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Індукційна поліхіміотерапія при лікуванні місцево поширених і занедбаних 

форм раку шийки матки.
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Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

Вступ. Рак шийки матки (РШМ) у даний час залишається однією з  найбільш

частіших  злоякісних  пухлин  жіночих  геніталій.  Щорічно  у  світі  уперше  виявляється

близько 400 тис хворих, з яких майже половина жінок умирають протягом першого року

у зв'язку з пізнім діагностуванням захворювання в ІІІ-ІV стадіях [1 ]. Відзначається також

наростання випадків РШМ серед жіночої популяції молодше 30 років, що нерідко мають

уже «занедбані форми». Незважаючи на можливості ранньої діагностики і профілактики

передпухлинних станів епітелію шийки матки щорічно в Україні діагностується близько

5000  нових  випадків  плоскоклітинного  раку  шийки  матки.   Більше   того,  у  40%

пацієнток  захворювання діагностуються в пізніх (III-IV) стадіях у зв'язку з чим  19%

пацієнток  не переживають і одного року [2] . 

Променева терапія завжди вважалася найбільш ефективним методом лікування

хворих з розповсюдженим процесом раку шийки матки (IB-IVA). З її допомогою 5-літня

виживаність  хворих  досягла  65% і  варіює  від  15  до  80% у  залежності  від  ступеня

поширення  пухлинного  процесу.  Прогресування  процесу  в  області  малого  тазу  є

найбільш частою причиною смерті хворих з розповсюдженим раком шийки матки. Хоча

проведення променевої терапії з використанням підвищених доз опромінення веде до

зменшення частоти місцевого прогресування, променеве ушкодження тканин і органів

малого таза лімітують можливості подальшого збільшення дози [6 ]. 

Іншим перспективним підходом до підвищення ефективності лікування хворих

раком шийки матки  є  спільне використання  променевої  терапії  і  хіміотерапії.  Такий

підхід  має  ряд  теоретичних  обґрунтувань.  Протипухлинні  препарати  підсилюють



променеве ушкодження пухлинних клітин за рахунок порушення механізму репарації

ушкодженої  ДНК,  синхронізації  вступу  пухлинних  клітин  у  фази  клітинного  циклу,

найбільш чуттєвих до променевого ушкодження, зменшення числа пухлинних клітин,

що знаходяться  у  фазі  спокою.  Крім  того,  самі  протипухлинні  препарати  володіють

цитостатичним  ефектом  не  тільки  у  відношенні  первинної  пухлини  і  регіональних

метастазів,  але  і  здатні  контролювати  наявні  віддалені  метастази.  За  даними  [4,8]

проведення хіміотерапії значно зменшує частоту розвитку віддалених метастазів (13% у

порівнянні з 33% у групі променевої терапії) і ризик смерті хворих раком шийки матки

на  48%  у  порівнянні  з  тільки  променевою  терапією,  при  помірній   токсичності

сполучення  двох  лікувальних  методів  [4].  Тому  при  різних  стадіях  захворювання

додавання  хіміотерапії  повинно  переслідувати  різні  цілі.  Якщо  на  ранніх  стадіях

хіміотерапія в першу чергу повинен потенціювати місцевий ефект променевої терапії,

то  в  більш  пізніх  стадіях  захворювання  призначення  хіміотерапії  повинно

переслідувати  і  придушення  віддаленого метастазування.  Звідси різниця як у виборі

цитостатиків,  так  і  в  інтенсивності  проведення  хіміотерапії.  В  останнє  десятиріччя

значна  увага  приділяється  вивченню  можливості  використання  хіміотерапії  з

використанням  препаратів  платини,  блеоцина,  вінкристіна,  іфосфаміду  перед

променевою терапією. Отримані результати достатньо суперечливі. За даними [7 ] після

проведення  хіміотерапії  (цисплатін  +  блеоміцин  +  циклофосфан)  з  послідуючою

