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Р е з ю м е  

Проведено комбинированное лечение боль-
ных раком околоносовых пазух. Регионарная по-
лихимиотерапия дополнялась введением доксору-
бицина – ингибитора топоизомеразы ІІ. Получено 
достоверное улучшение на 44% объективного от-
вета опухоли на терапию. Однако введение доксо-
рубицина усиливало у 47% больных явления муко-
зита. 
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R e s u m e  

The combined treatment the patients with para-
nasal sinus cancer is lead. The regional polychemo-
therapy was supplemented with introduction doxsoru-
bicin – the inhibitor topoisomerase ІІ. Authentic im-
provement on 44% of the objective answer of a tu-
mour on the therapy is received. However, introduc-
tion doxsorubicin strengthened at 47% of the patients 
of the mucosit phenomenon. 
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В лікуванні хворих зі злоякісними пу-
хлинами носа та приносових пазух викорис-
товують  поліхіміотерапію (ПХТ) у поєд-
нанні з телегаматерапією. Таке лікування 
збільшує частоту повного регресу первин-
ного осередку пухлини та її метастазів, збі-
льшує безрецидивне виживання, зберігає 
форму та функцію органів. Цитостатичні 
ефекти хіміопрепататів, крім того підсилю-
ються їх і радіосенсибілізуючою дією на 
пухлину [1, 2]. 

Висока ефективність комбінації пре-
паратів платини з 5-фторурацилом при лі-
куванні хворих на ракові пухлини голови та 
шиї [1, 3, 4] межує зі значною токсичністю 
такої комбінації. Тому  застосування регіо-

нальної хіміотерапії лише в зоні кровопос-
тачання зовнішньої сонної артерії дає мож-
ливість знизити системну пригнічуючи дію 
хіміопрепаратів на організм хворого [5]. 
Посилення ефекту поліхіміотерапії відміче-
но при застосуванні інгібіторів топоізоме-
раз, які крім безпосередньої дії на генетич-
ний апарат злоякісно трансформованих клі-
тин підвищували їх чутливість до хіміоте-
рапії, та/або опромінення. [6, 7, 8]. Одним з 
інгібіторів топоізомерази ІІ є антрацикліно-
вий антибіотик доксорубіцин [9]. Доксору-
біцин має анти мітотичний та цитостатич-
ний ефект завдяки наявності низкі механіз-
мів дії. Головним є здатність препарату 
блокувати ДНК-топоізомеразу ІІ, що пору-
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шує процес реплікації і транскрипції в пух-
линних клітинах, сегрегацію хромосом у 
мітозі. Це призводить до виникнення міто-
тичних блоків, незбалансованого росту та 
загибелі клітин пухлини. 
 

Матеріали і методи дослідження 
Під нашим спостереженням знаходи-

лись 43 хворих на рак порожнини носа та 
приносових пазух віком від 27 до 78 років 
(26 чоловіків та 17 жінок). Хворих, яким 
проводили комбіноване лікування було роз-
поділено на дві групи: контрольну (28 осіб) 
та основну (15 осіб), де традиційне лікуван-
ня доповнювали регіонарним введенням  
доксорубіцину. 

 Проведено стандартне лабораторно-
клінічне обстеження, до якого входили збір 
анамнезу та огляд хворого, загальний та 
біохімічний аналіз крові, КТ дослідження 
голови. Всі діагнози були гістологічно вері-
фіковані. Діагностувались: плоскоклітинний 
рак – 6, перехідноклітинний рак – 5, залози-
сті раки (аденокарцинома та аденокістозний 
рак) – 4 (основна група); плоскоклітинний 
рак – 17, перехідноклітинний рак – 7, зало-
зисті раки – 4 (контрольна група). 

Комбіноване лікування включало по-
єднану з телегаматерапією полі хіміотера-
пію. Телегаматерапію проводили по розще-
пленній методиці єдиній для основної і кон-
трольної групи з осередковою дозою до 40 
Гр на першому етапі. Другий етап промене-
вого лікування СОД до 60-65 Гр проводився 
через 10-15 днів після завершення першого. 
Під час телегаматерапії проводилась реґіо-
нарна артеріальна поліхіміотерапія. Для 
хворих з контрольної групи за схемою (CF), 
яка включала: карбоплатин 450 мг, фтору-
рацил 5 г на курс лікування. Введення фто-
рурацилу відбувалось в дні проведення те-
легаматерапії за 1-1,5 години до опроміню-
вання. У основній групі хворих наведений 
комплекс доповнювався внутрішньоартері-
альним введенням доксорубіцину за схемою 
DCF: доксорубіцин 60 мг, карбоплатин 450 
мг, фторурацил 5 г на курс лікування.  

Результатами лікування могли бути: 
повний регрес (ПР) пухлини, частковий ре-
грес (ЧР), стабілізація або прогресія росту 
пухлини, що оцінювали за даними  клініч-
ного та КТ-дослідження.  

Достовірність відмінностей результа-
тів лікування оцінювали за даними статис-
тичної обробки з використанням непараме-
тричного критерію χ2.  

