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РЕЗЮМЕ
Актуальність. У комплексі методів сучасної онкологічної допомоги важливе місце посідає радіотерапія, адже вона необхідна більш
ніж половині хворих на рак у всьому світі. Однак у країнах із низьким рівнем достатку понад 2 млн людей щорічно не можуть отримати доступ до сучасних радіотерапевтичних технологій. Отже, невідкладним завданням у галузі радіаційної онкології є підвищення
доступності, якості та ефективності радіотерапевтичної допомоги,
моніторинг рівня технічного, кадрового та методологічного забезпечення променевої терапії в Україні у відповідності до тенденцій
її розвитку в Європі та світі. Актуальним завданням дослідження
є огляд та аналіз існуючого рівня, доступності та ефективності використання сучасних технологій променевої терапії в регіонах України.
Мета роботи – аналіз поточного стану та рівня доступності радіотерапевтичної допомоги в Україні, пошук можливостей для розширення її застосування.
Матеріали та методи. Аналіз та порівняння статистичних даних Національного канцер-реєстру України та інформації баз даних IARC
GLOBOCAN, DIRAC МАГАТЕ, узагальнення результатів.
Результати та їх обговорення. У статті проаналізовано рівень технічної, технологічної та кадрової забезпеченості онкологічних центрів України, проведено оцінку кількісної та якісної складових радіотерапевтичної допомоги у порівнянні з середньоєвропейськими
показниками. Оцінка стану радіотерапевтичної допомоги в Україні була проведена з урахуванням динаміки збільшення кількості хворих.

© Старенький В. П., Сухіна О. М.,
Стадник Л. Л., Авер’янова Л. О., 2020
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Висновки. Установлено, що, за даними ВООЗ, Україна має структуру онкологічної захворюваності, аналогічну до загальноєвропейської, проте більший питомий показник смертності свідчить
насамперед про недостатній рівень охоплення спеціалізованою діагностикою та онкологічною допомогою населення України, її низьку
ефективність та технологічну відсталість.
Визначено, що в Україні близько 90 тис. онкологічних хворих щорічно потребують отримання дистанційної променевої терапії, однак
фактично охоплено тільки близько 44 тис. осіб. Це зумовлено тим,
що кількість апаратів променевої терапії в Україні вкрай недостатня,
а при роботі на апаратах дистанційної гамма-терапії застосовуються
переважно застарілі технології променевого лікування, що обумовлює його низьку якість та обтяжує клінічні наслідки.
Проведена оцінка необхідної кількості апаратів дистанційної променевої терапії в 2022 р. з урахуванням зростання кількості онкохворих
в Україні: потреба складає близько 160 апаратів.
Зростання та вирівнювання клінічних та технічних можливостей регіональних онкоцентрів за показниками ефективності та якості променевої терапії можливе за умов їх швидкого технічного переоснащення та перепідготовки фахівців.
ABSTRACT
Keywords:
radiotherapy; quality, efficiency, tech- Background. Radiation therapy is an essential in the complex of modern
cancer care methods, since it is needed by more than half of cancer panical re-equipment, staff training.
tients worldwide. However, each year more than 2 million people from
low-income countries are unable to access modern radiotherapy technoloFor citation:
Starenkiy V. Р., Sukhina O. M., Stad- gies [1]. Thus, the urgent task in the field of radiation oncology is to innyk L. L., Averyanova L. O. Analysis crease the availability, quality and efficiency of radiotherapy, monitoring
of the status of radiotherapy care pro- the level of technical, methodological and human resourcing of radiation
vided to the population of Ukraine. therapy in Ukraine in accordance with trends in Europe and the world.
Part 1. Analyzing morbidity and tech- The actual task of the study is to review and analyze the existing level,
nical supply of radiation therapy in availability and effectiveness of applying the modern technologies of raUkraine. Ukrainian journal of radiol- diation therapy in the regions of Ukraine.
ogy and oncology. 2020;28(4): 337– Purpose – analyzing the current state and level of availability of radio352. DOI: https://doi.org/10.46879/uk- therapy in Ukraine, seeking for opportunities to expand applying it.
Materials and methods. Analyzing and comparing statistical data of the
roj.4.2020.337-352
National Cancer Registry of Ukraine and the information of IARC GLOBOCAN, IAEA DIRAC Database, summarizing the results.
For correspondence:
Results. The level of technical and technological equipment as well as
Averyanova Lilya Oleksandrivna
Kharkiv National University of Radio staffing of oncology centers of Ukraine has been analyzed, along with asElectronics of Ministry of Education sessing quantitative and qualitative components of radiotherapy care in
comparison with the average European indicators. The assessment of the
and Science of Ukraine;
14, Nauky Ave., Kharkiv, Ukraine, state of radiotherapy care in Ukraine was carried out with due regard for
the increasing number of patients.
61166;
Conclusions. According to the WHO, the structure of cancer incidence in
e-mail: lilya.averyanova@nure.ua
Ukraine is similar to the European one, however higher specific mortal© Starenkiy V. Р., Suhina O. M., Stad- ity rate indicates, first of all, the insufficient level of covering the population of Ukraine by specialized diagnosis and oncological care, its low
nyk L. L., Averyanova L. O., 2020
efficiency and engineering backwardness.
It has been determined that radiation therapy in Ukraine is needed annually by at least 90 thousand cancer patients. In fact, only about 44 thousand of them are provided with tele-radiation therapy.
First of all, this is due to extremely insufficient radiotherapy equipment
available in Ukraine and using outdated radiation treatment technologies
in gamma-ray teletherapy that result in its low quality and aggravating the
clinical consequences.
Given the growing number of cancer patients in 2022, Ukraine will need
about 160 machines for tele-radiotherapy.
The rise and adjusting the clinical and technical capabilities of regional
oncology centers in terms of quality and efficiency of radiation therapy
is possible under the conditions of their rapid technical re-equipment and
retraining of specialists.
Оригінальні дослідження
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами.
Робота виконана в рамках науково-дослідної роботи «Оптимізувати топометричну підготовку
до променевої терапії хворих на рак голови та шиї».
Шифр теми НАМН 01.20, номер державної реєстрації
0119U103013. Строки виконання 01.2020–12.2022 рр.
Керівники теми: Старенький В. П., Сухіна О. М.,
а також у рамках постійно діючої міжнародної програми МАГАТЕ «Directory of Radiotherapy Centres
(DIRAC)» щодо оцінки стану променевої терапії
в країнах світу. Координатором виконання даної
програми МАГАТЕ від України є Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології
ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України», виконавець – Центральна лабораторія радіаційної безпеки та дозиметрії медичного
опромінення (керівник Стадник Л. Л.).

Connection with research programs, plans and
projects
The study has been carried out in the scope of the
research project «Optimize topometric preparation for
radiation therapy in patients with head and neck cancer». The research code: NAMS (Ukraine) 01.20, state
registration No 0119U103013. Period for performance:
01.2020–12.2022. The study is managed by Starenkiy
V. P., Sukhina O. M., as well as in the scope of ongoing international program of IAEA «Directory of Radiotherapy Centres (DIRAC)» on assessing the status
of radiation therapy worldwide. The coordinator of the
abovementioned IAEA program in Ukraine is State Organization «Grigoriev Institute for Medical Radiology
and Oncology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine»; performed by Central Laboratory of
Radiation Safety and Medical Exposure Dosimetry (led
by Stadnyk L. L.).

ВСТУП
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ),
аналізуючи світові тенденції захворюваності на рак,
прогнозує приріст кількості хворих у світі на 2030 рік
до 23 млн осіб щорічно [1, 2]. Зростання онкологічної захворюваності спричиняє величезне економічне та соціальне навантаження в будь-якій країні.
У комплексі методів сучасної онкологічної допомоги
важливе місце посідає променева терапія (ПТ), адже
її потребує більш ніж половина всіх хворих на рак
у всьому світі. Однак у країнах з низьким рівнем
достатку понад 2 млн людей щорічно не можуть
отримати доступ до сучасних радіотерапевтичних технологій. Отже, актуальним завданням у галузі радіаційної онкології є підвищення доступності,
якості та ефективності радіотерапевтичної допомоги.
Моніторинг рівня технічного, методологічного, кадрового забезпечення променевої терапії та аналіз
клінічних наслідків променевого лікування стають
дуже важливими проблемами у забезпеченні надання
ефективної медичної допомоги онкологічним хворим.
Мета роботи – аналіз поточного стану та рівня
доступності радіотерапевтичної допомоги в Україні,
пошук можливостей для розширення її застосування.

INTRODUCTION
Analyzing global cancer incidence trends, the World
Health Organization (WHO) predicts an increasing number of patients in the world up to 23 million people annually by 2030 [1, 2]. Rising incidence of cancer results
in a significant economic and social load in any country.
Radiation therapy is an essential in the complex of current cancer care methods, since it is needed by more than
half of cancer patients worldwide. However, each year
more than 2 million people from low-income countries
are unable to access modern radiation therapy technologies. Thus, the urgent task in the field of radiation oncology is to increase the availability, quality and efficiency
of radiation therapy. Monitoring the level of technical,
methodological and human resourcing of radiation therapy as well as analyzing the clinical consequences of radiation therapy represent a considerable issue in providing efficacious medical care to cancer patients.

Purpose – analyzing the current state and level of
availability of radiotherapy in Ukraine, seeking for opportunities to expand applying it.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналіз та порівняння статистичних даних Національного канцер-реєстру України та інформації бази
даних DIRAC МАГАТЕ, узагальнення результатів.

MATERIALS AND METHODS OF RESEARCH
Analyzing and comparing statistical data of the National Cancer Registry of Ukraine and the information of
IAEA DIRAC Database, summarizing the results.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Оцінка стану радіотерапевтичної допомоги населенню України має здійснюватись насамперед
з точки зору її доступності, технологічної та кадрової
забезпеченості на даний час. Для цього слід проаналізувати загальну структуру онкологічної захворюваності за статистичними даними ВООЗ [3] і Національного канцер-реєстру України [4] та визначити
прогностичну кількість пацієнтів, які потребують

RESULTS AND DISCUSSION
The assessment of the status of radiotherapeutic aid
provided to the population of Ukraine should be carried
out primarily in terms of its availability, technological
and human resourcing at this time. To achieve this, we
should analyze the overall structure of cancer incidence
according to statistics of the WHO [3] and the National
Cancer Registry of Ukraine [4] and determine the prognostic number of patients who need radiation treatment.
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променевого лікування. Базуючись на результатах
епідеміологічних досліджень [4, 5], можна передбачити тенденції розвитку променевої терапії на майбутнє.
Україна належить до країн Європейського регіону
із незадовільними показниками здоров’я, низькими
показниками середньої очікуваної тривалості життя.
Поширеними є поведінкові фактори нездоров’я: вживання тютюну та алкоголю, ожиріння, низький рівень
фізичної активності, високий рівень стресів.
Аналіз наявних статистичних даних ВООЗ щодо
онкологічної захворюваності (база даних IARC
GLOBOCAN 2018) станом на 2018 рік [2] показав,
що Україна має структуру захворюваності, подібну
до загальноєвропейської (рис. 1).

ISSN 2708-7166 (Print)
ISSN 2708-7174 (Online)

Based on the outcomes of epidemiological research [4,
5], it is possible to predict trends in the development of
radiation therapy in the future.
Ukraine belongs to the countries of the European region with unsatisfactory health indicators, low average
life expectancy. The behavioral factors of ill health are
common: tobacco and alcohol consumption, obesity, low
level of physical activity, high stress levels.
Analysis of available WHO statistics on cancer incidence (IARC GLOBOCAN 2018 database) as of 2018
[2] has shown that the morbidity structure in Ukraine is
similar to that one in Europe (Fig. 1).
However, the estimated age-standardized indicators of ASR morbidity and mortality per 100 thousand

Рис. 1. Порівняння розрахункових стандартизованих за віком показників онкозахворюваності та смертності
в Україні та Європейському регіоні ВООЗ
Fig. 1. Comparison of estimated age-standardized cancer morbidity and mortality rates
in Ukraine and European Region by the WHO

Проте розрахункові стандартизовані за віком показники ASR захворюваності та смертності на 100 тис.
населення показують, що реальна ситуація із захворюваністю в Україні має певні особливості. Наприклад, ASR – показник онкологічної захворюваності
на рак молочної залози в Україні складає 64 % від загальноєвропейського показника, а щодо раку простати – лише 55 %. Однак це пов’язано не з тим,
що українці є більш здоровими, а з тим, що в Україні та розвинених країнах Європи дуже різний рівень
охоплення населення діагностикою та її якість. Значний контингент українців, які потребують спеціалізованого онкологічного лікування, у тому числі променевого, взагалі не виявляється. При покращенні
якості діагностики слід очікувати і зростання кількості онкологічних хворих серед населення України.
З огляду на це можливості галузі променевої терапії мають також прогнозовано розширюватись.
Оригінальні дослідження

of population show that the real morbidity in Ukraine
has certain features. For example, ASR, the breast cancer incidence rate in Ukraine, is 64 % out of the average one in Europe, while for prostate cancer, it is only
55 %. However, this is not due to the fact that Ukrainians
are healthier; the key point is that the level of diagnostic
coverage of population as well as its quality is different
in Ukraine compared to developed European countries.
A significant population of Ukrainian patients, who need
specialized oncological treatment, including radiation, is
simply not detected. Via improving the quality of diagnosis, we should expect an increasing number of cancer
patients among the population of Ukraine. With that in
mind, the capabilities of radiation therapy should also be
projected to expand.
The fact that cancer mortality in Ukraine on the main
nosological cancer forms exceeds the European level, indicates an insufficient level of cancer care provided to the
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Той факт, що онкологічна смертність в Україні
по основних нозологічних формах раку перевищує
загальноєвропейський рівень, свідчить про недостатній рівень онкологічної допомоги населенню
України, її низьку ефективність та технологічну відсталість. Так, смертність від раку молочної залози
в Україні становить 37,4 % від рівня захворюваності,
тоді як в Європі – 21,1 %; від раку простати – 43 %
та 19,1 % відповідно. При аналізі цієї проблеми у віковому аспекті встановлено, що в Україні 25 % онкологічних хворих є молоддю репродуктивного
віку та найбільш працездатними людьми (вік 15–
49 років), причому половина з них, на жаль, помирає
(рис. 2, 3).
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population of Ukraine, its low efficiency and engineering backwardness. Thus, the mortality from breast cancer in Ukraine is 37.4 % out of the incidence rate, while
in Europe it is 21.1 %; from prostate cancer – 43 % and
19.1 %, respectively. When analyzing this issue in terms
of age, it has been found that in Ukraine, 25 % of cancer patients are young people of reproductive age and
working-age population (aged 15 to 49 years), and half
of them, unfortunately, die (Figs. 2, 3).
At the same time, in Western Europe only 15 % of
people aged 15 to 49 years suffer from oncological pathologies, and their mortality rate does not exceed 4 %,
i.e. three times lower than in Ukraine [6].

Рис. 2. Порівняння вікової структури онкозахворюваності в Україні та Західній Європі (станом на 2017 р.)
Fig. 2. Comparison of age structure of cancer incidence in Ukraine and Western Europe (as of 2017)

Рис. 3. Порівняння вікової структури смертності від раку в Україні та Західній Європі (станом на 2017 р.)
Fig. 3. Comparison of age structure of cancer mortality in Ukraine and Western Europe (as of 2017)

У той же час у Західній Європі тільки 15 % людей віком 15–49 років хворіють на онкологічні патології, а рівень їх смертності не перевищує 4 %, тобто
в три рази нижчий, ніж в Україні [6].
Надто чутливою темою в суспільстві є дитяча онкологічна захворюваність, яка трапляється в Україні
вдвічі частіше, ніж у Західній Європі, при цьому рівень
Оригінальні дослідження

Pediatric cancer incidence is a very sensitive matter in society, occurring in Ukraine twice as often as in
Western Europe along with the mortality rate of patients
under 14 being three times higher than the average one in
Europe.
The number of cancer patients aged 50–69 is comparable for Ukraine and Western European countries,
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смертності пацієнтів до 14 років утричі перевищує загальноєвропейський показник.
Зіставною для України та країн Західної Європи
є кількість онкологічних хворих віком 50–69 років,
проте Україна втрачає на 20 % більше цих ще вельми
працездатних та активних людей, ніж Західна Європа
в цілому.
Тобто з представлених діаграм видно, що рак
в Україні значно «молодший», бо у літньому віці
70+ він трапляється лише у 20 % усіх онкологічних
пацієнтів, тоді як у Західній Європі їх вдвічі більше.
Смертність онкологічних хворих серед населення
Західної Європи у віці 70+ складає 2/3 від усіх пацієнтів, тобто ці країни найбільше втрачають від раку
саме літніх, непрацездатних людей. У той же час
в Україні це відбувається з точністю до навпаки – 2/3
онкохворих втрачаються у молодших вікових групах.
Це свідчить про максимальні зусилля країн Західної
Європи в справі збереження здоров’я молоді та людей працездатного віку, що й забезпечує значну тривалість їх життя без раку.
Зайве обговорювати ті економічні та соціальні
проблеми, які виникають в Україні внаслідок щорічної втрати понад 60 тис. громадян внаслідок захворювання на рак, адже 2/3 з них є суспільно активними
людьми. Отже, Україні насамперед необхідно зосередитись на проблемі кардинальних, якісних змін
в онкологічній допомозі, і в цьому питанні слід насамперед звернутись до найбільш високоефективних методів лікування, до яких належить сучасна
променева терапія.
За рекомендаціями МАГАТЕ [7] оптимальна
частка випадків злоякісних новоутворень з показанням до променевої терапії у середньому становить
52,3 % від загальної кількості хворих, значно відрізняючись за окремими нозологіями. Якщо за даними
Канцер-реєстру в 2018 році в Україні було виявлено
169,82 тис. онкологічних хворих, то 90 тис. із них
мали б отримати променеву терапію.
На рис. 4 наведено дані 2018 року щодо розрахунку кількості пацієнтів за 11 основними нозологіями, для яких частка показань до променевої терапії
перевищує 50 %. Ця група пацієнтів складає близько
70 тис. (76,8 % від усіх, кому показана променева терапія).
За прогнозами [5] очікується, що станом
на 2022 рік онкологічна захворюваність в Україні
зросте до 179,5 тис. випадків, тому променева терапія буде потрібна вже близько 94 тис. пацієнтів.
Власне кажучи, при прогностичній оцінці достатності радіотерапевтичної допомоги населенню України та можливостей її розвитку надалі слід відштовхуватись уже від цієї цифри.
Для оцінки реального рівня радіотерапевтичної
допомоги в Україні варто ретельно проаналізувати
основні показники діяльності відділень променевої терапії на відповідність європейським та світовим
стандартам.
З 2007 р. ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» бере участь
у міжнародній програмі МАГАТЕ «Директорія радіотерапевтичних центрів (DIRAC)» щодо вивчення стану
Оригінальні дослідження
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however Ukraine loses 20 % more of these still workingage active people than Western Europe as a whole.
In other words, the presented diagrams show that
cancer in Ukraine is much «younger», since in older age
70+ it occurs only in 20 % of all cancer patients, while
in Western Europe there are twice as many cases. The
mortality rate of cancer patients among the population of
Western Europe at the age of 70+ is 2/3 of all patients,
i.e. these countries lose mostly the elderly, disabled people due to cancer. Meanwhile, in Ukraine it is exactly
the opposite: 2/3 of cancer patients die in younger age
groups. This shows the all-out efforts of Western European countries to preserve the health of young people
and people of working age ensuring a significant life expectancy without cancer.
Needless to discuss the economic and social challenges that will occur in Ukraine as a result of the annual
loss of more than 60 000 citizens due to cancer, since 2/3
of them are socially active people. Therefore, Ukraine,
first of all, should focus on the issue regarding radical,
qualitative changes in cancer care, and, in this matter, we
should first resort to the most highly effective methods of
treatment, which include modern radiation therapy.
According to the IAEA guidelines [7], the optimum
ratio of malignant neoplasms with indications for radiation therapy averages 52.3 % of the total number of patients, differing significantly in terms of individual ICD
diseases. If, according to the Cancer Registry, 169.82
thous. cancer patients were detected in Ukraine in 2018,
then 90 thous. of them should receive radiation therapy.
Fig. 4 shows the data (2018) on calculating the number of patients in accordance with 11 main ICD diseases,
for which the percentage of indications for radiation therapy exceeds 50 %. This group of patients is made up by
approximately 70 thousand (76.8 % of all those with indication for radiation therapy).
According to forecasts [5], it is expected that by
2022, cancer incidence in Ukraine will increase up to
179.5 thousand cases, so about 94 thousand patients will
need radiation therapy. In fact, the prognostic assessment
of the adequacy of radiation therapy care for the population of Ukraine and the possibilities of its development
should be based on this figure in the future.
To assess the real level of radiation therapy care in
Ukraine, it is necessary to carefully analyze the main performance indicators of radiation therapy departments in
accordance with European and world standards.
Since 2007, State Organization «Grigoriev Institute
for Medical Radiology and Oncology of the NAMS of
Ukraine» has been participating in the IAEA international program «Directory of Radiotherapy Centers (DIRAC)» to study the status of radiation therapy in the
state [8]. The experts of the Institute annually conduct a
survey of all medical institutions of Ukraine with radiation therapy departments (regardless of ownership). The
collected information is carefully checked and added to
the IAEA DIRAC international database according to the
following parameters:
1) staff of radiation therapy departments of medical
oncological institutions (number of radiologists / radiation therapists, paramedical personnel, radiology engineers and medical physicists, etc.);
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Рис. 4. Розподіл кількості пацієнтів за 11 основними нозологіями, які потребують променевої терапії
(за даними 2018 року)
Fig. 4. Classifying the number of patients, who need radiation therapy, by 11 main ICD diseases (according to 2018 data)

променевої терапії в країні [8]. Фахівцями інституту
щорічно проводиться анкетування усіх медичних закладів України з відділеннями променевої терапії (незалежно від форми власності). Зібрана інформація ретельно перевіряється та вноситься в міжнародну базу
даних DIRAC МАГАТЕ за такими показниками:
1) штатний склад відділень променевої терапії медичних онкологічних закладів (кількість лікарів-радіологів/променевих терапевтів, середнього медперсоналу, інженерів-радіологів та медичних фізиків тощо);
2) кількість апаратів променевої терапії, їх характеристики та технічний стан:
– апарати дистанційної та внутрішньопорожнинної гамма-терапії (модель апарата, рік випуску); паспортна та поточна активність радіоактивного джерела
(60Со, 192Ir); потужність поглиненої дози або повітряної керми в референтній точці;
– лінійні прискорювачі (рік випуску, рік інсталяції,
максимальна енергія фотонів та електронів);
– апарати рентгенотерапії (рік випуску, максимальна напруга на трубці);
3) кількість пацієнтів, яких було проліковано
на апаратах променевої терапії різних типів за минулий рік;
4) обладнання, яке використовується для передпроменевої підготовки пацієнтів (симулятори, КТапарати, МРТ, рентгенодіагностичні апарати тощо);
5) комп’ютерні системи планування променевої терапії (2D, 2D+, 3D, при використанні мультипелюсткових коліматорів, технологій IMRT, IGRT тощо);
6) засобів для іммобілізації пацієнтів і формування дозних полів;
7) наявності дозиметричного обладнання для проведення поточної клінічної дозиметрії;
Оригінальні дослідження

2) the number of radiation therapy devices, their characteristics and technical condition:
– equipment for remote and intracavitary gamma
therapy (device model, year of manufacture); passport
and current activity of the radioactive source (60Со, 192Ir);
the power of the absorbed dose or air steering at the reference point;
– linear accelerators (year of manufacture, year of installation, maximum energy of photons and electrons);
– X-ray therapy devices (year of manufacture, maximum voltage on the tube);
3) the number of patients who were treated by means
of radiation therapy devices of different types over the
past year;
4) equipment used for pre-radiation preparation of patients (simulators, CT machines, MRI, X-ray diagnostic
devices, etc.);
5) computer systems for radiation therapy planning
(2D, 2D+, 3D, using multileaf collimators, IMRT, IGRT
technologies, etc.);
6) means for immobilizing patients and forming dose
fields;
7) availability of dosimetric equipment for current
clinical dosimetry;
8) availability of quality control programs for radiation therapy equipment.
According to the DIRAC IAEA survey findings, at
the beginning of 2020 in Ukraine, radiation therapy was
provided at 54 medical oncological institutions. However, currently, 9 medical oncological institutions are located on the uncontrolled territory of Donetsk, Luhansk
regions, the Crimea. In this regard, information on the
status of radiation therapy on these areas has not been
updated since 2014. Therefore, the analysis of the status
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8) наявності програм контролю якості роботи обладнання променевої терапії.
За результатами анкетування DIRAC МАГАТЕ
на початок 2020 року в Україні променева терапія
проводилась у 54 медичних онкологічних закладах.
Однак на даний час 9 медичних онкологічних закладів розташовані на непідконтрольній території
Донецької, Луганської областей, Республіки Крим,
у зв’язку з цим інформація щодо стану променевої терапії на даних територіях не відновлюється
з 2014 року. Тому аналіз стану променевої терапії
в Україні проведений на підставі результатів анкетування в 45 медичних онкологічних закладах усіх регіонів України, крім вищезазначених.
У даний час у медичних онкологічних закладах
України для проведення дистанційної променевої терапії використовується 83 апарати мегавольтної терапії, із яких 55 апаратів дистанційної гамма-терапії (ДГТ) та 28 лінійних прискорювачів електронів.
При цьому більшість лінійних прискорювачів – 17
апаратів (61 %) – знаходиться в медичних закладах
м. Київ та Київської області.
Внутрішньопорожнинна гамма-терапія на апаратах брахітерапії проводиться в 28 онкологічних
центрах (62,2 % відділень ПТ), для цього використовуються 38 апаратів брахітерапії, із яких 30 апаратів мають радіоактивне джерело 60Со, а 8 апаратів – 192Ir. У 6-ти відділеннях променевої терапії
внутрішньопорожнинна гамма-терапія досі проводиться застарілим ручним методом із використанням радіоактивних аплікаторів 60Со.
У 32 онкологічних закладах України (71,1 %) використовуються 53 апарати короткофокусної і довгофокусної рентгенотерапії для променевого лікування
пацієнтів з онкологічними та окремими видами непухлинних захворювань.
На рис. 5 представлено динаміку кількості апаратів дистанційної, внутрішньопорожнинної гамма-терапії та лінійних прискорювачів за 2016–2020 роки.
Як видно з рисунка 5, за останні п’ять років кількість апаратів дистанційної гамма-терапії зменшилась
на 16 % – з 66 до 55 апаратів, що пов’язано зі зняттям
з експлуатації апаратів застарілих моделей або неможливістю проведення перезарядження гамма-апаратів новим джерелом 60Со через фінансові обставини.
Між тим, за той же период кількість лінійних прискорювачів зросла тільки на 5 апаратів.
У 2018 р. в Україні відбулася місія МАГАТЕ
imPACK, яка проводила оцінку стану променевої терапії в країні за значною кількістю показників, у тому
числі проводилась оцінка стану оснащеності відділень променевої терапії. Завдяки результатам цього
аудиту МАГАТЕ та відповідним заходам Держатомрегулювання України в період 2018–2020 років 14
апаратів дистанційної гамма-терапії (25,4 %) були
перезаряджені новими джерелами 60Со. Однак для 19
апаратів дистанційної гамма-терапії (33 %) інших медичних закладів також потрібне термінове перезарядження новими джерелами 60Со. Більше того, в 2020 р.
через низьку активність 60Со робота 10 апаратів ДГТ
(18,2 %) була призупинена. Тобто в 2020 році проведення дистанційної променевої терапії в Україні
Оригінальні дослідження
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of radiation therapy in Ukraine was conducted based on
the survey findings of 45 medical oncological institutions
in all regions of Ukraine, except for the abovementioned.
At present, 83 megavoltage therapy devices are
used at medical oncological institutions of Ukraine for
external-beam radiotherapy, which are: 55 gamma-ray
teletherapy devices (GRT) and 28 linear electron accelerators. Furthermore, most linear accelerators, i.e. 17 devices (61 %), are located at medical institutions of Kyiv
and Kyiv region.
Intracavitary gamma therapy on brachytherapy devices is performed at 28 oncology centers (62.2 % of RT
departments); for this purpose, 38 brachytherapy devices
are used, where 30 devices have 60Со radioactive source
and 8 devices have 192Ir. At 6 departments of radiation
therapy, intracavitary gamma therapy is still performed
via the outdated manual method using 60Со radioactive
applicators.
At 32 oncological institutions of Ukraine (71.1 %),
53 devices of short-focus and long-focus X-ray therapy
are used for radiation treatment of patients with oncological and certain types of non-neoplastic diseases.
Fig. 5 presents the number of remote, intracavitary
gamma therapy devices and linear accelerators within
2016–2020 period over time.
According to Fig. 5, over the past five years, the number of gamma-ray teletherapy devices has decreased by
16 %: from 66 to 55 devices, due to withdrawing obsolete
models from service or the inability to recharge gamma
devices with a new source 60Со owing to financial reasons. Meanwhile, within the same period, the number of
linear accelerators has increased by only 5 devices.
In 2018, there was IAEA imPACK mission in
Ukraine assessing the status of radiation therapy in the
state in accordance with a significant number of parameters, including the assessment of the status of equipment
at radiation therapy departments. Due to the outcomes of
this IAEA audit and the relevant measures of the SNRIU
within 2018–2020, fourteen gamma-ray teletherapy devices (25.4 %) were recharged with new sources of 60Со.
However, 19 gamma-ray teletherapy devices (33 %) of
other medical institutions do also need urgent recharging with new 60Со sources. Moreover, in 2020, due to
the low activity of 60Со, the operation of 10 GRT devices (18.2 %) was suspended. In other words, in 2020,
external-beam radiotherapy in Ukraine was actually carried out by means of 73 devices (45 GRT devices and 28
linear accelerators) compared to 89 devices that were in
operation in 2016.
For brachytherapy devices, the radioactive source
60
Со should be replaced every 5 years, and 192Ir source –
every 3–4 months. In 2018–2020, 21 devices (55.3 %)
were recharged, but in 2020, 4 devices (10.5 %) did not
work due to low activity of radioactive sources.
To assess the true level of radiation therapy care in
Ukraine, it is necessary to analyze the number of EBRT
(external-beam radiotherapy) devices per 1 million population compared to Western and Eastern Europe, especially in some regions of the country.
Fig. 6 presents histograms of distributing the number
of external-beam radiotherapy devices in Ukraine as a
whole and by regions at the beginning of 2020.
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Рис. 5. Динаміка кількості апаратів дистанційної та внутрішньопорожнинної променевої терапії в Україні
(за винятком непідконтрольних територій)
Fig. 5. The number of remote and intracavitary radiation therapy devices in Ukraine over time (except for uncontrolled territories)

