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Р е з ю м е  

Предложено комбинированное лечение 
больных раком околоносовых пазух. Регионарная 
полихимиотерапия дополнялась введением инги-
биторов топоизомеразы І и ІІ (иринотекана и док-
сорубицина). Получено улучшение на 33% объек-
тивного ответа опухоли на терапию. Показаны 
гистологические изменения в опухоли после лече-
ния. 
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THE DIRECTION AVAILABLE AT THE  
COMBINED TREATMENT OF THE PATIENTS 
WITH PARANASAL SINUS CANCER WITH US 

OF THE INHIBITORS TOPOISOMERASE 

Lukach E.V., Klochkov E.I., Serezhko Yu.A.,  
Strezhak V.V., Tsymbaljuk E.N. 

R e s u m e  

To call attention the combined treatment the 
patients with paranasal sinus cancer is lead. The re-
gional polychemotherapy was supplemented with in-
troduction of the inhibitors topoisomerase І and ІІ 
(irinotekan and doxsorubicin). The improvement on 
33% of the objective answer of a tumour on the ther-
apy is received. The histological change after treat-
ment in the tumor was demonstration. 

Key words: paranasal sinus, cancer, poly-
chemotherapy.

 
 
 
Значний прогрес, якого досягла онко-

логія за останні 50 років, змінив песимісти-
чне відношення фахівців до хіміотерапії ра-
ку. Висока ефективність протипухлинних 
препаратів при деяких формах онкологічних 
захворювань ні в кого не викликає сумніву. 
Раціонально підібрані хіміопрепарати у ви-
гляді монотерапії або у комбінації з проме-
невою терапією, хірургічним втручанням 
успішно застосовують при онкологічних 
захворюваннях. Нові напрями у лікуванні 
онкологічних хворих відкрились з появою 
лікарських препаратів таргетної дії. Напра-
влений вплив хіміопрепарату на пухлину 
реалізується через застосування моноклона-
льних антитіл для пригнічення неоангіоге-

незу, інгібіторів топоізомераз для блокади 
ядерних ферментів, капецитабіну для забез-
печення селективної пухлиноактивованої 
цитотоксичності. З введенням таких препа-
ратів у схему поліхіміотерапії (ПХТ) 
з’являється реальна можливість руйнування 
пухлин із збереженням тканин, оточуючих 
неоплазму.  

Кращі результати лікування хворих 
досягаються за рахунок комбінації голо-
вних методів терапії. Поєднання хіміоте-
рапії (ХТ) та телегаматерапії (ТГТ) разом 
або послідовно підвищує ефективність лі-
кування хворих зі злоякісними пухлинами 
голови та шиї. ХТ потенціює цитотоксич-
ну дію радіотерапії за рахунок пригнічен-
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ня репродукції субтотально ушкоджених 
клітин пухлини, сенсибілізації метаболіч-
но ушкоджених клітин та синхронізації 
клітинного ділення [1]. З урахуванням цих 
механізмів повинен проводитись відбір 
хіміопрепаратів для комбінованого ліку-
вання. 

 Існують різні погляди на почергове 
застосування цих методів терапії. Однак 
проведення ПХТ під час ТГТ, на нашу дум-
ку, забезпечує більш виражену протипух-
линну дію. При локалізації пухлин у поро-
жнині носа та приносових пазухах доціль-
ним є застосування реґіонарної ПХТ, коли 
менші щоденні дози хіміопрепаратів вво-
дяться тривалий час протягом всього курсу 
ТГТ. Це положення має свою актуальність. 
Відомо, що у солідних пухлинах значна бі-
льшість клітин знаходяться у фазі G0 та G1 . 
Лише 5-10% клітин пухлини перебувають у 
фазі росту і можуть вражатись більшістю 
протипухлинних засобів [2]. 

Давно відомо про синхронізуючу вла-
стивість 5-фторурацилу. Під дією цього 
препарату відбувається гальмування клітин, 
які діляться, у фазі S клітинного циклу і то-
му в подальшому вступають у мітоз син-
хронно. Саме у S фазі клітини найбільш чу-
тливі до опромінення. Пухлини, клітини 
яких перебувають у фазі синтезу ДНК, ви-
являють резистентність до опромінення, але 
чутливі до дії 5-фторурацилу. Поєднуючи 
дію 5-фторурацилу і іонізуючого випромі-
нювання, посилюють руйнуючий ефект те-
рапії. 

