случай 

проверяваме дали наличието или не на метастази в сентинелните възли отговаря на 

наличието или не на метастази в регионалните лимфни възли.  

Прилагаме теста на Fisher за определяне на статистистическата значимост на 

честотите в таблицата, подходящ за малки извадки с честоти до 5, като се получава 

p=0.00004, т.е. разликата е значима (p<0.05). Следователно разликата в честотите на 

лимфните метастази при пациенти с негативни и позитивни сентинелни възли е 

статистически значима. 

Чрез матрицата на грешките разделяме случаите (пациентите) на следните 

групи: 

 

➢ Истински позитивни (true positive) – брой случаи, при които се 

установяват метастази в сентинелните лимфните възли и в 

регионалните лимфни възли 

➢ Фалшиво позитивни (false positive) – брой случаи, при които са 

установени погрешно метастази в сентинелните лимфни възли без да 

има метастази в регионалните възли. Този показател при нашия метод 

няма приложение тъй като не използваме срочно хистологично 

изследване. Показателят се ползва в случаи, при които се извършва 

срочно хистологично изследване (гефрир) на сентинелните възли за да 

реши дали да се извърши цялостна дисекция или не напр. при 

карцином на гърдата или малигнен меланом. В тези случаи фалшиво 

позитивни са случаите се положителен гефрир, но отрицателен 

резултат за метастази при трайното изследване. 

➢ Истински негативни (true negative) – брой случаи, при които 

сентинелните възли са негативни и в регионалните възли  няма 

метастази. 

➢ Фалшиво негативни (false negative) – брой случаи, в които в 

сентинелните възли не се откриват метастази, но се установяват 

метастази в останалите регионални възли. 

 

Въз основа на тези показатели се изчисляват стандартните показатели за 

точност на метода (табл. 15): 
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Таблица 15: Общи показатели на метода на маркиране на сентинелни възли с 

радионуклиди 

  

Сензитивността наричана още истински позитивна честота представлява 

съотношение между истински позитивните случаи спрямо сбора от истински 

позитивните и фалшиво негативните (този сбор представлява всички случаи с лимфни 

метастази). Тя показва каква е вероятността при пациентите с лимфни метастази, да 

има лимфни метастази в сентинелните възли. Т.е. показва вероятността пациентите с 

лимфни метастази да бъда идентифицирани като такива чрез изследване само на 

сентинелните възли. В случая тя е 83,33%. 

Специфичността наричана още истински негативна честота представлява 

съотношение между истински негативните случаи спрямо сбора от истински 

негативните и фалшиво позитивните случаи. Поради липса на фалшиво положителни 

резултати тя е 100%. 

Точността представлява отношение между всички истински позитивни и 

истински негативни спрямо всички случаи. Тя показва с каква вероятност 

изследването на сентинелни лимфни възли позволява да се определи точно наличието 

на метастази в регионалния басейн. За нашето изследване е 96,77% 

Положителната прогнозна стойност наричана още прецизност показва с каква 

вероятност при наличие на метастази в сентинелни възли можем да сме сигурни за 

наличието на лимфни метастази. Равна е на отношението между истински позитивните 

спрямо сбора на истински позитивните и фалшиво позитивните. Поради липсата на 

фалшиво положителни случаи, тъй като не се разчита на срочни изследвания, тя е 

100%. Т.е. има ли метастази в сентинелните възли при трайно хистологично 

изследване значи пациентът има лимфни метастази. 

Отрицателната прогнозна стойност показва каква е вероятността при отсъствие 

на метастази в сентинелните лимфните възли, да няма метастази по принцип в 

лимфните възли. Равна е на отношението между истински негативните спрямо сбора 

от истински негативните и фалшиво негативните. В случая тя е 96,15%. Отрицателната 

Показател Стойност 95% CI 

истински позитивни (брой) 5 n/a 

фалшиво позитивни (брой) 0 n/a 

истински негативни (брой) 25 n/a 

фалшиво негативни (брой) 1 n/a 

сензитивност % 83,33% 35.88% - 99.58% 

специфичност % 100,00% 86.28% -100.00% 

точност % 96,77% 83.30% - 99.92% 

положителна прогнозна стойност 100,00% n/a 

отрицателна прогнозна стойност  96,15% 80.68% - 99.34% 

Коефициент φ 0,895 0.378-0.895 

Коефициент на контингенция 0,943 0.500-0.943 

Индекс на Youden 0.833 0.352-0.833 

Relative Improvement Over Chance  1 (100%) n/a 
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прогнозна стойност е може би най-важния показател, тъй като показва до каква степен 

липсата на метастази в сентинелните възли означава липса на метастази във всички 

регионални лимфни възли. 

Коефициент φ и коефициент на контингенция показват степента на 

статистическа значимост на връзката между променливите, като колкото по-близо са 

до 1, толкова тя е по-голяма. 

Индексът на Youden отчита общо сензитивността и специфичността, в случая 

0,833 при максимум 1 при абсолютно точен тест. 

Relative Improvement Over Chance (RIOC) е индекс показващ в случая до каква 

степен проведения тест подобрява идентификацията  спрямо класическото изследване, 

като се изключи случайната вероятност. При приложения метод е 100%.  

Следователно методът с интраоперативно маркиране на сентинелни лимфни 

възли с радионуклиди при колоректален карцином с еднодневен протокол се 

характеризира с висока успеваемост (96,87%), точност (96,77%) и отрицателна 

прогнозна стойност (96,15%). Същото може да се извърши както при отворени, така и 

при лапароскопски интервенции и позволява бърза детекция 30 минути след 

инжектиране на радиофармацевтика. Статистическите показатели RIOC, коефициент 

φ и коефициент на контингенция, както и теста на Fisher показват високо ниво на 

статистическа значимост. Нивото на активност в сентинелните възли е достатъчно 

високо спрямо фоновото за да се извърши сигурна и категорична детекция. 

 

 

4.2. Резултати от  методите за маркиране на сентинелни лимфни възли с 

багрила при колоректален карцином. 

Маркиране на сентинелни лимфни възли с Patent Blue V проведохме при 33 

пациенти, от тях 14 жени и 19 мъже (фиг. 14): 

 

Фигура 14: Разпределение по пол на пациентите маркирани с Patent Blue V 

Ж; 14; 42%

М; 19; 58%

Разпределение по пол

Ж

М
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Разпределението на пациентите по локализации е както следва (табл. 16): 

Таблица 16: Разпределение по локализации на пациентите маркирани с Patent Blue V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 (39.4%) от пациентите бяха с карцином на ректума, а 20 (60,6%) с карцином 

на колона. 

