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Сучасні досягнення в розвитку засобів і ме-
тодів променевої терапії, нові дані в науковій і клі- 
нічній радіобіології та онкології призвели до зна-
чного підвищення ролі і ефективності промене-
вої терапії у хворих із злоякісними пухлинами, 
в тому числі і ЛОР локалізації. Значно розшири-
лись показання до її застосування як самостій-
ного методу і, особливо, як необхідного складо-
вого  компоненту  комбінованого  лікування.  На 
сьогодні  понад  70%  онкоотоларингологічних 
хворих  отримують  променеву  терапію  в  схемі  
протипухлинного впливу [3, 17, 27, 33, 34, 37]. 

Але,  на  жаль,  крім  високої  лікувальної 
ефективності, променева терапія має суттєві не-
доліки – променеві ускладнення з боку нормаль-
них тканин, що знаходяться в зоні  її дії. Після 
опублікованих  в  1896 р.  перших  повідомлень 
про епіляцію, еритему і некроз, що виникали на 
шкірі після дії на неї променями Рентгена, кіль-
кість подібних  спостережень безперервно  зро-
стала. В зв’язку з цим, наприкінці ХІХ століття 
на міжнародному медичному конгресі в Москві 
Oudin,  Barthelemy  i Darier  запропонували  кла-
сифікацію променевих уражень, в якій вони ви-
діляли гострі ураження шкірних покривів  (по-
червоніння,  набряклість,  утворення  міхурців 
з наступним порушенням цілості шкіри) і хро-
нічні  їх  зміни  (ліхтеніфікація,  лускатість  шкі-
ри, випадіння волосся). Дещо пізніше Keinbock 
i  Darier  [1901]  систематизували  наявні  на  той 
час  відомості  про  променеві  ураження  шкіри. 
Виділивши гостру і хронічну форми рентгенів-
ського дерматиту, вони розподілили ці ураження 
за їх тяжкістю на три ступеня. І сьогодні загаль-
ноприйнятим  є  розподіл місцевих  променевих 
уражень (тобто уражень, що виникли в зоні пря-
мого впливу іонізуючої радіації) на ранні і пізні.

На сьогоднішній день провідним методом 
діагностики  променевих  уражень  є  клінічний. 
В зв’язку з цим у 2005 р. авторами був запропо-
нований проект вітчизняної клінічної класифіка-
ції променевих уражень при променевій терапії 

хворих з пухлинами ЛОР-локалізації. Саме клі-
нічна класифікація дозволяє уніфікувати різно-
манітні прояви променевої патології в зоні ЛОР- 
органів, та на її основі запропонувати адекватні 
лікувальні  і  профілактичні  заходи.  Її  викори-
стання в повсякденній практичній роботі пока-
зало високу зручність і відповідність стандарт-
ним означенням,  прийнятим ВООЗ. В процесі  
обговорення проекту на конференціях і в пресі 
запропоновано ряд уточнень  і  доповнень,  вра-
хованих в кінцевому її варіанті (таблиця).

Класифікаційні підходи ґрунтуються на двох  
основних критеріях – час виникнення промене-
вих  ускладнень  (ранні  і  пізні)  та  вид  тканини, 
в  якій  розвивається  ускладнення.  На  наш  по-
гляд, такий підхід дає можливість в повній мірі 
визначити сутність патологічних проявів, що ви-
никають в тканинах. Чітке визначення класифі-
каційних критеріїв забезпечує адекватну і дифе-
ренційовану діагностичну  і лікувальну тактику 
в клініці ускладнень променевої терапії, що з од-
ного боку, забезпечить кращі її безпосередні та 
віддалені результати, а з іншої – покращить якість  
життя радикально пролікованих онкохворих.

