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В Європі кожний рік діагностується 
майже 140 випадків раку голови та шиї 
(РГШ) і реєструється 65 тис. летальних нас-
лідків від цього злоякісного новоутворення. 
Майже 40% пацієнтів з РГШ мають рециди-
вну і/або метастатичну плоскоклітинну фо-
рму захворювання (ПКРГШ) (Vores et al., 
1993). Рак голови і шиї займає 6-е місце в 
структурі онкологічної захворюваності і 
включає ураження язика, ротової порожни-
ни, слинних залоз, глотки, гортані, навколо-
носових пазух та інші ділянки в області го-
лови і шиї. Не дивлячись на досягнення в 
хіміотерапії і хірургії, хворі з РГШ погано 
піддаються лікуванню, бо більшість з них 
звертається по допомогу на пізніх стадіях 
процесу (Leon et al., 2005). 

Обстежуваним, які не підлягають хі-
рургічному втручанню, звичайно пропону-
ється хіміотерапія як лікування першої лінії. 
На сьогоднішній день використовується ба-
гато препаратів, які продемонстрували ак-
тивність в режимах монохіміотерапії з рів-
нем об’єктивної відповіді майже 15%, а са-
ме: цисплатин, карбоплатин, метотрексат, 5-
фторурацил, блеоміцин, таксани. До цього 
часу найбільш часто призначалась комбіна-
ція цисплатину з 5-фторурацилом або так-
санами, яка забезпечувала рівень 
об’єктивних відповідей від 30 до 40% 
(Coben et al., 2004). Проте медіана виживан-
ня не покращувалась в порівнянні із засто-
суванням монорежимів і залишалась на рів-
ні від 6 до 9 міс, а прояви токсичності, які 
пов’язані з використанням цисплатину об-
межували можливість призначення більш 
високих його доз (Bernier et al, 2005). 

З точки зору обмежених можливостей 
лікування, ці категорії пацієнтів з ПКРГШ 

давно потребували більш сучасних хіміоте-
рапевтичних засобів, але за останні 25 років 
не з’явилося комбінацій хіміопрепаратів, які 
б покращували медіану їх виживання. Стан-
дартних терапевтичних підходів до ліку-
вання хворих з рецидивним і/або метастати-
чним ПКРГШ з прогресуванням не було. 
Багато з таких пацієнтів, часто знаходячись 
в достатньо тяжкому стані після попере-
днього лікування, отримували лише підтри-
муючу симптоматичну терапію (Pivot et al., 
2005). 

Були проведені великі рандомізовані 
міжнародні клінічні дослідження з оцінки 
ефективності додавання цетуксимаба в схе-
ми лікування осіб, що мали рецидивний 
і/або метастатичний ПКРГШ. Основні дося-
гнення при додаванні цетуксимаба до полі-
хіміотерапії з використанням цисплатина і 
5-фторурацила були продемонстровані в 
Європейському дослідженні EXTREME ІІІ 
фази: цетуксимаб (Ербітукс) в комбінації з 
цисплатином або карбоплатном і 5-
фторурацилом при лікуванні 1-ї лінії хворих 
з рецидивним і/або метастатичним ПКРГШ. 
В дослідження були включені 442 пацієнти 
для проведення поліхіміотерапії з викорис-
танням цисплатина або карбоплатина і 5-
фторурацила з додаванням цетуксимаба або 
без нього. Основним результатом цієї робо-
ти стало те, що медіана виживання була 
значно більшою у тих обстежуваних, у яких 
використовувалась схема лікування цетук-
симабом і поліхіміотерапія, ніж у осіб, у 
яких застосовувалась лише поліхіміотерапія 
(10,1 і 7,4 міс, відповідно). Додавання цету-
ксимаба до стандартної схеми поліхіміоте-
рапії забезпечило збільшення медіани ви-
живання без прогресування майже в 2 рази 
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(5,6 проти 3,3 міс). Аналіз безпечності пока-
зав, що додавання цетуксимаба не виклика-
ло зростання кількості характерних побіч-
них ефектів, які присутні у стандартній по-
ліхіміотерапії: цисплатин + 5-фторурацил. 
Повторне введення в схему препаратів пла-
тини не давало додаткового ефекту в порів-
нянні з монотерапією цетуксимабом (Gibson 
et al., 2005).  

В дослідженні EXTREME також ви-
значався вплив лікування на якість життя з 
використанням двох анкет (QLQ-C30 і 
QLQ-H&N35), розроблених Європейською 
організацією по вивченню і лікуванню хво-
рих на рак (EORTC). Анкета QLQ-C30 до-
зволяє проводити оцінку якості життя онко-
логічних пацієнтів з різними локалізаціями 
злоякісного процесу, а QLQ-H&N35 ство-
рена спеціально для хворих на рак голови і 
шиї. Аналіз заповнених анкет показав, що 
додавання ербітукса до хіміотерапії у біль-
шості випадків супроводжувалося клінічно 
значною користю для пацієнтів, а перено-
симість препаратів при цьому не змінюва-
лася. Крім того, за даними анкети QLQ-
H&N35, у осіб, котрі отримували ербітукс, 
відмічалося значне покращання якості жит-
тя за такими параметрами, як “біль” і “ков-
тання”.  