Извършени бяха следните оперативни интервенции (табл. 17): 

Таблица 17: Извършени оперативни интервенции при пациенти маркирани с Patent 

Blue V 

 

 

Локализация Брой 

coecum 3 

ascendens 4 

descendens 2 

sigma 6 

recto-sigma 5 

rectum горна трета 3 

rectum средна трета 9 

rectum долна трета 1 

Общо 33 

Интервенция Брой 

дясна хемиколектомия 7 

лява хемиколектомия 3 

RS/RRA 4 

резекция на сигмата и предна резекция 3 

предна резекция на ректума 3 

ниска предна резекция на ректума 8 

абдомино-анална резекция на ректума 4 

екстирпация на ректума по Майлс 1 

Общо 33 
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Маркирането беше успешно при 32 от пациентите и неуспешно при 1. 

Процентът на успеваемост на маркирането на сентинелни лимфни възли е 97,0%. 

Маркирането беше неуспешно при един пациент с карцином на цекума в стадий IIA 

(T3N0M). Туморът е инфилтрирал през цялата стена на червото в околните 

неперитонизирани тъкани. Този пациент е изключен от статистиката. 

Установени са от 1 до 6 лимфни възела оцветени с багрилото, средно 2,9. 

Общият брой на установените лимфни възли на пациент е от 12 до 20, средно 13,4. 

Несентинелните възли са от 8 до 14, средно 10,5 (табл. 18). 

 

Таблица 18: Брой сентинелни възли на пациент маркирани с Patent Blue V 

Бр.  ЛВ мин макс средно 

общ брой ЛВ 12 20 13,4 

брой  СЛВ 1 6 2,9 

брой неСЛВ 8 14 10,5 

 

Бройката на пациентите с идентифицирани различен брой сентинелни лимфни 

възли е както следва (табл. 19 и фиг. 15): 

Таблица 19: Брой пациенти с различен брой СЛВ 

 

Брой СЛВ на пациент Брой пациенти Брой пациенти в % 

1 7 21,88% 

2 5 15,63% 

3 12 37,50% 

4 3 9,38% 

5 2 6,25% 

6 3 9,38% 
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Фигура 15: Дял на пациентите с различен брой СЛВ 

 

Както се вижда най-често са идентифицирани 3 сентинелни лимфни възела (при 

37,50% от пациентите), а на второ място един сентинелен възел (при 21,88%) 

Всички сентинелни възли са визуализирани до 30 минута след инжектиране на 

багрилото. Допълнителното дисециране на препарата разкрива сентинелни възли, 

които не са били видими по принцип поради покритието им от мастна тъкан.  

При съпоставяне на in vivo с ex vivo инжектиране не са установени съществени 

разлики в бройката на оцветени лимфни възли (табл. 20 и 21): 

Таблица 20: Брой СЛВ при пациенти маркирани с Patent Blue V in vivo 

 

Бр.  ЛВ мин макс средно 

общ брой ЛВ 12 16 13,5 

брой  СЛВ 1 6 3,3 

брой неСЛВ 8 14 10,2 

 

7; 22%

5; 16%

12; 38%

3; 9%

2; 6%
3; 9%

Брой пациенти с различен брой СЛВ

1 2 3 4 5 6
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Таблица 21: Брой СЛВ при пациенти маркирани с Patent Blue V ex vivo 

 

Бр.  ЛВ мин макс средно 

общ брой ЛВ 12 20 13,2 

брой  СЛВ 1 6 2,5 

брой неСЛВ 9 14 10,7 

 

И при ex vivo и при in vivo техниката се откриват от 1 до 6 сентинелни възела, 

средно 3,3 при in vivo и 2,5 при ex vivo. Малко по-голямата средна стойност при in vivo 

инжектиране вероятно се дължи на запазения физиологичен дренаж. Разликата не е 

значима и допуска приложението и на двете техники за инжектиране. 

Оцветените определени като сентинелни възли сме разделили на две групи 

според локализацията им: 

1. Сентинелни възли периколично/периректално – I-во ниво 

2. Сентинелни възли около централен кръвоносен съд на 

съответния сегмент – II-ро ниво. 

Общият брой сентинелни възли по локализация е както следва (фиг. 16): 

 

 

 

Фигура 16: Общ брой сентинелни възли по нива 
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Най-много от сентинелните възли са открити в I-во ниво 65 възела от общо 93 

сентинелни възела, което прави 69,89%. 

Разпределението на болните по стадии T и N е както следва (табл.22): 

Таблица 22: Разпределение по стадии T и N на болните маркирани с багрило 

 

Брой пациенти N стадий           

T стадий 0 1a 1b 2a 2b Общо 

1 1 1    2 

2 6     6 

3 14 1 2 1 1 19 

4a 2   1 1 4 

is 1     1 

Общо 24 2 2 2 2 32 

 

Броят на установените метастатични възли – сентинелни и несентинелни 

разпределени по нива е както следва (фиг. 17): 

Фигура 17: Брой метастатични лимфни възли по локализация. 
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Установени са общо 32 метастатични възела при общо 8 пациента. 4 от 

метастатичните възли са били сентинелни от I-во ниво, а 2 са били сентинелни от II-

ро ниво. От метастатичните несентинелни възли общо 17 са установени в I-во ниво, a 

9 във II-ро ниво. 

 При трима от пациентите е имало метастази само в сентинелните възли. Двама 

от тях са били с първичен тумор в стадий Т3, а един в стадий Т1. И при тримата 

пациенти метастатичният възел е бил само един, т.е. сентинелният възел е бил 

единственият метастатичен възел. При трима пациенти е имало метастази както в 

сентинелни, така и в несентинелни възли, като и при тримата туморът е бил Т3.   При 

двама пациенти е имало метастази в несентинелни възли без да има метастази в  

сентинелните възли (фалшиво позитивни резултати). Единият случай е при карцином 

на колон десценденс в стадий Т4а, а другият е при карцином на цекума също в стадий 

Т4а.  