фактично здійснювалося на 73 апаратах (45 апаратів
ДГТ та 28 лінійних прискорювачів) проти 89 апаратів, які були діючими в 2016 році.
Для апаратів брахітерапії заміна радіоактивного
джерела 60Со повинна проводитися кожні 5 років,
а джерела 192Ir – кожні 3–4 місяці. За 2018–2020 роки
21 апарат (55,3 %) був перезаряджений, однак
у 2020 р. 4 апарати (10,5 %) не працювали у зв’язку
з низькою активністю радіоактивних джерел.
Для оцінки істинного рівня радіотерапевтичної
допомоги в Україні варто проаналізувати показник
кількості апаратів ДПТ на 1 млн населення в порівнянні з країнами Західної та Східної Європи, особливо в окремих областях країни.
На рис. 6. представлені гістограми розподілу
кількості апаратів дистанційної променевої терапії
в Україні в цілому та за окремими регіонами на початок 2020 р.
Для зіставлення національних показників на рисунку 6 представлені також значення середніх показників у країнах Західної та Східної Європи (безперервні зелена та червона лінії відповідно).
Як видно з рис. 6, для України (в цілому) показник доступності апаратів ДПТ на 1 млн населення
складає 1,98 апарата на 1 млн населення, а при урахуванні тільки апаратів, які є в робочому стані, – 1,72
апарата, тобто один апарат ДПТ покриває потреби
в променевій терапії близько 500 тис. населення.
У той же час у країнах Західної Європи середній
показник доступності апаратів ДПТ складає 6,81
апарата на 1 млн населення, а в країнах Східної Європи – 2,78 апарата.
Між тим, у різних країнах цей показник також
дуже різниться. Так, у Франції він становіть 7,89
Оригінальні дослідження

To compare national values, Fig. 6 also presents the
average values in Western and Eastern Europe (solid
green and red lines, respectively).
Fig. 6 shows that for Ukraine (as a whole) the rate of
availability of EBT devices per 1 million population is
1.98 devices per 1 million population, and taking into account only the devices that are in operating condition, it
is 1.72 devices, i.e. one EBT device covers the needs of
radiation therapy for about 500 thousand people. At the
same time, in Western Europe the average availability of
EBRT devices is 6.81 devices per 1 million population,
and in Eastern Europe it is 2.78 devices.
Meanwhile, this value also varies greatly from country
to country. Thus, in France it is 7.89 devices per 1 million population; Germany – 6.71; Spain – 5.93, while in
Poland it is 4.00; Belarus – 3.38; Romania – 2.84 devices.
The analysis by separate regions of Ukraine has
shown that only in Kyiv, together with Kyiv region and
Kirovograd region, the availability of EBRT devices
is 4.0 and 5.2 devices per 1 million population, respectively, which can be compared with Eastern Europe. In a
significant number of regions of Ukraine, the availability
of EBRT devices for population is much lower than the
average value for Eastern Europe and is 1.0–1.5 devices
per 1 million population, which can be compared with
poor countries in Africa and Asia.
Therefore, there is an obvious shortage of radiotherapy devices in Ukraine. Even in terms of the level of being provided with equipment in Eastern European countries such as Belarus or Poland, there should be at least
140–160 working EBRT devices in Ukraine.
It is dramatically important to assess the ratio between gamma therapy devices and accelerators. There
are currently 14 446 remote megavoltage radiation
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Рис. 6. Кількість апаратів ДПТ в Україні на 1 млн населення в 2020 році (безперервна зелена та червона лінії –
середній рівень даного показника в країнах Західної Європи та Східної Європи відповідно)
Fig. 6. The number of EBRT devices in Ukraine per 1 million population in 2020
(solid green and red lines – the average level of this indicator in Western Europe and Eastern Europe, respectively)

апарата на 1 млн населення; Німеччині – 6,71; Іспанії – 5,93, тоді як у Польщі – 4,00; Білорусі – 3,38; Румунії – 2,84 апарата.
Аналіз за окремими регіонами України показав,
що тільки в м. Києві разом із Київською областю та в Кіровоградській області доступність апаратів ДПТ складає 4,0 та 5,2 апарата на 1 млн населення відповідно, що можна порівняти з країнами
Східної Європи. У значної кількості регіонів України
показник доступності апаратів ДПТ для населення
значно нижчий за середній показник для країн Східної Європи і складає 1,0–1,5 апарата на 1 млн населення, що можна порівняти з бідними країнами Африки та Азії.
Тобто очевидним є значний дефіцит радіотерапевтичних апаратів в Україні. Навіть за рівнем оснащеності таких країн Східної Європи, як Білорусь
або Польща, в Україні мало б бути принаймні 140–
160 працюючих апаратів ДПТ.
Дуже важливо оцінити співвідношення між гамматерапевтичними апаратами та прискорювачами. У світі
зараз експлуатуються 14 446 апаратів дистанційної мегавольтної променевої терапії, з них гамма-терапевтичних апаратів – 2007, лінійних прискорювачів
Оригінальні дослідження

therapy devices in operation in the world, including 2007
gamma therapy devices and 12309 linear electron accelerators, i.e. the ratio is 1:6. At the same time, in Ukraine,
the number of gamma-therapy devices, on the contrary,
prevails over linear accelerators, i.e. the ratio is 2:1,
while most remote gamma-therapy devices have a service life of over 20 years.
Fig. 7 presents diagrams of classifying the number of
EBRT devices by service life (remote gamma therapy devices and linear accelerators).
Fig. 7 shows that among the remote gamma therapy
devices, most of them (61 %) have operated for more
than 20 years, i.e. the devices have reached the limit of
their technical resource. On the contrary, among linear
accelerators, the majority of devices (75 %) are operated
less than 10 years, however, the passport service life of
linear accelerators is only 15 years.
The information on the number of cancer patients
who have received radiation therapy is of a great interest.
Thus, according to the national survey under the DIRAC
program, in 2019 in Ukraine, 60.7 thousand people underwent radiation therapy by various methods, including
remote gamma therapy devices and linear accelerators –
about 44.0 thousand patients (72.5 %).
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Рис. 7. Розподіл кількості апаратів ДПТ за строками експлуатації: а) апарати дистанційної гамма-терапії;
б) лінійні прискорювачі
Fig. 7. Classifying the number of EBRT devices by service life: a) remote gamma therapy devices; b) linear accelerators

електронів – 12 309, тобто співвідношення складає 1:6.
У той же час в Україні кількість гамма-терапевтичних
апаратів навпаки переважає над лінійними прискорювачами: співвідношення 2:1, при цьому більшість апаратів дистанційної гамма-терапії має строк експлуатації понад 20 років.
На рис. 7 представлені діаграми розподілу кількості апаратів ДПТ за строками експлуатації (апарати
дистанційної гамма-терапії та лінійні прискорювачі).
Як видно з рис. 7, більшість апаратів дистанційної гамма-терапії (61 %) експлуатуються понад
20 років, тобто апарати досягли ліміту свого технічного ресурсу. Навпаки, серед лінійних прискорювачів більшість апаратів (75 %) експлуатуються менше
10 років, однак паспортний строк експлуатації лінійних прискорювачів складає лише 15 років.
Значний інтерес представляє інформація щодо
кількості онкологічних пацієнтів, які отримали променеву терапію. Так, за даними національного анкетування за програмою DIRAC у 2019 р. в Україні променеву терапію різними методами пройшли 60,7 тис.
осіб, у тому числі на апаратах дистанційної гамма-терапії та лінійних прискорювачах – близько 44,0 тис.
пацієнтів (72,5 %).

Fig. 8 presents distributing the number of cancer patients by all types of radiation therapy according to the
DIRAC survey findings.
According to Fig. 8, most cancer patients underwent
treatment on EBRT devices: remote gamma therapy devices – 57 %, linear accelerators – only 16 %, short-focus and long-focus radiotherapy devices – 16 %, while
brachytherapy on hose apparatus and manual method –
11 % patients.
Meanwhile, in developed European countries, about
90 % of cancer patients are treated with linear accelerators of modern models.
According to the regulations of the Ministry of
Health of Ukraine, the capacity of one EBRT device
should be 500–600 patients per year. However, in some
regions the average load per EBRT device differs significantly.
Fig. 9 presents distributing the average load on one
EBRT device by regions of the country.
The predicted increase in the number of patients with
indications for radiation therapy up to 94 thousand in
2022 will need significant extending the sophisticated radiation therapy devices; the number of those for EBRT
should be at least 160 devices. The ratio between the

Рис. 8. Розподіл кількості онкологічних пацієнтів за основними видами променевого лікування
Fig. 8. Distributing the number of cancer patients by the main types of radiation treatment
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На рис. 8 представлено розподіл кількості онкологічних хворих за усіма видами проведеної променевої терапії за даними анкетування DIRAC.
Як видно з рис. 8, більша кількість онкологічних хворих проходили лікування на апаратах ДПТ:
на апаратах дистанційної гамма-терапії – 57 %,
на лінійних прискорювачах – тільки 16 %, на апаратах короткофокусної і довгофокусної рентгенотерапії – 16 %, тоді як брахітерапію на шлангових апаратах та ручним методом пройшли 11 % хворих.
Між тим у розвинутих країнах Європи близько
90 % онкологічних пацієнтів проходять лікування
на лінійних прискорювачах сучасних моделей.
Згідно з нормативами МОЗ України пропускна
здатність одного апарата дистанційної променевої терапії має складати 500–600 пацієнтів на рік. Однак,
по окремих регіонах середнє навантаження на один
апарат ДПТ істотно відрізняється. На рис. 9 представлений розподіл середнього навантаження на один
апарат ДПТ за окремими регіонами країни.
Як видно з даного рисунка, у деяких регіонах
країни середнє навантаження на один апарат ДПТ
вдвічі та навіть втричі перевищує нормативне значення, що не може не впливати на якість проведення
процедур променевої терапії з урахуванням часу,
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amount of gamma therapy devices and linear accelerators
should be gradually changed.
Another important aspect in ensuring the quality and
effectiveness of radiation treatment of cancer patients
is the availability of the necessary equipment for preradiation preparation of patients, computer systems of
dosimetric planning of radiation therapy, equipment for
clinical dosimetry at RT departments.
According to the IAEA DIRAC survey findings,
most radiation therapy departments have computer
planning systems for both remote and intracavitary radiation therapy devices; in total there are 64 computer
planning systems. For linear accelerators, which are
equipped with multi-plate MLC collimators, 33 planning systems such as Eclipse, XiO Elekta, IPlan, MultiPlan are used to plan 3D-conformal irradiation. For
gamma-therapeutic devices, 22 planning systems like
PLANW 2000, Theraplan-Plus for 2D, 2D+, 3D are
used.
Meanwhile, there are no computer systems for
planning radiation therapy at 8 oncology dispensaries
(18 %) and calculations of dose distributions are performed manually. This is a sign of serious engineering
backwardness and extremely low quality of radiation
treatment.

Рис. 9. Середня пропускна здатність 1-го апарата ДПТ за регіонами України
Fig. 9. Average capacity of one EBRT device by regions of Ukraine
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який може бути виділений на одного пацієнта при такому завантаженні апарата.
Прогнозоване зростання кількості пацієнтів з показаннями до променевої терапії до 94 тис. у 2022 році
потребуватиме значного розширення парку сучасних апаратів променевої терапії, їх кількість для дистанційної променевої терапії має бути не менше ніж
160 апаратів. Поступово має бути змінено співвідношення між кількістю гамма-терапевтичних апаратів та лінійних прискорювачів.
Іншим важливим аспектом у забезпеченні якості
та ефективності променевого лікування онкологічних
хворих є наявність у відділеннях ПТ необхідного обладнання для передпроменевої підготовки пацієнтів,
комп’ютерних систем дозиметричного планування
променевої терапії, обладнання для проведення клінічної дозиметрії.
За даними аналізу результатів анкетування
за програмою DIRAC МАГАТЕ у більшості відділень променевої терапії є системи комп’ютерного
планування як для апаратів дистанційної, так і внутришньопорожнинної променевої терапії, усього є 64
системи комп’ютерного планування. Для лінійних
прискорювачів, які оснащені багатопелюстковими
коліматорами MLC, використовуються 33 планувальні системи типу Eclipse, XiO Elekta, IPlan, Multi
Plan для планування 3D-конформного опромінення.
Для гамма-терапевтичних апаратів використовуються 22 системи планування типу PLANW 2000,
Theraplan-Plus для 2D, 2D+, 3D.
Між тим у 8 онкологічних диспансерах (18 %)
комп’ютерні системи планування променевої терапії
відсутні, і розрахунки дозних розподілів проводяться
вручну. Це є ознакою серйозної технологічної відсталості та вкрай низької якості променевого лікування.
Обладнання для передпроменевої підготовки
представлене рентгенівськими або КТ-симуляторами
(усього 5 апаратів), комп’ютерними томографами (45
апаратів), МРТ (3 апарати), проте в 10 медичних закладах із відділеннями променевої терапії (22 %) такого спеціалізованого обладнання немає.
Для проведення клінічної дозиметрії більшість
відділень променевої терапії (90 %) оснащені сучасними клінічними дозиметрами типу UNIDOS, Dose 1,
CDX. При цьому 25 онкологічних центрів та диспансерів України в 2012–2013 рр. отримали комплекти
дозиметричного обладнання (дозиметр UNIDOS E
з двома іонізаційними камерами № 30013 і стандартним водним фантомом) у рамках національного
проекту з МАГАТЕ UKR/6/010 «Developing and
Implementing a National Quality Control System
by Strengthening the Knowledge and Capacity of
Medical Physics at Radiotherapy Departments» («Розробка та впровадження національної системи
контролю якості шляхом зміцнення знань та компетенції медичних фізиків у відділеннях променевої терапії»). Однак у 4 відділеннях променевої терапії досі відсутні клінічні дозиметри, тому клінічна
дозиметрія не проводиться.
Таким чином, за результатами проведеного аналізу встановлено, що висока якість променевого лікування та його сучасний технологічний рівень
Оригінальні дослідження

ISSN 2708-7166 (Print)
ISSN 2708-7174 (Online)

Equipment for pre-radiation preparation is represented by X-ray or CT stimulators (5 devices in total),
computer tomographs (45 devices), MRI (3 devices),
however, there is no such specialized equipment at 10
medical institutions with radiation therapy departments
(22 %).
For clinical dosimetry, most departments of radiation
therapy (90 %) are equipped with up-to-date clinical dosimeters such as UNIDOS, Dose 1, CDX. At the same
time, 25 oncology centers and dispensaries of Ukraine
received sets of dosimetric equipment (UNIDOS E dosimeter with two ionization chambers No 30013 and a
standard water phantom) in 2012–2013 within the national project with the IAEA UKR/6/010 «Developing
and Implementing a National Quality Control System by
Strengthening the Knowledge and Capacity of Medical
Physics at Radiotherapy Departments». However, there
are still no clinical dosimeters at 4 RT departments, so
clinical dosimetry is not performed.
Thus, the findings show that the high quality of radiation treatment and its modern technological level are not
provided at all oncology centers/dispensaries in Ukraine.
First of all, Ukraine has a significant shortage of radiation therapy devices. Old gamma devices are gradually
being withdrawn from service, but they are not replaced
by linear accelerators or sophisticated gamma devices,
i.e. the fleet of radiotherapy equipment in the country is
steadily decreasing. If the existing obsolete radiotherapy
devices are gradually dismantled without equivalent replacement with new ones, and the number of devices is
reduced, then in the next 10 years, radiation therapy will
be unavailable to the vast majority of cancer patients
who need it.
Applying old models of devices, outdated treatment
technologies and methods of radiation therapy planning
has a negative impact on the quality and clinical consequences; in some cases there is low accuracy of dose
delivery and excessive irradiation of healthy areas of
the patient, which in its turn, causes significant radiation
damage worsening the quality of life of cancer patients
and requiring additional careful treatment.
The lack of a nationwide system for monitoring the
quality of radiation therapy leads to the practical impossibility of detecting violations in radiotherapy and overcoming them. Thus, a crucial task in the future is the
modernization and alignment of clinical and technical
capabilities of radiation therapy departments throughout
Ukraine.
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забезпечуються далеко не в усіх онкологічних центрах/
диспансерах України.
Насамперед Україна має значний дефіцит апаратів
променевої терапії. Поступово виводяться з експлуатації старі гамма-апарати, проте не відбувається їх
еквівалентна заміна на лінійні прискорювачі або сучасні гамма-апарати, тобто парк радіотерапевтичного обладнання в країні неухильно скорочується.
Якщо наявні застарілі радіотерапевтичні апарати будуть поступово демонтуватися без еквівалентної заміни на нові, і кількість апаратів буде зменшуватися,
то в найближчі 10 років променева терапія стане недоступною для переважної більшості онкологічних
пацієнтів, які її потребують.
Застосування старих моделей апаратів, застарілих технологій лікування та методів планування променевої терапії негативно відбивається
на якості та клінічних наслідках, в окремих випадках має місце низька точність відпуску дози та зайве опромінення здорових ділянок тіла пацієнта,
що, у свою чергу, спричиняє значні променеві ушкодження, які істотно погіршують якість життя онкологічних хворих і потребують додаткового ретельного
лікування.
Відсутність загальнодержавної системи моніторингу якості променевої терапії призводить
до практичної неможливості виявлення порушень при проведенні радіотерапії та їх подолання.
Отже, дуже важливим завданням надалі є осучаснення та вирівнювання клінічних та технічних можливостей відділень променевої терапії по всій території України.
ВИСНОВКИ
Оцінка стану радіотерапевтичної допомоги
в Україні була проведена з урахуванням динаміки
збільшення кількості хворих. За даними ВООЗ,
Україна має структуру онкозахворюваності, подібну
до загальноєвропейської, проте більший питомий показник смертності свідчить насамперед про недостатній рівень охоплення населення України спеціалізованою діагностикою та онкологічною допомогою, її
низьку ефективність та технологічну відсталість.
Визначено, що в Україні близько 90 тис. онкологічних хворих щорічно потребують отримання дистанційної променевої терапії, однак фактично охоплено тільки близько 44 тис. осіб.
Це обумовлено тим, що кількість апаратів променевої терапії в Україні вкрай недостатня, а при роботі
на апаратах дистанційної гамма-терапії застосовуються переважно застарілі технології променевого
лікування, що обумовлює його низьку якість та обтяжує клінічні наслідки.
Проведена оцінка необхідної кількості апаратів
дистанційної променевої терапії в 2022 р. з урахуванням зростання кількості онкохворих в Україні: потреба складає близько 160 апаратів.
Зростання та вирівнювання клінічних та технічних можливостей регіональних онкоцентрів
за показниками ефективності та якості променевої терапії можливе за умов їх швидкого технічного переоснащення та перепідготовки фахівців.
Оригінальні дослідження

CONCLUSIONS
Assessing the status of radiotherapy care in Ukraine
was carried out taking into account increasing number of
patients over time. According to the WHO, the structure
of cancer incidence in Ukraine is similar to the European
one, however higher specific mortality rate indicates, first
of all, the insufficient level of covering the population of
Ukraine by specialized diagnosis and oncological care,
its low efficiency and engineering backwardness.
It has been determined that radiation therapy in
Ukraine is needed annually by at least 90 thousand cancer patients. In fact, only about 44 thousand of them are
provided with tele-radiation therapy.
First of all, this is due to extremely insufficient radiotherapy equipment available in Ukraine and using outdated radiation treatment technologies that result in its
low quality and aggravating the clinical consequences.
Given the growing number of cancer patients in 2022,
Ukraine will need about 160 machines for external-beam
radiotherapy.
The rise and adjusting the clinical and technical capabilities of regional oncology centers in terms of quality
and efficiency of radiation therapy is possible under the
conditions of rapid technical re-equipment and retraining
of specialists.
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Перспективи подальших досліджень
Аналітичні дані щодо клінічних та технологічних можливостей радіотерапевтичної служби України
повинні динамічно оновлюватись відповідно до змін
контингенту онкохворих, технічного переоснащення
радіотерапевтичних відділень та з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі.

Prospects for further research
Analytical data regarding the clinical and engineering
capabilities of radiation therapy service of Ukraine
should be dynamically updated in accordance with
changes in cancer population and technical re-equipment
of radiotherapy departments and taking into account
current trends in the industry.
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РЕЗЮМЕ
Актуальність. Дослідження останніх десятиліть показали, що імунні
клітини є важливими учасниками онкопроцесу та запалення,
пов’язаного з раком. Зусилля були зосереджені на розумінні того,
як імунні клітини впливають на результат розвитку пухлини на різних стадіях захворювання: рання неопластична трансформація, клінічно виявлені пухлини, метастатичне поширення та на етапах хірургічного та променевого лікування.
Мета роботи – оцінити стан імунної системи у хворих із пухлинами головного мозку перед початком променевої терапії та радіохірургії та порівняти особливості імунітету при метастатичних і гліальних пухлинах головного мозку.
Матеріали та методи. У дослідженні представлені результати імунограм 61 пацієнта. З них 18 пацієнтів із первинними гліальними пухлинами та 23 пацієнти зі вторинними метастатичними пухлинами
в головний мозок. Як контрольна група представлені результати 20
умовно здорових пацієнтів, які не мали онкозахворювань. Вік пацієнтів склав 24–75 років. Усі пацієнти мають гістологічне підтвердження діагнозу пухлини. Оперативне втручання проводилось за 1,0–
3,0 роки до обстеження.
Оцінка стану імунної системи у хворих на пухлини мозку проводилась з урахуванням клітинної, гуморальної та фагоцитарної
ланки імунітету. Для оцінки клітинного імунітету визначено відносну та абсолютну кількість основних субпопуляцій лімфоцитів, таких як CD3+ – загальні Т-лімфоцити, CD4+ – Т-лімфоцити-хелпери,
CD8+ – цитотоксичні лімфоцити, CD16+ – натуральні кілерні лімфоцити, CD19+-В-лімфоцити. Визначення гуморальних показників
включало оцінку кількісних показників IgG, IgM та IgA. Кількісна
оцінка фагоцитарної ланки імунітету включала фагоцитарну активність нейтрофілів (а саме: НСТ-тест, індукуюча (зимозан) та спонтанна активність мієлопероксидази нейтрофілів).
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Результати та їх обговорення. При порівнянні імунних показників
кількості Т- та В-субпопуляцій лімфоцитів у хворих із первинними
злоякісними пухлинами мозку та зі вторинними метастатичними
пухлинами не виявлено статистичної вірогідної відмінності між
цими показниками. При гліобластомах виявляються найвищі рівні
СD4+- та CD8+-лімфоцитів у порівнянні з іншими групами пухлин, а також більш високі рівні IgG та IgA, ніж при інших пухлинах,
тоді як концентрація IgМ знаходиться практично на одному рівні
у всіх трьох групах хворих. Спостерігається тенденція до зниження рівня IgG та IgM у крові хворих із метастатичними пухлинами. В обох досліджуваних групах онкологічних хворих спостерігається гальмування мієлопероксидазної активності нейтрофілів
на фоні збереження функції НСТ активності клітин.
Висновки. За результатами дослідження імунологічних показників
пухлин головного мозку (як метастатичних, так і первинних злоякісних гліальних) виявляються часткові зміни в різних ланках імунітету – клітинній, гуморальній та фагоцитарній активності. Однак
не виявлено статистично значущої відмінності між показниками
імунного статусу, що потребує подальшого дослідження даної теми.
У хворих із пухлинами мозку на етапі підготовки до променевої терапії не спостерігаються суттєві зміни в імунній системі, які б унеможливили проведення такого лікування і були одним із протипоказань.
ABSTRACT
Keywords:
immune status, metastatic tumors, glial Background. Studies carried out in recent decades have shown that immune cells are essential participants in the cancer process as well as cantumors, radiation therapy.
cer-related inflammation. Focus has been increased on understanding the
way how immune cells affect a tumor at different stages of the disease:
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Results. When comparing the immune parameters of the number of T- and
B-subpopulations of lymphocytes in patients with primary malignant brain
tumors and secondary metastatic tumors, no statistically significant difference has been detected between these params. Glioblastomas show higher
levels of СD4+- and CD8+-lymphocytes in comparison with other tumour
groups as well as higher levels of IgG and IgA than in other tumors, while
IgM concentration is almost at the same level in three groups of patients.
There is a tendency for reducing IgG and IgM level in the blood of patients
with metastatic tumors. Both groups of cancer patients under study show
inhibition of myeloperoxidase activity of neutrophils in the setting of maintaining the function of NBT cell activity.
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Conclusions. According to the findings obtained via studying immunological indicators of brain tumors, both metastatic and primary malignant
glial ones, there are partial changes in various immune system components such as cellular, humoral and phagocytic activity. However, no statistically significant difference was detected between immune status indicators, that substantiates the need for further study of this issue. At the
stage of preparation for radiation therapy, no significant changes in the
immune system of the patients with brain tumors, that would make such
treatment impossible and be considered as one of contraindications, are
observed.
Рукопис надійшов
Manuscript was received
23.06.2020

Отримано після рецензування
Received after review
15.07.2020

Прийнято до друку
Accepted for printing
19.11.2020

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами
і темами
Робота виконана в рамках планової науково-дослідної роботи Державної установи «Інститут нейрохірургії
ім. А. П. Ромоданова Національної академії медичних
наук України «Розробка методу комплексного лікування метастатичних пухлин головного мозку з використанням передопераційного опромінення».

Connection with scientific programs, plans and topics
Included into the research project plan State Organization «Romodanov Neurosurgery Institute of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine» that is
«Development of a method of comprehensive treatment
of metastatic brain tumors with preirradiation».

ВСТУП
Рак залишається однією з основних причин смерті
в усьому світі, і очікується, що з урахуванням старіння
населення його щорічні втрати в 8,2 мільйона тільки
збільшаться [1]. Первинні та метастатичні пухлини
є складними екосистемами, що складаються з неопластичних клітин, позаклітинного матриксу (ПКМ)
і «додаткових» непухлинних клітин, які включають резидентні мезенхімальні клітини, ендотеліальні
клітини та інфільтровані запальні імунні клітини. Перехресний діалог між раковими клітинами і додатковими клітинами сприяє розвитку пухлини і формує її.
Під час формування пухлини структура тканини перетворюється у вузькоспеціалізоване мікросередовище,
що характеризується пошкодженим ПКМ і хронічним
запаленням [2].
Дослідження останніх десятиліть показали,
що імунні клітини є важливими учасниками онкопроцесу та запалення, пов’язаного з раком. Зусилля були
зосереджені на розумінні того, як імунні клітини
впливають на результат розвитку пухлини на різних
стадіях захворювання: рання неопластична трансформація, клінічно виявлені пухлини, метастатичне
поширення та на етапах хірургічного та променевого лікування. Вплив на імунну систему різних методів лікування пухлинного процесу, у тому числі
променевої терапії (ПТ), ще до кінця не досліджений. Так, крім прямого впливу випромінювання
на ракові клітини, ПТ може викликати модифікації
в локальному мікросередовищі та імунній системі, які
здатні чинити вплив на розвиток пухлини [3]. Більшість пухлинних клітин не експресують антигени II
класу головного комплексу гістосумісності (MHC)
і, як наслідок, вони не можуть безпосередньо активувати специфічний пухлинний імунітет, опосередкований CD4+-Т-клітинами, який необхідний для розвитку протипухлинних імунних відповідей. Пухлинні

INTRODUCTION
Cancer is still considered as one of the principal causes
of death worldwide, and, in view of aging population, its
annual loss of 8.2 million is only expected to increase [1].
Primary and metastatic tumors are complex ecosystems
consisting of neoplastic cells, extracellular matrix (ECM)
and «additional» non-tumor cells, which include resident
mesenchymal cells, endothelial cells and infiltrated inflammatory immune cells. The cross dialogue between cancer cells and additional cells furthers tumor development
and forms it. During tumor formation, the tissue structure
changes to a highly specialized microenvironment, characterized by damaged ECM and chronic inflammation [2].
Studies carried out in recent decades have shown that
immune cells are essential participants in the cancer process as well as cancer-related inflammation. Focus has
been increased on understanding the way how immune
cells affect a tumor at different stages of the disease: early
neoplastic transformation, clinically detected tumors, metastatic spread, and at surgery and radiotherapy stages. The
impact of various options of treating the tumor process, including radiation therapy (RT), on the immune system has
not been fully studied yet. Thus, in addition to the direct
effect of radiation on cancer cells, RT can result in modifications in the local microenvironment and the immune
system, which can affect tumor development [3]. Most
tumor cells do not express class II major histocompatibility complex (MHC) antigens and, as a consequence, they
cannot directly activate specific tumor immunity mediated
by CD4+-T-cells that is essential for antitumor immune
response development. Tumor cells have quite complex
mechanisms due to which they can avoid immune surveillance. These cells can produce immunosuppressive cytokines and involve inhibitory and regulatory cell types,
reduce the expression of MHC class I molecules, cause
anergy or deletion of T-cells and cause dendritic cell (DC)
dysfunction [3–6]. The interaction of all these factors can
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клітини мають досить складні механізми, за допомогою яких можуть уникнути імунного нагляду. Ці
клітини можуть продукувати імуносупресивні цитокіни і залучати гальмівні та регуляторні типи клітин,
знижувати експресію молекул MHC класу I, викликати анергію або делецію Т-клітин і дисфункцію дендритних клітин (ДК) [3–6]. Взаємодія всіх цих факторів може сприяти не лише «невидимості» ракових
клітин для імунної системи, а й стимулювати пухлинний ріст [4], тому важливо визначити стан імунної системи на всіх етапах комбінованого лікування.
Показано, що ПТ може сприяти тому, щоб пухлини
ставали «видимими» системі імунітету [7–12]. Після
лікування ПТ спостерігається збільшення пулу пептидів для презентації антигену, яка відображається молекулами MHC-I [4]. За допомогою цього механізму
адаптивні імунні відповіді можуть сприяти елімінації клітин та метастазів пухлин, що не експресують
MHC-II. CD4+-Т-клітини можуть допомогти знищити
пухлинні клітини за допомогою декількох механізмів.
Незважаючи на центральну роль CD4+-T-клітин у протипухлинному адаптивному імунітеті, пухлинні антигени, такі як TAA, можуть бути представлені дендритним клітинам за допомогою CD8+-T-клітин та молекул
в MHC-I класу; цей процес може відбуватися без допомоги попередніх CD4+-Т-клітин. Представлені вище
дані вказують на важливе значення визначення стану
CD-4 та CD-8 клітинної ланки імунітету на різних
етапах лікування пухлин, особливо перед початком
ПТ. У той же час багато питань, пов’язаних зі станом імунної системи, кількістю CD3+, CD4+, CD8+
та інших імунних клітин у крові при пухлинах різного
походження та локалізації, у тому числі і при пухлинах головного мозку, потребують подальшого вивчення, що необхідно для проведення успішного лікування [8, 13, 14].
Мета роботи – оцінити стан імунної системи
у хворих із пухлинами головного мозку перед початком променевої терапії та радіохірургії та порівняти
особливості імунітету при метастатичних і гліальних
пухлинах головного мозку.

not only further the «invisibility» of cancer cells by the
immune system, but also stimulate tumor growth [4].
Therefore, it is important to assess the immune system
status at all stages of combination treatment.
It has been made clear that RT can help tumors become «visible» to the immune system [7–12]. After RT,
there is a tendency for increasing the pool of peptides
antigen presentation, which is reflected by MHC-I molecules [4]. Via this mechanism, adaptive immune responses can facilitate the elimination of cells and tumor
metastases that do not express MHC-II. CD4+-T-cells
can help to kill tumor cells through several mechanisms.
In spite of the central role of CD4+-T-cells in antitumor
adaptive immunity, the tumor antigens such as TAA can
be presented to dendritic cells by CD8+-T-cells and molecules in MHC-I class; this process can be handled without involvement of the previous CD4+-T-cells. The data
listed above indicate the importance of assessing the state
of CD-4 and CD-8 cellular component of the immune
system at different stages of tumor treatment, especially
before RT. At the same time, there are lots of issues regarding the status of the immune system, the count of
CD3+-, CD4+-, CD8+- and other immune cells in the
blood in tumors of different origin and location, including brain tumors, which should be researched further in
order to provide successful treatment [8, 13, 14].

