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ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА
РЕГІОНАРНИХ МЕТАСТАЗІВ У ХВОРИХ

НА ГЕРМІНАТИВНІ ПУХЛИНИ ЯЄЧКА

Щербіна О.В., Савран М.В.
(Київ)

Введення. Гермінативні пухлини яєчка мають ряд специфічних
особливостей,які визначають їх особливе місце серед злоякісних ново-
утворень. Це такі особливості,як: ураження чоловіків переважно моло-
дого репродуктивного віку, надзвичайна злоякісність, особливо не-
семіномних пухлин, швидке метастазування в регіонарні лімфовузли та
віддалені органи, четверте місце серед причин смертності від зло-
якісних новоутворень у чоловіків в віці 25-35 років [1,2]. В останні де-
сятиріччя спостерігається тенденція до збільшення захворюваності на
пухлини яєчка. При первинному зверненні до лікаря більше третини
хворих мають регіонарні або віддалені метастази [3,4]. Тактика лікуван-
ня визначається своєчасністю діагностики метастазів. Проблема ліку-
вання пухлин яєчка в значній мірі визначається профілактикою та ліку-
ванням їх метастазів. Метастази пухлин яєчка уражають лімфатичні вуз-
ли значно раніше, ніж вони виявляються клінічно, що підтверджується
при лімфаденектомії рядом авторів [5,6]. Труднощі діагностики мета-
статичного ураження регіонарних лімфовузлів при пухлинах яєчка обу-
мовлюють необхідність впровадження в практику сучасних висо-
коінформативних методів дослідження лімфатичної системи [7,8].
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Мета роботи — аналіз можливостей лімфосцинтиграфії.однофотон-
ної емісійної комп»ютерної томографії (ОФЕКТ), ультразвукової діагно-
стики та комп'ютерної томографії в діагностиці регіонарних метастазів
у хворих з пухлинами яєчка.

Матеріал і методи. Всього радіонуклідними методами обстежено
80 хворих з несеміномними пухлинами та пухлинами неоднорідної бу-
дови і 68 хворих на семіномні пухлини. При цьому у хворих з не-
семіномними пухлинами та пухлинами неоднорідної будови проведено
такі обстеження: у 20 хворих — тільки непряму радіонуклідну лімфо-
графію,у 25 — тільки позитивну лімфосцинтиграфію,у 35 — обстеження
з поєднанням обох методів. Загалом проведено 115 досліджень: непря-
мих радіонуклідних лімфографій — 55,позитивних лімфосцинтиграфій —
60. У хворих на семіномні пухлини непряму радіонуклідну лімфографію
проведено 24 пацієнтам,позитивну лімфосцинтиграфію — 19,ОФЕКТ —
25. Ультразвукове дослідження виконане у 92, комп'ютерна томогра-
фія — у 106 хворих з несеміномними пухлинами та пухлинами неод-
норідної будови. У всіх хворих з несеміномними пухлинами та пухлина-
ми неоднорідної будови,а такожу 6 хворих на анапластичну семіному
виконано трансабдомінальну заочеревинну лімфаденектомію з наступ-
ним гістологічним дослідженням видалених лімфатичних вузлів. За
іншими хворими проводили динамічне спостереження, зважали на
ефективність проведених лікувальних заходів. Непряму радіонуклідну
лімфографію, позитивну лімфосцинтиграфію, ОФЕКТ виконували на од-
нофотонних емісійних комп»ютерних томографах «Elscint APEX SP-6»
(Ізраїль) та ГКС-301Т (Україна).

Радіофармпрепарати застосовували для позитивної лімфосцинти-
графії та ОФЕКТ - 99тТс-пертехнетат (Росія,Узбекистан); для непрямої
радіонуклідної лімфографії — лімфоцис ( ТСК-17) фірми «CIS» (Фран-
ція), мічений технецієм та 198Аи-комізол (Росія, Узбекистан). 99тТс-
пертехнетат вводили в вену через ЗО хвилин після перорального прий-
ому перхлорату калію або амонію для блокади щитовидної,слинних за-
лоз та залоз слизової оболонки шлунку активністю 300-400 МБк. Сцин-
тиграфію та ОФЕКТ виконували через 20 хвилин. 99тТс-лімфоцис та
198Аи-комізол вводили підшкірно в перший міжпальцевий проміжок
обох ступнів активністю відповідно 74-111 МБк та 7,4-11,1 МБк.
Дослідження виконували через 3-4 години після ін'єкції 99тТс-лімфо-
цису та через 24 години — після ін'єкції 198Аи-комізолу.