При съпоставяне на Т-стадия с броя открити сентинелни възли установяваме, 

че средно се откриват най-голям брой при пациентите с Т2 тумори – 3,8 (от 1 до 6), а 

най-малко са открити при пациентите с авансирали тумори в стадий Т4а – 2,0 (от 1 до 

3) (табл.23): 

 

Таблица 23: Брой открити сентинелни възли в зависимост от Т-стадия при маркиране 

с багрило 

 

Т стадиий 
Среден брой 

СЛВ 
Минимум от брой СЛВ Максимум от брой СЛВ 

1 2,5 2 3 

2 3,8 1 6 

3 2,8 1 6 

4a 2,0 1 3 

is 3,0 3 3 

 

 

За да изчислим показателите за ефективност на методиката съпоставяме 

статуса на сентинелните и несентинелните възли по отношения наличието на 

метастази и  съставяме таблица на съвпаденията, т.нар. матрица на грешките (confusion 

matrix), комбинираща съвпаденията между двете категории  (табл . 24): 
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Таблица 24: Съпоставяне на статуса сентинелните възли и всички регионални лимфни 

възли при маркиране с Patent Blue V 

 

 

Истински позитивните случаи са 6, истински негативните са 24. Фалшиво 

негативни са 2 случая, а фалшиво позитивни няма, поради неизползването на срочните 

хистологични изследвания за определяне на обема на лимфната дисекция 

неприложимо при методиката. 

Прилагаме теста на Fisher за определяне на статистистическата значимост на 

честотите в таблицата, подходящ за малки извадки с честоти до 5, като се получава 

p=0.00003, т.е. разликата е значима (p<0.05). Следователно разликата в честотите на 

лимфните метастази при пациенти с негативни и позитивни сентинелни възли е 

статистически значима. 

От тези данни изчисляваме показателите за ефективност (табл. 25): 

Таблица 25:Показатели за ефективност на метода за маркиране на СЛВ с PatentBlueV 

        Метастази в ЛВ 

 

 

Метастази в СЛВ да не Обща сума 

да 6  6 

не 2 24 26 

Обща сума 8 24 32 

Показател Стойност 95% CI 

истински позитивни (брой) 6 n/a 

фалшиво позитивни (брой) 0 n/a 

истински негативни (брой) 24 n/a 

фалшиво негативни (брой) 2 n/a 

сензитивност % 75,00 % 43,70 % -75,00 % 

специфичност % 100,00 % 89,60 % -100,0 % 

точност % 93,80 % 79,20% - 99,20% 

положителна прогнозна стойност 100,00 % n/a 

отрицателна прогнозна стойност  92,31 % 82,70%-92,31% 

Коефициент φ 0,832 0,368-0,832 

Коефициент на контингенция 0,905 0,489-0,905 

Индекс на Youden 0,750 0,332-0,750 

Relative Improvement Over Chance  1 (100%) n/a 
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От показателите е видно, че методът за маркиране на сентинелни лимфни възли 

с Patent Blue V е с висока точност – 93,80%, като изследването на сенитнелните възли 

предсказва статистически значимо състоянието на регионалния лимфен басейн 

(високи стойности на коефициент φ – 0,832, коефициент на контингенция – 0,905, 

RIOC – 1,0). 

 

4.3. Сравнение на двата метода за интраоперативно маркиране на 

сентинелни лимфни възли – с радионуклиди и с багрила. 

 

При съпоставяне на показателите за ефективност на двата метода прави 

впечатление статистически по-добрите резултати при интраоперативното маркиране с 

радионуклиди (табл. 26): 

Таблица 26: Сравнение на показателите за ефективност при маркиране са 

радионуклиди и с багрила 

 

 

                                  Метод на маркиране 

Показател 

Използван 99mTc 

nanocoll 

Използван Patent 

Blue V 

истински позитивни (брой) 5 6 

фалшиво позитивни (брой) 0 0 

истински негативни (брой) 25 24 

фалшиво негативни (брой) 1 2 

сензитивност % 83,33% 75,00 % 

специфичност % 100,00% 100,00 % 

точност % 96,77% 93,80 % 

положителна прогнозна стойност 100,00% 100,00 % 

отрицателна прогнозна стойност  96,15% 92,31 % 

Коефициент φ 0,895 0,832 

Коефициент на контингенция 0,943 0,905 

Индекс на Youden 0.833 0,750 

Relative Improvement Over Chance  1 (100%) 1 (100%) 



 - 46 - 

 

При използване на 99mTc nanocoll за маркиране в сравнение с Patent Blue V, се 

наблюдава по-висока точност (96,77% спрямо 93,80%), по-висока сензитивност 

(83,33% спрямо 75,00%), по-висока отрицателна прогнозна стойност (96,15% спрямо 

92,31%). Статистическите коефициенти за значимост са сьщо по-високи.  

Ако сравним средния брой на идентифицираните сентинелни лимфни възли и 

приложим t-теста на Student за статистическа значимост получаваме (табл. 27): 

Таблица 27: Сравнение между средния брой СЛВ при маркиране с 99mTc nanocoll и 

при маркиране с Patent Blue V 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тъй като p>0,05 , разликата не е статистически значима.  Следователно и при 

двата метода се откриват еднакъв брой сенитенелни лимфни възли.  

Освен статистическите показатели сравняваме и чисто техническите и 

организационни аспекти на двата метода, които имат значение относно практическото 

им приложение.  

И двата метода се прилагат с еднодневен протокол, следователно персоналът и 

пациентът не се обременяват с допълнителни процедури в предоперативния ден. 

Интраоперативното маркиране и при двата метода улеснява процедурата – не се 

изисква ендоскопска процедура за инжектиране на маркиращата субстанция.  

Маркирането с радионуклиди изисква наличието на Клиника по Нуклеарна 

медицина за получаване на радиофармацевтика и участие на нуклеарен медик.  Това 

обаче не е проблем, тъй като онкологичните операции следва да се извършват във 

високо специализирани лечебни заведения, където  наличието на Клиника по 

Нуклеарна медицина е задължително. 

Относителен недостатък на метода с радионуклиди е ирационалния страх в 

персонала и пациентите относно използването на радиоактивни субстанции, който 

лесно може да се преодолее с адекватна информационна кампания.  

Недостатък на метода с Patent Blue V е силното синьо оцветяване на тъканите 

при инжектиране на по-голямо количество или разлив на багрилото, което трудно се 

отминава и затруднява цялата оперативна интервенция в последствие.  Това е особен 

проблем при лапароскопски интервенции, където манипулирането е по-трудно и 

евентуален разлив на багрило не може да се ограничи бързо. От друга страна разтворът 

на 99mTc nanocoll е безцветен и прозрачен, не оцветява тъканите и при разлив не 

компрометира интервенцията. 