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У дослідженні представлені результати імунного
статусу 61 пацієнта з пухлинами головного мозку,
із них 18 – з первинними гліальними пухлинами
(гліобластоми – 9, анапластичні астроцитоми – 2,
анапластичні олігоастроцитоми – 2, анапластичні
олігодендрогліоми – 2, дифузні астроцитоми – 3)
і 23 пацієнти зі вторинними метастатичними пухлинами в головний мозок із локалізацією первинного вогнища в молочній залозі – 9 пацієнтів, легенях – 5, шкірі (меланома) – 3, кишківнику – 2,
матці – 1, плеврі (мезотеліома) – 1, анонімний метастаз – 1. Як контрольна група представлені результати 20 умовно здорових пацієнтів, які не мали онкозахворювань. Вік пацієнтів склав 24–75 років.
Оперативне втручання проводилось за 1,0–3,0 роки
до обстеження. Усі пацієнти мали гістологічне підтвердження діагнозу пухлини, установленого відповідно до сучасних гістологічних класифікацій
пухлин. Інформована письмова згода на проведення

MATERIALS AND METHODS OF RESEARCH
The study presents the immunogram findings of 61
patients with brain tumor, out of these: 18 patients with
primary glial tumors (glioblastomas – 9, anaplastic astrocytomas – 2, anaplastic oligoastrocytomas – 2, anaplastic oligodendrogliomas – 2, diffuse astrocytomas –
3) and 23 patients with secondary metastatic tumors to
the brain with the primary focus being localized in the
breast – 9 patients, in the lungs – 5 patients, in the skin
(melanoma) – 3 patients, in the intestine – 2 patients, in
the uterus – 1 patient, in the pleura (mesothelioma) – 1
patient, anonymous metastasis – 1 patient. The outcomes
of 20 conditionally healthy non-cancer patients are presented as a control group. The age of patients is 24–75.
Surgery was performed 1.0–3.0 years before the examination. All patients were histologically diagnosed with
the tumor in accordance with the current histological
classifications of tumors. Informed written consent for
diagnostic tests was provided to the patients; stored in
clinical records.

Оригінальні дослідження

Purpose – assessing the status of the immune system
in patients with brain tumors before radiation therapy and
radiosurgery and comparing the features of immunity in
metastatic and glial brain tumors.
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діагностичних досліджень пацієнтами дана і зберігається в історії хвороби.
Оцінка стану імунної системи у хворих на пухлини мозку проводилась з урахуванням клітинної, гуморальної та фагоцитарної ланки імунітету.
Для оцінки клітинного імунітету, визначено відносну та абсолютну кількість основних субпопуляцій
лімфоцитів, таких як CD3+ – загальні Т-лімфоцити,
CD4+-Т-лімфоцити – хелпери, CD8+ – цитотоксичні
лімфоцити, CD16+ – натуральні кілерні лімфоцити,
CD19+ – В-лімфоцити. Визначення концентрації цих
субпопуляцій проводилось за допомогою відповідних моноклональних антитіл фірми Becton Dickinsom
USA, за рекомендованими інструкціями та протоколами досліджень, адаптованих до визначення цих клітин у периферичній крові.
Визначення рівня сироваткових імуноглобулінів
класу IgM, IgA проводилось за допомогою стандартних наборів моноспецифічних сироваток фірми «Мікроген» МЗ РФ в агарних пластинах згідно з рекомендаціями та інструкціями виробника. Фагоцитарну
активність лейкоцитів та нейтрофілів визначали за допомогою НСТ-тесту за спектрофотометричним методом Гордієнка С. Н. у модифікації Лісяного М. І. Мієлопероксидазну активність нейтрофілів проводили
спектрофотометричним методом за активності внутрішньоклітинної пероксидази в порівнянні з пероксидазою хріну за методикою, адаптованою до ІФА
аналізатора-рідера.
Статистичну обробку отриманих результатів проводили за програмою Statistica-8 з визначенням середнього периферичного (М) квадратичного відхилення та показника Стьюдента. Критерієм відмінностей
показників було обрано рівень значимості p < 0,05.

Assessing the immune system status in patients with
brain tumors was performed taking into account the cellular, humoral and phagocytic component of innate immunity.
When assessing cellular immunity, the relative
and absolute count of major lymphocyte subpopulations, such as CD3+ – general T-lymphocytes, CD4+-Tlymphocytes-helpers, CD8+ – cytotoxic lymphocytes,
CD16+ – natural killer lymphocytes, CD19+-B-lymphocytes, were calculated. The concentration of these subpopulations was evaluated by means of the applicable
monoclonal antibodies produced by Becton Dickinsom
USA, according to the guidelines and study protocols
adapted to assessing these cells in peripheral blood (Pinegin).
The level of serum immunoglobulins of IgM, IgA
class was counted using standard sets of monospecific
sera produced by «Microgen» of the Ministry of Health
of the Russian Federation in agar plates, according to the
guidelines and instructions of the manufacturer. Phagocytic activity of leukocytes and neutrophils was assessed
by means of NBT test via colorimetric method of Hordiienko S. N. in the modification of Lisianyi M. I. Myeloperoxidase activity of neutrophils was performed by
colorimetric method on the activity of intracellular peroxidase in comparison with horseradish peroxidase according to the method, that was adaptive to enzyme immunoassay analyzer-reader (Freemel).
Statistical processing of the obtained outcomes was
carried out in accordance with Statistica-8 SW along
with counting the mean peripheral (M) square deviation
and Student’s test. The significance level p < 0.05 was
chosen as a criterion for differences in indicators.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Дослідження імунного статусу у хворих на пухлини головного мозку первинного та метастатичного
походження виявило зміни в різних ланках імунної
системи. Так, при порівнянні абсолютної кількості
окремих субпопуляцій лімфоцитів виявлено дисбаланс
у складі CD3+-, CD4+-, CD8+-Т-лімфоцитів та CD19+В-лімфоцитів, а саме – у порівнянні з групою неонкологічних хворих. Було встановлено підвищення
вказаного рівня субпопуляцій Т-лімфоцитів, зниження рівня CD19+-В-лімфоцитів у периферичній
крові. При порівнянні імунних показників у хворих
із первинними злоякісними пухлинами мозку – гліобластомами та анапластичними астроцитомами зі вторинними метастатичними пухлинами було встановлено
незначні відмінності в кількості Т- та В-субпопуляцій
лімфоцитів, а саме – виявлено, що при гліобластомах був найвищий рівень СD4+- та CD8+- лімфоцитів
у порівнянні з іншими групами пухлин, хоча статистичної вірогідної відмінності між цими показниками
не виявлено (дані наведені у табл. 1, p < 0,05).
Вміст різних субпопуляцій лімфоцитів у крові
хворих із метастатичними пухлинами та анапластичними астроцитомами III ступеня анаплазії був
практично однаковий, що свідчить як про імунологічну подібність онкологічного процесу в організмі, незалежно від локалізації пухлин, наприклад,

RESULTS AND DISCUSSION
Studying the immune status in patients with brain tumors of primary and metastatic origin has made it possible to detect the changes in various components of the
immune system. Thus, when comparing the absolute
number of individual subpopulations of lymphocytes, the
imbalance in composition of CD3+-, CD4+-, CD8+-Tlymphocytes and CD19+- CD3+B-lymphocytes, in comparison with a group of non-cancer patients, in particular, was revealed. An increase in the indicated level of
T-lymphocyte subpopulations along with decreased level
of CD19+- CD3+B-lymphocytes in peripheral blood
were detected. When comparing the immune parameters
in patients with primary malignant brain tumors, that is
glioblastomas and anaplastic astrocytomas, with secondary metastatic tumors, there were minor differences in
the number of T- and B-subpopulations of lymphocytes,
namely, it was found that glioblastomas showed the highest CD4+- and CD-8+- levels of lymphocytes compared
to other tumor groups, although no statistically significant difference between these indicators was found (ref
Table. 1, p < 0.05).
The content of various subpopulations of lymphocytes in the blood of patients with metastatic tumors
and anaplastic astrocytomas of anaplasia degree III was
almost the same, suggesting immunological similarity of the oncological process in the body, regardless
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Таблиця 1. Клітинний імунітет. Абсолютні показники (p < 0,05)
Table 1. Cellular immunity. Absolute measures (p < 0.05)
Пухлини головного мозку
Brain tumors
Метастази (n = 23)
Metastases (n = 23)
Гліобластоми (n = 9)
Glioblastomas (n = 9)
Анапластичні астроцитоми (n = 9)
Anaplastic astrocytomas (n = 9)
Група порівняння (n = 20)
Control group (n = 20)

CD3+

CD4+

CD8+

CD19+

CD16+

1,13 ± 0,62

0,63 ± 0,36

0,49 ± 0,30

0,22 ± 0,14

0,23 ± 0,10

1,28 ± 0,51

0,73 ± 0,30

0,54 ± 0,24

0,21 ± 0,11

0,30 ± 0,11

1,15 ± 0,54

0,68 ± 0,31

0,48 ± 0,26

0,20 ± 0,12

0,21 ± 0,09

1,34 ± 0,51

0,78 ± 0,38

0,58 ± 0,22

0,20 ± 0,08

0,25 ± 0,08

у головному мозку чи в молочній залозі. Дещо
окремо виділяються показники вмісту СD16+ – натуральних кілерних клітин. Так, при метастатичних
пухлинах та при анапластичних астроцитомах виявлено зниження рівня СD16+-клітин у крові, тоді
як при гліобластомах мало місце підвищення кількості СD16+-лімфоцитів в 1,4–1,5 разу в порівнянні
з анапластичними астроцитомами.
Аналогічні зміни в показниках імунної системи
виявляються не лише у визначенні абсолютної кількості певних субпопуляцій лімфоцитів, а й при відносному (відсотковому) рівні лімфоцитів, який теж
підтверджує наявність змін залежно від характеру
пухлинного процесу, а саме – первинних чи метастатичних пухлин (дані наведені у табл. 2, p < 0,05).
Водночас при порівнянні відсоткового та абсолютного вмісту певних субпопуляцій лімфоцитів можна
відмітити, що визначення абсолютного вмісту імунних клітин у крові більш наочно ілюструє стан імунної системи, ніж відсотковий її рівень, але для повноти уявлень про особливості порушень в імунній
системі необхідно проводити визначення як абсолютного, так і відсоткового рівня певних субпопуляцій
лімфоцитів у периферичній крові.

of tumor location, such as brain or breast. Indicators of
CD16+- content of natural killer cells are somewhat different. Thus, in metastatic tumors as well as in anaplastic
astrocytomas, the level of CD16+-cells in the blood was
decreased, while in glioblastomas the number of CD16+lymphocytes was a 1.4–1.5-fold increased compared to
anaplastic astrocytomas. The same changes in the immune system params are found not only in assessing the
absolute number of certain subpopulations of lymphocytes, but also in the relative (percentage) level of lymphocytes also confirming the changes depending on the
nature of the tumor process, i.e. primary or metastatic
tumors (ref Table. 2, p < 0.05). At the same time, when
comparing the percentage and absolute content of certain
subpopulations of lymphocytes, it should be noted that
evaluating the absolute content of immune cells in the
blood more clearly illustrates the immune system status
in comparison with its percentage level, however, to get
the whole picture of the peculiarities of disorders occurring in the immune system, both absolute and percentage
level of specific subpopulations of lymphocytes in the
peripheral blood should be counted.
When assessing the humoral immunity indicators,
that is the levels of different types of immunoglobulins
in the peripheral blood, the dependence on the nature

Таблиця 2. Клітинний імунітет. Відносні показники (p < 0,05)
Table 2. Cellular immunity. Relative mesures (p < 0.05)
Пухлини головного мозку
Brain tumors
Метастази (n = 23)
Metastases (n=23)
Гліобластоми (n = 9)
Glioblastomas (n=9)
Анапластичні астроцитоми (n = 9)
Anaplastic astrocytomas (n = 9)
Група порівняння (n = 20)
Control group (n = 20)

CD3+

CD4+

CD8+

CD19+

CD16+

70,22 ± 7,47

39,94 ± 8,40

30,52 ± 6,97

14,86 ± 5,92

15,36 ± 3,60

69,60 ± 14,06

39,62 ± 9,44

29,68 ± 8,08

12,06 ± 5,29

17,60 ± 5,49

71,26 ± 12,95

42,58 ± 9,43

29,46 ± 7,86

13,34 ± 5,57

13,68 ± 4,27

73,25 ± 5,43

41,28 ± 10,47

31,7 ± 8,13

11,09 ± 3,29

14,82 ± 5,42

При визначенні показників гуморального імунітету, а саме – рівнів різних типів імуноглобулінів
у периферичній крові, установлена залежність від характеру пухлинного процесу. При гліобластомах виявляється більш високий рівень IgG та IgA, ніж при інших пухлинах, тоді як концентрація IgМ практично
знаходиться на одному рівні в усіх трьох групах хворих. Спостерігається тенденція до зниження рівня
Оригінальні дослідження

of the tumor process was detected. Glioblastomas show
higher IgG and IgA levels than other tumors, while IgM
concentration is almost at the same level in all (3) groups
of patients. There is a tendency for reducing IgG and
IgM levels in the blood of patients with metastatic tumors (ref Table. 3, p < 0.05). In contrast to the cellular
immunity indicators, characterized by increased level of
specific subpopulations of T-lymphocytes compared to
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пухлинами (дані наведені у табл. 3, p < 0,05).
На відміну від показників клітинного імунітету, де
відмічається підвищений рівень окремих субпопуляцій Т-лімфоцитів, у порівнянні з даними групи контролю, рівні всіх імуноглобулінів були зниженими,
що свідчить про певний різноспрямований вплив
пухлин головного мозку на певні ланки імунної системи.

ISSN 2708-7166 (Print)
ISSN 2708-7174 (Online)

the control group, the levels of all immunoglobulins were
reduced suggesting a different effect of brain tumors on
certain components of the immune system.
When evaluating the activity of the nonspecific
phagocytic component of the immune system, it has been
revealed that in all groups of patients with metastatic
and primary tumors, there is inhibition of myeloperoxidase levels in leukocytes, which is most significant in
metastatic tumors. At the same time, the NBT activity of

Таблиця 3. Гуморальний імунітет (p < 0,05)
Table 3. Humoral immunity (p < 0.05)
Пухлини головного мозку
Brain tumors
Метастази (n = 23)
Metastases (n = 23)
Гліобластоми (n = 9)
Glioblastomas (n = 9)
Анапластичні астроцитоми (n = 9)
Anaplastic astrocytomas (n = 9)
Група порівняння (n = 20)
Control group (n = 20)

Ig A

Ig M

Ig G

1,60 ± 0

0,92 ± 0,070

9,48 ± 0,070

1,81 ± 0,32

1,05 ± 0,36

11,47 ± 2,84

1,48 ± 0,59

1,03 ± 0,33

10,77 ± 1,94

-

-

-

При визначенні активності неспецифічної фагоцитарної ланки імунної системи було встановлено,
що в усіх групах хворих із метастатичними та первинними пухлинами виявляється гальмування рівня мієлопероксидази в лейкоцитах, яке було найбільш значимим при метастатичних пухлинах. У той же час
НСТ активність лейкоцитів, яка відповідає за фагоцитарну активність нейтрофілів була на рівні показників групи порівняння при метастатичних пухлинах
і дещо зниженою у групі хворих із гліобластомами
(дані наведені у табл. 4, p < 0,05).

leukocytes, which is responsible for the phagocytic activity of neutrophils, was at the level of the control group
in metastatic tumors and mildly reduced in the group of
patients with glioblastomas (ref Table. 4, p < 0.05).
Therefore, in the group of patients under study, there
is inhibition of myeloperoxidase activity of neutrophils
in the setting of preserving NBT function of cells, suggesting a selective dysfunction of the phagocytic component of the immune system, which is responsible for nonspecific immunity, and this may result from direct effect
of tumor factors on this immunity component.

Таблиця 4. Фагоцитарна активність (p < 0,05)
Table 4. Phagocytic activity (p < 0.05)
Пухлини головного мозку
Brain tumors
Метастази (n = 23)
Metastases (n = 23)
Гліобластоми (n = 9)
Glioblastomas (n = 9)
Анапластичні астроцитоми (n = 9)
Anaplastic astrocytomas (n = 9)
Група порівняння (n = 20)
Control group (n = 20)

НСТ-тест спонтанний
NBT-test spontaneous

Індукований (зимозан)
Induced (Zymosanum)

Активність мієлопероксидази
Myeloperoxidase activity

258,72 ± 33,16

50,33 ± 13,60

14,23 ± 3,30

238,45 ± 51,93

53,97 ± 15,56

14,83 ± 4,64

249,8 ± 49,43

57,55 ± 15,51

17,50 ± 4,59

248,5 ± 25,63

57,79 ± 11,88

14,12 ± 2,63

Отже, у досліджуваної групи хворих спостерігається гальмування мієлопероксидазної активності
нейтрофілів на фоні збереження функції НСТ активності клітин, що свідчить про вибіркові порушення у фагоцитарній ланці імунітету, яка відповідає
за неспецифічний імунітет, а це може бути пов’язане
з направленою дією пухлинних чинників на цю ланку
імунітету.
Проаналізувавши отримані дані імунного статусу у хворих із пухлинами мозку на етапі підготовки до радіотерапевтичного лікування, яке буде
направлене на пухлинне вогнище, можна узагальнити їх таким чином. У хворих перед початком
Оригінальні дослідження

Having analyzed the obtained data on the immune
status of patients with brain tumors at the stage of preparing for radiotherapy treatment, which will be directed
to the tumor nidus, we can summarize them as follows.
Thus, patients retain the function of T-cell immunity before treatment. However, a minor decrease in B-lymphocytes level should be noted. There are also changes in
the phagocytic activity of neutrophils: on the one hand,
inhibition of myeloperoxidase activity in the setting of
preserving their NBT activity, which is responsible for
phagocytic activity.
Therefore, at the stage of preparation for radiation
therapy, no significant changes in the immune system
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лікування зберігається функція Т-клітинної ланки імунітету. Але слід відмітити незначне зниження рівня
В-лімфоцитів. Також спостерігаються зміни у фагоцитарній активності нейтрофілів – гальмування мієлопероксидазної активності клітин на фоні збереження їх
НСТ активності, яка відповідає за фагоцитарну активність.
Таким чином, у хворих із пухлинами мозку
на етапі підготовки до променевої терапії не спостерігаються суттєві зміни в імунній системі, які б унеможливили проведення такого лікування і були одним із протипоказань. Більше того, виявлена певна
активізація імунної системи, що підтверджується
підвищенням рівня практично всіх субпопуляцій
Т-лімфоцитів у периферичній крові. Зміни в гуморальній та фагоцитарній ланці у цих хворих незначні
й також не є фактором, який лімітує проведення цього
етапу лікування. Причини, механізми розвитку та збереження такого дисбалансу у складі та активності
імунних клітин в організмі відомі [15, 16] і пов’язані
в першу чергу з пухлинними чинниками, а потім з характером попереднього лікування, яке уже проводилось цим хворим, особливо при метастатичних пухлинах.
Другою особливістю отриманих результатів є те,
що не виявлено суттєвої статистично значимої різниці між первинними злоякісними пухлинами головного мозку та метастатичними пухлинами мозку,
де первинне вогнище частіше було в молочній залозі. Імунні показники хворих на метастатичні пухлини були подібні до відповідних показників хворих
з анапластичними астроцитомами, які відносяться
до III ступеня анаплазії. Найбільш злоякісні гліальні
пухлини – гліобластома (IV ступінь анаплазії) мали
дещо збільшений рівень субпопуляцій Т-лімфоцитів,
що досить складно пояснити, оскільки відомо,
що при цих пухлинах буває найбільш значний дисбаланс у складі імунних клітин та гальмування специфічного протипухлинного імунітету [17].
Можливо, подальше дослідження цього питання та уточнення особливостей лікування дозволить дати відповідь, чому при гліобластомах, пухлинах IV ступеня анаплазії, імунні показники вищі,
ніж при менш злоякісних анапластичних астроцитомах та метастазах.
У хворих із метастатичними та первинними пухлинами мозку реєструються певні зміни в клітинній,
гуморальній та фагоцитарній ланках імунної системи, які свідчать про різнонаправлену дію пухлинного процесу на імунну систему, і ці зміни залежать
від гістоструктури гліальних пухлин.

of the patients with brain tumors, that would make such
treatment impossible and be considered as one of contraindications, are observed. Moreover, there is a certain
activation of the immune system, which is confirmed by
increased levels of almost all subpopulations of T-lymphocytes in the peripheral blood. Changes in the humoral
and phagocytic component in these patients are insignificant and also they are not the factor limiting this stage
of treatment. The reasons, mechanisms of development
and maintenance of such imbalance in the composition
and activity of immune cells in the body are known [15,
16] and they are associated with tumor factors in the first
instance, and then with the nature of previous treatment
already provided for these patients, especially in case of
metastatic tumors.
Another feature of the obtained outcomes is that no
statically significant difference was revealed between
primary malignant brain tumors and metastatic brain tumors, where the primary focus was more frequently located in the breast. Immune indicators of patients with
metastatic tumors were similar to those in patients with
anaplastic astrocytomas, which belong to anaplasia degree III. The most malignant glial tumors, that is glioblastomas (stage IV of anaplasia), had somewhat increased level of T-lymphocyte subpopulations, which is
difficult to explain, since these tumors are known to have
the most significant imbalance in immune cell composition and inhibition of specific antitumor immunity [17].
Probably, further study of this issue and clarifying the
features of treatment will make it possible to answer the
following: why in glioblastomas, tumors of degree IV of
anaplasia, immune levels are higher than in less malignant anaplastic astrocytomas and metastases.
In patients with metastatic and primary brain tumors,
certain changes in the cellular, humoral and phagocytic
parts of the immune system are recorded suggesting the
differently directed effects of the tumor process on the
immune system and these changes are specific depending
on the histostructure of glial tumors.

ВИСНОВКИ
1. Найбільш значимі зміни в рівні показників клітинного імунітету спостерігаються при гліальних
пухлинах IV ступеня анаплазії, гліобластомах, які
характеризуються збільшенням кількості хелперних
(CD4+) та цитотоксичних (CD8+) клітин у порівнянні
з іншими хворими з метастатичними та астроцитарними пухлинами та даними групи порівняння.
2. При визначенні активності неспецифічної фагоцитарної ланки імунної системи було

CONCLUSIONS
1. The most significant changes in the cellular immunity level are observed in glial tumors of anaplasia degree IV, glioblastomas, which are characterized by an increased number of helper (CD4+) and cytotoxic (CD8+)
cells in comparison with other patients with metastatic
and astrocytic tumors and the control group data.
2. Changes in the humoral immune system component were characterized by higher levels of IgG and IgA
in glioblastomas and a tendency for decreased levels of
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встановлено, що в усіх групах хворих із метастатичними та первинними пухлинами виявляється гальмування рівня мієлопероксидази в лейкоцитах, яке було
найбільш значиме при метастатичних пухлинах
на фоні збереження їх НСТ активності, яка відповідає
за фагоцитарну активність.
3. Зміни в гуморальній ланці імунітету характеризувалися більш високим рівнем IgG та IgA
при гліобластомах та тенденцією до зниження рівня
IgG та IgM у крові хворих із метастатичними пухлинами.
4. Виявлений імунний дисбаланс у складі та активності імунних клітин не є причиною відміни
або непроведення променевих методів лікування,
а навпаки, визначення стану імунної системи в процесі променевої терапії дозволяє контролювати процес лікування та запобігати розвитку імунологічних ускладнень, таких як радіаційний імунодефіцит,
лейко- та тромоцитопенія та ін.

IgG and IgM in the blood of patients with metastatic tumors.
3. The detected immune imbalance in the composition and activity of immune cells is not a reason to cancel
or not conduct radiation therapy, but on the contrary, assessing the immune system status during radiation therapy makes it possible to control treatment and prevent
the development of immunological complications such as
radiation immunodeficiency, leuko- and thrombocytopenia etc.
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Перспективи подальших досліджень
Подальше дослідження імунного статусу хворих
із гліальними та метастатичними пухлинами на етапах до та після променевого лікування.

Prospects for further research
Further studying the immune status of patients with
glial and metastatic tumors at the stage before radiotherapy and after radiotherapy.
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РЕЗЮМЕ
Актуальність. Своєчасна діагностика рецидиву злоякісних пухлин
яєчників може поліпшити результати його лікування.
Мета роботи – визначити доцільність використання пухлинного маркера НЕ-4 при виникненні рецидиву злоякісних пухлин яєчників (ЗПЯ).
Матеріали та методи. Для аналізу рівнів НЕ-4 і СА-125 у хворих
із рецидивами ЗПЯ та визначення доцільності використання НЕ-4
на даному етапі моніторингу відібрано 29 пацієнток із відомими показниками НЕ-4 і СА-125 на момент рецидиву та їх вихідними даними.
Результати та їх обговорення. У роботі представлені результати вивчення рівнів онкомаркерів НЕ-4 і СА-125 у 29 пацієнток
із доведеним рецидивом злоякісних новоутворень яєчників залежно
від термінів його виникнення – до 12 місяців (n = 9), 13–24 місяці
(n = 11) і після 24 місяців (n = 9). Виявлено зменшення значень пухлиноасоційованого маркера НЕ-4 під час рецидиву в порівнянні з вихідними рівнями експресії. При аналізі сироваткових профілів НЕ-4
виявлено їх достовірну відмінність тільки при виникненні рецидиву
в період до року (1207,00 пмоль/л) від показників рецидивування
в періоди 13–24 і більше 24 місяців (567,00 і 655,50 пмоль/л відповідно).
Висновки. Тільки вихідний рівень експресії НЕ-4 є прогностично
значущим для визначення термінів виникнення рецидивів злоякісних
пухлин яєчників.
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ABSTRACT
Background. Timely diagnosis of recurrence of malignant tumors of the
ovaries can improve treatment outcomes.
Purpose – determine the feasibility of using the tumor marker HE-4 in
case of recurrence of malignant ovarian tumors.
Materials and methods. To analyze the levels of HE-4 and CA-125 in
patients with recurrence of malignant ovarian tumors and determine the
feasibility of using HE-4 at this stage of monitoring, 29 patients with
known indicators of HE-4 and CA-125 at the time of recurrence and their
baseline data were selected.
Results and discussion. The paper presents the results of the study of the
HE-4 and CA-125 tumor markers levels in 29 patients with a proven recurrence of malignant ovarian neoplasms depending on the timing of its
appearance – up to 12 months (n = 9), 13–24 months (n = 11) and after 24 months (n = 9). The values of the tumor-associated HE-4 marker
were decreased during the relapse compared to baseline expression levels. When analyzing of the HE-4 serum, their significant difference was
revealed only in the event of relapse in the period of up to one year
(1207.00 pmol/l) from recurrence rates in the periods of 13–24 and of
over 24 months (567.00 and 655.50 pmol/l, respectively).
Conclusions. Only the baseline expression of HE-4 is prognostically significant for determining the timing of recurrence of ovarian malignancies.
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ВСТУП
Рак яєчників (РЯ) займає сьоме місце в світі
у структурі загальної захворюваності та складає
4–6 % серед злоякісних пухлин у жінок. Сумарна
частка злоякісних пухлин репродуктивної системи
перевищує 35 %, таким чином ця патологія найчастіша у структурі онкологічної захворюваності серед жіночого населення.
Згідно з даними Національного канцер-реєстру
України рак яєчників займає шосте місце у структурі
загальної захворюваності серед жіночого населення
і складає 4,9 %, п’яте місце у структурі смертності
від злоякісних новоутворень – 6,5 % і друге місце
у структурі смертності від онкогінекологічної патології та поступається лише раку шийки матки.
У 63,5 % випадків захворювання діагностується
в задавнених стадіях, а кожна третя пацієнтка гине

INTRODUCTION
Ovarian cancer (OC) ranks seventh in the world in
the structure of overall morbidity and accounts for 4–6 %
of malignant tumors in women. The total proportion of
malignant tumors of the reproductive system exceeds
35 %, so this pathology is most common in the structure
of cancer in the female population.
According to the National Cancer Registry of
Ukraine, ovarian cancer ranks sixth in the structure of
overall morbidity among women and is 4,9 %, fifth in the
structure of mortality from malignant neoplasms – 6,5 %
and second in the structure of mortality from oncogynecological pathology, and is second only to cervical cancer. In 63,5 % of cases, the disease is diagnosed in the
advanced stages, and every third patient dies in the first
year after diagnosis (24,6 %) [1]. Mortality from ovarian cancer strictly depends on the stage of the disease: a
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у перший рік після встановлення діагнозу (24,6 %)
[1]. Смертність від раку яєчників суворо залежить
від стадії захворювання: 5-річний період виживання
відзначається у 70 % жінок при І і ІІ стадіях і знижується до 40 % і 20 % при III і IV стадіях [2].
Основні причини низької виживаності хворих на злоякісні пухлини яєчників (ЗПЯ) полягають у безсимптомному перебігу захворювання
на його ранніх стадіях, низькою інформативністю діагностичних методик на ранніх етапах, недостатній
ефективності терапії та особливостях етіопатогенезу
пухлин даного органа [3, 4].
Ефективність стандартного лікування (операція +
хіміотерапія) складає 60–80 %, однак у 20–30 % хворих ремісії тривалі.
Серйозну клінічну проблему представляють рецидиви злоякісних пухлин яєчників. Частота їх виникнення незалежно від методу лікування дуже
висока – до 96 % випадків, а медикаментозний
вплив рідко призводить до бажаного результату.
Рецидив, визначений як вторинний ріст пухлини,
має принципові відмінності від первинної пухлини.
Як відомо, прогресія – це зростання ступеня автономності пухлинних клітин у міру росту в результаті відбору клонів, більш стійких до ендогенних
впливів і ендогенних регуляторних субстанцій.
Під дією хіміопрепаратів, іонізуючого випромінювання або інших пошкоджуючих факторів, включаються механізми адаптації, які сприяють протистоянню пухлинних клітин шкідливому впливу,
а отже, виживанню і відбору найбільш автономних,
злоякісних клонів, що веде до прогресії пухлини.
У процесі прогресії окремі ознаки пухлин (інвазивність, метастазування, чутливість до лікувальних
впливів) розвиваються в бік наростання злоякісності незалежно один від одного. Це обумовлює несприятливий перебіг пухлинного процесу і малу
перспективність успіху подальшої терапії [5]. Таким чином, рецидив раку яєчників – важковиліковне
і часто резистентне до терапії захворювання. Своєчасне виявлення локальних і невеликих за розмірами
пухлинних утворень дає змогу своєчасно вибрати
адекватну тактику лікування і покращити прогноз захворювання [6, 7, 8].
Для адекватної оцінки результатів лікування і прогнозу тривалості безрецидивного періоду доцільно
враховувати «базовий» рівень, якого вдалося досягти
після завершення первинного лікування. Зокрема
щодо раку яєчників, чим нижчий рівень СА-125 після
завершення первинного лікування, тим довший очікуваний безрецидивний період [9].
Дані літератури стверджують, що найкращий
прогноз стосовно загальної і безрецидивної виживаності очікується у випадках, коли «базовий» рівень
СА-125 після завершення комплексного лікування
не перевищує 10 Од/мл [4, 10, 11]. При цьому зменшення рівня маркерів від цієї величини на кожну
1 Од/мл веде до збільшення часу стабілізації
на кілька місяців [5, 10, 12].
Стійке підвищення СА-125 в ході спостереження за хворими на РЯ у більшості випадків свідчить про початок розвитку рецидиву захворювання.
Оригінальні дослідження