В наш час багато фундаментальних 
робіт направлено на пошук нових раціона-
льних підходів до протипухлинної терапії. 
Розуміння молекулярних механізмів, які 
відповідають за мітогенну активність 
трансформованих клітин, відкриває нові 
шляхи контролювання пухлинного росту. 
Особливо активно в останні роки в якості 
нової протипухлинної мішені вивчається 
рецептор епідермального фактора росту 
(EGFR) (Grandis et al., 1998). EGFR – транс-
мембранний глікопротеїн, що відноситься 
до родини рецепторів епідермального фак-
тора росту і має тирозинкіназну активність. 
EGFR (або HER1) експресується на поверх-
ні як нормальних, так і трансформованих 
епітеліальних клітин і бере участь в регуля-
ції клітинного росту і диференціювання. Як 
і всі рецепторні тирозинкінази, EGFR скла-
дається з трьох ділянок: позаклітинний лі-
ганд-зв’язуючий домен, трансмембранна 
гідрофобна ділянка і внутрішньоклітинний 
тирозинкіназний домен. Ліганд, зв’язаний з 

EGFR, викликає димеризацію рецептора, 
що призводить до активації тирозинкінази у 
внутрішньоклітинному домені і аутофосфо-
рилювання EGFR. Сигнальний каскад, що 
запускається при активації EGFR, направ-
лений на проліферацію і метастазування 
пухлинних клітин. Крім того, він сприяє 
індукції ангіогенезу і включає механізми 
захисту від апоптоза (Milas et al., 2004). 

При злоякісних пухлинах, які розви-
ваються з епітеліальних клітин, відмічаєть-
ся надмірна експресія EGFR і/або одного з 
його лігандів (EGF, TGF-a), що може бути 
причиною підвищеної проліферативної ак-
тивності трансформованих клітин. Гіперек-
спресія EGFR пухлинними клітинами, як 
правило, асоціюється з пізніми стадіями, а 
також з метастатичним фенотипом захво-
рювання і, відповідно, з поганим прогнозом. 

Біля 90% злоякісних пухлин голови і 
шиї є плоскоклітинними і практично всі 
експресують EGFR – рецептори, які необ-
хідні для пухлинного росту. EGFR експре-
сується на поверхні пухлинних клітин при 
раку голови і шиї в 90-100% випадків. 

Таким чином, наявність експресії 
EGFR і вплив рецептора на важливі процеси 
в пухлинних клітинах робить його перспек-
тивною мішенню при лікуванні хворих на 
рак голови і шиї. Існує декілька можливих 
шляхів впливу на EGFR, серед яких – вико-
ристання моноклональних антитіл, які бло-
кують ліганд рецептора (епідермальний фа-
ктор росту) і сприяють таким чином блокаді 
процесів, що стимулюють EGFR (Ciardiello 
et al., 2001). 

Ербітукс – перше високоефективне 
рекомбінантне химерне моноклональне ан-
титіло LgG1, направлене на рецептор епіде-
рмального фактора росту (EGFR) і здатне 
конкурувати з природними лігандами (EGF, 
TGF-a) за зв’язування з рецептором. Препа-
рат синтезований на основі мишачого моно-
клонального антитіла М225, до якого для 
зниження імуногенності приєднано фраг-
мент людського LgG1. За механізмом дії 
“Ербітукс” відрізняється від стандартних 
неселективних хіміотерапевтичних агентів, 
бо він специфічно націлений і зв’язує 
EGFR, результатом чого являється пригні-
чення активації рецептора і наступних шля-
хів передачі сигналів, що інгібірує проліфе-
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рацію, індукує апоптоз пухлинних клітин, 
зменшує інвазію останніх в здорові тканини 
і розповсюдження новоутворення в органі-
змі. Також препарат пригнічує здатність пу-
хлинних клітин відновлювати пошкоджен-
ня, які викликані впливом хіміотерапевтич-
них агентів та опроміненням, затримує 
утворення в пухлині нових кровоносних су-
дин, що призводить до загального пригні-
чення пухлинного росту. 

Химерне моноклональне антитіло 
класу IgG1 – цетуксимаб (Ербітукс), крім 
здатності до блокади EGFR, має ряд додат-
кових властивостей, які посилюють ефект 
протипухлинного лікування. Цетуксимаб 
стимулює залежну від антитіла клітинну 
цитотоксичність, в результаті чого збільшу-
ється клінічна активність препарату. Крім 
того, цетуксимаб здатний залучати імунні 
клітини до пухлинних, збільшуючи тим са-
мим пухлинний апоптоз. 

Показання до застосування цетукси-
маба наступні: 

- місцеворозповсюджений плоскоклі-
тинний рак голови і шиї; 

- рецидивуючий і/або метастатичний 
рак голови і шиї у випадку неефективності 
попередньої променевої і хіміотерапії. 

