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RECIST-(Response Evaluation Criteria In Solid Tumors ) 

to zbiór zasad określających odpowiedź na zastosowane leczenie u pacjenta z chorobą nowotworową, 
opublikowany w 2000 roku, aktualizowany w 2009 -RECIST 1.1.

    -  celem określania skuteczności leczenia przeciwnowotworowego w badaniach klinicznych, 
a także czasu do progresji

-   w codziennej praktyce klinicznej - podstawa do podejmowania decyzji terapeutycznych

RECIST "radiologiczny"
ocena odpowiedzi na leczenie = porównywanie kolejnych badań 

po co oceniamy odpowiedz na leczenie?



JAKIE BADANIA OBRAZOWE ?
         TK, MR, RTG, USG, FDG-PET

TK  –  jest obecnie powszechnie dostępną i łatwo powtarzalną 
metodą diagnostyczną mierzenia wybranych zmian. Zmiany 
targetowe muszą mieć min. 10mm w najdłuższym wymiarze na 
przekroju poprzecznym , przy gr. warstwy 5mm. 

MR  – metoda z wyboru dla oceny guzów mózgu, może być     
stosowana we wszystkich narządach za wyjątkiem płuc.Wymiary 
zmian targetowych jak w badaniu TK. Zmiany targetowe muszą 
mieć min. 10mm w najdłuższym wymiarze

FDG-PET do wykrywania i oceny charakteru nowych zmian np. 
uwidocznionych w badaniu TK (PERCIST)

RTG - nie jest preferowane bo nie jesteśmy w stanie uniknąć 
sumacji cieni, może być dopuszczalne do oceny zmian dobrze 
odgraniczonych, otoczonych przez powietrzną tkankę płucną. 
Zmiana mierzalna ≥ 20mm 

USG – wyjątkowo, zamiast badania klinicznego  np. guzki 
tarczycy, 



RECIST

zmiany targetowe zmiany nietargetowe

zmiany mierzalne
zmiany mierzalne, 

zmiany niemierzalne

nowe ogniska



zmiany mierzalne
►największy wymiar w płaszczyźnie porzecznej                                                     
≥ 10 mm w TK spiralnym (gr. warstwy do 5mm) i w 
MR

► ≥ 20 mm w RTG klatki piersiowej

► Węzły chłonne są brane pod uwagę!
norma: w osi krótkiej <10 mm
Target/zmiana mierzalna: w osi krótkiej ≥ 15 mm 



zmiany niemierzalne
►max. wymiar w płaszczyźnie poprzecznej < 10 mm 
   w. chłonny - zmiana niemierzalna: w osi krótkiej  10-15 mm 
              
► naciek opon mózgowo-rdzeniowych, płyn /naciek w jamie 
opłucnej,  osierdziu, otrzewnej, rak zapalny piersi, nacieki 
limfatyczne skóry, płuc, powiększenie narządów, nacieki 
otrzewnej, przerzuty do kości 



  

przerzuty w kościach - zasadniczo niemierzalne, ale...

niemierzalne
mierzalne



Zmiany targetowe

* Spełnione warunki zmiany mierzalnej

* Zmiana targetowa nie musi być zmianą największą, przy wyborze należy 
uwzględnić „łatwość” jej monitorowania 

* Wybieramy maksymalnie pięć zmian targetowych, z czego do dwóch na jeden 
narząd (5/2)

* Suma najdłuższych wymiarów wszystkich zmian targetowych w płaszczyźnie 
poprzecznej stanowi punkt odniesienia ( 100%) dla kolejnych badań. 

* Węzeł chłonny może być wybrany jako target ( UWAGA - wielkość 
pojedynczego węzła ≥ 15mm w krótkiej osi na przekroju poprzecznym, jeśli pakiet 
to najdłuższy wymiar w płaszczyźnie poprzecznej)



kategorie odpowiedzi na leczenie zmian targetowych  

Regresja całkowita (CR) – zniknięcie wszystkich zmian + wymiar wszystkich 
węzłów chłonnych poniżej 10mm w osi krótkiej. Obowiązuje podawanie cały czas wymiaru  
węzła, nawet jeśli jego wymiar zmniejszył się poniżej 10mm a więc węzeł osiągnął CR. 

Częściowa regresja (PR) 
zmniejszenie przynajmniej o 30% sumy wymiarów z uwzględnieniem węzłów chłonnych, 
określane w stosunku do wyjściowej sumy wymiarów

 

Stabilizacja nie spełnione warunki dla częściowej regresji ani dla progresji

Progresja  wzrost sumy wymiarów  o minimum 20% w stosunku do badania, w którym    
       zmiany były najmniejsze, 

                      ale wymagany jest bezwzględny wzrost sumy wymiarów o min 5mm
                      pojawienie się nowej zmiany
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 Regresja całkowita (CR) – zniknięcie wszystkich zmian niemierzalnych + 
wymiar wszystkich węzłów chłonnych poniżej 10mm w osi krótkiej 

 Non-CR/Non-PD – przetrwanie jednej lub więcej zmian i/lub  utrzymujący się 
podwyższony poziom markera guza.

Progresja (PD) – jednoznaczna progresja zmian niemierzalnych lub  pojawienie 
się jednej lub więcej nowych zmian.

                 płyn w opłucnej / otrzewnej: śladowy  dużo,
                 naciek: ograniczony  rozległy 

            Nie ma pojęcia częściowej regresji (PR)

Odpowiedź na leczenie-zmiany niemierzalne

Pacjentka z rakiem 
jajnika, pojawienie się 

płynu i nacieków w 
otrzewnej w kolejnym 

badaniu.



zmiany targetowe zmiany nietargetowe nowe 
ognisko

całościowa 
odpowiedz

CR (całkowita odpowiedz) CR - CR

CR(całkowita odpowiedz) non CR non PD - PR

CR(całkowita odpowiedz) PD -/+ PD

PR (częściowa odpowiedz) non CR non PD - PR

PR (częściowa odpowiedz) PD -/+ PD

PD (progresja) non CR non PD -/+ PD

Odpowiedź na leczenie



Nasze problemy i... niedoskonałość 
RECIST

- RECIST - czy jeden wymiar to zawsze wystarczy? 



.
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Nasze problemy i... niedoskonałość RECIST

nie wszystkich tę sama miarą 

Nie dla;
GIST - kryteria Choi, nie RECIST
chłoniaków, mesotheliomy, HCC



w. chł< 15mm
 w. chł≥ 15mm

zmiany targetowe zmiany nietargetowe
zmiany mierzalne

zmiany mierzalne, 
zmiany niemierzalne

nowe ogniska

Pamiętaj:) 

>10mm

5/2

< 10 mm 

łatwośc monitorowania
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"RECIST  is simple. Using RECIST is not"


