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АДЪЮВАНТНОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 
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Актуальность. Прогрессирующее поражение печени 

цитостатическими препаратами является ограничением для 

продолжения адъювантной полихимиотерапии (АПХТ) и предвещает 

повышенный риск смерти у больных колоректальным раком (КРР). 

Наше исследование определило эффективность использования 

липосомального гепатопротектора Лиолив для профилактики 

гепатотоксичности, индуцированной химиотерапией. 

Методы и дизайн исследования. Были исследованы 12 

больных КРР II – III стадии, которым проводилась АПХТ  в режиме 

FOLFOX 4. Определялись  АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, общий билирубин и 

альбумин перед лечением и во время каждого цикла химиотерапии. 

Кроме того, были оценены факты удлинения интервалов и 

прекращения курса АПХТ, а также  снижение дозы химиопрепаратов.  

Результаты. Всем больным было проведено 4 курса FOLFOX 4  

полной терапевтической дозой цитостатиков и стандартными 

интервалами. У 9 больных проведено 6 курсов  АПХТ без снижения 

дозы и завершено программу комплексного лечения, у 3 (25%) 

больных доза Оксалиплатина снижалась на 15%, что является 

допустимым и не влияло на  появление рецидивов  КРР. 
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Проспективная безрецидивная выживаемость составила 2 года у всех 

больных. 

Выводы. Липосомальный препарат  Лиолив имеет тенденцию к 

снижению гепатотоксичности, вызванной химиотерапией, повышает 

переносимость больных к проведению стандартного режима  

FOLFOX 4 и улучшает качество жизни таких больных при наиболее 

распространенной онкологической патологии. 

 

 

УДК 617.51/.53-006.6-076.5 

ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ, ОПУХОЛЕЙ 

ГОЛОВЫ И ШЕИ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА 

Болгова Л.С., Туганова Т.Н., Махортова М.Г., Алексеенко О.И. 

Национальный институт рака МЗ Украины 

Киев, Украина 

 Верификация патологических процессов в области головы и 

шеи, впрочем, как и при любой локализации человеческого тела, 

возможна в течение одного часа при условии получения 

информативного материала  и оценки его квалифицированным 

цитопатологом.  

Онкологи, как никто из врачей других специальностей, знают, 

что только морфологически подтвержденный диагноз позволяет 

принять единственно правильную тактику лечения больного, которая 

обеспечивает эффективность лечения и продление жизни.  
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Исследуя эксфолиативный или пункционный материал из 

патологического очага, цитопатолог может установить 

доброкачественный или злокачественный процесс, или же указать на 

наличие хронического воспалительного очага. При наличии в 

цитологическом препарате сохранного материала, цитопатолог может 

диагностировать рак, его гистологический тип (плоскоклеточный, 

железистый мелкоклеточный или другой), определить степень 

дифференцировки клеток, идентифицировать саркому и ее генез 

(сосудистая, соединительнотканная, мышечная, жировая, костная и 

др.). 

В настоящее время широко применяется метод 

иммуноцитохимии и иммуногистохимии – это вспомагательные 

методики, которые в ряде случаев позволяют определить генез 

новообразования, пролиферативную активность клеток и, что важно, 

гормональную насыщенность опухоли молочной железы, что 

предусматривает выбор более корректной (часто более эффективной) 

химиотерапии.   

Молекулярно-генетические исследования позволяют определить  

признаки, выявляемые  с использованием ДНК- и РНК-технологий на 

уровне нуклеотидной последовательности ДНК для определенного 

гена или любого другого участка хромосом.  

Однако следует подчеркнуть, что классические 

морфологические признаки остаются главными в определении 

гистологического типа новообразования и степени дифференцировки, 

после чего морфолог рекомендует необходимость применения тех 
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или иных дополнительных методик исследования для полной 

характеристики опухолевого процесса.  

 Цитологическая диагностика заболеваний лимфатических узлов 

имеет весьма важное значение, так как в них развиваются  первичные 

и метастатические процессы. Среди первичных заболеваний 

отмечаются лимфомы различной гистологической структуры, 

хронические воспалительные специфические и неспецифические 

заболевания, которые чаще всего наблюдаются у лиц молодого 

возраста и у детей.  

Известна также лимфоэпителиальная опухоль (Шминке), 

развивающаяся в миндалине у молодых людей, которая растет 

бессимптомно и только исследование пунктата пораженного 

лимфатического узла шеи позволяют морфологу верифицировать 

данный патологический процесс. При исследовании метастаза 

названной опухоли в пункционном материале цитопатологи 

распознают особенности  эпителиального компонента, что позволяет 

диагностировать метастаз лимфоэпителиомы и подсказать 

клиницисту о необходимости обследовать первичный очаг в 

миндалине. Наряду с этим, онкологам известно, что в зрелом и 

пожилом возрасте в лимфатических узлах шеи чаще всего 

обнаруживаются метастатические поражения опухолей органов 

дыхательной, пищеварительной и других систем и тканей организма. 

В области головы и шеи развиваются новообразования 

различного генеза, исходящие из эпителиальных, мышечных, 

сосудистых, нервных, костных и других тканей и органов в данной 

области. 
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В настоящем сообщении представлены результаты 

цитологической диагностики опухолей головы и шеи, 

сопоставленные с гистологическими исследованиями за один год у 

пациентов, обследованных в Национальном институте рака (НИР). 

Проанализированные результаты исследований поданы в виде 

таблицы. 

Из таблицы следует, что поражения лимфатических узлов 

наблюдалось в 25%. Из них у половины пациентов отмечались 

первичные заболевания – у 3-ех диагностированы лимфомы и у 2-ух 

хронические воспалительные процессы. В другой половины больных 

установлены метастатические поражения – малигнизированного 

пигментного невуса, железистого рака щитовидной железы и у 3-ех 

пациентов – злокачественные низкодифференцированные  опухоли.  

Чаще всего в нашем материале отмечены поражения слизистой 

оболочки полости рта. Среди них плоскоклеточный рак нижней губы 

отмечен у 5 больных и у 4 пациентов диагностирован такой же тип 

рака языка и по одному наблюдению – слизистой оболочки дна 

полости рта и носоглотки. Среди опухолей кожи базальноклеточный 

рак отмечен у 4-ех и плоскоклеточный рак у 3-ех больных.  

В слюнных железах диагностированы смешанные опухоли 

околоушной (3) подъязычной (2) желез и в одном наблюдении 

установлена аденолимфома.  

Из 4-ех опухолей мягких тканей у двух  были ангиосаркомы, у 

одного пациента – эмбриональная саркома и одна доброкачественная 

опухоль – невринома. 
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Таблица. Цито-гистологические сопоставления опухолей головы 

и шеи у пациентов, обследованных в НИР в течение одного года  

 

№ 

п/

п 

Нозологическая форма Количество 

Локализация Гистологический тип 

Злокаче-

ственный 

Доброка

чественн

ый 
Всего 

 

процесс Абс. % 

1 Лимфатичес- 

кий узел 

Первич 

ное пора- 

жение 

Лимфосаркома  

Лимфаденит           

3  

 

2 

 

5 

 

12,5 

Вторичное 

поражение 

Метастазы рака 

 

 

 

5 

  

5 

 

12,5 

2 Слизистая 

оболочка 

Плоскокле- 

точный 

 рак  

языка 4 

5 

 

1 

 

1 
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27,5 
нижней губы 

полости рта 

носоглотки 

3 

 

Кожа Плоскоклеточный рак 3 

4 

  

7 

 

17,5 Базалиома 

4 Слюнная 

железа 

Смешанная 

 опухоль 

Подъязычная   

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

15,0 
 

Околоушная 

  

 

 

Аденолим 

фома 

5  Мягкие ткани Сосудистая опухоль (злок.) 2 

1 

 

 

 

1 

 

4 

 

10 Эмбриональная саркома 

Невринома 

6 Кости Злокачественная опухоль 1 

1 

  

2 

 

5 Аденокарцинома правой 

 нижней челюсти 

Всего: 11 нозологических форм 31 (77,5%) 9 (22,5%) 40 100 

 

Костная система поражена у двух пациентов. У одного больного 

74 лет клинико-рентгенологически диагностирована опухоль кости, а 

при дообследовании установлена аденокарциома с прорастанием 
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кости нижней челюсти. У другого пациента в возрасте 84 лет 

диагностирована злокачественная опухоль височной кости. 

Проведенные исследования позволили сделать следующие 

выводы: 

1. В области головы и шеи обнаружено 11 нозологических форм 

заболеваний при поражении 6 их локализаций – опухоли 

лимфатических узлов, слизистых оболочек, кожи, слюнных желез, 

мягких тканей и костей черепа. Злокачественные опухоли  

диагностированы у 31 (77,5%), доброкачественные – у 9 (22,5%) 

больных. 

2. Среди поражений лимфатических узлов половина составила 

первичные с преобладанием лимфом и вторая половина - 

метастатические процессы.  

3. В слюнных железах развились смешанные опухоли у шести 

пациентов и у одного – аденолимфома.  

4. Из четырех опухолей мягких тканей установлены 3 – 

злокачественные и  одна – доброкачественная. 

5. Злокачественные опухоли  костей черепа диагностировано у 

двух пожилых больных, у одного из них – вторичное поражение 

нижней челюсти – прорастание  аденокарциномы.  

 

  



12 

 

УДК 616.61-006.85-08-053.2 

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ПРОТОКОЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ  

НЕФРОБЛАСТОМИ У ДІТЕЙ 

Запоточна Х.М, Кізима З.П., Лукавецький І.В.,  

Романишин Б.С., Кізима Р.В., Захарусь М.Б. 

Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр 

Львів, Україна 

Пухлина Вільмса (нефробластома) – злоякісна пухлина нирки, 

яке становить 6% від усіх злоякісних новоутворень у дітей. Хворіють 

діти у віці від 0 до18років, проте пік захворюваності відмічається у 

віці 2-3роки. Близько 8% від загальної кількості нефробластом 

становлять двобічні нефробластоми. Виживання при застосуванні 

комбінованого протокольного лікування становить понад  85-90%, 

при ІV ст.–до 70%. 

Характерними проявами нефробластоми є: 

 Пухлина в черевній порожнині, збільшення розмірів черева 

 макро-мікрогематурія  

 Гіпетермічний синдром, болі в череві, пієлонефрит  

 Рідко варікоцеле  

Діагностика: 

 Ультразвукове дослідження черевної порожнини 

 Комп’ютерна томографія 

Біопсії пухлини нирок у дитячому віці не потребують! 

Потребують виключно радикального лікування – 

хіміопроменева терапія, резекції пухлини та метастазів.  
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Мета дослідження: оцінка результатів комплексного лікування 

дітей з пухлиною Вільмса, ефективність та доцільність проведення 

неадювантної хіміотерапії,вибір тактики хірургічного лікування 

(термін проведення та об’єм хірургічного втручання) із 

нефробластомами.  

Матеріали і методи дослідження: 

Ретроспективний аналіз історій хвороб 51 дітей з діагнозом 

нефробластома, які обстежувались та лікувались в хірургічному 

відділенні ЗУСДМЦ в період з 2006 до 2017 рр. 

Діагноз був встановлений за допомогою сонографії, КТ органів 

грудної клітки та черевної порожнини, МРТ.  

Лікувальні протоколи базувались на рекомендаціях 

Міжнародного Товариства дитячої онкології (SIOP). 

Всім дітям проводилась неад’ювантна передопераційна 

хіміотерапія 46 дітей (100%) Vincristin-Dactinomycin. Виражений 

регрес пухлини відмічався у 91% пацієнтів і лише у 9% дітей розміри 

пухлини залишались без змін.  

Наступним етапом лікування було хірургічне втручання, після 

якого встановлювався гістологічний тип пухлини. Відповідно до 

рекомендацій протоколу «SIOP», морфологічні типи нефробластоми  

поділяли на три основні групи ризику за гістологічним варіантом, 

ступенем злоякісності та прогнозом розвитку рецидиву 

захворювання. 