До ранніх променевих уражень відносяться 
ураження органів і тканин, які виникають в про-
цесі променевої терапії або в найближчий пері-
од після неї. Радіобіологічні дослідження свід-
чать про завершення відновлення сублетальних 
уражень опромінених тканин, головним чином 
протягом 100 днів [4, 12, 35, 42, 44]. Тобто ран-
ні променеві ураження – це оборотні зміни, що 
виникають  у  ділянці  опромінення  і  проходять 
з часом самостійно або після відповідного ме-
дикаментозного лікування, а тому носять назву 
променевих реакцій. Променеві зміни, які роз-
виваються  в  тканинах  в  строки  понад  3  міс., 
і мають необоротний характер,  відносяться до 
пізніх, або просто до променевих уражень.

Якщо етіологічний фактор для ранніх і піз-
ніх променевих уражень однаковий – дія іонізу-
ючого випромінювання в дозах, які, як правило, 
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перевищують толерантність нормальних тканин 
в зоні опромінення, то механізми їх розвитку різні. 
Радіобіологічні дослідження показують, що па-
тогенез ранніх променевих реакцій визначається 
гострим розладом мікроциркуляції  в опроміне-
них тканинах, аж до ішемічного некрозу [5, 7, 16].

Механізми  розвитку  пізніх  променевих 
ускладнень більш складні. Провідним тут також 
є порушення тканинної мікроциркуляції, але вже 
як наслідок виражених органічних (склеротич-
них)  змін  структурних  елементів  опромінених 
тканин, насамперед судин [13, 14, 35-37]. Ура-
ження  судинної  стінки  спричиняє  порушення 
їх проникності і мікроциркуляції [3, 14, 35, 37]. 
Це призводить в подальшому до плазматичного 
просочування  і  фібриноїдного  некрозу  стінок 
судин,  їх  облітерації,  розвитку  гіпоксії.  Вказа-
ні  зміни супроводжуються порушенням трофі-
ки,  розвитком дистрофічних  та  деструктивних 
процесів у тканинах, що закінчується фіброзом 
або  трофічною променевою виразкою. Причи-
ною  променевого  ураження  судин  є  не  тільки 
загибель  ендотеліальних  клітин,  але  і  низька 
проліферативна активність клітин, що зберегли 
життєздатність, та значна тривалість періоду їх 
відновлення – до 8 тижнів [8, 28, 51]. Одночасно 
з  кровоносними,  від  опромінення  страждають 
і лімфатичні судини, в яких під дією іонізуючої 
радіації розвивається обструкція з порушенням 
лімфовідтоку. Це призводить, в свою чергу, до 
застою  лімфи,  що  спричиняє  появу  «слоно-
вості» в зонах, далеких від полів опромінення,  
а  в  подальшому  виражених  гіпоксичних  (іше-
мічних) змін та розвиток трофічних виразок.

В механізмі розвитку органних пізніх про-
меневих уражень має місце недостатність кро-
вообігу тканин, зумовлена органічними змінами 
стінок артерій і капілярів, що приводить до ди-
строфії та атрофії паренхіми з наступною замі-
ною її сполучною тканиною. Гіпоксія, що вини-
кла внаслідок ураження судин, стимулює синтез 
тропоколагену. Всі ці фактори сприяють виник-
ненню фіброзу, індуративних змін як в стромаль-
ній сполучній тканині, так  і в паренхіматозній 
тканині  різноманітних  органів  голови  та  шиї. 

Принциповим є положення про те, що піз-
ні променеві ускладнення, що виникли, мають 
тенденцію до проградієнтного і прогресуючого 
перебігу. Це положення лежить в концепції пре-
вентивного і постійного лікування хворих з піз-
німи  променевими  ускладненнями,  які  значно 
погіршують якість  їх життя  і часто нівелюють 
позитивні результати лікування з приводу зло-
якісних пухлин.

