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Введення. Пухлини шлунку і надалі залишаються однією з найбільш
гострих медичних проблем, переважна кількість хворих з цією пато-
логією виявляється в задавнених стадіях. Найбільш висока захворю-
ваність раком шлунку відмічається в Японії, Китаї, Польщі, країнах Ла-
тинської Америки. Країни СНД також відносяться до регіонів з високою
захворюваністю: новоутворення шлунку серед інших пухлин складає до
20% [1,3]. Майже 40% онкологічних хворих в Україні помирає вже про-
тягом року після встановлення діагнозу [3]. В більшості випадків мож-
ливість проведення лікування (місцевого — хірургічного, променевого
або загального — хіміотерапевтичного чи комбінованого) і його прогноз
знаходяться в прямій залежності від стадії розвитку захворювання,в то-
му числі від наявності чи відсутності метастазування [4].

Матеріал і методи. З метою визначення можливостей комп'ютер-
но-томографічної діагностики пухлин шлунку та виявлення метастазів в
відділі променевої діагностики Чернівецького обласного медичного діаг-
ностичного центру обстежено 104 хворих направлених з лікувально-
профілактичних закладів міста і області та прилягаючих районів інших
областей. Обстеження про-водилося на комп'ютерному томографі
"SOMATOM - CRX" фірми SIEMENS по розробленій нами методиці [2].

Результати. Локалізація первинного пухлинного утворення по
відділам шлунку була слідуюча: кардіальний відділ і дно шлунку — 21
(20,2%),тіло шлунку — 45 (43,3%) та антральний і пілоричний відділи в
38 (36,5%) випадках. Серед всіх локалізацій в 42 випадках виявлено пе-
реважно ендофітне розповсюдження новоутворення,що складає 40,4%.
Враховуючи товщину стінки шлунку,розміри пухлини та поширення її по
стінці і на довколишні органи та структури, діагностовано слідуючу
кількість новоутворень по стадіям розвитку злоякісного процесу по
системі Т N М: І ст. - 1 (0,9%); II ст. - 10 (9,6%); III ст. - 39 (37,5%);
IV ст. - 54 (52%);

В залежності від локалізації пухлинного утворення в 65 хворих
(62,5%) виявлено контактне розповсюдження на оточуючі органи та
структури. Так,при пухлинах верхніх відділів шлунку в 9 (8,7%) випад-
ках виявлено проростання на стравохід, в 3 (2,9%)— діафрагму, і в 2
(1,9%)— ліву долю печінки. Новоутворення тіла шлунку частіше інвазу-
вали малий сальник — в 18(17,3%), тіло підшлункової залози — в 10
(9,6%) та селезінковий кут товстої кишки — в 2(1,9%) випадках. Пухлин-
не ураження антрального і пілоричного відділів шлунку в 20 (19,2%) ви-
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падках проростали в lig. hepatogastricum і lig.hepatoduodenalis, а в 8
(7,7%) випадках виявлена інвазія головки підшлункової залози і в З
(2,9%) ободової кишки,а в 1 (0,9%) випадку виявлено розповсюдження
пухлини на 12-цятипалу кишку.

При визначенні стадії розвитку захворювання важливе значення має
виявлення регіонарних та віддалених метастазів. При наявності пухли-
ни, виявлення збільшених парагастарльних лімфовузлів до 0,7-1см
розцінювалося як специфічне ураження. В 93 хворих (89,4%) при об-
стеженні виявлено ураження регіонарних лімфовузлів: в залежності від
локалізації — по малій і великій кривині, вздовжлівої шлункової,загаль-
ної печінкової, селезінкової та черевної артерій на відстані до 3 см від
краю новоутворення в шлунку. Збільшення парагастальних лімфовузлів
на відстані більше 3 см та інших груп,в тому числі гепатодуоденальних,
ретропанкреатичних.мезентеріальних та інших трактовано як віддалене
метастазування.

В залежності від локалізаціі пухлини по відділам шлунку виявлена
слідуюча частота лімфогенного метастазування: дно і кардіальний
відділ — 19 (20,4%); тіло шлунка — 44 (47,3%); антральний і пілоричний
відділи - ЗО (32,3%).

Гематогенно новоутворення шлунку частіше метастазують в печінку,
підшлункову залозу.очеревину і легені. По даним наших досліджень,ме-
тастатичне ураження печінки виявлено в 39 (37,5%),підшлункової зало-
зи — в 20 (19,2%),очеревини і сальника — в 15 (14,4%),легенів — в 6
(5,8%),наднирників — в 3 (2,9%),головного мозку— 1 (0,9%) випадках.

Висновки. Аналізуючи виявлені патологічні зміни при комп'ютерно-
томографічному обстеженні хворих з пухлинним ураженням шлунку,
констатована переважна більшість неоперабельних випадків, що
пов'язано з пізньою діагностикою цієї патології (III-IV стадії). При
комп'ютерній томографії можна одержати достовірну інформацію про
розміри і характер поширення новоутворень шлунку, виявлення
регіонарних і віддалених метастазів. КТ може успішно використовува-
тися в доопераційному визначенні стадії пухлинного процесу.
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ДОППЛЕРОВСКИМ КАРТИРОВАНИЕМ
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Введение. Повышение эффективности дооперационной диффе-
ренциальной диагностики объемных образований молочной железы
(МЖ) остается одной из самых трудных и важных проблем современ-
ной маммологии. Определенные перспективы ее решения открывают-
ся в связи с все более широким применением в практике метода цвет-
ного допплеровского картирования (ЦДК) [1]. Вместе с тем,применяя
этот метод отдельные авторы используют различные параметры для
оценки кровотока [2,3], и данные их исследований достаточно проти-
воречивы [4],следствием чего является высокая противоречивость по-
лученных результатов. Данная работа посвящена оценке диагностиче-
ских возможностей ультразвукового исследования (УЗИ) с ЦДК в диф-
ференциации пальпируемых образований МЖ.

Материал и методы. В работу включены данные результатов УЗИ
с ЦДК 200 женщин, выполненных в Украинском НИИ онкологии и ра-
диологии (УНИИОР) в 1997-1998 гг. Обследованные пациентки были
распределены на две группы. В первую группу вошли 120 больных ра-
ком молочной железы (РМЖ).из них 109 — с узловой формой, 11 — с
отечно-инфильтративной формой. Во вторую группу (80 женщин) во-
шли больные с заболеваниями неонкологического характера, из них
30 — с кистами,29 — с фиброаденомами,9 — с липомами, 12— с оча-
говыми маститами. Помимо обще клинических исследований, всем
больным проводились маммография, УЗИ с ЦДК МЖ и регионарных
лимфатических узлов. Диагнозы во всех случаях морфологически ве-
рифицированы.

УЗИ с ЦДК проводилось на аппарате фирмы ATL (США),модель HDI
3000 электронным датчиком 7,5-10 МГц. Васкуляризация пальпируе-
мых образований МЖ оценивалась в соответствии с критериями Мар-
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