ISSN 2708-7166 (Print)
ISSN 2708-7174 (Online)

5-year survival period is observed in 70 % of women in
stages I and II and decreases to 40 % and 20 % in stages
III and IV [2].
The main reasons for low survival of patients with
malignant ovarian tumors (MOT) are asymptomatic
course of the disease in its early stages, low informativeness of diagnostic techniques in the early stages, insufficient effectiveness of therapy and features of the etiopathogenesis of tumors of this organ [3, 4].
The effectiveness of standard treatment (surgery +
chemotherapy) is 60–80 %, but in 20–30 % of patients remission is long.
Recurrences of malignant ovarian tumors are a serious clinical problem. The frequency of their occurrence,
regardless of the method of treatment is very high – up
to 96 % of cases, and drug exposure rarely leads to the
desired result.
Recurrence, defined as secondary tumor growth, is
fundamentally different from the primary tumor. It is
known that progression is an increase in the degree of
autonomy of tumor cells as they grow as a result of the
selection of clones, more resistant to endogenous influences and endogenous regulatory substances. Under
the action of chemotherapeutics, ionizing radiation or
other damaging factors, adaptation mechanisms are involved that contribute to the resistance of tumor cells
to the damaging effects and, consequently, the survival and selection of the most autonomous, malignant
clones that promote tumor progression. In the process
of progression, certain signs of tumors (invasiveness,
metastasis, sensitivity to therapeutic effects) develop in
the direction of increasing malignancy independently
of each other. This causes an unfavorable course of the
tumor process and low prospects for success of further therapy [5]. Thus, recurrence of ovarian cancer is
incurable and often resistant to treatment. Timely detection of local and small tumors allows you to timely
choose adequate treatment tactics and improve the
prognosis [6, 7, 8].
To adequately assess the results of treatment and predict the duration of the recurrence-free period, it is advisable to take into account the “baseline” level, which
was achieved after the completion of initial treatment. In
particular, for ovarian cancer, the lower the level of CA125 after the initial treatment, the longer the expected
recurrence-free period [9].
The literature suggests that the best prognosis for promotion to overall and relapse-free survival is expected in
cases where the “baseline” level of CA-125 after completion of complex treatment does not exceed 10 U/ml [10,
11, 4]. The decrease in the level of markers from this
value for every 1 U/ml leads to an increase in stabilization time for several months [5, 10, 12].
Steady increase in CA-125 during the observation of
patients with OC in most cases indicates the beginning of
the recurrence of the disease. However, the sensitivity of
this method for ovarian cancer, according to the authors
[13–15], is not more than 75–91 %.
The common definition of “marker recurrence” is a
twofold increase in serum CA-125 concentration compared to the discriminant level (if normalization of the
marker is achieved as a result of primary treatment) or
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Однак чутливість цього методу при раку яєчників,
за даними авторів [13–15], складає не більше 75–
91 %.
Загальноприйнятим визначенням «маркерного рецидиву» є дворазове збільшення сироваткової концентрації СА-125 у порівнянні з дискримінаційним рівнем
(якщо досягнута нормалізація маркера в результаті
первинного лікування) або у порівнянні з найменшим
значенням – «надиром» (якщо не досягнута нормалізація рівня в результаті первинного лікування) [16, 17].
Згідно з даними літератури рівень СА-125 починає збільшуватися за 3–9 місяців до появи клінікоінструментальних ознак рецидиву. Тактика ведення
пацієнток з «маркерними» рецидивами в даний час
у стадії обговорення. Основним аргументом прихильників проведення ПХТ є велика вірогідність досягнення ремісії в процесі даного виду лікування при мінімальному об’ємі пухлинної маси, що, у свою чергу,
може привести до збільшення загальної виживаності
хворих [3, 18].
Ураховуючи одиничні публікації про інформативність пухлиноасоційованого маркера НЕ-4 при розвитку рецидиву ЗПЯ, вирішено вивчити рівень експресії
рецидиву ЗПЯ.
Мета роботи – визначити доцільність використання пухлинного маркера НЕ-4 при виникненні рецидиву ЗПЯ.

compared to the lowest value – “nadir” (if normalization
is not achieved as a result of primary treatment) [16, 17].
According to the literature, the level of CA-125 begins to increase 3–9 months before the appearance of
clinical and instrumental signs of recurrence. Tactics for
managing patients with “marker” recurrences are currently under discussion. The main argument of supporters of PCT is the high probability of achieving remission
in the course of this type of treatment with a minimum
amount of tumor mass, which, in turn, can lead to increased overall survival of patients [3, 18].
Given the isolated publications on the informativeness of the tumor-associated marker HE-4 in the development of recurrence of MOT, it was decided to study
the level of expression of recurrence of MOT.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для детального аналізу сироваткових профілів
НЕ-4 і СА-125 у хворих із рецидивами злоякісних
новоутворень яєчників і визначення доцільності
використання НЕ-4 на даному етапі моніторингу
нами було відібрано 29 пацієнток із відомими показниками НЕ-4 і СА-125 на момент рецидиву та їх
вихідними даними, які були проліковані та спостерігались у клініці ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва НАМН України». Вік 29 пацієнток із рецидивами ЗПЯ коливався
від 36 до 68 років, медіана склала 47,0 років, середній вік – (44,6 ± 4,2) роки. У хворих, включених
у досліджувану групу, у різні строки (5–50 міс.) після
завершення первинного лікування було діагностовано рецидиви злоякісних пухлин яєчників.
Усім хворим проведено комплексне дослідження,
яке включало загальносоматичне фізикальне, бімануальне, ректовагінальне, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини і малого таза,
рентгенологічне дослідження органів грудної клітки.
Хворим були проведені комп’ютерна томографія черевної порожнини і малого таза, загальноклінічне лабораторне і біохімічне дослідження, визначення рівнів експресії СА-125 і НЕ-4 в сироватці крові
імунохімічним методом з електрохемілюмінесцентною детекцією (ECLIA).
Дискримінаційний рівень (ДУ) пухлинного маркера СА-125 не залежить від віку хворого і складає
35 Од/мл. Ураховуючи те, що 95–96 % здорових жінок в пременопаузі мають рівень НЕ-4 у сироватці
крові ≤ 70 пмоль/л, а в постменопаузі – ≤ 140
пмоль/л, ці значення вибрані як вікозалежні дискримінаційні рівні.

MATERIALS AND METHODS OF RESEARCH
For detailed analysis of serum profiles of HE-4 and
CA-125 in patients with recurrence of malignant ovarian tumors and determine the feasibility of using HE-4
at this stage of monitoring, we selected 29 patients with
known indicators of HE-4 and CA-125 at the time of recurrence and their initial data, which were treated and
observed in the clinic of the State Organization «Grigoriev Institute for Medical Radiology and Oncology
NAMS of Ukraine». The age of 29 patients with recurrence of MOT ranged from 36 to 68 years, the median
was 47,0 years, the mean age was (44,6 ± 4,2) years.
Recurrence of malignant ovarian tumors was diagnosed
in all patients included in the study group at different
times (5–50 months) after completion of primary treatment.
All patients underwent a comprehensive examination, which included somatic physical, bimanual, rectovaginal, ultrasound examination of the abdominal cavity and pelvis, X-ray examination of the chest. Patients
underwent computed tomography of the abdomen and
pelvis, general clinical laboratory and biochemical studies, determination of expression levels of CA-125 and
HE-4 in serum by immunochemical method with electrochemiluminescent detection (ECLIA).
The discriminant level (DL) of the tumor marker
CA-125 does not depend on the age of the patient and
is 35 U/ml. Impressively, 95–96 % of healthy premenopausal women have serum HE-4 levels of ≤ 70 pmol/L
and postmenopausal women have ≤ 140 pmol/L, these
values are selected as age-dependent discriminant levels.
Statistical processing of the obtained data was performed using the software package “STATISTICA 10.0”

Оригінальні дослідження

Purpose – determine the feasibility of using the tumor marker HE-4 in the event of recurrence of malignant
ovarian tumors.
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Статистична обробка отриманих даних здійснювалась за допомогою пакета програм «STATISTICA
10.0» (для визначення достовірності отриманих
даних використовували точний метод Фішера,
t-критерій Стьюдента, метод максимально можливої
оцінки для малої кількості спостережень).

(to determine the reliability of the obtained data used
Fisher’s exact method, Student’s t-test, the method of
the maximum possible estimate for a small number of
observations).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У залежності від строків виникнення рецидиву
злоякісних утворень яєчників пацієнтки були розподілені на 2 групи: з рецидивом до 1 року (n = 9),
13–24 місяці (n = 11) і більше 24 місяців (n = 9). Після
цього були розраховані статистичні показники інгібітора протеаз НЕ-4 і онкофетального протеїну СА-125
на момент установлення діагнозу (вихідні) і на момент рецидиву (табл. 1).

RESULTS AND DISCUSSION
Depending on the timing of recurrence of ovarian
malignancies, patients were divided into 2 groups: with
recurrence up to 1 year (n = 9), 13–24 months (n = 11)
and more than 24 months (n = 9). After that, statistical
indicators of the protease inhibitor HE-4 and oncofetal
protein CA-125 at the time of diagnosis (baseline) and at
the time of recurrence (table 1) were calculated.

Таблиця 1. Рівні пухлинних маркерів НЕ-4 і СА-125 в залежності від строку виникнення рецидиву ЗПЯ
Table 1. Levels of tumor markers HE-4 and CA-125 depending on the time of recurrence of MOT
Строк
виникнення рецидиву,
міс.
Terms of recurrence,
months
За весь період
спостереження, n = 29
For the entire
observation period,
n = 29
до 12,
n=9
to 12,
n=9
13–24,
n = 11
більше 24,
n=9
more than 24,
n=9

Вихідні значення маркерів
Initial values of markers
НЕ-4, пмоль/л
НЕ-4, pmol/L

СА-125, Од/мл
СА-125, U/ml

НЕ-4, пмоль/л
НЕ-4, pmol/L

СА-125, Од/мл
СА-125, U/ml

Середнє
Average
1450,69 ± 401,88
min-max
68,09–8650,00
Середнє
Average
1836,01 ± 885,18
min-max
68,60–8552,00
Середнє
Average
1643,00 ± 773,95
min-max
75,19–8650,00
Середнє
Average
830,31 ± 224,69
min-max
68,09–1990,00

Середнє
Average
762,89 ± 166,85
min-max
17,39–4438,00
Середнє
Average
643,14 ± 219,49
min-max
31,40–1924,00
Середнє
Average
621,47±170,25
min-max
17,39–1692,00
Середнє
Average
1055,50 ± 453,82
min-max
70,10–4438,00

Середнє
Average
699,42 ± 220,95
min-max
51,42–4427,00
Середнє
Average
402,41 ± 223,63
min-max
72,10–2155,00
Середнє
Average
922,64 ± 413,47
min-max
53,04–3685,00
Середнє
Average
723,61 ± 469,71
min-max
51,42–4427,00

Середнє
Average
313,72 ± 124,08
min-max
5,56–2575,00
Середнє
Average
75,82 ± 19,94
min-max
21,05–215,30
Середнє
Average
391,50 ± 240,15
min-max
5,56–2575,00
Середнє
Average
456,56 ± 273,08
min-max
15,17–2521,00

Вивчаючи показники пухлинних маркерів на етапі
рецидиву захворювання виявлено, що середнє значення НЕ-4 в 2,1 разу, а медіана в 3,6 разу нижче,
ніж при первинній пухлині, та складають відповідно
(699,42 ± 220,95) і 182,60 пмоль/л. Більше того, відзначено зменшення нижніх та верхніх меж діапазону
досліджуваного показника в 1,3 і 1,9 разу, що складає
51,42 і 4427,00 пмоль/л.
Аналогічні зміни характерні і для СА-125: середнє
значення зменшується в 2,4 разу, а медіана – в 5,9,
що складає (313,72 ± 124,08) і 62,60 Од/мл.
Нижні та верхні межі діапазону значень СА125 зменшуються у порівнянні з вихідними даними
в 3,0 і 1,7 разу, що складає 5,56 і 2575,00 Од/мл.
Тобто рівні показників як інгібітора протеаз НЕ-4,
так і онкофетального протеїну СА-125 при виникненні рецидиву виявляються значно нижчими.
Оригінальні дослідження

Значення маркерів при рецидиві
The value of markers on relapse

Examining the indicators of tumor markers at the
stage of disease recurrence, it was found that the average
value of HE-4 is 2,1 times, and the median is 3,6 times
lower than in the primary tumor and is (699,42 ± 220,95)
and 182,60 pmol/L, respectively. Moreover, there was a
decrease in the lower and upper limits of the range of the
studied indicator in 1,3 and 1,9 times, which is 51,42 and
4427,00 pmol/L.
Similar changes are characteristic of CA-125: the average value decreases by 2,4 times, and the median – by
5,9, which is (313,72 ± 124,08) and 62,60 U/ml.
The lower and upper limits of the range of values of
CA-125 are reduced compared to the original data by 3,0
and 1,7 times, which is 5,56 and 2575,00 U/ml. That is,
the values of both protease inhibitor HE-4 and oncofetal protein CA-125 in the event of recurrence are much
lower.
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Медіана значень НЕ-4 достовірно не відрізняється залежно від строків виникнення рецидиву:
159,50 пмоль/л за рецидиву до 1 року, 198,50 пмоль/л –
13–24 міс., 195,40 пмоль/л – при виникненні рецидиву після 2 років (критерій Манна – Уїтні, p > 0,05).
Значення НЕ-4 при рецидиві ЗПЯ такі: найбільший рівень експресії спостерігається в групі з рецидивом, що виник у строки 13–24 міс. – (922,64 ±
± 413,47) пмоль/л, трохи нижчий при рецидиві
після 24 міс. – (723,61 ± 469,71) пмоль/л, і найнижчий при виникненні рецидиву до року – (402,41 ±
± 223,63) пмоль/л.
Середнє значення СА-125 збільшується при зростанні строку безрецидивного періоду і складає (75,82 ±
± 19,94) Од/мл за рецидиву до 1 року, (391,50 ±
± 240,15) Од/мл – 13–24 міс., і (456,56 ± 273,08) Од/мл –
при рецидиві після 2 років спостереження; медіана – 55,97, 62,42 і 140,06 Од/мл у відповідних групах. Тобто, чим вище значення пухлинного маркера
на момент діагностування рецидиву, тим більше тривалість безрецидивного періоду.
Розглянемо залежність вихідних показників пухлинних маркерів від строків виникнення рецидивів.
Як видно з представлених даних, середнє значення вихідного рівня експресії пухлиноасоційованого маркера НЕ-4 прогресивно зменшується зі збільшенням тривалості ремісії. За рецидиву до 1 року цей
показник склав (1836,01 ± 885,18) пмоль/л, до 2 років –
(1643,00 ± 773,95) пмоль/л, і більше 2 років – (830,31 ±
± 224, 69) пмоль/л. Тобто, чим нижче вихідний рівень
експресії маркера, тим довше безрецидивний період.
Медіана вихідного рівня пухлинного маркера НЕ-4
з рецидивами до 1 року вище медіани по всій групі
(n = 29) в 1,84 разу.
Такої закономірності для СА-125 не виявлено,
більше того, вихідний рівень експресії вище в групі
пацієнток із рецидивом, що виник після 2 років
спостереження – (1055,50 ± 453,82) Од/мл, – порівняно з його значенням за рецидиву, що виник
до 1 року – (643,14 ± 219,49) Од/мл. Так, спостерігається зворотна залежність від рівня експресії СА-125
за рецидиву ЗПЯ – чим пізніше виникає рецидив, тим
вище рівень експресії СА-125.
Під час аналізу вихідних сироваткових профілів НЕ-4 виявлено їх достовірну відмінність (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05) тільки за виникнення рецидиву в період до року (1207,00 пмоль/л)
проти показників у періоди 13–24 і більше 24 місяців (567,00 і 655,50 пмоль/л відповідно) (рис. 1),
зважаючи на це, пацієнтки з рецидивом після 1 року
об’єднані (рис. 2).
Під час аналізу вихідних середніх рівнів СА-125
у пацієнток із доведеним рецидивом було визначено, що найбільший показник СА-125 виявлений
у хворих із рецидивом, який виник після 2 років спостереження – (643,14 ± 219,49), (621,47 ± 170,25)
і (1055,50 ± 453,82) Од/мл відповідно до груп.
Під час аналізу рівнів експресії СА-125 отримано
зворотну залежність – чим вище вихідний рівень маркера, тим пізніше спостерігається виникнення рецидиву хвороби.
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The median values of HE-4 do not differ significantly
depending on the time of recurrence – 159,50 pmol/L
for recurrence up to 1 year, 198,50 pmol/L – 13–24
months, 195,40 pmol/L – for recurrence after 2 years
(Mann – Whitney u-test p > 0,05). The value of HE-4
for recurrence of MOT is as follows – the highest level
of expression is observed in the group with recurrence
that occurred within 13–24 months – (922,64 ± 413,47)
pmol/L, slightly below recurrence after 24 months –
(723,61 ± 469,71) pmol/L, and the lowest for recurrence
up to a year – (402,41 ± 223,63) pmol/L.
The average value of CA-125 increases with increasing period of recurrence-free period and is (75,82 ± 19,94)
U/ml for relapse up to 1 year, (391,50 ± 240,15) U/ml –
13–24 months, and (456,56 ± 273,08) U/ml – for relapse
after 2 years of follow-up; median – 55,97, 62,42 and
140,06 U/ml in the respective groups. That is, the higher
the value of the tumor marker at the time of diagnosis of
recurrence, the greater the duration of the recurrence-free
period.
Consider the dependence of the initial indicators of
tumor markers on the timing of recurrence.
As can be seen from the presented data, the average value of the initial level of expression of the tumorassociated marker HE-4 progressively decreases with
increasing duration of remission. For recurrence up to
1 year, this figure was (1836,01 ± 885,18) pmol/L, up
to 2 years – (1643,00 ± 773,95) pmol/L, and more than
2 years – (830,31 ± 224,69) pmol/L. That is, the lower
the initial level of marker expression, the longer the recurrence-free period. The median baseline of the tumor
marker HE-4 with recurrences up to 1 year is higher than
the median in the whole group (n = 29), 1.84 times.
Such a pattern for CA-125 was not found, moreover,
the initial level of expression is higher in the group of patients with relapse that occurred after 2 years of followup – (1055,50 ± 453,82) U/ml – compared with its value
for relapse, which arose up to 1 year – (643,14 ± 219,49)
U/ml. Thus, there is an inverse dependence on the expression level of CA-125 for recurrence of MOT – the
later the recurrence, the higher the expression level of
CA-125.
During the analysis of the original serum profiles of
HE-4 revealed their significant difference (Mann – Whitney u-test p < 0,05) only in the event of recurrence in the
period up to one year (1207,00 pmol/L) against indicators in the periods 13–24 and more 24 months (567,00
and 655,50 pmol/L, respectively) (Fig. 1), due to this, patients with recurrence after 1 year are combined (Fig. 2).
During the analysis of baseline mean CA-125 levels
in patients with proven relapse, it was determined that
the highest rate of CA-125 was found in patients with relapse that occurred after 2 years of follow-up – (643,14 ±
± 219,49), (621,47 ± 170,25) and (1055,50 ± 453,82) U/ml
according to groups.
During the analysis of the levels of CA-125 expression, an inverse relationship was obtained – the higher
the initial level of the marker, the later the recurrence of
the disease.
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1 – рецидив ЗПЯ – до 12 міс.;		
1 – recurrence of MOT – up to 12 months;
		
2 – рецидив ЗПЯ – 13–24 міс.;		
2 – recurrence of MOT – 13–24 months;
		
3 – рецидив ЗПЯ – більше 24 міс.		
3 – recurrence of MOT – more than 24 months.
Рис. 1. Вихідні рівні експресії НЕ-4 у хворих із доведеним рецидивом ЗПЯ в залежності від строків їх виникнення
Fig. 1. Baseline levels of HE-4 expression in patients with proven recurrence of MOT depending on the timing of their occurrence

		
		

1 – рецидив ЗПЯ до 1 року;			
1 – recurrence of MOT up to 1 year;
2 – рецидив ЗПЯ після 1 року.		
2 – recurrence of MOT after 1 year.
Рис. 2. Вихідні рівні експресії НЕ-4 у хворих із доведеним рецидивом ЗПЯ до 1-го року і більше
Fig. 2. Baseline levels of HE-4 expression in patients with proven recurrence of MOT up to 1 year or more

ВИСНОВКИ
Проаналізувавши отримані нами дані, можна зробити такі висновки:
1. Показники рівнів експресії пухлинних маркерів НЕ-4 і СА-125 за рецидиву захворювання в 2,1–
2,4 разу нижче у порівнянні з вихідними даними.
2. Чим пізніше виникає рецидив, тим середнє
значення рівня експресії НЕ-4 і СА-125 та медіана СА-125 вище. Медіана значень НЕ-4 практично

Оригінальні дослідження

CONCLUSIONS
After analyzing the data obtained by us, we can draw
the following conclusions:
1. The values of the expression levels of tumor markers HE-4 and CA-125 for recurrence of the disease are
2,1–2,4 times lower compared to baseline.
2. The later the recurrence, the higher the mean expression level of HE-4 and CA-125 and the median
CA-125. The median values of HE-4 practically do not
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не змінюється залежно від строків рецидиву – 159–
198 пмоль/л.
3. Вихідні середні значення НЕ-4 корелюють
з тривалістю ремісії – найнижчі показники спостерігаються в групі рецидивів, що виникли в строки більше
24 місяців.
4. Тільки вихідний рівень медіани експресії НЕ-4
є прогностично значущим для визначення строків виникнення рецидивів злоякісних пухлин яєчників – перевищення рівня 500 пмоль/л свідчить про ризик пролонгації до 1 року (критерій Манна – Уїтні, p < 0,05).

change depending on the recurrence period – 159–198
pmol/L.
3. Baseline mean values of HE-4 correlate with the
duration of remission – the lowest rates are observed in
the group of relapses that occurred over 24 months.
4. Only the initial level of the median expression of
HE-4 is prognostically significant for determining the
timing of recurrence of ovarian malignancies – exceeding the level of 500 pmol/L indicates a risk of prolongation up to 1 year (Mann – Whitney u-test p < 0,05).
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Перспективи подальших досліджень
Збільшити ефективність діагностики злоякісних пухлин яєчників і прогнозування їх рецидивів
за допомогою використання пухлинного маркера
НЕ-4; розробити рекомендації з використання пухлиноасоційованого маркера НЕ-4 як додаткового
об’єктивного критерію для вибору послідовності лікувальних заходів при плануванні комбінованого лікування у хворих на ЗПЯ.

Prospects for further research
Increase the effectiveness of diagnosis of malignant
ovarian tumors and prediction of their recurrence through
the use of tumor marker HE-4; develop recommendations for the use of tumor-associated marker HE-4 as an
additional objective criterion for selecting the sequence
of treatment measures when planning combination treatment in patients with ovarian ovarian tumors.
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Ключові слова:
РЕЗЮМЕ
ожиріння, рак тіла матки, імунний Актуальність. Імунні порушення при протипухлинному лікуванні
хворих з ожирінням можуть залежати від ступеня вираженості у них
статус, променева терапія.
запального процесу, що обґрунтовує необхідність урахування інтенсивності останнього при аналізі ускладнень протипухлинного лікуДля цитування:
Громакова І. С., Сорочан П. П., Про- вання в осіб з ожирінням.
хач Н. E., Полозова М. В., Грома- Мета роботи – оцінка імунних порушень після променевої терапії
кова І. А. Iмунні порушення після у хворих з ожирінням із різною інтенсивністю запального процесу.
комбінованого лікування хворих Матеріали та методи. 65 хворим на рак тіла матки I–II стана рак тіла матки з ожирінням. дій була проведена пангістеректомія і післяопераційний курс дисУкраїнський радіологічний та онко- танційної гамма-терапії. Обстеження проводили до лікування
логічний журнал. 2020. Т. XXVIII. і після променевої терапії. Субпопуляційний склад лімфоцитів, фаго№ 4. С. 374–386. DOI: https://doi. цитарну активність нейтрофілів, рівні циркулюючих імунних комплексів та імуноглобулінів G, A, M визначали стандартними методами.
org/10.46879/ukroj.4.2020.374-386
Для оцінки гематологічних показників використовували аналізатор
SF-3000 «SYSMEX». Рівень С-реактивного білка (СРБ) визначали
Для кореспонденції:
за допомогою аналізатора «RESPONS 910». Рівень інсуліну і лептину
Громакова Ірина Андріївна
Державна установа «Інститут ме- оцінювали імуноферментним методом.
дичної радіології та онкології Результати та їх обговорення. Імунні та гематологічні показники
ім. С. П. Григор’єва Національної аналізували в 3 групах пацієнток. У I групу входили хворі з нормальакадемії медичних наук України», ла- ною масою тіла (ІМТ < 25), II і III групу склали хворі з ожирінням
(ІМТ > 30). У II групу ввійшли пацієнтки з рівнем СРБ нижче мебораторія радіаційної імунології;
вул. Пушкінська, буд. 82, м. Харків, діани, яка складала 18,0 мг/л, в III – пацієнтки з рівнем СРБ вище
18,0 мг/л. У хворих II групи відзначено більшу абсолютну і відносну
Україна, 61024;
кількість лімфоцитів, абсолютну кількість СD3+-, CD4+- і СD8+e-mail: radimiririna@gmail.com
лімфоцитів у порівнянні з зареєстрованими в I і III групах. Після про© Громакова І. С., Сорочан П. П., меневої терапії абсолютна кількість лімфоцитів і субпопуляцій лімфоцитів знижувалася в усіх групах. Як і до лікування, більші рівні
Прохач Н. E., Полозова М. В.,
цих показників зареєстровані в II групі. У хворих з ожирінням відГромакова І. А., 2020.
носна кількість NK-клітин була нижчою в порівнянні з визначеною
у хворих I групи до і після лікування.
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Висновки. Пацієнтки з ожирінням і низькою інтенсивністю запального процесу мають менш виражені імунні порушення після променевої терапії в порівнянні з хворими, які мали нормальну масу тіла
і особами з ожирінням і високим рівнем СРБ.
АBSTRACT
Keywords:
obesity, endometrial cancer, immune Background. Immune disorders in antitumor treatment of obese patients
may depend on the severity of the inflammatory process, which justifies
status, radiation therapy.
the need to take into account the intensity of the latter in the analysis of
complications of antitumor treatment in obese individuals.
For citation:
Hromakova I. S., Sorochan P. P., Purpose – evaluation of immune disorders after radiation therapy in
Prokhach N. E., Polozova M. V., Hro- obese patients with different intensity of the inflammatory process.
makova I. А. Immune disorders after Materials and methods. 65 patients with stage I–II endometrial cancer
combined treatment of obese patients underwent pangysterectomy and a postoperative course of remote gamma
with endometrial cancer. Ukrainian therapy. Examinations were performed before treatment and after radiajournal of radiology and oncology. tion therapy. Subpopulation composition of lymphocytes, phagocytic ac2020;28(4): 374–386. DOI: https://doi. tivity of neutrophils, levels of circulating immune complexes and immunoglobulins G, A, M were determined by standard methods. The SF-3000
org/10.46879/ukroj.4.2020.374-386
«SYSMEX» analyzer was used to evaluate hematological parameters. The
level of C-reactive protein (CRP) was determined using an analyzer «REFor correspondence:
SPONS 910». Insulin and leptin levels were assessed by enzyme-linked
Hromakova Iryna Andriivna
State Organization «Grigoriev Institute immunosorbent assay.
for Medical Radiology and Oncology Results and discussion. Immune and hematological parameters were
of the National Academy of Medical evaluated in 3 groups of patients. Group I included patients with normal
Sciences of Ukraine», laboratory of ra- body weight (BMI < 25), II and III groups consisted of obese patients
(BMI > 30). Group II included patients with a CRP level below the mediation immunology;
82, Pushkinska Str., Kharkiv, Ukraine, dian, which was 18,0 mg/l, group III – patients with a CRP level above
18.0 mg/l. In patients of group II there was a higher absolute and rela61024;
tive number of lymphocytes, the absolute number of CD3+-, CD4+- and
e-mail: radimiririna@gmail.com
CD8+-lymphocytes compared with those registered in groups I and III.
© Hromakova I. S., Sorochan P. P., After radiation therapy, the absolute number of lymphocytes and lymphocyte subpopulations decreased in all groups. As before treatment, higher
Prokhach N. E., Polozova M. V.,
levels of these indicators were registered in group II. In obese patients, the
Hromakova I. А., 2020
relative number of NK cells was lower than that determined in patients of
group I before and after treatment.
Conclusions. Patients with obesity and low intensity of the inflammatory
process have less pronounced immune disorders after radiation therapy
compared with patients who had a normal body weight and individuals
with obesity and high levels of CRP.
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ВСТУП
Дані епідеміологічних досліджень свідчать
про зв’язок ожиріння з розвитком онкологічних захворювань і на сьогодні цей зв’язок установлено для більш
ніж 13 типів раку, таких як рак грудної залози, шлунково-кишкового тракту, печінки, підшлункової залози, тіла матки, простати та ін. Системні зміни, такі
як гіперінсулінемія, гіперглікемія, зміна рівня стероїдних гормонів, запалення та зміни локального оточення
пухлини внаслідок ожиріння, як показано, пов’язані
з розвитком і прогресуванням злоякісного утворення
[1–3]. У той же час лише незначна кількість робіт
присвячена аналізу ускладнень протипухлинного лікування у хворих з ожирінням і результати цих робіт
вельми супереч-ливі. Так, в експериментальних тварин з ожирінням відзначали збільшену токсичність
цитотоксичних агентів щодо гранулоцитарно-моноцитарних попередників [4]. У хворих на гінекологічний рак із ожирінням не було виявлено підвищення мієлотоксичності в порівнянні із зазначеною
у пацієнток, що мали нормальну масу тіла [5]. У дослідженні Lopes-Serrao et al. у хворих на рак товстої
кишки з ожирінням значно рідше відзначали лейкопенію 3–4 ступеня та іншу токсичність 3 ступеня
і вище [6]. Як відомо, ожиріння тісно пов’язане із запаленням, і медіатори запалення, зокрема прозапальні
цитокіни, можуть робити внесок у розвиток таких
ускладнень протипухлинного лікування, як лімфопенія, анемія, тромбоцитопенія або тромбоцитоз
[7]. У зв’язку з цим можна припустити, що неоднозначні результати, отримані при аналізі ускладнень
протипухлинного лікування у хворих з ожирінням,
можуть бути пов’язані з різницею вираженості у них
запального процесу. Метою дослідження була оцінка
імунних порушень після променевої терапії у хворих
з ожирінням із різною інтенсивністю запального процесу.
Мета роботи – оцінка імунних порушень після
променевої терапії у хворих з ожирінням із різною інтенсивністю запального процесу.

