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Метастатичний недрібноклітинний рак легені
Настанови ESMO для клінічної практики 

Лікування місцевопоширеного/метастатичного раку легені

Стратегія лікування має враховувати гістологічну та молекулярну форми пухлини, вік, функціональ-
ний стан, супутні захворювання та побажання пацієнта.

Системне лікування слід запропонувати всім пацієнтам з НДРЛ IV стадії з PS(ECOG) 0-2 [I, A].

На будь-якій стадії НДРЛ відмову від куріння слід активно заохочувати, оскільки це покращує резуль-
тати лікування [II, A].

Перша лінія лікування EGFR- та ALK-негативного НДРЛ, експресія PD-L1 ≥50%

Пембролізумаб є стандартним препаратом першого ряду для пацієнтів з місцевопоширеним НДРЛ 
та експресією PD-L1 ≥50%, які не мають протипоказань до застосування імунотерапії [I, A; оцінка 
ESMO-MCBS v1.1: 5].

Перша лінія лікування НДРЛ без діючого онкогенного драйвера незалежно від 
PD-L1-статусу

ХТ платиновмісними дублетами слід розглядати у всіх пацієнтів з НДРЛ IV стадії без діючого онко-
генного драйвера, без значних супутніх захворювань і PS(ECOG) 0-2 [I, A].

Платиновмісні дублети є рекомендованим варіантом ХТ у всіх пацієнтів з НДРЛ IV стадії, у яких немає 
протипоказань до застосування сполук платини [I, A].

Рекомендується 4 цикли ХТ платиновмісними дублетами наступною, менш токсичною, підтримуваль-
ною монотерапією [I, A] або 4 цикли у пацієнтів, непридатних для підтримувальної монотерапії [I, A]; 
максимальна кількість циклів ХТ –  6 [IV, B].

Режим карбоплатин/nab-P можна вважати варіантом ХТ у пацієнтів з місцевопоширеним НДРЛ, 
особливо у пацієнтів з високим ризиком нейротоксичності, наявною гіперчутливістю до паклітакселу 
або протипоказаннями до стандартної премедикації паклітакселу [I, B].

Комбінації ХТ на основі препаратів платини та інгібіторів PD-L1 демонструють перевагу над стан-
дартною ХТ на основі препаратів платини. За відсутності протипоказань та за умови реєстрації 
і доступності комбінація інгібіторів PD-L1 із платиновмісною ХТ буде мати перевагу над стандартною 
ХТ на основі препаратів платини у пацієнтів із PS(ECOG) 0-1 та PD-L1 <50%.

Ніволумаб + іпілімумаб є лікуванням вибору пацієнтів з НДРЛ і високим мутаційним навантаженням 
[I, A; не схвалено EMA].

Перша лінія лікування плоскоклітинного раку легені

Поєднання платиновмісних дублетів з цитотоксичним препаратом третього покоління (гемцитабін, 
вінорелбін, таксани) рекомендують пацієнтам із місцевопоширеним плоскоклітинним раком легені 
без основних супутніх захворювань та PS(ECOG) 0-2 [I, A].

Додавання нецитумумабу до цисплатину/гемцитабіну не було схвалено в Європі як стандарт ліку-
вання місцевопоширеного плоскоклітинного раку легені, і його використання слід ретельно оціню-
вати [I, C; оцінка ESMO-MCBS v1.1: 1].

Поєднання пембролізумабу та карбоплатину з паклітакселом або nab-P є стандартним вибором 
у пацієнтів із метастатичним плоскоклітинним НДРЛ [I, A; оцінка ESMO-MCBS v1.1: 4].

Застосування атезолізумабу з карбоплатином та nab-P сьогодні є вибором для пацієнтів із метаста-
тичним плоскоклітинним НДРЛ [I, B; не схвалено EMA].

Інші комбінації ХТ на основі препаратів платини та інгібіторів PD-L1 демонструють перевагу порівня-
но зі стандартною ХТ на основі препаратів платини. За відсутності протипоказань і за умови реє-
страції та доступності слід віддавати перевагу комбінації інгібіторам PD-L1 із платиновмісною ХТ 
порівняно із ХТ на основі препаратів платини у пацієнтів із PS(ECOG) 0-1 та PD-L1 <50%.

Ніволумаб + іпілімумаб є лікуванням вибору пацієнтів з плоскоклітинним раком легені з високим 
мутаційним навантаженням [I, A; не схвалено EMA].

Перша лінія лікування неплоскоклітинного раку легені

ХТ комбінаціями на основі пеметрекседу віддається перевага перед комбінаціями на основі гемци-
табіну або доцетакселу у пацієнтів з неплоскоклітинними пухлинами легень [II, A].

Використання пеметрекседу обмежене у всіх лініях лікування місцевопоширеного неплоскоклітин-
ного раку легені [II, A].

Поєднання карбоплатину з пеметрекседом може бути лікуванням вибору у пацієнтів із протипока-
занням до використання цисплатину [II, B].

Пембролізумаб у поєднанні з пеметрекседом та ХТ на основі препаратів платини слід вважати стандарт-
ним варіантом лікування метастатичного неплоскоклітинного НДРЛ [I, A; оцінка ESMO-MCBS v1.1: 4].

Атезолізумаб у поєднанні з пеметрекседом та ХТ на основі препаратів платини є варіантом вибору 
при метастатичному неплоскоклітинному НДРЛ [I, B; не схвалено EMA].

Поєднання атезолізумабу та бевацизумабу з карбоплатином і паклітакселом є лікуванням вибору 
у пацієнтів з метастатичним неплоскоклітинним НДРЛ і PS(ECOG) 0-1 за відсутності протипоказань 
до застосування імунотерапії [I, A; оцінка MCBS v1.1: 3] та специфічним [III, A; оцінка MCBS v1.1: 3] 
для EGFR та [III, B; оцінка MCBS v1.1: 3] для ALK-підгруп.

Поєднання атезолізумабу та карбоплатину/nab-P з подальшою підтримувальною терапією атезо-
лізумабом є новим стандартом лікування [I, A; оцінка MCBS v1.1: 3].

Інші комбінації платиновмісної ХТ та анти-PD-L1-препаратів демонструють перевагу порівняно зі стан-
дартною ХТ на основі препаратів платини. За відсутності протипоказань і за умови реєстрації та до-
ступності слід віддавати перевагу комбінації інгібіторів PD-L1 із платиновмісною ХТ у пацієнтів 
із PS(ECOG) 0-1 та PD-L1 <50%.

Ніволумаб + іпілімумаб є лікуванням вибору пацієнтів з плоскоклітинним раком легені та високим 
мутаційним навантаженням [I, A; не схвалено EMA].

Якщо анти-PD-L1-препарат недоступний для комбінації з ХТ, може бути запропонований бевацизу-
маб у поєднанні з паклітакселом/карбоплатином за відсутності протипоказань у пацієнтів із запу-
щеним неплоскоклітинним раком легені та PS(ECOG) 0-1 (бевацизумаб слід вводити до прогресу-
вання) [I, A].

Окрім паклітакселу/карбоплатину, за відсутності протипоказань може розглядатися введення 
бевацизу мабу в комбінації зі схемами на основі препаратів платини [II, B].

Підтримувальна ХТ

Підтримувальну ХТ слід застосовувати тільки пацієнтам з PS(ECOG) 0-1 після першої лінії ХТ. При-
ймаючи рішення про лікування, слід враховувати гістологію, відповідь на ХТ платиновмісними дубле-
тами та залишкову токсичність після першої лінії ХТ, PS(ECOG) і рішення пацієнта.

У хворих із неплоскоклітинним раком легені та PS(ECOG) 0-1 підтримувальну терапію пеметрексе-
дом слід розглянути у разі лікування без прогресування після 4 циклів платиновмісної ХТ, що не вклю-
чає пеметрексед [I, B].

Підтримувальну терапію пеметрекседом слід розглянути у пацієнтів без прогресування захворюван-
ня протягом 4 циклів ХТ цисплатином/пеметрекседом [I, A].

Підтримувальна терапія гемцитабіном є варіантом вибору для пацієнтів з НДРЛ, які отримували 
4 цикли ХТ цисплатином/гемцитабіном [I, C].

Підтримувальне лікування ерлотинібом рекомендується застосовувати лише пацієнтам з НДРЛ, що ма-
ють EGFR-чутливі мутації [III, B].

PS(ECOG) 2

ХТ покращує виживаність та якість життя у пацієнтів з НДРЛ і PS(ECOG) 2 порівняно з найкращою 
супровідною терапією [I, A].

Призначення ХТ на основі препаратів платини (бажано карбоплатин) слід розглядати у пацієнтів, які 
мають статус PS(ECOG) 2 [I, A]. Монотерапія гемцитабіном, вінорелбіном, доцетакселом [I, B] або 
пеметрекседом (обмеження для плоскоклітинного раку) [II, B] є альтернативними варіантами.

Застосування інгібіторів контрольних точок для пацієнтів із місцевопоширеним НДРЛ та PS(ECOG) 2 
може розглядатися [III, B].

Пацієнтам зі статусом PS(ECOG) 3-4 слід призначати найкращу супровідну терапію лише за відсут-
ності мішеневих молекулярних альтерацій, таких як мутації EGFR, ALK, ROS1 або мутація BRAF V600 
[III, B].

Пацієнти літнього віку

Призначення імунотерапії пацієнтам літнього віку слід розглядати відповідно до стандартних реко-
мендацій [III, A].

Дублет на основі карбоплатину рекомендується застосовувати відповідним пацієнтам літнього віку 
з PS(ECOG) 0-2 та належною функцією органів [I, A].

Для пацієнтів, яким не показана ХТ дублетом, монотерапія залишається стандартом лікування [I, B].

Друга лінія лікування НДРЛ без діючого онкогенного драйвера

Пацієнтам з PS(ECOG) 0-2, у яких клінічно або радіологічно виявлено прогресування захворювання 
після першої лінії терапії, слід рекоментувати другу лінію незалежно від застосування підтримуваль-
ного лікування [I, A].

У пацієнтів з прогресуванням захворювання після першої лінії імунотерапії пембролізумабом реко-
мендується ХТ на основі препаратів платини як варіант другої лінії лікування [V, B].

У кожному з досліджень ІІІ фази, присвячених другій лінії терапії (ніволумаб, пембролізумаб та ате-
золізумаб vs доцетаксел), існує загальна тенденція щодо підвищення ефективності анти-PD-1/
PD-L1-препаратів у пацієнтів із вищою експресією PD-L1 порівняно з менш вираженою або без 
експресії PD-L1. Однак у деяких пацієнтів все ще може бути покращена виживаність та переносимість 
анти-PD-1/PD-L1-препаратів порівняно з доцетакселом [I, A].

Інгібітори PD-L1 та PD-1 (ніволумаб, пембролізумаб та атезолізумаб) є лікуванням вибору для біль-
шості раніше лікованих пацієнтів із місцевопоширеним НДРЛ незалежно від експресії PD-L1 [I, A].

Ніволумаб рекомендується застосовувати при плоскоклітинному [I, A; оцінка ESMO-MBCS v1.1: 5] 
та неплоскоклітинному НДРЛ [I, A; оцінка ESMO-MBCS v1.1: 5].

Пембролізумаб рекомендується застосовувати попередньо лікованим пацієнтам з НДРЛ та експре-
сією PD-L1 >1% [I, A; оцінка ESMO-MCBS v1.1: 5].

Атезолізумаб рекомендується застосовувати пацієнтам із місцевопоширеним НДРЛ, раніше лікова-
ним однією або двома лініями ХТ [I, A; оцінка ESMO-MCBS v1.1: 5.]

Пацієнтам, які не підходять для імунотерапії, рекомендується друга лінія ХТ. Рівнозначні варіанти 
другої лінії терапії –  пеметрексед (лише при неплоскоклітинному раку) або доцетаксел, що має більш 
сприятливий профіль переносимості [I, B].

Лікування може бути продовжене при контролі захворювання і прийнятній токсичності [II, B].

Нінтаніб/доцетаксел є варіантом лікування у пацієнтів з аденокарциномою, що прогресувала після 
попередньої ХТ або імунотерапії [II, B].

Рамуцирумаб/доцетаксел є варіантом лікування у пацієнтів з PS(ECOG) 0-2 і прогресуванням НДРЛ 
після першої лінії ХТ або імунотерапії [I, B].

Скорочення
ALK –  anaplastic lymphoma kinase
EBB –  endobronchial brachytherapy
EBRT –  external beam radiotherapy
EGFR –  epidermal growth factor receptor
ЕМА –  European Medicines Agency
nab-P –  albumin-bound paclitaxel
PD-L1 –  programmed death-ligand 1
PS(ECOG) –  ECOG performance status

RPA –  recursive partitioning analysis
SRS –  stereotactic radiosurgery
TKI –  tyrosine kinase inhibitor
WBRT –  whole-brain radiotherapy
НДРЛ –  недрібноклітинний рак легені
ХТ –  хіміотерапія
ЦНС –  центральна нервова система
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Конференція

Комбінація паклітакселу та бевацизумабу є ще одним варіантом лікування [I, C], але не схвалена 
EMA.

Ерлотиніб є потенційним варіантом другої/третьої лінії лікування, зокрема для пацієнтів, які не під-
ходять для імунотерапії або другої лінії ХТ, з невідомим статусом EGFR або пухлинами з позитивним 
EGFR «дикого» типу [II, C].

У пацієнтів із місцевопоширеним плоскоклітинним раком легені, невідомим статусом EGFR або по-
зитивним EGFR «дикого» типу, PS(ECOG) яких становить 0-2 (а отже у яких не може застосовувати-
ся ХТ або імунотерапія), афатиніб є потенційним препаратом вибору [I, C; оцінка ESMO-MCBS 
v1.1: 2].

Перша лінія лікування НДРЛ з позитивним EGFR-статусом

Онкологічні пацієнти з мутацією EGFR мають отримувати EGFR-ТКІ першої лінії, включаючи ерлоти-
ніб, гефітиніб або афатиніб [I, A] чи дакомітиніб [I, B; оцінка MCBS v1.1: 3]. Жоден із чотирьох 
EGFR-ТКІ не має переваги [IV, C].

Озимертиніб у першій ліній терапії зараз вважається одним із варіантів лікування онкологічних па-
цієнтів з мутаціями EGFR [I, A; оцінка MBCS v1.1: 4].

Усім пацієнтам слід призначати EGFR-ТКІ незалежно від клінічних параметрів, включаючи PS(ECOG), 
стать, вплив куріння, гістологічну форму пухлини та лінію терапії [I, A].

Ерлотиніб/бевацизумаб є першою лінією терапії в онкологічних пацієнтів з мутаціями EGFR [II, B; 
оцінка ESMO-MCBS v1.1: 3].

Рамуцирумаб у поєднанні з ерлотинібом асоціювався з більш тривалою виживаністю без прогресу-
вання порівняно з ерлотинібом та плацебо при першому проміжному аналізі, але дані ще не оста-
точні [II, B; не схвалено EMA].

Додавання карбоплатину та пеметрекседу до гефітинібу є варіантом першої лінії терапії у пацієнтів 
із EGFR-позитивними мутаціями [I, B; не схвалено EMA].

Пацієнти, у яких радіологічними методами виявлене прогресування, але клінічний ефект позитивний, 
можуть продовжувати приймати EGFR-TKI [II, A].

У пацієнтів з НДРЛ та позитивним EGFR-статусом, з локалізованим віддаленим прогресуванням 
та постійним системним контролем можна продовжувати застосування EGFR-TKI у поєднанні з міс-
цевим лікуванням прогресуючих метастазів [III, B].

Друга лінія лікування НДРЛ з позитивним EGFR-статусом

Застосування EGFR-ТКІ слід припинити в той момент, коли пацієнт починає ХТ для лікування рези-
стентності до EGFR-ТКІ [I, A].

У разі пухлин, про резистентність яких до EGKR-TKI отримано клінічні дані, усі пацієнти, що раніше 
не лікувалися озимертинібом, мають бути перевірені на наявність мутації EGFR exon 20 T790M [I, A].

Рідинна біопсія може бути використана як початкове дослідження на виявлення мутації T790M, і якщо 
результат негативний, слід повторно проводити біопсію, якщо це можливо [II, A].

Озимертиніб є стандартним лікуванням для пацієнтів, пухлини яких Т790М-позитивні за результа-
тами рідинної або повторної біопсії [I, A; оцінка ESMO-MCBS v1.1: 4].

У пацієнтів з НДРЛ і позитивним EGFR-статусом та наявністю метастазування у центральну нервову 
систему озимертиніб є високоактивним.

Дублет на основі препаратів платини –  це стандартна терапія для пацієнтів з негативним T790M-статусом 
за даними повторної чи рідинної біопсії (лише за неможливості повторної біопсії) [I, A].

Поєднання атезолізумабу та бевацизумабу з карбоплатином і паклітакселом слід розглядати як мож-
ливий варіант лікування у пацієнтів із мутацією EGFR, PS(ECOG) 0-1, за відсутності протипоказань 
до застосування імунотерапії після використання мішеневої терапії [III, A; не схвалено EMA].

Перша лінія лікування ALK-позитивного НДРЛ

Пацієнти з ALK-позитивним НДРЛ мають отримувати ALK-TKI першої лінії, включаючи кризотиніб 
[I, A; оцінка ESMO-MBCS v1.1: 4], церитиніб [I, B; оцінка ESMO-MCBS v1.1: 4], алектиніб [I, A] або 
бригатиніб [I, B; не схвалено EMA].

Алектиніб забезпечує більш тривалу виживаність без прогресування та характеризується нижчою 
токсичністю, ніж кризотиніб, і виявляє активність щодо метастазів у ЦНС у пацієнтів з нелікованим 
ALK-позитивним НДРЛ [I, A].

Бригатиніб асоціюється з більш тривалою виживаністю без прогресування, ніж кризотиніб, при пер-
шому проміжному аналізі, і виявляє активність щодо метастазів у ЦНС у пацієнтів з нелікованим 
ALK-позитивним НДРЛ [I, B; не схвалено EMA].

У пацієнтів із ураженням ЦНС ефективним є застосування ALK-ТКІ, а також рекомендовані алектиніб 
[III, A], бригатиніб [III, B] або церитиніб [IV, B]. Церитиніб становить собою кращу стратегію лікуван-
ня, ніж ХТ [I, B] і, імовірно, кризотиніб [IV, B]. Алектиніб є кращим варіантом лікування, ніж кризоти-
ніб [I, A], а бригатиніб –  кращий варіант лікування, ніж кризотиніб [I, B; не схвалено EMA].

У пацієнтів з позитивним ALK-стутусом НДРЛ з локалізованим віддаленим прогресуванням та систем-
ним контролем захворювання може розглядатися продовження лікування ALK-ТКІ у поєднанні з міс-
цевим лікуванням прогресуючих віддалених метастазів [III, B].

Друга та наступні лінії лікування ALK-позитивного НДРЛ

Будь-який пацієнт з НДРЛ і позитивним ALK-статусом має отримувати ALK-TKI нового покоління 
як терапію наступної лінії, якщо він раніше її не отримував [I, A].

Церитиніб та алектиніб рекомендується застосовувати пацієнтам з ALK-позитивним місцевопошире-
ним НДРЛ, у яких виявлено прогресування захворювання на тлі лікування кризотинібом або його 
непереносимість [I, A; оцінка ESMO-MBCS v1.1: 4].

Бригатиніб є додатковим варіантом лікування при резистентності до кризотинібу [III, A; оцінка MCBS 
v1.1: 3].

Лорлатиніб демонструє ефективність у пацієнтів із мутаціями ALK з резистентністю до кризотинібу 
[III, A; оцінка MCBS v1.1: 3].

У пацієнтів з ALK-позитивним НДРЛ і прогресуванням у ЦНС на фоні лікування кризоти нібом необ-
хідно застосовувати ALK-ТКІ нового покоління [II, A].

Хворим із прогресуванням після застосування ALK-ТКІ другого покоління можливе призначення інгі-
бітора ALK наступного покоління лорлатинібу, якщо він наявний [III, A; оцінка MCBS v1.1: 3].

Лікування ROS1-позитивного НДРЛ

Кризотиніб рекомендується застосовувати як першу лінію лікування пацієнтам із IV стадією 
ROS1-позитив ного НДРЛ [III, A; оцінка MCBS v1.1: 3].

У пацієнтів з ROS1-позитивним НДРЛ, котрі не отримували кризотиніб у першій лінії, як друга лінія 
може бути запропонована монотерапія кризотинібом [III, A].

Якщо пацієнти отримували терапію кризотинібом у першій лінії, то їм може бути запропонована 
друга лінія ХТ на основі препаратів платини [IV, A] або, бажано, включення до клінічних випробувань 
із застосуванням інгібіторів нового покоління.

Лікування BRAF-позитивного НДРЛ

У пацієнтів із IV стадією НДРЛ і мутацією BRAF V600 у першій чи другій лінії слід застосовувати інгі-
бітори BRAF/MEK дабрафеніб/траметиніб [III, A; оцінка ESMO-MBCS v1.1: 2].

Якщо пацієнти отримували інгібітори BRAF/MEK у перший лінії, то їм можна призначати ХТ на осно-
ві препаратів платини у другій лінії [IV, A].

Пацієнти з НДРЛ та іншими генетичними мутаціями

Пацієнтів із позитивним RET-статусом рекомендується залучати до участі у клінічних випробуваннях 
[III, C].

Пацієнтів із позитивним МET-статусом рекомендується залучати до участі у клінічних випробуваннях 
[III, C].

Пацієнтів із позитивним METex14-статусом (хоча докази користі сильніші) рекомендується залучати 
до участі у клінічних випробуваннях [III, C].

Кризотиніб продемонстрував потенційну клінічну ефективність у пацієнтів з позитивним 
METex14-статусом НДРЛ, яку потрібно підтвердити [III, C].

Пацієнтів із позитивним HER2-статусом рекомендується залучати до участі у клінічних випробуваннях 
[III, C].

Пацієнтів із позитивним NRTK-статусом рекомендується залучати до участі у клінічних випробуван-
нях [III, C].

Метастази у мозку

WBRT можна застосовувати відібраним пацієнтам на підставі прогностичних факторів кращої вижи-
ваності [III, C]. WBRT не слід рекомендувати пацієнтам III класу RPA з огляду на погіршення прогнозу 
[I, A]; таким пацієнтам рекомендується тільки краща супровідна терапія.

Найширше використовують схеми WBRT 20 Гр у 5 фракціях або 30 Гр у 10 фракціях [I, A].

Для більшості пацієнтів із симптоматичними метастазами в мозку та/або значними набряками реко-
мендується введення дексаметазону або еквівалентного кортикостероїда [III, A].

Нейропротекторні засоби не рекомендуються для рутинного використання [II, C].

Уникнення опромінення гіпокампу під час WBRT сьогодні не рекомендується як стандартне лікування 
[III, C].

У разі солітарного метастазу в мозку може бути розглянута хірургічна резекція [III, B].

Після хірургічної резекції рекомендується WBRT або SRS [I, A].

У разі обмеженої кількості метастазів рекомендується лікування тільки SRS у пацієнтів із RPA I-II класу 
[III, B].

Альтернативна стратегія лікування –  SRS самостійно, без WBRT, але з МРТ-моніторингом мозку 
після лікування [III, B].

Показання до SRS ґрунтуються на загальному об’ємі пухлини, а не на кількості метастазів, оскільки ризик 
некрозу пухлини, зумовленого опроміненням, підвищується при збільшенні об’єму пухлини [III, C].

У пацієнтів із виявленими безсимптомними метастазами в ЦНС слід розглянути можливість призна-
чення системної терапії з відстроченою променевою терапією через однакову інтра- та екстракра-
ніальну відповідь [II, B].

У пацієнтів із діючим онкогенним драйвером (наприклад, EGFR, ALK) та клінічно безсимптомними 
метастазами в мозку застосування ТКІ нового покоління може сприяти відновленню контролю над 
метастазами у ЦНС та відстроченню краніальної променевої терапії [II, A].

Зараз результати незначної кількость клінічних випробувань демонструють безпеку та ефективність 
імунотерапії у пацієнтів з невеликими метастазами в ЦНС [III, B].

Лікування олігометастатичного захворювання

У пацієнтів з IV стадією та одним-трьома синхронними метастазами на етапі встановлення діагнозу 
після системної терапії та місцевої консолідаційної терапії (високодозової променевої терапії або 
хірургічного втручання) можна досягнути тривалої безрецидивної виживаності [III, B]. Через обме-
жені дані це слід обговорити в рамках міждисциплінарного консиліуму [II, B] і бажано включити цих 
пацієнтів у клінічні випробування.

Хоча операційний ризик низький і може бути досягнуто довготривалої виживаності, докази на користь 
хірургічного втручання при олігометастатичній хворобі обмежені, а ефект хірургічного втручання 
як локального методу порівняно з променевим лікуванням ще не встановлений.

Пацієнти з IV стадією й обмеженими метахронними метастазами можуть отримувати радикальну 
місцеву терапію (високодозову променеву терапію або хірургічне втручання) і досягати тривалої 
безрецидивної виживаності [IV, B]. Однак це ґрунтується, головним чином, на ретроспективних даних, 
і бажано включати таких пацієнтів у клінічні дослідження.

Пацієнти з IV стадією і драйверними мутаціями, виявленим олігопрогресуванням на тлі мішеневої 
молекулярної терапії можуть отримувати радикальне місцеве лікування (променеву терапію у висо-
ких дозах або хірургічне втручання) і досягати тривалої безрецидивної виживаності [IV, C]. Однак 
це ґрунтується, головним чином, на ретроспективних даних, і бажано включати таких пацієнтів 
у клінічні дослідження.

Солітарні вогнища у контралатеральній легені слід вважати в більшості випадків синхронними пер-
винними пухлинами і, за можливості, призначати радикальне лікування [IV, B].

Planchard D. et al. Metastatic non-small cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, 
treatment and follow-up. Ann Oncol. 2018; 29 (suppl 4): iv192-iv237.
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Последствия вирусных инфекций могут 
быть особенно негативными для людей 
с нарушенной иммунной системой, ка-
ковыми, в том числе, являются взрослые 
онкологические пациенты во время про-
ведения или после завершения противо-
опухолевой терапии.

Профилактическая иммунизация таких 
больных имеет свои особенности. При 
этом учитываются характер течения он-
кологического процесса, время проведе-
ния вакцинации по отношению к курсам 
химио-  или  иммунотерапии,  факторы 
риска  (контакт  с  инфицированными), 
эпидемический анамнез и наличие имму-
нитета против некоторых вирусных забо-
леваний. Пациенты, перенесшие транс-
плантацию костного мозга, представляют 
собой особую группу больных с иммуно-
дефицитом и в настоящей статье не рас-
сматриваются.

Лечение и наблюдение 
за онкологическими больными 
в условиях пандемии COVID‑19

В настоящее время данные по наблюде-
нию  за  онкологическими  пациентами, 
завершившими или продолжающими ле-
чение по поводу рака в условиях пандемии 
COVID-19, еще находятся в стадии накоп-
ления.

Наиболее актуальные вопросы, которые 
возникают в связи с вирусной пандемией, 
сводятся к следующему:

 • подвержены  ли  онкологические 
больные большему риску инфицирования 
COVID-19?

 • Чаще ли у этих пациентов возникают 
тяжелые осложнения инфекционной бо-
лезни?

 • Существуют ли особенности наблю-
дения за онкологическими пациентами 
в условиях пандемии?

Опубликован только один отчет, в кото-
ром приведен критический анализ заболе-
ваемости и течения COVID-19 в группах 

онкологических и неонкологических па-
циентов.  Отчет  представлен  в  Lancet 
Oncology группой китайских специали-
стов.

Согласно  официальной  статистике 
из  Китая,  на  февраль  2020 г.  у  18 
из 1571 боль ного COVID-19 в анамнезе 
был рак. Эти пациенты действительно 
имели более высокий уровень тяжелых 
осложнений, потребовавших госпитали-
зации в отделение интенсивной терапии 
и проведения искусственной вентиляции 
легких.  В  то  же  время  при  анализе 
не было получено данных о достоверном 
статистическом увеличении заболевае-
мости COVID-19 у онкологических боль-
ных по сравнению с популяцией без зло-
качественных новообразований. Восем-
надцать пациентов, вклю ченных в ана-
лиз, представляли собой гетерогенную 
группу по возрасту, локализации опухо-
ли,  ее  гистологии  и  методам  лечения. 
В  связи  с  этим  данный  анализ  нельзя 
экстраполировать  на  всю  популяцию 
больных раком. По-видимому, на сегод-
няшний день также нельзя однозначно 
утверждать,  что  онкологические  па-
циенты  представляют  особую  группу 
риска  в  отношении  заболеваемости 
COVID-19.

Общие рекомендации для онкологов, 
пациентов и их семей сводятся к следую-
щему.

Профилактика инфицирования
Пациенты должны быть информиро-

ваны  о  симптомах  COVID-19,  обучены 
гигиене и правильному мытью рук, допол-
нительно проинструктированы о необхо-
димости сведения к минимуму контактов 
с заболевшими и скоплениями людей.

В настоящее время не было опублико-
вано никаких доказательств или рекомен-
даций по использованию защитных масок 
у пациентов с онкологическими заболева-
ниями.

Проведение тестов на COVID‑19
На сегодняшний  день не существует 

обязательных конкретных рекомендаций 
относительно проведения тестирования 
на  COVID-19  у  пациентов  с  раком. 
Эксперты Американского общества кли-
нической онкологии (ASCO) подчерки-
вают,  что  онкологи  должны  следовать 
государственным директивам и руковод-
ствам общественного здравоохранения. 
В отсутствие таковых можно использо-
вать руководства по тестированию, опуб-
ликованные Американским обществом 
по инфекционным заболеваниям (IDSA) 
13 марта 2020 г.

Плановые хирургические операции 
во время пандемии COVID‑19

Американская коллегия хирургов (ACS) 
и другие медицинские сообщества США 
предлагают, по возможности, перенести 
плановые операции в хирургических ста-
ционарах. В случае проведения хирурги-
ческих вмешательств у онкологических 
больных клиницисты и пациенты должны 
сделать собственное заключение о необ-
ходимости срочного удаления злокачес-
твенной опухоли, основанное на потен-
циальном вреде откладывания подобной 
операции.

Химио‑ и иммунотерапия во время 
пандемии COVID‑19

Несмотря на то что практически любая 
противоопухолевая терапия обладает по-
тенциальными  иммуносупрессивными 
свойствами, в настоящее время нет прямых 
доказательств в пользу необходимости от-
мены химио- или иммунотерапии у боль-
ных раком во время вирусной пандемии. 
Потенциальный  вред  и  потенциальная 
польза такой стратегии не из учены и явля-
ются очень неопределенными.

Стратегия  лечения  онкологического 
больного  всегда  строго  индивидуальна 
и учитывает факторы риска развития ре-
цидива или прогрессирования заболева-
ния, переносимость и наличие осложне-
ний во время терапии, а также привержен-
ность больного к лечению. Например, для 
пациентов с глубокой ремиссией, которые 
получают поддерживающую терапию пе-
метрекседом при немелкоклеточном раке 
легкого, можно рассмотреть вариант вре-
менного прекращения лечения, в то время 
как отказ от терапии нелеченного больно-
го с мелкоклеточным раком легкого яв-
ляется недопустимым. Задержка начала 
адъювантной химиотерапии также являет-
ся  нежелательной,  поскольку  сможет 
уменьшить долгосрочную выживаемость 
пациента.

Если существует возможность выбора 
между иммуносупрессивным и неимму-
носупрессивным вариантом лечения (на-
пример, химиотерапия или эндокриноте-
рапия), выбор должен быть сделан в поль-
зу последнего.

Некоторых больных для уменьшения 
частоты  посещения  стационара  можно 

перевести с внутривенного на перораль-
ный режим применения противоопухо-
левых препаратов. Если позволяют усло-
вия, можно организовать проведение хи-
миотерапии в другом отделении и даже 
другом лечебном учреждении, где не вве-
дены ограничения по карантину. Допуска-
ется также применение химиотерапевти-
ческих препаратов на дому.

Существуют теоретические предполо-
жения, что профилактическое введение 
колониестимулирующих факторов роста 
и антибиотиков для борьбы с нейтропе-
нией может иметь потенциальную цен-
ность в борьбе с возможными осложнени-
ями COVID-19.

Трансплантация стволовых клеток
Трансплантация стволовых клеток у па-

циентов  с  высоким  риском  развития 
COVID-19 может быть отложена при усло-
вии, если злокачественная опухоль кон-
тролируется с помощью других методов 
лечения.

Потенциальные доноры костного мозга 
должны быть тестированы на COVID-19.

Национальные стандарты 
онкологического скрининга

В условиях пандемии ASCO рекоменду-
ет  здоровым  людям  на  время  отложить 
процедуры онкологического скрининга, 
в частности скрининговую маммографию 
и колоноскопию. Это позволит уменьшить 
контакты  в  медицинских  учреждениях 
и увеличить ресурсы системы здравоохра-
нения.

Профилактическая антивирусная 
терапия при COVID‑19

В настоящее время нет опубликованных 
рекомендаций по применению профилак-
тической антивирусной терапии против 
COVID-19 у пациентов с подавленной им-
мунной  системой.  Озельтамивир,  как 
известно, неэффективен при COVID-19.

Сегодня  продолжаются  клинические 
испытания  по  изучению  других  потен-
циальных противовирусных препаратов 
(хлорохин, ремдесивир, лопинавир), од-
нако ни одно из исследований не было 
запланировано для онкологических боль-
ных, а также для изучения эффективности 
профилактики, а не лечения COVID-19. 
В настоящее время эта тема является осо-
бенно активной областью исследований.

Некоторые нерешенные вопросы 
по ведению онкологических больных 
с солидными опухолями во время 
пандемии COVID‑19

Таких  вопросов  достаточно  много 
и, по-видимому, их количество будет воз-
растать. Приведем некоторые из них.

 • Нужно ли в условиях пандемии не-
медленно начинать лечение первичного 
онкологического пациента или можно без-
опасно подождать некоторое время?

 • Как долго можно не начинать тера-
пию по поводу рака?

XVIII век

Оспа (1798)

XIX век

Бешенство (1885)

Брюшной тиф (1896)

Холера (1896)

Чума (1897)

XX век

Дифтерия (1923)

Столбняк (1926)

Туберкулез (1927)

Желтая лихорадка (1935)

Коклюш (1926)

Грипп (1936)

Риккетсиоз (1938)

Полиомиелит (1955)

Корь (1963)

Эпидемический паротит (1967)

Краснуха (1969)

Сибирская язва (1970)

Менингококковая инфекция 
(1974)

Пневмококковая инфекция (1977)

Бешенство (клеточная культура, 
1980)

Аденовирусная инфекция (1980)

Гепатит B (1981)

Клещевой энцефалит (1981)

Инфлюэнца (1987)

Брюшной тиф (1989)

Японский энцефалит (1992)

Холера (1993)

Холера (ослабленная, 1994)

Брюшной тиф (1994)

Ветряная оспа (1995)

Гепатит А (1996)

Менингококковая инфекция 
(группа C, 1999)

Грипп (1999)

XXI век

Ротавирусная инфекция (2006)

Японский энцефалит (2009)

Пневмококковые конъюгаты (2000)

Вирус папилломы человека (2006)

Опоясывающий лишай (2006)

Менингококковые 4-валентные 
конъюгаты (2005)

Пневмококковые 13-валентные 
конъюгаты (2010)

Менингококковые белки группы В 
(2013)

Инфекционные болезни, которые исчезли или частота которых резко сократилась вследствие 
использования профилактических вакцин

Онкологія
ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ

ОНКОЛОГІЯ
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

Аспекти імунізації

Аспекти імунопрофілактики

НА ДУМКУ ЕКСПЕРТА

ОГЛЯД

КОНФЕРЕНЦІЯ

ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

Конференція

А.А. Ковалев, д. мед. н., профессор, заведующий кафедрой онкологии Запорожской медицинской академии последипломного образования

Профилактическая иммунизация 
онкологических пациентов 

В ХХ и XXI веке смертность от рака вышла на второе место, существенно опередив смертность от других острых 
и хронических заболеваний. Причиной повышения удельного веса онкологической смертности принято считать тот 
факт, что человечество в целом победило особо опасные инфекции, которые на протяжении многих веков 
периодически уносили жизни десятков и сотен тысяч человек.
Остановить развитие пандемий стало возможным за счет проведения противоэпидемических мероприятий и массовой 
профилактической иммунизации населения. Впрочем, пандемия COVID‑19 свидетельствует о том, что воздействие 
вирусов на человечество не прекратилось.

А.А. Ковалев

ОНКОЛОГІЯ
АСПЕКТИ ІМУНІЗАЦІї
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 • Существует  ли  вероятность,  что 
по приказу Министерства здравоохране-
ния специализированные государствен-
ные онкологические центры приостановят 
лечение больных?

 • В каких «неонкологических» лечеб-
ных учреждениях больные могут получать 
противоопухолевую терапию?

 • Можно ли получать лечение на дому?
 • Повышает ли лечение рака риск за-

болеваемости COVID-19?
 • Повышает ли риск инфицирования 

посещение лечебных учреждений с боль-
шим количеством больных и медицинско-
го персонала?

 • Какие меры предосторожности сле-
дует принять во время посещения лечеб-
ных учреждений?

 • Существуют ли особые меры пред-
осторожности  для  онкологических  па-
циентов?

 • Нужно ли продолжать или остано-
вить специальное лечение, если у онколо-
гического больного появились симптомы 
COVID-19?

 • Возможно ли в ряде случаев прово-
дить  консультации  пациентов  дистан-
ционно, с использованием методов теле-
медицины?

Рекомендации по профилактической 
иммунизации онкологических пациентов 
от других вирусных и бактериальных ин-
фекций на сегодняшний день остаются без 
изменений.

Иммунизация взрослых онкологических 
пациентов

У взрослых онкологических пациентов 
имеется  более  высокий  риск  развития 
серьезных вирусных и бактериальных ин-
фекций. Степени риска разные, зависят 
от типа злокачественной опухоли и харак-
тера применяемого лечения.

У больных, получающих лечение по по-
воду гемобластозов, имеется более глубо-
кая депрессия иммунитета, чем у пациен-
тов  с  солидными  опухолями,  однако 
и в последней популяции угроза инфекций 
может быть высокой из-за слабости, недо-
едания, потери массы тела или особенно-
стей опухолевого процесса (например, при 
обструкции опухолью просвета бронхов).

Ограничение контактов. Во время эпиде-
мий  и  в  частности  вспышки  сезонного 
гриппа онкологическим пациентам преж-
де всего следует свести к минимуму риск 
передачи инфекции и ограничить количе-
ство  контактов,  по  возможности,  даже 
с членами семьи.

Риском  сопровождаются  контакты 
лицом к лицу в одной комнате в течение 
15  мин,  например,  во  время  разговора. 
Воздушная передача инфекции возможна 
также  и  на  расстоянии,  в  больших  от-
крытых помещениях.

Значение имеет период инфекционного 
процесса,  во  время  которого  состоялся 
контакт. При ветряной оспе, например, 
наиболее уязвимым периодом в отноше-
нии инфицирования являются 48 ч до по-
явления сыпи, пока пораженные участки 
кожи и пузырьки не покрылись коркой.

Вакцинация
Сегодня в Украине согласно приказу МЗ 

обязательной является вакцинация детей 
от 10 опасных инфекционных болезней:

 • гепатита В;
 • туберкулеза;
 • полиомиелита;
 • дифтерии;
 • коклюша;
 • столбняка;
 • гемофильной инфекции;
 • кори;
 • краснухи;
 • эпидемического паротита.

Перед началом лечения взрослого па-
циента врач должен иметь информацию, 

была ли ему своевременно проведена им-
мунизация согласно национальному ка-
лендарю профилактических прививок.

Помимо  «детских  инфекций»  для 
взрослых людей с нарушенным иммуни-
тетом, получающих противоопухолевую 
терапию, наиболее актуальными являются 
проблема ветряной оспы и пневмококко-
вой инфекции. Отдельно и особо остро 
стоит проблема сезонных вспышек грип-
па А.

Профилактика вирусных и некоторых 
бактериальных инфекций у взрослых с ра-
ком в анамнезе может проводиться с по-
мощью вакцин (активная профилактика) 
или иммуноглобулина (пассивная профи-
лактика).

Живые и инактивированные вакцины. 
Существуют два типа вакцин. К живым 
аттенуированным относятся вакцины про-
тив кори, эпидемического паротита, крас-
нухи,  туберкулеза,  желтой  лихорадки 
и  тифа.  Эти  вакцины  нельзя  назначать 
пациентам с ослабленным иммунитетом, 
поскольку они могут вызвать неконтроли-
руемую пролиферацию аттенуированных 
штаммов. Например, поливалентная вак-
цина КПК (против кори, паротита и крас-
нухи) содержит живой вирус и поэтому она 
не должна применяться у людей с ослаб-
ленной иммунной системой. Для других 
членов семьи она безопасна.

Использование живых вакцин допуска-
ется только у пациентов со стойкой ремис-
сией,  завершивших  химиотерапию  по 
крайней  мере  6  месяцев  назад.  Любой 
человек со слабой иммунной системой во-
обще не должен получать вакцины, содер-
жащие живой вирус.

Инактивированные  вакцины  против 
дифтерии, столбняка, коклюша, гепатитов 
А и В, менингита, полиомиелита можно 
безопасно вводить пациентам с иммуноде-
фицитом, если у них нет других противо-
показаний к вакцинации.

Сроки вакцинации.  Считается,  что 
не следует откладывать противоопухолевое 
лечение для того, чтобы сделать прививки. 
Однако при планировании вакцинации 
следует учитывать, что риск инфицирова-
ния и низкая эффективность вакцины на-
прямую связаны с уровнем иммуносупрес-
сии и тяжестью заболевания. Чем выше 
степень иммуносупрессии, тем меньше 
вероятность  того,  что  пациент  ответит 
на иммунизацию и у него образуются спе-
цифические антитела.

Оптимально  профилактические  при-
вивки должны проводиться не менее чем 
за 2 недели до начала лечения (химио- или 
иммунотерапии). Если по каким-то при-
чинам  это  невозможно,  целесообразно 
провести иммунизацию во время лечения 
и рассмотреть вопрос о повторной имму-
низации после его завершения. Наилучшее 
время для вакцинации –  непосредственно 
перед или сразу после каждого цикла хи-
миотерапии.  Это  объясняется  тем,  что 
вакцинация  пациентов  в  надире,  когда 
количество лейкоцитов снижается до ми-
нимума, хотя и не представляет опасности, 
будет наименее эффективной.

Вакцинация против ветряной оспы. 
У 50% пациентов с ослабленным иммуни-
тетом может развиться тяжелая инфекция 
ветряной оспы, даже с летальным исхо-
дом. У 15% больных инфекция будет суб-
клинической.

К группе риска, которой показана про-
филактическая  вакцинация,  относятся 
следующие  категории  онкологических 
больных:

 • проходящие в данный момент химио- 
или лучевую терапию;

 • ранее (6 месяцев назад) получавшие 
химио- или лучевую терапию;

 • перенесшие трансплантацию кост-
ного мозга (через 12 месяцев после транс-
плантации);

 • получавшие  высокие  дозы  корти-
костероидов.

