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В останнє десятиріччя спостерігається тенденція до збільшення числа 

онкологічних уражень прямої кишки. В структурі онкологічної захворюваності 

в Україні РПК посідає 5-6 місце і складає 19,7 випадків на 100 000 населення на 

рік, смертність – 12,1 випадків і посідає 3-4 місце. За даними Українського 

національного канцер-реєстру, у 32% пацієнтів при первинному зверненні 

діагностують занедбані випадки захворювання. Щодо Полтавської області, то у 

29,7% хворих пухлинний процес діагностується в ІІІ-IV стадіях [4].  

Відомо, що від 20% до 55% уперше зареєстрованих хворих на РПК мають 

віддалене метастатичне або місцеве інфільтративне поширення на сусідні 

органи й тканини, що не дозволяє використовувати хірургічне втручання на 

першому етапі лікування [18, 14, 1, 124, 172].  

З метою підвищення резектабельності пухлини у хворих на МП РПК 

застосовують неоад’ювантну хіміопроменеву терапію, що дозволяє, за рахунок 

зменшення розмірів пухлини і зв’язку з навколишніми органами, полегшити 

подальше виконання хірургічних втручань []. 

В такому разі особливу роль в онкопроктології відіграє визначення 

ступеня поширеності пухлинного процесу при плануванні неоад’ювантного 
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лікування місцевопоширеного раку прямої кишки за допомогою променевих 

методів [11].     

Тому метою нашого дослідження стало вивчення ролі та можливостей 

променевих методів дослідження, зокрема спіральної комп’ютерної томографії 

в діагностиці та стадіюванні місцевопоширеного РПК. 

Матеріал та методи.  

Для вирішення поставленої мети було піддано всебічному та 

комплексному обстеженню 85 хворих на місцевопоширений РПК, що 

знаходились на лікуванні в проктологічному відділенні та у відділенні 

променевої терапії Полтавського обласного клінічного онкологічного 

диспансеру.  

Серед обстежуваних пацієнтів кількість чоловіків склала 57,1%, жінок –  

42,9%.  Аналіз звітів та джерел літератури свідчить, що не існує єдиної думки 

щодо переважного ураження РПК чоловіків чи жінок. Разом з тим, за даними 

нашого дослідження, кількість хворих чоловіків у 1,3 рази вища, ніж жінок [39, 

70, 118, 162].  

  Вік обстежуваних пацієнтів складав від 34 до 85 років, середній вік 

складав 64,9±1,1 років, медіана – 65,0. Більшу частину хворих було 

зареєстровано у вікових категоріях 60-69 років –  (39,7%) та 70-79 років – 

(30,1%), що повністю корелює з даними більшості дослідників [8, 39, 52, 162, 

172].  

 Щодо окремих локалізацій РПК, то серед них переважну більшість 

складали хворі з ураженнями середньоампулярного (52,9%) та 

нижньоампулярного (41,2%) відділів прямої кишки. 

Всі досліджувані пацієнти на етапі обстеження мали верифікацію РПК 

гістологічно. В основному (62,5%), це були аденокарциноми різного ступеню 

диференціювання. Щодо стадій пухлинного процесу, то згідно міжнародної 

класифікаційної системи хвороб 7-ого перегляду, це були Т3-4N0M0, Т3-4N1M0 та 

Т3-4N2M0 стадії.  
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 Пацієнтів досліджували за допомогою методів променевої діагностики 

під час виконання комплексу первинного клініко-лабораторного, 

інструментального та променевого обстеження. Традиційне рентгенологічне 

дослідження було проведено усім хворим. Іригоскопія з одномоментним 

подвійним контрастуванням виконували на апаратах РУМ–20М-СГ312-5ПФ 

(Росія) та цифровому рентген-діагностичному комплексі (РДК). Спіральну 

комп’ютерну томографію проводили на апараті CT/e Dual фірми GE (США) у 

звичайному режимі за стандартними методиками.  

Результати та їх обговорення. 

При проведенні фіброколоноскопії 57 хворих на МПРПК з поширеністю 

процесу Т3 пухлина в просвіті прямої кишки візуалізувалася у всіх випадках, 

але при цьому у 28,1% осіб вдалося оцінити тільки дистальну частину процесу, 

що було пов’язане з вираженим стенозом просвіту кишки. Разом з тим при 

іригоскопії тільки у 3,5% хворих контраст далі стенозу не пройшов, що не 

дозволило візуалізувати всю протяжність ураження.  