При пациенти с обезитас визуалната идентификация на оцветените в синьо 

възли е затруднена. Това не е проблем при маркирането с радионуклиди, където 

детекцията с гама сонда не зависи от количеството мастна тъкан в мезото.  

Среден бр. СЛВ Tc (MTc) 2.8065 

Среден бр. СЛВ PB (MPB) 2.9063 

MTc - MPB -0.0998 

t -0.2805 

df 61 

pt-test one-tailed 0.3900215 

pt-test two-tailed 0.780043 
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5. Обсъждане 

 

5.1. Съвременни предизвикателства пред диагностиката, стадирането и 

лечението на колоректалния карцином.  

 

 Колоректалният карцином остава социално значимо заболяване. Независимо 

от подобренията в скрининга, ранната диагностика и в лечението му, той заема 

водещото трето място като причина за смърт от онкологични заболявания в световен 

мащаб. В нашата страна по данни на Национален Раков Регистър (НРР) за 2015г. той 

заема 2-ро място при мъжете и 3-то място при жените по честота сред онкологичните 

заболявания, а като причина за смърт от онкологично заболяване е на 2-ро място и при 

двата пола. В същото време смъртността на 100 000 население от КРК прогресивно 

нараства: през 1980г. тя е била 4,9 за колон и 6,2 за ректум, а през 2015г. е съответно 

12,2 и 6,3. Това показва особената актуалност на темата на настоящето проучване за 

България, където все още няма въведена система за скрининг за КРК, а ранната 

диагностика е често затруднена от организационни проблеми. Ето защо изборът на 

най-прецизен метод за стадиране и лечение ще подобри прогнозата и ще намали 

инвалидизирането на пациентите с КРК. 

Първичното лечение за неметастатичен КРК е хирургичното с или без 

неоадювантна терапия. Оперативното лечение включва хирургична резекция на 

първичния тумор с прилежащия сегмент на червото и отстраняване в блок на 

прилежащия мезентериум носещ регионалните лимфни възли. Както при всички 

солидни тумори от епителен произход, отстраняването на регионалните лимфни възли 

(регионална лимфаденектомия) при КРК играе ключова роля. Тя има за цел: 

1. Куративен ефект – отстраняването на регионалните ЛВ, които е най-

вероятно да носят метастази подобрява локо-регионалния контрол и 

увеличава общата преживяемост. 

2. Адекватно стадиране, чрез изследване на РЛВ за наличие на метастази.  

3. Планиране на адювантното лечение – стадият на заболяването е един от 

най-важните критерии за определяне на последващото лечение. 

Пациентите с лимфни метастази подлежат на адювантно лекарствено 

лечение (химиотерапия, таргетна терапия), докато тези без лимфни 

метастази с първичен тумор, който не е локално авансирал, обикновено 

остават на активно наблюдение. 

Би трябвало пациентите с първичен тумор без инфилтрация на съседни 

структури и без наличие на регионални и далечни метастази да бъдат дефинитивно 

излекувани с оперативното лечение. Според различни проучвания обаче, 20-40% от 

пациентите с тумори инфилтриращи мускулния слой на стената, които са стадирани 

като No, в последствие умират от онкологичното заболяване. Това поставя въпроса 

доколко тези пациенти са били адекватно стадирани. Според изискванията на AJCC е 

необходимо да се изследват минимум 12 ЛВ за точно стадиране. Анатомично броят на 

РЛВ на даден сегмент от червото е обичайно по-голям, но дори този брой не винаги се 

достига в практиката. Според различни клинични проучвания до 50% от пациентите с 

КРК са неточно стадирани. Методите за по-точно стадиране, като мастно очистване, 

ИХХ, PCR, са трудоемки и сравнително скъпи, което ги прави трудно приложими в 

ежедневната практика. Това означава, че пациенти, които би следвало да получат 
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адювантно лечение, не получават такова, а това води до намаление на общата 

преживяемост. В същото време ненужното прилагане на адювантно лечение при 

пациенти, които нямат нужда от такова, ги излага на риска от странични ефекти и 

изразходва ценен финансов ресурс. 

 

5.2. Валидност на концепцията за сентинелни лимфни възли при 

колоректален карцином. 

 

В търсене на по-високоефективни методи за стадиране и определяне на 

последващото лечение при КРК от 1999г. започва да се прилага техниката за откриване 

на СЛВ. Основният въпрос, който възниква, е валидна ли е концепцията за СЛВ при 

КРК. По определение сентинелният лимфен възел или възли са тези лимфни възли, 

които приемат лимфа директно от тумора и следователно са първите, които биха били 

засегнати от метастази. Ако тези лимфни възли бъдат открити и се докаже, че не са 

метастатични, можем да предполагаме, че всички регионални  лимфни възли не са 

засегнати от метастази. 

 Наличието на т. нар. „skip“ (на англ. прескачащи) метастази – метастази в 

несентинелни лимфни възли, без наличие на метастази в СЛВ, повдига въпроса 

доколко концепцията за СЛВ е изобщо валидна. Биопсията на СЛВ е въведена  

успешно първо при малигнения меланом, и впоследствие при карцинома на гърдата. 

Първоначалните резултати на метода при КРК обаче са разочароващи. В първото 

такова проучване от 1999г. Josten установява успеваемост на откриването на СЛВ при 

КРК от 70% с много ниска чувствителност до 45%.  Според метаанализ на van der Zaag 

от 2012г. общата чувствителност е 69,6% (95% CI 64,7-74,6). Това означава, че 

изследването на СЛВ при пациенти с КРК не успява да предскаже наличието или 

отсъствието на метастази в РЛВ при един от трима пациенти.  Вероятността за грешка 

от 1/3 е прекалено висока, за да може на нея да се обоснове взимането на решение за 

лечебната тактика. Това води до заключението при някои автори в началните 

проучвания, че концепцията за СЛВ не е валидна при КРК. Според нашето проучване 

чувствителността на метода за маркиране на СЛВ с радионуклиди е 83,33%, а на 

метода с багрило – 75,00%, като са по-високи от средните описани в проучванията в 

достъпната научна литература. В цитирания  метаанализ е посочено, че проучванията 

с повече пациенти са с по-висока чувствителност, което се обяснява с кривата на 

обучение и натрупване на опит. Получените от нас резултати са съпоставими с 

резултатите от тези проучвания, въпреки това чувствителността е далеч от желаното 

статистически значимо предсказване на състоянието на РЛВ от 95%.  