Если после трансплантации костного 
мозга развивалась болезнь трансплантата 
против хозяина, вакцинацию нужно отло-
жить на больший срок. Вакцину против 
ветряной оспы следует назначать пациен-
там без имеющихся доказательств имму-
нитета к Varicella zoster.

По возможности пациентам необходимо 
проводить исследования на определение 
антител, независимо от наличия ветряной 
оспы в анамнезе. При положительном ре-
зультате тестирования вакцинация не по-
казана.  При  отрицательном  результате 
тестирования необходима иммунизация 
в течение 10 дней после контакта (опти-
мально –  в течение 7 дней).

Онкологические больные старше 60 лет, 
которым планируется проводить имму-
носупрессивное противоопухолевое лече-
ние, в первую очередь являются кандида-
тами для иммунизации. Желательный срок 
введения профилактической вакцины –  
за 4 недели до начала терапии. У пациен-
тов старше 60 лет, которым химиотерапия 
уже была начата, также можно проводить 
вакцинацию против ветряной оспы, если 
режим  терапии  соответствует  низкому 
уровню иммуносупрессии и нет нейтропе-
нии.

У лиц с нейтропенией существуют опа-
сения не из-за побочных проявлений вак-
цинации, а из-за ее низкого профилакти-
ческого эффекта. Именно в связи с этим 
вакцинация против ветряной оспы у па-
циентов с ослабленным иммунитетом мо-
жет оказаться неэффективной.

Вакцинация против сезонного гриппа. 
Синдром гриппа определяется как заболе-
вание вероятного вирусного происхожде-
ния с острым началом, лихорадкой ≥38 °C, 
наличием кашля, одышки, ринореи и об-
щих симптомов (головная боль, миалгия, 
боль в костях или суставах).

Хотя в Украине нет графика обязатель-
ной иммунизации от сезонного гриппа, 
и  онкологическому  пациенту,  и  лицам, 
тесно  с  ним  контактирующим,  следует 
рассматривать такую возможность.

В большинстве национальных стандар-
тов рекомендуется ежегодная вакцинация 
от сезонного гриппа для пациентов старше 
6 месяцев с ослабленным иммунитетом, 
за исключением тех пациентов, которые 
вряд ли ответят на иммунизацию. К такой 
проблемной категории относятся боль-
ные, получающие интенсивную химиоте-
рапию или получавшие анти-В-клеточные 
антитела в течение последних 6 месяцев.

Вакцина от гриппа является единствен-
ной, которую не противопоказано вводить 
во время проведения химио- или лучевой 
терапии. Для больных раком рекомендо-
вана ежегодная вакцинация от сезонного 
гриппа инактивированными вакцинами. 
Ослабленная версия живого вируса, кото-
рая  вводится  в  виде  назального  спрея, 
применяться у онкологических больных 
не должна.

Члены семьи больного раком могут без-
опасно  использовать  назальный  спрей, 
однако только в том случае, если у этого 
пациента нет выраженного иммунодефи-
цита  после  трансплантации  стволовых 
клеток или костного мозга. В этих случаях 
существует риск инфицирования больно-
го членами его семьи. Использование род-
ственниками (включая детей старше 6 ме-
сяцев)  инактивированных  вакцин  при 
сезонном гриппе является обязательным 
правилом во время ухода за пациентом 
с иммунодефицитом.

Результаты  исследований  свидетель-
ствуют, что терапия PD-L1-ингибиторами 
не является противопоказанием к сезон-
ной вакцинации от гриппа.

Вакцины от пневмококковой инфекции. 
Пневмококковая инфекция вызывается 

бактерией Streptococcus pneumonie. Извест-
но  более  90  серологических  подтипов 
пнев мококков, однако тяжелые инфекции 
вызывают  примерно  20.  Пневмо кокки 
отвечают за развитие 70% случаев бакте-
риальной пневмонии, 25% –  острого сред-
него отита, 15% –  гнойного менингита, 
3% –  эндокардита,  плеврита,  артрита. 
Пневмококковые пневмонии, как прави-
ло, являются осложнением перенесенного 
гриппа, кори и любой респираторной ви-
русной инфекции.

Кандидатами для вакцинации от пнев-
мококковой инфекции являются следую-
щие пациенты групп риска:

 • перенесшие спленэктомию;
 • с врожденным или приобретенным 

синдромом иммунодефицита;
 • с генерализованной злокачественной 

опухолью;
 • с ВИЧ-инфекцией;
 • с болезнью Ходжкина;
 • с неходжкинской лимфомой;
 • с лейкозом;
 • с множественной миеломой;
 • с нефротическим синдромом, хрони-

ческой почечной недостаточностью и ре-
ципиенты донорских органов.

При планировании спленэктомии вак-
цинация от пневмококка может быть про-
ведена как до, так и после выполнения 
оперативного вмешательства.

Во многих странах прививки от пнев-
мококка являются обязательными у лиц, 
достигших 65-летнего возраста, незави-
симо от предшествующей истории вакци-
нации. У взрослых используется 23-ва-
лентная пневмококковая полисахаридная 
вакцина.

После завершения любого вида проти-
воопухолевого лечения пациентам реко-
мендуется подождать не менее 3 месяцев 
перед вакцинацией против пневмококко-
вой инфекции.

Менингококковые вакцины во время 
лечения рака не применяют. Вакцинация 
от менингококка может быть проведена 
перед планируемой спленэктомией, до на-
чала противоопухолевого лечения или по-
сле его завершения, когда функция им-
мунной системы восстановлена.

Таким образом, при отсутствии общих 
противопоказаний  для  онкологических 
больных, имеющих повышенный риск за-
ражения, рекомендуется проводить еже-
годную  вакцинацию  против  сезонного 
гриппа, оценить необходимость вакцина-
ции против ветряной оспы и выполнить 
одноразовую вакцинацию от пневмокок-
ковой инфекции.

Иммунизация взрослых онкологичес-
ких больных с помощью инактивирован-
ных вакцин является клинической необ-
ходимостью и ответственностью лечащего 
врача.
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ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

Конференція

Медична  лабораторія  CSD  є  лідером 
у сфері морфологічної діагностики в Україні. 
Вона не лише сконцентрувала у себе профе-
сіоналів, а й є своєрідним каталізатором роз-
витку патоморфології в Україні, включаючи 
клінічну, наукову та соціальну складову. Про 
роль морфологічної діагностики у веденні 
хворого  онкологічного  профілю,  історію 
та напрями діяльності Медичної лабораторії 
CSD розмовляємо з її генеральним директо
ром Олександром Євгеновичем Дудіним.

? Щорічно з нагоди Всесвітнього дня бо
ротьби проти раку фахівці у всьому світі 

об’єднують зусилля з метою підвищення обі
знаності громадськості щодо онкологічної па
тології. Яка, на Вашу думку, найбільша про
блема онкологічної галузі в Україні?

–  Незважаючи на всі досягнення в меди-
цині загалом та онкології зокрема рівень за-
хворюваності та смертності від раку невпин-
но зростає. Одними з головних причин такої 
несприятливої динаміки є низький рівень 
ранньої діагностики та висока частота вста-
новлення неправильного діагнозу. Пізня діа-
гностика захворювання є передумовою низь-
кої  ефективності  застосовуваних  методів 
лікування. Проте ще гірше, якщо встановле-
ний діагноз є хибним, адже це призводить 
до неправильного лікування, яке може бути 
не лише неефективним, а й шкідливим для 
пацієнта. Слід наголосити на тому, що при 

неправильному встановленні діагнозу хво-
рий втрачає не лише гроші, а й час, який для 
нього є вкрай важливим ресурсом.

Тому верифікація точного та повного діа-
гнозу є першим і основним кроком у веденні 
пацієнта будь-якого профілю. Лабораторія 
CSD вбачає свою місію в онкології як нала-
годження в Україні системи діагностики, яка 
дозволить  пацієнтам  проходити  повну 
та якісну діагностику та виключить потребу 
їхати за кордон для обстеження. Тож у Все-
світ ній день боротьби проти раку ми прагне-
мо  привернути  увагу  фахівців,  пацієнтів 
і  громадськості саме до проблеми якісної 
діагностики онкологічної патології.

? Які заходи необхідні для покращення па
томорфологічної діагностики в Україні?

–  Сьогодні в Україні немає жодного до-
кумента, що регламентував би систему пато-
морфологічної діагностики, від якої в першу 
чергу залежить вибір терапевтичної стратегії. 
Тому після парламентських слухань, присвя-
чених організації боротьби з раком в Україні, 
було створену робочу групу, одним із завдань 
якої  є  розроблення  проєкту  наказу  щодо 
прижиттєвої патоморфологічної діагности-
ки.  Вважаю,  що  це  може  дати  поштовх 
до створення в Україні патоморфологічної 
служби з конкретними вимогами для лабо-
раторій, завдяки яким вони зможуть надава-
ти якісні діагностичні послуги.

В українській медицині патоморфологія 
тривалий час мала другорядний статус, че-
рез що вона завжди фінансувалася за залиш-
ковим принципом. Тому при створенні ла-
бораторії  CSD  ми  розуміли,  що  нашим 
завданням є не лише надання якісних діа-
гностичних послуг населенню, а й підвищен-
ня престижності спеціальності патоморфо-
лога, яка, у свою чергу, підвищить рівень 
довіри наших пацієнтів до вітчизняної діа-
гностики.

? Поділіться, будь ласка, історією станов
лення лабораторії CSD в Україні.

–  На початкових етапах було створено 
патоморфологічне  відділення  лабораторії 
CSD,  пізніше –  цитологічне.  Проте  дуже 
швидко стало зрозуміло, що у всьому світі 
жодне лікування онкологічних хворих вже 
не проводиться без результатів молекулярно- 
генетичної  діагностики.  Тому  лабораторія 
CSD вперше в Україні впровадила ці тести, які 
дозволяють призначати таргетну терапію, і на-
віть сьогодні деякі молекулярно-генетичні 
дослідження можна зробити лише на базі 
нашої лабораторії.

Коли ми розпочинали свою діяльність, 
у нас працював лише 1 лікар-патоморфолог. 
Сьогодні штат лабораторії CSD налічує по-
над 340 співробітників, серед яких є 23 висо-
кокваліфікованих патоморфологи, 7 цитопа-
тологів та команда з понад 10 молекулярних 
генетиків. Гідні умови праці лабораторії да-
ють можливість українським лікарям реалі-
зувати свій потенціал в Україні, а не шукати 
альтернативні місця роботи за кордоном.

Нині лабораторія CSD співпрацює з понад 
1300 українських клінічних центрів різного 
профілю (онкологічних, гінекологічних, хі-
рургічних,  дерматологічних  тощо),  тобто 
фахівці працюють з різним біологічним ма-
теріалом.

Хочеться також наголосити на тому, що 
сьогодні спеціалізація «загальний патомор-
фолог»  є  недостатньою.  У  нашому  центрі 
патоморфологи розділені на субспеціальнос-
ті, вони працюють також в таких напрямах, 
як діагностика уражень шкіри, раку молочної 
залози тощо. Прицільне вивчення патології 
одного  органа,  діагностика  конкретного 
спектра хвороб дозволяє підвищити надій-
ність лікарських висновків та імовірність ви-
явлення навіть дуже рідкісних захворювань 
(такі випадки неодноразово траплялися в ла-
бораторії CSD).

? Які основні цілі роботи лабораторії CSD 
на 2020 р.?

–  Перед початком кожного року ми ста-
вимо перед собою ряд амбітних завдань. По-
перше, вони стосуються впровадження най-
новіших  технологій  у  роботу  лабораторії. 
Також ми прагнемо розширити портфоліо 
діагностичних послуг за рахунок сучасних 
імуногістохімічних, молекулярно-генетичних 
досліджень, які дадуть змогу прогнозувати 
ефективність лікування. Разом із розвитком 
лікування онкологічних хворих ми повинні 
забезпечити надійну та сучасну діагностику.

Проте основною метою на 2020 р. є поча-
ток  роботи  нового  корпусу  лабораторії 
в Києві площею понад 3000 м2, де функціо-
нуватиме один з найбільших молекулярно-
гене тичних центрів в Україні, що зможе за-
безпечити  виконання  всього  спектра  діа-
гностичних досліджень, яких потребує сучас-
на медицина.

Крім того, стратегією нашої подальшої 
роботи є забезпечення повного та комплекс-
ного  обстеження  пацієнта  в  межах  однієї 
лабораторії.  Тобто  окрім  спеціального 
патоморфологічного,  цитологічного, 

молекулярно-генетичного дослідження ми 
плануємо застосовувати й інші методи лабо-
раторної діагностики. За численними запи-
тами  з  1  квітня  ми  запускаємо  роботу 
клініко- діагностичної лабораторії, де буде 
виконуватися біохімічна, імунологічна, ге-
матологічна діагностика, та бактеріологічної 
лабораторії. Відкриваючи новий напрямок 
роботи  нашої  лабораторії,  ми  керуємося 
тими самими принципами, якими керували-
ся при створенні патоморфологічної лабора-
торії. На першому місці завжди стоїть коман-
да  професіоналів,  яка  зможе  забезпечити 
високий рівень діагностики.

? Однією з важливих сфер діяльності су
часного лікаря є безперервне навчання, 

особливо коли це стосується спеціальностей, 
пов’язаних із діагностикою захворювань. Чи 
проводяться навчальні заходи для лікарів ла
бораторії CSD?

–  При формуванні команди лабораторії 
CSD ми зіткнулися з проблемою: знайти ви-
сококваліфікованого патоморфолога, який 
міг би одразу розпочати роботу, виявилося 
вкрай  важко.  Тому  ми  бачимо  потребу 
у впровадженні навчальних програм для лі-
карів. З 2010 р. ми брали участь та організо-
вували власні заходи з метою інформування 
лікарів-клініцистів  про  сучасні  тенденції 
патоморфологічної діагностики. Фахівці ла-
бораторії CSD активно долучаються до участі 
у вітчизняних і міжнародних наукових кон-
ференціях, їздять на стажування до прогре-
сивних  діагностичних  центрів  по  всьому 
світу. Саме такий підхід дозволяє нашим лі-
карям завжди залишатися в тренді сучасних 
методів онкологічної діагностики та реалізо-
вувати їх у вітчизняній онкології.

У 2016 р. ми спільно з чеською лаборато-
рією Biopticka провели першу конференцію 
для українських лікарів-патоморфологів, яку 
відвідали близько 120 спеціалістів. Надалі ми 
продовжили  розвивати  цей  напрям, 
і у 2019 р. відбулася перша міжнародна кон-
ференція  з  дерматопатології  McKeeDerm 
Conference, науковим наставником якої став 
провідний фахівець у сфері дерматопатології 
світового масштабу професор Phillip McKee. 
Цей захід зібрав близько 170 спеціалістів, 
70  з  яких –  представники  інших  країн 
(Європи, Азії, Австралії, США). Захід відбу-
вався в унікальному для України форматі: 
спікери презентували цікаві або рідкісні ви-
падки  з  практики  з  розбором  клінічної 
та морфологічної картини й активним обго-
воренням конкретної ситуації з аудиторією. 
Так ця конференція дозволила українським 
фахівцям поспілкуватися з відомими пато-
морфологами міжнародного рівня, а також 
ознайомитися  з  рідкісними  клінічними 
випад ками, які потенційно можуть трапити-
ся  у  практиці  кожного  лікаря.  Після 
McKeeDerm Conference ми отримали багато 
позитивних відгуків як від українських ліка-
рів, так і від іноземних гостей. У 2020 р. ми 
очікуємо  на  більшу  кількість  учасників 
та іноземних гостей.

Проведення заходів такого рівня поклика-
не не лише підвищувати рівень знань пато-
морфологів, а й престижність професії, коли 
майбутні лікарі ще під час навчання бачити-
муть у цій спеціальності перспективу та оби-
ратимуть для себе цю професію.

Підготувала Ілона Цюпа

Успішне ведення пацієнта більш ніж на 50% залежить від встановлення правильного діагнозу. Визначення 
терапевтичної стратегії, оцінювання ризику та прогнозу в онкологічного хворого неможливі без патоморфологічного 
висновку. У всьому світі першими кроками в боротьбі з раком були впровадження ефективних методів ранньої 
діагностики захворювань, скринінгових програм, профілактичних заходів. Необхідною умовою покращення надання 
медичної допомоги в Україні є можливість і доступність проведення якісної патоморфологічної, цитологічної, 
генетично‑молекулярної діагностики.

ЗУ
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м. Київ, вул. Жмеринська, 22Б
0 800 33 00 75

Історія Медичної лабораторії CSD в Україні

10‑річний досвід патоморфологічної 
діагностики в онкології

ДІАГНОСТИКА
ІНТЕРВ'ю 

8 Тематичний номер • № 1 (62) • 2020 р.



ОНКОЛОГІЯ
ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

Інформація

НА ДУМКУ ЕКСПЕРТА

ОГЛЯД

КОНФЕРЕНЦІЯ

ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

Конференція

З М І С Т

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
20th World Cancer Day:  

проблеми та перспективні напрями  

сучасної онкології. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20-21

Майбутнє онкологічної служби в Україні

Погляд провідних експертів на проблеми та перспективи  

вітчизняної онкології

О ..Кондратюк,.З ..Скалецька,.В ..Зуб.та.ін .. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32-33

ОНКОЛОГІЯ
Метастатичний недрібноклітинний рак легені

Настанови ESMO для клінічної практики. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-5

Профилактическая иммунизация  

онкологических пациентов

А .А ..Ковалев. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6-7

Досвід ефективного застосування пазопанібу  

для лікування метастатичної позакісткової  

саркоми Юїнга

Y ..Mori,.S ..Kinoshita,.S ..Kinoshita.та.ін .. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Антибіотикотерапія при фебрильній нейтропенії:  

дані клінічних досліджень і практичні висновки. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Меланома шкіри

Клінічні настанови Європейського товариства  

медичної онкології щодо діагностики, лікування  

та подальшого спостереження пацієнтів. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26-27

Побічні ефекти імунотерапії

Відповіді на найпоширеніші запитання. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ
Брентуксимабу ведотин у комбінації з хіміотерапією  

при III або IV стадії лімфоми Ходжкіна

J .M ..Connors,.W ..Jurczak,.D .J ..Straus.та.ін . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13-14

Хронічна лімфоцитарна лейкемія:  

від розпачу до надії

Л .М ..Лукавецький . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16-17

Інгібітори тирозинкінази у другій лінії  

терапії хронічного мієлолейкозу

І .С ..Дягіль. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

ГЕМАТОЛОГІЯ
Ельтромбопаг – ефективний і безпечний засіб  

для лікування хронічної тромбоцитопенії. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29-30

ОНКОУРОЛОГІЯ
Сучасна гормональна та хіміотерапія  

при метастатичному кастраційно-резистентному раку  

передміхурової залози . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23-24

ДІАГНОСТИКА
10-річний досвід патоморфологічної  

діагностики в онкології

Історія Медичної лабораторії CSD в Україні

О .Є ..Дудін. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
Ризики вживання червоного м’яса:  

дані доказової медицини. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34-35

Американське товариство гематологів: 

відповіді на найчастіші запитання. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

Д А Й Д Ж Е С Т

COVID ‑19 та терапія НПЗП і кортикостероїдами: чи варто 
обмежити їх використання у клінічній практиці?

У країнах Європи захворюваність та смертність від COVID-19 і викликаного ним 
тяжкого гострого респіраторного синдрому (SARS-CoV-2) продовжують зростати 
швидкими темпами. Назва захворювання, викликаного COVID-19, походить від 
назви подібної хвороби –  SARS, спалах якої у Китаї 2002 р. також був спричинений 
коронавірусом. Однак збудником SARS-CoV-2 є новий та досі не відомий вірус. 
Поряд з дефіцитом знань щодо етіологічних особливостей і наслідків цього інфек-
ційного захворювання, наразі існує проблема щодо використання нестероїдних 
протизапальних препаратів (НПЗП) і кортикостероїдів. 16 березня 2020 р. Феде-
ральне агентство з лікарських засобів та медичних препаратів Бельгії оприлюдни-
ло заяву про те, що застосування НПЗП та кортикостероїдів може призвести до сер-
йозних ускладнень. Схожі припущення висловили їх французькі колеги, зокрема 
вони стосувалися застосування ібупрофену у хворих на COVID-19, який, на їх 
думку, негативно впливає на перебіг хвороби й одужання пацієнта. НПЗП часто 
застосовуються в онкологічних хворих з метою контролю легкого болю, тому ін-
формація є актуальною для цієї категорії пацієнтів.

Систематичний огляд літератури охопив 13 досліджень, які відповідали критеріям 
включення [1-13]. Враховуючи подібність нинішнього спалаху COVID-19 з минулим 
(у 2002 р.) SARS-CoV у Китаї, в огляд також включено дослідження, пов’язані 
з SARS-CoV (вони склали більшість).

Принципово важливо зазначити, що під час огляду літератури не виявлено жод-
них вагомих доказів за чи проти застосування ібупрофену у лікуванні хворих 
на COVID-19.

В одному із досліджень повідомляється про асоціацію SARS-CoV із дисрегуляцією 
ангіотензинперетворювального ферменту II (АПФ II), що раніше пов’язували зі зни-
женням дихальної функції на тлі захворювання [1]. Тому припускають, що підви-
щення експресії АПФ II може виникати при використанні ібупрофену у хворих 
на діабет, а також пацієнтів, які приймають блокатори рецепторів ангіотензину II 
[2]. На основі цих даних було зроблено припущення, що підвищена експресія 
АПФ II у цих пацієнтів з коморбідністю може обтяжувати перебіг інфекції COVID-19.

Наразі є лише одне експериментальне дослідження щодо НПЗП, а саме вивчен-
ня ефективності індометацину, який застосовується для лікування хворих на пода-
гру та артрит [11]. У цьому дослідженні було показано, що індометацин проявляє 
потужну противірусну активність проти коронавірусу in vitro, різко гальмуючи ре-
плікацію вірусу та захищаючи клітину хазяїна від індукованого вірусом ушкоджен-
ня. Подібний ефект спостерігали in vivo та проти SARS-CoV людини при концентра-
ційній дозі 1 мг/кг маси тіла.

У більшості інших досліджень, включених в огляд, вивчали вплив кортикосте-
роїдів при коронавірусній інфекції [4, 5, 7-10, 12, 13]. Загалом досвід застосу-
вання кортикостероїдів є позитивним (завдяки їх здатності модулювати запаль-
ну реакцію), зокрема у пацієнтів з SARS-CoV. Результати різних досліджень 
у людей показали, що кортикостероїди є ефективними для зменшення імунопа-
тологічного ураження, але їх застосування може спричинити своєрідний ефект 
рикошету та сприяти прогресуванню вірусної інфекції, що пов’язане з розвитком 
побічних подій (включаючи гострий респіраторний дистрес-синдром). Так, в од-
ному рандомізованому контрольованому дослідженні, у якому проводили моні-
торинг вірусного навантаження у неінтубованих хворих з SARS-CoV, було вияв-
лено, що концентрація вірусної РНК на 2-3-й тиждень хвороби була вищою у тих, 
хто отримував лікування кортикостероїдами, порівняно з плацебо [9]. Ще одне 
лабораторне дослідження, проведене у заражених коронавірусом тварин, дало 
змогу виявити, що введення однієї чи двох доз дексаметазону в гострій фазі 
хвороби може ефективно полегшити досягнення ранньої прозапальної відповіді, 
але тривале застосування гормональної терапії може стимулювати реплікацію 
вірусу [10]. Однак результати іншого китайського дослідження, у якому хворі 
з SARS-CoV були розподілені на 4 групи, показали, що раннє застосування 
високих доз кортикостероїдів у комбінації з хінолонами характеризувалося 
найбільш сприятливим прогнозом для пацієнта [5]. В експериментальному дослі-
дженні був виявлений білок N, який відповідає за індукцію запалення та розвиток 
гострого ураження легенів унаслідок збільшення продукції прозапальних цито-
кінів і дисбалансу між прозапальними та протизапальними цитокінами. Засто-
сування дексаметазону ефективно полегшувало легеневу запальну реакцію 
в експериментальних тварин [12].

Висновки. Отже, наявні дані літератури не містять переконливих доказів за чи 
проти застосування НПЗП і кортикостероїдів для лікування COVID-19, проте деякі 
факти демонструють користь від використання кортикостероїдів на ранніх стадіях 
гострої інфекції [14]. Однак важливо зазначити, що цей ефект не є специфічним 
для COVID-19. Поряд з тим, в одному з оглядів Всесвітньої організації охорони 
здоров’я не рекомендується застосовувати кортикостероїди при інших вірусних 
захворюваннях, оскільки стимуляція цими препаратами осі гіпоталамус-гіпофіз 
може викликати лімфоцитопенію, розвиток надмірної прозапальної відповіді та об-
тяжити перебіг захворювання.

Нині безпрецедентний час для медичної спільноти. Хоча дані свідчать про потен-
ційну користь застосування НПЗП та кортикостероїдів у лікуванні COVID-19, слід 
бути обережними, поки не з’являться додаткові докази саме щодо цього штаму 
інфекції. Це керівництво стосується онкологічних хворих, яким не рекомендується 
змінювати режим прийому ліків, якщо лікар не запропонує іншу стратегію.

Список літератури знаходиться в редакції.

B. Russell, Ch. Moss, A. Rigg, M. Van Hemelrijck. Ecancer. 2020; 14:1023;  
www.ecancer.org; DOI: https://doi.org/10.3332/ecancer.2020.1023.
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Затверджений для лікування пацієнтів 
з розповсюдженою саркомою м’яких 
тканин, які попередньо отримували 
хіміотерапію, за винятком пацієнтів 
зі стромальною пухлиною ШКТ або 
ліпосаркомою1-6
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Про лікарський засіб Вотрієнт™. 

Склад: діюча речовина – пазопаніб; 1 таблетка містить 200 або 400 мг пазопанібу (у формі пазопанібу гідрохлориду). 

Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою. 

Фармакотерапевтична група. Антинеопластичні засоби, інгібітори протеїнкінази. 

Код АТС – L01X Е11. 

Показання. Лікування пацієнтів з поширеною саркомою м’яких тканин, які попередньо отримували хіміотерапію, за винятком пацієнтів зі стромальною пухлиною шлунково-кишкового тракту або ліпосаркомою. 

Дозування. Рекомендована доза для лікування нирковоклітинної карциноми та саркоми м’яких тканин становить 800 мг перорально 1 раз на день. Лікування триває до прогресування захворювання або до розвитку 
неприйнятної токсичності.
Модифікації дози. З метою контролю за побічними реакціями та у випадку підвищеної індивідуальної чутливості до препарату можлива модифікація дози. Зміни дозування — як збільшення, так і зменшення дози — виконуються 
поетапно, з «кроком» у 200 мг, враховуючи індивідуальну переносимість препарату, щоб забезпечити належний нагляд за побічними реакціями. Доза не повинна перевищувати 800 мг.

Протипоказання. Гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату. 

Особливості застосування: можливі печінкові ефекти, гіпертензія, синдром задньої оберненої енцефалопатії/задньої оберненої лейкоенцефалопатії, інтерстиційне захворювання легенів/пневмоніт, порушення функції 
серця/серцева недостатність, подовження інтервалу QT і torsades de pointes, артеріальний тромбоз, венозний тромбоемболіт, тромботична мікроангіопатія, геморагічні ускладнення, перфорації та фістули шлунково-
кишкового тракту, погіршення загоєння ран, гіпотиреоїдизм, протеїнурія, пневмоторакс, інфекції з нейтропенією або без неї, ювенільна токсичність (у тварин), не можна призначати дітям до 2 років, слід запобігати вагітності. 
Побічні ефекти. Дуже часто: зниження апетиту (включаючи анорексію), дизгевзія (включаючи агевзію та гіпогевзію), головний біль, артеріальна гіпертензія, діарея, нудота, блювання, біль у животі, зміна кольору волосся, 
висипання; алопеція; синдром долонно-підошовної еритродизестезії, протеїнурія, підвищена втомлюваність, підвищення рівнів аланінамінотрансферази й аспартатамінотрансферази. Часто: нейтропенія, тромбоцитопенія, 
лейкопенія; гіпотиреоїдизм, гіпофосфатемія, безсоння, запаморочення, летаргія, парестезії, периферична сенсорна нейропатія, погіршення зору, венозні тромбоемболічні ускладнення (включаючи тромбоз глибоких вен, 
легеневий тромбоз), припливи, прилив крові до обличчя (почервоніння обличчя), дистонія, носові кровотечі, кровохаркання, диспное, диспепсія, стоматит, метеоризм, здуття живота, сухість у роті, виразки ротової порожнини, 
порушення печінкової функції, гіпербілірубінемія, гепатотоксичність, гіпопігментація і депігментація шкіри, еритема, свербіж, сухість шкіри, гіпергідроз, міалгії, м’язові спазми, артралгії, астенія, запалення слизової оболонки, 
набряк (периферичний набряк, набряк очей, локалізований набряк і набряк обличчя), біль у грудях, зменшення маси тіла, підвищення рівнів креатиніну та  білірубіну крові, зменшення кількості білих кров’яних клітин 
(включаючи зменшення рівня нейтрофілів і лейкоцитів), збільшення рівня ліпази крові, підвищення артеріального тиску крові, збільшення рівня тиреоїдних гормонів; збільшення рівня гамма-глутамілтрансферази, зменшення 
рівня магнію крові, анормальні печінкові проби. Нечасто: інфекції (з нейтропенією або без неї), інфекції ясен, інфекційний перитоніт, пухлинний біль, гіпомагніємія, гіпестезії, ішемічний інсульт, транзиторні ішемічні атаки, 
церебральний інфаркт, сонливість, відшарування/розрив сітківки, знебарвлення вій, дисфункція серця (дисфункція лівого шлуночка, серцева недостатність, облітеруюча кардіоміопатія), брадикардія, інфаркт міокарда, 
ішемія міокарда, поліморфна шлункова тахікардія типу «пірует» (torsade de pointes), кровотечі, гіпертонічний криз, легенева емболія, легеневі кровотечі, пневмоторакс, ринорея, часті випорожнення, шлунково-кишкова 
кровотеча, ректальна кровотеча, анальна кровотеча, перфорація товстої кишки, кровотечі з ротової порожнини, фістула шлунково-кишкового тракту. блювання кров’ю, випорожнення з домішками крові, гемороїдальна 
кровотеча, перфорація клубової кишки, мелена, кровотеча зі стравоходу, панкреатит, ретроперитонеальна кровотеча, кровотеча з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, жовтяниця, медикаментозно індуковане 
ураження печінки, печінкова недостатність, реакції фоточутливості, ексфоліативні висипання, порушення з боку нігтів, висипання везикулярні, висипання папульозні, висипання еритематозні, висипання генералізовані, 
висипання макулярні, висипання сверблячі, свербіж генералізований, еритема долонь, біль у скелетно-м’язовій системі, кровотеча з сечовихшляхів, менорагія, метрорагія, вагінальна кровотеча, озноб, ураження слизової 
оболонки, зменшення рівня тромбоцитів, збільшення рівня сечовини крові, подовження інтервалу QT на електрокардіограмі, підвищення рівня амілази крові; зменшення рівня глюкози крові; підвищення діастолічного тиску 
крові, анормальні тести щитоподібної залози, підвищення систолічного тиску крові, підвищення рівня печінкових ферментів, підвищення рівня трансаміназ. Перед призначенням лікарського засобу слід ознайомитись 
із повною інструкцією для медичного застосування препарату Вотрієнт™. 

Ця інформація призначена виключно для використання медичними та фармацевтичними працівниками. Інформація підлягає розповсюдженню в місцях медичних чи фармацевтичних виставок, семінарів, конференцій 
та інших заходів чи прямій передачі медичним і фармацевтичним працівникам. Розповсюдження інформації будь-яким іншим чином, який відкриває доступ до неї невизначеного кола осіб, заборонене.

Матеріал підготовлено відповідно до вимог локального законодавства, а також внутрішньої політики та процедур групи компаній «Новартіс». 
Реєстраційне посвідчення № UА/12035/01/01; UА/12035/01/02. Затверджено: наказ МОЗ № 295 від 20.03.2017, зміни внесено №1626 від 17.07.2019

1. van der Graaf W.T. et al. // Lancet. 2012; 379(9829): 1879-86. 2. Lee A.T.J., Jones R.L., Huang P.H. // Signal Transduct Target Ther. 2019; 4: 16. 3. Samuels B.L. et al. Cancer. 2017; 123(23): 4640-4647. 4. Wilky B.A., Meyer C.F., 
Trent J.C. // Curr Opin Oncol. 2013; 25(4):373-8. 5. Coens C., van der Graaf W.T., Blay J.Y. et al. Cancer. 2015 Sep 1; 121(17): 2933-41. 6. Інструкція для медичного застосування препарату Вотрієнт. 7. www.votrient.com.

Ви можете повідомити про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарського засобу представника заявника за телефоном, електронною адресою 
або за допомогою сайту: +38 (044) 389 39 33; drugs_safety.ukraine@novartis.com; www.sandoz.ua.
Представництво компанії «Новартіс Фарма Сервісез АГ» в Україні. Адреса: 04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 28-А (літера Г)
Тел.: +38 (044)  389-39-30, факс: +38 (044) 389-39-33

U
A

/V
O

R/
03

/2
02

0/
02

/3
28

07



ОНКОЛОГІЯ
ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

Клінічний випадок

НА ДУМКУ ЕКСПЕРТА

ОГЛЯД

КОНФЕРЕНЦІЯ

ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

Конференція

Клінічний випадок
Пацієнтка, 17 років. Під час планового 

акушерського обстеження на 20-му тижні 
вагітності випадково виявлена пухлина 
піхви. Методом магнітно-резонансної томо-
графії (МРТ) візуалізована солідна пухлина 
стінки піхви розміром 40 мм (рис. 1А). 
На 37-му тижні гестації виникла кровотеча 
зі статевих шляхів, з приводу якої був вико-
наний екстрений кесарів розтин. Новона-
роджений хлопчик був здоровим. Через 
3 міс після пологів проведено МРТ-дослід-
ження, яке показало збільшення товщини 
стінки піхви до 70 мм (рис. 1Б). Пацієнтці 
було рекомендовано резекцію пухлини, 
проте вона відмовилася від проведення опе-
рації. На деякий час контроль стану пацієнт-
ки був втрачений.

Через 4 міс після пологів на тлі кровотечі 
з пухлини й анемії жінка знепритомніла, 
у зв’язку з цим була виконана екстрена ре-
зекція пухлини. За результатами післяопе-
раційного патоморфологічного дослідження 
біологічний матеріал мав вигляд однорідно-
го солідного скупчення дрібних круглих 
проліферувальних клітин (рис. 2А та Б). 
Дані імуногістохімічного дослідження: вияв-
лені пухлинні маркери CD99 (рис. 2В) 
та віментин (рис. 2Г). Метод флуоресцент-
ної гібридизації in situ (FISH): виявлений пе-
рерваний ген EWS у пухлинних клітинах, що 
свідчить про його перебудову. За результа-
тами МРТ, солідна пухлина розміром 16 мм 
також виявлена у крижовій кістці справа. 
Дані рентгенографії (Rh) органів грудної 
клітки (ОГК) –  без змін (рис. 3А); комп’ю-
терна томографія (КТ) ОГК –  мікронодуляр-
не ураження нижньої частки лівої легені 
(рис. 3Г).

Діагноз: первинна вагінальна саркома 
Юїнга з метастазами у крижовій кістці 
та легені.

Пацієнтка отримала таке лікування: 
6 циклів хіміотерапії з вінкристином (2 мг/м2 
площі поверхні тіла), доксо рубі цином 
(75 мг/м2 або актиноміцином D 1,25 мг/м2) 
та циклофосфамідом (1200 мг/м2) –  
1-го дня кожного циклу (VDC), чергуючи 
з 5 циклами іфосфаміду 1800 мг/м2 та ето-
позиду (100 мг/м2) у 1-5-й день через 

кожні 3 тижні (IE). Доксо рубіцин було замі-
нено на актиноміцин D (1,25 мг/м2) після 
того, як сумарна доза першого досягла 
375 мг/м2. Попередньо пацієнтка відмови-
лася від хірургічного лікування. Згодом хво-
ра отримала курс променевої терапії з при-
воду залишкової пухлини таза.

Результати контрольних КТ і МРТ підтвер-
дили часткову ремісію захворювання, проте 
через виражені побічні ефекти (нудоту 
та втому) хвора відмовилася від подальшо-
го проведення хіміотерапії. Через 6 міс піс-
ля припинення фази ініціації у грудній клітці 
зліва розвинулися метастази, з приводу 
яких пацієнтці була призначена хіміотера-
пія, що включала 1 цикл гемцитабіну 
(675 мг/м2 у 1 та 8-й дні) та доцетакселу 
(75 мг/м2 у 8-й день), а також 1 цикл карбо-
платину (300 мг/м2 у 1-2-й день) та етопо-
зиду (100 мг/м2 у 1-5-й день), проте нові 
пухлини не відповідали на проведену тера-
пію. Через 2 міс хвору почала турбувати 
інтенсивна задишка, через яку вона погоди-
лася на терапію пазопанібом (800 мг/день).

На тлі прийому пазопанібу виявлене ре-
гресування пухлин і зменшення задишки. 
Через 9 міс лікування була проведена кон-
трольна позитронно-емісійна томографія 
(ПЕТ), за результатами якої у пацієнтки від-
значили повне регресування пухлини 
(рис. 3 В-Е). На момент написання цієї стат-
ті пацієнтка отримує лікування пазопанібом 
протягом 26 міс. На цей час не було виявле-
но рецидиву захворювання, єдиним неспри-
ятливим явищем, пов’язаним із терапією, 
є легкі прояви синдрому «кисть – стопа» 
та втома (ступінь 2).

Обговорення
Стандартом хіміотерапевтичного ліку-

вання  при  саркомі  Юїнга  є  схема  VDC 
і  актино міцин D , що чергується зі схемою 
ІЕ. Проте використання цих терапевтичних 
схем асоціюється з частим виникненням 
тяжких побічних ефектів.

Основну терапевтичну мішень при сар-
комі Юїнга становить химерний онкоген 
EWS‑FLI1, який є результатом транслокації 
між генами. Як можливі терапевтичні на-
прями  досліджувалися  нові  агенти,  які 

інгібують синтез білка EWS-FLI1, проте 
результати більшості випробувань були не-
задовільними. Новими мішенями терапії 
при  саркомі  Юїнга  є  ангіогенні  шляхи, 
mTOR та шлях інсуліноподібного фактора 
росту (IGF-1), кісткове мікросередовище, 
шлях  полі(АДФ-рибоза)-полімерази  1 
(PARP1), гангліозидні шляхи GD2. У по-
передніх клінічних дослідженнях встанов-
лено, що перспективними терапевтичними 
мішенями при саркомі Юїнга є судинний 
фактор  росту  ендотелію  A  (VEGF-A) 
та фактор росту тромбоцитів (PDGF). Ці 
відомості дають підставу припустити, що 
ангіогенний шлях є потенційною мішенню 
терапевтичного впливу при цьому захворю-
ванні.

Сьогодні пазопаніб не входить у стандар-
ти лікування при саркомі Юїнга. У таблиці 
наведено відомості про клінічні випадки 
лікування саркоми Юїнга пазопанібом.

У цьому клінічному випадку після початку 
прийому пазопанібу настало різке поліпшен-
ня стану хворої з повним регресуванням пух-
лини за даними ПЕТ з мінімальними побіч-
ними ефектами порівняно з такими у паці-
єнтів, які отримують радіо- та хіміотерапію. 
Така локалізація пухлини є дуже рідкісною. 
Зазвичай саркома Юїнга локалізується у дов-
гих трубчастих кістках, позакісткові форми –  
у глибоких м’яких тканинах кінцівок, ретро-
перитонеумі,  грудній  клітці.  В  літературі 
описані поодинокі випадки саркоми Юїнга 
з локалізацією в яєчнику чи матці. Первинна 
вагінальна  саркома  Юїнга  зустрічається 
вкрай рідко, має більш сприятливий перебіг 
порівняно з іншими локалізаціями, що, ймо-
вірно, пов’язано з ранньою діагностикою 
та кращою доступністю пухлини для прове-
дення резекції.

Таким чином, наведений клінічний випа-
док  метастатичної  позакісткової  саркоми 
Юїнга, яку успішно лікували пазопанібом, 
є підставою для проведення подальших до-
сліджень у цьому напрямі (зокрема, вивчення 
механізмів, які лежать в основі ефективності 
пазопанібу при лікуванні саркоми Юїнга, 
та виділення біомаркерів для прогнозування 
терапевтичної ефективності пазопанібу).

За матеріалами: Intern Med. 2018; 57: 2753-
2757. Doi: 10.2169/internalmedicine.9879-17.

Переклала з англ. Ілона Цюпа

Рис. 3. Візуалізаційні методи дослідження, використані під час лікування пацієнтки. А –  Rh ОГК: 
патологічних змін не виявлено; Б –  Rh ОГК: гомогенне затемнення зліва, початок лікування пазопанібом; 

В –  Rh ОГК –  зменшення розміру пухлини через 11 міс прийому пазопанібу; Г –  КТ: мікронодулярне 
ураження нижньої частки лівої легені; Д –  КТ: масивний плевральний випіт і множинні пухлини у лівій 
половині грудної клітки перед початком лікування пазопанібом; Е –  КТ: зменшення розміру пухлини 

через 11 міс прийому пазопанібу

Y. Mori, S. Kinoshita, S. Kinoshita та ін.

Досвід ефективного застосування пазопанібу  
для лікування метастатичної позакісткової саркоми Юїнга

При саркомі Юїнга зазвичай уражаються довгі трубчасті кістки та глибокі м’які 
тканини кінцівок у дітей і підлітків. Комплексне лікування захворювання 
за допомогою хірургічних методів, променевої та хіміотерапії дає змогу 
зменшити вираженість симптомів і покращити віддалені наслідки, проте 
перебіг метастатичної саркоми Юїнга погано контролюється. Пазопаніб –  
новий мультитаргетний інгібітор тирозинкінази, який насамперед пригнічує 
рецептори факторів росту ендотелію судин (Vascular Endothelial Growth Factor 
Receptors, VEGFR)‑1, ‑2 і ‑3, рецептори тромбоцитарного фактора росту 
(Platelet‑Derived Growth Factor Receptors, PDGFR)‑α і ‑β та рецептор фактора 
стовбурових клітин (c‑KIT). Пазопаніб схвалений для лікування осіб 
із саркомою м’яких тканин, які пройшли курс стандартної хіміотерапії 
та мають рефрактерну форму захворювання. Сьогодні доступна невелика 
кількість даних щодо клінічної ефективності пазопанібу у лікуванні саркоми 
Юїнга, також відсутні відомості про довгострокову ефективність такого виду 
терапії. У клінічному випадку наведено успішний досвід застосування 
пазопанібу для лікування метастатичної позакісткової саркоми Юїнга.

