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Тілдің қатерлі ісігін диагностикалаудағы 
мультиспиралды компьютерлі томография

Өзектілігі. Ауыз қуысының қатерлі ісігімен ауыру және өлім соңғы жылдары бүкіл әлемде өсу тенденциясына ие 
және онкопатология құрылымында 2,2% құрайды.  Ауыз қуысының қатерлі ісіктерінің ішінде тіл обыры 50-60% 
жағдайда кездеседі. Тілдің қатерлі ісігімен ауырған науқастарды зерттеуде «алтын стандарт» контрасттаумен 
компьютерлі томография болып табылады. 

Зерттеудің мақсаты мультиспиралды компьютерлі томографияның тілдің қатерлі ісігі кезінде таралуын 
зерттеу мен диагностикалау мүмкіндігін бағалау.

Нәтижелер. Алынған мәліметтердің көмегімен патологиялық үрдістің негізгі орналасу орны бағаланды – тілдің 
арқалығы және түбірі (52%), ауыз-жұтқыншақ қабырғасына үрдістің ағзадан тыс таралуы (8%). Көп жағдайда (78%) 
мойын жұмсақ тіндеріндегі лимфа түйіндерінің метастатикалық зақымдалуы анықталды. Гипеплазияланған лим-
фа түйіндерінің конгломераты бар науқастарда (16%) үрдіске мойынның ірі қантамырлары қатысты екені анық-
талды (жалпы ұйқы артериясы мен оның тармақтары және мойындырық венасы). 

Қорытынды. Тіл обыры кезінде контрасты күшейтумен жүргізілген мультиспиралды компьютерлі томография 
үрдістің таралауын, мойын қантамырларының жағдайын бағалауға, мойын лимфа түйіндерінің жағдайын анық-
тауға мүмкіндік береді. Ол адекватты емдеу әдісін таңдауда маңызды болып табылады.

Түйінді сөздер: тілдің қатерлі ісігі, компьютерлі томография.

Өзектілігі. Бас және мойын қатерлі түзілістерінің 
ішінде ауыз қуысының қатерлі ісігі жиілігі бойынша, 
көмей қатерлі ісігінен кейінгі екінші орынды иеленеді. 
Барлық қатерлі ісіктердің құрамында ауыз қуысының 
обыры шамамен 2,2% құрайды.  Ауыз қуысының қа-
терлі ісіктерінің ішінде тіл обыры 50-60% жағдайда кез-
деседі. Орналасу жиілігі бойынша ісік көбінесе - тілдің 
бүйір беткейінің ортаңғы үштен бір бөлігінде және тіл 
түбірінде орналасады, сиректеу - тілдің төменгі бет-
кейінде және сирек - дорсалды беткейі мен тіл ұшын-
да кездеседі.

Гистологиялық тілдің қатерлі ісігі 90% жағдайда 
жалпақ жасушалы обыр болып табылады. Тілдің арт-
қы бөліктерінде кіші сілекей бездерінен бездік обыр 
дамуы мүмкін (аденокарцинома), кейде – қатерлі лим-
фомаларда кездеседі. Тіл түбірінде жиі кіші сілекей без-
дерінен эпителиалды ісіктер пайда болады (мукоэпи-
дермоидты обыр). 

Ауыз қуысының қатерлі ісіктерінің пайда болуына 
қауіп факторлары: темекі шегу, ішімдікке салыну, өте 
ыстық тағамдарды қабылдау, ауыз қуысының шырыш-
ты қабатын жарақаттайтын, дұрыс үйлестірілмеген тіс 
протездері, ауыз қуысының антисанитарлы жағдайы.

Тіл обырының ісік алды үрдістері болып табылады: 
лейкоплакия, папилломатоз, декубиталды тіл. 

Тілдің ісіктік үрдісі тез тарайды және айналасындағы 
тіндерді зақымдайды, тек қана агрессивті қатерлі ісік-
тердің қатарына жатады.  Тіл обырының метастаздануы 
лимфогенді жолмен тарайды. 

Компьютерлі томография ауыз қуысының жаңа 
түзілістерін, соның ішінде тіл ісіктерін визуализация-
лауда жалпы мақұлданған әдіс болып табылады. Муль-
тиспиралды компьютерлі томография міндетті түрде 
контрасты күшейтумен жүргізіледі. Ол ісіктің орналас-
қан орнын анықтауға, ауыз қуысы мен мойын қанта-

мырларының жағдайын бағалауға мүмкіндік береді, мо-
йын лимфоаденопатиясының таралуын және сипатын 
бағалуда маңызды рөл атқарады. 

Зерттеу мақсаты – тіл обырының таралуын анық-
тауда және  диагностикалауда мультиспиралды компь-
ютерлі томографияның мүмкіндіктерін бағалау. 

Материал және әдістер. Қазақ онкология және 
радиология ҒЗИ сәулелік диагностика бөлімшесінде 
тіл обырына күдік бар 87 пациентке ауыз қуысы мен 
мойын жұмсақ тіндерінің мультиспиралды компью-
терлі томографиясы жүргізілді.  Барлық пациенттер-
ге патоморфологиялық зерттеу жүргізілді. Зерттелген 
пациенттердің жас шамасы 42 ден 76 жас аралығын-
да болды, орташа жасы – 58. Мультиспиралды компь-
ютерлі томография Light Speed VCT (GE) аппаратында, 
Визипак (Тakeda) препаратымен болюсті контрастты кү-
шейтумен жүргізілді.