Трябва да посочим обаче, че целта на изследването на СЛВ при КРК е различна 

от тази при малигнен меланом и карцином на гърдата. Дали концепцията за СЛВ е 

валидна или не, зависи от целите, които си поставяме с изследването на СЛВ. При 

малигнен меланом и карцином на гърдата целта е избягване на ненужна лимфна 

дисекция. РЛВ при тези две локализация са анатомично отдалечени от първичния 

тумор и отстраняването на първичния тумор и регионалната лимфаденектомия 

представляват отделни хирургични процедури. В същото време лимфната дисекция 

включва отстраняване на ЛВ дрениращи крайниците – ингвинални или аксиларни. 

Това създава риск от последващи усложнения като лимфедем и нарушена функция на 

крайника. Целта на изследването на СЛВ при малигнен меланом и карцином на 

гърдата е взимането на едно от следните две решения: 

1. При негативни СЛВ (незасегнати от метастази) правим обосновано 

предположение, че всички РЛВ са свободни от метастази и се предприема 
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селективна регионална лимфаденектомия, тъй като широката лимфна 

дисекция е ненужна и би изложила пациента на риск от усложнения.  
2. При позитивни СЛВ (засегнати от метастази) правим обосновано 

предположение, че може да има метастази и в останалите РЛВ и 

извършваме регионална лимфаденектомия. 
Ако вероятността за грешка при вземането на едно от тези решения е 1/3, това 

означава, че 1 от 3 пациента няма да получи регионална лимфаденектомия въпреки 

наличието на метастази.  

При КРК въпросът дали да се извършва или не лимфна дисекция не стои. РЛВ 

са разположени в мезото, което е анатомично тясно свързано с червото. Наличието на 

анатомични безсъдови планове около мезото прави технически по-лесно, по-

атравматично и с по-малка кръвозагуба мобилизирането и резецирането на червото в 

блок с мезото съдържащо РЛВ. Регионалната лимфаденектомия при КРК не води до 

допълнителни усложнения, напротив намалява тяхната честота при спазване на 

анатомичните планове. Проблемът за ненужна дисекция при КРК не стои. 

Концепцията за СЛВ при КРК не служи на същите цели както при малигнения 

меланом и карцинома на гърдата, и следователно нейната валидност не може да се 

преценява по същите критерии. 

В същото време трудностите в адекватното стадиране на КРК налагат 

търсенето на метод с по-висока ефективност за диагностициране на метастази в РЛВ. 

СЛВ са възлите, които е най-вероятно да носят метастази. Броят на тези възли е малък. 

Според нашето проучване при метода за маркиране с радионуклиди средният брой 

СЛВ е 2,8 (1-5), а при метода с багрило е 2,9 (1-6). Това е значително по-малко от 

минималното изискване за изследване на поне 12 ЛВ. Независимо от изследването на 

минимум 12 РЛВ, маркираните СЛВ поради по-малкия си брой могат да бъдат 

подложени на фокусирано и по-детайлно изследване с методи като серийни срези, 

ИХХ, PCR. Прилагането на подобни методи при всички РЛВ би било трудоемко и 

финансово неизгодно. Следователно за валидността на концепцията за СЛВ при КРК 

следва да се съди от гледна точка на това, при колко от пациентите изследването на 

СЛВ е достатъчно, за да се определи засягането от метастази на РЛВ. Ако използваме 

усреднените резултати от публикуваните в научната литература проучвания, при 

които при 1 от 3 пациенти изследването на СЛВ не може да предскаже наличието на 

метастази в РЛВ, можем да заключим, че концепцията за СЛВ при КРК е невалидна. 

Но ако погледнем на тези резултати от противоположна гледна точка при 2 от 3 

пациенти бихме могли да установим наличието на метастази в РЛВ чрез изследване на 

СЛВ, включително и с по-специализирани методи. Тези пациенти биха се ползвали от 

маркирането и изследване на СЛВ. Останалите пациенти (1 от 3) не биха загубили 

нищо от приложението на метода, тъй като те също ще получат цялостна регионална 

лимфаденектомия.  

За да преценим доколко е валидна концепцията за СЛВ при КРК, в нашето 

проучване сме изчислили показателите за ефективност на метода. Постигнали сме по-

високи показатели от средните в публикуваните в научната литература проучвания – 

чувствителност от 83,33% за радионукилиди и 75% за багрило, спрямо 69,6% по 

литературни данниГрешка! Показалецът не е дефиниран.. Чувствителността (сензитивност) 

показва вероятността пациентите с лимфни метастази да бъдат идентифицирани като 

такива чрез изследване само на СЛВ. Тъй като тя касае пациентите с налични лимфни 

метастази, считаме, че тя е един от най-важните показатели за ефективност. В научната 

литература той се използва най-често за оценка ефективността на маркиране на СЛВ. 
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Затова избираме да сравняваме използваните в проучването методи с представените в 

научната литература по този показател.  

Специфичността при нашето проучване е 100%. Тя показва каква част от 

пациентите с позитивни СЛВ, действително имат метастази в РЛВ. При малигнения 

меланом и карцинома на гърдата се използва срочно хистологично изследване на СЛВ, 

за да се реши дали да се извършва цялостна лимфна дисекция. При окончателното 

хистологично изследване е възможно да се окаже, че СЛВ не носят метастази – 

фалшиво позитивни случаи. Пациентите с фалшиво позитивни СЛВ ще получат 

ненужно цялостна лимфна дисекция. При КРК не се цели ограничаване на лимфната 

дисекция и не се разчита на срочно хистологично изследване. Затова няма фалшиво 

позитивни случаи и специфичността е 100%. Следователно специфичността е 

неприложим показател за преценка ефективността на маркирането на СЛВ при КРК.  

Точността е показател показващ вероятността чрез изследване на СЛВ да се 

определи наличието на метастази в РЛВ, независимо дали те са метастатични или не. 

В нашето проучване тя е 96,77% за метода с радионуклиди и 93,80% за метода с 

багрило. 

Положителната прогнозна стойност е неприложим показател при КРК. Поради 

липса на фалшиво позитивни случаи, той винаги е 100%. 