Рис. 1. МРТ-зображення: А –  солідна пухлина стінки піхви розміром 40 мм 
(20-й тиждень вагітності); Б –  товщина стінки піхви до 70 мм (через 3 міс після пологів)

Рис. 2. А і Б –  зразки пухлини (фарбування гематоксиліном та еозином); 
імуногістохімічне дослідження: В –  позитивний маркер CD99; Г –  віментин
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Таблиця. Досвід застосування пазопанібу для лікування пацієнтів з метастатичною 
саркомою Юїнга

Випадок Вік/стать 
пацієнта

Локалізація 
пухлини

Попереднє 
лікування

Доза 
пазопанібу Результат Автор 

дослідження

1 62/Ч Ретро перито-
неум Не отримував 800 мг/добу

Помер через 
8 міс після 
встановлення 
діагнозу

Y. Yamamoto 
et al., 2014

2 24/Ж Параверте б-
ральна 

VDC(A)/IE, RT, CPM/
TPT,
CPT-11/TMZ, IFM/ETP, 
такролімус

800 мг/добу
Рецидив через 
12 тижнів після 
лікування

T. Alcindor et al., 
2015

3 69/Ч Нервовий 
корінець S2

Хірургічне лікування, 
VDC/IE, RT, CPM/TPT, 
CPT-11/TMZ

800 мг/добу
Помер через 
кілька тижнів 
після лікування

S. Attia et al., 
2015

4 17/Ж Піхва VDC(A)/IE, RT, GEM/
DTX, CBDCA/ETP 800 мг/добу Жива через 

26 міс лікування
Описаний 
випадок

*Ч –  чоловік, Ж –  жінка, VDC(A) –  вінкристин + доксорубіцин (або актиноміцин D) + циклофосфамід. IE –  іфосфамід + етопозид. RT –  радіотерапія, 
CPM –  циклофосфамід, TPT –  топотекан, CPT‑11 –  іринотекан, TMZ –  темозоломід, IFM –  іфосфамід, ETP –  етопозид, GEM –  гемцитабін, DTX –  
доцетаксел; CBDCA –  карбоплатин.

Більше матеріалів  
тут:

ОНКОЛОГІЯ
КЛІНІчНИй ВИПАДОК
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

Клінічні дослідження

НА ДУМКУ ЕКСПЕРТА

ОГЛЯД

КОНФЕРЕНЦІЯ

ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

Конференція

CD30 –  характерний поверхневий анти-
ген,  що  експресується  на  клітинах  Рід –  
Штернберга  при  класичній  лімфомі 
Ходжкіна. Брентуксимабу ведотин є кон’ю-
гатом антитіла з лікарським засобом, який 
складається з моноклонального антитіла 
до  CD30,  кон’югованого  за  допомогою 
лінке ра,  що  розщеплюється  протеазою, 
до  цитотоксичного  агента  (монометил-
аури статину Е), який руйнує мікротубули. 
Брентуксимабу ведотин був схвалений для 
лікування класичної лімфоми Ходжкіна піс-
ля невдачі аутологічної трансплантації стов-
бурових клітин або після двох чи більше 
ліній  поліхіміотерапії  у  пацієнтів,  які 
не є кандидатами на трансплантацію. Пре-
па рат також затверджений для посттранс-
плантаційної консолідуючої терапії у паці-
єнтів з лімфомою Ходжкіна, які мають під-
вищений  ризик  розвитку  рецидиву  або 
прогресування захворювання.

У попередньому дослідженні I фази з ес-
калацією дози, в якому брали участь пацієн-
ти  з  прогресуючою  лімфомою  Ходжкіна, 
оцінювали  використання  брентуксимабу 
ведотину як першої лінії терапії у поєднанні 
з ABVD або доксорубіцином, вінбластином 
і дакарбазином (AVD). Брентукси мабу ведо-
тин + AVD (A+AVD) характеризувалися при-
йнятним профілем побічної дії та забезпечу-
вали повну відповідь у 24 (96%) з 25 пацієн-
тів. При лікуванні A+AVD 5-річна вижива-
ність,  не  пов’язана  з  неефективністю 
лікування, становила 92%, а частота загаль-
ної виживаності –  100%. Для підтвердження 
цих результатів було проведено велике між-
народне відкрите рандомізоване багатоцен-
трове дослідження III фази ECHELON-1 для 
порівняння A+AVD з ABVD як першої лінії 
терапії у пацієнтів із III або IV стадією кла-
сичної лімфоми Ходжкіна.

Методи
Дизайн дослідження

Пацієнтам випадковим чином у співвід-
ношенні  1:1  було  призначено  лікування 
за схемою A+AVD (брентуксимабу ведоти-
ну –  1,2 мг/кг маси тіла, доксорубіцину –  
25 мг/м2 площі поверхні тіла, вінбластину –  
6  мг/м2  та  дакарбазину –  375  мг/м2)  або 
ABVD (доксорубіцину –  25 мг/м2, блеомі-
цину –  10  од./м2,  вінбластину –  6  мг/м2 
та дакарбазину –  375 мг/м2) внутрішньовен-
но в дні 1 та 15 кожного 28-денного циклу, 
до 6 циклів. Брентуксимабу ведотин вводи-
ли протягом 30 хв, приблизно через 1 год 
після завершення AVD.   За результатами 
ПЕТ,  проведеної  наприкінці  другого 
28-денного циклу лікування (ПЕТ2), був 
можливий перехід на альтернативну першу 
лінію терапії на розсуд лікаря для пацієнтів 
із оцінкою 5 за шкалою Довіль (Deauville 
score).

Пацієнти
Пацієнти віком від 18 років мали гістоло-

гічно  підтверджену  класичну  лімфому 
Ходжкіна (III або IV стадії за Енн-Арбор) 
за  класифікацією  Всесвітньої  організації 
охорони  здоров’я.  Пацієнти,  які  раніше 
не отримували системну хіміотерапію або 
променеву  терапію,  могли  брати  участь 

у дослідженні. Не могли брати участь у до-
слідженні пацієнти з нодулярною лімфомою 
Ходжкіна  та  переважанням  лімфоцитів, 
як і пацієнти з периферичною сенсорною чи 
моторною нейропатією, позитивним тестом 
на вагітність, відомим церебральним або 
менінгеальним захворюванням, будь-якими 
залишковими ознаками іншого онкозахво-
рювання, діагнозом іншого онкозахворю-
вання протягом 3 років до введення першої 
дози  або  будь-якою  клінічно  значущою 
серцево-судинною патологією.

Кінцеві точки
Первинною кінцевою точкою була моди-

фікована виживаність без прогресування, 

визначена як час до прогресування захво-
рювання, смерті або модифікованого про-
гресування (останнє трактується як ознаки 
неповної відповіді після завершення першої 
лінії терапії згідно з оцінкою незалежного 
комітету,  з  подальшою  протипухлинною 
терапією наступної лінії). Ця кінцева точка 
була обрана спеціально для оцінки ефектив-
ності первинної хіміотерапії і охоплює три 
можливі результати, кожен з яких становить 
собою  невдачу  в  лікуванні  лімфоми 
Ходжкіна первинною хіміотерапією: доку-
ментоване прогресування у будь-який час 
після  початку  первинної  хіміотерапії, 
смерть з будь-якої причини та виявлення 
неповної  відповіді  при  завершенні 

первинної хіміотерапії (оцінка за шкалою 
Довіль 3, 4 або 5 за ПЕТ-скануванням) з по-
дальшим застосуванням наступної лінії про-
типухлинної терапії.

Ключовою вторинною кінцевою точкою 
була загальна виживаність, яка визначалася 
як час від рандомізації до смерті з будь-якої 
причини.  Інші  вторинні  та  дослідницькі 
кінцеві точки описані в протоколі.

Оцінювання
Відповідь та прогресування оцінювали 

за  переглянутими  критеріями  відповіді 
на терапію з приводу злоякісної лімфоми. 
Комп’ютерну томографію проводили під час 
скринінгу, наприкінці 2-го циклу, після вве-
дення останньої дози першої лінії терапії 
та протягом періоду спостереження (через 
кожні 3 міс упродовж першого року та через 
кожні 6 міс після цього). ПЕТ-сканування 
проводилося  при  скринінгу,  наприкінці 
2-го циклу та в кінці лікування. Результатами 
з точки зору безпеки були випадки виник-
нення небажаних явищ (визначених відпо-
відно до Медич ного словника з регуляторної 
діяльності –  MedDRA, версія 19.0, та Загаль-
них критеріїв термінології для класифікації 
побічних реакцій Націо наль ного інституту 
раку США –  CTCAE, версія 4.03)  і зміни 
основних ознак життєдіяльності та резуль-
татів лабораторних досліджень.

Результати
Пацієнти

З 19 листопада 2012 р. по 13 січня 2016 р. 
загалом 1334 пацієнтам (популяція за при-
значеним лікуванням) у 218 центрах 21 кра-
їни був випадковим чином призначений 
прийом A+AVD (664 пацієнти) або ABVD 
(670 пацієнтів; рис. S1 у додатку). Загалом 
58% пацієнтів становили чоловіки, а серед-
ній вік –  36 років (34% пацієнтів були стар-
ші  45  років),  у  64%  було  захворювання 
IV стадії, у 62% –  екстранодальні ураження 
на  час  встановлення  діагнозу,  58%  мали 
В-симптоми (втрата маси тіла, нічна пітли-
вість і лихоманка). Харак те рис тики на ба-
зовому візиті були, як правило, добре зба-
лансовані між двома групами (детальний 
опис в табл. S3 у додатку,  доступному у пов-
ному тексті цієї статті на NEJM.org).

Ефективність
Після  медіани  спостереження  24,9  міс 

(діа пазон від 0 до 49,3 міс) частота досягнен-
ня первинної кінцевої точки –  незалежно 
визначеної модифікованої виживаності без 
прогресування –  була значно вищою у групі 
A+AVD, ніж у групі ABVD (2-річна модифі-
кована  виживаність  без  прогресування 
82,1%; 95% довірчий інтервал –  ДI –  78,7-
85,0 проти 77,2%; 95% ДІ 73,7-80,4; відно-
шення ризиків прогресування, смерті або 
модифікованого прогресування 0,77; 95% ДІ 
0,60-0,98; P=0,03), що відповідає зниженню 
ризику  на  23%  (рис.  А).  Прогресування, 
смерть  або  модифіковане  прогресування 
мали місце у 117 пацієнтів групи A+AVD 
та у 146 пацієнтів групи ABVD. Прогресу-
вання захворювання відбулося у 90 та 102 па-
цієнтів; смерть від будь-якої причини –  у 18 
та 22 пацієнтів; отримання наступної лінії 
протипухлинної терапії після неможливості 
досягти  повної  відповіді  при  завершенні 
першої лінії терапії (модифіковане прогре-
сування)  у  9  та  22  па цієнтів  відповідно. 
У  більшості  (71% –  7  з  9  пацієнтів  групи 
A+AVD та 15 з 22 пацієнтів групи ABVD) 
методом протипухлинної терапії була саль-
вадж-терапія, решта пацієнтів в обох групах 
отримала радіотерапію (табл. S4 у додатку).

J.M. Connors, W. Jurczak, D.J. Straus та ін.

Брентуксимабу ведотин у комбінації з хіміотерапією 
при III або IV стадії лімфоми Ходжкіна

Результати лікування пацієнтів з лімфомою Ходжкіна на пізніх стадіях значно покращилися за останні 50 років. 
Незважаючи на регіональні відмінності, схема першої лінії терапії, що найчастіше застосовується, –  доксорубіцин + 
блеоміцин + вінбластин + дакарбазин (ABVD) –  не зазнала змін з моменту її впровадження в 1975 р.
Після лікування за схемою першої лінії ABVD майже у 30% пацієнтів із III або IV стадією лімфоми Ходжкіна розвивається 
рефрактерна хвороба або рецидив. Застосування блеоміцину асоціюється з непередбачуваною, а іноді смертельною 
легеневою токсичністю, тому препарат часто виключають із подальших циклів хіміотерапії у зв'язку з виникненням 
легеневих симптомів. Результати останніх досліджень свідчать, що можна забезпечити більш індивідуалізований підхід 
до лікування, при якому інтенсивність терапії знижується або підвищується залежно від ранньої відповіді на лікування, 
яка оцінюється за допомогою проміжної позитронно‑емісійної томографії (ПЕТ). Також докладаються зусилля для 
включення у загальноприйняті основні схеми терапії нових лікарських засобів для підвищення її ефективності 
та зниження токсичності.

Продовження на стор. 14.

Рис. Модифікована виживаність без прогресування у популяції за призначеним лікуванням.  
A – оцінка Каплана – Маєра щодо модифікованої виживаності без прогресування за даними 

незалежного експертного комітету. Співвідношення ризиків для лікування A+AVD та ABVD та 95% ДІ 
базувалося на стратифікованій моделі пропорційної регресії ризиків Кокса, у якій регресором 

(пояснювальною змінною) було лікування. Фактори стратифікації включали регіон і групу ризику за IPS 
на базовому візиті. Б –  оцінка Каплана – Маєра щодо модифікованої виживаності без прогресування 
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Модифіковані події прогресування, ви-
значені шляхом ПЕТ-сканування після лі-
кування, та подальше лікування були пов’я-
зані переважно з оцінкою 4 або 5 за Довіль 
(оцінка 3 була зафіксована у 7 (23%) з 31 па-
цієнта, оцінка 4 у 10 (32%) з 31 пацієнта, 
оцінка 5 у 14 (45%) з 31 пацієнта); ці події 
також відповідали критеріям прогресування 
за  оцінкою  дослідника.  Зауважимо,  що 
лише 7 з 21 пацієнта з оцінкою 3 за Довіль 
за результатами ПЕТ-сканування після за-
кінчення лікування отримували додаткову 
терапію, і тому було встановлено, що вони 
мали модифіковане прогресування (2 паці-
єнти  групи  A+AVD  та  5  пацієнтів  групи 
ABVD).

За оцінкою дослідника дворічна модифі-
кована виживаність без прогресування ста-
новила 81,0% (95% ДІ 77,6-83,9) при схемі 
A+AVD проти 74,4% (95% ДІ 70,7-77,7) при 
схемі ABVD, що відповідає зниженню на 
27% загального ризику настання події серед 
пацієнтів, які отримували A+AVD, порівня-
но з пацієнтами, яких лікували за схемою 
ABVD (співвідношення ризиків прогресу-
вання, смерті або модифікованого прогре-
сування 0,73; 95% ДІ 0,57-0,92; P=0,007; 
рис. Б).

Відповідність між незалежним оглядом 
і визначенням події модифікованої вижива-
ності без прогресування дослідником ста-
новила 91%.

Аналіз модифікованої виживаності без 
прогресування у заздалегідь визначених під-
групах показав співвідношення ризиків <1 
для  схеми  A+AVD  порівняно  зі  схемою 
ABVD для більшості підгруп. Окремі підгру-
пи пацієнтів мали переваги при лікуванні 
A+AVD  порівняно  з  ABVD.  Ці  підгрупи 
включали пацієнтів з Північної Америки, 
пацієнтів із більш ніж одним екстранодаль-
ним ураженням, пацієнтів з IPS, що вказу-
вав на високий ризик невдачі лікування (від 
4 до 7 балів), чоловіків, пацієнтів із захво-
рюванням IV стадії та пацієнтів молодших 
60 років. Частота негативного результату 
ПЕТ2 (оцінка за Довіль 1-3) становила 89% 
у  разі  використання  A+AVD  проти  86% 
у разі ABVD.

У групі A+AVD було 28 випадків смерті: 
9 під час лікування (протягом 30 днів після 
введення останньої дози першої лінії тера-
пії) та 19 під час спостереження (31 день 
і більше після введення останньої дози пер-
шої лінії терапії). У групі ABVD зафіксовано 
39  випадків  смерті:  13  під  час  лікування 
та  26  під  час  спостереження.  Проміжна 
2-річна  загальна  виживаність  для  групи 
A+AVD становила 96,6% (95% ДІ 94,8-97,7), 
а для групи ABVD –  94,9% (95% ДІ 92,9-
96,4),  що  відповідало  зниженню  ризику 
смерті  на  28%  на  користь  схеми  A+AVD 
(співвідношення ризиків 0,72; 95% ДІ 0,44-
1,17; Р=0,19). Лише 15 з 662 пацієнтів, які 
отримували A+AVD, і 9 із 659 пацієнтів, які 
отримували ABVD, перейшли на альтерна-
тивну хіміотерапію під час першої лінії те-
рапії з інших причин, ніж прогресування 
захворювання (оцінка за Довіль 5 балів в 1 
з 15 та 4 із 9 пацієнтів відповідно; небажані 
явища у 12 з 15 та 1 з 9 пацієнтів відповідно; 
інші причини у 2 з 15 та 4 із 9 пацієнтів від-
повідно; табл. S5 у додатку).

Загалом у групі A+AVD менше пацієнтів, 
ніж у групі ABVD, отримували наступні лінії 
протипухлинної терапії. Методи цієї терапії 
були такими: променева терапія –  у 52 па-
цієнтів у кожній групі, хіміотерапія –  у 66 
проти 99 пацієнтів, високодозова хіміотера-
пія + трансплантація –  у 36 проти 54, іму-
нотерапія –  у 10 проти 16 та хіміотерапія + 
променева терапія у 2 проти 3 учасників.

Безпека
Медіана тривалості лікування та кількість 

завершених циклів були однаковими в обох 
групах.

Загалом повідомлялося про нейтропенію 
у 58% пацієнтів, які отримували A+AVD, 
і у 45% хворих, які отримували ABVD, а про 
фебрильну нейтропенію –  відповідно у 19 
та 8%. В обох групах частота фебрильної 
нейтропенії була вищою серед пацієнтів ві-
ком 60 років або старших, ніж серед пацієн-
тів, молодших за 60 років (37 проти 17% 
у групі A+AVD і 17 проти 6% у групі ABVD). 
Частота фебрильної нейтропенії також була 
вищою при ранніх циклах терапії в обох гру-
пах,  ніж  пізніших  (9%  у  циклі  1  та  від  1 
до 6% у циклах 2-6 у групі A+AVD; 4% у ци-
клі 1 та ≤1% у циклах 2-6 у групі ABVD). 
Частота відміни будь-якого досліджуваного 
препарату через нейтропенію або фебриль-
ну нейтропенію в обох групах становила 1% 
або менше.

Частота виникнення інфекцій, визначе-
них  відповідно  до  терміна  первинного 
системно-органного класу MedDRA «ін-
фекції та інвазії», у групі A+AVD склала 55% 
(у 361 з 662 пацієнтів), а у групі ABVD –  50% 
(у 331 з 659 пацієнтів); інфекції 3 ступеня 
та вище –  18% (у 116 з 662 пацієнтів) проти 
10% (у 66 з 659 пацієнтів) відповідно.

Після обговорення з незалежним коміте-
том моніторингу даних і профілю безпеки 
(при досягненні 76% набору до досліджен-
ня) було рекомендовано первинну профі-
лактику гранулоцитарним колонієстимулю-
вальним фактором (Г-КСФ) для пацієнтів, 
які надалі будуть включені та отримають 
схему A+AVD, через вищу частоту фебриль-
ної нейтропенії в цій групі. У групі A+AVD 
частота фебрильної нейтропенії була ниж-
чою у 83 пацієнтів, які отримували первин-
ну  профілактику  Г-КСФ  (використання 
Г-КСФ до 5-го дня лікування), ніж серед 
тих,  які  не  проходили  профілактику:  11 
(9  з  83)  проти  21%  (119  з  579)  пацієнтів 
(табл.).  Частота  інфекцій  3  ступеня  або 
вище також була нижчою серед пацієнтів, 
які отримували Г-КСФ, ніж серед тих, які 
не проходили профілактику: 11 (9 з 83) про-
ти 18% (107 з 579) учасників.

Периферична нейропатія (визначається 
на  основі  стандартизованого  запиту 
MedDRA) спостерігалася у 67% (442 з 662) 
пацієнтів, які отримували A+AVD, і у 43% 
(286 з 659) пацієнтів, які отримували ABVD. 
Периферична нейропатія 2 ступеня спосте-
рігалася у 20% (130 з 662) пацієнтів у групі 
A+AVD та 9% (57 з 659) пацієнтів у групі 
ABVD. Периферична нейропатія 3 ступеня 
і вище зафіксована в 11% (70 з 662) пацієн-
тів першої групи (4 ступінь –  в 1 пацієнта) 
та  2%  (11  з  659)  пацієнтів  другої  групи. 

Досліджуваний  препарат  було  відмінено 
у 10% (44 з 442) осіб із периферичною ней-
ропатією у групі A+AVD та 4% (11 з 286) 
у групі ABVD. У 2/3 (295 з 442) пацієнтів 
групи A+AVD з периферичною нейропатією 
симптоми зникли (43%; 191 з 442) або  їх 
тяжкість зменшилася принаймні на один 
ступінь (24%; 104 з 442) порівняно з таким 
під час останнього візиту. У групі A+AVD 
92%  подій,  пов’язаних  із  периферичною 
нейропатією, відповідали ступеню 1 (64%) 
або 2 (29%).

Про  легеневу  токсичність,  визначену 
як події, пов’язані з інтерстиціальною хво-
робою легень (відповідно до стандартизова-
ного запиту MedDRA), повідомлялося у 2% 
(12 з 662) пацієнтів у групі A+AVD проти 7% 
(44 з 659) у групі ABVD; про події 3 ступеня 
або вище повідомлялося менше ніж в 1% (5 
з 662) пацієнтів у першій групі та 3% (21 
з 659) пацієнтів у другій.

Під час лікування в групі A+AVD зафік-
совано 9 випадків смерті проти 13 у групі 
ABVD. У групі A+AVD 7 випадків смерті 
були пов’язані з нейтропенією (всі –  у па-
цієнтів, які не отримували первинну профі-
лактику  Г-КСФ  до  початку  нейтропенії, 
за винятком 1 пацієнта, включеного до до-
слідження  з  наявною  нейтропенією) 
та 2 були наслідками  інфаркту міокарда. 
У групі ABVD 11 випадків смерті сталися 
внаслідок легеневої токсичності або були 
пов’язані з нею, а 1 –  серцево-легеневої не-
достатності. Причина 1 випадку смерті не-
відома. Серед пацієнтів, які брали участь 
у  дослідженні,  37%  (242  з  662)  у  групі 
A+AVD та 28% (186 з 659) у групі ABVD були 
госпіталізовані під час дослідження.

Репродуктивну  функцію  формально 
не оцінювали, однак в обох групах лікуван-
ня повідомлялося про подібну кількість ва-
гітностей, це дозволяє припустити, що іс-
тотної різниці у впливі на репродуктивну 
функцію не було. На момент проведення 
цього  аналізу  разом  було  зареєстровано 
78 випадків вагітності серед учасниць дослі-
дження:  42  у  групі  A+AVD  та  36  у  групі 
ABVD.

Обговорення
Результати цього великого міжнародного 

рандомізованого  дослідження  III  фази 
за участю пацієнтів, яким нещодавно було 
встановлено  діагноз  класичної  лімфоми 
Ходжкіна III або IV стадії, показали, що лі-
кування брентуксимабу ведотином + AVD 
порівняно зі стандартним лікуванням ABVD 
сприяло статистично та клінічно значущому 
покращенню частоти модифікованої вижи-
ваності без прогресування з різницею 6,6% 
на момент 4,9 року за оцінкою незалежного 
комітету,  члени  якого  не  знали  про 

препарати,  призначені  групам,  та  6,6% 
за оцінкою дослідників. Ці результати були 
пов’язані зі зниженням загального ризику 
невдачі  первинної  хіміотерапії  на  23% 
за оцінкою незалежного експертного комі-
тету та на 27% за оцінкою дослідників.

Результати проміжного аналізу загальної 
виживаності та всіх інших вторинних кін-
цевих точок ефективності показують пере-
вагу  A+AVD.  Це  додатково  підтверджує 
висновок про те, що A+AVD є ефективні-
шою схемою першої лінії терапії при лімфо-
мі Ходжкіна у пізній стадії, ніж ABVD. Крім 
того, перевага A+AVD спостерігалася послі-
довно у більшості попередньо визначених 
підгруп, включаючи пацієнтів із більш ніж 
одним екстранодальним ураженням, паці-
єнтів з IPS, що вказував на високий ризик 
невдачі лікування (від 4 до 7 балів), та паці-
єнтів із захворюванням IV стадії. Частота 
позитивних результатів ПЕТ2 була низькою, 
і більша частка пацієнтів, які отримували 
A+AVD,  ніж  пацієнтів,  які  отримували 
ABVD, мали негативні результати ПЕТ2 (89 
проти 86%).

Отже, додавання брентуксимабу ведоти-
ну  та  виключення  блеоміцину  зі  схеми 
A+AVD у першій лінії терапії знижує часто-
ту легеневої токсичності при одночасному 
поліпшенні ефективності порівняно зі схе-
мою ABVD. Не виявлено нових видів ризи-
ку для безпеки пацієнтів, хоча частота фе-
брильної нейтропенії була вищою, ніж очі-
кувалося, й у групі A+AVD відмічена підви-
щена частота інфекцій. Більшість випадків 
смерті  під  час  лікування  у  групі  A+AVD 
були пов’язані з фебрильною нейтропенією. 
Однак  первинна  профілактика  Г-КСФ, 
воче видь, компенсувала підвищений ризик 
фебрильної нейтропенії та її наслідки у під-
групі 83 пацієнтів, яким її проводили, внас-
лідок чого знижувалась час тота розвитку 
нейтропенії,  фебрильної  нейтропенії  та 
серйозних інфекцій. Периферичну нейро-
патію частіше фіксували у пацієнтів групи 
A+AVD. Частота виникнення периферичної 
нейропатії 3 ступеня або вище була вищою 
на 9% у цій групі порівняно з групою ABVD, 
але це явище було переважно зворотним, 
зникало або його тяжкість зменшувалася 
у 67% пацієнтів. Частка пацієнтів, які отри-
мували наступну хіміотерапію, а також ви-
сокодозову    хіміотерапію  з  подальшою 
транс плантацією, була приблизно на 33% 
меншою у групі A+AVD, ніж ABVD. В учас-
ників дослідження, яких лікували за схемою 
A+AVD, була менша ймовірність виникнен-
ня токсичності, пов’язаної з агресивною 
терапією порятунку.

Результати  дослідження  ECHELON-1 
особливо важливі, тому що A+AVD можна 
призначати пацієнтам літнього віку, таке 
лікування  щонайменше  є  еквівалентним 
ABVD за ефективністю і безпекою. Пацієнти 
літнього  віку  із  запущеною  лімфомою 
Ходжкіна є особливою групою, враховуючи 
частоту захворювання (приблизно 20% усіх 
випадків), нижчу ефективність лікування та, 
як правило, вищу виражену токсичність, 
особливо легеневу токсичність, пов’язану 
із введенням блеоміцину. Обираючи першу 
лінію терапії, важливо враховувати довічний 
тягар відстрочених і довготривалих неспри-
ятливих наслідків хіміотерапії, радіотерапії 
та трансплантації (включаючи безпліддя, 
легеневу та серцеву токсичність і вторинні 
онкозахворювання). Схема A+AVD асоцію-
ється з вищою мієлотоксичністю (яка може 
бути пом’якшена за допомогою профілак-
тичного  застосування  Г-КСФ)  та  нейро-
токсичністю (яка значною мірою зворотна), 
ніж ABVD, але значно нижчою легеневою 
токсичністю і, вочевидь, є більш ефектив-
ною для першої лінії терапії при класичній 
лімфомі Ходжкіна у пізній стадії.

Список літератури знаходиться в редакції.
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Брентуксимабу ведотин у комбінації з хіміотерапією 
при III або IV стадії лімфоми Ходжкіна

Таблиця. Побічні явища у пацієнтів, які отримували первинну профілактику Г-КСФ, 
та тих, хто її не отримував

Подія
A+AVD
(n=662)

ABVD 
(n=659)

Кількість (%)

Ні
(n =579)

Так
(n =83)

Ні
(n =616)

Так
(n =43)

Фебрильна нейтропенія під час лікування 119 (21) 9 (11) 49 (8) 3 (7)

Будь-яка нейтропенія 425 (73) 29 (35) 352 (57) 9 (21)

Нейтропенія ≥3 ступеня 406 (70) 24 (29) 309 (50) 8 (19)

Небажане явище ≥3 ступеня 502 (87) 47 (57) 414 (67) 20 (47)

Інфекції та інвазії (СОК) 322 (56) 39 (47) 312 (51) 19 (44)

Інфекції та інвазії ≥3 ступеня (СОК) 107 (18) 9 (11) 63 (10) 3 (7)

Серйозне небажане явище 257 (44) 27 (33) 171 (28) 7 (16)

Фебрильна нейтропенія, нейтропенія, сепсис, 
нейтропенічний сепсис, лихоманка або інфекції 
та інвазії (СОК) 

190 (33) 20 (24) 107 (17) 4 (9) 

Смерть під час лікування 8 (1) 1 (1)‡ 12 (2) 1 (2)
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О Н К О Д А Й Д Ж Е С Т

ФН при гострому лейкозі: епідеміологія, етіологія, 
патофізіологія та лікування

Гострі лейкози становлять собою групу агресивних онкоге-
матологічних захворювань, асоційованих із високою захво-
рюваністю та смертністю, важливою причиною яких є інфек-
ційні ускладнення. Пацієнти з гострим лейкозом високочутливі 
до інфекцій,  це зумовлено факторами, пов’язаними з:

 • самим захворюванням (кількість лейкоцитів, дефекти 
Т-клітин ної та гуморальної ланок імунітету);

 • призначеним лікуванням (попередня антибіотикотера-
пія, катетеризація центральних вен, порушення цілості 
слизових бар’єрів, бактеріальна колонізація шлунково- 
кишкового тракту);

 • специфічним індивідуальним ризиком у кожного пацієнта 
(вік, мальнутриція, супутні хронічні захворювання).

Групу особливо високого ризику становлять пацієнти з інду-
кованою ХТ нейтропенією. Мікробіологічний спектр збудників 
включає вірусні, бактеріальні та грибкові агенти. Етіологія ін-
фекційних ускладнень при гострих лейкозах часто залишаєть-
ся невідомою, хоча адекватне обстеження пацієнта та дослі-
дження взятих зразків крові мають істотні прогностичні 
та пов’язані з лікуванням наслідки. Бактеріальні інфекції вклю-
чають широкий діапазон потенційних збудників (як грамнега-
тивних, так і грампозитивних), тоді як грибкові патогени пред-
ставлені плісеневими та дріжджовими грибами. Частою про-
блемою є зростання резистентності до протимікробних засобів, 
зокрема, це стосується стійкості, зумовленої продукцією 
бета-лактамаз широкого спектра, а також резистентних штамів 
Pseudomonas aeruginosa, метицилінрезистентних штамів 
Staphylococcus aureus (MRSA), ванкоміцинрезистентних штамів 
Entero coccus (VRE) та ентеробактерій (Enterobacteriaceae), що 
продукують карбапенемазу (CPE). Міжнародні рекомендації 
з лікування сепсису у пацієнтів з лейкозом включають застосу-
вання антибіотиків широкого спектра дії, активних проти 
Pseudomonas aeruginosa. Тим не менше, приймаючи рішення 
про лікування, слід враховувати локальні мікробіологічні та епі-
деміологічні дані. Наріжним каменем обстеження пацієнтів 
з гострим лейкозом, у яких розвивається ФН і сепсис, є ретель-
не клінічне та рентгенологічне дослідження у поєднанні з адек-
ватним мікробіологічним дослідженням зразків крові. Діагно-
стична та прогностична оцінка включає визначення стану па-
цієнта за бальними системами оцінки Міжнародної асоціації 
спеціалістів у галузі симптоматичної терапії при злоякісних 
новоутвореннях (MASCC) та Динамічної оцінки вираженості 
органної недостатності (SOFA).

Стратегії емпіричної антибіотикотерапії у пацієнтів з гостри-
ми лейкозами включають призначення антипсевдомонадних 
цефалоспоринів або піперациліну/тазобактаму (ескалаційна 
стратегія), а в умовах підвищеного ризику формування рези-
стентності бактерій –  карбапенемів, нових бета-лактамів (цеф-
толозан/тазобактам чи цефтазидим/авібактам), бета-лактамів 
у комбінації з аміноглікозидами або комбінованих схем на ос-
нові колістину (деескалаційна стратегія). Призначення пацієн-
там з ФН антибіотиків вузького спектра дії погіршує прогноз.

B.A. Hansen et al. Mediterr J Hematol Infect Dis.  
2020; 12(1): e2020009.

Спектр бактеріальних патогенів і патерни 
антибіотикорезистентності в онкохворих із ФН

Бактеріальні інфекції кровообігу є одними з найпоширеніших 
ускладнень серед пацієнтів онкологічного профілю, які отри-
мують протипухлинне лікування. Бактеріємія у таких пацієнтів 
є критично значущою медичною проблемою, що потребує 
застосування антибіотикотерапії. У нещодавно завершеному 
проспективному клінічному дослідженні за участі 212 пацієнтів 
з онкологічною патологією та ФН мали на меті визначити бак-
теріальний спектр збудників і патерни їх антибіотикорезистент-
ності. Визначення чутливості ізольованих бактеріальних пато-
генів до протимікробних препаратів проводили згідно з реко-
мендаціями Інституту клінічних та лабораторних стандартів 
(CLSI) США. Середній вік пацієнтів, включених у дослідження, 
складав 43,5±24,98 року. З-поміж 212 учасників 62,3% 
(132/212) осіб мали онкогематологічні захворювання, 
а 37,7% (80/212) –  солідні пухлини. Як продемонстрував 
аналіз отриманих результатів, домінуючими мікроорганізмами 
виявилися грамнегативні бактерії (84,9%). Патогенами, які 

ізолювали найчастіше, були E. coli (38,68%), Klebsiella 
(14,15%) та різні види Acinetobacter (11,32%). Серед ізольо-
ваних грампозитивних бактерій найчастіше виявляли Staphylo‑
coccus epidermidis (8,5%). Грамнегативні бактерії були чутливі 
до ципрофлоксацину, при цьому діапазон відповіді склав від 
53,7 до 100%. Більшість ізолятів E. coli виявилися чутливими 
до цефтазидиму (87,8%) та резистентними до ко-тримоксазо-
лу (15,8%). Ізоляти Klebsiella мали 100% чутливість до цефа-
лоспоринів, меропенему та іміпенему. Таким чином, раціональ-
не застосування антибіотикотерапії може запобігти появі 
та поширенню антибіотикорезистентних штамів грамнегатив-
них бактерій.

V.A. Vahedian-Ardakani et al. Asian Pac J Cancer Prev.  
2019 May 25; 20(5): 1471-1474.

Нейтропенічний септичний шок у пацієнтів 
зі злоякісними новоутвореннями: етіологія 
та резистентність до протимікробних препаратів

Серед пацієнтів з ФН, яка розвинулася після ХТ, особи з гру-
пи високого ризику (зокрема, з нестабільним клінічним ста-
ном –  оцінка за шкалою MASCC <21) потребують негайної 
госпіталізації та проведення емпіричної антибіотикотерапії 
із внутрішньовенним введенням препаратів. Рекомендується 
монотерапія антипсевдомонадним бета-лактамним антибіо-
тиком. У нещодавно виконаному проспективному досліджен-
ні вивчали мікробну етіологію та патерни резистентності па-
тогенів у дорослих пацієнтів з дуже тяжкою формою ФН –  ней-
тропенічним септичним шоком, індукованим ХТ. Загалом 
у пацієнтів з нейтропенічним септичним шоком, включених 
у це дослідження, було виділено 109 бактерій. Домінуючими 
причинними мікроорганізмами очікувано виявилися грамне-
гативні бактерії (84 зразки, 77,1%). Більше того, 33 (30,3%) 
мікроорганізми були мультирезистентними бактеріями –  
в свою чергу, серед них найпоширенішим патогеном виявила-
ся Escherichia coli, здатна продукувати бета-лактамази роз-
ширеного спектра (17 ізолятів, 50%). Приблизно 48,5% муль-
тирезистентних бактерій були резистентними до цефепіму, 
проте чутливими до піперациліну/тазобактаму та карбапе-
нему. Таким чином, результати цього дослідження засвід-
чили, що мультирезистентні бактерії є досить поширеними 
збудниками у пацієнтів з нейтропенічним септичним шоком, 
індукованим ХТ. Як наголошують автори дослідження, у тих 
пацієнтів з нейтропенічним шоком, у яких підозрюється при-
чинна роль саме мультирезистентних бактерій у розвитку 
цього тяжкого ускладнення, як емпіричну антибіотикотерапію 
обґрунтовано можна розглядати піперацилін/тазобактам або 
карбапенем.

S.M. Jung et al. Korean J Intern Med. 2019 Oct 28.

Мікробний спектр та профіль чутливості 
до антибіотиків серед ізолятів з клінічних зразків, 
взятих у пацієнтів, госпіталізованих до відділення 
інтенсивної терапії регіонального 
високоспеціалізованого онкологічного центру: 
ретроспективне обсерваційне дослідження

Хворі з онкологічною патологією, котрі перебувають у від-
діленні інтенсивної терапії (ВІТ), особливо схильні до розвит-
ку нозокоміальних інфекцій, спричинених мультирезистент-
ними мікроорганізмами. Стійкість до протимікробних 

препаратів, зумовлена неналежним використанням антибіо-
тиків, призводить до значущих показників смертності та за-
хворюваності у цих онкохворих. Істотний інтерес становлять 
результати нещодавнього ретроспективного дослідження 
з вивчення патернів чутливості до протимікробних препаратів 
типових мікроорганізмів, ізольованих із клінічних зразків па-
цієнтів, госпіталізованих до ВІТ регіонального високоспеціалі-
зованого онкологічного центру. Культуральні дослідження 
та вивчення чутливості до антибіотиків проводили згідно з ре-
комендаціями CLSI. Загалом було зібрано 644 зразки. Серед 
виділених патогенів найпоширенішими виявилися Escherichia 
coli, Acinetobacter spp., Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylo coccus aureus та Enterococcus spp. Біль-
шість позитивних культур була представлена грамнегативни-
ми бактеріями (84,14%). Klebsiella виявилася найпоширені-
шим грамнегативним ізолятом (34,78%), а Enterococcus spp. –  
найпоширенішим грампозитивним ізолятом (61,53%). 
Відзначено високий рівень резистентності до різноманітних 
антибіотиків серед грамнегативних бактерій порівняно з грам-
позитивними збудниками. При цьому більшість грамнегатив-
них бактерій були чутливими до іміпенему та меропенему; 
чутливість до колістину складала 100%. Серед грампозитив-
них бактерій найвищі показники чутливості спостерігалися 
до лінезоліду, тейкопланіну та ванкоміцину. Таким чином, 
регулярний моніторинг патернів резистентності збудників 
у пацієнтів з онкологічною патологією має вирішальне зна-
чення для розроблення стратегії антибіотикотерапії, спрямо-
ваної на подолання цих інфекцій та зниження захворюваності 
й смертності.

V.K. Garg et al. Indian J Crit Care Med. 2019 Feb; 23(2): 67-72.

Емпірична антибіотикотерапія при ФН після 
трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин: 
піперацилін/тазобактам чи іміпенем/циластатин?

Ефективність та безпеку антибіотикотерапії піперациліном/
тазобактамом або іміпенемом/циластатином при розвитку ФН 
у реципієнтів гемопоетичних стовбурових клітин (ГПСК) вив-
чали у рандомізованому двоцентровому клінічному досліджен-
ні. Пацієнти були розподілені на 2 групи залежно від того, який 
саме препарат для стартової антибіотикотерапії вони отриму-
вали (піперацилін/тазобактам чи іміпенем/циластатин). Як кін-
цеві точки у цьому дослідженні розглядали нормалізацію тем-
ператури тіла, успішне завершення терапії та частоту побічних 
ефектів. Через 48 год після початку емпіричної антибіотикоте-
рапії зниження температури тіла до норми відбулося 
у 59 (95,2%) пацієнтів у групі іміпенему/циластатину та лише 
у 46 (75,4%) пацієнтів у групі піперациліну/тазобактаму 
(р=0,002). Заміну антибіотика на інший через рецидивуючу 
лихоманку було здійснено у 10 пацієнтів в групі піперациліну/
тазобактаму та лише у 2 пацієнтів, які початково отримували 
іміпенем/циластатин (р=0,005). На момент завершення ліку-
вання успіху стартової антибіотикотерапії (з модифікацією) 
було досягнуто у 34 (55,7%) пацієнтів у групі піперациліну/
тазобактаму та у 53 (85,5%) пацієнтів у групі іміпенему/ци-
ластатину (р=0,001). Результати цього дослідження продемон-
стрували, що у лікуванні ФН у реципієнтів ГПСК іміпенем/
циластатин характеризується вищою ефективністю, ніж піпе-
рацилін/тазобактам.

Y. Jing et al. Clin Transplant. 2016 Mar; 30(3): 263-269.

Підготувала Олена Зотова

Антибіотикотерапія при фебрильній нейтропенії: 
дані клінічних досліджень і практичні висновки

Фебрильна нейропенія (ФН) –  вкрай актуальна проблема клінічної онкології. Вона потребує від лікарів особливо пильної уваги та негайного реагування, оскільки цей тяжкий 
стан розвивається дуже швидко та становить загрозу для життя пацієнта. ФН визначається як одноразове підвищення температури тіла >38,3 °C або більше ніж дворазове 
підвищення температури тіла >38,0 °C при вмісті нейтрофілів <500/мкл (<0,5×109/л; C. Goldsmith et al., 2018; P.S. Becker et al., 2020). Найчастіше у пацієнтів з онкологічною 
патологією ФН є проявом тяжкого інфекційного процесу, який розвивається безпосередньо під час або ж невдовзі після проведення цитостатичної хіміотерапії (ХТ). Ризик 
розвитку ФН залежить від режиму ХТ, інтенсивності дози, мети лікування та наявних у пацієнта супутніх захворювань. Встановлення діагнозу ФН є беззаперечним показанням 
до негайного (протягом 60 хв з моменту клінічної маніфестації та взяття зразків крові для культурального дослідження) початку емпіричної антибіотикотерапії потужними 
антибіотиками широкого спектра дії у поєднанні з протигрибковими препаратами. Згідно з рекомендаціями Національної онкологічної мережі США (National Comprehensive 
Cancer Network, NCCN, 2017), антибіотиками першої лінії наразі є цефепім, іміпенем, меропенем або піперацилін/тазобактам. Слід зазначити, що науковий та клінічний інтерес 
до можливостей оптимізації ведення пацієнтів з ФН залишається високим –  про це свідчить значна кількість новітніх клініко‑мікробіологічних досліджень, присвячених 
вивченню етіологічного спектра збудників при ФН та їх чутливості до антибіотиків. Пропонуємо увазі читачів короткий огляд деяких із них.

