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Введення. Рак легень посідає одне із перших місць в структурі он-
кологічної смертності [1]. Невірне визначення поширення цього захво-
рювання приводить до низької ефективності його лікування. Так, показ-
ник резектабельності в уперше зареєстрованих хворих на центральний
рак легень складає лише 13% [2]. В останні роки все більшого засто-
сування для оцінки поширення раку легень за Міжнародною системою
TNM знаходять високошвидкісні спіральні комп'ютерні томографи і нові
неіонні рентгеноконтрастні препарати [4].

Матеріал і методи. З метою вивчення можливостей комп'ютерно-
томографічної ангіографії (КТА) у визначенні поширення центрального
раку легень нами було обстежено 20 хворих з центральним раком ле-
гень віком від 45 до 70 років,у тому числі 13 (65%) чоловічої і 7 (35%)
жіночої статі. Результати 15 досліджень (75%) верифіковані при опера-
тивних втручаннях, в 5 випадках (25%) підтвердженні при автопсіях.
Визначення стадії раку легень проводили відповідно до класифікації
TNM. Обстеження виконували на спіральному комп'ютерному томо-
графі (СКТ) «Xpress HS-1» фірми «Toshiba», Японія. Матриця складала
512 х 512 елементів зображення, напруга генерування рентгенівського
випромінювання 120 кВ,експозиція 210 мАс. Загальний час сканування
зони інтересу складав 24-32 секунди. КТА виконували автоматичним
ін'єктором «Medrad-5», шляхом введення в ліктьову вену болюса кон-
трастної речовини (Омніпак - 240 mgl/ml) об'ємом 100-150 мл. із
швидкістю 2-3 мл/с. Час затримки складав 30-40 сек.,товщина зрізу
4-5мм.,томографічний крок 1:1. Усім хворим попередньо було прове-
дено повне клінічне,а такожзвичайне рентгенологічне та ендоскопічне
обстеження.

Результати. Одержані при КТАрезультати дослідження приведені в
нижчеподаній таблиці.

При КТА в усіх випадках чітко було видно просвіти та контури судин
середостіння і воріт легень. На фоні контрастного підсилення судин пух-
линний вузол виявляли головним чином лише при екзобронхіальній та
змішаній формах росту, котрі траплялися переважно при 3-й стадії раку
легень. Розміри виявлених при цьому пухлин складали від 15 до 50 мм.

Найбільші труднощі були у визначенні стадій ЗАІ ЗВ.які передбача-
ють межу розділу міжоперабельними та не операбельними формами.

Про можливість медиастинальної інвазії — (3 — 15% хворих) судили
по відсутності жирових прошарків,деформації та нечіткості контурів су-
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Розподіл хворих
Таблиця

Стадія процесу
по класифікації

(TNM)

T1N0M0 (1)

T1-2N1M0 (2)

T3N2M0 (ЗА)

T3-4N3M0 (ЗВ)

Всього:

Число
хворих

3

10

5

2

20

%до
загального

числа
хворих

15

50

25

10

100

Число збігу
результатів КТА
і клінічних даних
при визначенні

стадії

п = 2

п = 10

п = 3

п = 1

п = 16

% збігу до
загального

числа
хворих

10

10

15

5

80

дин та органних структур. Для визначення метастатично збільшених
лімфовузлів розмір в 10 мм по короткій вісі припускали як стандартний
для неуражених лімфовузлів. На наш погляд, вимірювання лімфовузлів
по короткій вісі є більш переконливим, оскільки цей розмір не змі-
нюється залежно від орієнтації вузла в площині зрізу.

Як видно із вище приведеної таблиці, КТА виявилась неінформатив-
ною у 4 хворих. У 2 випадках мало місце локальне здавлення судин,пе-
реважно гілок легеневих артерій, без інвазії в них вузла пухлини. При
цьому протяжність звуженої ділянки судини не перевищувала 25 мм.що
співпадає з даними інших дослідників [3]. В 2 випадках за даними КТА
неможливо було відрізнити вузол пухлини від конгломерату збільшених
лімфатичних вузлів у воротах легень.

Висновки. Аналіз одержаних даних показав високу ефективність
КТАу візуалізації магістральних судин грудної клітки. У випадках обме-
женого контакту (< 25 мм), пухлини з судинами середостіння КТА не
дозволяє чітко визначати інвазію останніх. Точність КТАсклала 80%, КТА
повинна проводитись в усіх випадках при підозрі на центральний рак
легень.
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