Отрицателната прогнозна стойност е най-важния показател заедно с 

чувствителността, тъй като показва вероятността пациентите без метастази в СЛВ да 

нямат метастази в останалите РЛВ. Т.е. до колко можем да сме сигурни, че ако след 

изследване на СЛВ, същите са без метастази,  пациентът е в стадий No, дори и да не 

изследваме всички РЛВ. В нашето проучване установихме отрицателна прогнозна 

стойност 96,15% за метода с радионуклиди и 92,13% за метода с багрило.  

За определяне на статистическата достоверност сме приложили теста на Fisher 

и сме изчислили и коефициент φ, коефициент на контингенция, индекса на Youden и 

Relative Improvement Over Chance (RIOC), като всички те показват статистическа 

значимост.  

Можем да заключим, че маркирането на СЛВ при КРК позволява определяне 

на наличието или не на метастази в РЛВ с висока вероятност и би позволило по-добро 

стадиране чрез фокусирано изследване на СЛВ. Не препоръчваме ограничаване на 

лимфната дисекция, тъй като от това няма практическа полза и поради наличието на 

фалшиво негативни случаи. Пациентите с фалшиво негативни СЛВ няма да претърпят 

негативни последици, защото също ще получат регионална лимфаденектомия. 

Следователно концепцията за СЛВ е приложима при КРК като позволява по-добро 

стадиране. 

Необходимо е да се уточни и кои пациенти с КРК биха имали полза от 

използването на концепцията за СЛВ. В повечето проучвания върху СЛВ при КРК се 

отбелязва, че подобно на малигнения меланом и карцинома на гърдата, методът има 

смисъл при начални стадии без клинично изявени лимфни метастази. Това означава 

пациенти с Т1-2 тумори в клиничен стадий No. Пациентите с Т3-4 тумори по принцип 

подлежат на адювантно лечение и следователно имат по-малка полза от щателно 

изследване на лимфните възли. При локално авансирали тумори е възможно при 

наличие на лимфни метастази да се наблюдава блокаж на лимфните пътища от 

туморни клетки, което да опорочи маркирането на СЛВ – или да не се маркират 

изобщо, или да се маркират възли, които не са сентинелни. В настоящето проучване 

сме имали по един случай на неуспешно маркиране и с двата метода. Единият пациент 

е бил с тумор в стадий Т4а без лимфни метастази, а другият с Т3 тумор, също без 

лимфни метастази. В същото време сме извършили успешно маркиране на СЛВ при 
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болни с Т3-4 тумори с радионуклиди при 19 пациенти и с багрило при 23 пациенти. 

Редица проучвания в научната литература също включват пациенти с Т3-4 тумори. Като 

се има предвид по-малката честота на ранните карциноми, особено в страни без 

организиран скрининг, използването на метода за маркиране на СЛВ при КРК е 

оправдано при всички стадии на първичния тумор, при които няма изявени 

макроскопски лимфни и далечни метастази. Пациентите с Т3-4 стадий също могат да се 

ползват от възможностите за подобрено стадиране. 

Не бива да се пропуска и възможността чрез маркиране на СЛВ да се открие 

аберантен лимфен дренаж в лимфни възли извън обичайния регион. Такъв се 

установява при 1-2% от пациентите според различни проучвания. В този случай следва 

да се извърши разширяване на обема на лимфната дисекция. В нашето проучване не 

сме открили случаи на аберантен дренаж, поради ниската му честота. 

Водени от горното можем да заключим, че концепцията за СЛВ е валидна при 

КРК и позволява по-точно стадиране с цел определяне на последващата лечебна 

тактика. 

 

5.3. Избор на високоефективен метод за маркиране на СЛВ при КРК  

Първият метод, въведен за маркиране на СЛВ при КРК е чрез 

инжектиране на багрило. Най-често използваните багрила са Patent Blue V и 

Isosulfan Blue. В последствие е въведен и методът с инжектиране на 

радионуклиди. В САЩ се използва най-често маркиран с 99mTc серен колоид 

(TSC), а в Европа – колоид на албумин (Nanocoll). Съществуват вариации на 

тези методи по отношение на момента на инжектиране на маркиращата 

субстанция: 

1. In vivo – преди отстраняване на резектата  

i. Предоперативно  

ii. Интраоперативно  

2. Ex vivo – след отстраняване на резектата  

Според мястото на инжектиране са описани:  

1. Субсерозно инжектиране  

2. Субмукозно инжектиране  

Това разнообразие на вариантите на методите за маркиране на СЛВ при 

КРК налага търсенето на по-високо ефективния метод. Показателите за 

ефективност – успеваемост, чувствителност, точност, отрицателна прогнозна 

стойност, имат основно значение. Независимо от тях трябва да се оценят и 

чисто техническите аспекти на методите, които имат значение за 

практическото им изпълнение. С оглед широкото навлизане на 

лапароскопските операции при КРК в практиката, е важно методът за 

маркиране на СЛВ да може да се използва , както при отворени, така и при 

лапароскопски интервенции.  

До момента в научната литература преобладават методите за 

маркиране на СЛВ при КРК с багрила. Причината е по-лесното им техническо 

изпълнение, по-ниска себестойност, не е необходима допълнителна 

апаратура и не се налага ангажирането на допълнителни специалисти. 

Маркирането на СЛВ с радионуклиди е с по-висока себестойност, изисква 
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специализирана апаратура, Клиника по Нуклеарна Медицина и участие на 

нуклеарен медик.  

За да оценим кой от двата метода следва да се предпочита , в 

настоящето проучване сме разделили пациентите на две групи:  

1. Пациенти с КРК, при които е извършено маркиране на СЛВ с 

багрилото Patent Blue V. 

2. Пациенти с КРК, при които е извършено маркиране на СЛВ с 

99mTc-nanocoll. 

За всяка от двете групи са изчислени показателите за ефективност, като 

са сравнени и техническите аспекти на двата метода, за да определим по -

прецизния и ефективен метод.   