променевою терапією досягнутий високий ефект об’єктивних відповідей на  лікування

(45%).  Але  при  цьому  не  було  підтверджено  різниці  3-річної  виживаності.  Подібні

результати  були  отримані  і  [7].  Звертає   на  себе  увагу  і  використання  комбінації

цисплатини і  ірінотекану перед променевою терапією у хворих на РШМ [4 ]. Однак

данні  про  патоморфоз  пухлин,  тривалість  безрецидивного  виживання  ще  не

опубліковані.  Тому  зараз  складно  говорити  по  доцільність  використання  такого



лікування.  Але  не  дивлячись  на  суперечливість  даних  літератури,  незалежно  від

використаних цитостатиків додавання хіміотерапії до променевої терапії зменшує ризик

смерті на 40% [3,5,8 ]. 

Хворі  на  місцево  поширений  і  занедбаний  РШМ  являють  собою  складну  та

тяжку категорію пацієнток,  що обумовлюється в першу чергу не тільки поширенням

пухлини на навколишні органи і структури,  враженням лімфовузлів тазової порожнини

(параметрію,  підчеревних,  здухвинних),  а  й  наявністю  ускладнень  та  явищами

інтоксикації.  Таке  поширення  пухлинного  процесу  визначає  певні  труднощі  під  час

плануванні променевої терапії (визначення полів і т.д.). Все це обумовлює необхідність

пошуків  нових підходів  до терапії  таких хворих з  раціональним використанням всіх

можливих компонентів протипухлинної дії в тому числі – значним підвищенням ролі

медикаментозної  терапії.  Зараз  намітилась  тенденція  до  розширення  границь

курабельності цього досить тяжкого контингенту хворих.. 

Мета дослідження полягала у визначенні можливості  та  ефективності  використання

попередньої (індукційної) хіміотерапії у хворих місцево поширений РШМ.  

Матеріал та методи дослідження. У дослідження було включено 23 хворих на місцево

поширений РШМ  (IIв-IIІв стадій), що знаходились на лікуванні у хіміотерапевтичному

відділенні  та  відділенні  променевої  терапії  Полтавського  обласного  онкологічного

диспансеру. Вік пацієнток складав від 27до58 років (в середньому 42±7 роки). Під час

мануального дослідження у  хворих визначались інфільтрати в параметрії, поширення

пухлини  на  піхву  та  стінки  тазу.  При  морфологічному  дослідженні  окрім

плоскоклітинного  раку  діагностувались  аденогенні  (аденокарциноми)  та

низькодиференційовані  форми  раку. Всі  пацієнтки  були  обстежені  комплексно  з

використанням  сонографії  та  комп’ютерної   томографії  органів  малого  тазу   для

підтвердження  поширення  пухлинного  процесу,  а  також  визначення  наявності



метастатичного враження лімфовузлів. Отримані результати поширеності пухлин та їх

морфологічної структури представлені у таблиці 1.

Розподіл хворих на РШМ за морфологією та поширеністю за TNM
Таблиця 1.

Гістологічна 
структура пухлин              Поширеність за стадіями

          T 2в       T3а           Т3в
Плоскоклітинний рак              8        5          2
Аденокарцинома              2        2           -
Низькодиференційований
рак

             1         2           1

Під час клінічних обстежень  та досліджень у 14 пацієнток  (60% всіх досліджуваних

хворих)  виявлені  ускладнення,  що  пов’язані  з  поширеністю  пухлинного  процесу. Зі

збільшенням стадії процесу збільшувалась і кількість ускладнень. Так кожна з  трьох

пацієнток з поширенням хвороби Т3в мала два і більше ускладнень. Перелік виявлених

ускладнень представлений у таблиці 2.

Ускладнення хворих на місцево поширений  РШМ
Таблиця 2.

Ускладнення
             Поширеність за стадіями
          T 2в       T3а           Т3в

Гідронефроз
(односторонній)

             -        -         3

Лімфостаз
(односторонній)

             -        2          2

Вторинна анемія              3         3           1

Наявність ускладнень потребувала   обов’язкової  корекції  перед початком лікування.