І. Низький ризик: мезобластична нефрома; частково 

диференційована кістозна нефробластома;  повністю некротизована 

нефробластома. 30,4% (14 дітей) 
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2. Середній ризик: епітеліальний тип; стромальний тип; 

змішаний тип; регресивний тип; локальна анаплазія; 52,3% (24 

дитини) 

3. Високий ризик: бластемний тип; дифузна анаплазія; 

світлоклітинна саркома нирки; рабдоїдна пухлина нирки. 17,3% (8 

дітей) 

Ад’ювантна хіміотерапія високого ризику та радіотерапія були 

застосовані у 43,5% дітей в основному (у більшості випадків) з 

масивними пухлинами та пухлинами з інвазією, метастазуванням. 

Загальне виживання у межах 3-х і більше років становить 87%. 

Виявлення пухлин на первинних стадіях мали значний вплив на 

показники загального виживання. Летальність становила- 2 дітей, у 1 

дитини захворювання рецедивувало. 

Висновки: Застосування неад’ювантної хіміотерапії є 

доцільним перед проведенням хірургічного втручання, що зменшує 

об’єм хірургічного втручання та знижує ризик дисемінації 

неопроцесу. При двобічному пухлинному ураженні нирок, з метою 

збереження органів, показано видалення пухлин в межах здорової 

ниркової тканини, з подальшим контролем функції нирок. Загальне 

виживання відповідає світовим показникам. 
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УДК 618.15-006.6-085.849 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІЗНИХ ВИДІВ БРАХІТЕРАПІЇ ПРИ 

ЛІКУВАННІ ВТОРИННОГО МЕТАСТАТИЧНОГО РАКУ 

ВАГІНИ 

Іванкова В.С.
1
, Матвієвська Л.В.

2
, Барановська Л.М.

1
, Хруленко 

Т.В.
1
, Скоморохова Т.В.

1
 

1
Національний інститут раку МОЗ України 

Київ, Україна 

2
Комунальний заклад «Житомирський обласний  

онкологічний диспансер» 

Житомир, Україна 

Вступ. На даний час за кордоном і в країнах СНД 

внутрішньопорожнинна (контактна) променева терапія (ВППТ), або 

брахітерапія (БТ) піддається якісно нової інтерпретації на базі нового 

арсеналу технічних засобів і нового методичного підходу до всіх 

складових її аспектів. Розробка та введення в онкологічну практику 

сучасних високоенергетичних технологій БТ докорінно змінило 

результати та ефективність променевої терапії (ПТ) онкологічних 

хворих в плані комплексного консервативного лікування, особливо у 

поєднанні з конформною дистанційною променевою терапією 

(КДПТ). Удосконалення апаратури для ВППТ, основаної на 

двоетапному послідовному введенні ендостатів та подальшого 

введення джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) методом 

«afterloading», виробництво різних радіонуклідів в широких 

масштабах привели до розвитку методів БТ, що дозволяють 

підводити високі дози до обмеженого обсягу тканини за гранично 
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короткий час. А застосування передпроменевої топометричної 

підготовки під час планування кожного сеансу БТ дозволяє 

високоточно формувати фігурні ізодозні поля згідно контурів 

пухлинного утвору і при цьому значно знизити дозові навантаження 

на «критичні органи». Автоматичне дистанційне керування ДІВ і 

захист забезпечують повну радіаційну безпеку обслуговуючого 

персоналу і хворих. Високоенергетична БТ (більше 12 Гр/год, high 

dose rate – HDR) різними джерелами (
192

Ir,
 60

Co) на фоні 

цитостатичних препаратів у радіомодифікуючих дозах широко 

використовується в лікуванні жіночих статевих органів [1].  

Так, можливість отримання задовільних результатів при 

невеликій частоті ускладнень завдяки розвитку сучасних новітніх 

променевих методів лікування, впровадженню в клінічну практику 

технологій контактної променевої терапії (КПТ), дозволяє вважати 

поєднану променеву терапію (ППТ) основним методом лікування 

хворих на вторинний (метастатичний) рак вагіни (ВМРВ) [2].  

Враховуючі проведене в анамнезі захворювання попереднє 

променеве лікування під час радикального комбінованого, 

стратегічним завданням повторного опромінення є розробка 

программ комплексної хіміопроменевої терапії (ХПТ), тобто 

моделювання радіочутливості пухлинних та нормальних тканин [3].  

Під час опромінення патологічного метастатичного очага вагіни 

методом КПТ стає можливим відтворення ізоповерхні лікувальної 

дози відповідно до контуру мішені опромінювання та рівномірний 

розподіл поглинутої енергії в усьому об’ємі опромінюваної мішені. 

Це дає змогу досягти оптимального розподілу доз з максимальним 
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значеннями у клінічній мішені та мінімальним променевим 

навантаженням оточуючих органів і тканин і таким чином підвищити 

ефективність ХПТ при лікуванні хворих на ВМРВ [4]. 

Публікації останніх років свідчать про позитивну роль сучасних 

апаратів для БТ, оснащенних джерелами 
192

Ir HDR і 
60

Со HDR. Тому,
 

виникла необхідність вивчення та удосконалення методик лікування 

онкологічних хворих за допомогою цих ДІВ. Проведення 

порівняльного аналізу технологій високоенергетичної сучасної БТ 

джерелами 
192

Ir і 
60

Со високої потужності – HDR, пошук оптимальних 

моделей КПТ з метою підвищення ефективності ХПТ при лікуванні 

хворих на ВМРВ продовжує залишатися предметом широкої дискусії 

і головною метою нашого дослідження [5]. 

Матеріал та методи дослідження 

В останні 3 роки, у науково-дослідному відділенні радіаційної 

онкології Національного інституту раку нами проведено обстеження 

та комплексне консервативне лікування 92 хворим ВМРВ II-ІІІ 

стадій, T2-3N0-1M0. Пацієнти були у віці від 26 до 69 років, середній 

вік становив (59,3 ± 3,1) років. З 27 (29,3 %) хворих репродуктивного 

віку у 19 пацієнток (20,7 %) вік не перевищував 35 років. У віці 36-55 

років було 31 (33,7 %) хворих, старше 56 років –– 42 (45,6 %). У 73 

(79,3 %) хворих за даними післяопераційного патогістологічного 

заключення виявлено ІІІ стадію пухлинного процесу. За 

морфологічною структурою у 94 % хворих діагностовано 

епідермоїдний рак різного ступеня диференціації, переважно низько 

диференційований, у 5 % - аденокарцинома, 1 % - недиференційовані 

форми. За характером росту у 44 (47,8 %) хворих метастатична 
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пухлина піхви мала екзофітний характер, у 19 (20,7 %) - змішаний з 

вираженим екзофітним компонентом, у 29 (31,5 %) були ендофітні 

пухлини. Метастатичне ураження пахвинних лімфовузлів з одного 

боку виявлено у 22 (23,9 %) хворих, з обох – у 12 (13 %). Загальний 

стан пацієнток відповідав 1-2 балам за шкалою Performance status 

ECOG/WHO [6].  

Усі хворі були ретельно комплексно обстежені з метою 

визначення меж пухлинного процесу, його особливостей, стану 

критичних органів, наявності/відсутності супутньої патології. Після 

морфологічної ідентифікації пухлини, проводилось планування 

консервативного лікування ВМРВ 

При визначенні тактики лікування хворих на ВМРВ ми 

виходили з необхідності підведення до пухлинного вогнища та зон 

його регіонального поширення канцероцидних доз променевої енергії 

з урахуванням раніше проведенного променевого лікування. 

Практично всі хворі, які були включені у дослідження по поважним 

причинам не отримували у післяопераційному періоді променеву 

терапію (ПТ), за виключенням 4 (4,3 %) - хворих з контрольної групи. 

ХПТ локалізованого у верхній 1/3 піхви ВМРВ та куксі піхви 

проводили, як при лікуванні раку кукси шийки матки. При ХПТ 

хворих на ВМРВ середньої та нижньої 1/3 піхви мішень 

опромінювання включала вагіну на всьому її протязі, паракольпальну 

клітковину, регіональні лімфатичні вузли залежно від локалізації 

процесу. Разові, сумарні осередкові дози (РОД, СОД) та режим їх 

застосування визначали шляхом комп’ютерного планування з 

урахуванням індивідуальних параметрів пухлинного вогнища [7]. 
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Залежно від методу HDR БТ були сформовані 2 досліджувані 

групи. І групу склали 28 хворих, яким проводилася HDR БТ з 

використанням джерела 
192

Ir на установці «Gamma Med plus». У ІІ 

досліджувану групу увійшли 30 пацієнток, яким проводили HDR БТ 

джерелом для гамма-терапії 
60

Со HDR на шланговому апараті «Gyne 

Source». Контрольну групу становили 34 пацієнтки, яким БТ була 

проведена джерелами 
60

Со середньої потужності - medium dose rate 

(МDR - від 2 Гр/год до 12 Гр/год) на гамма-терапевтичному апараті 

АГАТ-ВУ. 

Сумарно на пухлинний осередок вогнищева доза від ППТ 

становила до 80-90 Гр і на зони регіонарного метастазування до 44 - 

46 Гр, РОД від ДПТ складала 1,8-2 Гр. БТ проводили в режимі – РОД 

5 Гр 2 рази на тиждень. КДПТ здійснювали на апараті Лінійний 

прискорювач електронів (ЛПЕ) Clinac 2100. Обов’язково кожній 

хворій проводили передпроменеву 3D топометричну підготовку на 

комп’ютерному томографі (КТ) з функцією віртуальної симуляції за 

допомогою системи комп’ютерного планування Eclipce та 

генеруванням тривимірної моделі пацієнта. Хворим І-ІІ груп дозові 

навантаження відносно ДІВ 
192

Ir HDR і 
60

Со HDR планували з 

максимальним значенням на референтний об’єм і рівномірно 

розподіляли по референтній ізодозі класичної форми, що включає 

мішень опромінювання, з мінімальним значенням на референтні 

точки сечового міхура (т. V) й прямої кишки (т. R), які визначали за 

рентгенограмами у фронтальній і сагітальній проекціях. Запланована 

доза HDR БТ на органи ризику (т. V і т. R) від РОД не повинна 

становити більше 70 – 80 % від РОД на пухлинний осередок і не 



20 

 

повинна перевищувати значення 5 Гр за сеанс. При плануванні 

домагались рівномірного розподілу променевого навантаження 

пухлини [8]. 

Променеве лікування хворим всіх груп (включаючи контрольну) 

проводили на тлі хіміосенсібілізуючих засобів (препарати платини, 

оральні фторпіримідини). 

Результати досліджень та їх обговорення.  

Аналіз безпосередніх результатів консервативної терапії хворих 

на ВМРВ проводили за ступенем регресії первинного пухлинного 

вогнища та наявності/відсутністі токсичних проявів лікування. 

Регресію пухлини визначали, згідно з рекомендаціями ВООЗ, за 

динамікою клінічних показників пухлинного процесу у співставленні 

з даними, отриманими за допомогою сучасних засобів візуалізації 

(комплексне сонографічне обстеження, комп’ютерна томографія, 

магніто-ядерно-резонансній томографії).  

Оцінюючі отримані результати, ми отримали відгук на 

проведену антинеопластичну терапію безпосередньо після 

завершення повного курсу лікування (сумарний позитивний ефект) 

більш виражений у хворих досліджуваних груп. Так, аналіз 

безпосередніх результатів ефективності використання джерел 
60

Со 

або 
192

Ir при HDR БТ і даних динамічного спостереження протягом 

курсу ППТ показав, що позитивна відповідь пухлини (повна + 

часткова регресія) у хворих на ВМРВ після повного курсу ХПТ 

збільшилась на 16,3 % в І досліджуваній групі та на 13,9% в ІІ групі в 

порівнянні з застосуванням 
60

Со МDR при БТ. Зважаючи на 

відстрочену дію променевої терапії (ПТ) ефективність лікування 
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хворих аналізували за даними комплексного обстеження через 3 

місяці після завершення консервативної терапії. Так, після 

трьохмісячного спостереження у динаміці — позитивна відповідь 

пухлини зареєстрована у 69,8 % пацієнток, що входили до I-ої групи 

та у 66,3 % з ІІ-ої групи і в контрольній групі – 49,7 %, що на 20,1 % і 

16,6 % було більше в порівнянні з контрольною групою. Упродовж 6 

місяців при динамічному спостереженні ознак прогресування 

пухлинного процесу не виявлено у жодної хворої. 