ЗУ

Імібацид – потужний антибактеріальний засіб українського виробництва (ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фарма-
цевтичний завод»), до складу якого входять іміпенем (перший представник нового класу β-лактамних антибіотиків – 
тієна міцинів) і циластатин (особливий інгібітор ферменту, що блокує метаболізм іміпенему в нирках та істотно під-
вищує концентрацію незміненого іміпенему в сечовивідних шляхах). Препарат володіє широким спектром дії проти 
Гр+ і Гр- аеробних та анаеробних бактерій, мікобактерій. Іміпенем виявив свою ефективність при лікуванні багатьох 
інфекцій, спричинених бактеріями, стійкими до цефалоспоринів, аміноглікозидів та/або пеніцилінів. Іміпенем разом 
із новітніми цефалоспоринами та пеніцилінами характеризується широким спектром дії проти грамнегативних мікро-
організмів, але його особливою ознакою є висока активність проти Гр+ видів, яка раніше була притаманна лише 
β-лактамним антибіотикам вузького спектра. Спектр активності іміпенему охоплює Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis та Bacteroides fragilis, різноманітну за складом і проблемну в клінічному 
плані групу збудників, зазвичай стійких до інших антибіотиків. 

Довідка ЗУ
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ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ
ОНКОЛОГІЯ

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

НА ДУМКУ ЕКСПЕРТА

ОГЛЯД

КОНФЕРЕНЦІЯ

Конференція

Вважається, що лейкоз існував завжди. 
Ймовірно, першим пацієнтом з ХЛЛ, ви-
падок якого описав у 1827 р. лікар Armand 
Velpeau, був 63-річний парижанин Верніс. 
Чи був описаний випадок першим пові-
домленням про ХЛЛ? Точної відповіді ми 
не дізнаємось, але  історія  ідентифікації 
цього захворювання налічує вже майже 
200 років [1].

За оцінкою Американського товариства 
раку, у 2020 р. у США буде зафіксовано 
близько 60 530 нових випадків захворю-
вання на усі види лейкозу, зокрема при-
близно 21 040 нових випадків захворюван-
ня на ХЛЛ, а також близько 23 100 смер-
тей від цих хвороб, у тому числі майже 
4060 випадків смерті від ХЛЛ.

У країнах з розвинутою економікою, 
у яких належно збираються епідеміологіч-
ні дані, рівень захворюваності та пошире-
ності ХЛЛ досить рівномірний. Так, на-
приклад, у США від 1/4 до 1/3 усіх нових 
випадків лейкозів складає ХЛЛ. У пересіч-
ної людини протягом життя ризик захво-
ріти на ХЛЛ становить приблизно 1:175 
(0,57%). Цей ризик дещо вищий у чолові-
ків, ніж у жінок (1,3:1). ХЛЛ уражає в ос-
новному дорослих, середній вік на момент 
встановлення діагнозу становить близько 
70 років. Хвороба рідко спостерігається 
в осіб до 40 років і надзвичайно рідко зу-
стрічається у дітей [2]. ХЛЛ характеризу-
ється  расовою  схильністю:  найчастіше 
зустрічається у представників європеоїд-
ної  раси,  а  найрідше –  у  монголоїдної 

(північно-східний вектор зменшення за-
хворюваності), захворюваність у афроаме-
риканців є проміжною.

Стандартизований показник захворюва-
ності на ХЛЛ у розвинутих країнах колива-
ється від 4 до 6 випадків на 100 тис. насе-
лення на рік, однак з віком захворюваність 
зростає і у старших вікових групах (80 років 
і старше) становить 30 на 100 тис. на рік.

В Україні на 1 січня 2019 р. було виявле-
но  1277  нових  випадків  захворювання 
на ХЛЛ, або 4,19 на 100 тис. населення, по-
ширеність захворювання склала 10 092 ви-
падки,  або  33,15  на  100  тис.  населення. 
На рисунку 1 наведено динаміку показни-
ків захворюваності та поширеності ХЛЛ 
в Україні за 2011-2019 рр. [3].

Клінічному перебігу ХЛЛ притаманні 
значні відмінності: від відсутності значи-
мих клінічних проявів і життя пацієнтів 
впродовж десятиліть практично без ліку-
вання до швидкого та агресивного прогре-
сування  хвороби,  що  потребує  ранньої 
та інтенсивної терапії. Основні фактори, 
котрі впливають на таку варіабельність за-
хворювання, представлені на рисунку 2.

Як правило, пацієнти звертаються до ге-
матолога  після  виявлення  характерних 
змін у розгорнутому аналізі крові (в тому 
числі наявність анемії або тромбоцитопе-
нії), за якими можна припустити наявність 
лейкозу,  однак  може  бути  і  звернення 
з лімфаденопатією, спленомегалією або 
системними симптомами, такими як різка 
втомлюваність і слабкість, значна нічна 
пітливість, втрата маси тіла, тривале під-
вищення температури тіла.

ХЛЛ можна припустити на підставі під-
рахунку та морфологічного дослідження 
лімфоцитів периферичної крові, а саме –  
при виявлені характерних зрілих лімфоци-
тів у мазках крові й абсолютної кількості 
лімфоцитів >5,0×109/л. Для підтвердження 
діагнозу необхідно довести їх монокло-
нальність, тобто походження від єдиної 
пухлинної клітини. Ця мета досягається 
імунофенотипуванням лейкоцитарних ан-
тигенів мононуклеарних клітин перифе-
ричної крові та/або кісткового мозку. У мі-
німальній панелі моноклональних антитіл 
для проведення імунофенотипування ви-
користовуються такі маркери: CD5, CD10, 
CD19, CD20, CD23, CD79b, CD38 κ (кап-
па), λ (лямбда).

Діагностичний алгоритм за останні кіль-
ка років істотно ускладнився і на сьогодні 

включає  не  тільки  традиційні  клініко- 
лабораторні  й  інструментальні  методи 
обсте ження для верифікації діагнозу та по-
чатку лікування, а також додаткові діагнос-
тичні опції.

До традиційного визначення стадії хво-
роби за Rai/Binet [4, 5], індексу коморбід-
ності  (Cumulative  Illness  Rating  Scale –  
CIRS)  [6],  імуноцитофлуометричного/
імуногістохімічного дослідження пухлини 
додаються  дослідження  сироваткових 
маркерів, молекулярно-генетичних/FISH 
(fluorescence in situ hybridization) особли-
востей лейкозу (для виявлення хромосом-
них  аберацій  t(11;14);  t(11q;  v);  +12; 
del(11q); del(13q); del(17p), TP53), а також 
встановлення мутаційного статусу генів 
варіабельних  ділянок  важких  ланцюгів 
імуноглобулінів  (immunoglobulin  heavy 
chain variable region – IGHV), що дає мож-
ливість розрахувати для пацієнта міжна-
родний прогностичний індекс CLL-IPI 
[7]. Загалом ці складні дослідження спри-
яють ретельному обґрунтуванню діагнозу, 
визначенню  у  пацієнта  групи  ризику 
та плануванню оптимальної лікувальної 
стратегії.

Перед  початком  хіміоімунотерапії 
з приводу лейкозу важливо дослідити згор-
тальну систему крові пацієнта та провести 
тести  на  гепатити  (маркери  гепатитів 
В і С та кількісна полімеразна ланцюгова 
реакція гепатиту В). Необхідність цих об-
стежень випливає з тих міркувань, що про-
ведення хіміоімунотерапії та індукований 
нею розпад тканин пухлини істотно впли-
вають на систему гемостазу і можуть спро-
вокувати значні, а інколи і фатальні тром-
боемболії. Лікування препаратами моно-
клональних антитіл (імунотерапія) при-
зводить  до  реактивації  вірусу  гепатиту 
В або до тяжкого перебігу вчасно не вияв-
леного гепатиту В чи С. Тому при позитив-
них маркерах гепатитів обов’язкова кон-
сультація лікаря-інфекціоніста.

Дослідження кісткового мозку (аспіра-
ція або трепанобіопсія) не є обов’язковою 
процедурою для діагностування ХЛЛ, але 
для підтвердження повної відповіді після 
лікування таку маніпуляцію доцільно про-
водити. Також може виникнути необхід-
ність виконання біопсії лімфатичних вуз-
лів з подальшим морфологічним та імуно-
гістохімічним дослідженням за припущен-
ня  трансформації  ХЛЛ  в  агресивну 
неходжкінську  лімфому  або  лімфому 

Ходжкіна (ріхтерівської трансформації). 
Таку трансформацію можна запідозрити 
у разі різкої зміни перебігу лейкозу, відсут-
ності  відповіді  на  адекватне  лікування, 
стрімкого розвитку нетипового рецидиву 
захворювання. Гематолог або онколог при 
оцінюванні перебігу ХЛЛ та появі особли-
востей в розвитку захворювання завжди 
має пам’ятати про можливу ріхтерівську 
трансформацію.

Переходячи до терапії ХЛЛ, слід ще раз 
наголосити,  що  це  захворювання  може 
проявлятися  та  перебігати  по-різному, 
і тому при певному клінічному варіанті 
й особливостях ХЛЛ меди каментозне лі-
кування  може  не  знадобитися.  Терапія 
може бути не потрібна безпосередньо піс-
ля діагностики захворювання (рис. 3) для 
частини пацієнтів [8]. А деякі хворі (менше 
20%) із встановленим діагнозом ХЛЛ вза-
галі ніколи не потребують лікування.

Дуже важливою проблемою ХЛЛ є вибір 
оптимального часу старту активного ліку-
вання. Хоча захворювання у своїй назві 
і містить термін «лейкоз», у 15-20% паці-
єнтів прогресування хвороби та потреби 
у  лікуванні  може  не  бути  багато  років. 
У кількох рандомізованих дослідженнях 
було продемонстровано, що початок ліку-
вання безпосередньо після встановлення 
діагнозу не збільшує загальну тривалість 
життя при ХЛЛ, тому терапію не слід по-
чинати за стабільного перебігу і мінімаль-
них  проявів  ХЛЛ  (0-I  за  Rai,  стадія  А 
за Binet) [9, 10].

І сьогодні дослідники дотримуються ана-
логічної думки про відтермінування терапії 
та дотримання тактики «дивись та чекай» 
(watch and wait) при початкових стадіях хво-
роби [11]. Як вважає Danielle M. Brander 
[12], передчасно проведена активна терапія 
може вибірково знищити менш агресивні 
лейкозні клітини, а клітини пухлини, які 
проліферують на їх місці після лікування, 
стають більш агресивними, тобто відбува-
ється клональна еволюція.

Тому вкрай важливими для лікаря гема-
толога або онколога є оцінювання та до-
тримання розроблених міжнародною гру-
пою з вивчення ХЛЛ (iwCLL) критеріїв, 
наявність  яких  дозволяє  розпочати 
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Рис. 1. Захворюваність і поширеність ХЛЛ серед дорослого населення України
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Рис. 2. Гетерогенність клінічних і біологічних характеристик ХЛЛ
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активну  медикаментозну  терапію  ХЛЛ 
[13]. Ці критерії (зі змінами та доповнен-
нями) включають:

1.  B-симптоми  (симптоми  лейкозної 
інтоксикації):

 • втрата маси тіла >10% від попере-
дньої за 6 місяців;

 • значна  втомлюваність  (пацієнт 
може перебувати на амбулаторному 
лікуванні і бути здатним до самооб-
слуговування, але не може викону-
вати будь-яку активну роботу);

 • лихоманка більше 38 °C принаймні 
протягом 2 тижнів без ознак інфек-
ційного процесу;

 • виражене нічне потіння тривалістю 
більше 1 місяця без ознак інфек-
ційного процесу.

2.  Наявність прогресування недостат-
ності кісткового мозку (інфільтрація мо-
ноклональними лімфоцитами), що прояв-
ляється  низькими  показниками  крові 
(цитопенії), включно з анемією (рівень 
гемоглобіну <110 г/л) або тромбоцитопе-
нією (кількість тромбоцитів <100×109/л).

3.  Масивна або симптоматична сплено-
мегалія (селезінка виступає >6 см нижче 
від ребрової дуги).

4.  Масивні лімфатичні вузли або кон-
гломерати вузлів (>10 см), прогресуюча 
або симптоматична лімфаденопатія (збіль-
шені лімфатичні вузли порушують функ-
цію органів).

5.  Аутоімунна  гемолітична  анемія 
та/або  імунна  тромбоцитопенічна  пур-
пура.

6. Прогресування лімфоцитозу: збіль-
шення кількості лімфоцитів >50% за 2 мі-
сяці, час подвоєння лімфоцитозу <6 міся-
ців. Якщо абсолютна кількість лімфоцитів 
становить <30 000×109/л, то час подвоєння 
лімфоцитів  не  слід  використовувати 
як єдиний критерій початку лікування.

7.  Гіперлейкоцитоз периферичної кро-
ві (лейкоцитів >200×109/л),

8.  Масивна  інфільтрація  кісткового 
мозку  патологічними  лімфоцитами 
(>80%).

Перед  початком  терапії  у  пацієнтів 
з ХЛЛ важливо визначити групу ризику за 
CLL-IPI [14] (табл. 1).

За сумою набраних балів пацієнтів роз-
поділяють на групи ризику, за якими мож-
на оцінити загальну 5-річну виживаність 

пацієнтів (табл. 2) при умові надання їм су-
часної ефективної медичної допомоги [14].

Історично найдовше в терапії при ХЛЛ 
застосовується  хлорамбуцил.  Відповідь 
на лікування хлорамбуцилом спостеріга-
лась у 70% хворих, однак повна ремісія –  
тільки у 2-10%. Хлорамбуцил і сьогодні 
використовують в окремих схемах лікуван-
ня при ХЛЛ. На початку медикаментозної 
терапії ХЛЛ також застосовували цикло-
фосфамід і кортикостероїди. Сьогодні ви-
користовується променева терапія на кон-
гломерати лімфатичних вузлів та селезінку 
з  метою  зменшення  пухлинної  маси 
та компресійних симптомів. В окремих 
випадках, при вкрай великих розмірах се-
лезінки та неефективності інших методів 
консервативної  терапії,  застосовуються 
і  хірургічні  методи  лікування,  а  саме –  
спленектомія.

З 1960-х років лікування ХЛЛ подолало 
шлях від використання простих лікарських 
засобів  (хлорамбуцил,  циклофосфамід) 
до  складних  інноваційних  препаратів 
та  методів  лікування  (рис.  4),  включно 
з алогенною трансплантацією стовбурових 
гемопоетичних  клітин  та  лікуванням 
Т-клітинами, так званою CARТ-терапією 
(Chimeric Antigen Receptor T-Cell).

Метою цієї публікації не є ретельний 
розбір та обґрунтування усіх можливих су-
часних опцій лікування ХЛЛ. Це досить 
складне завдання. Рішення щодо вибору 
способу лікування залежить від багатьох 
факторів, зокрема, віку пацієнта та його 
загального функціонального стану, супут-
ніх захворювань, наявності del(17p) або 
мутації гена TP53, статусу IGHV (мутова-
ний чи немутований), попереднього ліку-
вання,  доступності  лікарських  засобів, 
побажань пацієнта та інших.

В Україні наказом МОЗ від 12.05.2016 
№ 439  був  затверджений  Уніфікований 

клінічний протокол первинної, вторинної 
(спеціалізованої), третинної (високоспе-
ціалізованої) медичної допомоги при хро-
нічному лімфоцитарному лейкозі, відпо-
відно до якого може надаватися медична 
допомога (рис. 5).

Однак спеціалізовані медичні заклади 
можуть надавати таку допомогу за своїми 
локальними  протоколами,  які  ґрунту-
ються  на  адаптованих  і  затверджених 
міжнародних клінічних протоколах і на-
становах, наприклад Національної онко-
логічної  мережі  США  (NCCN)  [15] 
чи Євро пей ського товариства медичної 
онкології (ESMO) [16]. Такі рекомендації 
періодично  оновлюються  відповідно 
до  появи  новітніх  лікувальних  опцій, 
і лікар, який слідкує за тенденціями в те-
рапії  ХЛЛ,  завжди  може  знайти  в  цих 
документах  відповіді  щодо  сучасного 
ліку вання пацієнтів.

Ще у 2013 р. Michael Hallek [17] запро-
понував стратегію боротьби з ХЛЛ та до-
сягнення тривалого контролю над хворо-
бою (рис. 6). Ця стратегія послідовного 
потрійного Т (sequential triple-T: tailored, 
targeted, total eradication of MRD) передба-
чає  лікувальний  процес,  спрямований 
практично на цілковитий контроль над 
хворобою, а саме на повну ерадикацію мі-
німальної  залишкової  хвороби  (МЗХ). 
Автор зазначав, що, на його думку, у май-
бутньому  лікарі  після  першого  етапу 
(зменшення пухлинної маси) повинні пе-
реходити до другого етапу –  використання 
цільових (таргетних) агентів, тобто нових 
нехіміотерапевтичних засобів з механіз-
мом дії, спрямованим на патогенні сиг-
нальні  шляхи  клітин  ХЛЛ  та  їх  мікро-
оточення. Результатом такого лікування 
стане повне знищення лейкозного кло-
ну, що можна буде оцінити за негативною 
МЗХ, визначеною майбутнім надчутливим 
методом.

Третій етап стратегії потрійного Т має за-
безпечити збереження та підтримання дуже 
хорошої ремісії. Цього можна досягти, при-
значаючи  пацієнтові  монотерапію  пер-
оральним препаратом (типу інгібіторів кі-
нази, Bcl-2 або імуномодулятор) чи будь-
яким іншим нехіміотерапевтичним засобом 
на  тривалий  період.  Цей  терапев тичний 
підхід контролюватиметься за допомогою 
оцінювання МЗХ, а лікування може бути 
припинено  через  декілька  міся ців  (3-6 -
9-12)  після  досягнення  МЗХ-негативної 

ремісії чи «перезапущене» у разі виявлення 
позитивної МЗХ. Цей етап може тривати 
довгий час для забезпечення максимально-
го лікувального ефекту у найкоротші термі-
ни і доти, доки гематологи й онкологи от-
римають історично унікальну можливість 
повністю контролювати поки що невилі-
ковне захворювання –  ХЛЛ.

Висновки:
 • не всі пацієнти з ХЛЛ потребують 

лікування;
 • деяким хворим ніколи не буде по-

трібне лікування;
 • лікування ХЛЛ поступово буде змі-

щуватися в бік нехіміотерапевтичних за-
собів і методів;

 • у майбутньому усі пацієнти з ХЛЛ, 
незалежно від віку та біології хвороби, бу-
дуть  отримувати  нехіміотерапевтичний 
лікарський засіб як терапію першої лінії;

 • пошук нових лікарських засобів і ме-
тодів  лікування  сприятиме  повному 
та тривалому контролю над хворобою.

Раніше пацієнти з Хлл жили для того, 
щоб постійно лікуватися, а сьогодні вони 
лікуються, щоб жити нормальним життям.
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Рис. 3. Розподіл пацієнтів із ХЛЛ за потребою 
у лікуванні на момент діагностики
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Рис. 4. Поява нових лікувальних опцій для застосування при ХЛЛ упродовж 60 років

Таблиця 1. Міжнародний прогностичний 
індекс при ХЛЛ  

(international prognostic index)

Несприятливі прогностичні фактори Бали

Статус ТР53 (делеція або мутація) 4

Статус IGHV (мутований чи немутований) 2

β2-Мікроглобулін >3,5 мг/л 2

Вік >65 років 1

Клінічна стадія: Binet B-C; Rai ІІI-IV 1

Таблиця 2. Загальна 5-річна виживаність 
пацієнтів з ХЛЛ залежно від 

міжнародного прогностичного індексу

Рівень ризику Кількість 
балів

Частка 
живих, %

Низький 0-1 93,2

Середній 2-3 79,3

Високий 4-6 63,3

Дуже високий 
(ультрависокий) 7-10 23,3

ЗУ
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Рис. 6. Стратегія лікування пацієнтів з ХЛЛ 
(M. Hallek, 2013)
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Рис. 5. Алгоритм надання допомоги при ХЛЛ відповідно до уніфікованого клінічного протоколу. 
CVР ± R може використовуватися при неможливості проведення іншого лікування
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ХМЛ – хронічний мієлолейкоз; ВМВ – велика молекулярна відповідь; ПЦГВ – повна цитогенетична відповідь
БОЗУЛІФ (Bosulif®) - таблетки по 100 мг або по 500 мг. Кожна таблетка препарату БОЗУЛІФ  по 100 мг містить 
103,40 мг бозутинібу моногідрату, що відповідає 100мг бозутинібу; кожна таблетка препарату БОЗУЛІФ по 
500 мг містить 516,98 мг бозутинібу моногідрату, що відповідає 500мг бозутинібу. 
Коротка інструкція для медичного застосування. Покази до застосування. Бозуліф показаний для лікування дорослих з: вперше діагностованим хронічним мієлоїдним лейкозом (ХМЛ) з наявністю філадельфійської хромосоми (Ph+) в хронічній фазі (показання затверджено відповідно до прискореної процедури 
затвердження на підставі показників молекулярної та цитогенетичної відповіді. Повна процедура затвердження для цього показання можлива тільки за умови перевірки та підтвердження клінічної користі у довготривалому випробуванні, що наразі продовжується); хронічним мієлоїдним лейкозом (ХМЛ) з наявністю 
філадельфійської хромосоми (Ph+) в хронічній фазі, фазі акселерації або при бластному кризі при непереносимості або неефективності попередньої терапії. Спосіб застосування та дози: Рекомендовану дозу приймають перорально один раз на день під час прийому їжі. Таблетку слід проковтувати цілою, не розламу-
ючи. Лікування препаратом Бозуліф продовжують до моменту прогресування хвороби або появи ознак непереносимості терапії. Якщо після пропуску дози минуло більше 12 годин, цю дозу приймати не потрібно; пацієнт має прийняти звичайну призначену дозу вже наступного дня. Вперше діагностований Ph+ ХМЛ у 
хронічній фазі: рекомендована доза складає 400 мг препарату Бозуліф один раз на день під час прийому їжі. Ph+ ХМЛ в хронічній фазі, фазі акселерації або при бластному кризі при непереносимості або неефективності попередньої терапії: рекомендована доза складає 500 мг препарату Бозуліф один раз на день під 
час прийому їжі. У клінічних дослідженнях за участі дорослих пацієнтів з Ph+ ХМЛ дозу препарату підвищували на 100 мг один раз на день, максимум до 600 мг один раз на день, у пацієнтів, у яких не досягалась або не підтримувалась гематологічна, цитогенетична або молекулярна відповідь, та у яких не спостерігалися 
побічні реакції ступеня тяжкості 3 або вище при застосуванні початкової рекомендованої дози. Для більш детальної інформації дивіться повну інструкцію. Протипокази: БОЗУЛІФ протипоказаний пацієнтам з відомою підвищеною чутливістю до препарату. Серед реакцій на застосування препарату БОЗУЛІФ спостерігали 
анафілаксію. У клінічних дослідженнях препарату БОЗУЛІФ у вигляді протиракової монотерапії анафілактичний шок був зафіксований у менше ніж 0,2% пацієнтів, які отримували лікування. Побічна дія: Були зафіксовані наступні серйозні побічні реакції: анафілактичний шок, мієлосупресія, шлунково-кишкова токсичність 
(діарея), затримка рідини, печінкова токсичність та висип. Побічні реакції (частота 10% або більше), що були зафіксовані у пацієнтів з вперше діагностованим ХМЛ у дослідженні застосування бозутинібу у дозі 400 мг: діарея, нудота, тромбоцитопенія, висип, підвищення АЛТ, АСТ, ліпази, біль у животі, анемія, головний 
біль, втома, блювання, гарячка, інфекції дихальних шляхів, нейтропенія, астенія, артралгія, зниження апетиту. Побічні реакції, що були зафіксовані у пацієнтів з ХМЛ при непереносимості або неефективності попередньої терапії у непорівняльному дослідженні (частота 10% або більше): діарея, нудота, біль у животі, висип, 
тромбоцитопенія, втома, гарячка, блювання, анемія, кашель, головний біль, підвищення АЛТ, АСТ, нейтропенія, артралгія, набряк, інфекції дихальних шляхів, зниження апетиту, біль у спині, назофарингіт, астенія, плевральний випіт, задишка, свербіж, запаморочення, лейкопенія, підвищення рівню креатиніну у в крові, 
грип, біль у грудях. Діти. Безпеку та ефективність застосування препарату БОЗУЛІФ у пацієнтів віком менше 18 років не встановлено. Застосування у період вагітності або годування груддю. Враховуючи результати дослідження на тваринах та механізм дії препарат БОЗУЛІФ під час застосування у вагітних жінок може 
спричинити ушкодження плоду. Інформація щодо наявності бозутинібу або його метаболітів у грудному молоці людини, впливу на немовлят, які перебувають на грудному вигодовуванні, чи на вироблення молока, відсутня. Проте відомо, що бозутиніб наявний у молоці лактуючих самиць щурів. Враховуючи можливість 
розвитку серйозних побічних реакцій у немовлят, грудне вигодовування не рекомендоване під час лікування препаратом Бозуліф, а також протягом щонайменше 1 місяця після отримання останньої дози. Особливості застосування: Під час застосування препарату БОЗУЛІФ у хворих спостерігається діарея, нудота, 
блювання та біль у животі. Спостереження стану і лікування пацієнтів слід проводити відповідно до стандарту терапії, включаючи призначення протиблювотних і протидіарейних препаратів, відновлення об’єму втраченої рідини. Під час лікування препаратом БОЗУЛІФ у пацієнтів розвивається тромбоцитопенія, анемія 
та нейтропенія. Розгорнутий аналіз крові рекомендується виконувати щотижня протягом першого місяця терапії, а згодом – один раз на місяць або відповідно до клінічних показань. Для лікування мієлосупресії відповідно до ситуації рекомендується зменшити дозу, тимчасово або повністю припинити застосування 
препарату. Бозутиніб може спричиняти підвищення рівня трансаміназ АЛТ та АСТ у плазмі крові. Під час лікування препаратом БОЗУЛІФ у пацієнтів відбувається затримка рідини. Це може проявлятися у вигляді перикардіального випоту, плеврального випоту, набряку легень та/або периферичних набряків. Під час 
лікування препаратом БОЗУЛІФ у пацієнтів спостерігалося зменшення розрахованої швидкості клубочкової фільтрації. За результатами дослідження на тваринах та враховуючи механізм дії застосування препарату Бозуліф у вагітних жінок може завдати шкоди плоду. Взаємодія з іншими лікарськими засобами: Одно-
часне застосування препарату Бозуліф з сильними або помірними інгібіторами CYP3A підвищувало значення Cmax і AUC бозутинібу у порівнянні із застосуванням препарату окремо, що може підвищувати ризик розвитку токсичності. Слід уникати одночасного застосування сильних або помірних інгібіторів CYP3A з 
препаратом Бозуліф. Одночасне застосування препарату Бозуліф з сильними індукторами CYP3A знижувало значення Cmax і AUC бозутинібу у порівнянні із застосуванням препарату Бозуліф окремо, що може знижувати ефективність препарату Бозуліф. Слід уникати одночасного застосування сильних індукторів CYP3A 
з препаратом Бозуліф. Одночасне застосування препарату Бозуліф з інгібіторами протонної помпи знижувало значення Cmax і AUC бозутинібу у порівнянні із застосуванням препарату Бозуліф окремо, що може знижувати ефективність препарату Бозуліф. У якості альтернативи застосування інгібіторів протонної помпи, 
слід застосовувати антациди короткої дії або блокатори H2-гістамінових рецепторів та розділити прийом у часі (більше 2 годин) з прийомом препарату Бозуліф. Фармакологічні властивості: Бозутиніб є інгібітором тирозинкінази. Препарат пригнічує кіназу кластерного регіону точкового розриву Абельсона (BCR-ABL), що 
зумовлює розвиток ХМЛ; також бозутиніб є інгібітором кіназ родини Src, яка включає кінази Src, Lyn та Hck. Бозутиніб пригнічує 16 з 18 стійких до іматінібу форм кінази Bcr-Abl, що експресуються в мієлоїдних клітинних лініях мишей. Бозутиніб не пригнічує мутантні клітини T315I та V299L. Категорія відпуску: За рецептом. 
Реєстраційні свідоцтва № UA/16652/01/01, UA/16652/01/02, Наказ МОЗ №615 від 04.04.2018 . Інформація для лікарів та фармацевтів. Призначена для розповсюджування на семінарах, конференціях, симпозіумах на медичну тематику. Перед застосуванням препарата необхідно ознайомитись з повною інструкцією. За 
додатковою інформацією звертайтесь в Представництво “ Пфайзер Экспорт Бі.Ві.» в Україні: 03680, м. Київ вул. Амосова, 12. Тел. (044) 391-60-50.
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Лікування пацієнтів із ХМЛ з викорис-
танням сучасних підходів дає можливість 
подовжити виживаність, запобігти прогре-
суванню захворювання, досягти повної 
цитогенетичної,  ранньої  молекулярної 
та великої молекулярної відповіді з міні-
мальною  залишковою  хворобою,  змен-
шення побічних ефектів лікування ІТК, 
уникнути їх розвитку зі збереженням яко-
сті життя. При отриманні тривалої та гли-
бокої молекулярної відповіді на лікування 
ІТК розглядають питання щодо припи-
нення терапії на тлі ретельного моніторин-
гу з використанням молекулярних методів.

Дані щодо тривалої ефективності терапії 
ІТК другого покоління у лікуванні ХМЛ 
у хронічній фазі (ХМЛ-ХФ) наведені у та-
блиці 1.

Вважається, що ІТК у 2-й лінії терапії па-
цієнтів із ХМЛ-ХФ мають подібну ефектив-
ність. Досі прямих порівняльних досліджень 
ефективності цих препаратів не проводило-
ся, а метааналіз виконати складно через 
відсутність груп порівняння і значні відмін-
ності характеристик пацієнтів. Проте у такій 
ситуації можна застосувати метод узгодже-
ного скоригованого непрямого порівняння. 
У квітні 2019 р. були опубліковані результа-
ти дослідження, в якому за допомогою цьо-
го методу оцінили відносну ефективність 
бозутинібу,  дазатинібу  й  нілотинібу 
(J.E. Cortes et al., 2019). Порівняно з дазати-
нібом бозутиніб підвищував виживаність 
без прогресування та загальну виживаність 
на 37 (р<0,05) і 18% (р=0,37) відповідно. 
Порівняно з нілотинібом виживаність без 
прогресування і загальна виживаність для 
бозутинібу  були  вищими  на  46  (р<0,05) 
і 28% (р=0,16) відповідно. Застосування бо-
зутинібу також асоціювалося з тенденцією 
до покращення отримання великої цитоге-
нетичної відповіді (MCyR).

Вибір ІТК для 2‑ї лінії терапії
Згідно з настановами Національної он-

кологічної мережі США (NCCN, версія 
3-2020), під час вибору 2-ї лінії лікування 
слід враховувати ранню відповідь кіназно-
го домену BCR-ABL1 (табл. 2).

Пацієнтам з неадекватною відповіддю 
на прийом іматинібу у дозі 400 мг/добу 
(або його непереносимістю) рекомендова-
но лікування іншими ІТК. Дазатиніб, ні-
лотиніб і бозутиніб можуть бути ефектив-
ними  при  резистентності  до  іматинібу 
з  різними  мутаціями  BCR‑ABL1,  крім 

Т315І (ця мутація є чутливою до понати-
нібу або омацетаксину).

Підвищення дози іматинібу до 800 мг/добу 
у частини пацієнтів може привести  до от-
римання цитогенетичної відповіді, однак 
досягнення молекулярної відповіді зазви-
чай уповільнене, часто вона нетривала.

У  разі  прогресування  захворювання 
у пацієнтів, які у 1-й лінії отримували да-
затиніб,  або  нілотиніб,  або  бозутиніб, 
можна розглянути призначення  іншого 
ІТК, який вони ще не отримували. Проте 
немає доказів, що це покращує віддалені 
клінічні результати. При відсутності іншо-
го ІТК розглядається можливість прове-
дення алогенної трансплантації гемопое-
тичних стовбурових клітин (АТГК).

Безпека ІТК другого покоління
Усі ІТК другого покоління (ІТК-2), схва-

лені для лікування ХМЛ, крім ABL пригні-
чують інші кінази, що призводить до ви-
никнення побічних ефектів. Найчастішими 
побічними ефектами ІТК-2 є розвиток ге-
матологічних та негематологічних проявів. 
З гематологічних побічних явищ найчасті-
ше розвивається цитопенія різного ступеня 
зі зменшенням кількості лейкоцитів, тром-
боцитів  і  зниженням  рівня  гемоглобіну. 
Серед негематологічних явищ переважають 
нудота, діарея, втома, висип різної інтен-
сивності та гепатотоксичність. Загалом по-
бічні явища можна контролювати шляхом 
зменшення дози або тимчасового припи-
нення терапії. У деяких випадках токсич-
ність низького (1-2) ступеня може зберіга-
тися протягом тривалого часу та негативно 
впливати на якість життя пацієнтів. Інші 
побічні ефекти є специфічними для окре-
мих ІТК-2, їх вираженість може посилюва-
тися на тлі певних коморбідних станів.

Так, приблизно у 30% пацієнтів, які от-
римують дазатиніб, розвивається плевраль-
ний випіт (V. Garcia-Gutierrez, J.C. Hernan-
dez- Boluda,  2019).  Важливо  знати,  що 
це ускладнення може виникати будь-коли 
під час терапії. Плевральний випіт і пов’я-
зану з ним задишку можна контролювати 
шляхом перерви в лікуванні, введення діу-
ретиків та/або низьких доз кортикостерої-
дів (J.E. Cortes et al., 2017). Проте у багатьох 
пацієнтів (близько 70%) ці симптоми з’яв-
ляються повторно після відновлення при-
йому дазатинібу (T.P. Hughes et al., 2019). 
Головними факторами ризику є вік і доза 
препарату (T.P. Hughes et al., 2019). Легенева 

артеріальна гіпертензія є нечастим (<1%), 
але тяжким та іноді незворотним або навіть 
летальним ускладненням терапії дазатині-
бом (D. Montani et al., 2012; J. Weatherald 
et al., 2017). 

Засто су вання нілотинібу асоціюється 
з підвищеною частотою кардіоваскуляр-
них  подій  (подовження  інтервалу  QT 
та ін.). У проспективному рандомізовано-
му дослідженні ENESTnd частота кардіо-
васкулярних подій після 6 років прийому 
препарату в дозі 300 мг 2 р/добу становила 
10% (ішемічна хвороба серця –  5%, іше-
мічна цереброваскулярна хвороба –  1,4%, 
хвороба  периферичних  артерій –  4,3%) 
порівняно з 2,5% у пацієнтів, які застосо-
вували іматиніб. Вірогідність цих усклад-
нень підвищується при застосуванні ви-
щих  доз  нілотинібу  (400  мг  2  р/добу) 
і за наявності в пацієнта відомих факторів 
кардіоваскулярного ризику. Крім того, під 
час лікування нілотинібом можуть підви-
щуватися рівні глюкози та холестерину. 
З огляду на вищенаведене, сьогодні екс-
перти рекомендують за можливості уника-
ти  застосування  нілотинібу  у  пацієнтів 
з  високим  кардіоваскулярним  ризиком 
та/або цукровим діабетом. 

Бозутиніб має відносно сприятливий 
профіль безпеки. Найчастішим побічним 
ефектом у клінічних дослідженнях (80% 
будь-якого  ступеня,  <10%  3-4  ступеня) 
була діарея. Це ускладнення зазвичай лег-
ко контролюється зменшенням дози або 
тимчасовим припиненням лікування; на-
приклад, у дослідженні BEFORE завдяки 
застосуванню цього підходу терапію дове-
лося відмінити у <1% пацієнтів. Діарею 
також можна контролювати за допомогою 

лопераміду,  а  прийом  препарату  на  ніч 
зменшує  нудоту.  Кардіальна  і  судинна 
токсичність  при  лікуванні  бозутинібом 
спостерігається  рідко  (частота  подібна 
до іматинібу). Тривала терапія бозутинібом 
може призводити до зниження швидкості 
клубочкової фільтрації; у клінічних дослі-
дженнях при застосуванні препарату в 2-й 
або наступних лініях терапії цей побічний 
ефект  спостерігався  у  13%  пацієнтів. 
На відміну від нілотинібу бозутиніб при-
ймають 1 раз на добу, його можна реко-
мендувати не лише молодим пацієнтам, 
а й хворим старшого віку з коморбідністю.

Своєчасне призначення терапії, належне 
ведення побічних ефектів, зумовлених ІТК, 
сприяє досягненню головної мети лікуван-
ня – антилейкозного ефекту та зниженню 
смертності, пов’язаної із захворюванням. 
При цьому слід враховувати супутні захво-
рювання, лікарські взаємодії, комплаєнт-
ність пацієнтів, пізні та можливі нові побіч-
ні ефекти, які не спостерігалися в клінічних 
дослідженнях. Більшість пацієнтів з ХМЛ 
потребують  тривалого  лікування,  тому 
необ хідно  досягати  балансу  між  його 
токсичністю, ефективністю та якістю жит-
тя, або застосовувати з обережністю.

Таким чином, 2-га лінія терапії ІТК має 
призначатися своєчасно згідно з рекомен-
даціями NCCN версії 3-2020 з урахуван-
ням усіх клініко-гематологічних та моле-
кулярних характеристик відповіді на по-
передню терапію ІТК.

Список літератури знаходиться в редакції.

Стаття опублікована за підтримки компанії Pfizer.
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І.С. Дягіль, д. мед. н., завідувачка відділення радіаційної онкогематології та трансплантації стовбурових клітин, ДУ «Національний науковий центр радіаційної 
медицини НАМН України», м. Київ

Інгібітори тирозинкінази у другій лінії 
терапії хронічного мієлолейкозу

За останні 20 років прогноз при хронічному мієлолейкозі (ХМЛ) значно покращився: із захворювання із загальною 
виживаністю лише 5 років ХМЛ перетворився на хворобу, при якій пацієнти можуть мати нормальну якість та тривалість 
життя. Така визначна зміна відбулася завдяки впровадженню в клінічну практику інгібіторів тирозинкінази (ІТК). Донедавна 
в Україні були доступні лише два препарати цієї групи –  іматиніб і нілотиніб, тому лікування було обмежене тільки цими 
препаратами. У разі розвитку резистентності до іматинібу та нілотинібу виникала проблема подальшого лікування таких 
пацієнтів. Сьогодні в Україні крім нілотинібу зареєстровані ще два препарати групи ІТК –  бозутиніб і дазатиніб.
Досягнення в лікуванні ХМЛ інгібіторами тирозинкінази дали можливість розглядати припинення такої терапії після 
отримання глибокої та тривалої молекулярної відповіді приблизно у 20% пацієнтів, а решта хворих потребують 
пожиттєвого лікування. Це зумовлює необхідність врахування при 2‑й та 3‑й лініях терапії профілю безпеки 
та можливості розвитку ускладнень, від яких залежить якість життя пацієнтів.

ЗУ

І.С. Дягіль

Таблиця 1. Друга і наступні лінії терапії ХМЛ-ХФ: результати тривалого спостереження 
у дослідженнях ІІ/ІІІ фази

ІТК 2-3-ї ліній 
терапії Попереднє лікування Медіана 

спостереження MCyR CCyR MMR ВБП ЗВ

Дазатиніб (100 мг 
1 р/добу)

Іматиніб-Р (n=124)
7 років

– – 43% 39% 63%

Іматиніб-Н (n=43) – – 55% 51% 70%

Нілотиніб  
(400 мг 2 р/добу)

Іматиніб-Р (n=226)
Іматиніб-Н (n=95) 4 роки 59% 45% – 57% 78%

Бозутиніб  
(400 мг 1 р/добу)

Іматиніб і дазатиніб-Р (n=38)

4 роки

39% 22% – – 67%

Іматиніб і дазатиніб-Н (n=50) 42% 40% – – 80%

Іматиніб і нілотиніб-Р (n=26) 38% 31% – – 87%
Р –  резистентність, Н –  непереносимість, ССyR –  повна цитогенетична відповідь, MMR –  велика молекулярна відповідь, ВБП –  виживаність без 
прогресування, ЗВ –  загальна виживаність.

Таблиця 2. Друга лінія терапії ХМЛ-ХФ залежно від ранньої відповіді BCR-ABL1 
(NCCN, версія 3-2020)

Рівень відповіді за Міжнародною шкалою

BCR-ABL1 3 міс 6 міс 12 міс >15 міс

>10%* Жовтий Червоний

>1-10% Зелений Жовтий Червоний

≤1% Зелений

Рекомендації

Колір Ситуація Клінічні рекомендації Друга лінія терапії

Червоний ІТК-резистентний 
варіант ХМЛ

Оцінка комплаєнтності і лікарських взаємодій
Мутаційний аналіз

Перехід на альтернативний ІТК (табл. 3) 
та оцінка можливості проведення АТГК

Жовтий

Можливий 
розвиток 
резистентності 
до ІТК

Оцінка комплаєнтності і лікарських взаємодій
Мутаційний аналіз
Цитогенетичний аналіз кісткового мозку для 
оцінки MCyR через 3 міс або ССyR через 
12 міс

Перехід на альтернативний ІТК або 
продовження лікування тим самим ІТК 
(крім іматинібу), або підвищення дози 
іматинібу (до максимальної 800 мг) 
та оцінка можливості проведення АТГК

Зелений ІТК-чутливий 
варіант ХМЛ Моніторинг відповіді й побічних ефектів Продовження лікування тим самим ІТК

Таблиця 3. Варіанти лікування залежно від мутаційного профілю BCR-ABL1  
(NCCN, версія 3-2020)

Лікування Протипоказані мутації

Бозутиніб T315I, V299L, G250E або F317L

Дазатиніб T315I/A, F317L/V/I/C або V299L

Нілотиніб T315I, Y253H, E255K/V, або F359V/C/I або G250E

Понатиніб*, омацетаксин*, АТГК, або включення у клінічне 
дослідження Немає

* Не зареєстровані в Україні.

ОнкОГематОлОГіЯ
ПОГЛЯД.ФАХІВЦЯ

19

www.health-ua.com



Щороку 4 лютого відзначають Все світ-
ній день боротьби проти раку. У цей день 
усі установи, компанії, організації, лікарі, 
пацієнти та небайдужі люди, які мають 
відношення  до  онкологічної  галузі, 
об’єднуються для спільної мети –  підви-
щення обізнаності суспільства щодо ра-
кових захворювань, привернення уваги 
громадськості до проблем профілактики, 
ранньої діагностики онкопатології та лі-
кування хворих. Рак нині не є синонімом 
до смертельного захворювання. Новітні 
досягнення в галузі онкології  змінили 
уявлення про злоякісні новоутворення 
як про невиліковні. Незважаючи на знач-
ний прогрес, сьогодні існує безліч про-
блем і завдань, вирішення яких немож-
ливе без тісної співпраці науковців, клі-
ніцистів і представників органів держав-
ної влади.

У вітальному виступі 
академік націо
нальної академії наук 
України, директор 
іеПОР ім. Р.Є. ка
вець кого, доктор ме
дичних наук, профе
сор Василь Федорович 
Чехун   наголосив 
на важливості підви-

щення обізнаності населення щодо онко-
логічної патології та об’єднання зусиль 
науковців,  клініцистів,  економістів, 
ІТ-експертів та інших спеціалістів у вирі-
шенні нагальних проблем сучасної онко-
логії.