Так 3-м пацієнткам з гідронефрозом  виконані  нефростомії  для відновлення функції

нирок. Хворим з наявністю вторинної анемії проводилась стимулююча (еритропоетини)

та відновна терапія: переливання крові, кровозамінників.  Після досягнення відносно

задовільного  стану  розпочинали  індукційну  поліхіміотепію  (ПХТ).   Алгоритм

запропонованої  методики  був  наступним.  Всі  хворі  отримували  по  2  курси  ПХТ.

Більшості  пацієнток  -  21  ( 91%)   лікування  розпочинали  з  ендолімфатичної

поліхіміотерапії  (ЕПХТ).  Катетеризацію  лімфосудини  виконували на стегні.



Ендолімфатичні  інфузії  виконувались  за  допомогою  електронно-механічного

інфузомата “Braun”, швидкість уведення препаратів складала 5-7 мл за 1 годину. ЕПХТ

проводилась за схемами МFP та СМF. Сумарні дози препаратів складали: метотрексату

- 100-150мг, 5-фторурацилу-2,5-3г, цисплатіну 30-50мг, циклофосфану 2,4-3г. Крім того

п’ятьом хворим  додатково  вводився   гемцитабін  (800-1200мг)  та  блеоцин  (45-60мг)

Періодичність  уведення  препаратів  була  24-48  годин.  Загальна  тривалість  курсу

ендолімфатичної хіміотерапії складала 7-8 днів. Під час лікування проводили ретельний

контроль  за  загальним  станом  пацієнток.  Після  закінчення  ЕПХТ при  мануальному

обстеженні  та  візуальному  огляді  на  8-9  добу  загальний  стан  хворих  значно

покращувався:  зменшувалось  перифокальне  запалення,  шийка  матки  ставала  більш

рухлива, практично зникали кров’янисті виділення, зменшувались інфільтрати тазової

порожнини. Після 3-х тижневої перерви хворі отримували 2-й курс ПХТ.  7 пацієнткам

у яких вдалось  зберегти  функцію ендолімфатичного катетера  проведений повторний

курс ЕПХТ за схемами. МFP та СМF. Іншим 16 хворим проведено  внутрішньовенну

ПХТ за схемами  VPB та  VPCF. Сумарні дози препаратів: вінкрістін 1-2мг, цисплатін

100-150мг, блеоцин  60-90мг, 5-фторурацилу  3-5г, циклофосфану  2-3г. Зразу  ж  після

закінчення  ПХТ  хворим   розпочинали  поєднану  променеву  терапію  стандартними

методами. На першому етапі проводили дистанційну променеву терапію у статичному

режимі на гама-терапевтичному апараті  АГАТ-С із зарядом Со60 ,  з 2-х протилежних

фігурних  полів  розмірами  16*16  см,  разовою  дозою  на  осередок  2  Гр,  ритм

фракціювання 5 разів на тиждень до сумарної вогнищевої дози  16 - 20 Гр. На другому

етапі  дистанційне  опромінення  чергували  з  контактною  променевою  терапією   до

сумарної  вогнищевої  дози  в  точку  В  45  -  55  Гр.  Контактну  променеву  терапію

виконували  на  апараті  внутрішньо  порожнинної  терапії  АГАТ-ВУ  (джерело  Со60)



разовою дозою на осередок в точку  А -  5 Гр, ритм опромінення два рази на місяць.

Сумарна вогнищева доза в т. А становила 55 - 60 Гр. 