Шкіра  при  променевій  терапії  злоякіс-
них  пухлин  ЛОР-органів  є  першим  бар’єром 
на шляху іонізуючого випромінювання. Досвід 

застосування  променевої  терапії  різними  ви-
дами  променевої  енергії  показує, що  характер 
місцевих променевих уражень шкіри  в цілому 
повністю  відповідає  клінічній  симптоматиці 
уражень,  які  зустрічаються при класичних ме-
тодах променевої терапії, але з деякими особли-
востями. Так, на противагу клінічному перебігу 
еритеми  при  рентгенотерапії  у  вигляді  кривої 
з  трьома  вершинами, що  відповідають  ранній, 
основній  і  пізній  еритемі,  при  опроміненні 
гамма-променями  чи  швидкими  електронами, 
розвивається гостра реакція лише з одною вер-
шиною в період загибелі епітелію [15]. Еритема 
при нейтронній терапії завжди супроводжуєть-
ся вираженим набряком підшкірної клітковини, 
оскільки в зв'язку з особливостями біологічної 
дії, щільноіонізуюче випромінювання має тро-
пізм до жирової тканини, де кінетична енергія 
нейтронів (Kerma) на 17-20 % вища в порівнян-
ні з іншими тканинами [22, 31, 35].

Розвиток  гострих  променевих  реакцій  за-
лежить  від  методики  фракціонування,  разової 
дози, потужності дози і т.д., але в цілому їх клі-
нічний перебіг залежить від енергії опромінен-
ня, що чітко виявляється при аналізі публікацій 
з різних центрів, де використовуються джерела 
випромінювання  в  широкому  енергетичному 
діапазоні [9, 15, 19, 20, 22, 29, 37, 39]. Прослід-
ковується  чітка  тенденція  до  зменшення  дози 
опромінення за критерієм виникнення еритеми 
із зменшенням енергії іонізуючого випроміню-
вання. Це пояснюється тим, що із зменшенням 
енергії  випромінювання  збільшується  погли-
нута доза безпосередньо під шкірою, особливо 
коли дозний максимум знаходиться в капілярно-
му шарі шкіри [19].

Слизова оболонка  є  хорошим показником 
ступеня  реакції  на  опромінення.  При  оцінці 
швидкості відновлення шкіри і слизової оболон-
ки, після гострих місцевих променевих реакцій 
визначено, що за час, коли повністю відбувається 
відновлення слизової оболонки, практично ніко-
ли не відновлюються шкірні покриви. Наступні 
сеанси опромінення викликають кумулятивний 
ефект  ураження,  що  можна  пояснити  більш 
низькою  кінетичною  активністю  клітин шкіри 
в  порівнянні  із  слизовою  оболонкою  [45,  46].

Радіочутливість  слизової  оболонки  зале-
жить від її гістологічної будови, яка буває різною 
навіть  в  межах  одного  порожнинного  органа. 
Наприклад, слизова оболонка м'якого піднебін-
ня  і  піднебінних дужок,  яка  вкрита неорогові-
лим  епітелієм,  більш чутлива до  опромінення, 
ніж  слизова  оболонка  твердого  піднебіння, 
ясен, спинки язика та щоки, що вкрита орогові-
лим епітелієм. В зв'язку з цим променеві реакції 
на слизовій оболонці м'якого піднебіння, дужок, 
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дна ротової порожнини виникають та зникають 
раніше, ніж на шкірі, а зміни слизової оболон-
ки щік, глотки, спинки язика з’являються одно-
часно з реакцією на шкірі і разом закінчуються.

Серед усіх променевих ускладнень у ЛОР-
онкологічних хворих ураження хрящів і охрястя 
гортані посідає третє місце після уражень сли-
зової оболонки і шкіри. При лікуванні з приво-
ду місцевопоширеного раку гортані з передопе-
раційним  курсом  променевої  терапії  відсоток 
гострих променевих хондритів коливається від 
20 до 38%. Нарощування сумарної осередкової 
дози  до  65 Гр  збільшує  дані  показники ще  на  
18-22% [13, 26, 38, 40, 41].