Треба враховувати, що пухлинні клі-
тини мають механізми відновлення після 
сублетальних променевих ушкоджень. От-
же, інгібітори репарації повинні посилюва-
ти руйнівну дію опромінення. Так, препара-
ти платини завдяки безпосередній токсич-
ній дії, незалежно від фази клітинного цик-
лу, здатні зупиняти відновлення після суб- 
та потенційно летальних променевих ушко-
джень пухлини [3].  

Посилення ефекту поліхіміотерапії 
відмічено при застосуванні інгібіторів топо-
ізомерази І і ІІ, яке дає можливість підви-
щувати чутливість злоякісно трансформо-
ваних клітин до хіміотерапії та/або опромі-
нення [4-6]. 

До цієї групи хіміопрепаратів нале-
жить протипухлинний антрацикліновий ан-
тибіотик доксорубіцин, який є інгібітором 
топоізомерази ІІ. Він має здатність порушу-
вати процеси реплікації і транскрипції ДНК 
у пухлинних клітинах, а також порушувати 
функцію клітинних мембран і сприяти 
утворенню вільних радикалів [7, 8]. Все це 
призводить до виникнення мітотичних бло-
ків, незбалансованого росту та загибелі клі-
тин пухлини. 

Інший препарат цієї групи – іриноте-
кан – напівсинтетичне похідне камптотеци-
ну є специфічним інгібітором ДНК-
топоізомерази І. Відноситься до фазоспеци-
фічних препаратів, що максимально ушко-
джує пухлинні клітини, які знаходяться у 
фазі S-мітотичного циклу [9, 10]. Ефект дії 
такий же, як у доксорубіцина – загибель 
клітин. Але механізм дії дещо інший. Реа-
гуючи з комплексом топоізомераза І – ДНК, 
іринотекан блокує реакцію відновлення фо-
сфодіефірного зв’язку і вивільнення ферме-
нта з комплекса. В результаті відбувається 
швидке накопичення розривів ДНК і пере-
хід клітин в апоптоз. 

Комбінація фазоспецифічних препа-
ратів (антрацикліни, алкілюючі агенти), які 
діють протягом усього клітинного циклу, та 
фазоспецифічних препаратів (антиметаболі-
ти, інгібітори топоізомераз) з телегаматера-
пією дозволяє розраховувати на ушкоджен-
ня більшої кількості пухлинних клітин. 

Під нашим спостереженням знаходи-
лось 57  осіб віком від 22 до 80 років (15 
чоловіків та 14 жінок) хворих на рак поро-
жнини носа та приносових пазух.  

Проведено лабораторно-клінічне об-
стеження, до якого входили збір анамнезу 
та огляд хворого, загальний та біохімічний 
аналіз крові, КТ дослідження голови. Всі 
діагнози були веріфіковані гістологічно 
(табл.). 

Патоморфоз пухлин оцінювали за ме-
тодикою Г.А. Лавнікової [11] у модифікації 
К.П. Галахіна [12]. Гістологічно досліджу-
вали біопсійний матеріал хворих, взятий до 
лікування та операційний через 3-4 тижні 
після завершення курсу протипухлинного 
лікування з метою вивчення лікувального 
патоморфозу. 
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Розподіл хворих за патогістологічним діагнозом 

Основна група 
Патогістологічний діагноз Усього 

хворих 
ІDCF+ТГТ* DCF+ТГТ* 

Контрольна 
група CF+ТГТ* 

Плоскоклітинні раки різного ступеня 
диференційованості 28 5 6 17 

Перехідноклітинний рак 18 6 5 7 

Залозисті раки (аденокарцинома, 
аденокістозний рак) 11 3 4 4 

Загальна кількість хворих 57 14 15 28 

 
Примітка: скорочення див. далі у тексті 
 

 
Хіміотерапевтичне лікування прово-

дилось разом з телегаматерапією за розще-
пленою методикою осередковою дозою до 
40 Гр на першому етапі. Другий етап про-
меневого лікування СВД до 60-65 Гр прово-
дився через 10-15 днів. Під час телегамате-
рапії проводилась реґіонарна артеріальна 
поліхіміотерапія за схемою CF (карбопла-
тин 450 мг, 5-фторурацил 5 г) у контрольній 
групі хворих. У основній групі – за схемами 
DCF (доксорубіцин 60 мг, карбоплатин 450 
мг, 5-фторурацил 5 г) та IDCF (іринотекан 
100 мг, доксорубіцин 60 мг, карбоплатин 
450 мг, 5-фторурацил 5 г). Іринотекан вво-
дився одноразово на початку хіміопромене-
вої терапії. 