Обговоренная  отриманих  результатів.  Під  час  аналізу  виявлених  гістологічних

варіантів РШМ звертає на себе увагу достатньо високий відсоток (39%) аденогенних та

низько диференційованих форм раку. При чому метастатичне враження лімфовузлів (за

отриманими даними комп’ютерної  томографії)  при таких формах досягає  79%. Крім

того достатньо високий відсоток ускладнених форм РШМ (61%) потребував проведення

заходів  направлених на  корекцію ускладнень.  Виходячи з  того,  що проведення  ПХТ

викликає  токсичні  прояви  у  тому  чи  іншому  вигляді,  на  першому  етапі  нами  був

обраний  ендолімфатичний  її  варіант,  який  на  нашу  думку  поєднує  в  собі  як

регіональний  вплив на осередки хвороби та вражені лімфовузли  так і загальний - після

потрапляння цитостатиків у кровоносне русло. При цьому у пацієнток досліджуваної

групи прояви цитостатичної інтоксикації (лейкопенія, враження слизових ) практично

відсутні.  І  навпаки  загальний  інтоксикаційний  синдром,  що викликаний  поширеним

пухлинним  процесом    значно  зменшувався  вже  після  першого  курсу   ЕПХТ.

Ефективність  лікування  визначається  безпосередніми  результатами   (зменшення

пухлинного осередку,  навколишньої інфільтрації,  явищ розпаду пухлини, зменшення

метастатично  вражених  лімфовузлів),  а  також  більш  віддаленими   результатами  –

тривалістю без рецидивного періоду. Отримані результати хіміопроменевого лікування

представлені в таблиці 3. 

Безпосередні  результати індукційної ПХТ та поєднаної променевої терапії
Таблиця 3.

Безпосередня 
ефективність ПХТ              Поширеність за стадіями

          T 2в       T3а           Т3в
Зменшення  пухлинного
осередку на 25-50%

        -           1       2

Зменшення на 50 - 75%          5          4       1

Зменшення  на   75%  і
більше

        6         4



Аналізуючи отримані дані видно, що зменшення пухлинного осередку більш на 50%

досягнуто у 20 пацієнток (86%), при цьому зменшення пухлинного процесу більше ніж

75% відмічено у 10 (43%) хворих . Рік пережили без проявів продовження хвороби

91,3% пацієнток.  Померло  2  пацієнтки  (8,7%),  з  поширенням пухлини  Т3в  від

подальшого прогресування хвороби та явищ вираженої інтоксикації.

Резюме.  Застосування  індукційної  хіміотерапії  створює  умови  для

проведення повноцінної  променевої  терапії  у хворих на місцево поширений

та  занедбаний  РШМ. Використання  у  хворих  на  місцево  поширений  та

занедбаний  РШМ  хіміопроменевого  лікування  з  двома  курсами  індукційної

терапії  (зокрема  ендолімфатичним  її  варіантом)  дозволяє  значно  покращити

результати лікування і досягти однорічної безрецидивної виживаності 91,3% 

Ключові  Слова: занедбаний  рак  шийки  матки,  індукційна  полі

хіміотерапія

Резюме. Применение  индукционной  химиотерапии  создает  условия  для

проведения  полноценной  лучевой  терапии  у  больных  местно

распространенным  и  запущенным   РШМ.  Использование  у  больных  местно

распространенным  и  запущенным  РШМ  химиолучевого  лечения  с  двумя

курсами  индукционной  терапии  (в  частности  эндолимфатическим  ее

вариантом)  позволяет  значительно  улучшить  результаты  лечения  и  достичь

годичной безрецидивной выживаемости 91,3%

Ключевые  Слова:  запущенный  рак  шейки  матки,  индукционная  поли-

химиотерапия

Summary.  The  use  of  induction  chemotherapy  creates  conditions  for



conducting  radiotherapy  in  patients  with  locally  distributed  and  abandoned

cervical cancer. Use in patients with locally common and neglected cervical cancer

chemoradiotherapy  with  two  courses  of  induction  therapy  (in  particular  its

endolymphatic  variant)  can  significantly  improve  the  results  of  treatment  and

achieve one-year non-recurrent survival rate of 91.3%

Key words: neglected cervical cancer, induction  chemotherapy
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