–  Цього  дня  у  2000  р.  підписано 
Паризьку хартію боротьби з раком, яка 
була покликана привернути увагу науков-
ців,  медичних  працівників,  політиків 
і  суспільства  загалом  до  проблем 

онкологічної патології. З того часу 4 лю-
того офіційно є Всесвітнім днем бороть-
би проти раку, основна мета якого – під-
вищення обізнаності людей з проблема-
ми, пов’язаними з онкологічними захво-
рюваннями.

У багатьох людей діагноз «рак» асоці-
юється зі смертним вироком, адже в он-
кологічних хворих рівень 1-річної вижи-
ваності після верифікації діагнозу є знач-
но нижчим порівняно з пацієнтами кар-
діологічного, гастроентерологічного чи 
іншого профілю. Така тенденція була, є 
і буде зберігатися протягом деякого часу. 
У цьому аспекті важливим напрямом ді-
яльності науковців і клініцистів є прове-
дення просвітницької роботи серед насе-
лення.

Національна  академія  наук  України 
є головним ідеологом і стратегом розвит-
ку вітчизняної науки, а Інститут експе-
риментальної патології, онкології і радіо-
біології ім. Р.Є. Ка вець ко го –  тією віссю, 
навколо  якої  мають  концентруватися 
професіонали та перспективні науковці, 
які готові зануритися в проблеми онко-
логії  задля  їх  ефективного  вирішення 
та  протистояти  всім  труднощам  у  цій 
нелег кій справі.

Слід зазначити, що на сьогодні онколо-
гічна наука досягла високого рівня знань 
і можливостей, яким насамперед потрібно 
завдячувати саме напряму експеримен-
тальних  досіджень.  Вони  є своєрідним 
каталізатором в онкології, тобто приско-
рюють появу сучасних підходів до ведення 
хворих. Нині ми стоїмо на порозі нових 
можливостей –  завдяки  технологіям 
штучного інтелекту уже вдалося покращи-
ти  діагностику  раку  молочної  залози, 
а згодом станемо свідками подальшого 
активного впровадження  інноваційних 

технологій в онкологічну 
практику.

Обговорюючи перспективні напрями 
в онкології, важливо наголосити на важ-
ливості мультидисциплінарної взаємодії 
(не лише між лікарськими спеціальнос-
тями, а й сферами економіки, кібернети-
ки), міжнародної кооперації.

Сподіваюсь,  що  при  відзначенні 
25-ї річ ниці Паризької хартії боротьби 
із злоякісними новоутвореннями ми бу-
демо говорити про онкологічну патоло-
гію як про хворобу, перебіг якої можна 
контролювати, і доведемо людству, що 
РАК це не ВИРОК.

Голова національної 
асоціації онкологів 
України, членкорес
пондент націо нальної 
академії медичних 
наук Укра їни, доктор 
медичних наук, профе
сор Юрій Васильович 
Думанський  нагадав 
присутнім  невтішні 

дані статистики та запропонував стратегію 
подолання цих тенденцій.

–  Сьогодні в Україні налічується близь-
ко 975 тис. пацієнтів з раком різних лока-
лізацій. Кожного року реєструється понад 
137 тис. нових випадків захворювання. Від 
злоякісних новоутворень в Україні щоро-
ку помирають близько 68 тис. осіб. Такі 
невтішні статистичні дані 
демонструють високу акту-
альність проблеми онколо-
гічної патології.

У сучасних умовах онкологічна допомо-
га має здійснюватися у двох напрямах: 
по-перше –  це ефективне лікування хво-
рих  на  базах  спеціалізованих  клінік, 
по-друге –  це профілактика, рання діа-
гностика та скринінг раку. Для реалізації 
останнього напряму необхідні підтримка 
з  боку  держави,  привернення  уваги 
до проблеми засобами масової інформації, 
адекватна робота первинної ланки медич-
ної допомоги. Сьогодні в Україні працю-
ють близько 1800 лікарів-онкологів, що 
дуже мало, зважаючи на число онкологіч-
них пацієнтів.

На жаль, частка пацієнтів, яким вста-
новлюють діагноз рак на III-IV стадіях, 
коли ефективність сучасних методів ліку-
вання є низькою, сягає 48%. Важливими 
показниками для оцінювання якості на-
дання медичної допомоги онкохворим 
є рівень 1-річної летальності та 5-річної 
виживаності від моменту встановлення 
діагнозу. В Україні рівень 1-річної леталь-
ності становить 31% (при всіх локаліза-
ціях  онкологічного  процесу),  5-річної 
виживаності –  40%, у США –  19 та 64% 
відповідно. Для покращення цієї ситуації 
в Україні необхідна підтримка держави. 
Проте,  навіть  за  умови  залучення  усіх 
сторін до вирішення проблем в онкології 
(клініцистів, науковців, представників 
державної  влади),  перші  позитивні 

4 лютого 2020 р. на базі Інституту експериментальної патології, онкології 
і радіобіології (ІЕПОР) ім. Р.Є. Кавецького відбувся круглий стіл «Сучасні 
виклики у фундаментальній онкології та шляхи їх вирішення», присвячений 
Всесвітньому дню боротьби проти раку (World Cancer Day). Основною метою 
заходу стало створення простору для ефективного обміну думками стосовно 
розвитку фундаментальних і прикладних досліджень раку та вирішення 
актуальних питань у галузі експериментальної та клінічної онкології 
в Україні.

20th World Cancer Day:  
проблеми та перспективні напрями  

сучасної онкології 
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результати буде отримано не раніше ніж 
через 10-15 років. Потрібно бути гото-
вим, що покращення ситуації в онкології 
є складним і тривалим процесом.

Важливо ще раз згадати про скринінг, 
який часто опиняється в центрі дискусій. 
У розвинених країнах проводять скри-
нінг на виявлення лише 3 онкологічних 
нозологій –  раку молочної залози, раку 
шийки матки та колоректального раку. 
Це зумовлено фінансовими аспектами, 
адже скринінгові програми потребують 
залучення  значних  ресурсів.  Тому 
в Україні основна частина коштів, яка 

виділялася  державою  на  онкологічну 
службу, була спрямована на закупівлю 
лікарських засобів, а не на діагностичне 
обладнання,  скринінгові  програми  чи 
профілактичні  заходи.  Проте  разом 
із Всесвітньою організацією охорони здо-
ров’я важливо наголосити на тому, що 
здоров’я на 75% залежить від самої люди-
ни, її способу життя, харчування, фізич-
ної активності, зовнішніх факторів тощо. 
І навіть впровадження скринінгу онко-
логічної патології не вирішить усіх про-
блем, хоча він і важливий у довготривалій 
перспективі. Цю думку має усвідомити 
кожен.

Від імені Ради молодих вчених ІЕПОР 
ім. Р.Є. Кавецького НАН України висту-
пила  її  голова  Ольга Володимирівна 
Брєєва, яка висловила сподівання на тіс-
ну співпрацю членів ради з представни-
ками різних сфер діяльності (ІТ-пра ців-
никами,  економістами,  клініцистами) 
для реалізації нових наукових проектів 
як складової частини стратегії покращен-
ня онкологічної допомоги в державі.

Співробітники  відділу  менеджменту 
наукових  досліджень  та  інновацій 

С.М.  Герасимчук, 
П.Г. Мельник-Мельников інфор-
мували присутніх про можливості 
пошуку  міжнародних  грантів 
і проектів на виконання фунда-
ментальних досліджень у галузі 
онкології,  а  також  про  наявні 
можливості підвищення ефектив-
ності  комерціалізації  та  транс-
феру  технологій  інноваційних 
науково-технічних розробок, що 
здатні покращити профілактику, 
діагностику  раку,  лікування 
та реабілітацію хворих із злоякіс-
ними новоутвореннями.

Науковці та студенти Київського націо-
нального  економічного  університету 
ім. Вадима Гетьмана поділилися своїми 
планами щодо співробітництва з ученими 
ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького у галузі дослі-
дження конкретних етапів комерціалізації 
науково-технічних розробок в галузі он-
кології, таких як маркетингові досліджен-
ня та розроблення бізнес-планів.

Проведення заходу з нагоди Все світ-
нього дня боротьби проти раку у форма-
ті круглого столу мало на меті зближення 
інтересів фахівців у різних сферах для 

досягнення спільної мети –  підвищення 
якості медичного обслуговування онко-
логічних хворих і поширення передових 
думок у суспільстві щодо важливості про-
філактики та ранньої діагностики зло-
якісних новоутворень. Взаємний обмін 
ідеями, активна співпраця між ученими, 
лікарями, управлінським сектором, фа-
хівцями в галузі економіки, кібернетики 
дозволять  вирішити  низку  проблем, 
з якими може зіткнутися кожен.

Підготувала Ілона Цюпа ЗУ
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Для нас важливо знати вашу думку!
чи сподобався вам тематичний номер  

«Онкологія, гематологія, хіміотерапія»? 
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Назвіть три найкращі матеріали номера.
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Які теми, на ваш погляд, варто розглянути у наступних номерах?
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чи маєте ви бажання стати автором статті для тематичного номера 
«Онкологія, гематологія, хіміотерапія»?
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чи є наше видання корисним для підвищення вашої кваліфікації?
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

*.Я.добровільно.надаю.вказані.в.анкеті.персональні.дані.ТОВ.«Медична.газета..
«Здоров’я.України.21.сторіччя»,.даю.згоду.на.їх.використання.для.отримання.від.компанії.
(її.пов’язаних.осіб,.комерційних.партнерів).видань,.інформаційних.матеріалів,.рекламних.
пропозицій,.а.також.на.включення.моїх.персональних.даних.у.базу.даних.компанії,.
необмежене.в.часі.зберігання.даних .

Підпис...______________________________________

Заповніть анкету  
та надішліть за адресою:

Медична газета  
«Здоров’я України»,03035, м. Київ,  
вул. Генерала Шаповала, 2  
(колишня Механізаторів).

Вкажіть відомості, необхідні для отримання тематичного 
номера «Онкологія, гематологія, хіміотерапія»
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Склад. Діюча речовина: ензалутамід; 1 капсула містить 40 мг ензалутаміду;
допоміжні речовини: каприлокапроїлмакроголгліцериди, бутилгідроксианізол (Е320), 

бутилгідрокситолуол (Е321), оболонка: желатин, сорбіто-сорбітановий розчин, гліцерин, титану 
діоксид (Е171), чорнила для друку.

Лікарська форма: капсули. Основні фізико-хімічні властивості: капсули м’які, непрозорі, 
продовгастої форми, білого або майже білого кольору, з маркуванням «ENZ» чорного кольору.

Фармакотерапевтична група. Антиандрогени. Код АТХ L02BB04.
Показання: метастатичний кастраційно-резистентний рак передміхурової залози у дорослих 

чоловіків без симптомів або з помірними симптомами на фоні невдалої андрогендеприваційної 
терапії при відсутності клінічних показань до проведення хіміотерапії; метастатичний кастраційно-
резистентний рак передміхурової залози у дорослих чоловіків з прогресуванням захворювання 
під час або після хіміотерапії, що включала доцетаксел.

Протипоказання. Підвищена чутливість до активної речовини чи до будь-якої з допоміжних 
речовин. Протипоказаний вагітним і жінкам, що можуть завагітніти (див. розділ «Застосування 
у період вагітності або годування груддю»).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. 
Лікарські засоби, що можуть впливати на рівень ензалутаміду
Інгібітори CYP2C8
Фермент CYP2C8 відіграє важливу роль в елімінації ензалутаміду та у формуванні його актив-

ного метаболіту. Після перорального прийому гемфіброзилу, потужного інгібітора CYP2C8 (600 мг 
2 рази на день), у здорових добровольців чоловічої статі показник AUC ензалутаміду збільшувався 
на 326%, а Cmax ензалутаміду зменшувалася на 18%. Для показника суми незв'язаного ензалутаміду 
та незв'язаного активного метаболіту значення AUC збільшувалось на 77%, а Cmax знижувалася 
на 19%. Слід уникати одночасного застосування ензалутаміду із потужними інгібіторами CYP2C8 
(наприклад, гемфіброзилом) або застосовувати їх з обережністю. Якщо пацієнту необхідно одно-
часно застосовувати потужний інгібітор CYP2C8, слід знизити дозу ензалутаміду до 80 мг 1 раз 
на день (див. розділ «Спосіб застосування та дози»). 

Інгібітори CYP3A4
Фермент CYP3A4 відіграє незначну роль у метаболізмі ензалутаміду. Після перорального за-

стосування потужного інгібітора CYP3A4 ітраконазолу (200 мг 1 раз на день) у здорових 
добровольців чоловічої статі показник AUC ензалутаміду збільшувався на 41%, тоді як значення 
Cmax не змінювалось. Для суми незв'язаного ензалутаміду та незв'язаного активного метаболіту 
показник AUC збільшувався на 27%, тоді як Cmax залишалася без змін. При одночасному 
застосуванні лікарського засобу Кстанді з інгібіторами CYP3A4 не потрібно проводити корекцію 
дози. 

CYP2C8 та індуктори CYP3A4
Після перорального застосування помірного індуктора ферменту CYP2C8 та сильного індуктора 

ферменту CYP3A4 рифампіцину (600 мг 1 раз на добу щоденно) у здорових чоловіків AUC 
ензалутаміду та активного метаболіту знижувалася на 37%, а Cmax не змінювалася. При одно-
часному застосуванні лікарського засобу Кстанді з індукторами CYP2C8 або CYP3A4 корекція дози 
не потрібна. 

Вплив ензалутаміду на інші лікарські засоби. Взаємодіяти з препаратом можуть такі 
групи лікарських засобів: аналгетики (наприклад, фентаніл, трамадол); антибіотики (наприклад, 
кларитроміцин, доксициклін); протипухлинні препарати (наприклад, кабазитаксел); антикоагу-
лянти (наприклад, аценокумарол, варфарин); протиепілептичні засоби (наприклад, карбамазепін, 
клоназепам, фенітоїн, примідон, вальпроєва кислота); нейролептики (наприклад, галоперидол); 
блокатори бета-адренорецепторів (наприклад, бісопролол, пропранолол) та ін.

Особливості застосування. Ризик розвитку судом. Синдром задньої зворотної 
енцефалопатії.

Застосування у період вагітності або грудного вигодовування. Відсутні дані щодо 
застосування лікарського засобу Кстанді жінками під час вагітності, цей лікарський засіб не при-
значений для жінок дітородного віку. Лікарський засіб може спричинити шкоду для ненародженої 
дитини або призвести до потенційної втрати плода при застосуванні вагітною.

Спосіб застосування та дози. Рекомендована добова доза 160 мг (4 капсули по 40 мг) 1 раз 
на добу. 

Діти. Відсутні дані щодо застосування ензалутаміду у дітей.
Передозування. Відсутній антидот ензалутаміду. Лікування ензалутамідом слід припинити 

у разі передозування і вжити відповідних заходів, враховуючи те, що період напіввиведення 
становить 5,8 дня. У разі передозування у пацієнтів можливий підвищений ризик виникнення 
судом.

Побічні реакції. Найчастішими побічними реакціями були астенія/втомлюваність, припливи, 
головний біль і гіпертензія. Інші побічні реакції включали падіння, непатологічні переломи, 
когнітивні розлади та нейтропенію. Нижче наведені побічні реакції, розподілені за частотою: дуже 
часто (≥1/10); часто (від ≥1/100 до <1/10); нечасто (від ≥1/1000 до <1/100), рідко (від ≥1/10 000 до 
<1/1000), дуже рідко (<1/10 000), невідомо (неможливо оцінити із наявних даних). Побічні реакції 
в кожній групі подаються в порядку зменшення серйозності. 

Термін придатності. 3 роки.
Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 30 °С.
Категорія відпуску. За рецептом.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності. 
Хогемат 2, 7942 ДЖ Меппел, Нідерланди / Hоgemaat 2, 7942 JG Meppel, the Netherlands. 

Перед призначенням препарату Кстанді слід уважно ознайомитися з Інструкцією для медич-
ного застосування (затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.12.2018 
№ 2362, доступна за посиланням www.drlz.kiev.ua).

У разі виникнення побічних ефектів або наявності скарг на якість препарату просимо надси-
лати інформацію до представництва «Астеллас Фарма Юроп Б.В.» за адресою: 04050, м. Київ, вул. 
Пимоненка, 13, корп. 7-В, офіс 41, тел.: (044) 490-68-25, факс: (044) 490-68-26.

ІНФОРМАЦІЯ В ЦЬОМУ МАТЕРІАЛІ ПРИЗНАЧЕНА ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ФАХІВЦІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
З РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ НА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАХОДАХ ТА У МЕДИЧНІЙ ПРЕСІ.

КОРОТКА IНСТРУКЦIЯ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ
КСТАНДІ

ТОВ «Астеллас Фарма»
Україна, м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, 13, 
корпус 7В, офіс 7В/41; тел.: (044) 490-68-25, факс: (044) 490-68-26.

Посилання: 
* мКРРПЗ – метастатичний кастраційно-резистентний рак передміхурової залози.

1. У 1199 пацієнтів з мКРРПЗ у дослідженні (AFFIRM) виявлено достовірне збільшення 
медіани загальної виживаності при прийомі ензалутаміду (ензалутамід + аЛГРГ) 
порівняно з групою плацебо (лише аЛГРГ). Достовірне поліпшення якості життя у 43% 
пацієнтів в групі ензалутаміду vs 18% в групі плацебо (p<0,001). Частота серйозних 
небажаних явищ склала 34% в групі ензалутаміду та 39% в групі плацебо. 
Адаптовано за Scher H.I. et al. The New England Journal of Medicine. 2012; 367: 1187-1197. 

2. У 1717 пацієнтів з мКРРПЗ у дослідженні (PREVAIL) продемонстровано достовірне 
збільшення медіани загальної виживаності при прийомі ензалутаміду порівняно 
з плацебо; збільшення медіани часу до початку цитотоксичної терапії при прийомі 
ензалутаміду порівняно з плацебо 28,0 vs 10,8 міс відповідно (різниця 17 міс; p<0,001). 
Адаптовано за Beer T.M. et al. N Engl J Med 2014; 371: 424-33. 

3. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу КСТАНДІ (затверджена наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 18.12.2018 № 2362. Реєстраційне посвідчення № UA/14503/01/01).

 КСТАНДІ достовірно збільшує загальну виживаність при збереженні якості життя 
пацієнтів з мКРРПЗ як у першій, так і у другій лінії терапії1-3 

 КСТАНДІ відтерміновує початок хіміотерапії від кількох місяців до кількох років2,3

 КСТАНДІ добре переноситься, його просто та зручно приймати1-3

Tе, що дійсно має значення при мКРРПЗ*

Є  П Р О Т И П О К А З А Н Н Я .  П Е Р Е Д  П Р И З Н АЧ Е Н Н Я М  О З Н А Й О М Т Е С Я
З  І Н С Т Р У К Ц І Є Ю  Д Л Я  М Е Д И Ч Н О ГО  З АС ТО С У В А Н Н Я

Побічні реакції, зареєстровані під час клінічних досліджень або під час 
післяреєстраційного спостереження

Система організму відповідно 
до класифікації MEDDRA

Частота

Порушення з боку крові та лімфатичної 
системи

Нечасто: лейкопенія, нейтропенія
Невідомо*: тромбоцитопенія

Розлади з боку імунної системи Невідомо*: набряк язика, набряк губ, набряк 
глотки

Загальні розлади Дуже часто: астенія/втомлюваність

Психічні розлади Часто: тривожність
Нечасто: зорові галюцинації

Зміни з боку нервової системи Дуже часто: головний біль
Часто: порушення пам’яті, амнезія, порушен-
ня уваги, синдром неспокійних ніг
Нечасто: когнітивні розлади, судоми

З боку серця Невідомо*: синдром задньої оборотної 
енцефалопатії

Порушення з боку репродуктивної системи 
та грудних залоз

Часто: гінекомастія

Судинні розлади Дуже часто: припливи, гіпертензія

Шлунково-кишкові розлади Невідомо*: нудота, блювання, діарея

Зміни з боку шкіри та підшкірної клітковини Часто: сухість шкіри, свербіж
Невідомо*: висипання

Порушення з боку кістково-м’язової 
та сполучної тканин

Часто: переломи**
Невідомо*: міалгія, спазми м’язів, м’язова 
слабкість, біль у спині

Травми, отруєння й ускладнення, пов’язані 
із процедурами

Часто: падіння

* Спонтанні випадки з післяреєстраційного спостереження.

** Включає всі переломи, за винятком патологічних.

Коли рак 
переходить в стадію 
мКРРПЗ



ОНКОУРОЛОГІЯ
ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ

ОНКОЛОГІЯ
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

ОГЛЯД

НА ДУМКУ ЕКСПЕРТА

КОНФЕРЕНЦІЯ

ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

Конференція

За даними світової літератури, у більшо-
сті  (80%)  пацієнтів  РПЗ  діагностують 
на стадії локального поширення, у 12% –  
на стадії місцевого поширення. Віддалені 
метастази на момент діагностики наявні 
у 5% пацієнтів, проте зумовлюють третину 
летальних  випадків.  В  Україні  пацієнти 
з  І-ІІ  стадією  складають  42,6%  з-поміж 
уперше виявлених, з ІІІ стадією –  22,4%, 
з IV стадією –  22,3%, з невизначеною стаді-
єю захворювання –  12,5%.

Андрогендеприваційна терапія
Андрогендеприваційна терапія (АДТ) –  

стандарт  лікування  при  метастатичному 
РПЗ.  Її  метою  є  зниження  концентрації 
тестостерону до рівня менш ніж 50 нг/дл. 
Значний біохімічний результат спостеріга-
ється майже у всіх пацієнтів, проте він тран-
зиторний –  медіана його тривалості стано-
вить 18 міс до розвитку кастраційно-резис-
тентної форми захворювання, що зумовлює 
потребу доповнення АДТ хімотерапією чи 
препаратами з групи інгібторів андрогенно-
го сигналу.

За даними Європейської асоціації уроло-
гії (EUA, 2019) критеріями кастраційної ре-
зистентності є рівень тестостерону сироват-
ки крові <50 нг/дл (0,7 нмоль/л), зростання 
вмісту простатичного специфічного антиге-
ну (ПСА) >2 нг/мл, або >50% від надиру 
3 рази поспіль з інтервалом 1 тиждень. При 
виникненні  кастраційної  резистентності 
обов’язково слід відмінити антиандрогени 
першого  покоління  (флутамід,  бікалута-
мід), що в багатьох випадках сприяє знижен-
ню рівня ПСА і покращенню стану пацієнта, 
АДТ при цьому не припиняють [7].

Доцетаксел
Історично  першим  протипухлинним 

засо бом, який забезпечував значне покра-
щен ня виживаності пацієнтів з метастатич-
ним  кастраційно-резистентним  РПЗ 
(мКРРПЗ), що доведено у двох рандомізо-
ваних дослідженнях ІІІ фази, був доцетак-
сел (табл. 1). У дослідженні TAX 327 пацієн-
ти (n=1006) були рандомізовані в групу до-
цетакселу 75 мг/м2 (1 раз на 21 день) та кон-
трольну групу. У дослідженні SWOG9916 
пацієнти отримували доцетаксел з естра-
мустином. В обох випадках учасники кон-
трольної групи отримували мітоксантрон. 
Медіана загальної виживаності в групі до-
цетакселу (TAX 327) становила 18,9 проти 
16,5 міс у контрольній групі (відношення 
ризиків – ВР – 0,76; 95% довірчий інтер-
вал –  ДІ –  0,62-0,94; р=0,009) зі значним 
зменшенням вираженості больового син-
дрому  та  покращенням  якості  життя. 
Аналогічні показники за даними D.P. Petry-
lak та спів авт. (2004) становили 17,5 проти 
15,6 міс (ВР 0,8; 95% ДІ 0,67-0,97; р=0,02).

Через 12 міс терапії доцетакселом у знач-
ної кількості хворих спостерігався розвиток 
хіміорезистентного РПЗ, що потребувало 
корекції лікування. Для раннього виявлен-
ня цього стану необхідно вже протягом пер-
ших  тижнів  оцінити  відповідь  пацієнта 
на хіміотерапію: рівень ПСА, радіологічна 
оцінка пухлини.

Кабазитаксел
Дериватом доцетакселу є напівсинтетич-

ний  представник  таксанів  кабазитаксел. 
За  результатами  рандомізованого  дослі-
дження ІІІ фази TROPIC за участю пацієн-
тів з мКРРПЗ, які отримували доцетаксел, 
кабазитаксел  був  значно  ефек тив нішим 

порівняно з мітоксантроном (медіана за-
гальної  виживаності  становила  15,1 
та  12,7  міс  відповідно;  ВР  0,70;  95%  ДІ 
0,59-0,83; р<0,0001). В іншому клінічному 
дослідженні ІІІ фази FIRSTANA продемон-
стровано відсутність статистично значимої 
різниці виживаності у пацієнтів з мКРРПЗ, 
які не отримували хіміотерапїї, та пацієнтів, 
лікованих  кабазитакселом  (20  або 
25  мг/м2)  чи  доцетакселом  (75  мг/м2). 
Подібний результат було отримано у дослі-
дженні ІІІ фази PROSELICA при порівнян-
ні  різних  доз  кабазитакселу  (20  проти 
25 мг/м2).

Сучасна гормональна терапія мКРРПЗ 
включає препарати групи інгібіторів андро-
генного сигналу. Абіратерон та ензалутамід 
входять до рекомендацій EUA, Євро пей-
ського  товариства  медичної  онкології 
(ESMO), Національної онкологічної мережі 
США (NCCN) тощо з лікування як пацієн-
тів з мКРРПЗ, котрі отримували хіміотера-
пію, так і тих, кому її не проводили.

Абіратерон
Цей препарат є незворотним високосе-

лективним  інгібітором  цитохрому  P450 
(CYP)  17А1,  що  в  результаті  призводить 
до зниження внутрішньопухлинної продук-
ції андрогенів і синтезу андрогенів наднир-
ковими залозами та яєчками. Абіратерон 
був  схвалений  у  2011  р.  для  лікування 
мКРРПЗ у пацієнтів, які отримали лікуван-
ня доцетакселом, а у 2013 –  для хворих, які 
не отримували хіміотерапії.

У рандомізованому подвійному сліпому 
плацебо-контрольованому  дослідженні 
ІІІ фази COU-AA-301 вивчали ефективність 
абіратерону  з  преднізолоном  у  пацієнтів 
(n=1195), які попередньо отримували ліку-
вання доцетакселом. Преднізолон призна-
чали  з  метою  профілактики  гіпертензії, 
гіпо каліємії, затримки рідини, які можуть 
виникати через надлишок мінералокорти-
коїдів  унаслідок  пригнічення  цито хрому 
P450.  Остаточні  результати  дослідження 

COU-AA-301  (медіана  спостереження –  
20,2 міс) свідчили про те, що медіана загаль-
ної виживаності була значно більшою в до-
сліджуваній групі (абіратерон + преднізолон 
та АДТ), ніж у групі плацебо (лише АДТ) 
(15,8  проти  11,2  міс;  ВР  0,74;  95%  ДІ 
0,64-0,86; р<0,0001). У рандомізоване пла-
цебо-контрольоване   дослідження 
COU-AA-302 включали хворих без симпто-
мів або з мінімальними симптомами, які 
раніше не отримували цитостатичних пре-
паратів. Пацієнти (n=1088) були розподіле-
ні  на  групу  абіратерону  та  преднізолону 
в комбінації з АДТ та групу плацебо, що 
отримувала тільки АДТ. Під час проміжного 
аналізу  відмічено  25%  зниження  ризику 
смерті  при  застосуванні  абіратерону 
(ВР 0,75; 95% ДІ 0,61-0,93; р=0,01). Після 
спостереження з медіаною 49,4 міс зафіксо-
вано значну перевагу у загальній виживано-
сті, відповідні показники становили 34,7 
проти 30,3 міс (ВР 0,81; 95% ДІ 0,70-0,93; 
р=0,0033).

Ензалутамід
Ензалутамід –  нестероїдний  інгібітор 

андрогенових рецепторів другого поколін-
ня, який пригнічує андрогенові рецептори 
не тільки на поверхні клітини, а і їх транс-
локацію всередину клітини та передачу 
сигналу поділу від андрогенових рецепто-
рів до ДНК ядра клітини. Відомо, що при 
застосуванні антиандрогенів першого по-
коління  (флутамід,  бікалутамід)  часто 
можлива конверсія дії препарату з антаго-
ністів у агоністи андрогенових рецепторів, 
з антиандрогенами другого покоління ця 
реакція асоціюється значно рідше. Резуль-
тати  двох  рандомізованих  досліджень 
ІІ фази засвідчили вищу ефективність ен-
залутаміду  порівняно  з  біклутамідом. 
Трайл TERRAIN включав 375 нелікованих 
хворих із мКРРПЗ. За його результатами 
медіана часу до прогресування захворю-
вання становила 15,7 міс при лікуванні 
ензалутамідом  +  АДТ  та  5,8  міс  при 

лікуванні біклутамідом + АДТ (ВР 0,44; 
95% ДІ 0,34-0,57).

Дослідження STRIVE охопило 396 паці-
єнтів з метастатичним і неметастатичним 
кастраційно-резистентним РПЗ. Енза лу та-
мід сприяв зниженню ризику прогресуван-
ня чи смерті на 76% порівняно з бікалутамі-
дом (ВР 0,24; 95% ДІ 0,18-0,32).

Ензалутамід застосовується для лікування 
мКРРПЗ у хворих, у яких було прогресуван-
ня захворювання на тлі використання доце-
такселу або яким лікування доцетакселом 
не показане.

Рандомізоване подвійне сліпе плацебо- 
контрольоване багатоцентрове дослідження 
ІІІ  фази  AFFIRM  включало  1199  хворих 
на мКРРПЗ, які отримували попереднє лі-
кування доцетакселом. Ензалутамід забез-
печив покращення медіа ни загальної вижи-
ваності на 4,8 міс (18,4 проти 13,6 міс; ВР 
0,63; 95% ДІ 0,53-0,75; р<0,001) та зниження 
ризику смерті на 37%. Окрім цього, ензалу-
тамід показав кращий ефект, ніж плацебо 
(лише АДТ), щодо зниження рівня ПСА 
(54 проти 2%; р<0,001), відповіді м’яких 
тканин (29 проти 4%; р<0,001), якості жит-
тя (43 проти 18%; р<0,001), часу до наро-
стання  ПСА  (8,3  проти  3,0  міс;  ВР  0,25; 
р<0,001), часу до розвитку першого негатив-
ного наслідку з боку кісткової системи (16,7 
проти 13,3 міс; ВР 0,69; р<0,001).

Інше  плацебо-контрольоване  подвійне 
сліпе дослідження ІІІ фази PREVAIL охопило 
1717 хворих на кастраційно- резистентний 
РПЗ, які не отримували хіміотерапії. Призна-
чення ензалутаміду супроводжувалося зни-
женням  ризику  смерті  на  29%  (ВР  0,71; 
95% ДІ 0,60-0,84; р<0,001), покращенням 
радіологічної безрецидивної виживаності че-
рез 1 рік після початку терапії ензалутамідом 
(65 проти 14%; ВР 0,19; 95% ДІ 0,15-0,23), 
подовженням часу до початку хіміотерапії 
та часу до першої пов’язаної зі скелетом події.

Вищезазначені  результати  досліджень 
застосування ензалутаміду сприяли його 
схваленню для лікування мКРРПЗ у паці-
єнтів, які отримували доцетаксел, у 2012 р., 
і для хворих, які не отримували хіміотерапію 
доцетакселом, у 2014 р.

На сьогодні відсутні прямі порівняльні 
дослідження, у яких безпосередньо порів-
нювалися  б  ензалутамід  з  абіратероном. 
W. Zhang та співавт. виконали систематич-
ний  огляд  і  провели  метааналіз  багатьох 
рандомізованих досліджень із метою порів-
няти ефективність цих препаратів у лікуван-
ні  мКРРПЗ.  За  результатами  непрямого 
порівняння статистично значима різниця 
у загальній виживаності відсутня (ВР 0,9; 
95% ДІ 0,73-1,11 для пацієнтів, які прохо-
дили хіміотерапію; ВР 0,85; 95% ДІ 0,68-1,07 
для пацієнтів без попередньої хіміотерапії). 
Ензалутамід може бути більш ефективним, 
ніж  абіратерон,  до  та  після  хіміотерапії 
щодо часу до прогресування за рівнем ПСА 
(ВР 0,34; 95% ДІ 0,28-0,42; ВР 0,40; 95% ДІ 
0,30-0,53),  безрецидивної  виживаності 
за даними радіологічних методів досліджен-
ня  (ВР  0,37;  95%  ДІ  0,28-0,48;  ВР  0,61; 
95% ДІ 0,50-0,74) та рівнем відповіді ПСА 
(ВР  18,29;  95%  ДІ  11,20-29,88;  ВР  10,69; 
95% ДІ 3,92-29,20).

У 90% пацієнтів з мКРРПЗ досягається 
відповідь на терапію новими гормональни-
ми препаратами при призначенні їх у пер-
шій лінії [3, 4]. Ензалутамід у разі призна-
чення  в  першій  лінії  має  переваги  перед 
абіратероном за рахунок кращої відповіді 
ПСА,  нижчої  частоти  побічних  ефектів 
з боку серцево-судинної системи та печінки, 
відсутності необхідності прийому корти-
костероїдів і спеціального моніторингу [5].

Сучасна гормональна та хіміотерапія при метастатичному 
кастраційно‑резистентному раку передміхурової залози

Рак передміхурової залози (РПЗ) є одним із найпоширеніших онкологічних захворювань чоловічного населення 
в Україні. За даними Національного канцер‑реєстру, РПЗ посідає друге місце у структурі онкологічної захворюваності 
(44,8 на 100 тис. чоловічого населення) та третє –  у структурі смертності від злоякісних новоутворень (19,7 на 100 тис. 
чоловічого населення). Загалом станом на 2018 р. в Україні на обліку перебував 39 891 хворий на РПЗ.
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Таблиця 1. Дослідження ІІІ фази, присвячені лікуванню пацієнтів з метастатичним 
кастраційно-резистентним РПЗ

Дослідження
Розподіл хворих на групи 

для отримання 
протипухлинних засобів

n, осіб Час 
призначення

ВР  
(95% ДІ)

Загальна 
виживаність, 

міс

Tax 327 [5]
Доцетаксел + преднізолон 

1006 – 0,76  
(0,62-0,94)

18,9

Мітоксантрон + преднізолон 16,5

SWOG9916 [3]
Доцетаксел + естрамустин

770 – 0,8  
(0,67-0,97)

17,5

Мітоксантрон + преднізолон 15,6

TROPIC [7]
Кабазитаксел + преднізолон

755 Після терапії 
доцетакселом

0,70
(0,59-0,83)

15,1

Мітоксантрон + преднізолон 12,7

FIRSTANA [8]

Кабазитаксел 20 мг/м2

1168 До терапії 
доцетакселом

Різниця 
не достовірна

24,5

Кабазитаксел 25 мг/м2 25,2

Доцетаксел 75 мг/м2 24,3

COU-AA-301 [13]
Абіратерон + преднізолон 

1195 Після терапії 
доцетакселом

0,74  
(0,64-0,86)

15,8

Преднізолон 11,2

COU-AA-302 [14,15]
Абіратерон + преднізолон 

1088 До терапії 
доцетакселом

0,81  
(0,70-0,93)

34,7

Преднізолон 30,3

AFFIRM [16]
Ензалутамід 

1199 Після терапії 
доцетакселом

0,63  
(0,53-0,75)

18,4

Плацебо 13,6

PREVAIL [17]
Ензалутамід

1717 До терапії 
доцетакселом

0,71  
(0,6-0,84)

32,4

Плацебо 30,2
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Побічна дія
Щодо побічних реакцій, зумовлених при-

йомом  інгібіторів  андрогенного  сигналу, 
то вони розвиваються з однаковою часто-
тою у разі застосування ензалутаміду та абі-
ратерону,  але  мають  свої  особливості. 
Поширеними (>5%) побічними явищами, 
пов’язаними з використанням абіратерону, 
були слабкість (39%), біль у кістках і м’язах 
(28-32%), периферичні набряки (28%), діа-
рея, нудота та запори (22%), гіпокаліємія 
(17%), гіпофосфатемія (24%), фібриляція 
передсердь (4%) та серцеві розлади (19%), 
припливи (22%), інфекції сечових шляхів 
і дизуричні явища, ніктурія, кашель, гіпер-
тензія (22%), підвищення рівня амінотранс-
фераз (11-12%). Саме внаслідок клінічних 
ефектів, що пов’язані з прийомом предні-
золону, пацієнти, які приймають абірате-
рон, потребують постійного моніторингу. 
Найчастішими  побічними  явищами,  що 
спостерігались при лікуванні ензалутамі-
дом,  були  слабкість  (34%),  діарея  (21%), 
припливи (20%), головний біль (12%) та за-
паморочення (0,6%).

За даними R. de Wit та співавт. (2019), піс-
ля попередньої терапії доцетакселом часто-
та побічних явищ будь-якого ступеня (94,4 
проти 98,4%) та, зокрема, 3 ступеня тяж-
кості (52,4 проти 56,3%) була дещо вищою 
у групі кабазитакселу, ніж у групі абіратеро-
ну чи ензалутаміду (табл. 2).

Інші засоби гормональної терапії
Апалутамід у рандомізованому подвійному 

сліпому плацебо-контрольованому багато-
центровому клінічному дослідженні III фази 

TITAN (1052 пацієнтів) продемонстрував 
свою ефективність порівняно з плацебо при 
метастатичному  гормоночутливому  РПЗ 
(мГЧРПЗ).

У 2018 р. погоджено застосування апалу-
таміду для лікування хворих на неметаста-
тичний  кастраційно-резистентний  РПЗ 
(нмКРРПЗ) на основі збільшення безмета-
стичної виживаності хворих, які отримува-
ли апалутамід + АДТ порівняно з плацебо 
(лише АДТ; III фаза SPARTAN).

Даролутамід (ODM-201) є новим пред-
ставником інгібіторів андрогенного сигналу. 
У трайлах І-ІІ фази ARADES препарат про-
демонстрував свою ефективність і безпеку 
у лікуванні мКРРПЗ. Продовжуються ак-
тивні дослідження ІІІ фази із застосування 
даролутаміду при мГЧРПЗ та нмКРРПЗ.

Ортеронел (ТАК-700) –  нестероїдний зво-
ротний селективний інгібітор 17,20-ліази. 
Цей препарат у двох дослідженнях ІІІ фази 
не  забезпечував  подовження  загальної 

виживаності  при  мКРРПЗ.  Севіте ронел 
(VT-464) також є нестероїдним інгібітором 
17,20-ліази. Препарат вивчають у трайлах 
ІІ фази.

Біполярна андрогенотерапія
Ця  методика  була  запропонована 

M.T. Schweizer та співавт., які використо-
вували ін’єкції тестостерону з конкурент-
ною  АДТ  з  метою  досягнення  швидкої 
зміни максимального і мінімального рівнів 
тестостерону.  Такий  підхід  у  комбінації 
з етопозидом забезпечив обнадійливий ре-
зультат у пацієнтів з мКРРПЗ. Проводиться 
декілька досліджень, присвячених вивчен-
ню цього парадоксального феномену з пре-
паратами другого покоління антиандроге-
нів, хіміотерапевтичними й імунотерапев-
тичними засобами. У дослідження ІІІ фази 
TRANSFORMER (NCT02286921) включи-
ли пацієнтів з мКРРПЗ та рефрактерністю 
до  абіратерону  з  метою  вивчення 

застосування у них ензалутаміду та біпо-
лярної андрогенотерапії. Результатів поки 
не оприлюднювали.

Висновки
Гормонотерапія та хіміотерапія відігра-

ють  важливу  роль  у  лікуванні  хворих  на 
мКРРПЗ. Сьогодні відсутні міжнародні ре-
комендації, які б на основі принципів дока-
зової медицини визначали кращу послідов-
ність препаратів для лікування мКРРПЗ. 
Перевага надається лікарським засобам, що 
підвищують кастраційноспецифічну вижи-
ваність, при цьому враховуються профіль 
їхньої токсичності й індивідуальні характе-
ристики здоров’я пацієнта. Вибір терапії 
першої лінії має базуватися на соматичному 
статусі, симптомах захворювання, локаліза-
ції та ступені поширеності захворювання, 
а також видах лікування, які були викори-
стані при вперше виявленому метастатич-
ному РПЗ у конкретного пацієнта [2].

Тривають дослідження й активне розроб-
лення новітніх лікарських засобів (у тому 
числі PARP-інгібіторів, імунопрепаратів, 
PI3K-інгібіторів  і  таргетних  препаратів 
до простатичного специфічного мембран-
ного антигену).

Головним завданням дослідників і кліні-
цистів залишається забезпечення макси-
мально можливої тривалості життя пацієн-
та при збереженні його якості.
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Таблиця 2. Побічні явища при лікуванні метастатичного раку передміхурової залози

Дослідження TROPIC COU-AA-301 AFFIRM

Препарат Кабазитаксел1 Абіратерон2 Ензалутамід3

Будь-які небажані явища, % 95,7 98,9 98

Небажані явища 3-4 ступеня, % 57,4 54,5 45

Відміна лікування через небажані 
явища, % 18 13 8

Специфічні небажані явища, %
Діарея –  47
Нейтропенія 3-4 ступеня –  82
Фебрильна нейтропенія –  8

Затримка рідини –  33
Гіпертензія –  11
Підвищення рівня 

аланінамінотрансферази –  11
Гіпокаліємія –  18

Судоми <1

1 de Bono J.S. et al. Lancet 2010; 376: 1147‑54. 2 Fizazi K. et al. Lancet. Oncol. 2012; 13(10): 983‑92. 3 Scher H.I. et al. N Engl J Med. 2012; 367: 1187‑97.
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Рекомендації Французької національної колегії  
гінекологів та акушерів щодо хірургічного лікування 
гінекологічних ракових захворювань  
під час пандемії COVID ‑19

Для розроблення рекомендацій на основі консенсусної конференції була 
скликана робоча група FRANCOGYN Французької національної колегії 
гінекологів та акушерів.

У разі виявлення у пацієнтки зі злоякісним гінекологічним захворюван-
ням COVID-19 слід відкласти хірургічне лікування щонайменше на 15 днів. 
При раку шийки матки променева терапія та супровідна радіохіміотера-
пія може розглядатися як альтернатива хірургічному лікуванню у 1-й лінії. 
У кожному конкретному клінічному випадку слід повторно оцінювати сту-
пінь ураження лімфатичних вузлів. У запущених стадіях раку яєчника 
перед первинним хірургічним втручанням рекомендовано проводити нео-
ад’ювантну хіміотерапію. Під час пандемії COVID-19 раціонально не про-
понувати хворим проведення гіпертермічної внутрішньоочеревинної хіміо-
терапії. Пацієнтам, котрим заплановане інтервальне оперативне втручан-
ня, можна продовжити хіміотерапію та виконати операцію через 6 циклів. 
Хворим на рак ендометрію на ранніх стадіях низького та проміжного 
передопераційного ризику за ESMO рекомендується проведення гістер-
ектомії з двобічною аднексектомією зі сторожовими лімфатичними вузла-
ми (СЛВ). При раку ендоментрію низького ризику (стадія FIGO Ia за да-
ними магнітно-резонансної томографії та ендометріоїдний рак 1-2 ступе-
ня за результатами біопсії ендометрію) оперативне втручання може бути 
відтерміноване на 1-2 міс. Для пацієнтів з високим ризиком за ESMO слід 
застосовувати алгоритм MSKCC (поєднуючи позитронно- емісійну комп’ю-
терну томографію та біопсію СЛВ), щоб уникнути проведення тазової 
та попереково-аортальної лімфаденектомії.