До того ж при фіброколоноскопії протяжність пухлини по довжині кишки 

визначили у 73,6% осіб, при іригоскопії цей критерій вдалося визначити у 

96,5% хворих, проти 100% - при спіральній комп’ютерній томографії.  

Таким чином, не всі  методи дослідження дозволили оцінити протяжність 

ураження прямої кишки по довжині. Як правило, це було пов'язано зі значним 

ступенем стенозу просвіту кишки. І лише спіральна комп’ютерна томографія 

дозволила оцінити протяжність ураження стінки пухлинним процесом та 

ступінь стенозу практично у всіх пацієнтів. До того ж за даними СКТ було 

вірно встановлено тип росту пухлини: у 19,4% - ендофітний, у 21,0% - 

екзофітний, в інших випадках – змішаний тип росту.   

Далі оцінювали стан стінки кишки в зоні ураження та проростання 

параректальної клітковини пухлинним процесом, що має велике значення в 

плані вибору тактики подальшого лікування та вибору об’єму оперативного 

втручання. Візуалізувати  вказані променеві ознаки дозволяє лише СКТ.  
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Так, потовщення стінки прямої кишки  до 15-20мм визначалося у 54,4% 

хворих, більше 2см товщина стінки кишки була виявлена у 45,6%. Стан 

параректальної клітковини оцінювали лише за даними спіральної комп’ютерної 

томографії, як симптом тяжистості по зовнішньому контуру  кишки  в зоні 

пухлинного ураження у всіх хворих. Дана променева ознака являється 

патогномонічною у визначенні поширеності процесу Т3. На СКТ збільшені 

регіонарні лімфовузли виявлено у 42,1% випадках. Проростання в суміжні 

органи не визначали.  

Таким чином, спіральна комп'ютерна томографія має переваги перед 

іншими методами обстеження хворих на рак прямої кишки з поширеністю 

процесу Т3 на доопераційному етапі, пов’язані з її можливістю визначати 

протяжність поширення пухлини по окружності та довжині кишки, 

проростання пухлини у параректальну клітковину, візуалізувати збільшені 

лімфатичні вузли.  

При вивченні та аналізі комплексного дослідження 26 хворих з 

поширеністю процесу Т4 встановлено, що переважна кількість хворих на 

МПРПК (82,1%) за даними СКТ мали змішану та ендофітну форму пухлини.  

При цьому як і при стадії Т3 протяжність ураження по довжині кишки не 

завжди вдавалося оцінити загальноприйнятими методиками, значною частиною 

через виражений стеноз просвіту кишки. При фіброколоноскопії відсоток 

позитивного результату склав 46,4%, при іригоскопії - 89,4%. За даними СКТ 

вдалося оцінити протяжність пухлинного ураження у 100% випадків, не 

залежно від вираженості стенозу просвіту кишки. 

При визначенні симптому ураження пухлинним процесом стінки кишки 

по окружності при іригоскопії встановлено циркулярний ріст у 82,1% випадках. 

За даними ж СКТ виявлено циркулярний ріст у 75,0% хворих, а у 25,0% 

випадках це було асиметричне ураження по окружності стінки кишки. 

Практично всі хворі мали стенозування просвіту, його ступінь і протяжність 

також оцінювалася вищеописаними методами. З тих же причин не вдалося 

візуалізувати проксимальний край пухлини у 53,6% хворих при 
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фіброколоноскопії та у 10,7% – при іригоскопії. При чому тим пацієнтам, у 

яких протяжність стенозу і пухлинного ураження загальноприйнятими 

методиками оцінити не вдалося, спіральна комп’ютерна томографія дозволила 

визначити дану ознаку. 

Далі проводилася оцінка стінки кишки в зоні ураження, стан 

параректальної клітковини і суміжних органів, що дозволяла візуалізувати 

лише спіральна комп’ютерна томографія. Так, потовщення стінки в зоні 

ураження до 15 – 20мм за даними СКТ виявлено у 35,8% хворих, потовщення 

більше 20мм констатовано у 64,2%.  

У всіх пацієнтів було встановлено проростання пухлини в параректальну 

клітковину, що визначалось за наявністю тяжистості по зовнішньому контуру 

стінки кишки. До того ж, у 28,6% хворих діагностовано збільшені регіонарні 

лімфовузли більше 1,5см в діаметрі. Патогномонічною променевою ознакою 

поширеності РПК Т4 являється проростання пухлинним процесом суміжних 

органів, що було виявлено  у всіх хворих. Так, проростання пухлини в матку 

виявлено у 21,4% хворих, у сечовий міхур -  у 35,8% хворих, у передміхурову 

залозу – у 32,1% і в кістки тазу — у 10,7% випадках.  