Ефективність цетуксимаба в лікуванні 
хворих на ПКРГШ підтверджується вітчиз-
няним досвідом його застосування. Наво-
димо один з випадків успішного лікування 
пацієнтки з ПКРГШ при використанні пре-
парата “Ербітукс”.  

У травні 2007 р. в хворої на плоскок-
літинний неороговіваючий низькодиферен-
ційований рак з локалізацією в ротовій час-
тині глотки після проведеної в 2006 р. кріо-
деструкції первинного осередку спостеріга-
вся його рецидив і метастаз в підщелепний 
лімфовузол справа. Подальше лікування 
пацієнтка отримувала в клініці ЛІСОД із 
застосуванням препарату “Ербітукс” за ста-
ндартною схемою (400 мг/м2 кожен тиж-
день) на фоні променевої терапії (опромі-
нення надключичних, шийних лімфовузлів, 
первинного осередку і метастаза в підщеле-
пний лімфовузол справа). Променева тера-
пія проводилася на лінійному прискорювачі 
в наступних сумарних дозах: надключичні 
лімфовузли – 40 Гр, шийні – 54 Гр, первин-
ний осередок і метастаз в підщелепний лім-

фовузол – 70 Гр (разова доза – 2 Гр). В ре-
зультаті зазначеного лікування вдалося до-
сягти регресії рецидиву первинного осеред-
ку і метастаза в підщелепний лімфовузол. В 
якості побічних ефектів відмічався пост-
променевий набряк зіва і акнеподібне виси-
пання, зникнення якого відмічено на 28-й 
день лікування препаратом “Ербітукс”, а 
повна ліквідація – на протязі наступних 2 
тижнів після закінчення терапії. 

Безрецидивний період в даний момент 
складав 12 міс із збереженням повної праце-
здатності пацієнтки. 

Слід зазначити, що акнеподібне виси-
пання є найбільш частою побічною реакці-
єю при застосуванні цетуксимаба, а його 
вираженість, як відомо, корелює з ефектив-
ністю лікування. Після закінчення терапії 
спостерігається поступове згасання і повне 
зникнення шкірних реакцій. 

Низька частота розвитку тяжких побі-
чних ефектів при використанні цетуксимаба 
обумовлює невелику кількість протипока-
зань до його призначення, серед яких: 

- гіперчутливість до цетуксимаба; 
- вагітність і період лактації; 
- дитячий вік. 
Препарат “Ербітукс” випускається у 

вигляді готового стерильного розчину для 
внутрішньовенного введення у флаконах по 
50 мл, що містять 100 мг активної речовини. 
Інші лікарські засоби вводяться через годи-
ну після ін’єкції ербітукса, застосування 
якого змішувати з ними не можна. Доза, що 
вводиться, завжди розраховується на квад-
ратний метр поверхні тіла: 

- перше введення – 400 мг/м2, не мен-
ше 120 хв; 

- наступні введення – 250 мг/м2, не 
менше 60 хв. 

Режим введення – 1 раз на тиждень. 
Перед кожним введенням препарату 
обов’язковим є використання антигістамін-
них засобів. 

Таким чином, призначення препарату 
“Цетуксимаб” (“Ербітукс”) являється на 
сьогодні перспективним напрямком ліку-
вання при різних формах ПКРГШ, в тому 
числі рефракторних до променевої і хіміо-
терапії. В порівнянні з використанням про-
меневої терапії, як самостійного методу, 
комбінація цетуксимаба і променевої тера-
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пії показала значну їх ефективність без по-
силення таких побічних ефектів, як мукози-
ти, ксеростомія, дисфагія, що традиційно 
пов’язані з опромінюванням. Слід зазначи-
ти, що цетуксимаб в комбінації з промене-
вою терапією добре переноситься і дає мо-
жливість провести повний курс лікування, в 
той час як високотоксичні схеми хіміопро-
меневої терапії із застосуванням платинов-
міщуючих препаратів далеко не завжди до-
зволяють провести всі цикли лікування і 
ввести заплановану дозу хіміопрепаратів. 
Особливо важливо, що додавання цетукси-
маба на будь-якому етапі терапії при 
ПКРГШ дає безперечні клінічні переваги і 
забезпечує прогрес в сучасному лікуванні 
таких хворих. Додавання ербітукса до стан-

дартної хіміотерапії 1-ої лінії РГШ значно 
збільшує загальне виживання, виживання 
без прогресування і частоту відповіді на лі-
кування із збереженням якості життя паціє-
нтів. Після появи платиновміщуючих хіміо-
препаратів це перше значне за останні 30 
років досягнення в лікуванні хворих на 
РГШ (Machtay et al., 2006). Збільшення 
строків загального і безрецидивного ви-
живання осіб з ПКРГШ без посилення то-
ксичності проведення терапії з викорис-
танням цетуксимаба в різних схемах про-
типухлинного лікування доведено у вели-
ких рандомізованих дослідженнях і під-
тверджується клінічним досвідом застосу-
вання препарату у вітчизняних спеціалізо-
ваних клініках. 
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