За класифікацією RTOG/EORTC, 1995 оцінювали токсичність 

променевого лікування [9,10]. Токсичні ефекти лікування за 

кількістю і ступенем їх проявів в досліджуваних групах хворих не 

відрізнялися від контрольної і не перевищували ІІ ступеня. З проявів 

загальної токсичності у переважної більшості хворих ВМРВ всіх груп 

протягом лікування спостерігали незначну нудоту, яка не 

потребувала медикаментозної корекції. Виражених нейтропеній та 

тромбоцитопеній не відмічено. Після завершення лікування протягом 

місяця стан хворих нормалізувався. Проявів пізньої загальної 

токсичності при обстеженні до 6 місяців після лікування не 

спостерігали у жодної хворої. 

Були проаналізовані місцеві реакції на цитотоксичну терапію 

ВМРВ з боку критичних органів, до яких відносяться: пряма кишки, 

уретра, сечовий міхур. Було відмічено, що у хворих І групи (
192

Ir) 

променеві реакції ІІ ступеня практично були відсутні. За 1 рік після 

лікування пізній ерозивний цистит було діагностовано у 1 хворої ІІ 

досліджуваної групи, яка страждала на хронічний сольовий діатез. У 

однієї хворої контрольної групи з хронічним проктосигмоідитом у 
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анамнезі виявлені ознаки променевого ерозивного проктиту. 

Амбулаторне спостереження не виявило суттєвих розбіжностей у 

проявах та частоті пізніх променевих реакцій у хворих на ВМРВ 

основних та контрольної груп протягом 6 місяців. Жодного випадку 

токсичності ІІІ–V ступеня також не було відмічено. 

Застосування радіомодифікаторів в процесі ППТ хворих ВМРВ 

не призводило до суттєвого підвищення токсичності (вище ІІ 

ступеня) і під час спостереження не виявлено жодних випадків 

токсичних ускладнень ХПТ, які б негативно впливали на якість життя 

хворих. 

Висновки.  

Проведений аналіз безпосередньої ефективності та токсичності 

розроблених методик показав, що БТ джерелами 
192

Ir і 
60

Со високої 

потужності (HDR) при ППТ хворих вторинним (метастатичним) 

раком вагіни, призводить до посилення терапевтичного ефекту 

променевої терапії та свідчить про більшу терапевтичну ефективність 

застосування джерел 
192

Ir HDR без збільшення проявів загальної та 

місцевої токсичності хіміопроменевої терапії (вище II ступеня). 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІЗНИХ ВИДІВ БРАХІТЕРАПІЇ ПРИ 

ЛІКУВАННІ ВТОРИННОГО МЕТАСТАТИЧНОГО РАКУ 

ВАГІНИ 
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диспансер», Житомир, Україна 

Реферат. З метою підвищення ефективності хіміопроменевої терапії 

вторинного (метастатичного) раку вагіни розроблені методики 

високоенергетичної (HDR) брахітерапії з використанням джерел 
192

Ir 

HDR и 
60

Со HDR. Проведений аналіз безпосередньої ефективності та 

токсичності розроблених методик показав, що брахітерапія 

джерелами 
192

Ir і 
60

Со високої потужності (HDR) при поєднаній 

променевій терапії хворих вторинним (метастатичним) раком вагіни, 

призводить до посилення терапевтичного ефекту променевої терапії 

та свідчить про більшу терапевтичну ефективність застосування 

джерел 
192

Ir HDR без збільшення проявів загальної та місцевої 

токсичності хіміопроменевої терапії (вище II ступеня). 

Ключові слова: брахітерапії, вторинний рак вагіни (метастатична 

форма) 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

БРАХИТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВТОРИЧНОГО 

МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА ВАГИНЫ 
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2
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онкологический диспансер», Житомир, Украина 

Реферат. С целью повышения эффективности химиолучевой терапии 

вторичного (метастатического) рака влагалища разработаны 

методики высокоэнергетической (HDR) брахитерапии с 

использованием источников 
192

Ir HDR и 
60

Со HDR. Проведенный 

анализ непосредственной эффективности и токсичности 

разработанных методик показал, что брахитерапия источниками 
192

Ir 

и 
60

Со высокой мощности (HDR) при сочетанной лучевой терапии 

больных вторичным (метастатическим) раком вагины, приводит к 

усилению терапевтического эффекта лучевой терапии и 

свидетельствует о большей терапевтической эффективности 

применения источников 
192

Ir HDR без увеличения проявлений общей 

и местной токсичности химиолучевой терапии (выше II степени). 

Ключевые слова: брахитерапия, вторичный рак влагалища 

(метастатическая форма) 

 

  



26 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF VARIOUS BRACHYTHERAPY 

TYPES IN TREATMENT OF SECONDARY METASTATIC 

VAGINA CANCER 
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Abstract. To improve the effectiveness of chemoradiotherapy for 

secondary (metastatic) cancer of the vagina, high-energy (HDR) 

brachytherapy techniques using 
192

Ir HDR and 
60

Со HDR sources have 

been developed. The analysis of the immediate efficacy and toxicity of the 

developed methods showed that brachytherapy sources of 
192

Ir and 
60

Co 

high power (HDR) combined with radiotherapy of patients with secondary 

(metastatic) vaginal cancer leads to an increase in the therapeutic effect of 

radiotherapy and indicates a greater therapeutic effectiveness of 
192

Ir HDR 

sources without increasing the manifestations of general and local toxicity 

of chemoradiotherapy (above grade II). 

Keywords: brachytherapy, secondary vaginal cancer (metastatic form) 

 

 

  



27 

 

УДК 616.5-006.81-076.6 

НАЇВНІ ТА Т-КЛІТИНИ ІМУНОЛОГІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ  

У ХВОРИХ НА МЕЛАНОМУ ШКІРИ 

Кукушкіна С.М., Фільчаков Ф.В., Кукушкіна М.М., Коровін С.І., 

Грабовий О.М. 

Національний інститут раку МОЗ України 

Київ, Україна 

Одним із шляхів підвищення ефективності лікування 

онкологічних хворих є персоніфікація терапії з урахуванням 

прогностичних факторів. На сьогоднішній день лише декілька 

прогностичних факторів, перш за все в якості критеріїв стадіювання 

захворювання, увійшли та широко застосовуються в клінічній 

практиці при меланомі шкіри (МШ). До таких критеріїв у хворих з 

локалізованою МШ відносять поверхневе виразкування первинної 

пухлини.  

Перші дані про несприятливе прогностичне значення цієї 

патогістологічної характеристики МШ були опубліковані у 1953 році 

Allen A.C. та Spitz S., і впродовж багатьох років наявність 

виразкування пов’язували з підвищеним ризиком розвитку рецидиву 

та смертності хворих. З іншого боку, як було нещодавно показано, у 

хворих на МШ наявність виразкування асоціюється з кращою 

ефективністю ад’ювантної інтерферонотерапії. Отже, визнаним є той 

факт, що поверхневе виразкування первинної пухлини має суттєве, а 

можливо, і вирішальне значення щодо клінічного ведення хворих на 

МШ, проте з чим саме пов’язане прогностичне значення 

виразкування остаточно не з’ясовано. Висловлюється думка, що у 
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хворих на МШ краща клінічна відповідь на інтерферонотерапію за 

наявності виразкування може бути обумовлена певними 

особливостями імунної системи, які роблять таких пацієнтів більш 

чутливими до зазначеного лікування.  

Мета дослідження 

Дослідити вміст Т-клітин імунологічної пам’яті та наївних Т-

лімфоцитів в периферичній крові та пухлинній тканині у хворих на 

локалізовану МШ з урахуванням наявності поверхневого 

виразкування первинної пухлини. 

Матеріали та методи 

У 45 хворих на локалізовану МШ (ТisN0M0–Т4bN0M0 стадії; 

поверхневе виразкування відсутнє в 30 випадках, наявне – в 15) 

досліджено популяційний склад Т-лімфоцитів периферичної крові за 

фенотипом CD45RA
–
CD45RO

+
, CD45RA

+
CD45RO

+
, 

CD45RA
+
CD45RO

–
. Імунофенотипічні характеристики циркулюючих 

лімфоцитів визначали методом проточної цитофлуориметрії з 

використанням моноклональных антитіл CD3-PC5, CD45RO-FITC, 

CD45RА-РЕ («Beckman Coulter», США). Облік результатів проводили 

на проточному цитофлуориметрі FACScan («Becton Dickinson», 

США) за допомогою програми «Cell Quest». 

У 20 пацієнтів (у 10 без та 10 з виразкуванням МШ) 

імуногістохімічним методом визначено щільність CD45RA
+
- та 

CD45RO
+
-лімфоцитів, що інфільтрують первинну пухлину. 

Імуногістохімічні реакції проводили з використанням 

моноклональных антитіл до CD45RO («Dako», Данія) та CD45RA 

(«Beckman Coulter», США). Для візуалізації продуктів 
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імуногістохімічної реакції застосовували систему детекції 

EnVisionTM FLEX («Dako», Данія) з використанням в якості 

хромогену 3-аміно-9-етілкарбазола («DBS», США). Оцінку вмісту 

мічених клітин в препаратах проводили напівкількісним способом. 

Результати дослідження 

У хворих на МШ абсолютна кількість Т-клітин імунологічної 

пам’яті (CD45RA
–
CD45RO

+
) у периферичній крові відповідає такій у 

практично здорових людей і не залежить від наявності виразкування 

первинної пухлини. В обох випадках у хворих реєструється 

зменшення загального вмісту наївних Т-клітин (CD45RA
+
CD45RO

–
) 

та активованих Т-клітин з фенотипом CD45RA
+
CD45RO

+
.  

Співвідношення досліджуваних субпопуляцій циркулюючих Т-

лімфоцитів у хворих, незалежно від наявності виразкування МШ, 

характеризується збільшенням відсотка Т-клітин імунологічної 

пам’яті. При цьому відносна кількість цих клітин у пулі Т-лімфоцитів 

периферичної крові зростає зі збільшенням товщини первинної 

пухлини (r = 0,326, р = 0,046), і така залежність є вираженою за умови 

виразкування первинної пухлини (r = 0,615, р = 0,025). Також у 

пацієнтів з виразкуванням МШ реєструється статистично значиме 

зменшення відсотка наївних Т-лімфоцитів порівняно з показником у 

практично здорових людей (Me (Q1; Q3) 24,9 (20,2; 32,5) % проти 32,4 

(28,0; 38,8) %, р < 0,05). 

Т-лімфоцити, що інфільтрують первинну МШ, представлені 

як наївними клітинами (CD45RA
+
-лімфоцитами), так і клітинами 

імунологічної пам'яті (CD45RO
+
-лімфоцитами) зі статистично 

значимою перевагою тих та інших у стромі пухлини.  



30 

 

У хворих без поверхневого виразкування пухлини щільність 

наївних лімфоцитів та клітин імунологічної пам'яті в тканині 

первинної МШ відповідає такій у хворих з виразкуванням 

(відповідно 2,94 (1,66; 4,27) та 2,00 (1,67; 2,83) ум. од. проти 2,82 

(1,33; 4,54) та 2,10 (1,67; 3,86) ум. од., р > 0,05). В обох випадках 

кількість CD45RA
+
- та CD45RO

+
-лімфоцитів є суттєво вищою в 

стромі, ніж у паренхімі первинної МШ.  