Пізні,  хронічні,  променеві  хондро-
перихондрити  розвиваються  через  3-4 міс.,  по-
ступово  прогресують  і  через  7-14 міс.  після 
закінчення опромінення часто приводять до ви-
никнення  хондронекрозів.  Дані  аспекти  треба 
враховувати  при  оцінці  ефекту  від  променевої 
терапії,  оскільки  явища  хондро-перихондриту 
можуть  симулювати,  або навпаки приховувати 
пухлинний  ріст.  Крім  того,  ці  аспекти  серйоз-
но  впливають  на  строки  і  об'єм  можливих  хі-
рургічних  втручань  з  приводу  залишкових  чи 
рецидивних  пухлин  після  променевої  терапії, 
особливо в радикальних дозах. Велика кількість 

хондроперихондритів зумовлена тим, що хрящі 
гортані  знаходяться, як правило в  зоні 80-90% 
ізодози і променеве навантаження значно пере-
вищує радіотолерантність хрящової тканини.

При променевій терапії з приводу злоякіс-
них новоутворень ЛОР-органів  в  зону опромі-
нення попадають крупні і магістральні судини. 
Ранні арозивні кровотечі, як правило, з країв го-
строї променевої виразки пов'язані  з  гострими 
некротично-гнійними  процесами  і  рідко  бува-
ють із судин великого калібру. Пізні кровотечі, як 
правило, з магістральних судин з’являються че-
рез 12-15 міс. після закінчення променевої тера-
пії і пов’язані з деструкцією їх стінки внаслідок 
порушення трофіки через облітерацію і припи-
нення функції vasa vasorum [36, 37, 50]. Це необ-
хідно враховувати в таких клінічних ситуаціях, 
тому що пізні кровотечі нерідко розцінюються 
як прояв рецидивного пухлинного процесу з не-
виправданим  повторним  призначенням  проме-
невої терапії  і ще більшим ураженням тканин.

При променевій терапії хворих з пухлинами 
ЛОР-локалізації, на відміну від інших, рання ре-
акція організму пов'язана також із значною учас-
тю в цьому процесі центральної нервової системи, 
оскільки вона зазнає прямого впливу іонізуючо-
го опромінення. Ранні реакції ЦНС обумовлені 

Класифікація місцевих променевих уражень у онкоотоларингологічних хворих

Тканина
Променеві ураження

ранні (до 3 міс) пізні (після 3 міс)

Шкіра

еритема рання (години) 
еритема основна (розвинута) 
сухий дерматит 
вологий дерматит 
рання променева виразка

Гіперпігментація телеангіоектазії 
атрофічний дерматит 
гіпертрофічний дерматит 
променевий фіброз (індуративний набряк) 
пізня променева виразка 
променевий рак (саркома шкіри)

Слизова оболонка

катаральний мукозит 
острівцевий мукозит 
зливний (плівчастий) мукозит 
виразково-некротичний мукозит 
променевий набряк

субатрофічний мукозит 
атрофічний мукозит (в т.ч. Періодонтит) 
пізній променевий набряк 
атрезія хоан, слухових труб 
променева виразка 
променевий рак

Хрящова тканина гострий  перихондрит 
гострий хондроперихондрит

хронічний променевий хондроперихондрит (в т.ч. 
хрящів хребта)

Судини рання арозивна кровотеча 
(з країв виразки) пізня арозивна кровотеча (з крупних судин)

Мозок, його оболонки, 
периферичні нерви

гострий менінгоенцефаліт 
гострий неврит

хронічний променевий арахноїдит 
хронічна променева енцефалопатія 
хронічний променевий мієліт

Щитоподібна залоза гострий тиреоїдит хронічний склерозуючий тиреоїдит  
з гіпофункцією залози

Слинна залоза гострий сіалоаденіт хронічний фіброзуючий сіалоаденіт

Слізна залоза гострий дакріоаденіт 
гострий дакріоцистит

хронічний фіброзуючий дакріоаденіт, дакріоцистит 
(синдром «сухого ока»)

