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Введення. Точне визначення поширення раку легень, зокрема його
периферичної форми, є найвагомішим фактором операбельності та
прогнозу захворювання. У зв'язку з цим пошук та розробка ефективних
методів діагностики мають важливе клінічне значення [1,2]. Із усіх про-
меневих методів діагностики раку легень перевага багатьма авторами
віддається спіральній комп'ютерній та магнітно-резонансній томографії
[3,4,5].

Матеріали і методи. З метою порівняльного вивчення можливостей
спіральної комп'ютерної (СКТ) та магнітно-резонансної томографії
(МРТ) в оцінці поширення периферичного раку легень нами було обсте-
жено 17 хворих віком від 43 до 65 років,у тому числі 12 (71%) чоловічої
та 5 (29%) жіночої статі на різних стадіях процесу. Результати
дослідження були верифіковані при оперативному лікуванні і біопсіях.
СКТ проводили на томографі «Xpress HS-1» фірми «Toshiba», Японія з
товщиною зрізів 4-5 мм. і томографічним кроком 1:1. МРТ проводили на
апараті MRT-50A цієї ж фірми, з надпровідним магнітом напруженістю
поля 0,5 Тесла, в аксіальній, фронтальній та сагітальній площинах з ЕКГ
синхронізацією,отримуючи переважно Т1 -зважені зображення.

Результати. Одержані результати дослідження приведені в нижче-
поданій таблиці.

Таблиця
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процесу
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класифікації
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T2N1M0 (2)

T3N0-2M0 (ЗА)

T3N3M0 (ЗВ)

Всього:

Число
хворих

2

5

8

2

17

Розподіл

% д о
загального

числа
хворих

11,8

29,4

47,0

11,8

100

хворих

Число збігу
результатів
СКТ та МРТ

3 КЛІНІЧНИМИ
даними при

визначенні стадії

СКТ

2

5

6

2

15

МРТ

0

5

7

1

13

% збігу до
загального

числа хворих

СКТ

11,8

29,4

35,3

11,8

88,3

МРТ

0

29,4

41,2

5,9

76,5
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Із таблиці видно, що МРТ була не інформативною у двох випадках,
коли діаметр пухлини був < 3 см.,тобто при першій стадії. Причиною
цього були артефакти та нечіткість анатомічних структур,зумовлені ди-
хальними та серцевими рухами. В свою чергу більша просторова
вирішувальна здатність, відсутність вищевказаних артефактів, та виклю-
чення позиційних пропусків, давали змогу при СКТ чітко визначати не-
великі пухлини діаметром від 2 до 3 см. При МРТ одержували ана-
логічну анатомічну інформацію як і при СКТ відносно збільшених лімфо-
вузлів. В одному випадку нечіткі контури декількох малих вузлів діаме-
тром біля 1 см, через низьку розрізнювальну просторову здатність
сприймалися за один збільшений лімфовузол. МРТ не могла такожвиз-
начати кальцифікацію лімфовузлів, що може мати важливе діагностичне
значення. Інвазія грудної стінки,особливо початкова,краще визначалась
при МРТ. Проявами її було руйнування тонкого шару екстраплевраль-
ного жиру,розташованого під пристінковою плеврою. При СКТ цей шар
було видно гірше. У той же час руйнування ребер,крайова деструкція,
краще визначалася при СКТ. Великою перевагою МРТ була можливість,
використовуючи багатоплощинні зрізи, демонструвати співвідношення
між вузлом пухлини та головними васкулярними структурами, оскільки
МРТ дає хороший контраст міжослабленим сигналом кровоносних су-
дин та високоінтенсивним сигналом від медиастинального жиру. МРТ і
СКТ мали одинакові обмеження міждиференційною діагностикою по-
чаткової інвазії медиастинольної і костальної плеври та змінами реак-
тивного, спайочного характеру, що було причиною неправильного за-
ключения у двох випадках.

Висновки. СКТ та МРТ являються високоінформативними метода-
ми у визначенні поширення периферичного раку легень. Точність їх
відповідно складала 88,3% і 76,5%. На наш погляд МРТ повинна вико-
ристовуватися як допоміжний метод при невизначених даних комп'ю-
терної томографії для оцінки операбельності процесу,тобто у визначені
ЗА-ЗВ стадій.
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