Висновки 

Таким чином, між хворими на МШ без та з поверхневим 

виразкуванням пухлини не виявлено суттєвих відмінностей за 

кількістю наївних та Т-клітин імунологічної пам’яті периферичної 

крові та пухлинної тканини. Визначено, що за наявності виразкування 

збільшення процентного вмісту клітин імунологічної пам’яті серед Т-

лімфоцитів корелює з товщиною первинної пухлини.  

 

 

УДК 618.146-006.6-036.22(477.7) 

АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ РАКА КУЛЬТИ ШЕЙКИ МАТКИ  

В ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пуляев А.И., Кравченко С.В. 

Коммунальное учреждение Херсонского областного совета 

«Херсонский областной онкологический диспансер» 

Херсон, Украина 

Рак шейки матки (РШМ) занимает 5 место в структуре 

онкологической заболеваемости и 6 место в структуре смертности от 

злокачественных заболеваний женского населения Украины 
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(Бюллетень Національного канцер-реєстру No19 - "Рак в Україні, 

2016-2017). Частота рака культи шейки матки (РКШМ) составляет 

0,3-10% от общего числа больных раком шейки матки и 0,14-4,7% по 

отношению к больным, перенесшим надвлагалищную ампутацию 

матки (Е.С. Киселева, 1990). Пятилетняя выживаемость больных 

РКШМ, по данным литературы (Е.Е. Вишневская, 1987, Е.С. 

Киселева, 1990, М.В. Васильченко, 1997, Сleber еt аll, 2004) ниже по 

сравнению с выживаемостью больных раком шейки матки, однако 

отдаленные результаты лечения больных РКШМ не уступают 

отдаленным результатам лечения больных РШМ. 

Нами проведен анализ лечения больных с РКШМ в Херсонской 

области за 10 лет. С 2007 по 2017 год в Херсонском областном 

популяционном канцер-регистре впервые взято на учет 1404 больных 

с диагнозом РШМ, РКШМ диагностировано у 51 пациентки (3,63%). 

По стадиям больные распределены следующим образом (Таблица 1):  

 

Таблица 1. Распределение больных с диагнозом рак культи шейки матки 

Херсонской области по стадиям за период 2007-2017 гг. 

Стадия 

заболевания 

карцино

ма in situ 
1А 1А1 1В 1В1 1В2 2А 2В 3В 4А 4В 

Без стадии 

(саркома) 

Количество 

пациенток 

(абсолютные 

числа) 

2 4 1 10 3 8 4 9 5 1 2 2 

 

Двум пациенткам с прединвазивной карциномой призведена 

электроэсцизия. Простая экстирпация культи шейки матки выполена 
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у 5 больных; расширенная по Вертгейму - у 3. Большинству 

пациенток (84%, n=43) проводилась сочетанно-лучевая терапия с 

радиомодификацией, так как они были диагностированы уже в 

запущенных стадиях. 

Результаты наблюдения предоставлены в таблице 2. 

Таблица№2. Данные 5-летней выживаемости пациенток с раком культи 

шейки матки Херсонской области (абсолютные числа) 

Стадия Количество 

пациенток  

Умерло Живы Выбыло 

in situ 2 0 1 1 

I  26 5 21 - 

II 13 6 7 - 

III 5 3 2 - 

IV 3 3 0 - 

без стадии 2 2 0 - 

всего 52 19 31 1 

 

В течении прослеженных лет умерли 19 больных (37,3%), в 

основном это пациентки с III-IV стадиях заболевания и саркомами. 

Из 26 пациенток с 1 стадией заболевания 5 летняя выживаемость 

составила 80,8% (n=21), со ІІ стадией - 53,8% (n=7), с ІІІ стадией - 

40% (n=2).  

Выводы: Врачам акушерам-гинекологам, планирующим 

выполнять надвлагалищные ампутации матки по поводу 

доброкачественных заболеваний матки, целесообразнее выполнять 

экстирпации матки. Оставленная культя шейки матки должна быть 

отнесена к группе повышенного риска развития злокачественного 

новообразования.  
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УДК 618.14-006.65-06:616.72-006(477.7) 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ РАКА 

ТЕЛА МАТКИ В ПЯТОЧНУЮ КОСТЬ 

Салтышева В.М., Сокур И.В., Моргунов А.А., 

Нестеренко А.В., Могила Н.В. 

Коммунальное учреждение Херсонского областного совета 

«Херсонский областной онкологический диспансер» 

Херсон, Украина 

Рак тела матки занимает второе место среди злокачественных 

новообразований репродуктивной системы у женщин и первое среди 

онкогинекологической патологии. За последнее десятилетие 

отмечается неуклонное повышение  заболеваемости  данной 

локализации. По литературным данным в США, Швеции, Гавайских 

островах заболеваемость раком тела матки составляет 23,9 на 100 

тыс. женского населения. В Украине в 2017 г. заболеванемость раком 

тела матки составляет 31,7 на 100 тыс. женского населения, в 

Херсонской области - 36,6 на 100 тыс. женского населения. Рак тела 

матки в Херсонской области превышает средний уровень 

заболеваемости по Украине на 4,9%. 

Максимальная заболеваемость раком тела матки встречается в 

возрасте 65 – 69 лет. Отмечается прирост этой патологии в последние 

годы у молодых женщин, среди женщин до 29 лет он вырос на 50% 

[1]. В Херсонской области наибольшая заболеваемость раком тела 

матки встречается в возрасте 60 – 69 лет.  

Наиболее частый путь метастазирования – лимфогенный. 

Наибольшая вероятность метастатического поражения тазовых 
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лимфатических узлов возможна при переходе опухоли на канал 

шейки матки. Подвздошные лимфатические узлы чаще поражаются 

при локализации опухоли в нижнем сегменте матки, а 

парааортальные — при локализации процесса в дне и в 

верхнесреднем сегменте. При распространении опухоли на шейку 

матки вступают в силу закономерности лимфогенного 

метастазирования, характерные для рака шейки матки. Среди 

пациенток Херсонской области чаще всего встречаются метастазы в 

подвздошные лимфатические узлы 15%. При рецидивах рака тела 

матки метастазирование в кости встречается в 6-8% случаев [2]. По 

данным Херсонской области метастазы в кости скелета обнаружено 

всего у 1% больных раком тела матки. 

Представляем случай из практики Херсонского областного 

онкологического диспансера. Женщина Т., 1960 года рождения, 

проживающая в городе Херсон, 09.03.17 обратилась в Херсонскую 

областную клиническую больницу с жалобами на боли в области 

правой пяточной кости. Боли появились 3 месяца назад, лечилась 

амбулаторно. Положительных результатов лечение не дало. На 

рентгенограмме от 06.03.17 отмечался участок литической 

деструкции тела правой пяточной кости. Объективно: в области 

правой пяточной кости отечность, болезненная при пальпации 

больше по наружной поверхности. Движения не ограничены. 

Чувствительность и пульсация сохранена. Пальцы стопы теплые, 

подвижные. Отмечаются варикозно расширенные вены голеней, без 

признаков воспаления и тромбоза. 10.03.17 проведена биопсия 

опухолевого образования правой пяточной кости. Гистологическое 
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заключение от 17.03.17 - в препарате метастатический рост 

железисто-плоскоклеточного рака. Иммунно-гистохимическое 

заключение биопсии опухоли от 03.04.17 – гистологическое строение 

опухоли соответствует метастазу эндометриоидной 

высокодифференцированной аденокарциномы с плоскоклеточной 

метаплазией, нельзя полностью исключить протоковую карциному 

молочной железы. 

Проведено полное обследование пациентки согласно стандартам 

обследования онкологических больных. Осуществлено КТ органов 

брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза. 

Заключение от 18.03.17 - образование левого надпочечника 

(предположительно аденома). Средостенная, паховая и подвздошная 

лимфаденопатия. Заключение маммографии от 27.03.17 - признаки 

диффузной мастопатии. 22.03.17 консультирована гинекологом - 

полный осмотр технически не возможен (больная постельная). 

Выделения из влагалища серозного характера скудные. Заключение 

УЗИ органов малого таза от 22.03.17 - инволютивные изменения 

матки и придатков. Результаты ФГДС от 21.03.17 - эрозивный 

гипертрофический гастрит. Гипертрофический дуоденит.  

Пациентке 28.03.18 выставлен диагноз - метастаз железисто-

плоскоклеточного рака правой пяточной кости без первичного очага. 

С 29 марта по 11 апреля 2017 года в радиологическом отделении 

Херсонского областного онкологического диспансера проведено 

облучение метастатического поражения правой пяточной кости 

общей дозой 30 Гр. 
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Проведено повторное УЗИ органов малого таза 04.05.17 - 

минимальная серозометра. Миомы тела матки небольших размеров. 

Остаточные явления эндометриоза. Иволютивные изменения 

внутренних гениталий. За период с 04.05.17 по 24.01.18 пациентка 

чувствовала себя удовлетворительно и на осмотры не являлась. 

24.01.18 осмотрена гинекологом Херсонского онкологического 

диспансера. При взятии мазка на цитологическое заключение из 

шейки матки, появились обильные кровянистые выделения. 

Поставлен предварительный диагноз: подозрение на рак тела матки; 

подозрение на рак шейки матки. При контрольном УЗИ органов 

малого таза от 24.01.18 - гиперплазия эндометрия в менопаузу. 

Выраженная гематометра. Гипертрофия шейки матки с наличием 

мелких кист. Асцит на уровне малого таза. Миомы тела матки 

небольших размеров. 

31.01.18 в гинекологическом отделении Херсонского 

онкологического диспансера произведено фракционное 

диагностическое выскабливание полости матки. Гистологическое 

заключение соскоба – умереннодифференцированная 

аденокарцинома эндометрия, 19.02.18 произведена операция в 

объеме: Лапаротомия. Расширенная экстирпация матки с придатками. 

Гистологическое заключение послеоперационного материала - 

аденокарцинома эндометрия G2, с очагами плоскоклеточной 

дифференцировки, инвазией в миометрий до ½ его толщины, 

распространением опухолевого процесса на цервикальный канал. 

Лимфоузлы с фиброзными изменениями стромы, очаговыми 

кальцинозами, без признаков опухолевого роста. Проведена 
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рентгенография правой пяточной кости 15.03.18 - убедительных 

признаков продолжения болезни не отмечается. 

С 06.03.18 по 19.04.18 проведен курс послеоперационного 

облучения: дистанционно, на малый таз, пути метастазирования в 

суммарной дозе 44 Гр, разовой дозе 2,0 Гр; на культю влагалища 

суммарная доза 25 Гр, разовая доза 5,0 Гр – брахитерапия с радио-

модификацией цисплатином 50 мг №3. 

Таким образом у пациентки выставлен окончательный диагноз: 

аденокарцинома эндометрия G2 с метастазами в пяточную кость IV st 

T1N0M1.  

При контрольном осмотре пациентки в июле 2018 года данных 

за рецидив опухолевого процесса не выявлено. 

Заключение. За последние несколько лет отмечается 

неуклонное увеличение случаев заболеваемости раком тела матки и 

его «омоложением» в Украине, и в частности – в Херсонской 

области. Увеличивается число случаев бессимптомного и более 

агрессивного течения данной патологии.  
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ОЦІНКА ВІДДАЛЕНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ  

РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ  

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ 

ДИСТАНЦІЙНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ 

Сафронова О. В., Удатова Т.В., Кметюк Я.В. 

Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами 

Всеукраїнський центр радіохірургії 

Київ, Україна 

Вступ. За даними бюлетеня Національного канцер – реєстру рак 

передміхурової залози (РПЗ) (Код за МКХ–10 – С.61) в структурі 

онкологічних захворювань населення чоловічої статі в Україні 

посідає третє місце та останнім часом намічено негативну тенденцію 

до зростання рівня захворюваності на РПЗ [1]. Дистанційна 

променева терапія (ДПТ) є одним із основним методів лікування та 

застосовується як радикальний метод чи в програмах комплексного 

та комбінованого лікування [2,3]. РПЗ відноситься до 

радіорезистентних пухлин, тому для досягнення лікувального ефекту 

необхідно підведення сумарної осередкової дози (СОД) до 76,0-82,0 
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Гр залежно від групи ризику [7.8]. З появою високотехнологічної 

дистанційної променевої терапії (ДПТ) з’явилась можливість 

ескалації СОД при мінімальному опроміненні оточуючих здорових 

тканин [4,5,6].  

Мета. Проаналізувати частоту виникнення та ступінь проявів 

хронічної генітоуринарної та гастроінтестінальної місцевої 

токсичності при застосуванні сучасних методик ДПТ та вивчити 3-и–

річну загальну та безрецидивну виживаність при застосуванні 3D–

конформної променевої терапії (3D–КПТ) та променевої терапії з 

модуляцією інтенсивності дози (IMRT). 

Матеріали та методи. Нами був проведений динамічний 

контроль після проведення ДПТ у 102 пацієнтів хворих на РПЗ ІІ-IІІ 

(Т2b-3bN0-1M0) стадій. Пацієнти були розводілені на три групи 

залежно від методики опромінення. Лікування 35 пацієнтів 

проводилось із використанням 3D–КПТ з класичним режимом 

фракціонування з разовою осередковою дозою (РОД) по 2,0 Гр до 

досягнення СОД 74,0 Гр на простату та до СОД 46,0-50,0 Гр на 

лімфатичні вузли малого таза. 67 пацієнтів лікувались із 

використанням методики IMRT, з них 34 – лікувались із 

застосуванням класичного режиму фракціонування РОД по 2,0 Гр до 

СОД 76,0 – 78,0 Гр на простату та СОД 46,0-50,0 Гр на лімфатичні 

вузли малого таза; 33 – із застосуванням гіпофракціонування за 

методикою інтегрованого бусту з РОД 2,5 Гр на передміхурову залозу 

до СОД 67,5 Гр – 70,0 Гр (ізоефективно 76,0 - 79,0 Гр стандартного 

фракціонування) з одночасним опроміненням лімфатичних вузлів 

малого таза до СОД 46,0 – 50,0 Гр залежно від стану ураження (за 
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даними МРТ чи ПЕТ/КТ з холіном/галієм).  Всім пацієнтам 

проводився однаковий алгоритм лікувального процесу (ретельне 

обстеження, передпроменева підготовка, індивідуальне планування та 

лікування на лінійному прискорювачі під контролем зображення). 

Пацієнти були співставні по групах ризику (за класифікацією 

D’Amico та класифікацією Європейського товариства урологів, 2018 

р.) та по соматичним  захворюванням. Протягом першого року раз у 3 

місяці та кожні 6 місяців у подальшому житті пацієнтам після 

проведеного курсу ДПТ проводився динамічний контроль – 

визначення рівня загального простатичного специфічного антигена 

(ПСА) в сироватці крові, МРТ  органів малого таза з контрастним 

підсиленням, загальноклінічні дослідження; кожні 6 місяців 

проводили остеосцинтиграфію та ультразвукове дослідження 

черевної порожнини з допплерографічним дослідженням печінки чи 

КТ черевної порожнини з болюсним підсиленням, 1 раз на рік – 

оглядову рентгенографію органів грудної порожнини в прямій та 

боковій проекціях чи КТ грудної порожнини. Також при динамічному 

спостереженні після проведеного лікування пацієнти заповнювали 

адаптовані анкети для оцінці якості життя (FAСT–Р та IPSS). Для 

визначення біохімічного рецидиву використовували рекомендації 

RTOG–ASTRO, хронічну місцеву токсичність оцінювали за шкалою 

LENT-SOMA.  

Результати досліджень та їх обговорення. При використанні 

методики 3D–КПТ прояви хронічної генітоуринарної токсичності І 

ступеня спостерігались у 27,3 % пацієнтів, ІІ ступеня – у 12,1 %; 

також виявлено 1 випадок (3,1 %) виникнення проявів ІІІ ступеня 
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токсичності; відсутні прояви циститу виявлено у 57,5 % пацієнтів. 

При застосуванні методики IMRT з класичним режимом 

фракціонування (РОД 2,0 Гр) прояви хронічної генітоуринарної 

токсичності І ступеня спостерігались у 8,8 % пацієнтів; ІІ ступеня – у 

2,9 %, у 88,3 % –проявів хронічної генітоуринарної токсичності не 

виявлено. При застосуванні методики IMRT із гіпофракціонуванням 

(РОД 2,5 Гр) прояви хронічної генітоуринарної токсичності І ступеня 

спостерігались у 11,5 % пацієнтів; ІІ ступеня – у 2,8 %; у 85,7 % 

пролікованих хворих проявів генітоуринарної токсичності не 

виявлено. Застосування методики 3D–КПТ у 1,52 рази вірогідно 

збільшувало відсоток виникнення проявів хронічної генітоуринарної 

токсичності ІІ ступеня токсичності порівняно із використанням 

методики IMRT (p<0,05). При використанні методики 3D–КПТ 

прояви хронічної гастроінстестинальної токсичності І-го ступеня 

спостерігались у  33,3 % пацієнтів; прояви ректиту ІІ-го ступеня 

виявлено у – 9,1 % хворих; у 57,5 % пацієнтів проявів токсичності не 

виявлено. При використанні методики IMRT з класичним режимом 

фракціонування (РОД 2,0 Гр) прояви хронічної гастроінтестинальної 

токсичності І ступеня спостерігались у 11,7 % пацієнтів; прояви ІІ 

ступеня – у 2,9 % та у 85,3 % хворих проявів хронічної 

гастроінтестинальної токсичності взагалі не виявлено. При 

застосуванні методики IMRT із гіпофракціонуванням (РОД 2,5 Гр) 

прояви хронічної гастроінтестинальної токсичності І ступеня 

спостерігались у 8,6 %; прояви ІІ ступеня – у 2,8 %; у 88,6 % проявів 

гастроінтестинальної токсичності не виявлено. При аналізі отриманих 

даних виявлено, що застосування методики 3D–КПТ у 1,49 разів 



42 

 

вірогідно збільшувало відсоток виникнення проявів хронічної 

гастроінтестинальної токсичності ІІ ступеня порівняно із 

використанням методики IMRT (p<0,05). Слід зазначити, що такі 

показники як вік, супутні патології, захворювання кишківника та 

прийом гормональних препаратів можуть збільшити ризик 

виникнення пізньої ректальної токсичності [164]. В нашому 

дослідженні також виявилено кореляцію між наявністю супутнього 

цукрового діабету та проявами пізньої ано-ректальної токсичності. 

Також у одного пацієнта виникли два епізоди ректальної кровотечі 

при використанні методики 3D–КПТ. У даного пацієнта був наявний 

супутній субкомпенсований гепатит С. Вірогідно, через погіршення 

гемодинаміки у гемороїдальних венах, порушення системи згортання 

крові та погіршення трофіки, явища ректальної токсичності були 

вищими. В групі з використанням методики 3D–КПТ біохімічний 

рецидив протягом першого року після проведеного лікування 

виявився у 5 хворих (15,16 %), протягом трьох років – у 46,88 % 

пацієнтів. Тобто майже у половини пацієнтів виявлений біохімічний 

рецидив. Як правило, вони змушені були приймати гормональну 

терапію, робити хірургічну кастрацію, чи, навіть, приймати 

хіміотерапевтичне лікування. В групі пацієнтів із застосуванням 

методики IMRT з класичним режимом фракціонування біохімічний 

рецидив протягом першого року після проведеного лікування 

виявився у 6 хворих (12,5 %), протягом трьох років – у 32,26 % 

пацієнтів. В групі пацієнтів з застосуванням методики IMRT з 

гіпофракціонуванням біохімічний рецидив протягом першого року 

після проведеного лікування виявився у 5 хворих (14,29 %), протягом 
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трьох років – у 22,86 % пацієнтів. При оцінці трирічної безрецидивної 

виживаності при використанні 3D–КПТ вірогідно збільшувався 

відсоток виникнення рецидиву, порівняно із використанням методики 

IMRT (p<0,05). Проведений аналіз виявив, що трирічна загальна 

виживаність була на 18,14 % вірогідно вищою при використанні 

методики IMRT з класичним режимом фракціонування та на 19,85 % 

– при використанні методики IMRT з гіпофракціонуванням  

порівняно з такою ж при використанні методики 3D–КПТ (p<0,05). 

Трирічна безрецидивна виживаність була в середньому вищою на 

23,62 % при використанні методики IMRT з класичним режимом 

фракціонування та на 24,02 % – при використанні методики IMRT з 

гіпофракціонуванням порівняно з пролікованими пацієнтами із 

застосуванням методики 3D–КПТ (p<0,05). Канцер-специфічна 

смертність була нижчою на 14,99 % при використанні методики 

IMRT з класичним режимом фракціонування та на 18,72 % – при 

використанні методики IMRT з гіпофракціонуванням порівняно із 

застосуванням методики 3D–КПТ. 

Висновки. При застосуванні методики IMRT порівняно з 

пацієнтами, пролікованими з використанням методики 3D–КПТ 

виникнення проявів хронічної генітоуринарної токсичності І ступеня 

вірогідно зменшувалось у 3,1 рази, ІІ ступеня – в 4,1 рази  . 

Виникнення проявів хронічної гастроінтестинальної токсичності І 

ступеня токсичності вірогідно знижувалось в 2,9 рази, ІІ ступеня – у 

3,1 рази  при використанні методики IMRT порівняно із пацієнтами 

групи з методикою 3D–КПТ. Трирічна загальна та безрецидивна 

виживаність була приблизно на 20,00 % вищою при використанні 
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методики IMRT порівняно з використанням методики 3D–КПТ. 

Тобто, використання методики IMRT дає можливість підведення 

оптимальної дози опромінення при максимальному щадінні 

оточуючих здорових тканин, дозволяє проводити лікування без 

вимушеної перерви, вірогідно зменшує відсоток виникнення 

хронічної місцевої токсичності, що значно покращує показники 

якості життя пацієнтів та зменшує відсоток канцер–специфічної 

смертності, підвищує показники виживаності пацієнтів. 
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РОЛЬ БРАХИТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ РАКА ПИЩЕВОДА. 

ДАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ПЕРВЫЙ ОПЫТ 

Сокур И.В., Демченко В.Н., Заплатина С.В., Марцениус Е.А., 

Дорошенко А.А. , Щербакова Н.А. 

Коммунальное учреждение Херсонского областного совета 

«Херсонский областной онкологический диспансер» 

Херсон, Украина 

Рак пищевода (РП) остается одной из важных проблем в 

онкологии, занимая восьмое место в мире по заболеваемости среди 

всех злокачественных новообразований и 6 место среди случаев 

смертности от рака [1, 2, 4]. РП имеет один из самых высоких 

индексов агрессивности опухоли – 0,87 (соотношение количества 

умерших к количеству заболевших) [3]. К 2025 году ожидается, что 

количество случаев РП вырастет на 140% [5]. Эпидемиология РП 

разительно изменилась за последние 40 лет. Ранее 90% случаев 

опухолей пищевода в США принадлежало плосколеточному раку, на 

сегодня 80%– это аденокарцинома [5]. Употребление алкоголя, 

ожирение, курение, пищевод Баррета, мужской пол, возраст старше 

60 лет, рак головы и шеи в анамнезе, частое употребление очень 

горячих напитков – факторы, повышающие риск развития РП. 

Данные риски играют разную роль при отдельных гистологических 

типах, так при плоскоклеточном раке больше половины случаев 

связано именно с употреблением табака, а применение одновременно 

и табака, и алкоголя значительно повышает этот риск. В то время как 

для развития аденокарциномы важную роль играет именно наличие 
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пищевода Баррета, ожирения, эзофагита, в некоторой степени 

курение [1, 2, 6, 7]. 