INTRODUCTION
Epidemiological data indicate the association between obesity and the development of cancer. This association has been established for more than 13 types of
cancer, such as breast cancer, gastrointestinal tract, liver,
pancreas, endometrial, prostate, etc. Systemic abnormalities such as hyperinsulinemia, hyperglycemia, changes in
steroid hormone levels, inflammation, and alteration in
the local environment of the tumor due to obesity have
been shown to be associated with the development and
progression of malignancies [1–3]. At the same time,
a small number of works are devoted to the analysis of
complications of antitumor treatment in obese patients
and the results of these works are very contradictory.
Thus, in experimental animals with obesity, increased
toxicity of cytotoxic agents relative to granulocytemonocyte precursors was noted [4]. No increase in myelotoxicity was observed in obese gynecological cancer
patients compared with patients with normal body weight
[5]. Lopes-Serrao et al. found in patients with colon cancer with obesity much less often noted leukopenia of 3–4
degrees and other toxicity of 3 degrees and above [6].
Obesity is known to be closely associated with inflammation, and inflammatory mediators, in particular proinflammatory cytokines, may contribute to the development of anticancer complications such as lymphopenia,
anemia, thrombocytopenia, or thrombocytosis [7]. In
this regard, we can assume that the ambiguous results
obtained in the analysis of complications of antitumor
treatment in obese patients may be due to the difference
in the severity of the inflammatory process. The aim of
the study was to assess immune disorders after radiation
therapy in obese patients with different intensity of the
inflammatory process.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Клініко-лабораторне обстеження проведено 65 хворим на рак тіла матки (РТМ) I–II стадій (T1bN0M0 –
T2N0M0) віком від 50 до 75 років із гістологічно
діагностованою аденокарциномою. Супутня серцево-судинна патологія у вигляді ішемічної хвороби
серця та гіпертонічної хвороби була відзначена у 41
пацієнтки (63 %). З дослідження були виключені хворі
з тяжкими формами анемії та гіпотиреозу, пацієнтки,
які тривалий час приймали стероїди, нестероїдні протизапальні препарати й заспокійливі засоби. Усім хворим була проведена екстирпація матки з придатками
лапаротомічним доступом та післяопераційний курс
дистанційної гамма-терапії на лінійному прискорювачі «Clinac 600C» методом дробного фракціонування.
Сумарна вогнищева доза становила 40–45 Гр на точки
А і В. Обстеження проводили до лікування та після
курсу дистанційної гамма-терапії. Субпопуляційний
склад лімфоцитів визначали методом проточної цитометрії на цитометрі FC-500 з використанням моноклональних антитіл фірми Beckman Coulter (США).

MATERIALS AND METHODS OF RESEARCH
Clinical and laboratory examination was performed
in 65 patients with stage I–II endometrial cancer (EC)
(T1bN0M0 – T2N0M0) aged 50 to 75 years with histologically diagnosed adenocarcinoma. Accompanying
cardiovascular pathology (coronary heart disease and
hypertension) was in 41 patients (63 %). Patients with
severe anemia and hypothyroidism, long-term therapy
with steroids, nonsteroidal anti-inflammatory drugs,
and sedatives were excluded from the study. All patients underwent extirpation of the uterus with appendages laparotomy access and postoperative course of
remote gamma therapy on a linear accelerator «Clinac
600C» by fractional fractionation. The total focal dose
was 40–45 Gy at points A and B. The examination was
performed before treatment and after a course of remote
gamma therapy. The subpopulation composition of lymphocytes was determined by flow cytometry on a FC500 cytometer using monoclonal antibodies from Beckman Coulter (USA). Hematological parameters were
determined using an analyzer SF-3000 «SYSMEX».

Оригінальні дослідження

Purpose – evaluation of immune disorders after radiation therapy in obese patients with different intensity
of the inflammatory process.
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Гематологічні показники визначали за допомогою аналізатора SF-3000 «SYSMEX». Індекс маси тіла (ІМТ)
визначали як відношення маси тіла в кг до квадрату величини росту в м2.
Для визначення стану гуморальної ланки імунітету проводили дослідження вмісту циркулюючих імунних комплексів (ЦIК) у сироватці крові [8]
та імуноглобулінів класів G, A, M із використанням
наборів моноспецифічних сироваток проти імуноглобулінів людини (підприємство з виробництва бакпрепаратів Державної установи «Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології
ім. М. Ф. Гамалії Російської академії медичних
наук)» [9]. При дослідженні фагоцитарної активності нейтрофілів периферичної крові використовували метод завершеного фагоцитозу [10] в прямому
візуальному тесті із застосуванням умовно-патогенного стафілокока (штам С-52). Оцінювали кількість
фагоцитуючих нейтрофілів (ФН), фагоцитарне число
(ФЧ), бактерицидну активність нейтрофілів (БАН),
індекс завершеності фагоцитозу (ІЗФ). Рівень інсуліну в сироватці крові визначали за допомогою набору реагентів для імуноферментного визначення
«DRG Insulin ELISA (EIA-2935)» (Німеччина, «DRG
Instruments GmbH»), рівень глюкози в крові – глюкозооксидазним методом. Індекс інсулінорезистентності (ІР) (індекс НОМА) розраховували за формулою: НОМА =

, де а – глюкоза крові натщесерце,

ммоль/л; b – інсулін крові натщесерце, мкMO/мл.
Індекс НОМА більш ніж 2,77 ум. од. розцінювали як наявність інсулінорезистентності. Визначення рівня С-реактивного білка в сироватці крові
проводили на автоматичному біохімічному аналізаторі «RESPONS 910» (Німеччина). Рівень лептину
визначали за допомогою набору реагентів для імуноферментного аналізу «Leptin Sandwich Elisa» (Німеччина, «DRG Instruments GmbH»). Статистичну
обробку отриманих результатів проводили за допомогою пакета програм БІОСТАТ (версія 4.03). Для перевірки достовірності відмінностей зв’язаних вибірок
використовували критерій Вілкоксона, незв’язаних
вибірок – критерій Манна – Уїтні.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Для досягнення поставленої мети хворі
на РТМ були розподілені на 3 групи. До I групи увійшли пацієнтки з нормальною вагою (ІМТ < 25). II
і III групу склали хворі з ожирінням (ІМТ > 30). Пацієнтки II і III груп мали зіставні рівні інсуліну, показники індексу інсулінорезистентності НОМА, рівні
лептину (табл. 1), але істотно розрізнялися за рівнем
С-реактивного білка, який розглядають як клінічний маркер запалення.
У групу II увійшли пацієнтки з рівнем
С-реактивного білка нижче за медіану, яка у хворих з ожирінням складала 18,0 мг/л, у групу III увійшли пацієнтки з рівнем СРБ вище 18,0 мг/л. Медіани рівня СРБ в I, II і III групах складали відповідно
5,5; 11,9 і 24,4 мг/л.
Аналіз гематологічних та імунологічних показників у досліджуваних групах хворих до лікування
Оригінальні дослідження
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Body mass index (BMI) was defined as the ratio of body
weight in kg to the square of the amount of growth in m2.
To determine the state of the humoral part of the immune system, studies of the content of circulating immune complexes (CEC) in blood serum [8] and immunoglobulins of classes G, A, M were performed using sets
of monospecific sera against human immunoglobulins.
Gamaliah RAMS) [9]. In the study of phagocytic activity
of peripheral blood neutrophils used the method of complete phagocytosis [10] in a direct visual test using opportunistic staphylococcus (strain C-52). The number of
phagocytic neutrophils (PNs), phagocytic number (PN),
bactericidal activity of neutrophils (BAN), phagocytosis completion index (PCI) were evaluated. The level of
insulin in the blood serum was determined using a set
of reagents for enzyme-linked immunosorbent assay
«DRG Insulin ELISA (EIA-2935)» (Germany, «DRG
Instruments GmbH»), the level of glucose in the blood –
glucose oxidase method. Insulin resistance index (IR)
(HOMA index) was calculated by the formula: НОМА =
, where а – fasting blood glucose, mmol/l; b – fasting blood insulin, μMO/ml.
The NOMA index is more than 2.77 CU was assessed as the insulin resistance. Determination of the
level of C-reactive protein in the blood serum was performed on an automatic biochemical analyzer «RESPONS 910» (Germany). The level of leptin was
determined using a set of reagents for enzyme-linked immunosorbent assay «Leptin Sandwich Elisa» (Germany,
«DRG Instruments GmbH»). Statistical processing of the
obtained results was performed using the software package BIOSTAT (version 4.03). Wilcoxon test and Mann –
Whitney test were used to verify the differences between
the related samples.

RESULTS AND DISCUSSION
Patients with EC were divided into 3 groups. Group I
included patients with normal weight (BMI < 25). Group
II and III consisted of obese patients (BMI > 30). Patients in groups II and III had comparable insulin levels,
HOMA insulin resistance index, leptin levels (Table 1),
but differed significantly in the level of C-reactive protein, which is considered a clinical marker of inflammation.
Group II included patients with a C-reactive protein
level below the median, which was 18.0 mg/l in obese
patients, and group III included patients with a CRP level
above 18.0 mg/l. The medians of CRP levels in groups I,
II and III were 5.5, respectively; 11.9 and 24.4 mg/L.
Analysis of hematological and immunological parameters in the groups before treatment showed that patients
of group II had a higher relative and absolute number of
lymphocytes, CD3+-lymphocytes and a lower relative
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Таблиця 1. Рівні глюкози, інсуліну, індексу інсулінорезистентності та лептину у хворих із нормальною вагою
і пацієнтів з ожирінням
Table 1. Glucose, insulin, insulin resistance index and leptin levels in normal weight and obese patients

I група
I group

Медіана (нижній квартиль – верхній квартиль)
Median (lower quartile – upper quartile)
II група
II group

III група
III group

Глікемія натщесерце,
ммоль/л
Fasting blood glucose,
mmol/l

5,7 (5,4–6,2)

6,0 (5,5–9,6)

6,1 (5,7–7,2)

Інсулін, мкМО/мл
Insulin, μIU/ml

10,7 (5,5–11,0)

17,4 (15,8–25,9)*

19,3 (13,9–22,1)*

HOMA–IR, ум. од.
HOMA–IR, c.u.

2,1 (1,1–2,6)

4,7 (3,4–6,2)*

5,7 (4,2–8,2)*

Лептин, нг/мл
Leptin, ng/ml

4,2 (2,6–5,6)

24,3 (16,6–36,4)*

29,8 (24,3–30,4)*

Показник
Index

Примітки: * – p < 0,05 при порівнянні з показниками I групи.
Notes: * – p < 0,05 compared with the indicators of group I.

показав, що пацієнтки II групи мали більшу відносну
й абсолютну кількість лімфоцитів, СD3+-лімфоцитів
і меншу відносну і абсолютну кількість нейтрофілів
у порівнянні з показниками I та III груп (табл. 2). Кореляційний аналіз виявив позитивний зв’язок рівня
лептину з абсолютною кількістю лімфоцитів (R =
0,418, р = 0,026), що узгоджується з даними про важливу роль лептину в підтримці лімфопоезу [11].
Відносна кількість СD3+-лімфоцитів була вищою
в групах хворих з ожирінням (II і III групи). При цьому
у хворих з ожирінням відмічена значно менша відносна кількість NK-клітин у порівнянні з визначеною
у пацієнток з нормальною масою тіла. Зниження кількості та активності NK клітин в осіб з ожирінням відмічене також у дослідженні O’Shea et al. [12]. Згідно
з даними Bähr et al. [13] у хворих з ожирінням знижується кількість високо цитотоксичних CD56dim NKклітин.
У хворих з ожирінням відмічені вищі рівні імуноглобулінів у порівнянні із зареєстрованими у пацієнток
I групи. Кореляційний аналіз виявив позитивний кореляційний зв’язок рівнів IG G і IG А з рівнем лептину
(R = 0,376, p = 0,048 і R = 0,443, p = 0,018, відповідно).
Після променевої терапії абсолютні кількості
лейкоцитів, нейтрофілів, лімфоцитів і субпопуляцій
лімфоцитів знижувалися в усіх досліджених групах. Абсолютна кількість лімфоцитів знижувалася
в 2,6; 2,5 і 3,4 разу у хворих I, II і III груп відповідно.
Як і до лікування, вища абсолютна і відносна кількість лімфоцитів відмічена у II групі. Так, медіани
відносної кількості лімфоцитів складали 11,9; 22,1
і 12,7 % у I, II і III групах відповідно.
У хворих усіх груп відмічено підвищення відносної кількості еозинофілів і моноцитів. Статистично значущих відмінностей цих показників між
досліджуваними групами виявлено не було. У всіх групах спостерігали підвищення лейкоцитарно-Тлімфоцитарного індексу (ЛТІ). Як і до лікування,
менше значення індексу реєстрували у хворих II групи.
Оригінальні дослідження

and absolute number of neutrophils compared with
groups I and III (Table 2). Correlation analysis revealed
a positive relationship between leptin levels and the absolute number of lymphocytes (R = 0.418, p = 0.026),
which is consistent with data on the important role of
leptin in maintaining lymphopoiesis [11].
The relative number of CD3+-lymphocytes was
higher in the groups of obese patients (groups II and III).
At the same time, significantly lower relative number of
NK cells was observed in obese patients compared to patients with normal body weight. Decreased number and
activity of NK cells in obese individuals was also observed in the study of O’Shea et al. [12]. According to
Bähr et al. [13] in obese patients the number of highly
cytotoxic СD56dim NK cells decreases.
In obese patients, higher levels of immunoglobulins
were observed in comparison with those registered in
group I patients. Correlation analysis revealed a direct
relationship between the levels of IgG and IgA with the
level of leptin (R = 0.376, p = 0.048 and R = 0.443, p =
0.018, respectively).
After radiation therapy, the absolute numbers of leukocytes, neutrophils, lymphocytes and lymphocyte subpopulations decreased in all study groups. The absolute
number of lymphocytes decreased by 2.6; 2.5 and 3.4
times in patients of groups I, II and III, respectively. As
before treatment, the highest absolute and relative number of lymphocytes was observed in group II. Thus, the
medians of the relative number of lymphocytes were
11.9; 22.1 and 12.7 % in groups I, II and III, respectively.
In patients of all groups there was an increase in the
relative number of eosinophils and monocytes. No statistically significant differences between these indicators were found between the study groups. An increase
in leukocyte-T-lymphocyte index (LTI) was observed in
all groups. As before treatment, lower values of the index
were registered in patients of group II. After radiation
therapy, this figure was 10.6; 5.9 and 10.0 c.u. in groups
I, II and III, respectively.
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Таблиця 2. Гематологічні та імунні показники у хворих на рак тіла матки до і після променевої терапії
Table 2. Hematological and immune parameters in patients with uterine cancer before and after radiation therapy
Показник
Index

Етапи
Stages

Лейкоцити,
×109/л
Leukocytes,
×109/l

до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment

Лімфоцити, %
Lymphocytes, %
Лімфоцити,
×109/л
Lymphocytes,
×109/l
Нейтрофіли, %
Neutrophils, %
Нейтрофіли,
×109/л
Neutrophils,
×109/l
Еритроцити,
×1012/л
Erythrocytes,
×1012/l
Гемоглобін, г/л
Hemoglobin, g/l
Тромбоцити,
×109/л
Thrombocytes,
×109/l
Еозинофіли, %
Eosinophils, %
Еозинофіли,
×109/л
Eosinophils,
×109/l
Моноцити, %
Monocytes, %
Моноцити,
×109/л
Monocytes,
×109/l
CD3+, %

Оригінальні дослідження

I група
II група
III група
I group
II group
III group
Медіана (нижній квартиль – верхній квартиль)
Median (lower quartile – upper quartile)
7,3 (6,5–8,4)
4,5 (2,9–4,9)*

6,0 (5,0–7,0)
4,1 (3,5–4,9)*

7,4 (6,2–7,8)
3,9 (3,6–4,7)*

23,7 (19,9–28,2)
11,9 (10,0–19,3)

36,3 (32,6–38,1)X
22,1 (15,3–28,9)

23,3 (19,5–25,5)V
12,7 (8,7–14,5)V

1,83(1,63–1,92)
0,58 (0,30–1,14)*

2,12 (1,92–2,41)
0,75 (0,68–1,34)*

1,69 (1,45–1,90)
0,50 (0,41–0,60)*V

66,2 (66,2–68,8)
62,2 (59,0–69,1)

53,0 (50,7–57,1)
61,5 (55,8–67,0)

67,4 (63,1–70,3)
68,3 (63,3–75,5)

5,1 (4,3–5,8)
2,9 (1,8–3,3)*

3,1 (2,5–3,8)X
2,5 (2,0–2,7)

5,0 (3,8–5,4)
2,7 (2,3–3,5)*

4,2 (4,1–4,8)
4,3 (3,9–4,4)

4,8 (4,6–5,0)
4,4 (4,2–4,7)

4,7 (4,6–4,9)
4,3 (3,9–4,6)

123 (119–146)
125 (122–126)

144 (132–147)
129 (122–135)

135 (124–149)
119 (114–134)

271 (194–322)
271 (247–335)

261 (175–304)
220 (197–249)

300 (263–350)
225 (184–278)

1,8 (1,6–2,3)
5,8 (2,7–9,0)*

1,9 (1,8–2,8)
4,8 (3,1–5,9)*

2,8 (1,4–3,4)
6,0 (3,5–9,3)*

0,16 (0,14–0,24)
0,17 (0,12–0,23)

0,13 (0,09–0,17)
0,22 (0,14–0,29)

0,18 (0,10–0,27)
0,20 (0,12–0,34)

7,8 (4,5–8,2)
11,3 (10,7–21,1)*

7,8 (7,0–9,1)
9,3 (8,8–11,9)

6,3 (5,4–6,8)
9,5 (7,7–11,3)*

0,60 (0,29–0,70)
0,62 (0,52–0,63)

0,47 (0,36–0,70)
0,50 (0,34–0,55)

0,48 (0,36–0,63)
0,39 (0,32–0,46)

59,5 (56,4–68,7)
55,6 (54,7–76,2)

74,5 (70,1–79,8)
79,2 (68,8–84,7)

71,1 (68,6–74,6)
80,5 (75,9–84,3)*
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Показник
Index

CD3+, ×109/л

CD3+CD4+, %

CD3+CD4+,
×109/л

CD3+CD8+, %

CD3+CD8+,
×109/л

СD19+, %

СD19+,
×109/л

СD3–СD16+56+,
%

СD3–СD16+56+,
×109/л

СD3+СD16+56–,
%

СD3+СD16+56–,
×109/л

СD3+HLA–
DR+, %

СD3+HLA–
DR+, ×109/л

CD4/CD8

Етапи
Stages
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment

Оригінальні дослідження
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I група
II група
III група
I group
II group
III group
Медіана (нижній квартиль – верхній квартиль)
Median (lower quartile – upper quartile)
1,09 (0,98–1,29)
0,44 (0,16–0,92)*

1,61 (1,47–1,78)
0,63 (0,52–0,83)*

1,24 (1,08–1,28)
0,39 (0,32–0,46)*

40,1 (33,9–49,6)
31,7(30,6–43,2)

43,9 (41,9–53,2)
36,8 (30,3–53,06)

49,1 (40,3–53,9)
53,1 (40,5–63,3)

0,77 (0,62–0,90)
0,28 (0,09–0,42)

1,01 (0,78–1,17)
0,30 (0,25–0,36)

0,80 (0,76–0,86)
0,26 (0,19–0,32)

15,2 (10,9–25,9)
24,3 (13,3–27,3)

22,6 (19,6–31,7)
35,2 (24,3–40,54)

24,4 (18,4–30,3)
24,9 (17,6–33,4)

0,48 (0,19–0,73)
0,14 (0,07–0,44)

0,65 (0,37–0,70)
0,35 (0,16–0,39)

0,42 (0,30–0,53)
0,11 (0,09–0,16)*

10,9 (9,7–15,5)
2,8 (1,0–3,3)*

9,4 (6,9–13,1)
2,6 (1,9–3,2)*

12,9 (6,5–13,6)
2,0 (1,5–2,9)*

0,200 (0,192–0,270) 0,009
(0,008–0,011)*

0,225 (0,160–0,260)
0,020 (0,010–0,030)*

0,191 (0,131–0,236)
0,010 (0,008–0,020)*

21,6 (15,5–24,1)
26,6 (13,4–29,4)

11,0 (8,4–14,9) X
15,5 (11,2–26,4)

13,8 (12,3–18,1)
13,7 (7,5–19,6)

0,43 (0,08–0,44)
0,14 (0,08–0,35)

0,26 (0, 18–0,40)
0,15 (0,08–0,23)

0,24 (0,23–0,46)
0,05 (0,03–0,10)*

5,1 (2,4–6,4)
6,7 (2,7–10,8)

6,1 (2,1–12,5)
8,0 (4,1–13,1)

6,3 (2,7–7,9)
7,0 (4,5–11,7)

0,08 (0,05–0,11)
0,03 (0,02–0,10)

0,11 (0,03–0,29)
0,06 (0,03–0,11)

0,10 (0,05–0,15)
0,03 (0,02–0,05)

3,7 (2,2–4,2)
8,4 (5,8–12,2)

5,0 (3,4–7,3)
15,0 (9,7–24,8)*

5,4 (1,6–8,5)
9,3 (8,0–17,3)

0,07 (0,03–0,08)
0,05 (0,03–0,22)

0,11 (0,07–0,15)
0,11 (0,07–0,24)

0,09 (0,03–0,18)
0,05 (0,04–0,10)

2,99 (1,31–4,16)
1,31 (0,96–2,97)

2,19 (1,35–3,66)
1,23 (0,81–2,11)

2,0 (1,5–2,7)
2,1 (1,4–3,2)
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Index

ЛТІ, ум. од.
LTI c.u.

ЦІК, ум. од.
CIC, c.u.

IG G, г/л
IG G, g/l

IG А, г/л
IG А, g/l

IG M, г/л
IG M, g/l

ФН, %
FNs, %

ФЧ, ум. од.
FN, c.u.

БАН, ум. од.
BAN, c.u.

ІЗФ, ум. од.
PCI, c.u.

Етапи
Stages
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment
до лікування
before treatment
після лікування
after treatment

ISSN 2708-7166 (Print)
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I група
II група
III група
I group
II group
III group
Медіана (нижній квартиль – верхній квартиль)
Median (lower quartile – upper quartile)
6,1 (5,9–9,2)
10,6 (4,4–17,9)

3,6 (3,5–3,9)X
5,9 (5,1–7,7)*

5,6 (5,1–7,7) V
10,0 (8,3–14,0)*

84 (58–146)
55 (37–133)

87 (44–105)
67 (62–76)

70 (54–90)
49 (37–74)

9,6 (7,7–11,0)
9,7 (7,1–10,0)

12,6 (11,7–13,9)X
10,6 (8,1–14,7)

14,1 (12,0–14,7)X
13,1 (9,1–13,9)

1,7 (1,5–1,8)
1,7 (2,4–2,3)

2,2 (2,0–2,5)X
1,8 (1,4–2,2)

2,3 (2,1–2,6)X
2,3 (2,0–2,4)

0,74 (0,65–0,74)
0,79 (0,72–0,89)

0,97 (0,87–1,07)X
0,86 (0,74–0,94)

0,93 (0,91–1,07)X
0,94 (0,72–0,99)

92 (90–92)
90 (86–92)

91 (90–94)
90 (88–92)

92 (90–94)
89 (84–92)

4,4 (4,1–4,5)
3,8 (3,3–3,9)*

4,3 (3,8–4,5)
4,2 (3,8–4,4)

4,3 (4,1–4,5)
3,9 (3,7–4,4)

38,8 (38,2–40,6)
36,7 (36,7–38,1)

40,9 (39,8–41,6)
39,1 (38,5–39,8) X

39,6 (38,4–40,3)
37,8 (36,5–39,6)

0,88 (0,84–0,88)
0,85 (0,84–0,88)

0,92 (0,89–0,92)X
0,91 (0,87–0,92)

0,90 (0,87–0,92)
0,89 (0,84–0,90)

Примітки: * – p < 0,05 при порівнянні з показниками до лікування, X – p < 0,05 при порівнянні з показниками I групи, V – p < 0,05
при порівнянні з показниками II групи.
Notes: * – p < 0,05 compared with indicators before treatment, X – p < 0,05 compared with the indicators of group I., V – p < 0,05 compared with
the indicators of group II.

Після променевої терапії цей показник складав 10,6;
5,9 та 10,0 ум. од. у I, II і III групах відповідно.
Медіани відносної кількості СD4+-лімфоцитів
зменшувалися, а СD8+-лімфоцитів підвищувались
у I та II групах та істотно не змінювалися в III групі
після лікування. Співвідношення СD4+/СD8+ знижувалося в I і II групах і не змінювалося в III групі. Медіани відносної кількості NK-клітин у групах суттєво
не змінювалися та, як і до лікування, цей показник був
вищий у пацієнток із нормальною масою тіла.
Значне падіння відносної й абсолютної кількості
СD19+-клітин, які мають найбільшу радіочутливість
[14], спостерігали у всіх досліджуваних групах хворих. Достовірної міжгрупової різниці цих показників
після променевого лікування не виявлено.
Оригінальні дослідження

The medians of the relative number of CD4+-lymphocytes decreased, and CD8+-lymphocytes increased in
groups I and II and did not change significantly in group
III after treatment. The ratio of CD4+/CD8+ decreased
in groups I and II and did not change in group III. The
medians of the relative number of NK cells in the groups
did not change significantly and, as before treatment, this
figure was higher in patients with normal body weight.
A significant decrease in the relative and absolute
number of CD19+-cells with the highest radiosensitivity
[14] was observed in all groups of patients. No significant intergroup difference between these parameters after
radiation therapy was found.
In patients of all groups there was an increase in the
relative number of CD3+HLA-Dr+-cells after radiation
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У хворих усіх груп відмічено підвищення відносної кількості СD3+HLA-Dr+-клітин після променевої терапії. Статистично значущим це підвищення було у хворих II групи (табл. 2).
Відмінності імунних показників в осіб з ожирінням
II та III груп можна пояснити різною інтенсивністю запального процесу в цих групах. Як відомо, рівень СРБ
корелює з рівнями таких прозапальних цитокінів, як інтерлейкін-6 та фактор некрозу пухлин-α [15]. У роботах
in vitro наведені дані щодо інгібування ранніх стадій
лімфопоезу цими цитокінами [16]. В експериментах
на мишах продемонстрована індукція ІЛ-6 експресії транскрипційного фактора Id1 в некомітованих гемопоетичних клітинах-попередниках, що призводить до інгібування лімфопоезу і посилення мієлопоезу [17]. Є
свідоцтва залучення фактора некрозу пухлин-α до індукції апоптозу субпопуляцій Т-лімфоцитів [18, 19]. В осіб
з ожирінням і високим рівнем медіаторів запалення можуть превалювати імуносупресорні механізми, які можуть пояснити більш низьку, у порівнянні з показниками
II групи, кількість загальних лімфоцитів та субпопуляцій
лімфоцитів у III групі хворих до та після променевої терапії. У пацієнток II групи вищі рівні лімфоцитів можна
віднести за рахунок позитивного впливу на лімфопоез низки пов’язаних з ожирінням чинників. Так, відомо, що інсулін та інсуліноподібний фактор росту I
зазвичай підсилюють проліферацію лімфоцитів [20].
Важливу роль у посиленні проліферації та експансії гематопоетичних стовбурових клітин і лімфоїдних
попередників відводять лептину [21, 22]. Баланс імуностимулюючих та імуносупресорних ефектів в осіб
з ожирінням і нижчою інтенсивністю запального процесу може бути зміщений у бік факторів, які забезпечують більшу кількість основних клітинних елементів
імунної системи – лімфоцитів у хворих II групи.
Отримані дані обумовлюють необхідність подальших досліджень для з’ясування ролі пов’язаних з ожирінням чинників у розвитку імунних порушень в онкологічних хворих при протипухлинному лікуванні.
ВИCНОВКИ
1. У хворих з ожирінням, які мали рівні С-реактивного білка нижчі 18,0 мг/л (II група), відмічені
вищі абсолютна і відносна кількості лімфоцитів, абсолютні кількості СD3+, CD4+ та СD8+-лімфоцитів
у порівнянні з відміченими у пацієнток з нормальною масою тіла та в осіб з ожирінням і рівнями
С-реактивного білка, вищими 18,0 мг/л.
2. Після променевої терапії загальна кількість лейкоцитів, абсолютна кількість нейтрофілів і субпопуляцій
лімфоцитів знижувалися у всіх досліджуваних групах
хворих. Як і до лікування, вищі рівні абсолютної і відносної кількості лімфоцитів, абсолютної кількості СD3+і СD8+-лімфоцитів відмічені у пацієнток II групи.
3. У хворих на рак тіла матки з ожирінням відносна
кількість NK-клітин була у 1,5–2 рази нижчою в порівнянні з відміченою у хворих з нормальною масою тіла
до і після променевої терапії.
4. Хворі на рак тіла матки, у яких очікуються суттєві імунні порушення після протипухлинної терапії,
потребують призначення супровідної імунотерапії
при променевому лікуванні.
Оригінальні дослідження
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therapy. This increase was statistically significant in patients of group II (табл. 2).
Diversity in immune parameters in obese people of
groups II and III can be explained by the different intensity of the inflammatory process in these groups. It
is known that the level of CRP correlates with the levels
of such pro-inflammatory cytokines as interleukin-6 and
tumor necrosis factor-α [15]. In vitro data on the inhibition of early stages of lymphopoiesis by these cytokines
are presented [16]. In experiments on mice, induction of
the expression of the transcription factor Id1 by IL-6 in
uncommitted hematopoietic progenitor cells was demonstrated, which leads to inhibition of lymphopoiesis and
enhancement of myelopoiesis [17]. There is evidence of
involvement of tumor necrosis factor-α in the induction
of apoptosis of T-lymphocyte subpopulations [18, 19]. In
obese individuals with high levels of inflammatory mediators, immunosuppressive mechanisms may predominate, which may explain the lower number of total lymphocytes and subpopulations of lymphocytes in group
III patients before and after radiation therapy. In patients
of group II, higher levels of lymphocytes can be attributed to the positive effect on lymphopoiesis of a number
of factors associated with obesity. Thus, it is known that
insulin and insulin-like growth factor I usually enhance
the proliferation of lymphocytes [20]. An important role
in enhancing the proliferation and expansion of hematopoietic stem cells and lymphoid precursors is assigned to
leptin [21, 22]. The balance of immunostimulatory and
immunosuppressive effects in obese people with lower
intensity of the inflammatory process may be shifted towards factors that provide more basic cellular elements
of the immune system – lymphocytes in patients of group
II.
The data suggest that further research is needed to determine the role of obesity-related factors in the development of immune disorders in cancer patients during anticancer treatment.
CONCLUSIONS
1. In obese patients who had C-reactive protein lower
than 18.0 mg/l (Group II), higher absolute and relative
lymphocyte counts as well as absolute CD3+, CD4+, and
CD8+ lymphocyte counts were observed compared to
those ones in patients with standard weight and C-reactive protein levels higher than 18.0 mg/l.
2. After radiation therapy, the total number of leukocytes, the absolute number of neutrophils and subpopulations of lymphocytes decreased in all groups of patients.
Like before treatment, higher levels of absolute and relative lymphocytes, absolute CD3+ - and CD8+ lymphocytes were observed in patients of Group II.
3. In obese patients with endometrial cancer, the relative number of NK-cells was 1.5–2 times lower than that
one in patients with standard body weight before and after radiation therapy.
4. Patients who are expected to have significant immune disorders after anticancer therapy need concomitant immunotherapy along with radiation therapy for patients with endometrial cancer.
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Перспективи подальших досліджень
Отримані дані обумовлюють необхідність подальших досліджень щодо з’ясування ролі пов’язаних
з ожирінням запальних чинників у розвитку імунних
порушень при протипухлинному лікуванні онкологічних хворих і обґрунтовують доцільність застосування
антизапальної терапії для підвищення ефективності
стандартного протипухлинного лікування у хворих
з вираженим ожирінням.

