
КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК



За даними Національного канцер 
- реєстру України колоректальний
рак займає друге місце серед
чоловічої захворюваності після
раку легень, і третє місце серед
жіночої онкозахворюваності після
раку молочної залози і раку шкіри
( станом на 2009 р.) 
Колоректальний рак займає
друге місце серед смертності від
злоякісних новоутворень
населення України, 2009р. 



Злоякісні пухлини товстого
кишечника та прямої кишки 
об’єднують під загальною назвою
колоректальний рак.

Захворюваність на 
колоректальний рак в Україні
становить: 21,24 на 100 тис. 
населення ( пухлини ободової
кишки) та 16,84 на 100 тис 
населення ( пухлини прямої
кишки, ануса). Кількість хворих на 
обліку у 2010 р. на 100 тис. 
населення: 41272 чоловіків і 
51922 жінок. 



• Вживання їжі з високим вмістом
жирів і білків; 

• Нестача вітамінів А, С, Д, Е ;

• Вживання алкоголю; 

• Ожиріння; 

• Зменшення фізичної активності; 

• Паління ;

• Сімейний анамнез(хворів хтось з 
рідних)

Фактори ризику:



Класифікація стадійності раку товстої кишки за ТNМ

і співвідношення її з класифікацією за Dukes
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Класифікація раку прямої та ободової кишок за стадіями ТNM

Т0 – первинна пухлина не визначається

Тis – преінвазивна карцинома (cancer in situ)

Т1 – пухлина інфільтрує стінку кишки до підслизової

Т2 – пухлина інфільтрує м’язовий шар стінки кишки

Т3 – пухлина інфільтрує серозний шар стінки кишки.

Т4 – пухлина виходить за межі кишки, поширюючись на сусідні органи та тканини

N0 – нема метастазів у регіонарних лімфовузлах

N1 – поодинокі (1-3) метастази в регіонарних лімфовузлах

N2 – наявні метастази в чотирьох і більше регіонарних лімфовузлах

М0 – нема віддалених метастазів

М1 – наявні віддалені метастази



• Зміни у функціонуванні кишечника;

• Кровотеча з прямої кишки;

• Кров у калі;

• Постійна чи часта діарея або запор; 

• Почуття, що ваш кишечник не спорожняється
повністю;

• Біль в животі;

• Підвищене газоутворення;

• Здуття живота;

• Безпричинна втрата маси тіла;

• Постійна втома ;

Симптоми



• Пальцеве дослідження прямої кишки;
• Ректороманоскопія;
• Іригоскопія - рентген товстого

кишечника;
• Фіброколоноскопія - це ендоскопічний

метод, огляд слизової всієї товстої
кишки всередині;

• УЗД очеревини, малого тазу - для 
виявлення віддалених метастазів;

• Комп'ютерна томографія очеревини, 
малого тазу - для визначення ступеня
проникнення пухлини в сусідні органи;

• Лапароскопія дозволяє виявити 
пухлину товстої кишки у випадках 
проростання її серозного покрову чи 
поширення на сусідні структури.

Діагностика:



1.Хірургічне лікування
Радикальні методи в залежності від 
локалізації пухлини.

2.Хіміотерапія
Використовуються препарати, які гальмують
ріст та знищують ракові клітини.

3.Променева терапія
Мета радіотерапії знищити ракові клітини, які
залишаються після операції, або зменшити
розмір новоутворення до операції.

Лікування



• Повинен бути високий вміст фруктів та овочів
у харчовому раціоні;

• Вміст харчових волокон в харчовому раціоні
повинен бути не менше 30 г;

• Помірно вживайте червоне м'ясо і жири;

• Підтримуйте фізичну активність;

• Постійно контролюйте масу тіла;

• Обмежуйте вживання алкоголю.

Профілактика раку



Більшість хворих виявляються на:

I-II ст. (52,5% - рак ободової кишки, 63,3% - рак 
прямої кишки, анусу);

III ст. (21,9% - рак ободової кишки, 16,6% - рак 
прямої кишки, анусу ); 

IV ст. (19,2% - рак ободової кишки, 14,2% - рак 
прямої кишки, анусу);

Показники 5-річного виживання пацієнтів із КРР 
варіюють і становлять 50% у Швейцарії, 40-49% у 
Нідерландах, Іспанії, Фінляндії; 30-39% у 
Франції,Німеччині, Великій Британії, Італії, Данії; 
менше 30% у Росії, Україні, Польщі, Естонії. 

Прогноз