При маркирането на СЛВ с радионуклиди сме разработили собствена 

модификация на метода с еднодневен протокол.  Единичните описания в 

научната литература на методи със самостоятелно приложение на 

радионуклиди без багрила  са с предоперативно ендоскопско инжектиране, 

което обременява пациента и персонала с допълнителна ендоскопска 

процедура освен диагностичната, извършвана в предоперативния ден . От 

практическа гледна точка е важно предимство извършването на маркирането 

в хода на оперативната интервенция. В България са въведени техниките с 

интраоперативно инжектиране на багрила и предоперативно инжектиране на 

радиофармацевтик (последното само при ректален карцином).  В достъпната 

научна литература няма данни от проучване на диагностичната точност, 

чувствителност и специфичност на откриване на СЛВ маркирани 

интраоперативно с радионуклиди за подобряване стадирането, ефективността 

на лечението и прогнозата при болни с КРК.  

В настоящето проучване установихме, че няма статистически значима 

разлика между броя СЛВ, които се установят при маркиране с багрило и с 

радионуклид. В същото време установихме, че методът с радионуклиди се 

характеризира с по-високи показатели за ефективност в сравнение с метода с 

багрило:  

➢ Чувствителност (сензитивност) – 83,33% спрямо 75,00%  

➢ Точност – 96,77% спрямо 93,80%  

➢ Отрицателна прогнозна стойност – 96,15% спрямо 92,31%  

➢ Индекс на Youden – 0.833 спрямо 0,750  

при съпоставими коефициенти за статистическа значимост 

(коефициент φ, коефициент на контингенция, Relative Improvement Over 

Chance – RIOC). 

По-добрите резултати на маркирането с радионуклиди могат да бъдат 

обяснени с по-високото молекулно тегло и размер на колоидалните частици. 

В резултат на това радиофармацевтикът попада селективно в лимфните 

съдове и се задържа по-дълго време в лимфните възли дрениращи лимфа 

директно от тумора. Багрилата са с по-ниско молекулно тегло и по-малък 

размер на частиците. Те могат да навлязат частично и в кръвоносните 

капиляри, преминават бързо през лимфните съдове и възли , и биха могли да 

маркират и лимфни възли от следващи нива. Следователно маркираните с 

радионуклид свързан с колоидален носител възли е по -вероятно да бъдат 

истинските СЛВ. Маркираните с багрило възли от друга страна вероятно 
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могат да включват и възли, които не са сентинелни. Това води до по -ниски 

показатели за ефективност при метода с багрила.  

Едно от основните преимущества на маркирането с багрило , когато е 

въведено в оперативната практика,  е възможността да се извършва 

интраоперативно поради бързото придвижване на багрилото и оцветяване на 

лимфните възли. В настоящето проучване за първи път доказахме, че 99mTc-

nanocoll също може да се прилага самостоятелно интраоперативно, като 30 

минути след инжектирането СЛВ могат да бъдат идентифицирани , и 

получихме 96,87% успеваемост. Установихме, че най-много идентифицирани 

СЛВ – 71,26% (62 от 87) са от I-во ниво. Във второ ниво са установени общо 

25 ЛВ (28,74%). Следователно можем да направим извода, че сентинелните 

възли са в близко разположените параколични/параректални групи, но не 

трябва да се изключва възможността от откриване на СЛВ и от II -ро ниво. 

Независимо от по-бавното придвижване на nanocoll през лимфните пътища, 

малкото разстояние между тумора и РЛВ (от порядъка на сантиметри) 

позволява детекцията да се извърши след 30 минути, което ни позволява 

маркирането да се извършва в хода на оперативната интервенция и въведохме 

еднодневен протокол.  

Инжектирането на радиофармацевтици интраоперативно може да се 

извършва по същия начин както и на багрилата. Използвали сме субсерозно 

инжектиране след лапаротомията и субмукозно през провизорна колотомия 

или трансанално. Субмукозното трансанално инжектиране е подходящо при 

ниски ректални тумори. При всички останали случаи субсерозното 

инжектиране се предпочита пред субмукозното за избягване на бактериална 

контаминация. Субмукозно инжектиране през провизорна колотомия беше 

предпочетено само при малки тумори разположени към мезото, до които няма 

достъп през серозата.  

С оглед широкото навлизане на лапароскопските операции при КРК, 

високоефективна техника за маркиране на СЛВ трябва да може да се прилага 

и при тях. Разработената от нас техника позволи да приложим  метода и при 

лапароскопски интервенции. При ниски ректални тумори инжектирането се 

извършваше субмукозно трансанално, а във всички останали случаи 

субсерозно чрез пункция на кормената стена със спинална игла направлявана 

с граспер. Необходимо е допълнително внимание да не се получи разлив на 

радиофармацевтика в коремната кухина, което ще затрудни детекцията. 

Установихме, че технически интраоперативното маркиране с радионуклиди 

на СЛВ при КРК може да се прилага и при лапароскопски интервенции. 

Необходимо е единствено наличието на лапароскопска гама -сонда с по-

голяма дължина и по-малък диаметър позволяващ въвеждането ѝ през 

троакар.  

Прилагането на багрила дава предимство за директна визуална 

идентификация на маркираните ЛВ, но има редица недостатъци:  

1. При пациенти с обезитас и обилна мастна тъкан в мезото 

визуалната идентификация е затруднена. При използване на радионуклиди 

този проблем е липсва. ЛВ натрупали радионуклида се идентифицират не 

визуално, а с помощта на гама-сонда, дори и когато са покрити под дебел 

слой тъкани, което намалява субективността в оценката на ЛВ. 

2.  Синьото оцветяване на тъканите от багрилото може да бъде 

и недостатък. При инжектиране на по -голямо количество или разлив извън 
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инжекционното място оперативното поле се компрометира визуално и се 

затруднява цялата интервенция. Разтворът на 99mTc-nanocoll е прозрачен и 

при евентуален разлив ще се компрометира единствено детекцията на СВЛ, 

като няма да се промени визуално оперативното поле. Ние изградихме 

методологичен подход за избягване на разливане на маркиращата субстанция , 

установявайки, че не трябва да се инжектират повече от 0,25 мл на едно място 

и при изваждане на иглата трябва да се упражнява лек вакуум с буталото на 

спринцовката. Това е особено важно при лапароскопски интервенции, където 

разлятото количество по-трудно се отмива и аспирира.  

Натрупаните количества радионуклид в СЛВ са достатъчни за лесна и 

точна детекция. Средната стойност на фонова активност е 35 counts/sec (10 -

50). Установихме, че средната стойност на отдиференциране на СЛВ от 

оперативния спесимен е 1618 counts/sec (350-5100). Разликата в активността 

СЛВ/фон е достатъчна. Детекцията на СЛВ близко до тумора може да бъде 

затруднена поради високата активност около инжекцинонните места – средно 

7645 counts/sec (6300-8200). Гама-сондата в тези случаи регистрира високата 

активност на тумора, която неколкократно надвишава тази на СЛВ. Затова 

препоръчваме след отстраняване на резекционния препарат всички ЛВ да 

бъдат отдисецирани и активността им да бъде измерена отново. Така могат 

да се открият маркирани възли, които не са установени интраоперативно. 

