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Р е з ю м е  

При двух схемах лечения больных раком 
полости носа и околоносовых пазух использовался 
паклитакс. Химиотерапия неоадъювантная и соче-
танная с телегамматерапией были одинаково эф-
фективны. Полный регресс опухоли после лечения 
достигнут в 75 % случаев. 
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S u m m a r y  

When the two treatment regimens of patients 
with cancer of the nasal cavity and paranasal sinuses 
Paklitaks used. Neoadjuvant chemotherapy and com-
bined with radiotherapy were equally effective. Com-
plete tumor regression after treatment reached 75% of 
cases. 
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Злоякісні пухлини порожнини носа та 
навколоносових пазух складають близько 
3,6 % від усіх випадків новоутворень голови 
та шиї [2]. За даними Національного кан-
цер-реєстру Україні, у 2002-2004 роках було 
виявлено 956 хворих із злоякісними ново-
утвореннями цієї локалізації, що становить 
близько 1,99 випадків на 100 тис. населення. 
Найбільший відсоток серед них займає рак, 
а у 59,5 % випадків, реєструвались ІІІ-ІV 
стадії захворювання [4]. 

Пізня діагностики пов’язана з особли-
востями локалізації та клінічного перебігу 
цих пухлин. Нерідко діагноз раку навколо-
носових пазух становить після хірургічних 
втручань з приводу передбачуваних патоло-
гічних процесів доброякісного характеру 
[6]. 

Основним методом лікування хворих 
на рак порожнини носа та навколоносових 
пазух ІІІ-ІV стадії є комбінований. Провід-
ним компонентом комбінованого лікування 
є хірургічне втручання, яке, як правило, 
виконується на першому етапі. Для підви-
щення ефективності лікування застосову-
ється хіміотерапія, яка полегшує виконання 
операцій або опромінення за рахунок змен-
шення маси пухлини. Найчастіше при цьо-
му використовуються препарати платини та 
таксани [1, 5]. 

Метою дослідження було вивчення 
ефективності лікування хворих на рак по-
рожнини носа та навколоносових пазух при 
застосуванні паклітакса в неоад’ювантному 
режимі поліхіміотерапії (ПХТ) та при поєд-
нанні з променевою терапією. 
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Матеріали та методи 
У дослідження було включено 20 хво-

рих на рак порожнини носа та навколоносо-
вих пазух ІІІ-ІV стадії. Діагноз раку був 
підтверджений морфологічно. Всі пацієнти 

були розподілені на дві групи (табл. 1). У 1-
й групі було 8 чоловіків віком від 44 до 62 
років (середній вік – 51 рік); у 2-й групі – 12 
осіб (4 жінки і 8 чоловіків) у віці від 42 до 
66 років (середній вік – 52 роки). 

 
Таблиця 1 

Розподіл хворих на рак навколоносових пазух  
у групах з різними схемами хіміотерапії за стадією 

Група хворих Всього хворих Схеми хіміотерапії 

Стадія пухлинного процесу 

Т3N0М0 Т4N0М0 

кількість хворих 

1-а 8 неоад’ювантна 4 4 

2-а 12 поєднана з ТГТ 7 5 

Всього 20  11 9 

 
 
У 1-й групі обстежуваних проводи-

лось 3 цикли неоад’ювантної поліхіміотера-
пії з наступним курсом телегамматерапії 
(ТГТ). Схема неоад’ювантної ПХТ включа-
ла паклітакс у дозі 175 мг/м2 та карбоплатин 
– 350 мг/м2 (або цисплатин 100 мг/м2) в пе-
рший день, з першого по п’ятий дні – 5-
фторурацил та 750 мг/м2/на добу. Перерва 
між циклами неоад’ювантної ПХТ станови-
ла 21 день.  

 При неефективності двох циклів нео-
ад’ювантної хіміотерапії третій цикл не 
проводився, а призначалась телегамматера-
пія, хіміопроменеве лікування або хірургіч-
не втручання.  

 Через 21 день після курсу нео-
ад’ювантної ПХТ клінічно оцінювався її 
результат і призначалось комбіноване ліку-
вання, що включало проведення телегамма-
терапії самостійно, хіміопроменеве ліку-
вання або хірургічне втручання. 

У 2-й групі пацієнтів застосовувалась 
поєднана хіміотерапія з променевим ліку-
ванням: паклітакс у дозі 65 мг/м2 один раз 
на тиждень протягом першого етапу курсу 
телегамматерапії. 

Препарат паклітакс (Cipla) виготовле-
ний напівсинтетичним шляхом і є аналогом 
таксола – алкалоїда рослинного походжен-
ня, якій виробляється з тису (Taxus 
brevifolia). Протипухлинна дія паклітакса 

полягає у руйнуванні мікротубулярної сітки 
в клітинах на стадії мітозу та інтерфази. 