 
Результати дослідження. 
Одержані результати лікування хво-

рих на рак приносових пазух із застосуван-
ням інгібітору топоізомерази через місяць 
після закінчення курсу показали, що реґіо-
нарна ПХТ за схемою DCF дає об’єктивну 
відповідь пухлини (ПР+ЧР) у 80 % випадків 
проти 36 % після застосування реґіонарної 
ПХТ за схемою CF у контрольній групі 
(див. рис. 1). 
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Рис. 1. Відповідь пухлини на терапію через 

місяць після закінчення лікування хворих на рак 
приносових пазух з використанням різних схем 
ПХТ 

 
 
Детальний аналіз результатів лікуван-

ня хворих свідчить про те, що при застосу-
ванні інгібітора топоізомерази ІІ доксорубі-
цина повний регрес пухлини спостерігався 
у 5 хворих (33%), частковий регрес – у 7 
(47%), стабілізація – у 2 (13%) і прогресія 
росту пухлини – у одного хворого (7%). У 
контрольній групі, що не одержувала док-
сорубіцина, повний регрес пухлини був у 8 
випадках (29%). Частковий регрес спостері-
гався у 2 хворих (7%), стабілізація росту 
пухлини – у 12 (43%) і прогресія росту – у 6 
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хворих (21%). Тобто, застосовування тра-
диційного лікування давало найбільший 
відсоток випадків стабілізації росту пухли-
ни. В той же час доповнення реґіонарної 
поліхіміотерапії доксорубіцином суттєво 

збільшувуало відсоток випадків з частковим 
регресом пухлини (табл. 1). Відмінність 
розподілу результатів лікування хворих ос-
новної і контрольної груп була статистично 
достовірною (χ2=11,48; р<0,01).  

 

 
Таблиця 1 

Результати відповіді пухлини на терапію через місяць після комплексного лікування  
хворих на рак приносових пазух 

Відповідь пухлини на терапію, кількість хворих (%) 
Схеми ПХТ 

повний регрес частковий регрес стабілізація прогресія 

CF 8 (29%) 2 (7%) 12 (43%) 6 (21%) 

DCF 5 (33%) 7 (47%) 2 (13%) 1 (7%) 
 
 
 

Реґіонарна ХТ, яка проводилась через 
катетер в зовнішній сонній артерії, могла в 
деяких випадках приводити до локальних по-
бічних реакцій в шкірі та слизовій оболонці в 
зоні кровопостачання зазначеної артерії. 

Прояви дерматиту ділянки обличчя 
спостерігались у 4 хворих основної групи. У 
2 осіб дерматит виник після другого вве-
дення доксорубіцину і у такої ж кількості 
хворих – після третього реґіонарного вве-
дення хіміопрепарату.  

Разом з тим, застосування доксорубі-
цину супроводжувалось посиленням про-
явів мукозита порожнини рота у 5 хворих, 
що становило 33 % випадків від загальної 
кількості хворих основної групи. Це ускла-
днення спостерігалося частіше у  осіб жіно-
чої статі (80%). В 15% випадків хворі скар-
жились на біль після першого введення док-
сорубіцину і у  60 % випадків після другого  
введення хіміопрепарату. 

Однак, результати гематологічного та 
біохімічного дослідження крові у хворих 
контрольної та основної груп  хворих не 
демонстрували достовірних змін в динаміці 
лікування до і після проведеної хіміопроме-
невої терапії. 

Можливо, негативна дія доксорубіци-
на на слизову оболонку та шкіру посилюва-
лась впливом телегаматерапії.  

У трьох жінок після другого та тре-
тього введення хіміопрепарату відмічались 
прояви артеріїту.  Спостерігались незнач-

ний біль і почервоніння шкіри обличчя. Ці 
прояви були короткочасні і зникли само-
стійно без будь-яких лікувальних заходів. 
Курс хіміопроменевої терапії не переривав-
ся і був проведений у повному обсязі. При 
проявах мукозиту хворим призначали паре-
нтеральне введення антибіотика та антисеп-
тичні розчини для полоскання порожнини 
рота. 

Після закінчення основного курсу хі-
міопроменевої терапії, при частковому ре-
гресі пухлини, регіонарну поліхіміотерапію 
продовжували, застосовуючи хіміопрепара-
ти в звичайних дозах. При наявності залиш-
кової пухлини проводилось хірургічне ви-
далення її з визначенням ступеня  лікуваль-
ного патоморфозу. Зважаючи на виражен-
ність лікувального патоморфозу пухлини 
коректували в подальшому призначення 
протипухлиного лікування індивідуально 
для кожного хворого. 

 Таким чином, застосування доксору-
біцину в схемі реґіонарної ПХТ під час те-
легаматерапії достовірно покращило на 44% 
об’єктивну відповідь пухлини на лікування.  
При цьому не було відмічено суттєвих змін 
у гематологічних та біохімічних показниках 
крові після проведеної хіміопроменевої те-
рапії. Однак слід відзначити, що доповнен-
ня схеми ПХТ доксорубіцином – посилюва-
ло прояви мукозита порожнини рота майже 
у половини хворих переважно у осіб жіно-
чої статі.  
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