Детекцията на остатъчна активност  и евентуален аберантен дренаж трябва да 

се повтори след резекцията по същите причини.  

Относителен недостатък на метода с радионуклиди е ирационалния 

страх от йонизиращи лъчения (радиофобия) у пациента и персонала. 

Използваните радионуклиди и активности са минимални, съобразени с 

ALARA и утвърдени в протоколите на ЕС, както и публикувани в 

Националния стандарт по Нуклеарна медицина. За целите на изследването 

използваме 1,0 мл разтвор на NanoColl , маркиран с 99mTcO4 с активност 1-2 

mCi (37-74 MBq). Тази активност е минимум 5 до 10 пъти по -ниска, ако я 

съпоставим със стандартни и ежедневни сцинтиграфски изследвания. 

Енергията на фотоните от гама лъчението (140 keV) е също ниска в сравнение 

с други източници на гама лъчение, като има нисък йонизиращ ефект. 

Въведеният от нас  еднодневен протокол с инжектиране по време на 

оперативната интервенция позволява използването на най-ниски активности. 

Като се има предвид и че с отстраняване на резекционния препара т реално се 

отстраняват тъканите, в които е наличен радионуклида, лъчевото натоварване 

и за пациента, и за персонала, е изключително ниско съпоставено с други 

диагностични процедури включващи йонизираща радиация и не налага 

допълнителни предпазни средства за работа с йонизиращи лъчения.  

За разлика от метода с багрила, използването на радионуклиди за маркиране на 

СЛВ изисква допълнителна апаратура и Клиника по Нуклеарна Медицина. Това не 

може да се счита за недостатък, тъй като лечението на онкологичните заболявания 

следва да се извършва във високоспециализирани лечебни заведения, предлагащи 

комплексно лечение, за които наличието на Клиника по Нуклеарна Медицина е 

задължителна. 
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5.4. Заключение 

 

Маркирането и изследването на СЛВ при КРК позволява по-добро стадиране 

без да има негативни последици за пациентите. Не се препоръчва ограничаване на 

обема на лимфната дисекция, а при наличие на аберантен лимфен дренаж, същата 

може да бъде разширена. 

В настоящето проучване модифицирахме описаните в литературата методи за 

маркиране на СЛВ при КРК, като въведохме еднодневен протокол с интраоперативно 

инжектиране на радиофармацевтика и детекция на СЛВ. Установихме и показателите 

за диагностична и стадираща ефективност на метода, като ги сравнихме с тези на 

метода за маркиране на СЛВ с багрило. При съпоставим брой маркирани СЛВ и 

успеваемост, установихме по-добри показатели на метода с радионуклиди. 

Можем да препоръчаме въвеждането в рутинната практика на метода за 

интраоперативно маркиране с радионуклиди и детекция с хирургична гама-сонда на 

СЛВ при КРК с цел подобряване на интраоперативното стадиране и диагностика, и 

последващо прецизиране на адювантното лечение, както при отворени, така и при 

лапароскопски интервенции. 
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6. Изводи:  

 

1.  Концепцията за СЛВ е валидна при КРК като подобрява стадирането с 

фокусирано изследване на малък брой ЛВ със специализирани методи, 

без ограничаване на лимфната дисекция, и позволява откриването на 

окултен аберентен лимфен дренаж.  

2.  Интраоперативното радионуклидно маркиране на СЛВ показа  

технически преимущества, непроменяйки цвета на оперативното поле, 

откривайки в по-голяма степен истинските СЛВ, както и по -висока 

диагностична ефективност: 83,33% спрямо 75% чувствителност, 

96,77% спрямо 93,80% точност, 96,15% спрямо 92,31% ОПС и 0,833 

спрямо 0,750 индекс на Youden, спрямо метода с багрила.  

3. Еднодневният протокол успешно може да се прилага при отворени и 

лапароскопски интервенции с минимизиране на дозата на 

инжектирания РФ и пренебрежимо лъчево натоварване на пациента и 

персонала.  

4.  Най-често СЛВ при КРК се откриват в близко разположените до 

тумора ЛВ от I-во ниво.  

5. Методът за интраоперативно маркиране на СЛВ с радионуклиди при 

КРК може да се въведе в рутинната практика като по -високо ефективен 

спрямо метода с багрила.  
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7. Предложения за приноси 

 

I. Теоретични приноси:  

1. Задълбочено изучаване на лимфния дренаж на коло -ректалния 

карцином, с посочване на нов подход в стадирането и изграждането на 

оперативната и комплексно-терапевтичната стратегия за по-висока 

преживяемост, подобрена прогноза и качество на живот на болните.  

2. Концепцията за СЛВ е валидна и при рак на колона и ректума с 

подобряване на стадирането.  

 

       II. Методологични приноси:  

1. Въвежда се модифициран по-точен метод за маркиране на СЛВ с 

радиофармацевтици за интраоперативно стадиране в хода на 

оперативното лечение на болни с коло -ректален карцином.  

2. Сравнява се технологичната и  диагностична точност на два метода за 

откриване на СЛВ, като се проучва и посочва по-високата ефективност 

при радионуклидно маркираните спрямо багрилно оцветените СЛВ.  

3. Методологично се минимизира радиоактивния фон и лъчевото 

натоварване на пациента и персонала с изграждане на еднодневен 

оперативен протокол с радиомаркирани СЛВ.  

 

III. Клинико-практически приноси:  

1. В клиничната практика се въвежда еднодневен протокол за по -

прецизно стадиране на категория N в хода на оперативното лечение на 

КРК и се намалява престоя на пациентите в болнична обстановка.  

2. Въведен е по-точен стадиращ метод, приложим както при отворени, 

така и при най-съвременни ендоскопски операции за лечение на КРК.  

3. При въведения интраоперативен стадиращ метод с детекция на 

радионуклидно маркирани СЛВ е избегнато артефактното цветно 

зацапване на оперативното поле и е минимизиране лъчевото 

натоварване на пациентите и персонала.  
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