Ультразвукове дослідження виконували на апараті «AlokaSSD-650»
(Японія); комп'ютерну томографію — на апараті III покоління «Somatom
CR» фірми «Siemens» (Німеччина).

Результати. У хворих з несеміномними пухлинами та пухлинами
неоднорідної будови при проведенні непрямої радіонуклідної лімфо-
графії одержано 15 істиннонегативних,31 істиннопозитивних.6 хибно-
негативних та 3 хибнопозитивних результати, при позитивній лімфос-
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цинтиграфії — 13 істиннонегативних, 38 істиннопозитивних,7 хибноне-
гативних,2 хибнопозитивних результати. При поєднанні обох методів
лімфосцинтиграфії одержано: у 7 хворих — істиннонегативні результа-
ти,у 23 — істиннопозитивні.в 4 — хибнонегативні та у 1 хворого — хиб-
нопозитивний результат. Чутливість,специфічність та діагностична віро-
гідність склали відповідно: 83,8%,83,3%,83,6% (при проведенні непря-
мої радіонуклідної лімфографії); 84,4%, 86,7%, 85,0% (при проведенні
позитивної лімфосцинтиграфії); 85,2%, 87,5%, 85,7% (при поєднанні
обох методів).

У хворих на семіномні пухлини при проведенні непрямої радіо-
нуклідної лімфографії отримано 11 істиннонегативних, 9 істиннопози-
тивних^ хибнонегативних та 2 хибнопозитивних результати. При пози-
тивній лімфосцинтиграфії отримано 6 істиннонегативних, 10 істиннопо-
зитивних,2 хибнонегативних та 1 хибнопозитивний результат. Показни-
ки чутливості, специфічності та діагностичної вірогідності склали
відповідно: 81,8%. 84,6%, 83,3% (при непрямій радіонуклідній лімфо-
графії); 83,3%,85,7%,84,2% (при позитивній лімфосцинтиграфії).

При проведенні ОФЕКТ отримано 7 істиннонегативних, 15 істиннопо-
зитивних,2 хибнонегативних та 1 хибнопозитивний результат. Показни-
ки чутливості, специфічності та діагностичної вірогідності склали
відповідно: 88,2%, 87,5%, 88,0%. При ультразвуковому дослідженні
одержано 19 істиннонегативних результатів, 51 — істиннопозитивних,
10 — хибнонегативних та 4 — хибнопозитивних. Показники чутливості,
специфічності та діагностичної вірогідності відповідно 83,6%, 82,6%,
83,3%. При проведенні комп'ютерної томографії одержали 32 істинно-
негативних, 64 істиннопозитивних, 7 хибнонегативних та 3 хибнопози-
тивних результати. Чутливість, специфічність та діагностична
вірогідність відповідно: 90,1%,91,4%,90,6%.

Слід відзначити, що при проведенні лімфосцинтиграфії та ОФЕКТ
променеві навантаження на організм пацієнтів невисокі, що дозволяє
проводити дослідження неодноразово на протязі року. Ефективна доза
при підшкірному введенні 7,4 МБк 198Аи-комізолу складає 6,36 мЗв,
при підшкірному введенні 74 МБк 99тТс-лімфоцису — 0,67 мЗв, при
внутрішньовенному введенні 300 МБк 99тТс-пертехнетату після прий-
ому блокуючого агента — 1,44 мЗв.що значно нижче граничного рівня
для пацієнтів категорії АД.

Висновки. Таким чином, вищевказані методи є достатньо чутливи-
ми тестами в діагностиці регіонарних метастазів пухлин яєчка. Серед
методів променевої діагностики найбільш точним методом є комп'ю-
терна томографія. Але не рекомендується застосовувати комп'ютерну
томографію в якості першого діагностичного тесту в зв'язку з великим
променевим навантаженням на організм та високою вартістю дослі-
дження. Лімфаденектомія залишається до цього часу найбільш надій-
ним методом встановлення стадії захворювання при пухлинах яєчка.
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Показання для застосування променевих методів діагностики: одер-
жання інформації про стан неуражених груплімфовузлів та лімфатичних
колатералей; визначення наявності та поширення метастатичного про-
цесу в лімфатичних вузлах; диференційна діагностика злоякісних та не-
злоякісних процесів в лімфатичних вузлах; визначення стадії процесу;
оцінка ефективності проведених лікувальних заходів, в першу чергу
променевої терапії; вибір оптимальних полів опромінення при плану-
ванні променевої терапії; своєчасна діагностика рецидивів метастатич-
ного ураження лімфатичних вузлів.
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