В Украине в 2016 году по данным Национального канцер-

реестра выявлено 1703 новых случаев рака пищевода и 1275 случаев 

смерти от него. В Херсонской области за 2017 год было 

зарегистрировано 50 случаев РП и 40 случаев смерти от данной 

нозологии. Большинство пациентов обращаются за медицинской 

помощью в запущенной стадии заболевания, так в 2017 году в 

Украине 51,4% пациентов имели 3-4 стадию заболевания, в 

Херсонской области этот показатель составил 81,8%. С момента 

постановки диагноза 67,6% больных не прожили 1 года, в 

Херсонской области – 82,4% соответственно. В то же время 

показатель охваченных специализированным лечением остается 

низким – 53,2%, а на долю хирургического лечения приходится всего 

лишь 7,3%, на комбинированное и комплексное - 11% [8]. Показатели 

5 летней общей выживаемости колеблются по разным данным от 15 

до 25% при применении стандартных подходов к терапии, в связи с 

этим РП представляет собой одну из сложных проблем в мире 

онкологии [6]. Так, медиана общей выживаемости при только 

хирургическом методе лечения составляет около 15 месяцев [9]. 

Возможно, применение мультимодального подхода в терапии будет 

способствовать улучшению данного показателя. 

Неудовлетворительные результаты заставляют вести поиски новых 

методов лечения, и их комбинаций, которые направлены на снижение 

частоты местных рецидивов и метастазирования, повышения 

выживаемости. При местнораспространенном РП важная роль 
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принадлежит именно предоперационной терапии, которая могла бы 

повысить резектабельность таких опухолей. При запущенных стадиях 

актуальным остается поиск методов лечения, которые могли бы 

улучшить качество жизни такой категории пациентов. 

В настоящее время применение только химиотерапии без 

лучевой терапии в неоадьювантном режиме на основе анализа многих 

рандомизированных исследований для лечения рака внутригрудных 

отделов пищевода не может быть рекомендовано, так как не 

способствует улучшению общей выживаемости пациентов [10]. 

Только лучевая терапия, как самостоятельный вариант 

предопеационной терапии, также не может быть рекомендована у 

компенсированных пациентов [11]. Так в исследовании RTOG 85–01 

5-летняя общая выживаемость больных, получавших химиолучевое 

лечение составила 26% по сравнению с 0% после применения только 

лучевой терапии, медиана выживаемости 14,1 месяцев против 9,3 

месяцев, соответственно [12]. В  рандомизиованном исследовании 

CROSS (Chemoradiotherapy for Oesophageal Cancer Followed by 

Surgery Study) поводили сравнение группы пациентов получавших 

только хирургическое лечение либо предоперционную химиолучевую 

терапию с еженедельным введением карбоплатина и паклитаксела на 

фоне дистанционной лучевой терапии в дозе 41,1 Гр. Было показано 

улучшение показателей общей выживаемости в группе химиолучевой 

терапии [4]. 

Исходя из многих результатов, публикуемых в литературе, 

именно химиолучевая терапия может явиться стандартным методом 

лечения для пациентов с местнораспространенным РП [10, 13]. Для 
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многих актуальным остается вопрос доз, подводимых во время 

лучевой терапии. Так, в исследовании RTOG 9405  изучалась 

зависимость противоопухолевого эффекта от увеличения лучевой 

нагрузки. В одной группе проводили курс лучевой терапии 

в суммарной дозе 54 Гр, в другой - 64,8 Гр, а также 2 курса 

полихимиотерапии. Двухлетняя выживаемость в группе пациентов, 

получивших лучевую терапию в дозе 64,8 Гр, составила 31%, а в 

контрольной - 40%[10]. Неоадъювантная химиолучевая терапия - 

метод лечения, который может перевести нерезектабельные опухоли 

в резектабельные, но также может привести к росту 

послеоперационных осложнений [14, 15, 16, 17]. Такми образом, 

проведение предоперационной химиолучевой терапии остается 

вопросом, требующим дальнейшего изучения.  Дистанционная 

лучевая терапия в суммарной очаговой дозе 50- 50, 4 Гр многими 

исследователями считается стандартной при лечении РП [6, 18]. 

Эскалация доз лучевой терапии, изменение фракционирования, не 

приводит к увеличению выживаемости, но способствует более 

частому развитию тяжелых лучевых реакций, что было 

продемонстрировано во многих исследованиях [6,18]. Но при таком 

подходе частота локорегиональных рецидивов все еще остается 

высокой - 40-60% [6]. Внутриполостная брахитерапия потенциально 

может повысить резектабельность таких опухолей, а также 

значительно улучшить локорегионарный контроль. Опыт канадских 

исследований продемонстрировал 75% локальный контроль в 

течении 2 лет у пациентов, получавших брахитерапию [19]. 

Использование внутриполостной брахитерапии в комплексном и 
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комбинированном лечении позволяет значительно увеличить 

биологическую дозу, за счет нахождения источника в 

непосредственной близости к опухоли с резким падением дозы, что 

позволяет минимизировать повреждающее действие на здоровые 

окружающие ткани [18]. Так, в одном из Японских исследований, где 

были включены пациенты с ранними стадиями рака пищевода, 

получавшие дистанционную лучевую терапию с добавлением 

брахитерапии, либо без нее с последующей операцией, 

локорегионарный контроль в группе брахитерапии составил 79% и 

54%- в контрольной [19]. Брахитерапия может быть использована в 

составе сочетанной лучевой терапии (СЛТ) и как паллиативный 

метод у пациентов с наличием симптомов дисфагии, а также у 

пациентов с локальным рецидивом опухоли после дистанционной 

терапии либо хирургического лечения [20]. В литературе имеются 

некоторые данные об увеличении безрецидивной и общей 

выживаемости у пациентов получавших СЛТ [18]. 

Одним из частых и тяжелых симптомов РП, значительно 

ухудшающим качество жизни, является дисфагия, которая 

встречается у 80% пациентов [21]. В настоящее время не существует 

единого консенсуса в отношении лучшего подхода для решения 

данной проблемы. Для лечения дисфагии у пациентов с 

неоперабельным процессом возможно применение нескольких 

методов лечения - дистанционная лучевая терапия, брахитерапия, 

эндоскопическое стентирование или хирургический метод. 

Стентирование и лучевая терапия являются наиболее часто 

используемыми [22]. Существует мнение, что стентирование 
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обеспечивает более раннее купирование симптомов дисфагии, но 

обладает более кратковременным эффектом по сравнению с 

брахитерапией. В ретроспективной серии исследований Burstow и его 

коллеги описали обструкцию -12%, кровотечение-11%, миграцию 

стента-7%, аспирационная пневмония -3%, как наиболее часто 

встречающиеся осложнения данной процедуры [22]. Также более 

редко возможна перфорация пищевода -1%. Несмотря на улучшение 

качества жизни, улучшение питания, общего состояния пациентов, 

процедура носит кратковременный эффект в связи с ростом опухоли 

и миграцией стента, также ее применение ограничивает материальная 

сторона. Лучевая терапия, как дистанционная так и брахитерапия, 

дает более эффективные и долгосрочные результаты, но с большим 

временем до купирования симптомов от начала терапии [23]. В одном 

из исследований Hayter и др. показали, что лучевая терапия обычно 

хорошо переносится такими пациентами, хотя у трети больных 

временно наблюдалось усиление симптомов дисфагии на фоне 

терапии, в дальнейшем у 68% пациентов она полностью разрешилась 

через 7 недель после окончания терапии [23]. Rosenblatt et al. в 3 фазе 

исследования IAEA продемонстрировали значительное уменьшение 

симптомов дисфагии при добавлении брахитерапии к 

дистанционному облучению [21]. В одном из Шведских 

исследований Bergquist и др. продемонстрировали более быстрый 

эффект купирования симптомов дисфагии и соответственно 

улучшения качества жизни в группе стентирования, но после 6 

недель наблюдения преимущество в плане рецидива симптомов 

осталось за брахитерапией [24]. Схожие результаты были получены 
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Homs и коллегами в Германии за счет более эффективного 

купирования указанных симптомов [25]. 

В мире нет единого мнения о разовых и суммарных очаговых 

дозах при использовании брахитерапии, режимах фракционирования. 

Так же о последовательности применения данного метода. По 

видимому,  целесообразней будет начинать терапию с 

интралюминальной брахитерапии при наличии у пациента симптомов 

дисфагии, а также может она быть применена как boost после 

дистанционного компонента[18]. Разовые дозы варьируют от 2-5 до 

12 Гр за фракцию, применяется 3-4-2 фракции соответственно, 

суммарные дозы от 10 до 25 Гр при HDR брахитерапии [18, 19]. Так, 

Suer et al. в исследовании с включением 232 пациентов с 

распространенным РП рандомизировали их на 2 группы 

брахитерапии: 18 Гр за 3 фракции РОД 6 Гр, либо 16 Гр за 2 фракци – 

РОД 8 Гр. Оба режима продемонстрировали одинаковую 

продолжительность купирования дисфагии, общую выживаемость, 

частоту осложнений [21]. Важным остаются и выбор пациентов для 

данной процедуры - это небольшая протяженность опухоли, 

локализация в грудном отделе, отсутствие инвазии в сосуды, бронхи, 

перикард, отсутствие свищей [19]. Остается открытым и вопрос 

последовательности методов терапии, как правило брахитерапия 

проводиться через 2-3 недели после завершения дистанционной 

лучевой терапии [23]. 

Учитывая важность и актуальность проблемы лечения РП, а 

также необходимость улучшение качества жизни данной группы 

пациентов, мы применили метод внутриполостной брахитерапии как 



53 

 

один из компонентов паллиативной терапии у пациента с 

запущенным РП и наличием дисфагии 1-2 степени.  

Пациент П., 1958 г.р., работающий, социально активный, 

поступил в январе 2018 года с диагнозом: Плоскоклеточный рак 

средней трети пищевода с метастазами во внутригрудные, 

паракардиальные лимфатические узлы, печень St IV T3N1M1, KГ II. 

Обратился с жалобами на боли за грудиной во время еды, 

затруднение глотания твердой пищи, значительную потерю веса, 

слабость. Учитывая запущенность онкологического процесса, 

мультидисциплинарным консилиумом в составе радиационного 

онколога, клинического онколога и торакального хирурга, принято 

решение о проведении паллиативного курса химиолучевой терапии 

(ХЛТ) с возможным наложением гастростомы при нарастании 

симптомов дисфагии. Учитывая наличие дисфагии I-II степени, для 

улучшения качества жизни лечение было начато с внутриполостной 

HDR-брахитерапии на аппарате MultiSource (рис.1).  

 

Рис.1. Топометрическая подготовка к брахитерапии. КТ с установленным 

аппликатором в назогастральном зонде. PTV и критические структуры 
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Пациенту поведено 3 сеанса брахитерапии, в режиме 2 фракции 

за неделю, разовая очаговая доза составила 5 Гр, до суммарной 

очаговой дозы 15 Гр. Предписание 100% дозы проводилось на 1 см 

радиально, учитывая распространенность процесса, аппликатор был 

активирован на протяжении 14 см. После 3 сеанса брахитерапии 

отмечено полное купирование дисфагии. В дальнейшем пациенту 

проведен курс дистанционной лучевой терапии до суммарной 

очаговой дозы 43,2 Гр, на фоне еженедельного применения 

паклитаксела 50 мг/м
2
 и карбопатина AUC 2. При контрольной 

компьютерной томографии (КТ) через 6 месяцев после курса ХЛТ 

частичный ответ (PR -57%, согласно RECIST1.1) (рис. 2). Тяжелых 

нежелательных лучевых реакций, осложнений не отмечалось. В 

течение 7 месяцев наблюдения рецидива симптомов дисфагии не 

наблюдалось.  