Отже, при комплексному обстеженні пацієнтів тільки спіральна 

комп’ютерна томографія, не залежно від ступеню стенозування просвіту 

кишки, дозволила візуалізувати поширеність пухлини в параректальну 

клітковину та проростання в суміжні органи, що відповідає поширеності 

процесу Т4.  

Слід відмітити, що залучення до патологічного процесу навколишніх 

органів і, як результат, формування пухлинного конгломерату, який включає в 

себе саму пухлину і сусідні органи, ускладнює проведення радикальних 

хірургічних втручань. 

Висновки. 

 Таким чином, аналізуючи можливості комплексного променевого 

обстеження пацієнтів з МПРПК для діагностики та стадіювання процесу, 

встановлено, що  візуалізувати пухлини локалізовані у всіх відділах прямої 
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кишки, разом з можливістю проведення біопсій, дозволяє застосування 

ректороманоскопії. Разом з тим при значному стенозуванні просвіту прямої 

кишки проведення такого дослідження неможливе.  

Застосування іригоскопії в обстеженні наших пацієнтів дозволило оцінити 

локалізацію, тип росту пухлини та протяжність ураження по довжині кишки. 

Але дана методика не дала можливості визначити розповсюдження процесу за 

межі стінки кишки та діагностувати метастази в регіонарні лімфатичні вузли. 

 За допомогою спіральної комп'ютерної томографії у хворих на МПРПК 

була правильно оцінена протяжність поширення пухлини по окружності та 

довжині кишки, проростання пухлин у параректальну клітковину та суміжні 

органи, наявність збільшених лімфовузлів.  

Разом з тим цей метод дослідження не дозволяє візуалізувати 

проростання пухлини в окремі шари кишкової стінки, зокрема в м'язовий шар, 

що є визначним в диференціальній діагностиці локалізованого і 

місцевопоширеного раку прямої кишки. Це диктує перспективність 

дослідження можливості доповнення метода спіральної комп’ютерної 

томографії трансректальним ультразвуковим дослідженням прямої кишки для 

стадіювання пухлинного процесу та контролю  ефективності проведеного 

лікування. 
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Значення променевих методів дослідження для діагностики  

місцевопоширеного раку прямої кишки 

Васько Л.М. 

Вивчені можливості застосування променевих методів діагностики, 

зокрема спіральної комп’ютерної томографії, для діагностики та стадіювання 

місцевопоширеного раку прямої кишки. 

Матеріали та методи: 85 хворих з місцевопоширеним раком прямої 

кишки були коплексно обстежені, в тому числі за допомогою спіральної 



 8 

комп’ютерної томографії, до та після проведення неоад’ювантної 

хіміопроменевої терапії. Зміни, отримані при обстеженні в динаміці вивчені 

якісно та кількісно. 

Результати:  Встановлено, що при комплексному обстеженні хворих на 

МПРПК тільки спіральна комп’ютерна томографія, не залежно від ступеню 

стенозування просвіту кишки, дозволила правильно оцінити протяжність 

поширення пухлини по окружності та довжині кишки, проростання пухлин у 

параректальну клітковину та суміжні органи, наявність збільшених 

лімфовузлів.  

Висновок: Спіральна комп’ютерна томографія являється високоінформативним, 

ефективним і достовірним методом обстеження хворих на МПРПК  на доопераційному 

етапі. 

Значение лучевых методов исследования для диагностики 

местнораспространенного рака прямой кишки 

Васько Л.Н. 

 Изучены возможности применения лучевых методов диагностики, в 

частности спиральной компьютерной томографии, для диагностики и 

стадирования местнораспространенного рака прямой кишки. 

 Материалы и методы: 85 больных с местнораспространенным 

раком прямой кишки были комплексно обследованы, в том числе с помощью 

спиральной компьютерной томографии, до и после проведения 

неоадъювантной химиолучевой терапии. Изменения, полученные при 

обследовании в динамике изучены качественно и количественно. 

 Результаты: Установлено, что при комплексном обследовании 

больных МПРПК только спиральная компьютерная томография, независимо от 

степени стенозирования просвета кишки, позволила правильно оценить 

протяженность распространения опухоли по окружности и длине кишки, 

прорастание опухолей в параректальную клетчатку и смежные органы, наличие 

увеличенных лимфоузлов. 

 Вывод: Спиральная компьютерная томография является 
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высокоинформативным, эффективным и достоверным методом обследования 

больных местнораспространенным раком прямрй кишки на дооперационном 

этапе. 

 

Резюме 

Изучены 