Prospects for further research
The data suggest the need for futher research to determine the role of obesity-related inflammatory factors in
the development of immune disordes in anticancer treatment of cancer patients and justify the use of anti-inflammatory therapy to increase the effectiveness of standart
anticancer treatment in patients with severe obesity.
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Огляд літератури

РЕЗЮМЕ
Актуальність. Захворювання щитоподібної залози є одними з найпоширеніших патологій у світі, зокрема гіпотиреоз, гіпертиреоз і рак
щитоподібної залози. На сучасному етапі відзначається збільшення
їх випадків. Щитоподібна залоза є надзвичайно важливим елементом
для загального здоров’я людини, гормони якої необхідні для нормального функціонування всіх тканин в організмі.
Мета роботи. Систематизувати та узагальнити дані наукових досліджень стосовно значення гормонів ЩЗ (Т4, Т3 і rT3) у розвитку гіпотиреозу, їх впливу на інгібування росту ракових клітин і цитотоксичних
ефектів цих гормонів на клітини РЩЗ.
Матеріали та методи. Повнотекстові публікації, які були отримані
внаслідок літературного пошуку у вітчизняних (е-каталог Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського) і закордонних базах даних
(Scopus, Web of Science Core Collection, PubMed) за період 2000–2020 рр.
Результати та їх обговорення. Незважаючи на ретельну вивченість
функціонування ЩЗ, питання використання тиреоїдних гормонів і лабораторного моніторингу при лікуванні різної патології ЩЗ, до сьогодні
залишається дискутабельним. Зокрема це стосується використання
комбінації ЛТ4 + ЛТ3 та ролі реверсивного Т3. Це обумовлено складною системою регуляції, яка залежить від багатьох чинників: гормонального гомеостазу, харчових чинників, фізіологічних умов та інше,
які спільно підтримують нормальне функціонування ЩЗ. Монотерапія
LT4 залишається стандартним методом замісної терапії, проте, згідно
з рекомендаціями ЕТА, для окремих пацієнтів можливим є призначення комбінованої терапії LT4 + LT3 як експериментального підходу.
Обговорюється питання використання тесту rT3 як прогностичного/
діагностичного індикатора для моніторингу терапії пацієнтів, які отримують терапію L-тироксином. Застосування L-тироксину як тиреотропної супресивної терапії при лікуванні раку щитоподібної залози
вимагає ретельного коригування дози в залежності від стану здоров'я
кожного пацієнта, ризику рецидиву, що вимагає моніторингу та динамічної переоцінки. Довгострокова супресивна терапія LT4 може впливати
на обмін речовин, сприяючи зниженню маси тіла.
Висновки. З огляду на аналіз даних літератури, який охопив 20 років,
на сьогодні монотерапія L-Т4 є стандартною терапією хворих із гіпотиреозом. Комбіновану терапію LT4 + LT3 можна рекомендувати пацієнтам, які отримують лікування L-T4 зі скаргами, що характерні
для гіпотиреозу, незважаючи на нормальні рівні ТТГ, за винятком інших хронічних та супутніх аутоімунних захворювань, які можуть бути
їх причиною.
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ABSTRACT
Background. Thyroid disease is one of the most common pathologies
in the world, wich includs hypothyroidism, hyperthyroidism and thyroid
cancer. At the present, there is an increase in their cases. The thyroid gland
is an extremely important for the health of a person, thyroid hormones are
necessary for the normal functioning of all tissues in the body.
Purpose. To structure and summarize scientific findings on the role of
thyroid hormones (T4, T3 and rT3) in the development of hypothyroidism, their effect on inhibiting the growth of cancer cells and the cytotoxic
effects of these hormones on thyroid cells.
Results and discussion. In spite of a careful study of thyroid function,
the use of thyroid hormones and laboratory monitoring in the treatment
of various thyroid pathologies remains debatable up to now. In particular,
it concerns LT4 + LT3 combination and the role of reversible T3. This is
due to a complex regulation system depending on many factors: hormonal
homeostasis, nutritional factors, physiological conditions, etc., which together maintain appropriate thyroid functioning. LT4 monotherapy remains
the standard method of replacement therapy, however, according to the ETA
recommendations, it is possible for individual patients to prescribe combination therapy LT4 + LT3 as an experimental approach. The use of the rT3
test as a prognostic / diagnostic indicator for monitoring the therapy of patients receiving L-thyroxine therapy is discussed. The use of L-thyroxine as
a thyrotropic suppressive therapy in the treatment of thyroid cancer requires
careful dose adjustment depending on the health status of each patient, the
risk of recurrence, which requires monitoring and dynamic reassessment.
Long-term suppressive therapy of LT4 can affect metabolism, contributing
to weight loss.
Conclusions. Given the analysis of the literature, which covered 20 years,
today L-T4 monotherapy is the standard therapy for patients with hypothyroidism. LT4 + LT3 combination therapy can be recommended in patients receiving L-T4 treatment with complaints characteristic of hypothyroidism despite normal TSH levels, with the exception of other chronic
and concomitant autoimmune diseases that may be the cause.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами
і темами
Робота виконана у межах науково-дослідної роботи Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології імені С. П. Григор’єва Національної
академії медичних наук України» «Розробка нових технологій індивідуалізації комплексного лікування хворих на папілярний рак щитоподібної залози
з інсулінорезистентністю». Шифр НАМН 05.07. Номер державної реєстрації: 0119U102523.

Connection with research programs, plans and
projects
The study has been made within the research project
that is Development of New Technologies of Customized Combination Treatment of Patients Diagnosed with
Papillary Thyroid Carcinoma with Insulin Resistance
performed at SO «Grigoriev Institute for Medical Radiology and Oncology of the National Academy of Medical
Sciences of Ukraine». The research project code: NAMS
(Ukraine) 05.07. State registration No 0119U102523.

ВСТУП
Захворювання щитоподібної залози (ЩЗ) є поширеною світовою проблемою та найчастішою патологією людини, зокрема гіпотиреоз, гіпертиреоз
і рак щитоподібної залози [1]. Так, поширеність виявленого гіпотиреозу в загальній популяції, за різними даними, становить 3–7 % [2, 3], гіпертиреозу —
0,8–1,3 % [2, 4]. Рак щитоподібної залози (РЩЗ)

INTRODUCTION
Thyroid disorder is a common issue worldwide as
well as the most frequent human pathology, particularly
hypothyroidism, hyperthyroidism, thyroid cancer [1].
Thus, according to different data, the incidence of detected hypothyroidism in the overall population is 3–7 %
[2, 3], hyperthyroidism — 0.8–1.3 % [2, 4]. Thyroid cancer is the most widespread endocrine malignancy with
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є найпоширенішим ендокринним злоякісним новоутворенням, на його частку припадає 2,1 % усіх діагнозів раку [5]. За останні кілька десятиліть спостерігається зростання рівня захворюваності на РЩЗ [6].
Хоча збільшення захворюваності на РЩЗ, ймовірно,
обумовлене поліпшенням діагностики, зростання захворюваності на більш пізніх стадіях пухлин, ймовірно, обумовлене етіологічними чинниками, наприклад, жіноча стать, біла раса, висока доза іонізуючого
випромінювання, ожиріння [7, 8].
Щитоподібна залоза є надзвичайно важливим
елементом для загального здоров’я людини. Гормони ЩЗ необхідні для нормального функціонування всіх тканин в організмі. Вони контролюють
активність ферментів, швидкість поглинання кисню,
утворення та звільнення енергії, процеси росту, диференціювання тканин, синтез деяких клітинних білків тощо [9]. Через збільшення кількості захворювань
ЩЗ за останні 20 років особливої актуальності набули
дослідження в галузі клінічної ендокринології.
Мета роботи. Систематизувати та узагальнити
дані наукових досліджень стосовно значення гормонів
ЩЗ (Т4, Т3 і rT3) у розвитку гіпотиреозу, їх впливу
на інгібування росту ракових клітин і цитотоксичних
ефектів цих гормонів на клітини РЩЗ.

2.1 % of all cancer cases [5]. Over the past few decades,
the morbidity rate of thyroid cancer tends to be increasing [6]. Though, a high percentage of thyroid cancer
cases apparently stems from the enhanced diagnosis,
increased morbidity at a later stage of tumor formation
makes it possible to assume that this kind of increase is
caused by etiological factors, e. g., being female, European (in terms of race), high dose of ionizing radiation,
obesity [7,8].
The thyroid is a critically important element of general health. Thyroid hormones are necessary for the
proper functioning of all tissues in the body. They control enzyme activity, oxygen uptake rate, energy formation and release, growth processes, tissue differentiation, synthesis of some cellular proteins, etc [9]. Due to
increased thyroid morbidity within the period of 20 past
years, research practice in clinical endocrinology has
grown more urgent.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Огляд літератури охопив доступні повнотекстові
публікації, які були отримані внаслідок літературного пошуку у вітчизняних (е-каталог Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського) і закордонних базах даних (Scopus, Web of Science Core
Collection, PubMed). Пошук був обмежений дослідженнями, опублікованими в період 2000–2020 рр.

MATERIALS AND METHODS OF RESEARCH
The literature review has involved available full-text
papers obtained via literature search in domestic (e-catalog of V. Vernadsky National Library of Ukraine) and
foreign databases (Scopus, Web of Science Core Collection, PubMed). The search was limited by the studies
published within the period from 2000 to 2020.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Сучасні уявлення щодо фізіології щитоподібної
залози
ЩЗ продукує кілька гормонів: тироксин (T4), трийодтиронін (T3) та реверсивний трийодтиронін (rT3).
Якщо T4 – це гормон, який виробляє виключно ЩЗ,
то кількість біологічно активнішого гормону Т3 виробляється у ЩЗ лише в межах 20 %, решта 80 % –
в екстратиреоїдних тканинах. Реверсивний T3 (3,3’,
5’-трийодтиронін, rT3) є біологічно неактивним метаболітом тироксину (T4), що утворюється при селективному дейодуванні. Активний гормон ЩЗ T3
утворюється шляхом видалення атома йоду в зовнішньому кільці T4, а rT3 – через видалення атома
йоду у внутрішньому кільці T4. Це дейодування опосередковується ферментами дейодинази. Оскільки
rT3 вважається біологічно неактивним, дейодиназа
D3 є основним фізіологічним інактиватором гормонів ЩЗ. Це також опосередковує інактивацію T3
у T2. Теоретично інактивація T4 з утворенням rT3
або T2 відіграє гомеостатичну роль, захищаючи тканини від надлишку гормонів ЩЗ [10].
Рівень гормонів ЩЗ як той, що циркулює, так
і внутрішньоклітинний, контролює складна система,
яка суворо регулюється трьома йодтиронін-дейодиназами (D1, D2, D3). Вони вибірково видаляють
атоми йоду, утворюючи різні гормони. Активність

RESULTS AND DISCUSSION
A contemporary view of thyroid physiology
The thyroid produces several hormones such as thyroxin (T4), triiodothyronine (T3) and reverse triiodothyronine (rT3). While T4 is a hormone that is released
by the thyroid exclusively, the amount of more biologically active T3 hormone is produced by the thyroid only
within 20 %, the remaining part of 80 % result from extrathyroid tissue activity. Reverse T3 (3,3’,5’-triiodothyronine, rT3) is a biologically inactive metabolite of thyroxine (T4) formed by selective deiodination. The active
thyroid hormone T3 is formed by removal of an iodine
atom in the outer ring of T4, while rT3 is formed by removal of an iodine atom in the inner ring of T4. This deiodination is mediated by deiodinase enzymes. Since rT3
is considered to be biologically inactive, D3 deiodinase
is a basic physiological inactivator of thyroid hormones.
It also mediates inactivation of T3 into T2. Theoretically,
T4 inactivation with rT3or T2 formation serves a homeostatic purpose protecting tissues from excessive thyroid
hormone [10].
The level of thyroid hormones, the one that circulates
as well the intracellular one, is controlled by a complex
system that is strongly regulated by three iodothyroninedeiodinases (D1, D2, D3). They remove iodine atoms
selectively forming different hormones. The activity of
these hormones is regulated by hormonal, nutritional
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цих ферментів регулюється гормональними, харчовими чинниками та фізіологічними умовами, які
спільно підтримують нормальне функціонування ЩЗ
[11, 12, 13, 14].
Метаболічно неактивний метаболіт Т4 називають реверсивним, оскільки підвищення його рівня
пов’язане з деякими станами, що відзначаються зниженням швидкості метаболізму, наприклад, голодуванням або надмірним обмеженням вуглеводів [15];
хронічною серцевою недостатністю [16], особливо
в поєднанні з постійною миготливою аритмією [17];
синдромом нетиреоїдних захворювань (так званим
«синдромом еутиреоїдної хвороби», або «синдромом низького T3»), який трапляється при критичних
захворюваннях, у дуже літніх пацієнтів, при хронічному стресі, інфаркті міокарда та хронічних запальних станах [18]. У цих критичних умовах, коли
фізіологічно бажане зниження метаболізму та знижений рівень T3, перетворення T4 у T3 знижується, саме тоді як перетворення в rT3 збільшується.
Через це відбуваються зміни в рівнях гормонів ЩЗ
при синдромі слабкої еутиреоїдної хвороби або синдромі нетиреоїдних захворювань [19]. У загальних рисах, цей синдром відзначається нормальними
або навіть зниженими рівнями тиреотропного гормону (ТТГ) у сироватці при наявності низьких рівнів Т3 у сироватці та рівнів вільного Т4 у сироватці,
які можуть бути нормальними, підвищеними або зниженими. Отже, змінений внутрішньоклітинний метаболізм гормонів ЩЗ є результатом метаболічних змін,
спричинених самим станом, і саме ці зміни в експресії
дейодиназ викликають збільшення рівня rT3 [20].
Особливості терапії гіпотиреозу LT4 і комбінації LT4 + LT3
Нині лікування гіпотиреозу проводиться переважно за допомогою левотироксину (LT4): його тривалий період напіврозпаду, який дорівнює 1 тиж.,
дає змогу приймати одну добову дозу та генерує
стабільні рівні T3 шляхом перетворення T4 у T3
у периферичних тканинах. Навпаки, T3 має короткий період напіврозпаду (приблизно 1 день), і терапія
L-трийодтироксином (LT3) вимагала б кількох доз
на день, за таких умов рівень T3 у сироватці крові
впродовж доби зазнавав би значних коливань. Підвищені концентрації T3 у сироватці можуть спостерігатися при абсорбції LT3, що, можливо, пов’язано
з симптомами тахікардії та нервозності. Тому варіанти лікування LT3 або комбінацією LT4 і LT3 здебільшого не підтримували [21]. Монотерапія LТ4
є стандартною терапією для пацієнтів із гіпотиреозом. Однак недавні розробки відродили інтерес
до потенційних переваг комбінованої терапії LT4 +
LT3 в порівнянні з монотерапією LT4. Багато лікарівпрактиків відзначали скарги деяких пацієнтів, попри
адекватне лікування LT4 і нормальний рівень ТТГ,
нормалізацію показників тиреотропіну, вільних концентрацій T4 і T3, які вказували на симптоми, подібні
до таких при гіпотиреозі [22], зокрема когнітивні порушення [23]. Недавнє рандомізоване клінічне дослідження показало явну перевагу у пацієнтів комбінованої терапії LT4 + LT3 в порівнянні з монотерапією
LT4 [24]. Дійсно, відповідно до деяких досліджень,
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factors, and physiological conditions, that simultaneously
maintain adequate functioning of the thyroid [11, 12, 13,
14].
T4 metabolically inactive metabolite is called reverse,
since its increased level is associated with some states
which are characterized by reduced metabolism, e. g.,
starvation or excessive restriction of carbohydrates [15];
chronic cardiac distress [16], especially in combination
with continuous flashing arrhythmia [17]; syndrome of
non-thyroid disorders (so-called euthyroid sick syndrome
or low t3 syndrome) that occur in critical diseases, in elderly, chronic stress, myocardial infarction and chronic
inflammatory states [18]. Under these critical conditions,
when it is physiologically desired to reduce metabolism
and T3, transformation of T4 into T3 decreases, while
transformation into rT3 increases. These processes lead to
changes on thyroid hormone levels in case of weak euthyroid sick syndrome or syndrome of non-thyroid disorders
[19]. In general terms, this syndrome is characterized by
normal or even decreased levels of thyroid-stimulating
hormone in the serum in case of low T3 level in the serum and free T4 levels in the serum that can be normal,
increased or decreased. Thuswise, the changed intracellular metabolism of thyroid hormones stem from metabolic
changes, caused by the state itself and these very changes
in deiodinase expression trigger increased rT3 [20].
Special aspects of LT4 hypothyroidism therapy and
LT4 + LT3 combination
Currently, treatment of hypothyroidism is predominantly administered by means of levothyroxine (LT4),
long-term half-life of which equals 2 week and makes
it possible to take one daily dose and generates constant
T3 levels via transformation of T4 into T3 in the peripheral tissues. T3, on the contrary, has a short half-life (approximately 1 day) and L-triiodothyronine therapy would
require several doses per day; under such conditions, T3
level in the blood serum significantly varies within a day.
Increased concentrations of T3 in the serum can be observed in case of LT3 absorption that is probably associated with tachycardia symptoms and anxiety. For this
reason, LT3 therapy or LT4 + LT3 combination were not
supported in most cases [21]. LT4 monotherapy is a standard treatment for patients suffering from hypothyroidism. However, the recent developments have inspired a
renewed interest to potential advantages of LT4 + LT3
combination therapy in comparison with LT4 monotherapy. A lot of practicing physicians mentioned some
patients complaining of symptoms that were similar to
those observed in hypothyroidism, particularly cognitive
disorders, despite appropriate LT4 treatment and normal
TSH (thyroid-stimulating hormone) level, thyreotrophin
normalization, free T4 and T3 concentrations [23]. The
recent randomized clinical study has shown an obvious
advantage of LT4 + LT3 combination therapy in comparison with LT4 monotherapy [24]. Actually, according
to some studies, almost 40 % of patients [24], according
to other data – 17 % [25], if administered LT4 + LT3
combination felt much better and when being surveyed,
they preferred it to LT4 monotherapy. Also, a large population-based study showed that patients receiving LT4
monotherapy had a higher body mass index; they took
more statins and antidepressants than healthy patients of
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майже 40 % пацієнтів [24], за іншими даними – 17 %
[25], за умови призначення їм комбінації LT4 + LT3
відчували себе значно краще і при анкетуванні обирали саме її, вважаючи кращою за монотерапію LT4.
Також у великому популяційному дослідженні було
показано, що у пацієнтів, які отримували монотерапію LT4, спостерігався вищий індекс маси тіла,
вони приймали більше статинів й антидепресантів,
ніж здорові пацієнти контрольної групи [23]. В іншому дослідженні щодо порівняння монотерапії LT4
з лікуванням екстрактом ЩЗ тварин, у якому обидві групи мали нормальний ТТГ, 48 % пацієнтів віддавали перевагу останньому та повідомляли про втрату
ваги на 4 фунти впродовж 16-тижневого періоду
лікування [26]. Отже, з огляду на високу поширеність гіпотиреозу та значну частку пацієнтів, яких
не задовольняє лікування, були переглянуті керівні
принципи лікування гіпотиреозу.
Навесні 2012 р. вийшли вперше складені рекомендації Європейської тиреоїдної асоціації (ЕТА) [27].
Монотерапія LT4 залишається стандартним методом замісної терапії, проте згідно з рекомендаціями
ЕТА для окремих пацієнтів можливим є призначення
комбінованої терапії як експериментального підходу. Так само в цих рекомендаціях сформульовані
підходи до призначення комбінованої терапії, проте
зазначено, що цей варіант лікування залишається
не до кінця вивченим і є доцільним проведення подальших досліджень цієї проблеми [27, 28]. Клінічні рекомендації Американської тиреоїдної асоціації з лікування гіпотиреозу [28] і Британська асоціація
щитоподібної залози (British Thyroid Association) [29]
також рекомендують комбіновану терапію LT4 + LT3
як експериментальну для «відновлення фізичного
та психологічного добробуту пацієнта».
Аналізуючи роботи з вивчення переваг і недоліків
використання комбінованої терапії препаратами LT4 +
+ LT3 в порівнянні з монотерапією LT4, ми бачимо,
що отримані результати досить суперечливі: в одних роботах продемонстровані переваги комбінованої терапії в плані впливу на показники психоемоційного статусу пацієнтів [24, 30], в інших дослідженнях
не відзначено будь-яких переваг комбінованого
варіанту терапії LT4 + LT3 у порівнянні з монотерапією LT4 [31]. Проте питання щодо доцільності
призначення комбінованої терапії LT4 + LT3, можливий зв’язок між поліморфізмом генів дейодиназ
1 і 2 типів, біохімічних і нейрокогнітивних показників у пацієнтів із первинним гіпотиреозом залишається актуальним. Нові дані щодо поліморфізму генів
дейодиназ і транспортерів тиреоїдних гормонів можуть пояснити різну відповідь пацієнтів на лікування. Необхідне проведення проспективних рандомізованих досліджень для виявлення потенційного
позитивного ефекту комбінованої терапії LT4 + LT3
проти монотерапії LT4 для запобігання виникненню
симптомів, які характерні для гіпотиреозу, та біохімічних порушень у пацієнтів із первинним гіпотиреозом [32].
Контроль терапії LT4 і комбінації LT4 + LT3
На сьогодні увагу дослідників привертає діагностична цінність високих рівнів rT3 щодо T3,
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the control group [23]. Another study, when comparing
LT4 monotherapy with animal thyroid extract treatment,
where both groups had normal TSH, reported that 48 %
of patients gave preference to the latter one and mentioned weight loss of 4 pounds over a 16-week treatment
period [26]. Therefore, taking into account a high prevalence rate of hypothyroidism and a significant number of
patients who are dissatisfied with treatment, the guidelines for hypothyroidism treatment have been revised.
In spring 2012, the European Thyroid Association
(ETA) issued the recommendations for the first time.
LT4 monotherapy remains a standard method of replacement therapy, however, according to the ETA recommendations, for some patients, it is reasonable to prescribe combination therapy as an experimental approach.
In the same way, these recommendations define the approaches regarding prescribing combination therapy;
at the same time they emphasize that this kind of treatment has not been completely researched and, thus, further study of the issue is reasonable to be conducted [27,
28]. The American Thyroid Association clinical recommendations [28] and the British Thyroid Association [29]
also recommend LT4 + LT3 combination therapy as an
experimental treatment to “restore the patient’s physical
and psychological well-being”.
Analyzing the studies dealing with advantages and
disadvantages of LT4 + LT3 combination therapy in
comparison with LT4 monotherapy, we see that the outcomes are quite controversial: some studies demonstrate
the benefits of combination therapy in terms of impact on
psychoemotional status of patients [24, 30], other studies
have not shown any advantages of the combined variant
of LT4+LT3 therapy in comparison with LT4 monotherapy [31]. However, the question concerning the feasibility of LT4 + LT3 combination therapy, the possible relationship between polymorphism of deiodinase types
1 and 2, biochemical and neurocognitive parameters in
patients with primary hypothyroidism remains relevant.
New data on polymorphism of deiodinase genes and thyroid hormone transporters may explain the difference in
responses of patients to treatment. Prospective randomized trials are necessary to identify a potential positive
effect of LT4 + LT3 combination therapy against LT4
monotherapy to prevent the symptoms that are typical
for hypothyroidism and biochemical disorders in patients
with primary hypothyroidism [32].
LT4 therapy and LT4 + LT3 combination control
At present, scientists draw their attention to the diagnostic value of high rT3 levels related to T3, since metabolic changes associated with severe disease cause high
rT3 levels. Type 3 deiodinase (D3) reactivation and type
1 deiodinase (D1) suppression lead to increased rT3 formation and decreased rT3 clearance meanwhile reducing
the synthesis of T3 from T4. Thuswise, metabolic conditions, formed due to macronutrient restriction, affect D1
and D3 expression, as well as circulating levels of T3
and rT3 and T3/rT3 ratio. Therefore, it has been established that this ratio has a certain value in the prognosis
in critically ill patients [33] or elderly [34].
Some patients, who were undergoing exogenous thyroxine therapy, showed increased rT3 in the serum, however, that could result from a cross-reaction of T4 to rT3
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оскільки метаболічні зміни, пов’язані з тяжкими захворюваннями, спричиняють високі рівні rT3. Реактивація дейодинази D3 і придушення активності
дейодинази D1 призводять до збільшення утворення
rT3 і зменшення кліренсу rT3, водночас зменшуючи
синтез T3 з T4. Метаболічні умови, які створюються
внаслідок обмеження макронутрієнтів, таким чином
впливають на експресію D1 і D3, а також рівні циркуляційного T3 і rT3 й співвідношення T3/rT3. Отже,
встановлено, що це співвідношення має певну цінність при прогнозі у тяжкохворих [33] або дуже літніх пацієнтів [34].
У деяких пацієнтів, які отримували лікування екзогенним тироксином, траплялося підвищення rT3
у сироватці, але це могло статися внаслідок перехресної реакції T4 в імуноаналізі на rT3, що, можливо, призвело до помилкового збільшення rT3
при наявності високого рівня T4 у сироватці. Масспектрометричне тестування для rT3 дає змогу уникнути цієї проблеми та є більш надійним. До того ж
у дослідженні пацієнтів з еутиреозом, які отримували тироксин, було відзначено підвищення
rT3 та інтерпретовано його як результат підвищеної
доступності субстрату для периферичної інактивації Т4 [35]. Відзначається, що літні пацієнти можуть
потенційно мати адаптивну відповідь, яка знижує
гіперактивність ЩЗ на тканинному рівні, або мати
нетиреоїдне захворювання з подальшою реактивацією D3, обидва викликають підвищену інактивацію T4 через перетворення в rT3; тому літнім пацієнтам з гіпотиреозом потрібні більш низькі замісні
дози тироксину [36]. Проте немає клінічних підстав для застосування цього показника для рутинної
оцінки функції ЩЗ у хронічно хворих пацієнтів [37].
У науковій літературі обговорюється питання
використання тесту rT3 як прогностичного/діагностичного індикатора при синдромі нетиреоїдної
хвороби або для моніторингу терапії пацієнтів, які
отримують терапію L-тироксином. Відзначають,
що в деяких ситуаціях, наприклад при голодуванні,
може спостерігатися зниження Т3 у сироватці.
Це можна пояснити гомеостатичною реакцією організму на збереження енергії та білка. Одночасно
збільшується рівень rT3 у перші 2 тиж. після обмеження калорійності з подальшою нормалізацією. Рівні
вільного Т4 можуть бути тимчасово підвищеними
або нормальними, водночас рівні ТТГ можуть бути
нормальними або зниженими [38]. Визнання цих лабораторних відхилень важливе через усе більш популярне використання різних дієт, які можуть складатися з періодів голодування та обмеження в певних
поживних речовинах. Тому рекомендовано з обережністю підходити до інтерпретації результатів вимірювань rT3 у таких пацієнтів [20].
Дослідники відзначають, що моніторинг рівня
rT3 для прийняття рішення про початок або коригування монотерапії LT4 або комбінованої терапії
LT4 + LT3 гіпотиреозу не є виправданим. Традиційно кращим тестом для цього є вимірювання тиреотропіну. Рішення щодо лікування, які ґрунтуються
на рівнях rT3, можуть призвести до використання
надмірних доз левотироксину, що може спричинити
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in the immunoassay, which probably has led to an inaccurate increase in rT3 while T4 in the was high.
Mass spectrometry-based testing for rT3 makes it
possible to avoid this issue and it is more reliable. In addition, the study that involved euthyroid patients, who
were administered thyroxin, reported increased rT3, and
this fact was interpreted as an outcome of increased substrate availability for peripheral T4 inactivation [35]. It
is emphasized that elderly patients may potentially have
an adaptive response that reduces thyroid hyperactivity
at tissue level, or have non-thyroid disease followed by
D3 reactivation; both cause increased inactivation of T4
through transformation into rT3; therefore, elderly patients with hypothyroidism need lower thyroxine replacement doses [36]. However, there is no clinical basis to
use this indicator for routine assessment of thyroid function in chronically ill patients [37].
There are discussions in the scientific literature regarding the use of rT3 test as a prognostic/diagnostic indicator in non-thyroid disease syndrome or for monitoring treatment of patients receiving L-thyroxine therapy.
It is noted that in some cases like starvation, decreased
T3 in the serum can be observed. This can be explained
by the body homeostatic response to energy and protein conservation. At the same time, rT3 level increases
within the first 2 weeks after calorie restriction with subsequent normalization. Free T4 levels may be temporarily increased or normal, while TSH levels may be normal
or decreased [38]. Accepting these laboratory abnormalities is important due to increasingly popular keeping
various diets, which may include periods of starvation
and restriction of certain nutrients. Therefore, it is recommended to interpret rT3 measurements in such patients
carefully [20].
The scientists note, that monitoring rT3 levels aimed
to decide whether to initiate or to adjust LT4 monotherapy or LT4 + LT3 combination therapy of hypothyroidism, is not feasible. Traditionally, the best test for cases
like these is to measure thyrotropin. The decisions concerning treatment that are based on rT3 levels can lead
to administering overdoses of levothyroxine, which can
cause subclinical or even distinct hyperthyroidism [20].
Besides, diagnosis of rT3 level is expensive and inaccessible [39]. For patients, who have opted for combination therapy, the question of which biochemical parameters are best for monitoring therapy remains debatable.
The potential targets include T4, the overall ratio of T3,
T3 and T4/T3 [40]. In accordance with the ETA recommendations, functional thyroid tests should be performed
before morning medication intake, focusing on TSH, T4,
T3 and T4/T3 normal ratio [27]. However, evident inaccuracy of T3 tests should be carefully taken into consideration when interpreting serial laboratory results [27,
40]. For this reason, there are currently insufficient data
that support or refute the use of rT3 to monitor LT4 +
LT3 combination therapy [41].
Impact of triiodothyronine and reverse triiodothyronine on cancer cells
Mechanism of action of thyroid hormones is particularly related to the role of these hormones in apoptosis
and cell proliferation processes. This issue has been studied for the last 10–15 years [42]. There is already enough
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стан субклінічного або навіть явного гіпертиреозу
[20]. До того ж, діагностика рівня rT3 є високовартісною та малодоступною [39]. Для пацієнтів, які обрали комбіновану терапію, залишається дискусійним
питання про те, які біохімічні параметри є кращими
для моніторингу терапії. Потенційні цілі включають
T4, загальне співвідношення T3, T3 і T4/T3 [40]. Відповідно до рекомендацій ЕТА слід проводити функціональні тести ЩЗ перед ранковим прийманням ліків, орієнтуючись на нормальне співвідношення ТТГ,
T4, T3 і T4/T3 [27]. Проте помітна неточність аналізів
T3 вимагає обережності при інтерпретації серійних
лабораторних результатів [27, 40]. Тому нині недостатньо даних, які підтверджують або спростовують
використання rT3 для моніторингу комбінованої терапії LT4 + LT3 [41].
Вплив трийодтироніну та реверсивного трийодтироніну на ракові клітини
У механізмі дії тиреоїдних гормонів особливе
місце займає їх участь у процесах апоптозу та проліферації клітин. Ця проблема досліджується останні
10–15 років [42]. У науковій літературі накопичено
вже достатньо даних про те, що гормони ЩЗ можуть
індукувати розвиток апоптозу в різних типах клітин.
Результати досліджень, проведених в останні роки,
дають підстави стверджувати, що вплив Т4 або препаратів на його основі на різні метаболічні процеси
в органах і тканинах організму, може призводити
до індукування апоптозу та зниження проліферативної активності в клітинах різної етіології [43].
Спектр мішеней Т4 досить широкий. Це стосується
як нетрансформованих клітин, таких як клітини молочної залози [44], товстої кишки [45], β-клітини підшлункової залози [46], так і злоякісно проліферуючих клітин, зокрема раку молочної залози [47]
і шкірних лімфом [48]. Т4-ефекти призводять
до перебудови в презентації регуляторних протеїнів
на поверхні мембрани клітин, що в кінцевому підсумку і може активізувати процес апоптотичної загибелі клітин.
Дослідження, яке провели Т. С. Саатов і А. А. Абдувалієв [49], виявило здатність Т4 пригнічувати
проліферацію клітин при раку молочної залози.
Подібна гормональна регуляція процесів поділу
клітин обумовлена ступенем і формою патологічної трансформації ракових клітин. У разі неможливості регуляції проліферації клітин специфічними гормонами молочної залози (естрогени,
прогестерон) через генетичні трансформації, можливий механізм альтернативного регулювання зростання та загибелі пухлинних клітин, зокрема Т4.
Учені відзначили дозозалежний вплив Т4 на проліферацію клітин раку молочної залози. Ефективною
є низька концентрація цього гормону, це дає змогу
припустити, що його тривале терапевтичне застосування буде сприяти зменшенню побічних дій.
Водночас відомо, що порушення секреції Т4
ЩЗ може сприяти виникненню злоякісних новоутворень. Так, при захворюваннях молочної залози,
зокрема і раку молочної залози, відбуваються порушення гормонального статусу жінок, що складаються
зі змін секреції стероїдних гормонів і зниження
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evidence in the scientific literature that thyroid hormones
can induce the development of apoptosis in different cell
types. The outcomes of research conducted over the last
years suggest that the influence of T4 or drugs, containing it as a key element, on various metabolic processes in
human organs and tissues, can result in inducing apoptosis and reduced proliferative activity in cells of different
etiologies [43]. The range of T4 targets is quite wide. It
relates to untransformed cells, such as breast cells [44],
colon cells [45], β-pancreatic cells [46] as well as malignant proliferating cells, including breast cancer [47] and
skin lymphomas [48]. T4 effects lead to rearrangement
in the presentation of regulatory proteins on the surface
of the cell membrane, which, ultimately, can activate the
process of apoptotic cell death.
The research conducted by Т. S. Saatov and
А. А. Abduvaliyev [49] made it possible to reveal the
ability of T4 to inhibit cell proliferation n breast cancer.
Such hormonal regulation of cell division is associated
with the degree and form of pathological transformation
of cancer cells. In case it is impossible to regulate cell
proliferation by specific breast hormones (estrogens, progesterone) via genetic transformations, a mechanism of
alternative regulation of growth and death of tumor cells,
in particular, T4, is possible. The scientists emphasized a
dose-dependent effect of T4 on the proliferation of breast
cancer cells. Low concentrations of this hormone are effective, suggesting that its long-term therapeutic use will
help reduce side effects.
At the same time, it has been established that impaired secretion of thyroid T4 may trigger malignant
neoplasms formation. Thus, in cases of breast diseases,
breast cancer, in particular, impaired hormonal status in
female patients was observed. It included changes in secretion of steroid hormones and decreased expression of
receptors to estrogen and progesterone, which was based
on thyroid pathology, causing a significant decrease in
T4 production [50].
A comparative study of thyroid cancer in children
and adolescents showed the binding of T3 and T4 with
erythrocytes released from the blood. It has made it possible to assume that impaired ability of cells to bind thyroid hormones may be important in pathogenesis of thyroid cancer and thyroiditis [51].
Surgical treatment and postoperative radiation therapy are the standard of care for most patients with differentiated thyroid cancer. Hormone replacement therapy
is the basis of long-term medical care. Patients after total
thyroidectomy require thyroid hormone therapy to restore euthyroidism with normal serum TSH levels. Since
TSH acts as a factor of thyroid follicular cell growth
(particularly neoplastic), it can potentially affect the onset and/or progression of thyroid follicle-induced cancer.
For this reason, some patients are administered thyroid hormone therapy in doses inhibiting TSH secretion
(suppressive therapy) [52]. The goal of levothyroxine
(LT4) therapy is not only to replace the endogenous thyroid hormone but also to prevent recurrence or progression of thyroid cancer [53]. The principle underlying
suppressive therapy consists in the use of supraphysiological LT4 doses to reduce TSH [54]. Suppressive
therapy affects the development of thyroid cancer via
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експресії рецепторів до естрогенів і прогестерону,
в основі якого закладена патологія ЩЗ, що спричиняє суттєве зменшення продукування Т4 [50].
Порівняльне дослідження раку ЩЗ у дітей та підлітків показало зв’язування T3 і T4 з еритроцитами,
виділеними з крові. Це дало змогу припустити,
що порушення здатності клітини пов’язувати тиреоїдні гормони може мати значення в патогенезі РЩЗ
і тиреоїдиту [51].
Хірургічне лікування та післяопераційна променева терапія є стандартом лікування для більшості
пацієнтів із диференційованим РЩЗ. Замісна гормональна терапія ЩЗ є основою довгострокової медичної допомоги. Пацієнти після тотальної тиреоїдектомії
потребують терапії гормонами ЩЗ для відновлення
еутиреозу з нормальним рівнем сироваткового ТТГ.
Оскільки ТТГ діє як чинник зростання фолікулярних клітин ЩЗ (зокрема неопластичних), він може
потенційно впливати на початок і/або прогресування РЩЗ, викликаного фолікулярними клітинами.
З цієї причини деяким пацієнтам призначають гормональну терапію ЩЗ у дозах, які пригнічують секрецію ТТГ (супресивна терапія) [52]. Мета терапії
левотироксином (LT4) – не тільки замінити ендогенний гормон ЩЗ, але й запобігти рецидиву або прогресуванню РЩЗ [53]. Принцип, що лежить в основі
супресивної терапії, полягає в застосуванні супрафізіологічних доз LT4 для зниження ТТГ [54]. Супресивна терапія впливає на зростання РЩЗ шляхом
інгібування [55], оскільки терапія пригнічення тиреотропіну є обов’язковою для проліферації клітин РЩЗ.
Нині тиреоїдектомія стала найрозповсюдженішим
хірургічним методом у лікуванні пацієнтів з РЩЗ
низького ризику, і значення супресивної терапії переглянули. На відміну від керівництв 2009 р., які рекомендували сувору супресивну терапію для всіх пацієнтів [56], сучасні керівні принципи ATA 2015 р.
рекомендують помірний ступінь пригнічення ТТГ
у пацієнтів із РЩЗ низького ризику [57]. До того ж
вони припускають, що супресивна терапія може
не знадобитися, якщо пацієнти, що перенесли тиреоїдектомію, можуть підтримувати свій сироватковий рівень пригнічення тиреотропіну на нижній межі нормального діапазону (0,5–2,0 МО/л).
Разом із тим немає єдиної думки щодо ведення
пацієнтів із РЩЗ низького ризику, які вже почали супресивну терапію відповідно до попередніх рекомендацій. Припинення супресивної терапії може іноді розглядатися через 5 або 10 років, але багато пацієнтів,
які перенесли тиреоїдектомію, зазвичай приймають
LT4 упродовж усього життя. Беручи до уваги ефективне вилікування РЩЗ низького ризику і потенційні
несприятливі ефекти супресивної терапії [58], недоцільно використовувати довічне приймання LT4
для всіх пацієнтів із РЩЗ низького ризику, які перенесли тотальну тиреоїдектомію.
Y. M. Lee et al. [59] порівняли клінічні результати після припинення застосування тиреотропної
супресивної терапії та оцінили клінічні чинники,
пов’язані з її успішним припиненням. 53,2 % пацієнтів змогли припинити супресивну терапію. Незалежними асоційованими чинниками для її успішного
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inhibition [55], since thyrotropin suppression therapy is
obligatory for the proliferation of thyroid cancer cells.
Thyroidectomy has currently become the most common surgical method in treatment of patients with lowrisk thyroid cancer, and the importance of suppressive
therapy has been reconsidered. In contrast to the 2009
guidelines, which recommended strict suppressive therapy for all patients [56], the up to date ATA guidelines
issued in 2015 recommend a moderate degree of TSH
suppression in patients with low-risk thyroid cancer [57].
In addition, they suggest that suppressive therapy may
not be prescribed if patients who have undergone thyroidectomy are able to maintain their serum thyrotropin
suppression below the normal range (0.5–2.0 IU/L).
However, there is no consensus on managing lowrisk thyroid cancer patients who have already started suppressive therapy according to previous recommendations.
Discontinuation of suppressive therapy may sometimes
be considered 5 or 10 years later, but many patients who
have undergone thyroidectomy usually take LT4 lifelong. Considering the excellent result of low-risk thyroid
cancer and potential adverse effects of suppressive therapy [58], it is not reasonable to prescribe LT4 lifelong to
all low-risk thyroid cancer patients who have undergone
total thyroidectomy.
Y. M. Lee et al. [59] compared the clinical outcomes
after discontinuation of thyrotropic suppressive therapy
and assessed the clinical factors associated with its successful discontinuation. 53.2 % of patients were able to
discontinue suppressive therapy. The independent associated factors of successful cessation were preoperative thyroid-stimulating hormone level suppressive therapy maintenance period. Patients with low TSH levels
showed a higher success rate when discontinuing levothyroxine intake (LT4) than patients with high TSH levels (1.79 ± 1.08 and 2.76 ± 1.82 IU/l, p <0.001). Patients
who continued suppressive therapy showed a longer period of maintenance than patients who managed to discontinue suppressive treatment (54.09 ± 17.44 and 37.58
± 17.68 months, p <0.001).
According to C. Do Cao and J. L. Wémeau [60], a
dose of thyrotropic suppressive therapy of <0.1 IU/l is
effective in the treatment of thyroid cancer in patients
with microscopic or macroscopic thyroid cancer residual.
However, the optimal degree of TSH inhibition remains
uncertain in patients with the best cancer prognosis. Excessive thyroid hormones can cause atrial fibrillation and
osteoporosis. Therefore, it is necessary to carefully adjust
the dose of levothyroxine depending on the health status
of each patient, the risk of recurrence, which requires
monitoring and dynamic reassessment.
Influence of LT4 on body weight and energy consumption in suppressive therapy
It is common knowledge that minor changes in thyroid hormone levels during LT4 therapy can affect body
weight, body composition and energy consumption [61].
LT4 suppressive therapy can affect target organs, especially the heart and bones [62, 63]. For this reason, the
recommendations regarding optimal doses of LT4 under
these conditions have become less aggressive [60]. LT4
suppressive therapy may also affect metabolic function since thyroid hormone is of critical importance in
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припинення були передопераційний рівень тиреостимулювального гормону та період підтримки супресивної терапії. Пацієнти з низьким рівнем ТТГ показали вищий рівень успіху при припиненні приймання
левотироксину (LT4), ніж пацієнти з високим рівнем ТТГ (1,79 ± 1,08 і 2,76 ± 1,82 МО/л, р < 0,001).
Пацієнти, які не припинили супресивну терапію, показали більш тривалий період її підтримання, ніж
пацієнти, яким удалося припинити супресивне лікування (54,09 ± 17,44 і 37,58 ± 17,68 місяця, p < 0,001).
На думку C. Do Cao та J. L. Wémeau [60], доза тиреотропної супресивної терапії < 0,1 МО/л є ефективною при лікуванні РЩЗ у пацієнтів із мікроскопічними
або макроскопічними залишковими явищами РЩЗ.
Однак оптимальний ступінь гальмування ТТГ залишається невизначеним у пацієнтів із найкращим прогнозом раку. Приймання надлишку гормонів ЩЗ може
спричинити фібриляцію передсердь та остеопороз.
Отже, йдеться про ретельне коригування дози левотироксину в залежності від стану здоров’я кожного пацієнта, ризику рецидиву, що вимагає моніторингу та динамічної переоцінки.
Вплив LT4 на масу тіла та витрата енергії
при супресивній терапії
Добре відомо, що незначні зміни рівня гормонів ЩЗ під час терапії LT4 можуть впливати
на масу тіла, склад тіла та витрати енергії [61].
Супресивна терапія LT4 може впливати на органи-мішені, особливо на серце та кістки [62, 63].
Із цієї причини рекомендації щодо оптимальних доз LT4 у цих умовах стали менш агресивними
[60]. Супресивна терапія LT4 може також впливати
на метаболічну функцію, оскільки гормон ЩЗ відіграє критичну роль у визначенні витрати енергії,
маси тіла та складу тіла [64]. У деяких дослідженнях
вивчався вплив доз надфізіологічного гормону ЩЗ
на обмін речовин, але більшість із них були короткочасними (3–14 днів) та проводилися на здорових
суб’єктах [65, 66]. Ці дослідження однозначно показали збільшення часу відпочинку та витрати енергії
упродовж 24 год, але були занадто короткими, щоб
задокументувати зміни у складі тіла. До того ж найчастіше у цих випадках використовувалися високі
дози LT3, а не мінімально пригнічувальні дози LT4.
Лише кілька досліджень повідомили про метаболічні ефекти довгострокової супресивної терапії LT4
[67, 68, 69]. Хоча значних змін витрат енергії у стані
спокою виявлено не було, деякі з них продемонстрували вплив на масу тіла. Слід зазначити, що вчені
не досліджували інші компоненти енергетичного балансу, зокрема споживання їжі, фізичну активність
або термічний ефект їжі.