 
Результати дослідження. 

Застосування доксорубіцину супрово-
джувалось посиленням променевого муко-
зиту порожнини рота у 46% випадків, дер-
матиту ділянки обличчя – у 20%, артеріїту – 
у 10%. При цьому курс хіміопроменевої те-
рапії не переривався і був проведений у по-
вному обсязі. Хворим призначали антибіо-
тики та антисептичні розчини для полос-
кання порожнини рота. 

Введення іринотекану у схему хіміо-
променевого лікування хворих на рак поро-
жнини носа та приносових пазух не викли-
кало побічних ефектів (нейтропенії, тром-
боцитопенії та анемії).  

При оцінці гематологічних та біохімі-
чних показників крові між обома групами 
хворих не було виявлено достовірних змін.  

Безпосередні результати лікування 
хворих на злоякісні пухлини носа та прино-
сових пазух з використанням інгібіторів то-
поізомераз представлені на рис. 1, вказують 
на збільшення в 1,7 рази частоти 
об’єктивних відповідей пухлини (повний 
регрес + частковий регрес) на терапію з 
36,0% у контролі до 69,0% в основній групі. 
Це відбувалось за рахунок зниження з 
42,9% до 20,7% частоти випадків стабіліза-
ції процесу і також зниження з 21,1% до 
10,3% випадків прогресування пухлини. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Відповідь пухлини на поліхіміотера-

пію через 1 місяць після комбінованого лікування 
хворих основної (IDCF+DCF) та контрольної (CF) 
груп. 
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Співставлення даних про регрес пух-
лини після комбінованого лікування хворих, 
які отримували реґіонарну хіміотерапію за 
схемами IDCF та DCF, показало збільшення 
відсотка повного регресу пухлини при під-
силенні іринотеканом дії доксорубіцина 
(рис. 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Співставлення результатів лікування 
хворих на злоякісні пухлини носа і приносових 
пазух, які одержували поліхіміотерапію за схема-
ми IDCF та DCF. 
 

При комбінованому використанні ін-
гібіторів топоізомераз І і ІІ, іринотекана і 
доксорубіцина повний регрес пухлини був 
досягнутий у 50,0% випадків. Використання 
в якості антибластомного препарату доксо-
рубіцина дозволило досягти повного регре-
су пухлини у третини хворих (33,3% випад-
ків). Підсилюючу дію іринотекану при ком-
бінованому використанні з доксорубіцином 
та іншими хіміотерапевтичними препарата-
ми можна пояснити його фазоспецифічніс-
тю. Стабілізуючи комплекс ДНК з топоізо-
меразою І і блокуючи тим самим реплікацію 
ДНК в клітинах злоякісних пухлин, препа-
рат є фазоспецифічним. Чутливість до нього 
у фазі S в декілька разів більша, ніж у фазах 
G1 і G2 клітинного циклу [13]. В ролі син-
хронізатора клітинного циклу у застосова-
ній комбінації хіміопрепаратів виступає 5-
фторурацил, який забезпечує більш ефекти-
вну дію фазоспецифічного інгібітора топоі-
зомерази І іринотекана. 

Аналіз об’єктивної відповіді пухлини 
на терапію з використанням інгібіторів то-
поізомераз залежно від гістологічної будови 
показав чітку тенденцію до її збільшення у 
порівнянні з контролем  через 1 місяць піс-
ля комбінованого лікування хворих при всіх 
досліджених гістологічних формах пухлини 
(рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3а. Результати відповіді плоскоклітин-
них раків на терапію. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3б. Результати відповіді перехідноклі-

тинних раків на терапію. 
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Рис. 3в. Результати відповіді залозистих ра-

ків на терапію. 
 
 
Рис. 3. Відповідь пухлин з різною гістологі-

чною структурою на поліхіміотерапію через мі-
сяць після комбінованого лікування хворих основ-
ної та контрольної груп. 
 