 

Рис.2. КТ до начала лечения (верхний ряд) и контрольная КТ через 6 

месяцев после курса ХЛТ (нижний ряд).  
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УДК 618.19-006.6-036.22(477.7) 

ДИНАМІКА ПОВІКОВОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ЖІНОЧОГО 

НАСЕЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА РАК МОЛОЧНОЇ 

ЗАЛОЗИ ЗА 25-РІЧНИЙ ПЕРІОД (1993-2017 РОКИ) 

Сокур І.В., Жердзицький В.О. 

Комунальний заклад Херсонської обласної ради  

«Херсонський обласний онкологічний диспансер» 

Херсон, Україна 

Проблема раку молочної залози (РМЗ) є однією із 

найактуальніших проблем сучасної онкології, що обумовлено ростом 

захворюваності і досить високим рівнем смертності. РМЗ займає 

перше місце у структурі онкологічної захворюваності жіночого 

населення (19-20%). 

Захворюваність жінок на РМЗ зростає, починаючи з 40-річного 

віку і знижується після 70 років. Вказаний період співпадає з 

гормональними змінами, які відбуваються в організмі жінки. 

Метою дослідження було вивчення динаміки захворюваності 

жіночого населення Херсонської області на РМЗ у залежності від віку 

за період 1993-2017 р. 

Чисельність жіночого населення Херсонської області за період 

1993-2017 років зменшилася на 111 тисяч осіб (16,4%): з 676,4 

(1993р.) до 565,4 тис у 2017 р. (рисунок 1). За статистичними даними 

середня очікувана тривалість життя жінок в Україні у 1993 році 

склала 73,35 років, у Херсонській області – 72,20 років; у 2017 році 

показник в Україні становив 76,78 років, у Херсонській області - 

75,75 років. 
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Рисунок 1. Чисельність жіночого населення Херсонської області за 1993-

2017 роки 

 

На підставі вивчення статистичних даних популяційного 

канцер-реєстру захворюваності РМЗ жіночого населення Херсонської 

області (Ф №7 - Звіт про захворювання на злоякісні новоутворення) 

за  цей же період отримані наступні дані:  

Захворюваність РМЗ у 1993 році склала 48,5 на 100 тисяч 

жіночого населення, в абсолютних цифрах – 328, морфологічно 

верифіковано 93% (310 випадків); а в 2017 році захворюваність 

склала 80,3 на 100 тис жіночого населення, в абсолютних цифрах 454 

жінки, морфологічно верифіковано 94,9% (430 випадків). Показник 

захворюваності на РМЗ у Херсонській області за 25-річний період 

зріс на 60,4%, у випадках – на 38,4% (на 126 випадків) (рисунок 2). 
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80,3 на 100 тис. жіночого населення у 2017 році, що перевищує 

середній показник в Україні (69,0 на 100 тис жіночого населення у 

2017 році). 

 

 

Рисунок 2. Захворюваність на РМЗ жіночого населення Херсонської 

області за 1997-2017 роки (в абсолютних числах) 
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1993 році перший пік захворюваності припадає на вікову категорію 

40-44 роки, зупинкою показника захворюваності на попередньому 
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У 2017 році РМЗ серед жіночого населення у віці 55 років і 

старше зареєстрований в 311 випадках, тобто у 36% серед вперше 

зареєстрованих. Вікова група жінок 65-69 років склала 81 випадок 

РМЗ, діагноз морфологічно верифіковано в 95%. Перший пік 

зростання захворюваності зареєстрований також у віковій групі 40-44 

роки, а другий пік зростання захворюваності - у віці 65-69 років 

(рисунок 3). Корелюючи з очікуваною середньою тривалістю життя 

жінок, що склала у 2017 році 75,75 років, починаючи з вікової групи 

75-79 роки і далі спостерігається різке зниження показників 

захворюваності на РМЗ. За стадіями захворювання хворі 

розподілилися: І-ІІ стадія - 81,5%, ІІІ-ІVстадії - 17,3%. Люмінальний 

молекулярний підтип РМЗ виявлено у 84,1% пацієнток. 

 

 

Рисунок 3. Розподілення захворівших на РМЗ жінок Херсонської області у 

1997 та 2017 роках по віковим інтервалам  
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Характеристики кривих найвищих пікових значень 

захворюваності на РМЗ жіночого населення Херсонської області за 

25-річний період спостереження у порівнянні з 1993 роком 

змістилися на 10 років з 55-59 років у бік вікової групи 65-69 років, 

тобто в бік більш похилого віку. Рівень найвищої захворюваності у 

2017 році у віковій категорії 65-69 років на 39,3% перевищує рівень 

найвищої захворюваності у 1993 році у віковій категорії 55-59 років і 

на 81,4% вище у віковій категорії 65-69 років.  

Висновки: 

Таким чином, захворюваність на РМЗ серед жіночого населення 

Херсонської області за 25-річний період спостереження (1993-2017 

роки) збільшилась на 60,4% на тлі значного зменшення кількості 

жіночого населення регіону (на 111 тисяч осіб, що склало 16,4%) та 

збільшення середньої очікуваної тривалості життя жінок на 3,55 

років. Пік захворюваності змістився на 10 років у бік осіб більш 

похилого віку (65-69 років). Детальний аналіз повікової 

захворюваності РМЗ серед жіночого населення важливий при 

визначенні груп ризику та організації проведення скринінгових 

мамографічних досліджень з метою ранньої діагностики РМЗ.  

Більшість пацієнток за імуногістохімічними дослідженнями 

мали люмінальні молекулярні підтипи, тому у лікуванні цієї групи 

хворих поряд з хірургічним лікуванням ключову роль повинна 

відігравати гормональна терапія. 
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УДК 616.346.2-006-089(477.7) 

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: 

МУКОЦЕЛЕ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА. 

Табидзе Д.Л., Панов В.В., Саидов В.Я., Мазуренко С.Н. 

Коммунальное учреждение «Херсонская городская клиническая 

больница им. Е.Е. Карабелеша» 

Херсон, Украина 

Введение 

Термин мукоцеле червеобразного отростка впервые ввел в 1842 

году Karl Freiherr von Rokitansky. [1,2,3]. Мукоцеле (mucocele; от лат. 

мucus – слизь и греч. kele – опухоль) – ретенционная слизистая киста, 

чаще всего локализующаяся в червеобразном отростке или 

придаточных пазухах носа. Описание мукоцеле встречается в 

литературе, начиная с XVII в. Мукоцеле червеобразного отростка 

(МЧО) проявляется обструктивной дилатацией червеобразного 

отростка с накоплением желатиновых масс (муцина) в просвете. 

МЧО встречается достаточно редко, и составляет 0,2-0,7% от 

всех аппендэктомии, и 8% от всех опухолей червеобразного отростка. 

Встречается в основном в 5-ой – 7-ой декаде жизни как у женщин, так 

и у мужчин. [4,5]. 

Классификация мукоцеле обычно включает 4 морфологических 

типа:   

1.простое мукоцеле, или ретенционная киста (18%) (эпителий не 

изменен либо с признаками дегенерации, небольшое расширение 

просвета аппендикса, вызванное механическими причинами, 



65 

 

например, копролитом или поствоспалительным рубцовым 

сужением);  

2.гиперплазия слизистой оболочки (гиперплазия эпителия без 

признаков атипии, умеренное расширение просвета) (20%);  

3.муцинозная цистаденома (52%-84%) (есть признаки локальной 

или диффузной атипии эпителия, выраженное расширение просвета);   

4.муцинозная цистаденокарцинома (10%-20%) (стромальная 

инвазия и (или) имплантация эпителия на листки брюшины). [6, 7, 8]  

Степень злокачественности мукоцеле оценивается по 

следующим показателям:  

А. морфологический тип эпителиальных клеток в удаленном 

отростке; 

Б. расслоение стенки аппендикса муцинозным содержимым; 

В. наличие эпителиальных клеток в муцине, 

распространившемся в брюшную полость. [8] 

Клинические проявления мукоцеле аппендикса могут широко 

варьировать от практически полного отсутствия жалоб и 

симптоматики (примерно в 50 % случаев) до выраженной 

болезненности в правом нижнем квадранте, вплоть до картины 

«острого живота». [9,10,11,12]  

Так, по материалам клиники Mayo, базирующихся на 

результатах лечения 135 больных с МЧО(1976-2000г.), было 

установлено, что в 27% случаев пациенты отмечали боли в животе, 

14% - наличие пальпируемого опухолевидного образования в 

брюшной полости, 13% - потерю в весе и 8%- тошноту и/или рвоту.  

[9,10,11,12] 
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В литературе есть данные, что нарастание клинической 

симптоматики может указывать на злокачественный характер 

развития мукоцеле.  

При осмотре пациента может быть выявлено пальпируемое 

образование в правой подвздошной области. [9,10,11,12] 

Специфичных признаков МЧО мало, но современные методы 

диагностики помогают установить верный диагноз, хотя и не всегда.  

Максимально информативным методом признается 

компьютерная томография (КТ), особенно в сочетании с 

ультразвуковой диагностикой.  

При этом наиболее специфичными КТ-признаками мукоцеле 

являются выявление кистовидного образования, связанного с правой 

подвздошной областью, наличие пристеночных кальцификатов и 

(или) неравномерного утолщения стенки, а также сочетание этих 

признаков. [13,14].  

Тем не менее те же авторы констатируют, что все эти признаки в 

половине случаев могут отсутствовать и о диагнозе патологии 

аппендикса может свидетельствовать только наличие анатомической 

связи выявляемого образования с областью слепой кишки. [13,14]. 

Ультразвуковой метод также является достаточно 

информативным, при этом диагностически значимым и специфичным 

признается симптом «луковой чешуи (кожуры)» (an onion skin sign), 

представляющий собой наличие эхогенных складчатых структур в 

просвете анэхогенного образования (эквивалент густой, плотной, 

расположенной слоями слизи). [13,14].  
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Типичная эхографическая картина мукоцеле обычно 

представляет собой овальное кистозное образование правой 

подвздошной области, прилежащее к слепой кишке. Структура его 

может быть, как гомогенной, так и гетерогенной, а стенки как 

гладкими, так и утолщенными, с пристеночными включениями. 

[13,14]. 

К осложнениям МЧО относят: заворот червеобразного отростка, 

инвагинация, кишечные кровотечения, образование наружных и 

внутренних муцинозных свищей и т.д. Но самым опасным 

осложнением считается псевдомиксома брюшины, возникающая 

спонтанно или ятрогенно, вследствие попадания 

муцинпродуцирующих эпителиальных клеток в свободную брюшную 

полость. [15,16]. 

Важно отметит, что МЧО в 29% случаев сочетается с опухолями 

других локализации. В основном встречается вместе с раком прямой 

и ободочной кишки, а также с раком яичников синхронно или 

метахронно. В связи с этим данная категория пациентов в 

последующем должна строго наблюдаться. [17]. 

Открытые хирургические методы являются адекватными при 

лечении МЧО, для превенции диссеминации мукоцеле. При 

лапароскопических операциях велик риск диссеминации данной 

опухоли, хотя данный вопрос остается открытым по сей день. [18].  

При локализации опухоли проксимальнее аппендикса или в 

слепой кишке адекватным объемом операции является 

правосторонняя гемиколэктомия. [15]. 
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А при маленьких опухолях дистальнее аппендикса- 

аппендэктомия с отправкой препарата на чистоту краев резекции 

является адекватной тактикой лечения. [15]. 

Мы приводим клинический случай больной в возрасте 70 лет с 

диагнозом: «Мукоцеле червеобразного отростка». В клинике 

выполнено хирургическое лечение данной пациентки. Больная 

социально адаптирована. 

Описание случая 

Пациентка С., 70 лет, поступила в проктологическое отделение 

КУ «ХГКБ им. Е.Е. Карабелеша» с жалобами на ноющие боли в 

правой подвздошной области (в проекции слепой кишки), запоры 3-4 

дня, потерю в весе за последние полгода на 7 кг. 

Anamnesis morbi: Три месяца назад у больной появились 

ноющие боли в правой подвздошной области.  