Кістка гострий променевий 
остеоперіостит кістозно-склерозуючий остеїт (променева остеопатія)
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порушенням функції підкірково-діенцефального 
відділу.  Нервово-рефлекторними  симптома-
ми  є  подразнення  вазомоторів  та  паретичний 
стан судинних стінок, низький венозний та по-
стійно знижуючийся артеріальний тиск, гіпере-
мія,  стаз  у  капілярах  в  опромінених  тканинах 
і тих, що знаходяться поза зоною опромінення,  
зменшення лужного резерву крові  зі  збільшен-
ням кількості еритроцитів [3, 23, 32]. 

Променеві ураження мозку та його оболо-
нок зустрічаються не так часто – в основному 
при пухлинах носової частини глотки, клинопо-
дібної пазухи  і  вуха. Ураження шийного спле-
тінння  периферичної  нервової  системи  розви-
вається  при  опроміненні  пухлин  шиї  чи  зон 
регіонарного метастазування. Особливістю нер-
вової тканини є пов'язана з її фізіологією висока 
радіорезистентність. Тому променеві енцефало- 
чи мієлопатії виникають, як правило, коли погли-
нута доза опромінення перевищує 60-65 Гр [48].

Променеві ураження залозистих органів – 
щитоподібної, слинних та слізних залоз розви-
ваються набагато частіше, ніж діагностуються. 
Променеві ураження з’являються при промене-
вій терапії з приводу пухлин гортані, ротової час-
тини глотки, дна ротової порожнини, навколо-
носових пазух. Гострий променевий тиреоїдит, 
сіало- чи дакріоаденіт маскується, як правило, 
реакціями шкіри, слизової оболонки, які вже ви-
никли. Але з урахуванням більшої, в порівнянні 
зі шкірою чи  слизовою оболонкою,  радіотоле-
рантності,  перебіг  гострих  уражень  залоз  від-
бувається в субклінічній, неманіфестній формі.

Набагато більше клінічне значення мають 
пізні променеві ураження зазначених залоз. Це 
є причиною вираженої гіпофункції щитоподіб-
ної  залози  внаслідок  склерозуючого  тиреоїди-
ту, який розвивається протягом 1-6 років у 45% 
хворих, у котрих поглинута доза складала 40 Гр 
і вище [23, 47, 49]. Пороговою для пізніх ура-
жень слинної і слізної залози є доза променевої 
терапії 30 Гр. Через 6-8 міс. після закінчення лі-
кування у хворих виникає «синдром сухого ока» 
чи виражена ксеростомія з наступним порушен-
ням смакових відчуттів [24, 25].

Кісткові  клітини  (остеоцити)  відносяться 
до  розряду  радіорезистентних.  Це  пов’язано 
з повільними темпами кісткового обміну. Тому 
ранні  ускладнення  з  боку  кісткової  тканини 
зумовлені  в  основному  гострими  розладами 
мікроциркуляторного  русла  кісток,  аналогіч-
ними  тим,  які  розвиваються у шкірі  чи  слизо-
вій  оболонці.  Вони  і  визначають  виникнен-
ня  променевого  остеоперіоститу  нижньої  чи 
верхньої щелепи. Ці  зміни  набувають  особли-
вого  значення,  коли  в  ранньому  постпромене-
вому періоді виконується хірургічне втручання, 

оскільки  вони  є  причиною  великої  кількості 
гнійно-некротичних ускладнень зі сторони кіс-
ток, перебіг яких відбувається по типу гнійного 
остеомієліту чи остеоперіоститу [20, 22, 31, 36].