Таким чином, з метою обмеження ризиків, пов’язаних із вірусом, під час 
пандемії COVID-19 лікування онкологічних хворих має бути адаптованим.

C. Akladios, H. Azais et al. J Gynecol Obstet Hum Reprod.  
2020 Apr 1: 101729. doi: 10.1016/j.jogoh.2020.101729.

Пандемія коронавірусної інфекції та колоректальна хірургія: 
практичні поради на основі італійського досвіду

Нинішня пандемія, зумовлена COVID-19, є серйозним викликом для сис-
теми охорони здоров’я глобального масштабу. Автори пропонують прак-
тичну стратегію реорганізації екстреної та вибіркової колоректальної хі-
рургії під час пандемії COVID-19. На основі досвіду лікарів з уражених ві-
русом регіонів і зібраних обмежених доказів створені рекомендації щодо 
конкретних аспектів колоректальної хірургії під час пандемії, включаючи 
адміністративне управління кризою в Італії.

Питання, чи є пацієнти з раком органів шлунково-кишкового тракту 
більш схильними до інфікування COVID-19 порівняно зі здоровими осо-
бами, потребує подальшого вивчення. Згідно з даними загальнонаціо-
нального аналізу, проведеного у Китаї, із 1590 хворих із коронавірусною 
інфекцією 18 мали обтяжений анамнез щодо раку, 3 з них мали коло-
ректальний рак (R. Mao et al., 2020). Було зазначено, що пацієнти з ін-
фекцією, зумовленою COVID-19, та активним чи перенесеним раком 
мали тяжчий перебіг хвороби. За даними Італійського національного 
інституту здоров’я, серед 2003 осіб, котрі померли через COVID-19, 
в анамнезі 72 (20,3%) хворих був наявний рак в активній фазі протягом 
останніх 5 років (станом на 17 березня 2020 р.).

COVID-19 демонструє швидкі темпи поширення. Тому доцільним є призу-
пинення проведення неонкологічних процедур і визначення показань для 
ургентних онкологічних втручань. Ендоскопію та проктологічні процедури 
слід проводити вкрай вибірково, адже вони характеризуються підвищенням 
ризику передачі інфекції між пацієнтом і медичним працівником. В умовах 
обмежених ресурсів ендоскопію рекомендовано проводити лише в екстре-
них ситуаціях: при шлунково-кишкових кровотечах, які загрожують життю, 
для видалення стороннього тіла, усунення обструкції стравоходу чи при 
висхідному холангіті (F. Tse et al., 2020). При гострих станах слід віддавати 
перевагу консервативним методам лікування, якщо це можливо. За потре-
би виконання екстреного хірургічного втручання кожного пацієнта слід 
вести як інфікованого COVID-19, поки не буде доведено протилежне. При 
госпіталізації такого пацієнта проводиться діагностичний тест на COVID-19, 
проте оперативне лікування не слід відкладати до отримання його резуль-
татів. При виконанні оперативного втручання пацієнту з COVID-19 медич-
ним працівникам необхідно дотримуватися спеціальних інструкцій і правил 
із застосуванням індивідуальних засобів захисту.

S. Di Saverio, F. Pata et al. Colorectal Dis.  
2020 Mar 31. doi: 10.1111/codi.15056.
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УФ-опромінення визначено як основ-
ний канцероген, що бере участь у гене зі 
меланоми. Пов’язане з УФ-опро мі ненням 
виражене пошкодження ДНК та високий 
рівень мутацій на мегабазу [4]. Найкращою 
профілактикою  меланоми  є    захист  від 
УФ-променів адаптованими предметами 
одягу.  У  рандомізованому  дослідженні 
встановлено,  що  запобігання  впливу 
УФ-опро мі нення, включаючи регулярне 
використання  сонцезахисного  крему, 
сприяє  зменшенню  захворюваності 
на первинну меланому шкіри в населення 
Австралії [5].

Діагностика
Підозрілі  пігментні  утворення  шкіри 

аналізуються за правилом ABCD: А –  аси-
метрія, В –  нерівність країв, С –  гетероген-
ність забарвлення, D –  динаміка чи еволю-
ція кольору, форми або розміру. Сьогодні 
багато меланом мають діаметр менше 5 мм 
[7]. Дерматоскопія, виконана досвідченим 
лікарем,  підвищує  точність  діагностики 
(II, B) [9]. Автоматизована відеодермато-
скопічна система покращує точність діа-
гностики у пацієнтів із множинними ати-
повими невусами під час їх спостереження. 
Застосування візуалізації всього тіла фото-
графіями високої роздільної здатності та-
кож підвищує частоту раннього виявлення 
[10]. За допомогою алгоритмів машинного 
навчання, тренованих на стандартних або 
дерматоскопічних зображеннях, отримують 
змогу правильно діагностувати пігментні 
ураження шкіри. Частота коректних резуль-
татів таких досліджень зіставна з висновка-
ми панелі 21 сертифікованого дерматолога 
[11].  Однак  застосування  орієнтованих 
на пацієнта діагностичних приладів без ме-
дичного нагляду не рекомендоване.

Діагностика має ґрунтуватися на даних 
ексцизійної повностінної біопсії шкіри з мі
німальними краями резекції (V, A). Дослі-
джен ня первинної пухлини досвідченими 
патоморфологами згідно з міжнародними 
рекомендаціями є обов’язковим. Висновок 
гістологічного дослідження має відповіда-
ти  8-й  версії  класифікації  TNM  AJCC 
та містити: максимальну товщину в мілі-
метрах (Breslow), вказану до найближчих 
0,1  мм  (заокруглення  починаються 
з 0,05 мм), наявність звиразкування та чи-
стоту меж хірургічного поля (II, A) [12]. 
Рекомендується оцінювати рівень мітозів 
і регресування пухлин для меланом усіх 
категорій товщини незважаючи на те, що 
ця  інформація  більше  не  включається 
до 8-ї версії класифікації AJCС [12].

Інформація про анатомічну ділянку роз-
ташування пухлини (зокрема й поза шкі-
рою,  наприклад,  слизова  оболонка, 
кон’юнктива) та ступінь ураження навко-
лишньої шкіри від сонця є необхідною. 
Також  потрібно  вказати  тип  меланоми: 
поверхнево  поширена,  lentigo  maligna, 
акральна лентигінозна, вузлова меланома 
та ін. У рідкісних випадках меланома може 
походити з дермальних меланоцитів (ме-
ланома, що виникає з гігантського врод-
женого невуса, злоякісного синього неву-
са і spitzoid ураження) [13]. Атипові spitzoid 
пухлини слід диференціювати від spitzoid 
меланоми, оскільки вони не мають ме-
тастатичного потенціалу. У меланом цього 
типу прогностична значимість товщини 
пухлини та ураження лімфатичного вузла 
є сумнівними.

Молекулярна характеристика
Визначення цільових мутацій є обов’яз-

ковим  для  пацієнтів  із  резектабельною 
або нерезектабельною меланомою III чи 
IV стадії (I, A) і настійно рекомендується 
пацієнтам IIC стадії з високим ризиком, 
але не рекомендується для осіб із I та IIA-
IIB стадіями. Визначення BRAF-статусу 
є обов’язковим (I, А). Якщо меланома має 
мутацію BRAF WT на локусі V600 (BRAF 
клас I), необхідно провести секвенування 
локусів інших відомих незначних мутацій 
BRAF (BRAF клас II та III) і мутацій NRAS 
та c‑kit (II, C) [14]. Хоча на сьогодні не іс-
нує прийнятної таргетної терапії, асоційо-
ваної з цими мутаціями, це необхідно для 
глибшої ідентифікації пацієнтів з метою 
подальшого включення у клінічні дослі-
дження. Визначено мутації, характерні для 
певних підтипів меланоми [15]:

 • BRAF, CDKN2A, NRAS і TP53 –  мела-
нома шкіри;

 • BRAF, NRAS, NF1 та KIT –  акральна 
меланома (зустрічається з меншою часто-
тою, ніж меланома шкіри);

 • SF3B1 –  меланома слизової оболонки.
Незважаючи на дуже обмежене клінічне 

використання, рекомендується додатково 
визначати PD-L1, представлений як від-
соток позитивних клітин пухлини, для всіх 
резектабельних і нерезектабельних пухлин 
III та IV стадій (I, B) та мутаційне наван-
таження пухлини (IV, C) [16].

Стадіювання та оцінка ризику
Пацієнти з меланомою низького ризи-

ку метастазування (pT1a) не потребують 
додат кових досліджень. Пацієнтам з пух-
линами pT1b-pT4b необхідно провести 

ультразвукове дослідження регіонарних 
лімфатичних вузлів та/або комп’ютерну 
томографію перед хірургічним втручан-
ням та біопсією сторожового лімфатич-
ного вузла. Магнітно-резонансну томо-
графію головного мозку та позитронно- 
емісійну томографію/комп’ютерну томо-
графію  проводять тільки  для  пацієнтів 
з  меланомою  високого  ризику  (pT3b 
і вище; III, С). Для стадіювання краще ко
ристуватися 8ю версією класифікації 
AJCC [12].

Лікування локальної 
та місцевопоширеної хвороби

Алгоритм лікування пацієнтів з мелано-
мою I-III стадії представлений на рисун-
ку 1. Широке місцеве висічення пухлини 
на відстані 0,5 см виконують у разі мела-
номи  in situ,  1  см –  пухлин  товщиною 
до 2 мм, 2 см –  більших пухлин (II, B) [17]. 
Пацієнтам з акральною меланомою чи ме-
ланомою обличчя можна застосовувати 
модифіковане хірургічне лікування з мен-
шим відступом від пухлини технікою Mohs 
[18, 19].

При lentigo maligna променева терапія 
може бути альтернативою операційному 
лікуванню [20].

Променеве лікування меланоми як са-
мостійний  метод  розглядається  лише 
у рідкіс них паліативних випадках, коли 
операція неможлива через тяжкі супутні 
захворювання  пацієнта  (кінцева  стадія 
серцево- судинних захворювань, старечий 
вік тощо) чи коли імовірність ускладнень 
після  операції  є  занадто  високою. 

Вибіркова дисекція лімфатичних вузлів 
або первинне вибіркове опромінення ре-
гіонарних лімфатичних вузлів не показані 
(II, B) [21-24].

SNB рекомендована для точнішого ста-
діювання пухлин розміром pT1b (за 8-ю вер-
сією класифікації AJCC), тобто пухлин тов-
щиною  >0,8  мм  або  товщиною  <0,8  мм 
зі звиразкуванням (II, B) [25]. SNB не реко-
мендується при меланомах розміром pT1a 
[26]. SNB має здійснюватися лише у цен-
трах з досвідом виконання такого дослі-
дження [30]. Критерії якості SNB [31]:

 • огляд і порівняння результатів пер-
винного гістологічного дослідження і SNB 
рекомендується у тяжких випадках;

 • гістологічна оцінка SNB відповідно 
до клітинної морфології та імунного про-
філю первинного вогнища;

 • SNB  проводиться  одночасно  з  ре- 
резекцією країв меланоми, щоб уникнути 
модифікацій лімфовідтоку;

 • SNB та ре-резекція країв меланоми 
проводиться досвідченим хірургічним ко-
лективом;

 • позначення рубця під час консульта-
ції, бажано з фотодокументуванням;

 • застосування SPECT у разі невідомої 
локалізації  сторожового  лімфатичного 
вузла.

Пухлинне навантаження сторожового 
лімфатичного вузла оцінювали по-різно-
му, і всі оцінювальні методи додають точ-
ності прогнозу [32, 33]. Найчастіше вико-
ристовують метод встановлення MDLL 
за критеріями Роттердам, затвердженими 
EORTC [34-36]. MDLL 1 мм було викори-
стано як точку відсікання у клінічних до-
слідженнях, присвячених ад’ювантному 
лікуванню. Тому, хоч формально MDLL 
не  входить  до  8-ї  версії  класифікації 
AJCC, рекомендується вносити критерії 
EORTC/Роттердам у звітність про пух-
линне навантаження сторожового лімфа-
тичного вузла.

CLND для пацієнтів з ураженим сторо-
жовим  лімфатичним  вузлом  донедавна 
була стандартом лікування. Однак, зважа-
ючи на ускладнення рутинного застосу-
вання CLND, ця тактика більше не реко-
мендується (I, E) [39-41].

У разі ізольованого локального, регіонар-
ного, клінічно визначеного метастазу у лім-
фатичному вузлі показана його дисекція 
(III, C); видалення тільки клінічно зміне-
них лімфатичних вузлів є недостатнім [42].

Захворюваність на злоякісну меланому в Європі коливається в межах від 3‑5 (країни Середземномор’я) до 12‑35 (північні 
країни) на 100 тис. населення. Захворюваність на меланому постійно зростає протягом останніх 40 років з тенденцією 
до стабілізації смертності, крім чоловіків похилого віку [1]. Пік захворюваності на меланому припадає на вік 65 років [2]. 
Також спостерігається зростання співвідношення смертності до захворюваності у східноєвропейських країнах порівняно 
із країнами Західної Європи [3].

Cкорочення
AJCC –  Американський об’єднаний комітет з раку
BRAFi –  інгібітори протоонкогена B-Raf
CLND –  повна дисекція лімфатичних вузлів
CTLA-4 –  цитотоксичний T-лімфоцитасоційований антиген 4
DeCOG-SLT –  Дерматологічна об’єднана онкологічна група 

з дослідження селективної лімфаденектомії
EORTC –  Європейська організація з вивчення та лікування он-

кологічних захворювань
IO –  імунотерапія
MDLL –  максимальний діаметр найбільшого ураження
MEKi –  інгібітори мітогенактивованої протеїнкінази кінази 1

MSLT –  багатоцентрова селективна лімфаденектомія
NRAS –  протоонкоген NRAS
PD-1 –  білок програмованої клітинної смерті 1
PD-L1 –  ліганд рецептора програмованої клітинної смерті 1
SNB –  біопсія сторожового лімфатичного вузла
SND –  дисекція сторожових лімфатичних вузлів
SPECT –  однофотонна емісійна томографія
SRS –  стереотаксична променева хірургія
TKI –  інгібітори тирозинкінази
T-VEC –  талімоген лагерпарепвек
WT –  «дикий» тип мутації
УФ –  ультрафіолетовий

Рис. 1. Алгоритм лікування меланоми I-III стадії
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Пацієнти з резектабельними сателітни-
ми пухлинами або транзиторними метаста-
зами можуть бути кандидатами на опера-
цію, хоча поява високоефективної систем-
ної терапії зараз змінює такий підхід.

Пацієнтам з нерезектабельними сате-
літними пухлинами, транзиторними мета-
стазами або неоперабельними первинни-
ми  пухлинами  кінцівок  без  віддалених 
метастазів можна виконувати ізольовану 
перфузію кінцівки з використанням мел-
фалану та/або фактора некрозу пухлини 
(III, C).

Як засіб для альтернативного лікування 
T-VEC забезпечував кращий рівень трива-
лої відповіді на лікування порівняно з під-
шкірним  введенням  гранулоцитарного 
макрофагального колонієстимулювально-
го фактора, особливо у пацієнтів з мелано-
мою стадії IIIB/C, IVM1a (7-ма версія кла-
сифікації AJCC; I, B) [43, 44].

Такі методи місцевого лікування або по-
требують великих операцій, або викори-
стання онколітичних вірусів, і тому їх ма-
ють застосовувати досвідчені фахівці у від-
повідних центрах. Під час клінічних дослі-
джень також можуть бути запропоновані 
променева терапія, електрохіміотерапія, 
лазерне опромінення діоксидом вуглецю 
(СО2) або інша внутрішньопухлинна тера-
пія (V, D) [16, 45-47].

Ад’ювантна променева терапія для міс-
цевого контролю пухлини може розгляда-
тися у разі нерадикальної межі резекції 

lentigo maligna, резекції R1 або після резек-
ції об’ємної хвороби (III, B). Променева 
терапія не застосовується з ад’ювантною 
метою (III, D).

Терапія анти-PD-1-препаратами, ніво-
лумабом  (I,  A;  оцінка  за  ESMO-MCBS 
v1.1:  A),  пембролізумабом  (І,  A;  оцінка 
за ESMO-MCBS v1.1: A) або дабрафені-
бом/траметинібом (I, A; оцінка за ESMO-
MCBS  v1.1:  A)  є  кращими  варіантами 
ад’ювантного системного лікування.

Не рекомендуються як ад’ювантне ліку-
вання  інтерферон  альфа,  іпілімумаб, 
моно терапія BRAFi.

Лікування місцевопоширеної 
та метастатичної меланоми
Хірургічне або абляційне лікування 
резектабельної меланоми IV стадії

Деякі пацієнти з IV стадією мають ре-
зектабельні олігометастази. Хоча значен-
ня хірургічних або абляційних променевих 
методів у таких клінічних умовах не було 
підтверджено в перспективних досліджен-
нях ІІІ фази, доступні дані дослідження 
II фази [73]. Хірургічне видалення або SRS 
локо регіо нарного рецидиву чи поодино-
кого віддаленого метастазу слід розгляда-
ти у функціонально придатних пацієнтів 
(III, C). Хірургічне втручання залишаєть-
ся варіантом лікування для певної групи 
хворих, переважно в поєднанні з ад’ю-
вантною системною терапією (див. вище 
і таблицю).

Системне лікування нерезектабельної 
меланоми III та IV стадії

Імунотерапія та мішенева терапія забез-
печують помітне покращення виживаності 
порівняно з хіміотерапією. Незважаючи 
на прогрес у лікуванні запущених захво-
рювань, багато запитань залишаються без 
відповіді, а для більшості хворих на мела-
ному прогноз залишається поганим. Тому 
включення таких пацієнтів у клінічні до-
слідження залишається пріоритетом.

Алгоритми системного лікування мела-
номи IV стадії представлені на рисунках 2-5.

У пацієнтів з метастатичною меланомою 
необхідно визначати мутації BRAF V600 
у тканині метастазів (бажано) або в пер-
винній пухлині. Лікування має включати 
антитіла до PD-1 (пембролізумаб, ніволу-
маб), PD-1 та іпілімумаб для всіх пацієнтів 
та комбінацію інгібіторів BRAF і MEK для 
пацієнтів із мутацією BRAF (II, B). Інгі бі-
тори PD-1 у монотерапії або в поєднанні 
з іпілімумабом сьогодні є стандартом пер-
шої лінії лікування в усіх пацієнтів, неза-
лежно від їх BRAF-статусу (I, A).

Для пацієнтів з нерезектабельною пух-
линою стадії IIIB/C, IVM1a варіантом лі-
кування є T-VEC (I, B).

При BRAF-WT позитивних меланомах 
можливості другої лінії лікування дуже об-
межені, і слід обговорити включення таких 
пацієнтів до клінічних досліджень та/або 
персоналізацію терапії. Якщо перша лінія 
включала монотерапію анти-PD-1, друга 
лінія лікування може бути представлена 
іпілімумабом (II, B), а також іпілімума-
бом/ніволумабом (IV, B).

При BRAF-позитивних меланомах всі 
варіанти терапії, доступні для меланоми WT, 
теж можуть бути застосовані з додаванням 
інгібіторів BRAF/MEK, якщо вони не ви-
користовувались у першій лінії лікування.

У разі меланоми з мутацією NRAS через 
обмежену ефективність інгібіторів МЕК 
перша лінія імунотерапії ідентична ліку-
ванню меланоми WT.

Якщо участь у клінічних дослідженнях 
або зареєстровані нові препарати є недо-
ступними,  можна  застосовувати  цито-
токсичні препарати, такі як дакарбазин 
або темозоломід (II, C).

Для лікування метастазів у мозку нада-
ється перевага комбінації іпілімумаб/ніво-
лумаб  як  лікуванню  першої  лінії  також 
у пацієнтів без симптомів з позитивним 
BRAF-статусом  (III,  A).  Для  пацієнтів 
з невеликою кількістю безсимптомних ме-
тастазів  (<5-10),  необ’ємною  хворобою 
(<3 см) SRS є лікуванням першого вибору. 
У інших пацієнтів слід спочатку розгляну-
ти можливість системного лікування, за-
стосовуючи SRS у разі резистентності пух-
линних  вогнищ.  Для  пацієнтів,  у  яких 
системне лікування було невдалим, SRS 
можна розглядати як терапію порятунку, 
якщо  загальна  кількість  прогресуючих 
пухлинних вогнищ становить <5-10, а їх 
максимальний розмір <3 см.

Подальше спостереження, довгострокові 
наслідки та виживаність

Пацієнтів з меланомою слід проінструк-
тувати щодо уникнення сонячних опіків, 
тривалого  сонячного  чи  штучного  УФ-
опромінення.  Необхідно  наголосити 
на потребі регулярного самообстеження 
шкіри та периферичних лімфатичних вуз-
лів протягом усього життя (III, B). Пацієн-
ти мають також знати, що у членів їх сімей 
наявний підвищений ризик розвитку ме-
ланоми (III, B).

Під час подальшого спостереження про-
водять клінічний моніторинг з метою як-
найшвидшого виявлення рецидиву та до-
даткових пухлин шкіри, особливо вторин-
них меланом (III, B).

Немає консенсусу щодо оптимальної 
схеми спостереження, застосування візуа-
лізаційних обстежень чи аналізу крові для 
пацієнтів  після  хірургічного  видалення 
меланоми. Рекомендації варіюють від від-
відування через кожні 3 місяці протягом 
перших 3 років і через кожні 6-12 місяців 
надалі до відсутності організованого спо-
стереження.

Пацієнти  з  ураженими  сторожовими 
лімфатичними вузлами регулярно мають 
проходити ультразвукове дослідження.

Підвищення рівня сироваткового білка 
S100 є найточнішим маркером при спосте-
реженні за хворими на меланому, якщо 
взагалі  рекомендується  аналіз  крові 
(IV, D).
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Таблиця. Вибір тактики лікування хворих на меланому

Розташування метастазів, їх кількість Лікувальна тактика Рівень 
рекомендації

Мало транзиторних метастазів  
(pTXN2cM0)

Хірургічне видалення
T-VEC
Променева терапія, електрохіміотерапія

C
C
D

Численні транзиторні метастази
(>5, pTXN2cM0)

T-VEC
Системна терапія
Хіміоперфузія кінцівок
Електрохіміотерапія

B
C
C
D

Локорегіонарне ураження лімфатичних вузлів
(pTxN1a, 2a, N3a)

Розглянути можливість ад’ювантного лікування
Розглянути можливість участі в клінічному дослідженні

A
B

Локорегіонарне ураження лімфатичних вузлів
(pTxN1bN2b, N2c, 3)

Повне хірургічне видалення з ад’ювантним лікуванням
Опромінення у разі неповної резекції
Розглянути можливість участі в клінічному дослідженні

А
С

Солітарні метастази у центральній нервовій 
системі
(pTxNxM3)

SRS
Системне лікування
Нейрохірургічне видалення
Розглянути можливість участі в клінічному дослідженні 

B
В
С

Солітарний метастаз у легені, печінці, нирці 
чи інших органах  
(pTxNxM1)

Системне лікування
Хірургічне видалення
SRS
Розглянути можливість участі в клінічному дослідженні

A
С
С

Численні метастази  
(pTxNxM1a-1c)

Системна терапія
Розглянути можливість участі в клінічному дослідженні

A

Кісткові метастази з больовим синдромом  
(pTxNxM1a-1c)

Променева терапія
Кістково-модулювальні засоби
Розглянути можливість участі в клінічному дослідженні

B
С

Рис. 5. Алгоритм лікування меланоми з безсимптомними метастазами в головному мозку
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Меланома з безсимптомними метастазами в головному мозку

Додаткова SRS

Рис. 4. Алгоритм лікування 
неоперабельної NRAS-позитивної 

меланоми III-IV стадії

MEKi

Анти-PD-1 (I, A) 
Анти-PD-1/анти-CTLA-4 (I, A) 

T-VEC (I, B)

Клінічні дослідження 
Відновлення IO

Неоперабельна меланома III-IV стадії 
з мутацією NRAS 

Рис. 2. Алгоритм лікування 
неоперабельної меланоми з позитивною 

BRAF WT III-IV стадії

Анти-PD-1/анти-CTLA-4 (I, A) 
Анти-PD-1 (I, A) 

T-VEC (I, B)

Клінічне дослідження
Відновлення IO

Неоперабельна меланома III-IV стадії 
з позитивною BRAF WT-мутацією

Рис. 3. Алгоритм лікування неоперабельної BRAF-позитивної 
меланоми III-IV стадії
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з мутацією BRAF
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Для пацієнтів з ІТП* у яких захворювання рецидивує після терапії кортикостероїдами1

Час поглянути за межі імуносупресивної 
терапії для досягнення стійкої відповіді2-5

ельтромбопаг (у формі ельтромбопагу оламіну) 

Пероральна терапія один раз на день

U
A
/R
EV

/0
3.
20
20
/1
/2
79
88

РЕВОЛАД™ (REVOLADE™)

Важливо: перед використанням слід ознайомитися з Інструкцією для медичного застосування лікарського засобу. Склад: діюча речовина: ельтромбопаг; 1 таблетка містить 25 або 50 мг ельтромбопагу (у формі ельтромбопагу оламіну). Лікарська форма. Таблетки, 
вкриті плівковою оболонкою. Фармакотерапевтична група. Антигеморагічні засоби, системні гемостатики. Код АТX В02В Х05. Клінічні характеристики. Показання. Лікування пацієнтів із хронічною імунною (ідіопатичною) тромбоцитопенічною пурпурою (ІТП) 
віком від 1 року, які не піддаються лікуванню іншими лікарськими засобами (наприклад, кортикостероїдами, імуноглобулінами). Лікування тромбоцитопенії у дорослих пацієнтів із хронічним вірусним гепатитом С, якщо ступінь тромбоцитопенії є головним 
чинником, що заважає розпочати або обмежує можливість продовжувати оптимальну терапію на основі інтерферону. Лікування дорослих пацієнтів із набутою апластичною анемією тяжкого ступеня (ТАА), які не піддавалися попередній імуносупресивній терапії 
або важко піддавалися попередньому лікуванню та не підходять для трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин. Протипоказання. Гіперчутливість до ельтромбопагу або будь-якого іншого компонента препарату. Особливості застосування. Застосування 
ельтромбопагу може спричиняти порушення функції печінки і проявляти серйозний токсичний вплив на печінку, що може бути небезпечним для життя. Під час клінічних досліджень лікування ІТП із застосуванням ельтромбопагу за участю пацієнтів спостерігалося 
підвищення рівня аланінамінотрансферази (АЛТ), аспартатамінотрансферази (АСТ) та непрямого білірубіну. Ці порушення були легкими (ступінь 1-2), мали зворотний характер та не супроводжувалися клінічно значущими симптомами, які свідчили б про 
порушення функції печінки. Слід вимірювати рівні сироваткових АЛТ, АСТ та білірубіну перед початком лікування ельтромбопагом, через кожні 2 тижні під час корекції дози та щомісячно після стабілізації дозового режиму. Пацієнтам з ІТП та ураженням печінки 
лікування ельтромбопагом слід починати зі зниженої дози. При призначенні пацієнтам з порушенням функції печінки необхідний ретельний моніторинг. Тромботичні/тромбоемболічні ускладнення (ТЕУ) включали як венозні, так і артеріальні події. Більшість ТЕУ 
були несерйозними, їх усунули до кінця дослідження. Не спостерігалося жодних специфічних зв’язків між часом початку лікування та розвитком ТЕУ. Після припинення лікування ельтромбопагом у пацієнтів з ІТП може повторно виникнути тромбоцитопенія. У разі 
припинення терапії ельтромбопагом лікування ІТП рекомендується відновити згідно з наявними клінічними рекомендаціями. Кількість тромбоцитів слід перевіряти щотижня протягом 4 тижнів після припинення лікування ельтромбопагом. Діти. Зазначені 
особливості застосування ельтромбопагу для лікування ІТП необхідно враховувати у разі призначення препарату дітям. Спосіб застосування та дози. Лікування ельтромбопагом потрібно починати та проводити під наглядом лікаря, який має досвід лікування 
гематологічних захворювань або хронічного гепатиту С та його ускладнень. Режим дозування є індивідуальним і базується на кількості тромбоцитів у кожного пацієнта. Лікування пацієнтів із хронічною ІТП. Для досягнення та підтримки кількості тромбоцитів 
≥50 000/мкл необхідно застосовувати мінімальну ефективну дозу ельтромбопагу. Коригування дози базується на зміні кількості тромбоцитів. Не слід використовувати ельтромбопаг для нормалізації кількості тромбоцитів. У клінічних дослідженнях збільшення 
кількості тромбоцитів спостерігалося впродовж 1-2 тижнів терапії ельтромбопагом і зменшення їх кількості спостерігалося впродовж 1-2 тижнів після припинення застосування препарату. Дорослі пацієнти та діти віком від 6 до 17 років. Рекомендована 
початкова доза ельтромбопагу – 50 мг 1 раз на добу. Лікування пацієнтів східноазійського походження слід розпочинати зі зменшеної дози – 25 мг 1 раз на добу. Діти віком від 1 до 5 років. Рекомендована початкова доза ельтромбопагу – 25 мг 1 раз на добу. 
Моніторинг та коригування дози. Після початку лікування ельтромбопагом дозу потрібно коригувати так, щоб досягнути рівня тромбоцитів ≥50 000/мкл та підтримувати його для зниження ризику виникнення кровотеч. Не слід перевищувати дозу 75 мг на добу. 
Під час лікування ельтромбопагом необхідно регулярно контролювати показники печінкових ферментів і гематологічні показники та коригувати дозу ельтромбопагу. Розгорнутий аналіз крові, включаючи підрахунок кількості тромбоцитів і мазок периферичної 
крові, потрібно проводити щотижня до встановлення сталого рівня тромбоцитів (≥50 000/мкл щонайменше впродовж 4 тижнів). Після цього розгорнутий аналіз крові проводиться щомісяця. Застосовується найменша ефективна доза препарату для підтримки 
необхідного рівня тромбоцитів. Ельтромбопаг можна застосовувати додатково до інших лікарських засобів для лікування ІТП. Відповідно до клінічного стану слід коригувати дозу супутніх лікарських засобів для лікування ІТП з метою уникнення надмірного 
збільшення кількості тромбоцитів під час лікування ельтромбопагом. Перед кожним новим коригуванням дози слід зачекати щонайменше 2 тижні після попереднього коригування дози для того, щоб побачити відповідь тромбоцитів пацієнта на лікування. 
Стандартною кількістю ельтромбопагу для збільшення або зменшення добової дози є 25 мг на добу. Припинення лікування. Застосування ельтромбопагу слід припинити, якщо рівень тромбоцитів не підвищився до достатнього для уникнення клінічно значущої 
кровотечі після 4 тижнів лікування ельтромбопагом у дозі 75 мг 1 раз на добу. Періодично потрібно проводити клінічне обстеження пацієнта та приймати рішення про продовження лікування на індивідуальній основі. У пацієнтів з інтактною селезінкою слід оцінити 
можливість проведення спленектомії. Після припинення лікування можлива повторна поява тромбоцитопенії. Побічні реакції. Найбільш частими побічними реакціями (перенесеними принаймні 10% пацієнтів) будь-якого ступеня в дослідженнях лікування ІТП 
або вірусного гепатиту С були головний біль, анемія, зниження апетиту, безсоння, кашель, нудота, діарея, алопеція, свербіж, біль у м’язах, гіпертермія, втома, грипоподібні захворювання, астенія, озноб і периферичні набряки. При лікуванні ІТП. Дуже часто: 
назофарингіт, інфекції верхніх дихальних шляхів. Часто: риніт, парестезії, сухість очей, кашель, біль у ротоглотці, ринорея, нудота, діарея (дуже часто – у дітей з ІТП), виразковий стоматит, зубний біль, збільшення рівня АЛТ, АСТ та білірубіну крові, порушення 
функції печінки, висипання, алопеція, міалгія, судоми м’язів, біль у кістках, біль у спині, скелетно-м’язовий біль, менорагії, пірексія. При лікуванні ТАА. Дуже часто: безсоння, головний біль, запаморочення, кашель, задишка, біль у ротоглотці, ринорея, біль 
у животі, діарея, нудота, підвищений рівень трансаміназ, екхімоз, артралгія, м’язові спазми, біль у кінцівках, втома, фебрильна нейтропенія, пірексія. Часто: нейтропенія, інфаркт селезінки, перенасиченість залізом, знижений апетит, гіпоглікемія, підвищений 
апетит, неспокій, депресія, непритомність, сухість очей, свербіж очей, катаракта, жовтяниця очей, нечіткість зору, погіршення зору, плаваючі помутніння в склистому тілі, носова кровотеча, кровоточивість ясен, утворення пухирців на слизовій оболонці рота, 
блювання, дискомфорт у животі, біль у животі, запор, здуття живота, дисфагія, знебарвлення випорожнень, набряк язика, порушення моторики шлунково-кишкового тракту, метеоризм, підвищений рівень білірубіну крові (гіпербілірубінемія), жовтяниця, петехії, 
висипання, свербіж, кропив’янка, лущення шкіри, макульозні висипання, біль у спині, міалгія, біль у кістках, хроматурія, астенія, периферичні набряки, озноб, нездужання, підвищення рівня креатинінфосфокінази в крові. Упаковка. По 7 таблеток у блістері 
з поліаміду/алюмінієвої фольги/полівінілхлориду. По 4 блістери (для таблеток по 25 мг) або по 2 блістери (для таблеток по 50 мг) у картонній коробці. Категорія відпуску. За рецептом. Револад Р.П. UA/11300/01/01;  UA/11300/01/02., Наказ МОЗ № 914 від 29.12.2015. 
Зміни від 17.01.2020.

* ІТП — імунна тромбоцитопенія.

Література: 1. Інструкція з медичного застусовання лікарського засобу Револад. Інформація представлена в скороченому вигляді, повний обсяг міститься в інструкції для медичного застосування лікарського засобу Ревалад.  
2. Trotter P1,2, Hill QA3. Immune thrombocytopenia: improving quality of life and patient outcomes. Patient Relat Outcome Meas. 2018 Nov 27;9:369-384. 3. Bohn JP1, Steurer M1. Current and evolving treatment strategies in adult immune thrombocytopenia. Memo. 2018;11(3):241-246. 
doi: 10.1007/s12254-018-0428-7 4. Wong RSM1, Saleh MN2, Khelif A3, Salama A4, Portella MSO5, Burgess P6, Bussel JB7. Safety and efficacy of long-term treatment of chronic/persistent ITP with eltrombopag: final results of the EXTEND study. Blood. 2017 Dec 7;130(23):2527-2536. 5. http://
www.revolade.com/

Дана інформація призначена виключно для використання медичними та фармацевтичними працівниками. Дана інформація підлягає розповсюдженню в місцях медичних чи фармацевтичних виставок, семінарів, конференцій та інших 
заходів чи прямої передачі медичним та фармацевтичним працівникам. Розповсюдження інформації будь-яким іншим чином, який відкриває доступ до неї невизначеного кола осіб, заборонено. Матеріал підготовлено у відповідності 
до вимог локального законодавства, а також внутрішньої політики та процедур груп компаній Новартіс.
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Ви можете повідомити про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарського засобу представника заявника за телефоном, електронною адресою або за допомогою сайту:
+38 (044) 389 39 33; drugs_safety.ukraine@novartis.com; www.sandoz.ua.
Представництво компанії «Новартіс Фарма Сервісез АГ» в Україні. Адреса: 04073, пр-т. Степана Бандери 28-А (літера Г), тел.: +38 (044) 389 39 30, факс: +38 (044) 389 39 33
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Ельтромбопаг –  агоніст юкстамембранного домену ре-
цепторів тромбопоетину, який активує сигнальні шляхи 
JAK/STAT, AKT, MAPK, що аналогічно до ефекту тром-
бопоетину. Проте за своєю структурою ельтромбопаг від-
різняється від ендогенного тромбопоетину, це дозволяє 
йому неконкурентно зв’язуватися з рецептором через 
трансмембранний домен та ініціювати сигнальний каскад. 
У результаті це призводить до проліферації та диференціа-
ції мегакаріоцитів і, як насідок, –  до продукції більшої 
кількості тромбоцитів [2].

Ефективність застосування ельтромбопагу вперше була 
оцінена у досліджені за участю дорослих пацієнтів з хро-
нічною імунною тромбоцитопенією. J.B. Bussel та співавт. 
опублікували  у  2007  р.  результати  дослідження 
NCT00102739, у якому показали ефективність та безпеку 
ельтромбопагу у хворих з рефрактерною хронічною імун-
ною тромбоцитопенією. Препарат чинив дозозалежний 
ефект на збільшення кількості тромбоцитів при мінімаль-
ній частоті побічних явищ. Було відзначено зниження 
потреби у супровідній терапії та покращення якості жит-
тя пацієнтів [3]. Цей результат став підґрунтям для схва-
лення у 2008 р. Управлінням з контролю якості харчових 
продуктів і лікарських препаратів США ельтромбопагу 
для лікування дорослих з хронічною імунною тромбоци-
топенією. Подальше вивчення використання ельтромбо-
пагу  в  цієї  категорії  хворих  у  подвійному  сліпому 
плацебо- контрольованому дослідженні ІІІ фази RAISE 
показало, що у 70-80% випадків ельтромбопаг сприяв 
збільшенню кількості тромбоцитів і зниженню частоти 
та тяжкості кровотеч [4].

За даними J.B. Bussel та співавт. (2009), 18 пацієнтів 
не завершили участь у дослідженні у зв’язку зі збільшен-
ням кількості тромбоцитів ≥200×109/л. Першочерговий 
результат –  збільшення кількості тромбоцитів ≥50×109/л 
до 43-го дня дослідження –  був досягнутий у 59% (n=43) 
хворих, які отримували ельтромбопаг, і 16% (n=6) хворих 
групи плацебо (відносний ризик –  ВР –  9,61; 95% довір-
чий інтервал –  ДІ –  3,31-27,86; p<0,0001). У пацієнтів, які 
отримували ельтромбопаг, зафіксовано значно вищу від-
повідь на лікування протягом усього дослідження (6 тиж-
нів) порівняно з групою плацебо (ВР 8,79; 95% ДІ 3,54-
21,86; p<0,0001). Медіана кількості тромбоцитів зростала 

до ≥53×109/л на 15-ту добу при застосуванні ельтромбопа-
гу, цей ефект підтримувався протягом усіх 6 тижнів дослі-
дження (рис. 1). На 43-й день медіана кількості тромбо-
цитів у хворих, у яких отримано відповідь на лікування 
ельтромбопагом (n=43), становила ≥144×109/л (IQR92,5-
268,0). Зміна середньої частки приросту від базового по-
казника при включенні у дослідження, проілюстрована 
на рисунку 1, свідчить про стійкий і виражений ефект 
ельтромбопагу порівняно з плацебо [3].

Через 1 тиждень після завершення лікування кількість 
тромбоцитів залишалася ≥50×109/л у 51% (n=31) хворих. 
Здебільшого кількість тромбоцитів поверталась до базо-
вих показників протягом 2 тижнів після припинення лі-
кування (рис. 1). Відповідь на терапію ельтромбопагом 
відзначалася незалежно від віку, наявності іншої супро-
відної терапії, спленектомії в анамнезі чи базової кілько-
сті тромбоцитів <15×109/л (рис. 2) [3].

Значно менша частка пацієнтів, які отримували ель-
тромбопаг, мала геморагічні ускладнення протягом 43 днів 

дослідження порівняно з групою плацебо –  39 (n=20) 
проти 60% (n=18) відповідно (ВР 0,27; 95% ДІ 0,09-0,88; 
p=0,029; рис. 3) [3].

Частка хворих, у яких розвинулося щонайменше одне 
ускладнення протягом лікування, становила 59% (n=45) 
у  групі ельтромбопагу  та 37% (n=14) у  групі плацебо. 
Найчастіше фіксували геморагічні ускладнення, головний 
біль і назофарингіт. Частота ускладнень 3-4 ступеня тяж-
кості та таких, які призвели до припинення участі у до-
слідженні, була однаковою в обох групах [3].

Застосування ельтромбопагу у дітей з хронічною імун-
ною тромбоцитопенією вивчали у рандомізованих бага-
тоцентрових  плацебо-контрольованих  дослідженнях 
PETIT (NCT00908037) та PETIT2 (NCT01520909) [5, 6]. 
В основну групу увійшли хворі віком від 1 до 17 років 
з тривалістю хронічної імунної тромбоцитопенії 6 місяців 
і довше, кількістю тромбоцитів на момент включення 
<30×109/л та проведеною щонайменше однією лінією те-
рапії.

Дизайн дослідження ІІ/ІІІ фази PETIT (Eltrombopag in 
Pediatric Patientswith Thrombocytopenia from Chronic ITP) 
включав три частини та охоплював 22 центри 6 країн. 
У дослідження залучено невелику кількість хворих (n=15; 
по 5 пацієнтів у кожній віковій групі). Протягом 24 тижнів 
відбувався підбір дози препарату з наступним включен-
ням ще 67 хворих у 7-тижневу рандомізовану подвійну 
сліпу плацебо-контрольовану частину дослідження, після 
якої терапію можна було продовжити загалом до 24 міся-
ців [5].

PETIT2 –  дослідження ІІІ фази, яке складалося з двох 
частин і включало 38 центрів з 12 країн. Перша частина 
дослідження (рандомізована подвійна сліпа плацебо -
контрольована)  тривала  13  тижнів,  друга  частина –  
24 тижні, протягом яких всі пацієнти отримували ель-
тромбопаг [6].

За результатами PETIT та PETIT2 застосування ель-
тромбопагу сприяло покращенню показників тромбоци-
тів у крові, зниженню вираженості геморагічної симпто-
матики, зменшенню потреби у супровідній терапії при 
хронічній  та  персистивній  імунній  тромбоцитопенії 
(табл.). Загалом ельтромбопаг характеризувався хорошою 
переносимістю та безпекою.

Супутню  терапію  в  дослідженні  PETIT  проводили 
у 27% (n=12) пацієнтів групи ельтромбопагу та 55% (n=12) 
групи плацебо. Так, імуноглобулін внутрішньовенно от-
римували  13%  (n=6)  учасників  групи  ельтромбопагу 
та 36% (n=8) групи плацебо, кортикостероїди –  9 (n=4) 
та 32% (n=7); анти-D-терапію –  7 (n=3) та 9% (n=2); він-
кристин або вінбластин –  0 (n=0) та 5% (n=1) відповідно. 
У 78% (n=35) пацієнтів, які отримували ельтромбопаг 
у подвійній сліпій частині, необхідне було підвищення 
дози препарату (у 34% (n=22) ескалація дози відбувалась 
до максимально дозволеної –  75 мг/добу). Зниження до-
зування було показане 11% (n=5) учасників. Щонайменше 
одна модифікація дози була виконана у 89% (n=58) хво-
рих, цей показник був зіставним у всіх вікових групах [5].