После обследования у пациентки выявлено  

1. По данным УЗИ аппендикса. От слепой кишки отходит 

дополнительное однокамерное жидкостное образование размерами 

4,8х1,2см, с фрагментарно двухконтурными стенками, анэхогенным 

содержимым, не компрессируется, без перистальтики, это место 

максимальной болезненности при компрессии. Большой сальник не 

изменен. Перицекальные воспалительные изменения не выявлены. 

Патологически увеличенные лимфатические узлы в перицекальной 

области не выялвены. Заключение: Велика вероятность мукоцеле 

червеобразного отростка, менее вероятно, внеорганное кистозное 

образование или энтерогенная киста с воспалительными 

изменениями;  
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2. По данным УЗИ ОМТ. Единичная миома матки малых 

размеров. Серозометра небольшой величины. Простые кисты шейки 

матки. Однокамерный гидросальпингс справа;  

3. По данным ОАК – Нв-102 г/л, СОЭ-30.  

4. УЗИ щитовидной железы - УЗ-признаки узлообразования в 

правой доле, единичных мелких коллоидных кист правой доли. 

5. Консультация Гинеколога - Миома матки малых размеров. 

Серозометра. 

Пациентка обратилась в городской проктологический центр с 

целью уточнения диагноза и выбора тактики лечения. 

При первичной консультации проктолога – В проекции 

аппендикса на УЗИ ОБП выявлены патологические изменения 

последнего (см. описание выше). ФКС – Заключение: В толстой 

кишке и в терминальном отделе подвздошной кишки грубой 

органической патологии нет. Дивертикулез сигмовидной кишки. 

В анамнезе со слов пациентки оперирована в детстве по поводу 

«заворота кишок» - как следствие - спаечный процесс ОБП?  

Пальпаторно в правой подвздошной области образование 3х4см, 

плотное, умеренно болезненное образование, бугристое, ограничено 

подвижное.  

ОАК – Нв-102 г/л, СОЭ-30.  

Пациентке было рекомендовано выполнить МСКТ ОГК, ОБП, 

ОЗП, ОМТ с контрастированием с целью дифференциальной 

диагностики образования червеобразного отростка. 

По данным МСКТ ОГК, ОБП, ОЗП, ОМТ с контрастированием 

Дивертикулез сигмовидной кишки. Умеренное расширение 
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аппендикса без признаков воспаления (Аппендикс расположен 

ретроцекально, длиной до 5,0см, шириной до 1,3см с ровными 

четкими контурами. Содержимое аппендикса жидкостной плотности 

(18 HU), стенка и содержимое не накапливают контраст). 

Повторная консультация проктолога: На МСКТ- картина не 

информативна. По описанию ретроцекальное расположение 

аппендикса. На диске - от слепой кишки «отходит» то ли 

подвздошная кишка, то ли отросток. Так как образование не длинное, 

то это, вероятнее всего, отросток. Данные УЗИ  в ХОДЦ- (см. 

описание). Следует думать о патологии червеобразного отростка и 

нельзя исключить карциноид отростка.  

Пациентка госпитализирована в проктологическое отделение 

для дообследования и оперативного лечения с диагнозом: Объемное 

образование правой подвздошной области. Карциноид 

червеобразного отростка? Мукоцеле червеобразного отростка? 

В Anamnesis vitae обращает внимание -  Менопауза 16 лет. 

Оперирована по поводу «заворота кишок» в 7 лет. 

При поступлении: вес 74 кг рост 158 см. Общее состояние 

удовлетворительное. А/Д -120/80 мм. рт. ст. Пульс 70 уд. в минуту. 

Кожа и видимые слизистые бледно-розового цвета, без высыпаний, 

чистые. Периферические лимфатические узлы не пальпируются. 

Status localis: Пальпаторно в правой подвздошной области 

образование 3х4см, плотное, умеренно болезненное образование, 

бугристое, ограничено подвижное 
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Клинический диагноз: Объемное образование правой 

подвздошной области. Карциноид червеобразного отростка? 

Мукоцеле червеобразного отростка? 

Лабораторно-инструментальные методы исследования провели 

по стандарту. 

Данные клинико-инструментального обследования не 

позволяют произвести 100% верификацию заболевания. Показано 

оперативное лечение. Объем оперативного лечения будет определен 

после ревизии ОБП. 

После подготовки выполнена операция – Лапаротомия 

параректальная справа, рассечение спаек, аппендэктомия.  

Интраоперационно: Червеобразный отросток длиной ~5см, 

толщиной ~1,2см «прозрачный» по типу кисты, но плотной 

консистенции на всем протяжении, не спадается. Основание отростка 

и его брыжейка не изменены. 

Гистологическое исследование материала:  

Простое мукоцеле червеобразного отростка. 

 

Фото №1. Макропрепарат (а, в) Червеобразный отросток на разрезе. 

Расширение просвета до 1,2см. (отмечено стрелкой) 
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Фото № 2. Морфологическое исследование операционного материала  

А. Истончение мышечной оболочки 

B, C. Эпителий с признаками дегенерации и накопление слизи в 

просвете (Указано стрелками). 

На 10 сутки сняты швы. Заживление первичным натяжением. 

Выписана в удовлетворительном состоянии. Даны рекомендации по 

дальнейшему наблюдению (спец. лечение не показано) 

Заключение 

Таким образом, мукоцеле червеобразного отростка относится к 

редкой патологии, с нехарактерной клинической картиной, часто 

напоминающей острый аппендицит.  

Оперативные вмешательства должны выполняться с 

максимальной профилактикой потенциальной диссеминации 

содержимого МЧО.  

Окончательный объем оперативного вмешательства должен 

определяться по гистологической форме мукоцеле.  

A B 



73 

 

Сочетание с опухолями ободочной и прямой кишки диктуют 

необходимость мониторизирования пациентов по данной патологии. 

Регулярность и периодичность УЗИ и КТ брюшной полости 

позволяет своевременно диагностировать пролонгацию заболевания. 
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СТАН ІМУНОРЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ 

У ХВОРИХ НА МЕТАСТАТИЧНИЙ РАК ГРУДНОЇ 

ЗАЛОЗИ ПРОГНОСТИЧНО НЕСПРИЯТЛИВИХ 

МОЛЕКУЛЯРНИХ ПІДТИПІВ 

Фільчаков Ф.В., Кукушкіна C.М., Сивак Л.А., Лялькін С.А., 

Верьовкіна Н.О., Тарасенко Т.Є. 

Національний інститут раку МОЗ України 

Київ, Україна 

Рак грудної залози (РГЗ) займає провідні позиції в структурі 

захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень серед 

жіночого населення. Щорічно в світі реєструється більше мільйону 

нових випадків РГЗ. Незважаючи на успіхи в лікуванні хворих з 

початковими стадіями захворювання у 50 % пацієнток з 

верифікованим місцево-поширеним РГЗ упродовж 5 років 

розвивається рецидив. Тільки 23 % хворих з моменту встановлення 

діагнозу IV стадії РГЗ проживають більше ніж 5 років. У той же час, 

за даними Європейського товариства спеціалістів з РГЗ, за останні 

двадцять років у США і в деяких країнах Європи за рахунок 

постійного вдосконалення діагностики та лікування смертність від 

РГЗ щорічно знижується на 1–2 %. Планування лікування хворих на 
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РГЗ ускладнено внаслідок різноманіття клінічних варіантів 

захворювання. В певному сенсі, вирішенню цього питання сприяло 

впровадження в клінічну практику ідентифікації таких маркерів, як 

рецептори естрогену, прогестерону, епідермального фактора росту 2-

го типу HER2/neu та маркер клітинної проліферації Кi-67 для 

визначення молекулярних підтипів РГЗ, які характеризуються різною 

біологією, прогнозом та чутливістю до різних видів терапії.  

Результати багатьох досліджень підтверджують існування 

зв'язку між перебігом захворювання, результатами лікування та 

імунореактивністю організму у хворих на злоякісні новоутворення, в 

тому числі на РГЗ.  

Мета дослідження 

Вивчити особливості стану імунної системи у хворих на 

метастатичний РГЗ прогностично несприятливих молекулярних 

підтипів.  

Матеріали та методи 

Проведено імунологічне дослідження периферичної крові у 

хворих на тричі негативний (n = 24) та люмінальний В Her2/neu-

негативний (n = 15) метастатичний РГЗ. Імунофенотипічні 

характеристики лімфоцитів визначали методом проточної 

цитофлуориметрії з використанням моноклональных антитіл: CD3-

FITC/CD16CD56-PE, CD4-FITC, CD8-FITC, CD19-FITC («Beckman 

Dickinson», США), CD25-РС5, CD127-PE («Beckman Coulter», США). 

Облік результатів імунофенотипування лімфоцитів проводили на 

проточному цитофлуориметрі FACScan («Becton Dickinson», США) за 

допомогою програми «Cell Quest».  
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Проліферативну активність Т-клітин периферичної крові 

визначали морфологічним методом в реакції бласттрансформації 

лімфоцитів з використанням моноклональних антитіл до CD3 

(«Beckman Coulter», США) в концентрації 3 мкг/мл або 

фітогемаглютиніну (ФГА, «Sigma», Німеччина) в концентрації 20 

мкг/мл.  

Обстежено 20 практично здорових жінок (ПЗЖ). 

Результати дослідження 

Аналіз отриманих даних, проведений з урахуванням 

молекулярного підтипу пухлини, демонструє, що в крові хворих обох 

досліджуваних груп абсолютна кількість   Т-клітин, зокрема 

цитотоксичних Т-лімфоцитів (CD8
+
), суттєво знижена. Розвиток 

дефіциту Т-хелперів (CD4
+
) и низький імунорегуляторний індекс 

(CD4/CD8) спостерігається лише у хворих з тричі негативним РГЗ. 

При тричі негативному підтипі пухлини також реєструється низький 

порівняно з показником у ПЗЖ загальний вміст природних кілерів 

(CD3
neg

CD56
+
CD16

+
) і В-лімфоцитів (CD19

+
), в той час як при 

люмінальному В Her2/neu-негативному РГЗ ці показники 

відповідають нормальному рівню.  

Популяційний склад циркулюючих лімфоцитів при тричі 

негативному РГЗ характеризується низьким рівнем Т-хелперів 

(34,6 ± 3,4 % проти 42,5 ± 1,6 % у ПЗЖ, р = 0,038). При 

люмінальному В Her2/neu-негативному РГЗ відносна кількість Т-

хелперів реєструється в межах нормальних значень. Відсоток 

цитотоксичних Т-лімфоцитів, незалежно від молекулярного підтипу 

пухлини, відповідає аналогічному показнику у ПЗЖ. Групи хворих 
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суттєво не відрізняються за відносною кількістю природних кілерних 

Т-лімфоцитів (CD3
+
CD56

+
CD16

+
), природних кілерів та В-клітин.  

Відсоток регуляторних Т-лімфоцитів (CD4
+
CD25

high
CD127

low-neg
) 

при тричі негативному РГЗ відповідає такому у ПЗЖ (2,8 ± 0,3 % 

проти 2,8 ± 0,2 %, р = 0,662). Натомість, при люмінальному В 

Her2/neu-негативному РГЗ цей показник (2,0 ± 0,3 %) є зниженим 

(р = 0,010).  

Незалежно від досліджуваного молекулярного підтипу пухлини, 

хворі на РГЗ характеризуються наступними змінами з боку 

проліферативної активності циркулюючих Т-лімфоцитів: 

пригніченням мітоген-індукованної проліферації на тлі збереженої 

проліферативної відповіді при дії на клітини анти-CD3 

моноклональними антитілами. 

Висновки 

Хворі на тричі негативний та люмінальний В Her2/neu-

негативний метастатичний РГЗ мають певні зрушення в 

імунореактивності організму, подальші дослідження яких дозволять 

визначати індивідуальні особливості перебігу захворювання та 

відповідь на терапію. 