При плоскоклітинних раках застосу-
вання інгібіторів топоізомераз призводило 
до повного або часткового регресу пухлини 
у 63,6 % хворих (у контролі – 41,2%) і ско-
роченню частоти випадків стабілізації про-
цесу до 9,1% в основній групі (у контролі – 
29,4%) при дещо зменшеній частоті випад-
ків прогресування пухлини (рис. 3а). 

Чутливість перехідноклітинних раків 
носа та приносових пазух до терапії з вико-
ристанням інгібіторів топоізомераз вияви-
лась більшою, ніж у попередній групі, і бу-
ла статистично достовірною у порівнянні з 
контролем (χ2=3,91; р<0,05). Об’єктивна 
відповідь пухлини становила 72,7 проти 
28,6% в контролі за рахунок зменшення ча-
стоти випадків стабілізації процесу з 71,4 
(контроль) до 28,6% в основній групі (рис. 
3б). 

У хворих з залозистими формами ра-
ку, навіть при відносно невеликій кількості 
спостережень, було відмічено позитивну 
тенденцію збільшення за результатами лі-
кування частоти випадків об’єктивної від-

повіді пухлини до 71,4% у порівнянні з 
50,0% у контролі за рахунок зниження час-
тоти випадків стабілізації процесу (рис. 
3в). Ефективність терапії оцінювали мето-
дом визначення лікувального патоморфозу. 
При наявності чутливості пухлин до тера-
пії мікроскопічно спостерігались зливні 
поля некротизованої тканини, яка пізніше 
зазнавала резорбції макрофагами і замі-
щення сполучною тканиною (патоморфоз 
ІV ступеня). Після дії опромінення відзна-
чався розвиток грубого променевого фіб-
розу і місцями гіалінозу строми. При від-
носній стійкості пухлини до терапії спо-
стерігалась масова загибель пухлинних 
клітин з формуванням ділянок некрозу (па-
томорфоз ІІ ступеня) на тлі незміненої 
структури пухлини. Незважаючи на тяжкі 
«лікувальні» ушкодження основної части-
ни паренхіми пухлини (патоморфоз ІІІ сту-
пеня), спостерігались групи стійких до лі-
кування пухлинних клітин без видимих 
пошкоджень, які нерідко групувались на-
вколо судин. При відсутності подальшого 
хіміотерапевтичного впливу вони могли 
стати джерелом рецидивування пухлини. В 
залишках життєздатної пухлинної паренхі-
ми можна було знайти початкові ознаки 
лікувального патоморфозу. До них слід 
віднести зниження мітотичної активності 
клітин в низькодиференційованих пухли-
нах, наявність дистрофічних змін у вигляді 
вакуолізації ядра і цитоплазми, глибчатості 
і загрубіння хроматину, виникнення пікно-
тичних і лізованих ядер, загибель окремих 
клітин (рис. 4, 5, 6). 
 
 
 
 
 

 
           
 
 
 
 
 
 

Рис. 4а. 
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а – висхідна структура плоскоклітинного зроговілого 
рака, який не був під впливом лікування, х 400; 
б – утворення  гігантських  багатоядерних  пухлинних  
клітин,  цитомегалів, патоморфоз І, х 400; 
в – на фоні некрозу невеликий фрагмент паренхіми пух-
лини, який зберігся після хіміопроменевої терапії, клі-
тини пухлини дистофічно змінені, патоморфоз ІІІ, х 400; 
г – сполучна тканина, яка замінила зруйновану пухлину, 
патоморфоз ІV, х 200. 
Гематоксилін і еозин.  
 

Рис. 4. Зміни структури плоскоклітинного 
зроговілого рака верхньощелепної пазухи під 
впливом хіміопроменевої терапії з використанням 
інгібіторів топоізомераз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5а. Перехідноклітинний рак на тлі ін-
вертованої перехідноклітинної папіломи, який не 
був під впливом лікування, х 100. Гематоксилін і 
еозин. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5б. Осередкове зникнення паренхіми 
пухлини, патоморфоз ІІ, х 400. Гематоксилін і ео-
зин. 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5в. Залишки паренхіми пухлини у ви-
гляді невеликих осередків, патоморфоз ІІІ, х200.  
Гематоксилін і еозин. 
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Рис. 5г. Повна резорбція пухлини та її замі-
щення сполучною тканиною, патоморфоз ІV, х 
400. Гематоксилін і еозин. 