Ельтромбопаг – ефективний і безпечний засіб 
для лікування хронічної тромбоцитопенії

Імунна тромбоцитопенія –  ізольоване зменшення кількості тромбоцитів <100×109/л за відсутності основної 
причини. Вона є найчастішою аутоімунною цитопенією у дітей. Більшість дітей з імунною 
тромбоцитопенією не має значущої геморагічної симптоматики та спонтанно одужує протягом 12 місяців 
після встановлення діагнозу. Проте можливий розвиток хронічної імунної тромбоцитопенії, 
що спостерігається у менше ніж 25% хворих, з виникненням значущої геморагічної симптоматики, 
яка потребує тривалої терапії, чи її ризику. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура у дорослих 
характеризується підвищеною деструкцією тромбоцитів при їх субоптимальному синтезі. Терапевтичні 
опції включають ритуксимаб, агоністи рецепторів тромбопоетину та спленектомію [1].

Продовження на стор. 30.
Рис. 1. Вплив терапії на медіану кількості тромбоцитів (А) та середню 
зміну кількості тромбоцитів (Б), що визначали під час кожного візиту
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Рис. 2. Відповідь на лікування ельтромбопагом: А –  частка пацієнтів, 
у яких досягнута відповідь на лікування; Б –  кількість попередніх 
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Таблиця. Результати досліджень PETIT та PETIT2 [1, 5, 6]

PETIT PETIT2

Ельтром-
бопаг, % 

Плаце-
бо, %

Ельтром-
бопаг, % 

Плаце-
бо, %

Тромбоцитарна відповідь* 62 32 75 21

Стійка відповідь** 36 0 41 3

Потреба у терапії 
порятунку*** 13 50 19 24

Можливість 
припинити чи зменшити 
супровідну терапію 

23 – 46 –

Клінічно значущі геморагічні 
ускладнення 2-4 ступеня 
тяжкості

9 32 5 7

* Кількість тромбоцитів ≥50×109/л без призначення терапії порятунку протягом 8‑43‑го дня 
у PETIT та 1‑12‑го тижня у PETIT2; ** кількість тромбоцитів ≥50×109/л без застосування терапії 
порятунку у ≥60% хворих протягом 2‑6‑го тижня у дослідженні PETIT та ≥6 тижнів протягом 
5‑12‑го тижня у дослідженні PETIT2; *** тільки в групі ельтромбопагу.
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Кількість тромбоцитів починала зростати після одного 
тижня лікування ельтромбопагом. Принаймні однократ-
не збільшення кількості тромбоцитів ≥50×109/л без при-
значення терапії порятунку протягом 1-6 тижнів спосте-
реження було зафіксоване у 62% (n=28) хворих основної 
групи та у 32% (n=7) групи плацебо (ВР 4,31; 95% ДІ 
1,39-13,34; p=0,011). Зазначений ефект був однаково ви-
раженим незалежно від віку. Частка хворих, у яких досяг-
нуто відповідь на лікування ельтромбопагом, збільшува-
лася  від  початку  лікування  до  6-го  тижня  порівняно 
з тими, хто отримував плацебо (рис. 4). У відкритій части-
ні дослідження тривалий ефект спостерігався тільки в гру-
пі ельтромбопагу (рис. 5) [5].

Терапія порятунку знадобилась 6 (13%) хворим, які 
отримували ельтромбопаг, та 11 (50%) з групи плацебо 
(ВР 0,1; 95% ДІ 0,04-0,49; p=0,002). Клінічно значущі 
кровотечі  (2-4  ступеня  тяжкості)  відмічались  у  27% 
(n=12) пацієнтів основної групи та 59% (n=13) –  кон-
трольної (ВР 0,21; 95% ДІ 0,06-0,72; p=0,013). Епізоди 
кровотеч виявляли приблизно з однаковою частотою 
в обох групах при включенні пацієнтів у дослідження, 
проте на 7-му тижні цей показник був значно меншим 
у групі ельтромбопагу, ніж у групі плацебо (31 та 82% 
відповідно) [5].

Побічні явища, які були зафіксовані під час подвійної 
сліпої частини дослідження в групі ельтромбопагу, вклю-
чали головний біль, інфекції верхніх дихальних шляхів 
та діарею. Побічні явища 3-4 ступеня тяжкості були задо-
кументовані в 11% (n=5) хворих, які отримували ельтром-
бопаг,  та  у  19%  (n=4) –  плацебо.  Випадків  летальних 
ускладнень не було [5].

Відкриту фазу дослідження PETIT завершили 57 хво-
рих, дані шестимісячного спостереження були доступни-
ми у 51 випадку. Середньодобова доза була вищою порів-
няно з такою у попередньому подвійному сліпому дослі-
дженні. Відмічено, що 81% пацієнтів (n=54; з 67 включе-
них у дослідження) досягли щонайменше однократно 
кількості тромбоцитів ≥50×109/л, а в 43% (n=29) отримано 
тривалу відповідь (понад 12 з 24 тижнів проведеного лі-
кування). Терапія порятунку застосована у 16 (24%) хво-
рих. З 13 хворих, що брали участь у відкритій частині 
та окрім ельтромбопагу отримували супровідну терапію, 
у 23% (n=3) її дозу було знижено, а ще у 23% (n=3) –  ви-
користання припинено. У 2 пацієнтів терапія ельтромбо-
пагом була припинена через значне (більш ніж у 3 рази) 
збільшення рівня аланінамінотрансферази, після чого 
відмічено нормалізацію показників трансаміназ [5].

У дослідження PETIT2 включили більше, ніж у PETIT, 
дітей з хронічною імунною тромбоцитопенією (рис. 2, 3). 
На початку дослідження 78% (n=72) пацієнтів отримува-
ли щонайменше два види лікування з приводу досліджу-
ваної гематологічної патології. Щонайменше однократне 
збільшення кількості тромбоцитів ≥50×109/л без призна-
чення терапії порятунку тривалістю ≥6 тижнів протягом 
5-12-го тижня спостереження відмічено у 40% (n=25) 
хворих  основної  групи  та  у  3%  (n=1)  групи  плацебо 
(ВР 18,0; 95% ДІ 2,3-140,9; p=0,0004). Цей ефект мав од-
накову вираженість у всіх вікових групах. У подвійній 
сліпій частині дослідження у значно більшої частки паці-
єнтів досягнуто відповіді на лікування ельтромбопагом 
порівняно  з  плацебо  протягом  1-6-го  тижня  (ВР  8,3; 
95% ДІ 2,7-25,1; p=0,00018) та 1-12-го тижня (ВР 11,7; 
95% ДІ 4,0-34,5; p<0,0001; рис. 6) [6].

Середня максимальна тривалість відповіді на лікуван-
ня протягом подвійної сліпої частини була значно біль-
шою у групі ельтромбопагу, ніж плацебо (рис. 7). Частка 
пацієнтів, які потребували терапії порятунку, становила 
19 (n=12) та 24% (n=7) відповідно (р=0,032). Протягом 
дослідження жодного випадку кровотеч 4 ступеня тяж-
кості не спостерігалось, кровотечі 3 ступеня тяжкості від-
мічені у 3 пацієнтів групи плацебо, а в групі ельтромбо-
пагу відсутні [6].

У відкритій частині дослідження PETIT2 медіана кіль-
кості тромбоцитів ≥50×109/л спостерігалась протягом дов-
шого часу. Щонайменше однократне досягнення показ-
ника ≥50×109/л протягом 24 тижнів відмічено у 80% (n=70) 
випадків. Призначення терапії порятунку знадобилось 
13% (n=11) хворих. Випадки геморагічних ускладнень 
3-4 ступеня тяжкості не відмічались. У 9 з 15 хворих, які 
отримували супровідну терапію на початку включення 
у відриту частину, зменшили дозу або припинили її засто-
сування [6].

Побічні явища протягом подвійної сліпої частини від-
мічені у 81% (n=51) пацієнтів, які отримували ельтром-
бопаг, та у 72% (n=21) групи плацебо. Для основної гру-
пи більш характерними були назофарингіт, риніт, інфек-
ції верхніх дихальних шляхів і кашель, для контрольної –  
носові  кровотечі,  біль  у  верхніх  відділах  живота, 
головний  біль  та  нудота.  Побічні  явища  3-4  ступеня 
тяжкості зафіксовані у 5% (n=3) дітей, які отримували 
ельтромбопаг, та 28% (n=8) у групі плацебо. Найбільш 
характерним побічним явищем, що пов’язане з застосу-
ванням досліджуваного препарату та спостерігалось у 8% 
(n=5) випадків, було підвищення рівня амінотрансфераз 
більш ніж у 3 рази (як і у дослідженні PETIT). У відкри-
тій частині дослідження PETIT2 відмічено такі самі тен-
денції, як і в подвійній сліпій, побічні явища зафіксова-
ні у 79% (n=69) хворих, з них 3-4 ступеня тяжкості –  у 9% 
(n=8). Підвищення концентрації амінотрансфераз ви-
явлено у 7% (n=6) хворих [6].

Висновки. Лікування хронічної тромбоцитопенії може 
включати застосування ельтромбопагу. Його ефективність 
та безпека доведена як у дорослих з ідіопатичною тром-
боцитопенічною пурпурою, так  і у дітей з персистив-
ною чи хронічною імунною тромбоцитопенією. За дани-
ми https://clinicaltrials.gov, зараз у світі тривають 45 дослі-
джень, які присвячені різним аспектам та показанням 
до застосування ельтромбопагу.
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Ельтромбопаг – ефективний і безпечний засіб 
для лікування хронічної тромбоцитопенії

Рис. 7. Медіана кількості тромбоцитів протягом подвійної сліпої (А) 
та відкритої (Б) частин дослідження PETIT2
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Конференція

Створення ESMO посібника для паці-
єнтів є важливим інструментом для нала-
годження діалогу між лікарем, пацієнтом 
і його родичами, підвищення рівня довіри 
між  суб’єктами  лікувального  процесу. 
Пильність пацієнта дає можливість своє-
часно виявити побічні явища, пов’язані 
з імунотерапією, та провести їх ефективну 
корекцію.

? Яка роль імунної системи при онколо
гічній патології?

Функція імунної системи полягає у за-
хисті людського організму від чужорідних 
агентів, у тому числі патогенних мікроор-
ганізмів та ракових клітин. За нормальних 
умов імунна відповідь включає такі послі-
довні механізми: розпізнавання потенцій-
но шкідливих агентів, активація клітинно-
го та гуморального імунітету, атака проти 
аномальної клітини, припинення атаки 
після нейтралізації чужорідного агента. 
Крім фізичних і хімічних імунних бар’єрів, 
захист організму здійснюється за допомо-
гою різних типів лейкоцитів (нейтрофілів, 
базофілів,  еозинофілів,  моноцитів, 
Т-клітин,  В-клітин,  природних  кілерів 
і макрофагів). Слід також відрізняти врод-
жену імунну відповідь, яка є швидкою, але 
неспецифічною, та набуту, яка є значно 
повільнішою, проте специфічною та більш 
дієвою проти конкретного чужорідного 
агента. Саме набута імунна відповідь є точ-
кою ефективного терапевтичного впливу 
при лікуванні деяких форм раку.

Розвитку більшості ракових пухлин за-
побігає  знищення  аномальних  клітин 
імунною системою. Проте ракові клітини 
виробили кілька шляхів уникнення цього 
руйнівного впливу: приховування своєї 
ідентичності (через зниження експресії 
поверхневих  пухлинних  антигенів,  що 
ускладнює механізм розпізнавання ано-
мальних клітин), створення бар’єра (екс-
пресія поверхневих протеїнів, які здатні 
інактивувати  імунні  клітини),  вплив 
на інші клітини (призводить до вивіль-
нення речовин, що пригнічують  імунні 
клітини та сприяють проліферації ракових 
клітин).

? Як імунотерапевтичні засоби впливають 
на імунну систему та ракові клітини?

Механізм дії імунних онкологічних пре-
паратів полягає у підвищенні здатності при-
родної протиракової імунної відповіді зни-
щувати ракові клітини (Kamta et al., 2017). 
Виділяють пасивну й активну імунотерапію. 
Пасивна імунотерапія сприяє підвищенню 
власної імунної відповіді організму (напри-
клад,  ІКТ),  активна –  спрямовує  імунні 
клітини  на  розпізнавання,  атакування 
та пригнічення ракових клітин (наприклад, 
протиракові  вакцини).  Сьогодні  більш 
успішним напрямом є пасивна імунотера-
пія, зокрема застосування ІКТ.

Імунні контрольні точки забезпечують 
природний захист організму від аутоімунних 
механізмів для запобігання пошкодженню 
здорових клітин. Однак контрольні точки 
можуть перешкоджати розпізнаванню, ата-
куванню та руйнуванню ракових клітин.

У  сучасній  клінічній  практиці  засто-
совують два типи ІКТ: інгібітори білка 4, 
асоційованого  з  цитотоксичними 

Т-лімфо цитами  (CTLA-4)  та  інгібітори 
білка/ліганду  програмованої  клітинної 
смерті 1 (PD-1/PD-L1). CTLA-4 –  це про-
теїн,  який  синтезується  Т-клітинами 
на ранніх стадіях імунної відповіді у лім-
фоїдних органах. Він інактивує Т-клітини 
для запобігання надмірній імунній відпо-
віді та небажаному аутоімунному процесу. 
Блокування CTLA-4 дозволяє посилити 
протипухлинну імунну відповідь (Boutros 
et al., 2016). PD-1 –  це спеціалізована мо-
лекула, яка регулює активність Т-клітин 
уже після того, як вони досягли місця пух-
линного ураження. Блокування зв’язуван-
ня PD-1 («замок») з PD-L1 («ключ») по-
довжує, а  інколи навіть може посилити 
протипухлинну імунну відповідь. PD-1/
PD-L1 –  це механізм, який дозволяє запо-
бігти аутоімунному пошкодженню власних 
клітин після того, як імунні клітини вико-
нали своє завдання. Проте ракові клітини 
здатні обернути цей механізм на свою ко-
ристь,  пригнічуючи  імунну  відповідь 
(Boutros et al., 2016).

Сьогодні для використання у клінічній 
практиці затверджено препарати іпіліму-
маб (інгібітор CTLA-4), ніволумаб, пемб-
ролізумаб (інгібітори PD-1), атезолізумаб, 
авелумаб, дурвалумаб (інгібітори PD-L1) 
та комбінацію іпілімумаб + ніволумаб.

? Які відмінності між імунотерапевтич
ними лікарськими засобами, хіміоте

рапевтичними та таргетними препаратами?
Усі напрями лікування раку (імунотерапія, 

хіміотерапія, таргетна терапія) зумовлюють 
побічні ефекти, проте вони є різними і потре
бують диференційованого підходу.

Хіміотерапія спрямована на пряме зни-
щення ракових клітин чи пригнічення їх по-
ділу. Хіміопрепарати призначені для впливу 
лише на ракові клітини, які діляться та роз-
множуються швидше, ніж здорові клітини 
організму, проте ця селективність є недо-
сконалою. Наприклад, клітини кісткового 
мозку, слизового епітелію кишечнику та во-
лосяних фолікулів також характеризуються 

швидким відновленням, що пояснює при-
роду частих побічних ефектів хіміотерапії: 
панцитопенії, гастроінтестинальних розла-
дів (нудоти, блювання, діареї), випадання 
волосся. Після закінчення курсу хіміотера-
пії та відновлення нормальних клітин по-
бічні ефекти зникають.

Таргетна терапія використовується для 
лікування деяких типів раку у відібраної 
за молекулярними характеристиками пух-
лин групи пацієнтів. Як і інші види лікуван-
ня раку, таргетна терапія супроводжується 
розвитком побічних ефектів, що залежать 
від мішені препарату. Най часті шими побіч-
ними ефектами є діарея, ураження печінки, 
шкіри, серцево-судинної системи. Врахо-
вуючи те, що більшість таргетних препара-
тів впроваджені порівняно недавно, не ви-
стачає  даних  щодо  віддалених  побічних 
наслідків такого лікування.

На відміну від хіміо- та таргетних пре-
паратів, імунотерапевтичні засоби діють 
опосередковано. Побічні ефекти імуноте-
рапії зумовлені різними формами імунних 
реакцій.  ІКТ  можуть  провокувати  різні 
імунно-опосередковані реакції у вигляді 
аутоімунних проявів.

? Які побічні ефекти імунотерапії мож
ливі?

Здебільшого побічні ефекти лікування ікт 
є легкими та зворотними, якщо пацієнт своє
часно звернувся за медичною допомогою.

Імунно-опосередковані побічні ефекти 
(ІПЕ) можуть розвиватися з боку будь-
яко го органа, найчастіше шкіри, товстої 
кишки, легенів, печінки та ендокринних 
залоз (Haanen et al., 2017). При виникнен-
ні будь-яких симптомів слід негайно звер-
нутися до свого онколога, який зможе за-
безпечити  ретельний  моніторинг  стану 
хворого та контроль за побічними ефекта-
ми. ІПЕ можуть виникнути як під час лі-
кування,  так  і  після  його  закінчення. 
Онколога слід повідомити про розвиток 
таких побічних явищ: підвищена втомлю-
ваність,  висип  та  свербіж  шкіри, 

гастроінтестинальні  розлади  (сильний 
абдомінальний  біль,  діарея,  особливо 
за наявності крові та слизу у випорожнен-
нях),  ознаки  порушення  функції  ендо-
кринних залоз (втома, втрата маси тіла, 
нудота, блювання, надмірна спрага, підви-
щений апетит), задишка, кашель, голов-
ний біль, біль чи слабкість у м’язах, оні-
міння кінцівок, болючість і набряк сугло-
бів, лихоманка невідомого генезу, схиль-
ність до появи синців, погіршення зору.

Побічні ефекти на тлі прийому ІКТ за-
звичай виникають досить рано (протягом 
перших 3 місяців лікування), проте перші 
прояви можливі навіть через кілька днів 
після початку терапії чи через 1 рік після 
її закінчення (Haanen et al., 2017). Вва жа-
ється, що часовий діапазон ІПЕ відобра-
жає еволюцію імунної відповіді організму 
на рак, яка в результаті застосування ІКТ 
посилюється. Можлива надмірна актива-
ція імунної відповіді та розвиток аутоімун-
них процесів.

Загалом небажані явища з боку шкіри 
асоціюються з прийомом ІКТ обох типів, 
тоді як гастроінтестинальні прояви часті-
ше виникають при використанні інгібіто-
рів CTLA-4, а симптоми ураження легенів 
і щитоподібної залози –  інгібіторів PD-1 
(Haanen et al., 2017). Гепатотоксичність 
зустрічається рідше, її частота приблизно 
однакова при застосуванні ІКТ обох груп.

Побічні ефекти будь-якої терапії раку 
класифікують  за  тяжкістю  симптомів 
на 4 ступені. Критерії оцінки для кожного 
побічного явища відрізняються. Наприк-
лад, розглянемо ступені тяжкості найбільш 
поширеного  побічного  ефекту  ІКТ –  
шкірного висипу:

 • ступінь  1 –  висип  займає  площу 
<10% поверхні тіла з симптомами або без 
них;

 • ступінь  2 –  висип  займає  площу 
<10-30% поверхні тіла з симптомами, які 
впливають на звичний спосіб життя, або 
без них;

 • ступінь  3 –  висип  займає  площу 
>30%  поверхні  тіла  з  симптомами,  які 
впливають на здатність до догляду за со-
бою, або без них;

 • ступінь  4 –  висип  займає  площу 
>30% поверхні тіла з супутнім інфікуван-
ням чи іншим ускладненням, що потребує 
негайної госпіталізації пацієнта.

? Які розроблено методи корекції побіч
них ефектів імунотерапії?

При появі побічних ефектів ступенів 1 та 2 
проводять  симптоматичне  лікування  без 
припинення чи переривання основної тера-
пії. При наявності стійких симптомів ступе-
ня 2 пацієнту можуть рекомендувати пропу-
стити прийом однієї чи кількох доз імуно-
препарату, а також проводять симптоматич-
не лікування. Розвиток побічних ефектів 
ступенів 3 та 4 є підставою для припинення 
імунотерапії  та  направлення  хворого 
до вузько го спеціаліста (наприклад, при ура-
женні шкіри –  до дерматолога; рис.).

Важливо наголосити на тому, що побічні 
ефекти, які потребують припинення основ-
ного лікування, виникають відносно рідко. 
Ранні  дані  свідчать,  що  застосування 
системних кортикостероїдів чи сильніших 
імуносупресорів не вплине та те, як пухли-
на реагуватиме на введення ІКТ. Так само 
відміна ІКТ не призведе до погіршення від-
повіді на лікування (Champiat et al., 2016).

За матеріалами: Immunotherapy-related side 
effects. ESMO Patients Guide, 2017.

Переклала з англ. Ілона Цюпа

Побічні ефекти імунотерапії
Відповіді на найпоширеніші запитання

Експертна група Європейського товариства медичної онкології (European Society for Medical Oncology, ESMO) у 2017 р. 
розробила посібник, призначений допомогти онкологічним пацієнтам і їх родинам зрозуміти природу побічних ефектів 
імунотерапії, а також побудувати оптимальну стратегію з мінімізації токсичності сучасних методів імунотерапії 
(зокрема, інгібіторів контрольних точок –  ІКТ). За основу документа взяті клінічні настанови ESMO щодо ведення 
пацієнтів з проявами токсичності внаслідок імунотерапії, які базуються на доказах, отриманих у результаті недавніх 
клінічних досліджень, і висновках провідних експертів.

ЗУ

Рис. Принципи лікування побічних ІПЕ
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* При деяких ІПЕ лікування можна відновити після зменшення вираженості симптомів.
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ

ОНКОЛОГІЯ
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

ОГЛЯД

НА ДУМКУ ЕКСПЕРТА

КОНФЕРЕНЦІЯ

ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

Конференція
У засіданні взяли участь народні депу-

тати України, представники Офісу Прези-
дента України, Кабінету Міністрів Укра-
їни,  Міністерства  охорони  здоров’я 
України, Національної академії медичних 
наук України (НАМН), інших централь-
них і місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, міжна-
родних організацій, професійних медич-
них асоціацій, провідні науковці та лікарі- 
практики з усіх регіонів України, а також 
представники громадськості.

Слухання  відкрила 
заступниця Голови 
В ер х о в н о ї  Р а д и 
Ук р а ї н и  О л е н а 
кондратюк,  яка  на-
голосила на актуаль-
ності проблеми он-
кологічної допомоги 
в Україні та предста-
вила  деякі  статис-

тичні дані.
–  Щорічно у світі онкозахворювання 

виявляють у понад 35 млн осіб. Рак є другою 
за частотою причиною смерті –  щороку ця 
хвороба  забирає  близько  10  млн  людей. 
Сьогодні в Україні на обліку перебувають 
понад 1 млн пацієнтів із злоякісними ново-
утвореннями, з них майже 6 тис. –  діти. 
Щороку понад 137 тис. громадян нашої кра-
їни дізнаються, що мають онкологічне за-
хворювання. Кожен рік ця хвороба забирає 
близько 64 тис. українців, понад 30% з них –  
це молоді люди працездатного віку.

Головуюча  також  відзначила,  що 
в усьому світі онкологічне захворювання 
вже давно не є вироком. Понад 85% осіб, 
у яких вперше виявили онкологічне за-
хворювання, живуть більше 5 років після 
визначення діагнозу. І все це стало мож-
ливим завдяки ранній діагностиці та про-
філактиці хвороби.

Олена Кондратюк також поінформува-
ла, що відповідно до Цілей сталого роз-
витку ООН ставиться амбітне завдання 
до  2030  року  істотно  зменшити  рівень 
смертності  від  онкологічних  хвороб. 
Всесвітня організація охорони здоров’я 
(ВООЗ) закликає уряди до комплексного 
підходу до заходів, пов’язаних з профілак-
тикою, ранньою діагностикою та лікуван-
ням  раку.  У  рамках  цього  завдання 
Кабінету  Міністрів  України  необхідно 
терміново  розробити  та  затвердити 
Національну стратегію контролю онколо-
гічних захворювань до 2030 року. Останній 
такий  документ  був  прийнятий  ще 
у 2009 р. та розрахований до 2016 р. Ситуа-
ція, коли протягом 4 років у державі від-
сутній чіткий план дій щодо цього питан-
ня, є неприпустимою.

Заступниця Голови Верховної Ради та-
кож наголосила на необхідності розробки 
інформаційної політики з популяризації 
ранньої діагностики та формування обі-
знаності населення про онкозахворюван-
ня та успішні випадки боротьби з ними.

міністр охорони здо
ров’я України (до 
04.03.2020 р.) Зоряна 
Скалецька  у  своєму 
виступі  зазначи-
ла,  що  серед  цілей 
Програми  Уряду 
є збереження життя 
та здоров’я українців, 
а  також  надання  їм 

якісної медичної допомоги. З цією метою 
проводиться робота над стратегією бороть-
би з онкозахворюваннями, яка включає 
профілактику, діагностику та лікування.

народний депутат 
України, голова підко
мітету з питань профі
лактики та боротьби 
з онкологічними за
хворюваннями комі
тету з питань здоров’я 
нації, медичної допо
моги та медичного 
страхування Валерій 

Зуб акцентував увагу на проблемах, з яки-
ми стикаються онкохворі в Україні. Серед 
них він виділив утруднення правильної 
діагностики; відсутність ліків, матеріалів 
та обладнання; черги в медичних устано-
вах; відсутність цілодобової медичної до-
помоги в онкологічних закладах; відсут-
ність програм реабілітації після лікування; 
високу вартість діагностики та лікування; 
відсутність закладів для догляду за хворими 
на останніх стадіях хвороби. Народний де-
путат висловив сподівання, що реалізація 
Національної стратегії дозволить істотно 
покращити  ситуацію  та  знизити  рівень 
смертності  й  захворюваності  на  5-10%, 
а також підвищити рівень 5-річної вижи-
ваності пацієнтів.

Після цього Зоряна Скалецька відповіла 
на деякі питання щодо якості онкологічних 
препаратів та їх контролю на фармацевтич-
ному ринку, державних закупівель, пере-
гляду національного переліку та номенкла-
тури лікарських засобів,  забезпеченості 
обладнанням онкологічних медичних уста-
нов, умов праці медичних працівників, 
прижиттєвої патоморфологічної діагнос-
тики, фінансування ранньої діагностики 
онкологічної патології. Міністерка зазна-
чила, що уряд поступово буде реалізовува-
ти окреслені цілі, проте ефективність їх 
досягнення великою мірою залежить і від 
інших інстанцій, у тому числі місцевої вла-
ди та керівників медичних установ.

У своєму виступі го
лова комітету з пи
тань здоров’я нації, 
медичної допомоги 
та медичного страху
в а н н я  м и х а й л о 
Радуцький окреслив 
пріоритети  держав-
ної політики бороть-
би з раком в Україні, 

розповів про заходи, які вже проведені 
комітетом, зазначив, що для покращення 
рівня профілактики та лікування онколо-
гічної патології необхідні кваліфіковані 
кадри та фінансові ресурси.

У ході парламентських слухань також 
виступили тимчасова виконувачка обов’яз
ків голови національної служби здоров’я 
України Оксана мовчан, голова кірово
градської обласної державної адміністрації 
андрій Балонь, заступник голови комітету 
з питань здоров’я нації, медичної допомоги 
та медичного страхування, голова підкомі
тету з питань сучасних медичних технологій 
та розвитку трансплантології Оксана 
Дмитрієва.  Вони  наводили  статистичні 
дані, порушували питання про доступність 
спеціалізованої медичної допомоги для 
онкологічних  пацієнтів,  обговорювали 
проблему трансплантології в Україні.

Другою не менш важливою частиною 
заходу стали виступи провідних науков-
ців, представників громадських організа-
цій та онкологічних пацієнтів, які дуже 
добре знають усі особливості сучасного 
стану медичної галузі в Україні.

Президент намн, 
академік намн 
України,  доктор 
медич них наук, про
ф е с о р  В і т а л і й 
Цимбалюк  розповів 
про  роботу  установ 
НАМН України в бо-
ротьбі  з  онкозахво-
рюваністю в Україні.

– До складу НАМН України входить 
36 установ у 5 регіонах України (з них 
у  31  установі  функціонують  клініки). 
Науково-дослідна установа «Інститут он-
кології НАМН України», яка мала потуж-
ний  науковий  потенціал  та  розвинуту 
матеріально-технічну базу й відігравала 
важливу роль у визначенні стратегічного 
напрямку цієї сфери медицини, у 2008 р. 
була вилучена зі складу НАМН та підпо-
рядкована МОЗ України.

Слід зазначити, що з кожним роком 
установи НАМН України повідомляють 
про підвищення рівня виявленої онколо-
гічної  патології.  У  2014  р.  вперше 
в Україні у відділенні оперативної гінеко-
логії (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства 
і гінекології імені академіка О.М. Лук’я-
нової НАМН України») започатковано 
надання висококваліфікованої мульти-
дисциплінарної  допомоги  вагітним 
з вперше виявленим доброякісним або 
злоякісним новоутворенням будь-якої 
локалізації.

З метою покращення онкологічної до-
помоги в Україні пропоную розглянути 
такі пропозиції НАМН України:

 • відновити статус та реорганізувати 
Інститут раку в Інститут онкології з ме-
тою подолання психологічного бар’єра 
для пацієнтів;

 • розробити та затвердити нову за-
гальнодержавну програму боротьби з он-
кологічними захворюваннями;

 • створити експертно-координаційну 
раду,  яка  включатиме  представників 
НАМН та МОЗ України, для оптимізації 
дій та витрат ресурсів, необхідних для бо-
ротьби з онкозахворюваністю в Україні;

 • створити на базі наукових установ 
сертифіковані за міжнародними стандар-
тами референс-лабораторії для цитохі-
мічних, імуногістохімічних та біомолеку-
лярних досліджень;

 • створити можливості для стажуван-
ня молодих онкологів – лікарів та нау-
ковців – у провідних онкологічних цен-
трах розвинутих країн;

 • здійснити сучасне переоснащення 
радіотерапевтичної галузі за світовими 
стандартами;

 • створити  мережу  центрів  транс-
план тації кісткового мозку й стовбурових 
гемопоетичних клітин крові;

 • розширити мережу закладів паліа-
тивної допомоги.

а к а д е м і к  н а н 
України, директор 
інституту експери
ментальної патології, 
онкології і радіо
біології (іеПОР) 
ім. Р.Є. кавецького 
нан України, доктор 
медичних наук, про
фесор Василь Чехун 

представив доповідь «Виклики і проти-
ваги онкології XXI століття».

– Практика розвинених країн дове-
ла, що одним із ключових факторів, які 
охоплюють інтереси усього суспільства, 
і головним чинником благополуччя лю-
дини є здоров’я. Саме тому цивілізова-
ні  країни  приділяють  значну  увагу 
систе мі охорони здоров’я як важливій 
скла до вій соціально-економічного роз-
витку держави.

В Україні більше 1 млн онкохворих, що 
чітко визначає рівень суспільного здо-
ров’я держави. Хтось може ставити під 
сумнів такий високий рівень захворюва-
ності, але це лише офіційні дані. Скільки 
ще не діагностованих випадків захворю-
вання, можна лише здогадуватися.

Внаслідок пізньої діагностики близько 
40% онкохворих помирають на першому 
році після верифікації діагнозу. Для по-
рівняння: у розвинутих країнах цей по-
казник майже вдвічі нижчий. Сумна ста-
тистика захворюваності та високий рі-
вень смертності віддзеркалює не лише 
численні  медико-біологічні  проблеми 
у  сфері  онкології,  але  й  створює  нові 
соціально-економічні виклики в державі. 
Зусилля працівників системи охорони 
здоров’я в рамках попередніх програм 
боротьби з онкопатологією не виправда-
ли очікувань пацієнтів та їх рідних.

Пріоритет у нашій роботі –  допомога 
організму в боротьбі зі злоякісним проце-
сом. Хочу нагадати, що наша установа була 
створена  60  років  тому  і  мала  назву 
Інститут експериментальної та клінічної 
онкології. На базі нашого інституту були 
обґрунтовані основи імунотерапії та розро-
блено технологію модифікації пухлинно- 
асоційованих  антигенів,  які  стають 

Майбутнє онкологічної служби в Україні 
Погляд провідних експертів на проблеми та перспективи вітчизняної онкології

Здоров’я нації є запорукою добробуту держави. У провідних країнах світу цей постулат визначив один з напрямів 
державної політики вже давно, що дозволило знизити рівень захворюваності та смертності, покращити якість життя 
населення. З низки причин в Україні реформування медичної галузі відбувається повільно та не дуже ефективно. 
Сьогодні стан онкологічної служби у державі є критичним, а смертність від онкологічної патології –  досить високою.
12 лютого відбулися парламентські слухання на тему «Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми 
та шляхи їх вирішення». Пропонуємо нашим читачам короткий огляд події.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
ОГЛЯД
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джерелом  активації  імунної  відповіді 
на появу злоякісних клітин та їх подальше 
знищення. Лише за цими напрямами спів-
робітники ІЕПОР імені Р.Є. Кавець кого 
у 2015 та 2017 роках нагороджені Держав-
ною премією України.

Вітчизняні науковці мають й інші над-
звичайно перспективні розробки з дове-
деною клінічною ефективністю, завдяки 
яким можна істотно знизити смертність 
та покращити якість життя хворих.

На міжнародному форумі, що відбувся 
наприкінці минулого року в Києві, ми 
обговорювали широкий спектр фунда-
ментальних і прикладних питань скри-
нінгу, профілактики, ранньої діагностики 
та  індивідуалізації  терапії  хворих. 
На круглому столі за участю керівництва 
Організації Європейських інститутів раку 
ми  розглядали  питання  імплементації 
європейських  норм  надання  медичної 
допомоги онкологічним хворим. У євро-
пейських країнах забезпечено 4 рівні та-
кої допомоги, робота яких є чітко регла-
ментованою. В Європі передбачено один 
онкоцентр вищої категорії на 5 млн насе-
лення, у той час як у нас є 30 таких цен-
трів, які мали б обслуговувати 150 млн 
населення. МОЗ цю важливу для України 
подію проігнорувало.

Добре, що уряд нарешті взявся за роз-
робку стратегії, але якої саме? Хочу наго-
лосити,  що  як  експерт  міжнародного 
рівня я хотів би брати участь у розробці 
та обговоренні цієї стратегії. Для досяг-
нення окреслених урядом цілей необхід-
но  розробити  іншу  сучасну  програму 
на основі комплексу медико-біологічних, 
соціально-економічних,  нормативно- 
правових та законодавчих заходів, яка 
дозволила б рухатися в одному напрямку 
всім, хто працює у цій сфері.

Закінчуючи свій виступ, В. Чехун під-
креслив, що в усьому світі серед пріори-
тетів державної політики наука завжди 
стоїть на першому місці,  саме тому рівень 
медицини в розвинених країнах є доволі 
високим.

Завідувач кафедри 
онкології Запорізької 
медичної академії 
післядипломної осві
ти, доктор медичних 
н ау к ,  п р о ф е с о р 
Олексій ковальов 
у своєму виступі зу-
пинився на проблемі 
профілактики  та 

скринінгу раку в Україні.

– Досвід багатьох країн показує, що 
знизити  онкологічну  захворюваність 
та смертність можна лише за умови впро-
вадження ефективної ранньої діагности-
ки та скринінгових програм.

Відсутність онкологічного скринінгу 
в Україні зумовлена декількома фактора-
ми. В умовах дефіциту фінансових ресур-
сів держава завжди надає перевагу ліку-
вальним, а не профілактичним програ-
мам. Тобто скринінг не входить до пріо-
ритетних напрямів державної політики. 
У державних лікувальних закладах відсут-
ні окремі структури та персонал, які за-
ймалися б скринінгом, а лікарі первинної 
ланки не залучають пацієнтів до прове-
дення профілактичних обстежень.

Сьогодні існують чіткі рекомендації 
ВООЗ, МАГАТЕ і Міжнародної агенції 
з вивчення раку щодо впровадження 
скринінгу в Україні, згідно з якими по-
винні впроваджуватися тільки скринінг 
раку  шийки  матки  та  раку  прямої  й 
ободової кишки. Крім того, експерти 
вважають, що в Україні багато ресурсів 
неефективно  реалізуються  у  вигляді 
програми  цитологічного  скринінгу. 
Більш  ефективним  для  спрямування 
фінан сових ресурсів є впровадження 
програми виявлення онкогенних шта-
мів  вірусу  папіломи  людини  (ВПЛ). 
В Украї  ні вже доступний тест Qvintip, 
для якого жінка сама може зібрати біо-
логічний матеріал.

У нашому центрі, окрім тесту Qvintip, 
проводять FIT-тест для скринінгу коло-
ректального раку (КРР).

Таким чином, модель самозабору біо-
логічного  матеріалу  повністю  змінює 
ідео логію популяційного скринінгу, адже 
вона дозволяє в умовах дефіциту медич-
них ресурсів уникнути складного та до-
рогого етапу обстеження пацієнтів.

О. Ковальов запропонував таке:
 • оголосити 2020 р. роком онкологіч-

ного скринінгу в Україні;
 • організувати  програми  навчання 

сімейних лікарів сучасним методам скри-
нінгу;

 • внести зміни до наказу МОЗ Украї-
ни № 504 від 19.03.2018, зокрема додати 
скринінг раку шийки матки та виключи-
ти скринінг раку передміхурової залози;

 • прийняти  галузеву  програму 
«Скринінг раку в Україні»;

 • створити пілотні проекти скринінгу 
ВПЛ-асоційованого раку шийки матки 
і КРР у деяких областях України;

 • ініціювати  прийняття  Закону 
України про онкологічний скринінг;

 • запровадити державне фінансуван-
ня онкологічного скринінгу.

керівник науково 
дослідницького відді
лення дитячої онко
логії націо наль ного 
інституту раку, кан
дидат медичних наук 
Григорій климлюк 
у своєму виступі на-
вів  дані  статистики 
щодо  рівня  онко-

логічної  захворюваності  та смертності 
серед дітей. В Україні одужують близько 
60% дітей зі злоякісними пухлинами, тоді 
як у розвинених країнах Європи та США 
цей  показник  становить  понад  80%. 
Серед основних проблем вітчизняної ди-
тячої онкології Г. Климлюк назвав низь-
кий рівень доступності пацієнтам сучас-
них методів діагностики, відсутність ди-
тячих  мультидисциплінарних  команд, 
дефіцит медичного персоналу, відсутність 
загальної структури послуг, які надають-
ся пацієнтам за сприяння громадських 
організацій, неможливість використання 
наявних ресурсів через відсутність струк-
тури дитячої онкологічної служби в дер-
жаві, недостатню фахову підготовку спе-
ціалістів з дитячої онкології.

Голова національної 
асоціації онкологів 
України, членкорес
пондент намн Ук
раї ни, доктор медич
них наук, професор 
Юрій Думанський 
говорив про невирі-
шені питання сучас-
ної  онкології  в  Ук-

раї ні. Причи нами 75% випадків онколо-
гічних  захворювань  є  фактори,  яким 
можна було запобігти. За даними ВООЗ, 
серед основних причин раку –  особли-
вості харчування (35%), куріння (30%), 
низька фізична активність (15%), інфек-
ційні захворювання (10%), професійна 
діяльність (4-5%), іонізуюче випроміню-
вання  (4-5%),  репродуктивні  фактори 
(4-5%), вживання алкоголю (14%), уль-
трафіолетове випромінювання (2-3%), 
забруднення довкілля (2%). У національ-
ному масштабі низька ефективність бо-
ротьби з раком є наслідком несвоєчасної 
діагностики  пухлинних  захворювань. 
Це основна причина низької 1- та 5-річ-
ної  виживаності  онкологічних  хворих 
після встановлення діагнозу, що значно 

менше за показники розвинених країн. 
Світовий досвід показує, що тактика бо-
ротьби з раком шляхом вдосконалення 
лише методів лікування є неефективною. 
Основну увагу слід приділити впрова-
дженню методів ранньої діагностики пух-
линних захворювань, а також скринінгу 
та профілактиці раку. Проте навіть при 
швидкій мобілізації необхідних зусиль 
та ресурсів перші позитивні результати 
ми зможемо побачити не раніше ніж че-
рез 10-15 років.

Від вітчизняної наукової спільноти та-
кож виступили проректор з наукової робо
ти Буковинського державного медичного 
університету, доктор медичних наук, про
фесор Олександр іващук, який зупинився 
на проблемах та перспективах додиплом-
ного  викладання  онкології;  проректор 
з науковопедагогічної та лікувальної ро
боти національної медичної академії піс
лядипломної освіти імені П.л. Шупика, 
доктор медичних наук, професор Раїса 
мойсеєнко, яка торкнулася теми паліа-
тивної та хоспісної допомоги в Україні. 
Завідувач відділення медичної генетики ДУ 
«національний науковий центр радіаційної 
медицини намн України», доктор медич
них наук Сергій клименко окреслив стан 
та  перспективи  онкологічної  служби 
в Україні, особливо наголосив на питан-
ні трансплантації кісткового мозку, що 
істотно знижує авторитет держави на єв-
ропейській арені.

Безумовно, проведення парламентських 
слухань щодо такого важливого питан
ня є необхідним для України, адже ви
рішення всіх проблем, пов’язаних з он
кологічною галуззю, потребує держав
ної підтримки, прийняття регламентних 
документів, виділення коштів та, що 
найважливіше, створення робочої групи 
експертів, які з особистого досвіду зна
ють найслабші місця сучасної україн
ської онкологічної служби. науков
ці, що долучилися до обговорення ви
значеної урядом стратегії боротьби 
з раком в Україні, не лише окреслили 
проблеми онкологічної служби, але 
й надали пропозиції щодо їх вирішення, 
спираючись на міжнародні стандарти 
та досвід розвинених держав, що успіш
но подолали ряд проблем, які в Україні 
тривалий час перебували поза увагою 
державної влади.

Підготувала Ілона Цюпа

Академік НАН України, д. мед. н., проф. В. Чехун:
– Проблема онкологічної патології є актуальною не лише для нашої країни, а й для світу 

загалом, з часом набуває більш широкого змісту і сьогодні є однією з головних.
Я вважаю, що основним напрямом у вирішенні проблем онкології в Україні є впроваджен-

ня комплексу профілактиктичних заходів та ранньої діагностики захворювання. Запропоно-
вана урядом стратегія боротьби з онкозахворюваністю має багато слабких місць, адже скон-
центрована на клінічному вирішенні проблем, коли захворювання потребує негайного ліку-
вання.

Цілі, що запропонував уряд, радше є тактикою, яка передбачає термінове проведення 
певних дій для вирішення фактичних проблем. Цей сценарій в онкології не працює. В основі 
стратегічної програми боротьби з онкозахворюваністю насамперед повинні бути профілак-
тичні заходи.