Телегамматерапія проводиться за ро-
зщепленою методикою у традиційному ре-
жимі по 2 Грея за фракцію протягом 5 днів 
на тиждень: на І етапі - осередковою дозою 
до 40 Грей, на ІІ етапі (через 10-15 днів) – 
до сумарної осередкової дози 60-65 Грей. 

Контролювання поширення пухлини 
до лікування та її регресу після нього здійс-
нювалось у всіх хворих за допомогою 
комп’ютерної томографії голови з контрас-
туванням. Статистична обробка результатів 
дослідження виконувалась з використанням 
непараметричного методу χ2 [3]. 

 
Результати роботи 
Одним з основних критеріїв безпосе-

редньої ефективності хіміотерапії із засто-
суванням паклітакса є ступінь регресу пух-
лини після лікування. В 1-й групі хворих 
результат оцінювався після курсу нео-
ад’ювантної ПХТ і після завершення курсу 
ТГТ. Проведення трьох циклів нео-
ад’ювантної ПХТ у 6 (75 %) осіб призвело 
до часткового регресу пухлини (табл. 2). 
Двоє інших пацієнтів (з Т3 N0 М0 та Т4 N0 
М0) після двох циклів неоад’ювантної ПХТ 
відмовились від наступного її циклу і роз-
почали курс ТГТ. Після отриманого курсу 
ТГТ у них мав місце частковий регрес пух-
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лини. Від подальшого хірургічного вида-
лення залишкової пухлини з верхньощелеп-
ної пазухи ці пацієнти відмовились. Однак 
через 2 міс після завершення лікування хво-
рий з ІV стадією рака був прооперований, 
другий – з Т3N0М0, продовжує спостеріга-
тись. На комп’ютерній томограмі у нього, 

вже протягом півтора років, визначається 
залишкове новоутворення у верхньощелеп-
ній пазусі без прогресування. 

Повний регрес пухлини після курсу 
неоад’ювантної ПХТ з ТГТ відмічено у 6 
(75 %) обстежуваних, частковий регрес – у 
2 (25 %). 

 
 

Таблиця 2  

Безпосередні результати лікування хворих на рак навколоносових пазух  
у групах з різними схемами хіміотерапії 

Результати лікування 

Схеми лікування 
неоад’ювантна 

хіміотерапія 
неоад’ювантна 

+ ТГТ 
хіміотерапія 

поєднана з ТГТ 
кількість хворих 

Повний регрес - 6 (75 %) 7 (67 %) 

Частковий регрес 6 (75 %) 2 (25 %) 2 (17 %) 

Стабілізація 2 (25 %) - - 

Прогресування - - 1 (8 %) 

Немає даних - - 1 (8 %) 

   

 
Поєднання хіміотерапії паклітаксом з 

ТГТ у пацієнтів 2-ї групи показало наступні 
результати.  

Об’єктивна відповідь пухлини на лі-
кування була у 9 (84 %) хворих. Повний 
регрес виявлено у 7 (67 %) осіб: з Т3N0М0 – 
у 5, з Т4N0М0 – у 2.  

 У 2 (17 %) обстежуваних (з Т3N0М0 та 
Т4N0М0) спостерігався частковий регрес 
пухлини. Один з них, із залишковою пухли-
ною, був прооперований, дані про другого – 
відсутні. Немає даних ще про одного паціє-
нта, який закінчив повний курс ТГТ з хіміо-
терапією паклітаксом. 

Незважаючи на гарні результати по-
єднаної хіміопроменевої терапії, в одному 
випадку зареєстровано прогресування пух-
линного росту. Можливо, це було пов’язано 
з інтракраніальним поширенням пухлини 
(Т4N0М0), супутніми захворюваннями і за-
гальним станом хворого.  

Порівняльний аналіз ступеня регресу 
новоутворення після проведеного лікування 
між групами хворих показав, що застосу-
вання паклітакса дає значний відсоток пов-

ного регресу пухлини. При неоад’ювантній 
ПХТ з подальшою ТГТ і при хіміотерапії 
паклітаксом, поєднаній з ТГТ, повний ре-
грес становив 75 і 67%, відповідно. Істотної 
різниці між групами не було виявлено 
(φ=0,03, φ>φ2, p<0,2).  

Слід зазначити, що повний курс ліку-
вання хворих із застосуванням нео-
ад’ювантної ПХТ та курсом ТГТ продов-
жується близько 5 міс. Поєднання хіміоте-
рапії з променевою терапією займає час, 
аналогічний тому, який необхідний для 
проведення повного курсу ТГТ і складає в 
середньому 2 міс. Однак безпосередні ре-
зультати лікування хворих на рак порож-
нини носа та навколоносових пазух при 
обох видах терапії – задовільні і суттєво не 
відрізняються, тобто застосування пакліта-
кса під час ТГТ є ефективним протягом 
коротшого строку терапії. Ймовірно, що 
при проведенні курсу неоад’ювантної 
ПХТ, за рахунок тривалішої дії хіміопре-
паратів, буде кращою девіталізація клітин 
пухлини, і це може вплинути далі на ре-
зультати лікування пацієнтів. 
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