 

Рис. 5 а-г. Зміни структури перехідноклі-
тинного рака решітчастого лабіринту під впливом 
хіміопроменевої терапії з використанням інгібіто-
рів топоізомераз. 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6а. Висхідна структура аденокарцино-
ми, яка не була під впливом лікування, х 200. Ге-
матоксилін і еозин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6б. Залишки паренхіми пухлини у товщі 
некротичного масиву після хіміопроменевої терапії, 
патоморфоз ІІІ, х 400. Гематоксилін і еозин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6в. Залишки паренхіми пухлини у тов-
щі некротичного масиву після хіміопроменевої 
терапії, патоморфоз ІІІ, х 400. Гематоксилін і ео-
зин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6г. Контури зруйнованих пухлинних 
комплексів вгадуються лише по скупченню фаго-
цитів, патоморфоз ІV, х 400. Гематоксилін і еозин. 

 
Рис. 6. Зміни структури аденокарциноми 

решітчастого лабіринту під впливом хіміопроме-
невої терапії з використанням інгібіторів топоізо-
мераз. 

 
 

Після курсу хіміопроменевої терапії, 
при частковому регресі пухлини регіонарну 
поліхіміотерапію продовжували, застосо-
вуючи хіміопрепарати в звичайних дозах. 
При наявності залишкової пухлини  вико-
нувалося хірургічне видалення її з визна-
ченням ступеня лікувального патоморфозу. 
В залежності від ступеня лікувального па-
томорфозу відбувалась корекція подальшо-
го лікуваня хворих. 

Продовження хвороби після проведе-
ного комбінованого лікування було виявле-
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но у 10% хворих основної групи і у 21%  –  
контрольної. Подальші спостереження по-
казали, що рецидив пухлини виник у 28%  
осіб з основної та у 25% – з контрольної 
групи. Близько 60% випадків рецидиву пух-
лини у хворих обох груп розвилось у перші 
півроку після комбінованого лікування. 
Протягом 18 місяців після терапії у основ-
ній групі померло 17% хворих, в контроль-
ній – 29%. Тобто хіміопроменева терапія із 
застосуванням інгібіторів топоізомераз на 
12% підвищила виживання хворих і склала 
83% у основній групі проти 71% – у конт-
рольній. 

Таким чином, з метою лікування хво-
рих на рак порожнини носа та приносових 
пазух ми рекомендуємо проведення курсу 
телегаматерапії  поєднувати з реґіонарною 
поліхіміотерапією. У схемах поліхіміотера-
пії слід застосовувати препарати інгібіторів 
топоізомерази І і ІІ – іринотекан та доксо-
рубіцин. Нами рекомендована технологія 
лікування, у якій на початку комбінованого 
лікування та у дні між п’ятиденними пері-
одами телегаматерапії призначають в один 
день  доксорубіцин у дозі 10 мг та карбоп-
латин у дозі 50 мг – в наступний день ліку-
вання. Далі – п’ятиденні періоди телегама-
терапії з внутрішньоартеріальним введен-
ням 5-фторурацилу до сумарної дози 5 гра-

мів.  Введення 5-фторурацилу відбувається 
у дні проведення телегаматерапії за 1-1,5 
години до опромінення у дозі 250 мг. При 
застосуванні інгібітора топоізомерази І – 
іринотекан у дозі 100 мг вводиться  внутрі-
шньоартеріально за день до вищенаведеної 
схеми комбінованого лікування. Корекція 
введення хіміопрепаратів може відбуватись 
на підставі змін у показниках крові, аналіз 
якої треба проводити кожні 4-5 днів. В за-
лежності від стану хворого, наявності 
ускладнень, введення хіміопрепаратів після 
2-3 тижнів від початку лікування можна 
зменшити і залишок курсової дози перенес-
ти на другій етап телегаматерапії. Під час 
двотижневої перерви між етапами ТГТ хі-
міопрепарати не застосовуються. 

Запропонована схема лікування хво-
рих із злоякісними пухлинами порожнини 
носа та приносових пазух з визначенням 
ступеня лікувального патоморфозу дозволяє 
ефективно впливати на пухлинні клітини, 
візуалізувати безпосередні результати про-
веденого лікування, визначати чутливість 
пухлинної тканини до застосованих лікува-
льних засобів, забезпечувати коригування 
подальшого лікування у післяопераційному 
періоді індивідуально для кожного хворого 
залежно від виявленої чутливості пухлини 
до хіміотерапевтичних препаратів. 
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