determining energy consumption, body weight, and body
composition [64]. Some studies considered the effect of
doses of thyroid superphysiological hormone on metabolism, however, most of them were short-term (3–14 days)
and were performed on healthy subjects [65, 66]. These
studies clearly showed an increase in rest time and energy consumption during 24 hours but were too short to
document changes in body composition. Besides, LT3
high doses were most often used in these cases, rather
than minimal inhibitory LT4 doses.
Only a few studies reported about the metabolic effects of long-term LT4 suppressive therapy [67, 68, 69].
Although, no significant changes in energy consumption
at rest were observed, some of them showed an impact
on body weight. It should be noted that scientists did not
study other components of energy balance, such as food
consumption, physical activity, or thermшс effect of
food.

ВИСНОВКИ
З огляду на аналіз літературних даних, який охопив 20 років, на сьогодні монотерапія L-Т4 є стандартною терапією хворих із гіпотиреозом. Комбіновану терапію LT4 + LT3 можна рекомендувати пацієнтам, які
отримують лікування L-T4 зі скаргами, що характерні
для гіпотиреозу, незважаючи на нормальні рівні ТТГ,
за винятком інших хронічних та супутніх аутоімунних
захворювань, які можуть бути їх причиною.

CONCLUSIONS
Taking into consideration the analysis of literature
data of 20-year period, L-T4 monotherapy is currently
the standard therapy of patients with hypothyroidism.
LT4 + LT3 combination therapy may be recommended
to patients receiving L-T4 treatment with signs typical
for hypothyroidism, despite normal TSH levels, excluding other chronic and concomitant autoimmune diseases
that may be the cause.
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Перспективи подальших досліджень
Необхідні подальші дослідження щодо оптимізації застосування тиреоїдних гормонів.
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Конфлікт інтересів
Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Conflict of interest
The author state no conflict of interest.

Інформація про фінансування
Фінансування видатками Державного бюджету
України.

Funding information
Financed by the State budget of Ukraine

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

INFORMATION ABOUT AUTHORS

Підченко Наталія Сергіївна – молодший науковий співробітник відділу радіології групи ядерної медицини Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної
академії медичних наук України»; вул. Пушкінська,
буд. 82, м. Харків, Україна, 61024;
e-mail: nspidchenko@gmail.com,
тел. +38 (057) 725-50-72.
Внесок автора: самостійно провела аналіз
вітчизняних і закордонних джерел, зібрала,
опрацювала та проаналізувала інформацію,
написала текст статті.

Pidchenko Nataliia Serhiivna – junior researcher
of the Research groups Radiology and Nuclear Medicine
State Organization «Grigoriev Institute for Medical Radiology and Oncology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine»; 82, Pushkinska Str., Kharkiv,
Ukraine, 61024;
e-mail: medradiologia@amnu.gov.ua
tel. +38 (057) 725-50-72.
Author's contribution: independently analyzed
domestic and foreign sources, collected, processed and analyzed information, wrote the text of
the article.

Огляд літератури

402

Literature review

Український радіологічний та онкологічний журнал. 2020. Т. 28. № 4. С. 329–424
Ukrainian journal of radiology and oncology. 2020;28(4):329–424

ISSN 2708-7166 (Print)
ISSN 2708-7174 (Online)

DOI: https://doi.org/10.46879/ukroj.4.2020.403-412
УДК: 615

Рентгенологічна діагностика пневмоній в онкологічних хворих
під час пандемії СOVID-19. Випадок із практики

Кулініч Г. В.1, 2, ORCID: 0000-0002-0636-9621, e-mail: kulinich.galina@gmail.com
Спузяк Р. М.1, 2, ORCID: 0000-0002-5822-4766, e-mail: spu-roman212@ukr.net
Насонова А. М.¹, ORCID: 0000-0002-2786-3311, e-mail: nasonaln@gmail.com
Черкаско Л. В.¹, ORCID: 0000-0003-0016-0277, e-mail: ludacherkasko@gmail.com
Москаленко М. В.¹, ORCID: 0000-0001-6310-6660, e-mail: moskalenkomarina67@gmail.com
Орловська Е. Б.¹, ORCID: 0000-0002-4519-6436, e-mail: elvira.orlovskaya@ukr.net
¹ Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва
Національної академії медичних наук України», Харків, Україна
² Харківський національний медичний університет Міністерства освіти і науки України, Харків, Україна

X-ray diagnostics of pneumonia in cancer patients
during a pandemic COVID-19. A сase from practice

Kulinich H. V.1, 2, ORCID: 0000-0000-0000-0000, e-mail: mail@gmail.com
Spuziak R. M.1, 2, ORCID: 0000-0000-0000-0000, e-mail: mail@gmail.com
Nasonova A. M.¹, ORCID: 0000-0002-2786-3311, e-mail: nasonaln@gmail.com
Cherkasko L. V.¹, ORCID: 0000-0000-0000-0000, e-mail: mail@gmail.com
Moskalenko M. V.¹, ORCID: 0000-0001-6310-6660, e-mail: moskalenkomarina67@gmail.com
Orlovska E. B.¹, ORCID: 0000-0002-4519-6436, e-mail: elvira.orlovskaya@ukr.net
1
State Organization «Grigoriev Institute for Medical Radiology and Oncology
of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kharkiv, Ukraine
² Kharkiv National Medical University of the Ministry of Education and Science of Ukraine,
Kharkiv, Ukraine
Ключові слова:
COVID-19, рентгенологічна діагностика, «матове скло», онкологічні
хворі.
Для цитування:
Кулініч Г. В., Спузяк Р. М., Насонова А. М., Черкаско Л. В., Москаленко М. В., Орловська Е. Б. Рентгенологічна діагностика пневмоній
в онкологічних хворих під час пандемії СOVID-19. Випадок з практики. Український радіологічний та
онкологічний журнал. 2020. Т. XXVIII.
№ 4. С. 403–412. DOI: https://doi.
org/10.46879/ukroj.4.2020.403-412
Для кореспонденції:
Орловська Ельвіра Борисівна
Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології
ім. С. П. Григор’єва Національної
академії медичних наук України»,
група променевої патології та паліативної медицини;
вул. Пушкінська, буд. 82, м. Харків,
Україна, 61024;
e-mail: elvira.orlovskaya@ukr.net

Випадок із практики

РЕЗЮМЕ
Актуальність. Спалах нового коронавірусного захворювання
2019 року (COVID-19) виявився найбільшою глобальною загрозою здоров’ю в усьому світі, нині ним інфіковано понад 60 мільйонів людей та померли більше 1 400 000. При цьому рак залишається
широко розповсюдженим захворюванням, від якого щорічно у світі
вмирає більше ніж 9,6 мільйонів пацієнтів. Дані, що накопичуються,
свідчать про те, що хворі на рак схильні до більш високого ризику зараження COVID-19 та тяжкого перебігу захворювання. Це пов’язано
з імуносупресією, що зумовлено як самою злоякісною пухлиною,
так і протипухлинною терапією. Клінічні прояви ураження легенів
в онкологічних хворих не є патогномонічними, бо можуть бути зумовлені будь-якими патологічними процесами: метастатичним ураженням, запальними процесами вірусної та бактеріальної етіології,
судинними порушеннями в малому колі кровообігу та ін. Це вимагає
не тільки визначення характеру патологічних змін у легенях, а й проведення їх диференційної діагностики з метою призначення своєчасної та адекватної терапії.
Мета роботи – висвітлення актуальності рентгенологічної діагностики пневмоній в онкологічних хворих під час пандемії COVID-19.
Матеріали та методи. Спостереження клінічного випадку пацієнтки К., 72 років, яка захворіла на коронавірусну пневмонію на фоні
ускладнення хіміотерапії (фебрильна нейтропенія) з приводу рецидивної лейоміосаркоми тіла матки. Лікування проводилося на базі
відділення клінічної онкології та гематології Державної установи
«Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України».
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© Кулініч Г. В., Спузяк Р. М., Насо- Результати та їх обговорення. Пацієнтка протягом 6 місяців отринова А. М., Черкаско Л. В., Моска- мувала поліхіміотерапію (з ускладненнями у вигляді фебрильної нейленко М. В., Орловська Е. Б., 2020 р. тропенії) з приводу рецидивної лейоміосаркоми тіла матки.
При контрольному дослідженні на КТ було виявлено ураження легенів. Після отримання лабораторного підтвердження COVID-19, лікувалася в інфекційному відділенні. Перебіг захворювання був тяжкий.
Аналізуючи цей клінічний випадок хворої з онкологічним захворюванням у процесі спеціального лікування було неможливо виключити
наявність прогресії в легені або медикаментозного пульмоніту.
Сприятливий результат лікування ураження легень (позитивна динаміка на КТ та моніторинг ПЛР-тесту) доводить неметастатичний характер ураження.
Висновки. Діагностика інфекції COVID-19 повинна базуватися
на комплексному застосуванні клінічних, рентгенологічних та лабораторних методів дослідження. Комп’ютерна томографія органів грудної клітки з урахуванням її високої чутливості допомагає
у встановленні діагнозу, контролі перебігу захворювання, відіграючи важливу роль у диференційній діагностиці та тактиці лікування
COVID-19.

ABSTRACT
Keywords:
COVID-19,
X-ray
diagnostics, Background. The outbreak of the new coronavirus disease in 2019 (COVID-19) has been the largest global health threat in the world, that infected
«frosted glass», cancer patients.
more than 60 million people and killed more than 1,400,000. At the same
time, cancer remains a widespread disease, from which more than 9.6 milFor citation:
Kulinich H. V., Spuziak R. M., Na- lion patients in the world die each year. Accumulating data suggest that cansonova A. M, Cherkasko L. V., Mos- cer patients are at higher risk of infection COVID-19 and severe course of
kalenko M. V., Orlovska E. B. X-ray the disease. This is due to immunosuppression, which is due to both the madiagnostics of pneumonia in cancer pa- lignant tumor and antitumor therapy.
tients during a pandemic COVID-19. Clinical manifestations of lung damage in cancer patients are not pathogA case from practice. Ukrainian nomonic, because they can be caused by any pathological processes: metajournal of radiology and oncology. static lesions, inflammatory processes of viral and bacterial etiology, vascu2020;28(4):403–412. DOI: https://doi. lar disorders in the small circulation, etc. This requires not only to determine
the nature of pathological changes in the lungs, but also to carry out their
org/10.46879/ukroj.4.2020.403-412
differential diagnosis in order to prescribe timely and adequate therapy.
Purpose – elucidation of the relevance of X-ray diagnosis of pneumonia
For correspondence:
in cancer patients during the COVID-19 pandemic.
Orlovska Elvira Borisovna
Materials and methods. Follow-up of a patient K., 72 years old, who had
State Organization «Grigoriev Institute coronavirus pneumonia along with complications (febrile neutropenia) resultfor Medical Radiology and Oncology ing from chemoteraphy of recurrent endometrial leiomyosarcoma. The treatof the National Academy of Medi- ment was provided on the premises of Clinical Oncology and Hematology
cal Sciences of Ukraine», Radiology Department of State Organization «Grigoriev Institute for Medical Radiology
Department, Radiation Pathology and and Oncology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine».
Palliative Medicine Group;
Results and discussion. Over a period of 6 month, the patient was un82, Pushkinska Str., Kharkiv, Ukraine dergoing polychemotherapy (with complications like febrile neutrope61024;
nia) of recurrent endometrial leiomyosarcoma. The control CT study dee-mail: elvira.orlovskaya@ukr.net
tected pulmonary involvement. After receiving laboratory confirmation of
COVID-19, was treated in the infectious department. The course of the
© Kulinich H. V., Spuziak R. M.,
disease was severe. Analyzing this clinical case of a patient with cancer in
the process of special treatment, it is impossible to exclude the presence of
Nasonova A. M., Cherkasko L. V.,
progression in the lungs or drug pulmonitis. A favorable treatment result
Moskalenko M. V., Orlovska E. B.,
(negative PCR test, positive dynamics on CT) proves the non-metastatic
2020
nature of lung damage.
Conclusions.. Diagnosis of COVID-19 infection should be based on the integrated application of clinical, radiological and laboratory research methods. Chest computed tomography, taking into account its high sensitivity,
helps in diagnosis, control of the disease, playing an important role in the
differential diagnosis and treatment tactics of COVID-19.
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ВСТУП
Спалах нового коронавірусного захворювання
2019 року (COVID-19) виявився найбільшою глобальною загрозою здоров’ю в усьому світі. Нині інфіковано понад 60 мільйонів людей та померли більше
1 400 000.
Коронавірусна хвороба (coronavirus disease 2019,
COVID-19) – гостре вірусне захворювання із переважним ураженням верхніх дихальних шляхів, що викликається РНК-геномним вірусом сімейства Coronaviridae
(вірус SARS-COV-2). Єдиний специфічний метод діагностики – полімеразна ланцюгова реакція зі зворотною транскрипцією (ЗТПЛР) [1, 2, 7].
У діагностиці COVID-19 необхідно сукупно оцінювати епідеміологічний анамнез, клінічну картину, результати променевих та лабораторних досліджень. Середній інкубаційний період складає
5–7 днів. COVID-19 зазвичай проявляється лихоманкою (85 %), сухим кашлем із невеликою кількістю мокротиння (70 %) та задишкою (43 %),
можливі інші ознаки ураження дихальних шляхів
(нежить, біль при ковтанні), нервової системи (втрата
смаку та запаху, інсульти головного мозку, сплутаність свідомості, енцефалопатії, кома), а також симптоми ураження шлунково-кишкового тракту (нудота,
блювання, болі в животі, діарея).
Слід ураховувати те, що хвороба може протікати безсимптомно [1, 2, 3, 5, 8, 10]. Розрізняють
легку, середню та тяжку форми COVID-19 [1, 2, 4].
До факторів ризику тяжкого перебігу можна віднести похилий вік, цукровий діабет, ішемічну хворобу
серця, артеріальну гіпертензію, хронічну обструктивну хворобу легенів та, зрозуміло, наявність онкологічного захворювання.
Схильність онкологічних хворих до більш високого ризику зараження коронавірусною хворобою та її тяжкого перебігу пов’язана з імуносупресією,
що зумовлено як самою злоякісною пухлиною, так
і протипухлинною терапією.
Клінічні прояви ураження легенів в онкологічних хворих не є патогномонічними, можуть бути
зумовлені будь-якими патологічними процесами:
метастатичним ураженням, запальними процесами
вірусної та бактеріальної етіології, судинними порушеннями в малому колі кровообігу та іншим. Це
вимагає не тільки визначення характеру патологічних змін у легенях, а й проводення їх диференційної