Що стосується скринінгу, то на сьогодні існують скринінгові програми з виявлення раку 
певних локалізацій. Проте при обстеженні одного органа можна не виявити патологічне 
ураження іншого. Тому є потреба у розробці інтегральної системи скринінгу, і це вже зробле-
но співробітниками нашого інституту. Система дозволяє виявити дисбаланс фізіологічних 
процесів, які можуть спровокувати розвиток раку, ще до виникнення будь-яких клінічних 
проявів.

ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України має потенціал стати платформою для розробки 
нової стратегії профілактики раку та раннього виявлення захворювання. Це дозволить також 
змінити настрій суспільства щодо цієї патології, адже при верифікації діагнозу на початкових 

стадіях патологічного процесу шанс на повне одужання дуже високий. У такій ситуації діагноз 
рак не буде звучати як вирок.

Член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., проф. Ю. Думанський:
– Проведення парламентських слухань з цього питання було необхідним, адже довгий час 

онкологічна служба України була поза увагою держави.
Сьогодні на 1 млн онкологічних хворих, що перебувають на обліку в спеціалізованих від-

діленнях, є лише близько 1700 онкологів, які у більшості випадків мають справу із запуще-
ними формами раку. Лікувати таких пацієнтів дуже складно та дорого.

За роки незалежності України існували державні програми за напрямом онкології, проте 
основна частина коштів, що виділялися, були спрямовані на закупівлю ліків, менше –  облад-
нання. Такі базові напрями, які можуть істотно змінити статистику, а саме профілактика, 
рання діагностика та скринінг, не фінансувалися.

Серед стратегічних цілей уряду було зниження рівня захворюваності на 5-10%. Хочу за-
значити, що знизити рівень захворюваності неможливо, адже на цей показник впливає цілий 
комплекс факторів (стан екології, спосіб життя, шкідливі звички тощо), проте ми в змозі змен-
шити кількість запущених стадій раку та збільшити кількість вилікуваних онкологічних паці-
єнтів. Але для цього необхідно створити експертну групу, яка могла б допрацювати програму, 
запропоновану урядом. На мою думку, цю програму доцільно розділити на дві частини: одна 
буде стосуватися тих, хто вже хворіє на рак, і це буде в компетенції лікарів-онкологів; друга 
буде стосуватися профілактики онкологічної патології, і цей напрямок діяльності буде в ком-
петенції лікарів первинної ланки медичної допомоги, Національної служби здоров’я України, 
МОЗ України та інших. Якщо почати діяти вже зараз, то через 10-15 років ми отримаємо 
перші позитивні результати.
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НА ДУМКУ ЕКСПЕРТА

КОНФЕРЕНЦІЯ

ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

Конференція Червоне м’ясо є поживним продуктом 
харчування, який забезпечує організм лю-
дини цінними білками, макро- та мікро-
нутрієнтами, що засвоюються краще по-
рівняно з альтернативними джерелами. 
Деякі вчені навіть припускають, що вжи-
вання продуктів тваринного походження 
зіграло вагому роль в еволюції, визначив-
ши траєкторію соціалізації  тогочасних 
жителів нашої планети (K. Milton, 2003).

До червоного м’яса належать свинина, 
яловичина, баранина та дичина. Черво ного 
забарвлення м’ясу надає оксиміоглобін, що 
утворюється  при  контакті  міоглобіну 
та оксигену. Окремо слід виділяти катего-
рію оброблених м’ясних продуктів (англ. 
processed meat), яка включає копченості, 
ковбаси, бекон, шинку тощо. З метою по-
довження  їхнього  терміну  придатності 
та покращення смакових якостей м’ясо 
піддають різного виду фізичній та хімічній 
обробці із застосуванням різних консер-
вантів. Такі продукти містять велику кіль-
кість нітратів та нітритів (E. Mills, 2004), що 
негативно впливають на здоров’я людини. 
Незважаючи на масові дискусії щодо ролі 
червоного м’яса у збільшенні ризику ви-
никнення хронічних захворювань (зокрема 
цукрового діабету 2 типу (ЦД2), серцево- 
судинних захворювань (ССЗ), ожиріння) 
та онкологічної патології, перш за все не-
обхідно з’ясувати, чому цей продукт і досі 
входить до раціону сучасної людини.

Червоне м’ясо як цінний продукт 
харчування

Відомо, що червоне м’ясо є основним 
джерелом білків, а також містить 8 неза-
мінних амінокислот для дорослих та 9 – 
для  дітей.  У  середньому  в  100  г  м’яса 
міститься 20-24 г білка. Проте в більшості 
розвинених країн середня кількість спо-
житого  м’яса  істотно  перевищує  міні-
мальну потребу, надлишок білка вико-
ристовується як додаткове джерело енер-
гії.  Енергетична  цінність  м’яса  є  дуже 
мінливою і залежить від частки та типу 
жиру.  Цей  аспект  особливо  важливий 
у розрізі ССЗ. Так, нежирне м’ясо містить 
більшу частку поліненасичених жирних 
кислот та меншу частку насичених жирів. 
Основними представниками насичених 
жирів у червоному м’ясі є пальмітинова 
та  стеаринова  кислоти.  Пальмітинова 
кислота сприяє підвищенню рівня холе-
стерину в крові, у стеаринової кислоти 
такий ефект відсутній (C.A. Daley et al., 
2010). Відносна частка поліненасичених 
жирів  у  червоному  м’ясі  є  невисокою. 
Слід зазначити, що у м’ясі, отриманому 
від жуйних тварин, міститься невелика 
кількість природних трансжирів, в основ-
ному,  за  рахунок  вакценової  кислоти 
(А.М. Turpeinen, 2002).

М’ясо є джерелом важливих для орга-
нізму макро- та мікронутрієнтів. Наприк-
лад, м’ясні продукти містять гемоване за-
лізо, яке краще засвоюється організмом, 

ніж  негемоване.  Крім  того,  за  даними 
2010 р. Науково-консуль та тивного комі-
тету з питань харчування Великобританії 
(Scientific Advisory Committee on Nutrition, 
SACN), надходження до організму гемо-
ваного заліза з м’ясом сприяє засвоєнню 
негемованого заліза з овочів, круп, бобо-
вих. Червоне м’ясо забезпечує значну по-
требу у вітаміні D (близько 1/3 від нор-
ми). Метаболіт вітаміну D3 – 25-гідро-
ксикальциферол (25(OH)D3), який воло-
діє високою  активністю (у 5 разів вищою, 
ніж  вітамін  D3),  у  значній  кількості 
міститься у червоному м’ясі та печінці. 
М’ясні продукти також  містять вітаміни 
A, B2, B3, B6, B12, цинк, залізо, магній, 
фосфати (L. Wyness, 2015).

Великий інтерес становить вплив м’яса 
на  регуляцію  апетиту  та  маси  тіла. 
Вживання білків тваринного походження 
дає більш швидке та тривале насичення 
порівняно із вживанням інших нутрієнтів 
(наприклад, вуглеводів). Проте виявле-
но, що під час дотримання високобілко-
вої дієти вплив м’яса та сої на апетит є од-
наковим  (S.M.  Douglas  et  al.,  2015; 
M. Neacsu et al., 2014). У  контексті впливу 
на масу тіла більше значення має  сумарна 
енергетична цінність спожитої їжі, ніж 
вміст білка в раціоні.

В аспекті забезпечення необхідними 
поживними речовинами червоне м’ясо 
може бути найбільш корисним для таких 

категорій населення: немовлята у період 
відлучення від грудей, діти в період актив-
ного росту, вагітні, особи похилого віку 
(особливо для запобігання розвитку сар-
копенії).

Незважаючи на цінність червоного м’я-
са як поживного продукту, кількість пу-
блікацій про можливу шкоду надмірного 
його вживання збільшується з кожним 
роком.  Так,  згідно  з  рекомендаціями 
SACN, необхідно зменшити кількість чер-
воного м’яса в раціоні до 70 г на добу (ма-
ється на увазі вага вже приготованої стра-
ви). У різних країнах добова норма вжи-
вання  м’ясних  продуктів  коливається 
в  межах  50-100  г  на  добу,  а  надмірним 
вживанням м’яса вважається понад 200 г 
на добу (V. Bouvard et al., 2015).

Червоне м’ясо: можливі ризики  
та несприятливі ефекти

Крім необхідних амінокислот, вітамінів 
та мінералів, м’ясні продукти можуть бути 
контаміновані другорядними речовина-
ми,  такими  як  поліхлоровані  біфеніли 
(PCBs), вміст яких (за даними Всесвітньої 
органі зації охорони здоров’я) може коли-
ватися  від  4%  в  країнах  Азії  до  55% 
у Північній Америці. У деяких публіка-
ціях також зазначено, що м’ясо може міс-
тити залишки антибіотиків та гормонів, 
які  застосовуються  у  виробництві 
(J.  Serratosa  et  al.,  2006).  У  процесі 

приготування м’ясних страв при високій 
температурі можуть виділятися гетероци-
клічні аміни, які підвищують ризик роз-
витку злоякісних пухлин (S. Rohrmann 
et al., 2007).

Починаючи з 1990 рр. накопичений ве-
ликий  масив  даних  щодо  можливого 
впливу червоного м’яса на виникнення 
кількох хронічних захворювань (ЦД2 типу, 
ССЗ, раку) та ризик передчасної смерті. 
Найновіші   результати  метааналізу 
(2010-2015 рр.) представлені у  таблиці.

Цукровий діабет 2 типу
Сьогодні багато наукових даних де-

монструють зв’язок між вживанням об-
робленого чи необробленого червоного 
м’яса і підвищеним ризиком розвитку 
ЦД2  типу.  В  дослідженні  A.M.  Fretts 
та співавт. (2015) показано, що при кож-
ному додатковому вживанні людиною 
50 г обробленого м’яса протягом трива-
лого часу рівень глюкози у крові натще-
серце значно збільшується. Проте вжи-
вання додаткової порції необробленого 
м’яса (100 г) протягом тривалого часу 
призводить до одночасного підвищення 
натщесерце рівня глюкози та інсуліну. 
Цікаво, що після корекції індексу маси 
тіла (ІМТ) у пацієнтів зв’язок між вжи-
ванням  обробленого/необробленого 
м’яса та рівнем глюкози стає статистич-
но незначущим.

На сьогодні до кінця незрозуміло, які 
саме компоненти червоного м’яса мо-
жуть сприяти розвитку інсулінорезистент-
ності.  Проте  деякі  автори  розгля дають 
можливий  вплив  розгалужених  аміно-
кислот лейцину, ізолейцину та валіну, на-
сичених  жирних  кислот,  AGEs,  гемо-
ваного заліза, нітритів, нітратів, нітро-
замінів, фосфатидилхоліну, L-карнітину 
(A. Wolk, 2016).

Ризики вживання червоного м’яса:  
дані доказової медицини

М’ясо завжди вважалося важливою частиною раціону людини: починаючи з давніх часів, коли полювання було 
основним шляхом добування їжі, закінчуючи сьогоденням, коли значна частина людей не уявляють свій обідній стіл без 
шматка апетитного м’яса. Проте останнім часом усе популярнішим стає вегетаріанство чи значне обмеження вживання 
м’яса у щоденному раціоні. Сьогодні люди почали частіше замислюватися над тим, що вони їдять, і це є дуже вагомим 
кроком на шляху покращення здоров’я. Незважаючи на тренди харчової поведінки сучасної людини, для лікаря 
основним керівництвом у його роботі є доказова медицина, яка надає вагомі аргументи і допомагає прийняти 
правильне рішення в клінічній практиці. У цій статті представлений огляд літератури про роль червоного м’яса у раціоні 
людини, його користь та можливі ризики при вживанні.

Таблиця. Оцінка ризику виникнення ЦД2, ССЗ та передчасної смерті на тлі споживання  
необробленого та обробленого червоного м’яса (дані метааналізу за A. Wolk, 2016)

Дані про захворювання/ 
смертність

Когорта, n
Необроблене/оброблене 

м’ясо
Популяція Випадки

Необроблене м’ясо
RR (95% CI)
100 г/добу

Оброблене м’ясо
RR (95% CI)
50 г/добу

Цукровий діабет  
(Feskens et al., 2013) 11/21 n.a. n.a. 1,15 (0,99-1,33) 1,32 (1,19-1,48)

Інсульт (Kaluza et al., 2012; Haring et al., 2015)

Загалом 6/6 329495 10 630 1,11 (1,03-1,20) 1,13 (1,03-1,24)

Ішемічний 4/4 329 495 6420 1,13 (1,00-1,27) 1,15 (1,06-1,24)

Геморагічний 3/4 329 495 1276 1,08 (0,84-1,39) 1,16 (0,92-1,46)

ССЗ

Micha et al., 2010 4/5 56 311/614 062 769/21 308 0,92 (0,74-1,15) 1,42 (1,07-1,89)

Bernstein et al., 2010 1 84 136 3162 1,19 (1,07-1,32) n.a.

Серцева недостатність

Nettleton et al., 2008 1 14 153 1140 1,07 (0,97-1,17) n.a.

Ashaye et al., 2011 1 (чоловіки) 21 120 1204 1,02 (1,01-1,04) n.a.

Kaluza et al., 2014 1 (чоловіки) 37 035 2891 0,99 (0,87-1,13) 1,08 (1,02-1,15)

Kaluza et al., 2015 1 (жінки) 34 057 2806 1,05 (0,92-1,21) 1,19 (1,05-1,34)

Смертність

Усі причини (Larsson and Orsini, 2014) 9/9 1 330 352 137 376 1,09 (0,997-1,20) 1,22 (1,13-1,31)

ССЗ (Abete et al., 2014) 7/6 1 674 272 44 340 1,15 (1,05-1,26) 1,24 (1,09-1,40)

Рак (Wang et al., 2016) 8/8 1 144 264 45 738 1,03 (0,89-1,18) 1,08 (1,06-1,11)

RR (relative risk) – відносний ризик, CI (confidence interval) – довірчий інтервал, n.a. (not available) – дані недоступні
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Серцево‑судинні захворювання
Результати метааналізів свідчать про 

те, що вживання обробленого та необроб-
леного червоного м’яса є одним із факто-
рів, що впливають на розвиток ССЗ. Так, 
при аналізі даних 329 495 учасників дослі-
дження та 10 630 випадків інсульту вияв-
лено, що вживання  100-120 г необроб-
леного  чи  50  г  обробленого  червоного 
м’яса на день збільшує ризик виникнення 
інсульту (J. Kaluza, 2012).

Що стосується ішемічної хвороби серця 
(ІХС), метааналіз 3 когортних та одного 
контрольованого дослідження (сумарна 
кількість учасників – 56 311, кількість ви-
падків захворювання – 769) показав, що 
вживання необробленого м’яса не впли-
ває на розвиток ІХС (R. Micha et al., 2010). 
Проте результати наступного досліджен-
ня, яке включало більшу вибірку пацієнтів 
(84 136 жінок та 2210 випадків ІХС), про-
демонстрували позитивний зв’язок між 
вживанням необробленого  м’яса та ви-
никненням  ІХС  (A.M.  Bernstein  et  al., 
2010).  Наукові  дані  також  підтверджу-
ють, що при вживанні 50 г обробленого 
м’яса на добу ризик розвитку ІХС збіль-
шується на 42% (R. Micha et al., 2010).

У недавньому когортному дослідженні 
V.W. Zhong та співавт. (2020), метою якого 
було визначити вплив обробленого/не-
обробленого  червоного  м’яса,  птиці 
та риби на ризик виникнення ССЗ, вияв-
лено, що вживання обробленого/необроб-
леного  червоного  м’яса  та  птиці,  але 
не риби, асоційоване із незначним підви-
щенням ризику виникнення ССЗ. Проте 
вживання обробленого/необробленого 
червоного м’яса, але не птиці та риби, 
сприяє  незначному  підвищенню  рівня 
смертності.

У дослідженні N. Bergeron та співавт. 
(2019) порівнювали рівень атерогенних 
ліпідів в осіб, які дотримувалися висо-
кобілкової дієти за рахунок протеїнів чер-
воного м’яса та інших харчових джерел 
(птиці, продуктів рослинного походжен-
ня). Учасники дослідження були розділе-
ні на 2 групи: з високим та низьким вміс-
том насичених  жирів. Виявлено, що рі-
вень  ліпопротеїнів  низької  щільності 
(ЛПНЩ) та аполіпопротеїну В був висо-
ким  при  вживанні  червоного  та  білого 
м’яса та не залежав від кількості отрима-
них насичених жирів. Слід зазначити, що 
цей ефект стосувався лише великих час-
ток ЛПНЩ. Рівень дрібних та середніх 
часточок ЛПНЩ, а також ліпопротеїнів 
високої щільності (ЛПВЩ) та загального 
холестерину не залежав від джерела білка. 
Також незалежно від джерела білка у групі 
низького споживання насичених жирів 
спостерігали високий рівень ЛПНЩ, апо-
ліпопротеїну В та великих часток ЛПНЩ. 
Ці  дані  дають  підстави  рекомендувати 
вживати рослинні продукти як джерело 
білка, проте в аспекті атерогенних ефектів 
та  зниження  ризику  виникнення  ССЗ 
вони не підтверджують більшу користь 
білого м’яса, ніж червоного.

Не менш цікаві дані отримані в резуль-
таті оновленого метааналізу 36 рандомізо-
ваних контрольованих досліджень (зага-
лом 1803 учасники), в яких порівнювали 
ефекти дієт із включенням червоного м’я-
са або із заміною його іншими продуктами 
харчування (рослинні білкові продукти, 
птиця, риба, молочні продукти, високо-
вуглеводні тощо). При вживанні червоно-
го м’яса спостерігали менш інтенсивне 
зниження рівня тригліцеридів. Деякі до-
слідження також показали, що у порів-
нянні зі спеціальними дієтами із вмістом 
високоякісних рослинних білків спожи-
вання червоного м’яса супроводжується 
меншим спадом рівня загального холесте-
рину та ЛПНЩ. У порівнянні з рибою 

вживання червоного м’яса супроводжува-
лося кращим зниженням як ЛПНЩ, так 
і ЛПВЩ. У порівнянні з високовуглевод-
ним раціоном (при вживанні низькоякіс-
них рафінованих круп, простих вуглево-
дів, таких як білий хліб, макарони, рис, 
печиво) при вживанні червоного м’яса 
спостерігали інтенсивніше зниження рів-
ня тригліцеридів. У ході метааналізу були 
виявлені деякі невідповідності між резуль-
татами  досліджень,  що  були  зумовлені 
індивідуальним складом дієт учасників. 
Так, заміна червоного м’яса якісними біл-
ками рослинного походження, а не рибою 
та низькоякісними вуглеводними продук-
тами, є раціональною, адже супроводжу-
ється сприятливішою динамікою ліпідо-
грами (M. Guasch-Ferre et al., 2019).

Рак
Протягом останнього десятиліття істот-

но зросла кількість наукових публікацій, 
присвячених ролі вживання обробленого 
та необробленого м’яса в підви щенні ри-
зику  розвитку  онкологічної  патології. 
За підсумками аналізу даних Всесвітнім 
фондом досліджень раку та Амери кан-
ським інститутом досліджень відомості 
про збільшення ризику розвитку раку че-
рез вживання червоного м’яса є перекон-
ливими (M. Marmot et al., 2007).

У 2015 р. була створена робоча група, 
до якої входили 22 наукових експерти, ко-
трі проаналізували близько 800 епідеміо-
логічних досліджень про зв’язок між вжи-
ванням м’яса та виникненням раку з ура-
хуванням етнічних та расових особливос-
тей учасників. Вчені дійшли висновку, що 
існує достатньо доказів про підвищення 
ризику виникнення раку через вживання 
обробленого червоного м’яса, проте свід-
чень про негативний вплив вживання не-
обробленого м’яса в аспекті канцерогене-
зу недостатньо (V. Bouvard et al., 2015).

Та найбільше наукових дебатів у цілому 
світі  викликає  можливий  зв’язок  між 
вживанням червоного м’яса та виникнен-
ням колоректального раку. Метааналіз 
27  когортних  досліджень  показав  не-
значне підвищення відносного ризику, 
проте слід враховувати істотну генероген-
ність. У ході аналізу було неможливо ви-
ділити вживання м’яса як окремий фак-
тор ризику серед цілої низки дієтичних 
та  побутових  звичок,  а  також  оцінити 
залежність ризику від кількості спожито-
го м’яса (А.D. Dominik et al., 2015).

Потенційний  канцерогенний  вплив 
червоного  м’яса  пояснюють  високим 
вмістом пігменту порфірину, що у 10 разів 
вищий,  ніж  у  птиці  (S.  Ishikawa  et  al., 
2010). Є дані про те, що вільне залізо, яке 
міститься у м’ясі, може індукувати синтез 
активних форм кисню, що провокують 
запалення, пошкодження клітин та гене-
тичні  мутації  (Y.  Knobel  et  al.,  2007; 
J.E. Klaunig et al., 2004). Через споживан-
ня червоного м’яса активується перекис-
не окиснення ліпідів, в результаті чого 
утворюються оксистероли та альдегіди, 
які потенціюють подальше, але вже без-
контрольне перекисне окиснення (Hebels 
et al., 2012). В обробленому м’ясі канце-
рогенний потенціал мають нітровмісні 
сполуки. Гетероциклічні аміни (ГЦА), які 
утворюються при термічній обробці чер-
воного м’яса, також негативно впливають 
на  здоров’я  людини.  Відомо,  що  ГЦА 
є генотоксичними та можуть абсорбува-
тися  у  шлунково-кишковому  тракті. 
Та більш важливим в аспекті ГЦА є те, що 
більше значення має спосіб приготуван-
ня, а не вид продукту, адже ГЦА виділя-
ються також і при смаженні птиці та риби. 
У копченому, пересмаженому та пригото-
ваному на відкритому вогні м’ясі у вели-
кій  кількості  містяться  ароматичні 

вуглеводні сполуки, що здатні пошкоджу-
вати  ДНК  та  запобігати  виникненню 
апоптозу (V. Bouvard et al., 2015).

Смертність
З метою оцінки впливу вживання черво-

ного м’яса та інших альтернативних джерел 
білка на показники загальної та причин-
но-наслідкової смертності було проведене 
велике Нідерландське когортне досліджен-
ня. На початку випробування 120 852 осо-
би віком 55-69 років надали повну інфор-
мацію про їхній щоденний раціон та звич-
ки.  Результати  аналізу  даних  показа-
ли, що вживання червоного необроб леного 
м’яса не пов’язане з підвищенням загаль-
ної та причинно-наслідкової смертності. 
Натомість вживання оброб леного м’яса 
асоційоване з підвищенням рівня загаль-
ної смертності, а також смертності внас-
лідок ССЗ та бронхолегеневої патології, 
але не внаслідок раку. Після корекції над-
ходження до організму нітритів з обробле-
ним червоним м’ясом цей зв’язок частко-
во нівелювався. Тобто саме вміст нітритів 
у раціоні був найбільше пов’язаний із за-
гальною, серцево-судинною та пульмоло-
гічною смертністю. У ході аналізу даних 
було виявлено, що особи, в раціоні яких 
присутнє червоне оброблене/необроблене 
м’ясо, частіше вживають алкоголь та ма-
ють вищі показники ІМТ. Вживання чер-
воного м’яса також асоційоване з меншим 
вмістом у раціоні свіжих фруктів та жирів. 
Що стосується інших джерел білків, між 
вживанням птиці та смертністю внаслідок 
раку присутній зворотний зв’язок. При 
вживанні яєць <20 г/добу спостерігали 
зворотну асоціацію з загальною смертні-
стю та смертністю внаслідок раку. Не було 
виявлено жодного впливу вживання пти-
ці та яєць на рівень смертності внаслідок 
ССЗ  та  пульмонологічної  патології. 
Несподіваним стало і те, що у ході дослі-
дження виявлена асоціація між вживан-
ням риби та підвищенням рівня загальної 
та  причинно-наслідкової  смертності, 
на відміну від горіхів, які мають зворотну 
асоціацію з летальністю. Заміна обробле-
ного червоного м’яса  іншим джерелом 
білка (птицею, яйцями, бобовими, молоч-
ними продуктами, горіхами) знижує ри-
зик смертності (P.A. van der Brandt, 2019).

Більш  детально  варто  зупинитися 
на рибі, адже більшість людей переконана 
у  її  виключно  корисних  влас тивостях. 
Незважаючи на те що L.G. Zhao та спів авт. 
(2015) описують позитивний вплив вжи-
вання риби,  асоційований із зниженням 
ризику  смертності,  у  наступних  дослі-
дженнях отримані неоднозначні резуль-
тати. Зокрема, у США та Азії виявлений 
зворотний зв’язок між вживанням риби 
та рівнем смертності, у той час як у краї-
нах Європи зв’язок відсутній або слабо-
позитивний (L. Schwingshackl et al., 2017; 
A.R. Ness et al., 2005; A. Olsen et al., 2011). 
Точна причина розбіжностей у ре зуль-
татах не відома, але вони, ймовірно, мо-
жуть бути пов’язані зі способом приготу-
вання риби в євро пейських країнах, де 
надають перевагу смаженню.

Інші захворювання
Метою одного з досліджень було ви-

вчення впливу вживання червоного м’яса 
на ризик хронічного обструктивного за-
хворювання  легень  (ХОЗЛ),  особливо 
у довготривалій перспективі. У Швеції 
було проведено когортне дослідження, 
в якому взяли участь 34  053 жінки віком 
48-83 роки. Після тривалого періоду спо-
стереження був виявлений позитивний 
зв’язок між вживанням обробленого чер-
воного м’яса та ХОЗЛ. Натомість вживан-
ня  необробленого  червоного  м’яса 
не було пов’язане з підвищенням ризику 

розвитку ХОЗЛ. Цікаво, що у колишніх 
курців вживання обробленого червоного 
м’яса ≥50 г/день було асоційоване з під-
вищенням  ризику  розвитку  ХОЗЛ 
у 2,3 раза порівняно з тими, хто вживав 
його  <25  г/день.  У  курців  та  тих,  хто 
не курив, така тенденція не спостерігала-
ся (J. Kaluza et al., 2018).

Дієтичні рекомендації
Наукові дані, які розглядають можливу 

користь та шкоду від вживання червоного 
м’яса, є досить суперечливими. Найваго-
мішою  причиною  таких  відмінностей 
є те, що виділити цей продукт раціону 
як незалежний фактор ризику практично 
неможливо.

Що ж нам говорять міжнародні реко-
мендації? Так, згідно з дієтичними наста-
новами, американцям пропонують обме-
жити  вживання  обробленого  та  необ-
робленого червоного м’яса до 1 порції 
на  тиждень,  у  Великобританії  –  до 
70 г/добу. Всесвітній фонд досліджень 
раку та Американський інститут дослі-
джень раку рекомендують обмежити спо-
живання необробленого червоного м’яса 
до помірних кількостей та значно обме-
жити  вживання  обробленого  м’яса. 
Міжнародне  агентство  з  дослідження 
раку Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я дало визначення необробленому 
червоному м’ясу як ймовірному канце-
рогену, а оброблене м’ясо назвало кан-
церогеном.

Нещодавно  були  опубліковані 
Рекомендації щодо дієтичного харчуван-
ня Консорціуму з харчових рекомендацій 
(NutriRECS) на основі 5 найновіших сис-
тематичних  оглядів.  До  робочої  групи 
увійшли 14 експертів з 7 розвинених кра-
їн  (Канади,  Англії,  Німеччини,  Нової 
Зеландії, Польщі, Іспанії та США). Після 
аналізу масиву інформації виявлено, що 
дані  про  можливий  зв’язок  вживання 
як необробленого, так і обробленого м’я-
са та ризики виникнення хронічних хво-
роб мають низьку або дуже низьку дока-
зовість, як і ті, що обмеження вживання 
м’ясних продуктів знижує ці ризики. Тому 
робоча група рекомендує продовжувати 
вживання необробленого та обробленого 
червоного м’яса особам старше 18 років 
(слабка  рекомендація,  докази  низької 
досто вірності; B.C. Johnston, D. Zeraatkar 
et al., 2019).

наявні дані доказової медицини не дають 
остаточної відповіді на питання, корис
не чи шкідливе червоне м’ясо. Здоров’я 
людини на 75% залежить від тисячі фак
торів – середовища, звичок, способу 
життя та харчування. Різно манітний 
та збалансований раціон харчування, 
який буде відповідати усім потребам су
часної людини і забезпечить організм 
необхідними нутрієнтами, є важливим, 
але не єдиним способом підтримки здо
ров’я. Чим меншої переробки зазнав про
дукт перед тим як потрапити до вас 
на стіл, тим він корисніший (у більшості 
випадків).
При перегляді свого раціону варто замис
литися над тим, якої шкоди довкіллю 
завдає харчове виробництво. тварин
ництво, особливо постачання червоного 
м’яса, призводить до значного викиду 
газоподібних сполук, які посилюють пар
никовий ефект, до забруднення води, 
нера ціонального використання величез
них земельних ділянок для вирощування 
тваринних кормів. Зменшення попиту 
на м’ясні продукти може позитивно від
образитися на екології планети чи навіть 
призупинити екологічну катастрофу.

Підготувала Ілона Цюпа ЗУ
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COVID‑19 і хронічний мієлоїдний лейкоз
Оновлення 7 квітня 2020 р.

? Чи змінилися рекомендації щодо лікування щойно діагностованого хронічного мієлоїдного 
лейкозу?

Ні. Тактика лікування щойно діагностованого хронічного мієлоїдного лейкозу (ХМЛ) не по-
требує змін. Мієлосупресія може виникнути у деяких пацієнтів протягом перших тижнів те-
рапії, тому рекомендовано регулярно проводити дослідження крові (як правило, через кожні 
1-2 тижні). Щоб мінімізувати ризик зараження, важливо запобігати виникненню тяжкої ней-
тропенії, якщо це можливо. Таким чином, деяким пацієнтам може знадобитися переривання 
терапії (і, якщо це абсолютно необхідно, зниження дози).

Зараз немає жодних доказів того, що будь-який із затверджених інгібіторів тирозинкінази 
(ІTK) для першої лінії терапії зумовлює вищий або нижчий ризик розвитку SARS-CoV-2 чи 
гірших наслідків для здоров’я.

? Чи потрібно змінювати терапію для пацієнтів із Хмл, які вже отримують лікування?
Пацієнтам, які не мають симптомів і документально підтвердженого SARS-CoV-2, 

не потрібно змінювати терапію. Наш досвід застосування ІТК у хворих на ХМЛ не свідчить 
про пригнічення імунітету, підвищення ризику вірусного інфікування чи інших ризиків, пов’я-
заних із SARS-CoV-2. Асоційований із застосуванням ІТК розвиток побічних ефектів з боку 
легенів, таких як плевральний випіт, легенева артеріальна гіпертензія, що найчастіше спосте-
рігається при використанні дазатинібу, теоретично може погіршити перебіг SARS-CoV-2. 
Ведення таких клінічних випадків відбувається відповідно до стандартних інструкцій. У паці-
єнтів з вищеописаними побічними ефектами та симптомами, характерними для коронавірус-
ної інфекції, чи лабораторно підтвердженим SARS-CoV-2 слід розглянути можливість пере-
рвати терапію з метою зниження додаткового стресу для легеневої тканини.

? Яка тактика ведення Хмл у фазі акселерації та бластного кризу?
Необхідний належний моніторинг стану пацієнтів з ХМЛ у фазі акселерації, які добре 

відповідають на терапію ІТК. Лікування хворих у період переходу ХМЛ у фазу акселерації 
можна проводити ІТК, включаючи належний моніторингу стану. Терапія хворих на ХМЛ у фазі 
бластного кризу може здійснюватися за комбінованими схемами на основі ІТК. Однак у па-
цієнтів з високим ризиком інфікування та розвитку ускладнень SARS-CoV-2 (особи похилого 
віку та/або з супутньою патологією) більш раціональним може бути застосування лише ІТК. 
Незважаючи на короткочасну ефективність такого підходу, він може мінімізувати ризик тяж-
кої імуносупресії. Для пацієнтів молодого віку слід розглянути можливість проведення інтен-
сивнішого лікування на основі ІТК за умови доступності заходів щодо забезпечення належ-
ного спостереження та підтримки пацієнта (наприклад, переливання крові, боротьби з мож-
ливою інфекцією тощо).

Для обрання найбільш оптимальної стратегії лікування (у тому числі трансплантації) важ-
ливо оцінити ризик/користь і визначити основні цілі для кожного конкретного пацієнта.

? Яким чином має здійснюватися  моніторинг стану пацієнта?
Пацієнти з ХМЛ у стадії ремісії мають дотримуватися графіку ПЛР-моніторингу з час-

тотою 1 раз на кожні 3 міс. З метою мінімізації пересування пацієнта можливе проведення 
дистанційного тестування (передавання зібраного для аналізу матеріалу кур’єром). У пацієнтів, 
які перебувають у стані тривалої та глибокої ремісії та належать до групи ризику ускладненого 
перебігу SARS-CoV-2, слід розглянути можливість зменшення частоти проведення контроль-
них досліджень (рішення приймають відповідно до кожного конкретного випадку). Пацієнти, 
які перейшли у фазу ремісії, вільної від лікування, потребують проведення частішого моніто-
рингу (щомісяця) і продовження такого режиму, якщо це можливо. Можна незначно знизити 
частоту контрольних обстежень, наприклад, 1 раз на 2 міс протягом перших 6 міс після при-
пинення лікування та 1 раз на 3 міс у наступні 6 міс. У рідкісних випадках, коли зменшення 
частоти контрольних обстежень або переведення хворого на дистанційний моніторинг недо-
ступне і, ймовірно, найближчим часом не буде доступне, після обговорення та консультації 
зі спеціалізованими центрами розглядають можливість відновлення лікування ІТК. Ініціація 
ремісії, вільної від лікування, при відсутності доступу пацієнта до регулярного моніторингу  
може бути недоцільна.

? Чи варто коригувати/припиняти терапію у хворих на Хмл, які перенесли SARSCoV2?
У пацієнтів з ХМЛ, які перебувають у ремісії, вільній від лікування (стабільна глибока 

молекулярна реакція за відсутності прийому ІТК), та заразилися СOVID-19, проводять таке ж 
лікування інфекційного захворювання, як для загальної популяції. Сьогодні відсутні будь-які 
докази того, що хворі на ХМЛ у хронічній фазі, які отримують ІТК, мають вищий ризик розвит-
ку SARS-CoV-2 чи тяжчого перебігу вірусного захворювання порівняно з загальною популяцією.

У разі наявності ознак нетяжкого перебігу підтвердженого SARS-CoV-2 чи симптомів, які 
можуть свідчити про нетяжкий перебіг SARS-CoV-2, переривати терапію ІТК не потрібно. 
При тяжкому перебігу SARS-CoV-2 можливість припинення терапії ІТК розглядається у кож-
ному конкретному випадку. У пацієнтів з проявами серцево-легеневої токсичності на тлі при-
йому ІТК при розвитку SARS-CoV-2 терапію ІТК слід припинити доти, доки інфекційне за-
хворювання та побічні явища не будуть усунені.

? Чи існує лікарська взаємодія між препаратами, які застосовуються при Хмл та SARSCoV2?
Сьогодні не існує специфічного лікування SARS-CoV-2. Наразі є кілька терапевтичних 

опцій, які перебувають під пильним контролем, та в ідеалі мали б бути частиною клінічних 
випробувань. Гідроксихлорохін метаболізується у печінці, проте, ймовірно, без участі фермен-
тів цитохрому Р450, які беруть участь у перетворенні ІТК. Результати нещодавнього досліджен-
ня показали, що, очевидно, гідроксихлорохін у комбінації з іматинібом добре переноситься 
пацієнтами (Horne et al., 2020). Гідроксихлорохін і азитроміцин можуть спричинити подов-
ження інтервалу QT, тому їх слід призначати вкрай обережно. У таких випадках рекомендова-
но застосовувати посилений ЕКГ-моніторинг, проводити корекцію електролітного дисбалан-
су (зокрема калію та магнію). Таку ж тактику необхідно застосовувати і при поєднанні вище-
наведених препаратів з ІТК, особливо при їх впливі на інтервал QT (наприклад, нілотинібу). 
Нині відсутні докази щодо взаємодій ІТК з ремдезивіром.

M. Shadman, J. Byrd, M. Hallek, J. Brown, P. Hillmen, A. Mato, P. Ghia

Хронічний лімфоцитарний лейкоз
Оновлення 3 квітня 2020 р.

? Чи належать хворі на хронічний лімфоцитарний лейкоз (Хлл) до групи високого ризику 
тяжкого перебігу COVID19 порівняно з пацієнтами з іншими злоякісними гематологічними 

захворюваннями та солідними пухлинами?
Загалом хворі на ХЛЛ мають високий ризик приєднання інфекцій, в основному бактеріаль-

ної та герпетичної (зумовленої вірусами простого герпесу, вітряної віспи, оперізувального 
герпесу, Епштейна –  Барр, цитомегаловірусом), внаслідок імунодефіциту та неадекватної 
імунної відповіді. Однак на сьогодні відсутні дані, які б вказували на вищу частоту тяжкого 
перебігу COVID-19 у хворих на ХЛЛ, ніж у інших онкологічних пацієнтів.

? Чи відрізняється підхід до ініціальної терапії хворих на Хлл у період пандемії?
У власній практиці ми відкладаємо ініціальну терапію у разі можливості. Якщо стан 

пацієнта вимагає негайного призначення терапії, перевага віддається найбільш оптимальній 
із врахуванням індивідуальних особливостей пацієнта. У разі наявності кількох можливих 
варіантів терапії слід віддавати перевагу тому підходу, який передбачає амбулаторне ведення 
пацієнта та потребує меншої кількості візитів хворого до клініки та лабораторних обстежень. 
Ми намагаємось уникати призначення моноклональних антитіл, особливо одночасно з тар-
гетними препаратами. Ініціальна терапія венетоклаксом потребує багаторазового та тривало-
го відвідування пацієнтом клініки та проведення лабораторного обстеження, тому якщо ліку-
вання цим препаратом не є єдиною терапевтичною опцією для конкретного хворого, від такої 
тактики слід утриматися.

? Чи потрібно змінювати підхід до ведення хворих на Хлл без COVID19, які вже отримують 
лікування?

Якщо пацієнт перебуває у стабільному стані, за можливості ми намагаємося знизити часто-
ту відвідувань ним клініки. При потребі проведення контрольного обстеження пацієнта на-
правляємо до найближче розташованої лабораторії, також рекомендуємо використання теле-
медицини. Більшість неінфікованих пацієнтів продовжують отримувати постійну терапію, 
спрямовану на ХЛЛ, за винятком моноклональних анти-CD20-антитіл та внутрішньовенного 
введення імуноглобуліну.

? Чи повинні хворі на Хлл продовжувати отримувати замісну терапію імуноглобуліном?
Ми продовжуємо замісну терапію імуноглобуліном лише у вузької відібраної групи 

хворих без COVID-19 з гіпогаммаглобулінемією в анамнезі та активними або рецидивуючими 
тяжкими інфекціями, коли потенційна користь лікування переважає ризик від проведення 
інфузії в умовах клініки. Навіть у таких випадках слід розглянути можливість зменшення час-
тоти інфузій (наприклад, через кожні 6-8 тижнів), орієнтуючись на рівень IgG 400-500 мг/дл.

У пацієнтів з ХЛЛ, інфікованих COVID-19, замісна терапія імуноглобуліном може бути 
продовженою. Зважаючи на вищий ризик виникнення тромбоемболічних ускладнень при 
COVID-19, ми рекомендуємо оцінювати ризики та користь у кожного пацієнта і ретельно 
контролювати симптоми тромбоемболії.

? Яка стратегія діагностики SARSCoV2 у хворих на Хлл, котрі повідомляють про наявність 
легких симптомів (без лихоманки чи респіраторних симптомів)? Чи відрізняється тактика 

ведення пацієнта, який у телефонному режимі повідомляє про симптоми, і тих, у кого виявляють 
симптоми в умовах клініки?

Діагностична тактика при SARS-CoV-2 у пацієнтів з ХЛЛ і легкими проявами захворюван-
ня залежить від доступності тестів, наявних терапевтичних опцій при COVID-19, інших ін-
фекцій та необхідності ізоляції пацієнта з COVID-позитивним статусом. Одні лікарі віддають 
перевагу дослідженням у хворих лише у тих випадках, коли наявні симптоми потребують лі-
карського втручання або пацієнт уже перебуває в клініці (через дефіцит тест-систем та з метою 
обмеження пересування). Інші ж є прихильниками більш масштабного обстеження хворих 
на ХЛЛ на SARS-CoV-2 та інші інфекції, незважаючи на легкий перебіг інфекційного захво-
рювання, аргументуючи такий підхід високим ризиком приєднання іншої патогенної флори 
та бажанням ізолювати пацієнта, інфікованого респіраторним збудником. Усіх хворих на ХЛЛ, 
котрі мають більш тяжкі симптоми, слід обстежити на наявність вірусної інфекції.

? Чи потрібно змінювати терапію пацієнтам з Хлл, котрі отримують специфічне лікування 
та мають позитивний SARSCoV2статус ? Чи відрізнятиметься підхід до лікування залеж

но від схеми терапії та тяжкості перебігу вірусної інфекції?
У випадках, коли пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні та має легкий перебіг ві-

русної інфекції, схема терапії не змінюється. У пацієнтів з тяжчим перебігом SARS-CoV-2 при 
прийнятті рішення щодо модифікації терапевтичної схеми враховують тяжкість та агресивність 
ХЛЛ й анамнез захворювання, а саме частоту приєднання інфекції, що зіставляється з теоре-
тичним ризиком тяжчого перебігу COVID-19. Зараз немає достатньо доказів того, що підходи 
до лікування пацієнтів з ХЛЛ залежно від основної схеми терапії мають відрізнятися. Рішення 
про тактику ведення пацієнта приймають окремо для кожного конкретного випадку.

Якщо хворий отримує інгібітори сигнального шляху BCR, припинення терапії може спри-
чинити загострення ХЛЛ та вивільнення цитокінів, імітуючи COVID-19. Як правило, віднов-
лення прийому інгібітора сигнального шляху BCR зумовлює усунення цих симптомів за від-
носно короткий час.

Американське товариство гематологів:  
відповіді на найчастіші запитання

Світова галузь охорони здоров’я зіткнулася з великим випробуванням –  пандемією, спричиненою новим коронавірусом (COVID‑19). На офіційному веб‑сайті 
Американського товариства гематологів (American Society of Hematology, ASH) створена платформа* для обміну найактуальнішою інформацією, яка покликана 
підтримати гематологів у цей складний період. Важливо зауважити, що сьогодні інформація оновлюється з шаленою швидкістю, а політика урядів різних країн 
відрізняється. Тому прийняття будь‑якого клінічного рішення щодо діагностики та лікування пацієнта залишається обов’язком лікаря.

ЗУ

*ASH має на меті створити платформу, що дозволить обмінюватися корисною, актуальною, 
достовірною інформацією, яка допоможе гематологам у період кризи системи охорони здоров’я. 
ASH намагається брати інформацію для порталу лише з надійних джерел, проте ретельного 
огляду представленої інформації не було. Тому ASH не може надавати жодних гарантій щодо 
представлених  даних.  Більше  деталей  за  посиланням:  https://www.hematology.org/
covid-19#disclaimer.
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