У  віддаленому  періоді  маніфестують 
ураження,  пов'язані  з  впливом  на  остеоцити. 
В кістках одночасно розвиваються склеротичні 
і літичні процеси. Останні можуть бути причи-
ною патологічних переломів і часто симулюють 
метастатичне ураження кісток, яке досить тяж-
ко віддиференціювати [48]. В даному контексті 
особливо  актуальним  є  віддалене  променеве 
ураження  суглобового  апарату  шийного  відді-
лу хребта, що особливо часто зустрічається при 
опроміненні  зон  регіонарного  метастазування. 
Скарги хворих, що з’явились через 6-8 міс., від-
носять на рахунок загостреного остеохондрозу 
з призначенням неадекватного і відповідно не-
ефективного  лікування.  Проведена  з  приводу 
стійкого  больового  синдрому  рентгенографія 
виявляє осередкові літичні процеси в хребцях, 
що,  як  правило,  неправильно  розцінюється  як 
метастатичне ураження  з  відповідними висно-
вками і діями.

Таким  чином,  променеві  ураження  нор-
мальних тканин мають важливе медичне і прак-
тичне значення. Розподіл на гострі та хронічні 
або ранні і пізні ураження має не тільки акаде-
мічний інтерес. Раннім реакціям, в зв’язку з їх 
перехідним характером, не надається великого 
значення. Такий підхід не виправданий, оскіль-
ки  розвиток  променевих  реакцій,  насамперед 
шкіри,  слизової  оболонки  чи  інших  тканин, 
примушує переривати курс променевої  терапії 
для  їх лікування. Вимушені перериви в  запла-
нованому  курсі  неблагоприємно  впливають  на 
основний процес, оскільки сприяють репопуля-
ції пухлинних клітин  і формуванню вторинної 
пухлинної радіорезистентності. Це значно зни-
жує шанси на успіх від проведення променевої 
терапії [12, 42-44]. Крім того, існує певний па-
ралелізм між ранніми і пізніми змінами тканин. 
Відомо, що характер ранніх реакцій, величина 
дози, при якій вони з’явились, є показником ра-
діотолерантності нормальних тканин і слугують 
прогностичним фактором у відношенні можли-
вого розвитку пізніх ускладнень.

Пізні променеві ускладнення значно утруд-
нюють оцінку віддалених результатів лікуван-
ня, часто маскують, або, навпаки, симулюють 
пухлинний  ріст,  що  також  серйозно  впливає 
на  тактику  ведення цих  хворих  [1,  2,  40,  41].  
Крім того, пізні ураження значно впливають на 
якість життя пацієнтів,  і  дуже часто позитив-
ний ефект від радикальної терапії нівелюється 
значними променевими ураженнями нормаль-
них тканин.
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На  сьогоднішній  день  визначено, що  пізні 
променеві зміни, які виникли, мають тенденцію 
до постійного прогресування. Виявлена тенден-
ція до прогресування пізніх променевих уражень 
визначає чіткий хронологічний зв'язок між про-
меневою терапією,  її  дозами  і режимами,  стро-
ками хірургічних втручань і кількістю хірургіч-
них ускладнень та невдач [6, 27, 30]. Цей аспект 
обмежує виконання хірургічних втручань в пос-
тпроменевому періоді, що значно зменшує успіх 
протипухлинного лікування, оскільки  загально-
визнано, що комбінований метод – найбільш ефек-
тивний при злоякісних пухлинах [3, 27, 28, 33, 34].

Тенденція  до  постійного  прогресування 
пізніх  променевих  уражень  обґрунтовує  не-
обхідність  превентивного  підходу  до  лікуван-
ня пацієнтів з цими ушкодженнями [11, 12, 14,  
35-37, 41].

Сподіваємось,  що  чітка  систематизація 
променевих  уражень,  представлена  в  запро-
понованій  клінічній  класифікації,  сприятиме 
зменшенню їх кількості, підвищенню ефектив-
ності  лікування  цієї  тяжкої  категорії  хворих, 
особливо в світлі переходу до роботи за уніфі-
кованими клінічних протоколами в рамках стра-
хової медицини.
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