Нәтижесі және талқылау. Алынған нәтижелердің 
анализінде – тіл арқалығының шектелген зақымдалуы  
9 (10%) жағдай, тіл түбірінде 26 (30%) пациентте, соның 
ішінде 1 пациентте тілдің дорсалды беткейінде кездесті. 
45 (52%) жағдайда ісіктік үрдіс тіл арқалығында және 
түбірінде орналасқан, 7 (8%) пациентте үрдіс ауыз-жұт-
қаншақ қабырғасына таралған. 

Тіл ісігі компьютерлі-томографиялық скандарда 
көбінесе тегіс емес жоғары тығыздықты, айқындылы-
ғы әртүрлі деңгейдегі аймақтар ретінде визуализация-
ланды; сирек – айтарлықтай шеті анық және құрылым-
сыз тіндік массаларымен ауызжұтқыншақ қабырғасына 
таралатын, түйінді түзілістер анықталды. Контрасты кү-
шейтуден кейін түзілістердің, аймақтар мен өзгерген 
ауыз-жұтқыншақ қабырғасының контрасты затты ин-
тенсивті емес, гомогенді емес жинауы айқындалды.

68 (78%) пациентте зерттеу кезінде мойын жұмсақ 
тіндерінің лимфа түйіндерінің метастатикалық зақым-
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далуы анықталды: 21 (30%) пациентте – диаметрі 1,0 см 
ден аспайтын көптеген мойын лимфа түйіндері көрінді, 
47 (70%) жағдайда – диаметрі  1,2см ден жоғары гиперп-
лазияланған лимфа түйіндері және ірі конгломераттар-
ға дейін ұлғаюы анықталды. Контрасты күшейтуден 
кейін гиперплазияланған лимфа түйіндері контрасты 
затты капсуласымен жинады. 

11(16%) пациентте гипеплазияланған лимфа түйін-
дерінің конгломератымен бірге үрдіске жалпы ұйқы ар-
териясы мен оның тармақтары және мойындырық ве-
насы қатысты екені анықталды.

Қорытынды. Тіл обыры кезінде контрасты күшей-
тумен жүргізілген мультиспиралды компьютерлі томог-
рафия үрдістің таралауын, мойын қантамырларының 
жағдайын бағалауға, мойын лимфа түйіндерінің жағда-

йын анықтауға мүмкіндік береді. Ол адекватты емдеу 
әдісін таңдауда маңызды болып табылады.
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Мультиспиральная компьютерная томография  
в диагностике рака языка

Актуальность. Заболеваемость и смертность от рака органов по-
лости рта в последние годы имеет тенденцию к росту во всем мире 
и в структуре онкопатологии составляет 2,2%. Из злокачественных 
опухолей полости рта, рак языка встречается в 50-60% случаев. «Зо-
лотым стандартом» для обследования пациентов с раком языка яв-
ляется компьютерная томография с контрастированием. 

Целью исследования являлась оценка возможностей мульти-
спиральной компьютерной томографии в диагностике и оценке 
распространенности рака языка.

Результаты. С помощью полученных данных оценена преиму-
щественная локализация патологического процесса – спинка и 
корень языка (52%), распространение процесса за пределы органа 
(8%) - на стенки ротоглотки. В большинстве случаев (78%) опре-
делено наличие метастатического поражения лимфатических 
узлов мягких тканей шеи. У пациентов с конгломератами гипер-
плазированных лимфатических узлов (16%) визуализировано вов-
лечение в процесс крупных сосудов  шеи (общая сонная артерия и 
ее ветви, яремные вены).

Заключение. Мультиспиральная компьютерная томография 
с контрастным усилением при раке языка позволяет уточнить 
распространенность процесса, оценить состояние сосудов шеи, 
определить состояние лимфатических узлов шеи, что имеет важ-
ное значение при выборе адекватного  метода лечения.

Ключевые слова: рак языка, компьютерная томография.
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Multispiral computed tomography in 
tongue cancer diagnostics

Relevance. Oral cancer morbidity and mortality is grow-
ing worldwide in recent years delivering 2.2% in the structure 
of oncopathologies. Cancer tongue occurs in 50-60% cases 
of malignant oral cavity tumor. Computed tomography (CT) 
with contrast enhancement is the “gold standard” in exam-
ination of patients with tongue cancer.

Purpose of the study was to evaluate the capacity of 
multispiral CT in diagnosing and assessing the prevalence of 
tongue cancer.

Results. The obtained data allowed assessing primary lo-
calization of the pathological process – the dorsum and root 
of tongue (52%), the spread of the process beyond organ (8%) 
- to the walls of oropharynx. In most cases (78%), soft tissues 
of the neck had metastatic lesions of lymph nodes. In patients 
with conglomerates of hyperplastic lymph nodes (16%), CT 
has visualized the involvement of large neck vessels (the com-
mon carotid artery and its branches, the jugular veins) into the 
process.

Conclusion. In tongue cancer, multispiral CT with contrast 
enhancement allows clarifying the prevalence of the process, 
assessing the condition of neck vessels, determining the con-
dition of the neck lymph nodes which is important in choosing 
the appropriate method of treatment.

Keywords: tongue cancer, computer tomography.