ІNTRODUCTION
The outbreak of the new coronavirus disease in 2019
(COVID-19) has been the largest global health threat in
the world, that infected more than 60 million people and
killed more than 1 400 000.
Coronavirus disease 2019, COVID-19 is an acute
viral disease with a predominant upper respiratory tract
infection caused by the RNA genomic virus of the Coronaviridae family (SARS-COV-2 virus). The only specific
method of diagnosis is polymerase chain reaction with
reverse transcription (RTPCR) [1, 2, 7].
In the diagnosis of COVID-19 it is necessary to
jointly assess the epidemiological history, clinical picture, the results of radiological and laboratory researches.
The average incubation period is 5–7 days. COVID-19
is usually manifested by fever (85 %), dry cough with
a small amount of sputum (70 %) and dyspnea (43 %),
other possible signs of damage to the respiratory tract
(runny nose, pain when swallowing), nervous system
(loss ot taste and smell, strokes, confusion, encephalopathy, coma), as well as symptoms of gastrointestinal lesions (nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea).
It should be taken in account that the disease can be
asymptomatic [1, 2, 3, 5, 8, 10]. There are mild, moderate and severe forms of COVID-19 [1, 2, 4]. Risk factors for severe course include old age, diabetes, coronary
heart disease, hypertension, chronic obstructive pulmonary disease and, of course, cancer disease.
The predisposition of cancer patients to a higher risk
of coronavirus disease and its severe course is associated
with immunosuppression, which is due to both the malignant tumor and antitumor therapy.
Clinical manifestations of lung damage in cancer
patients are not pathognomonic, because they can be
caused by any pathological processes: metastatic lesions,
inflammatory processes of viral and bacterial etiology,
vascular disorders in the small circulation, etc. This requires not only to determine the nature of pathological
changes in the lungs, but also to carry out their differential diagnosis in order to prescribe timely and adequate
therapy.
Radiation methods are not essential in the diagnosis
of coronavirus infection because they have high sensitivity but low specificity. For ensuring the uniformity of
radiological protocols, in March 2020 the working group
on standardized reporting COVID-19 of the Dutch Association of Radiologists (NVvR) proposed the COVID-19
Reporting and Data System (CO-RADS), in which,
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діагностики з метою призначення своєчасної та адекватної терапії.
Променеві методи не є основними у діагностиці коронавірусної інфекції, мають високу чутливість, але низьку специфічність. Для забезпечення
однаковості радіологічних протоколів у березні
2020 року робочою групою зі стандартизованої звітності COVID-19 Голландської асоціації радіологів (NVvR) було запропоновано систему COVID-19
Reporting and Data System (CO-RADS), у якій залежно від результатів КТ за оцінкою CO-RADS присвоюється від 1 до 5 балів. Об’єм ураження легенів
за даними КТ корелює із тяжкістю захворювання.
При проведенні КТ ОГК до типових рентгенологічних проявів вірусної пневмонії (у тому числі
COVID-19) належать: численні ущільнення легеневої тканини за типом «матового скла» переважно кулястої форми, різної поширеності із/без консолідації;
потовщення міжчасточкового інтерстицію за типом
«бруківки» (англ. «crazy-paving» sign); периферична,
мультилобарна локалізація; частіше двобічний характер ураження [1, 2–4, 6, 9, 11].
До КТ-ознак, які є нетиповими для проявів вірусної пневмонії, у тому числі COVID-19, можна
віднести: ущільнення легеневої тканини за типом
«матового скла» центральної та навколокорінної локалізації; поодинокі солідні вузлики; наявність порожнин розпаду (кавітацій); внутрішньогрудна лімфаденопатія; вогнищева дисемінація; симптом «дерево
у бруньках»; пневмоторакс; пневмосклероз/пневмофіброз.
Диференціальну діагностику слід проводити з вірусними пневмоніями іншої етіології, атиповими бактеріальними пневмоніями, іншими інтерстиціальними
захворюваннями легенів, набряком легенів, індукованим пневмонітами (у т. ч. променевими), а при потовщенні міжчасточкового інтерстицію за типом
«бруківки» також слід ураховувати можливість гострого респіраторного дистрес-синдрому в дорослих,
легеневого альвеолярного протеїнозу.
Мета роботи – висвітлення актуальності рентгенологічної діагностики пневмоній в онкологічних
хворих під час пандемії COVID-19.

depending on the results of CT scan according to CORADS assigned from 1 to 5 points. The volume of lung
damage on CT scan correlates with the severity of the
disease.
When performing chest CT typical radiological manifestations of viral pneumonia (including COVID-19)
are: numerous compaction of lung tissue on the type of
“frosted glass” mostly spherical, different prevalence
with/without consolidation; thickening of the interparticle interstitium by type “paving stone” (eng. “crazy-paving” sign); peripheral, multilobar localization; more often
bilateral lesions. [1, 2–4, 6, 9, 11].
CT signs that are atypical for manifestations of viral
pneumonia, including COVID-19: compaction of lung
tissue on the type of “frosted glass” of the central and
peri-localization; single solid nodules; the presence of
decay cavities (cavitation); intrathoracic lymphadenopathy; focal dissemination; symptom “tree in the buds”;
pneumothorax; pneumosclerosis / pneumofibrosis.
Differential diagnosis should be performed with viral pneumonia of other etiology, atypical bacterial pneumonia, other interstitial lung diseases, pulmonary edema
induced by pneumonitis (including radiation), and the
thickening of the interparticle interstitium of the «paving» type should also take into account the possibility of
acute respiratory distress syndrome in adults, pulmonary
alveolar proteinosis.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Пацієнтка К., 72 роки, спостерігається в Державній установі «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» з 1993 р. із діагнозом:
лейоміосаркома тіла матки рТ1N0М0, стан після комбінованого лікування: екстирпація матки з придатками
22.05.1993 р., післяопераційна дистанційна гамма-терапія (сумарна вогнищева доза = 44 Гр), 3 кл. гр.
З квітня 2020 р., за даними КТ від 16.03.20 р.,
ознаки більш характерні для неопластичного процесу правого периоренального простору (ймовірно,
заочеревинна ліпосаркома), невеликий асцит, перипеольвікальні кісти лівої нирки та, за патогістологічним
заключенням (ПГЗ) від 17.04.20 № 18522-49, 185552 – ліпосаркома змішаної будови, G2, встановленно
діагноз: Rec. morbi sarcoma: у м’які тканини (від
17.04.20).

MATERIALS AND METHODS OF RESEARCH
Patient K., 72 years old, who has been under the
supervision of State of Organization «Grigoriev Institute for Medical Radiology and Oncology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine» since
1993, with diagnosis: Leiomyosarcoma of the uterine
body pT1N0M0, condition after combined treatment:
radical hysterectomy 22.05.1993 р., postoperative
distance gamma therapy (total dose = 44 Gr), clinical
group 3.
Since April 2020, according to CT scan since
16.03.2020: signs are more characteristic of the nonplastic process of the right perirenal space (probably retroperitoneal liposarcoma), small ascites, peripelvic cysts
of the left kidney, and histopathological conclusion (HC)
17.04.20 № 18522-49, 1855-52 – mixed-structure liposarcoma, G2, diagnosed with: Rec. morbi sarcoma in soft
tissues (from 17.04.20).
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10.04.20 р. хвора отримала хірургічне лікування:
циторедуктивне видалення утворення заочеревинного
простору праворуч. З червня до вересня 2020 р. отримала 6 циклів паліативної хіміотерапії за схемою: Доксорубіцин 100 мг внутрішньовенно крапельно в поєднанні з терапією супроводу. Лікування перенесла
задовільно.
30.09.2020 р. звернулася зі скаргами на виражену
загальну слабкість, запаморочення. У клінічному
аналізі крові: лейкопенія (2,45 × 109/л,), нейтропенія (50,6 %). Пацієнтка обстежена на коронавірусну
інфекцію: ІgA, Ig M – негативно, взято матеріал
для ПЛР-тестування. На момент госпіталізації проявів гострої респіраторної вірусної інфекції не відмічалося. Госпіталізована у зв’язку з ускладненням спеціального лікування – фебрильна нейтропенія 3 ст.
З анамнезу життя відомо, що протягом 15 років
хворіє на гіпертонічну хворобу ІІ стадії. Профшкідливості – працювала рентгенлаборантом з 1971
до 1993 р. (виведена із зони дії іонізуючого опромінення у зв’язку з установленням наявності онкологічного захворювання). Алергологічний, тансфузійний анамнези – без особливостей. Об’єктивний
статус: Т тіла – 36,8 оС. Стан відносно задовільний. Свідомість ясна. Периферичні лімфовузли
не збільшені. Щитоподібна залоза, грудні залози –
без вогнищевостi. Шкірні покриви і видимі слизові – чисті, блiдо-рожеві, шкіра при пальпації суха.
Периферичних набряків нижніх кінцівок немає. Перкуторно над легенями ясний легеневий звук, аускультативно везикулярне дихання з жорстким відтінком,
ослаблене в базальних відділах, ЧДД – 18 хв. SpO2 –
96 %. Межі відносної серцевої тупості розширені
до 1,0 см. Тони серця приглушені, ритмічні, АТ –
120/70 мм рт. ст, ЧСС = 72 уд. на хв, язик вологий,
обкладений білястим нальотом по передній поверхні,
стоматит. Живіт м’який, безболісний, післяопераційний рубець (видалення ліпосаркоми заочеревинного
простору). Печінка, селезінка – не збільшені. Симптом Пастернацького – негативний з обох боків. Дизуричні явища заперечує.
Призначена терапія: низькомолекулярні гепарини, гранулоцитарний колонієстимулюючий фактор
(Г-КФС), глюкокортикостероїди, антибактеріальні
препарати: групи фторхінолонів, макролідів, кристалоїдні розчини, гепатопротектори, кардіопротектори.
Діагностичні дослідження:
Патогістологічне заключення (ПГЗ) № 18522-49;
1855-52 від 17.04.2020 – ліпосаркома змішаної будови.
pT4NxMx G2. У паранефральній клітковині виявляються ділянки пухлинного росту. ПГЗ № 4284-91
(1993 р.) – лейоміосаркома матки.
Клінічний аналіз крові (30.09.20 р.): еритроцити – 4,15 × 1012/л, гемоглобін – 121 г/л, MCH (середній вміст гемоглобіну в еритроцитах) – 29,2 пг,
MCV – 88,2 фл (середня величина обсягу еритроцитів), тромбоцити – 180 × 109/л, гематокрит – 36,6 %,
лейкоцити – 2,45 × 109/л, нейтрофіли – 50,6 %, еозинофіли – 0 %, лiмфоцити – 30,6 %, моноцити – 18,0 %,
базофіли – 0,8 %. Клінічний аналіз крові (01.10.20 р.):
еритроцити – 4,45 × 1012/л, гемоглобін – 132 г/л,
MCH – 29,7 пг, MCV – 88,3 фл, тромбоцити – 177 × 109/л,
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10.04.20 The patient received surgical treatment: cytoreductive removal of the formation of retroperitoneal
space on the right. From June to September 2020 she received 6 cycles of palliative chemotherapy according to
the scheme: Doxorubicin – 100 mg by drop infusion in
combination with accompanying therapy. She endured
the treatment satisfactorily.
30.09.2020 аsked for help with complaints about severe general weakness, dizziness. In a clinical blood test:
leukopenia (2.45 × 109\l,), neutropenia (50.6 %). The
patient was examined for coronavirus infection: IgA, Ig
M-negative, material for PCR testing was taken. At the
time of hospitalization, no manifestations of acute respiratory viral infection. Hospitalized due to complications
of special treatment – febril neutropenia 3st. toxicity, in
order to correct the condition. From anamnesis of life we
know: sick of hypertensive disease II class for 15 years.
Оccupational hazards: worked as an X-ray laboratory
assistant from 1971 to 1993 (removed from the area of
ionizing radiation in connection with the establishment of
the presence of cancer). Allergic, transfusion history – without features. Objective status: body temperature 36.8 оС.
The condition is relatively satisfactory. Consciousness
is clear. Peripheral lymph nodes are not enlarged. Thyroid gland, breasts – without focal pathology. The skin
and visible mucous membranes – clean, pale pink, the
skin is dry on palpation. There is no peripheral edema
of the lower extremities. Percussion over the lungs clear
lung sound, auscultatory vesicular breathing with a hard
tinge, weakened in the basal parts, frequency of respiratory movements 18 per minute, SpO2 – 96 %. The limits of relative cardiac dullness are expanded to 1.0 cm.
Heart tones are muted, rhythmic, blood pressure 120/70
mm Hg, heart rate = 72 beats per minute. The tongue
is wet, covered with a white bloomon the front surface,
stomatitis. The abdomen is soft, painless, postoperative scar(removal of liposarcoma of the retroperitoneal
space). Liver, spleen – not enlarged. Pasternatsky’s
symptom – negative from both parties. Dysuric phenomena denied.
Prescribed such therapy: low molecular weight heparins, granulocyte colony stimulating factor (G-CSF),
glucocorticosteroids, antibacterial drugs: groups of fluoroquinolones, macrolides, crystalloid solutions, hepatoprotectors, cardioprotectors.
Diagnostic tests:
Histopathological conclusion (HC) No 18522-49;
1855-5217.04.2020: mixed liposarcoma. pT4NxMx G2.
Areas of tumor growth are detected in the paranephric
tissue. HC No 4284-91 (1993): leiomyosarcoma of the
uterus
Complete blood count (30.09.20): Erythrocytes 4.15
× 1012/l, hemoglobin 121 g/l, MCH – 29.2 pg, MCV –
88.2 fl, thrombocytes –180 × 109/l, hematocrit – 36.6 %,
leukocytes 2.45 × 109/l, neutrophils – 50.6 %, eosinophils – 0%, lymphocytes – 30.6 %, monocytes – 18.0 %,
basophils – 0.8 %. Complete blood count (01.10.20):
Erythrocytes 4.45 × 1012/l, hemoglobin 132 g/l, MCH –
29.7 pg, MCV– 88.3 fl, thrombocytes – 177 × 109/l,
hematocrit – 39.2 %, leukocytes 1.08 × 109/l, neutrophils – 47.2 %, eosinophils – 0 %, lymphocytes –
38.0 %, monocytes – 14.8 %, basophils – 0 %. Complete
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гематокрит – 39,2 %, лейкоцити – 1,08 × 109/л, нейтрофіли – 47,2 %, еозинофіли – 0 %, лімфоцити – 38,0 %,
моноцити – 14,8 %, базофіли – 0 %. Клінічний аналіз
крові (02.10.20 р.): еритроцити – 3,82 × 1012/л, гемоглобін – 115 г/л, MCH – 30,1 пг, MCV – 87,2 фл, тромбоцити – 191 × 109/л, гематокрит – 33,3 %, лейкоцити
12,40 × 109/л, нейтрофіли – 87,2 %, еозинофіли –
0 %, лімфоцити – 3,4 %, моноцити – 9,3 %, базофіли –
0,1 %.
Клінічний аналіз сечі 01.10.20: без патології.
Біохімічний аналіз крові 01.10.20: загальний білок – 65,8 г/л, сечовина – 8,0 ммоль/л, креатинін –
70,7 мкмоль/л, глюкоза – 7,9 ммоль/л, білірубін загальний – 7,5 мкмоль/л, аланінамінотрансфераза
(АЛТ) – 17,1, аспартатанінотрансфера (АСТ) – 22,1,
гамаглутамілтрансфераза (ГГТ) – 36,3 МО/л, лужна
фосфотаза (ЛФ) – 77,2 МО/л, кальцій – 2,31 ммоль/л.
Коагулограма 01.10.20: протромбіновий час (за
Quic) – 15 сек., АЧТЧ – 28 сек., МКН (міжнародний
коефіцієнт нормалізації) – 1,36, PH – 73,3 %, час згортання – 4 хв. 20 сек., фібриноген – 3,99 г/л, розчинний комплекс фібрину – 3,5 мг/дл.
КТ ОГК від 01.10.20: об’єм легеневої тканини
збережений. Пневматизація легеневої тканини нерівномірна з численними субсегментарними ділянками, її зниження за типом «матового скла» в обох
легенях здебільшого субплевральної локалізації,
з ознаками початкових інфільтративних змін, із залученням у процес менш ніж 25 % паренхіми легень.
Просвіт трахеї, головних та дольових бронхів незмінений. У правій плевральній порожнині – невелика кількість вільної рідини. Визначаються нечисленні медіастинальні л/в з максимальними розмірами
10 × 7 мм.
Висновок: КТ-ознаки полісегментарної пневмонії
з залученням у процес менш ніж 25 % паренхіми легень (імовірно, вірусної етіології). Лімфоаденопатія,
імовірно, реактивного характеру.

blood count (02.10.20): Erythrocytes 3.82 × 1012/l, hemoglobin 115 g/l, MCH – 30.1 pg, MCV – 87.2 fl, thrombocytes – 191 × 109/l, hematocrit – 33.3 %, leukocytes
12.30 × 109/l, neutrophils – 87.2 %, eosinophils – 0 %,
lymphocytes – 3.4 %, monocytes – 9.3 %, basophils –
0.1 %.
Clinical urine test 01.10.20: without pathological
findings.
Biochemical blood assay 01.10.20: total protein –
65.8 g/l, urea – 8.0 mmol /l, creatinine – 70.7 μmol/l,
glucose – 7.9 mmol/l, total bilirubin – 7.5 μmol/l, ALT –
17.1, AST – 22.1, GGT – 36.3 MO/l, alkaline phosphatase –77.2MO/l, Calcium – 2.31 mmol/l.
Coagulogram 10.01.20: Prothrombin hour (for Quic) –
15 sec., APTT– 28 sec., INR–1.36, PH–73.3 %, clot
time – 4 min. 20 sec., phibrinogen – 3.99 g/l, Soluble fibrin complex – 3.5 mg/dl.
Results of chest CT-scan 01.10.20: The lung tissue
volume is preserved. Pneumatization of the lung tissue
is uneven with numerous subsegmental areas of its decrease in the “frosted glass” type in both lungs, mainly
subpleurally localized, with signs of initial infiltrative
changes, with less than 25 % of the lung parenchyma being involved in the process. The lumen of the trachea,
main and lobe bronchi is not changed. In the right pleural cavity – a small amount of free fluid. A few mediastinal lymph nodes with a maximum size of 10 × 7 mm are
identified. Conclusion: CT signs of polysegmental pneumonia involving less than 25 % of the lung parenchyma
(probably of viral etiology). Lymphadenopathy is probably reactive.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
05.10.20 р. отримано позитивний результат ПЛР
тестування. Ураховуючи наростання симптоматики та клініко-лабораторні дані, хвору переведено до інфекційного відділення профільної лікарні, де вона перебувала протягом 22 днів. Клінічний перебіг хвороби був тяжкий: виражений інтоксикаційний синдром,
дихальна недостатність І–ІІ ст., гіпертермія до 40,2 оС.
Найнижчий зафіксований показник SpO2 – 82 %,
що було причиною отримання кисневої терапії протягом усього терміну госпіталізації. На момент виписки
з інфекційного відділення у пацієнтки К. негативний результат ПЛР-тестування. При контрольній рентгенографії (КТ) даних про наявність пневмонії немає.
Представлене клінічне спостереження ілюструє
проблеми, пов’язані з веденням онкологічного хворого, інфікованого COVID-19, хоча зараження коронавірусною інфекцією у таких пацієнтів не є абсолютно
фатальною ситуацією. Украй важливо своєчасно
діагностувати інфікування COVID-19, тому що переривання системної протипухлинної терапії може
призвести до втрати ефективності лікування та погіршення прогнозу захворювання.

RESULTS AND DISCUSSION
05.10.20 A positive PCR test result was obtained.
Given the increase in symptoms and clinical and laboratory data, the patient was transferred to the infectious diseases department of the specialized hospital, where she
was for 22 days. The clinical course of the disease was
severe: severe intoxication syndrome, respiratory failure
I–II centuries, hyperthermia up to 40.2C. The lowest recorded SpO2 rate was 82 %, which was the reason for
receiving oxygen therapy during the entire period of hospitalization.
The presented clinical observation illustrates the
problems associated with the management of a cancer
patient infected with COVID-19, although infection
with coronavirus infection in patients with cancer is not
a fatal situation. However, it is extremely important to
diagnose COVID-19 infection in a timely manner, as
discontinuation of systemic anticancer therapy may result in loss of treatment efficacy and worsening of disease prognosis.
At this pandemic stage, it is difficult to overestimate
the role of radiological diagnostic methods in assessing
lung condition, which allows not only to detect changes
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На даному етапі пандемії складно переоцінити
роль рентгенологічних методів діагностики в оцінці
стану легень, що дозволяють не тільки виявити зміни
на субклінічному етапі, провести диференціальну діагностику, оцінити тяжкість перебігу, але й дати попередній висновок про наявність COVID-19, навіть
при відсутності результатів ПЛР-тесту.
У нашому клінічному випадку отримана КТ-картина
легень пацієнтки з онкологічним захворюванням у процесі хіміотерапії не виключає наявності медикаментозного пульмоніту та прогресії захворювання в легені.
Проте використаний хіміотерапевтичний препарат доксорубіцин має виражену кардіотоксичність,
але не має побічного ефекту цитостатичної дії на паренхіму легень. А те, що у пацієнтки був позитивний
ПЛР-тест та відбулося одужання в процесі лікування,
доводить неметастатичний характер ураження легень.
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in the subclinical stage, to make a differential diagnosis,
to assess the severity, but also to give a preliminary conclusion about the likelihood of COVID-19, even if there
are no PLR test findings.
In our clinical case, the obtained CT scan of the lungs
of a patient with cancer, in the process of chemotherapy,
does not exclude the presence of drug-induced pulmonitis and disease progression in the lungs.
However, the used chemotherapeutic drug doxorubicin, having a pronounced cardiotoxicity, has no side effects of cytostatic effect on the lung parenchyma. And the
fact that the patient had a positive PLR test and recovery
during treatment proves the non-metastatic nature of lung
damage.

Рис. 1. КТ органів грудної клітки хворої К., 72 роки. Ділянки пневматизації за типом «матового скла»
у субплевральних відділах з обох боків
Fig. 1. CT of the chest patients K.,72 years old. Pneumatization areas by «frosted glass» type
in the subpleural regions on both sides

Випадок із практики

409

A case from practice

Український радіологічний та онкологічний журнал. 2020. Т. 28. № 4. С. 329–424
Ukrainian journal of radiology and oncology. 2020;28(4):329–424
ВИСНОВКИ
Діагностика інфекції COVID-19 повинна базуватися на комплексному застосуванні клінічних, рентгенологічних та лабораторних методів дослідження.
КТ ОГК з урахуванням її високої чутливості допомагає у встановленні діагнозу, контролі перебігу захворювання, відіграючи важливу роль у диференціальній
діагностиці та тактиці лікування COVID-19.
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CONCLUSIONS
The diagnosis of COVID-19 infection should be
based on the integrated use of clinical, radiological and
laboratory research methods. CTscan chest, taking into
account its high sensitivity, helps in diagnosis, control of
the disease, playing an important role in the differential
diagnosis and treatment tactics of COVID-19.
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Перспективи подальших досліджень
У подальшому необхідно оцінити наслідки масової рентгенологічної діагностики коронавірусного
захворювання з/без лабораторного підтвердження –
внесок у колективну дозу опромінення населення.

Prospects for further research
In the future it is necessary to assess the consequences of mass radiological diagnosis of coronavirus
disease with/without laboratory confirmation – contribution to the collective radiation dose of the population.
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Інформація про умови оформлення навчання
Шановні колеги! Для отримання путівки на цикл необхідно надіслати заявку на ім’я ректора ХМАПО (на
даний час в.о. ректора проф. Сердюк О. І.) з указанням кафедри, назви циклу, його номера та строків його
проведення, крім того, обов’язково вказати телефон для зворотного зв’язку. Кількість слухачів на виїзних циклах буде змінено відповідно до необхідності (листа від ОДА).
Якщо цикли будуть проходити в дистанційному форматі (що вирішується залежно від епідеміологічної
обстановки в країні Постановою Кабінету Міністрів України і Рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та стає відомим за 10–15 днів до відкриття циклу), то реєстрація слухачів на цикли спеціалізації та підвищення кваліфікації проводиться таким чином за трьома варіантами:
1. Електронна реєстрація на сайті ХМАПО за посиланням https://doc.med.edu.ua/ (детальна інструкція
щодо електронної реєстрації на цикл) з подальшим прибуттям на кафедру, на цикл якої згідно з путівкою зареєструвався слухач (телефони кафедр академії наведені в Проекті календарного плану циклів спеціалізації та удосконалення лікарів на 2021 рік, який можна завантажити за посиланням:
http://med.edu.ua/ukr/category/studies_in_academy/project2019.html
2. Реєстрація слухачів згідно з путівкою безпосередньо на кафедрі, яка проводить даний цикл.
3. Реєстрація слухачів згідно з путівкою у відділі комплектування навчально-методичного відділу ХМАПО
(м. Харків, вул. Амосова, 58, 3-й поверх, кімната № 311) з дотриманням протиепідемічних заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. № 641.
Звертаємо увагу, що при проведенні циклів за дистанційною формою навчання обов’язково заздалегідь
підготувати паперовий пакет документів (перелік документів наведений в путівці), завірені копії яких слід надіслати на адресу кафедри (для ТУ це копії паспорта, диплома, свідоцтво про одруження, якщо диплом виданий на інше прізвище, спеціалізації та інтернатури і заповнену картку слухача циклу). Документи слід надсилати Новою поштою (відділення НП № 108), щоб була можливість їх отримати за 1–2 дні до початку циклу.
При необхідності проведення додаткових циклів, цикл може бути сформований при наявності заявок
від слухачів кількістю не менше 6–10.
Увага! Календарний план циклів протягом року може змінюватися! Краще зателефонувати завчасно у відділ видачі путівок ХМАПО (057-711-80-47) або на кафедру.
Нагадуємо, що 2-тижневі цикли, згідно з Наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», дають 50 балів, необхідних щороку для проходження майбутньої атестації.

Освіта
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Education

Календарний план циклів кафедри променевої діагностики
Харківської медичної академії післядипломної освіти на 2021 рік
№ з/п
467

Радіологія. Випуск 2020 р.

468

477

Радіологія. Випуск 2019 р.
Рентгенологія
(для лікарів лікувального профілю)
Променева діагностика захворювань
статевої системи та грудної залози у жінок
(для рентгенологів, лікарів УЗД, лікарів
лікувального профілю)
Диференційна рентгенодіагностика
(для рентгенологів, терапевтів, хірургів,
ортопедів-травматологів, сімейних лікарів)
(м. Одеса)
Променева діагностика захворювань
органів грудної клітки (м. Чернівці)
Комп’ютерна томографія
(для рентгенологів, невропатологів,
нейрохірургів, ортопедів-травматологів)
Диференційна рентгенодіагностика
(для рентгенологів, терапевтів, хірургів,
ортопедів-травматологів, сімейних лікарів)
Диференційна рентгенодіагностика
(для рентгенологів, терапевтів, хірургів,
ортопедів-травматологів, сімейних лікарів)
(м.Черкаси)
Магнітно-резонансна томографія: базовий
курс (для рентгенологів, невропатологів,
нейрохірургів, ортопедів-травматологів)
Інтервенційна радіологія

1629

Радіологія. Випуск 2020 р.

1630

Радіологія. Випуск 2019 р.

469
470

471
472
473
474

475

476

Дата початку
та закінчення
02.01–30.06
01.11–31.12
04.01–29.01

Тривалість
циклу

Вид
підготовки

Кількість
курсантів

8

Інт.

5

1

Інт.

24

11.01–15.06

5

Спец.

13

01.02–15.02

0,5

ТУ

6

22.06–07.07

0,5

ТУ

18

02.09–16.09

0,5

ТУ

18

20.09–04.10

0,5

ТУ

18

06.10–21.10

0,5

ТУ

18

25.10–08.11

0,5

ТУ

18

10.11–24.11

0,5

ТУ

16

29.11–13.12
Платні цикли
02.01–30.06
01.11–31.12
04.01–29.01

0,5

ТУ

6

8

Інт.

11

1

Інт.

11

Назва циклу

З приводу навчання звертатися за тел.: 050-542-50-79
факс: (057) 711-80-25
Зав. кафедри проф. О. П. Шармазанова

Освіта
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Education

Календарний план проведення циклів
кафедри рентгенології та дитячої рентгенології
Харківської медичної академії післядипломної освіти на 2021 рік
№

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14

Дата початку
та закінчення циклу

Назва циклу
Невідкладна променева діагностика захворювань різних
органів та систем (для лікарів-рентгенологів, хірургів,
ортопедів-травматологів, лікарів загальної практикисімейної медицини) (виїзний м. Суми)
Рентгенологія (для лікарів, які своєчасно не атестувались,
або не працювали за фахом 3 і більше років)
МРТ в діагностиці захворювань суглобів (для рентгенологів)
Рентгенологія (для лікарів-спеціалістів, які закінчили
інтернатуру за спеціальністю «Радіологія»)
Комп’ютерна томографія в діагностиці онкологічних
захворювань грудної і черевної порожнин (для рентгенологів,
онкологів, хірургів, терапевтів, урологів, лікарів загальної
практики-сімейної медицини, педіатрів)
Комп’ютерна томографія в діагностиці онкологічних
захворювань грудної і черевної порожнин (для рентгенологів,
онкологів, хірургів, терапевтів, урологів, лікарів загальної
практики-сімейної медицини, педіатрів) (виїзний, м. Львів)
Диференційна променева діагностика захворювань скелета
(для лікарів-рентгенологів, ортопедів-травматологів,
вертебрологів, неврологів) (виїзний м. Львів)
Променева діагностика легеневого та позалегеневого
туберкульозу (для рентгенологів, пульмонологів, фтизіатрів,
травматологів) (виїзний м. Кропивницький)
Диференційна променева діагностика захворювань органів
дихання та середостіння (для рентгенологів, пульмонологів)
Диференційна променева діагностика захворювань органів
дихання та середостіння (для рентгенологів, пульмонологів)
(виїзний, м. Житомир)
Диференційна променева діагностика захворювань скелета
(для лікарів-рентгенологів, ортопедів-травматологів,
вертебрологів, неврологів)
Променева діагностика в педіатрії
(для рентгенологів, педіатрів) (виїзний, м. Суми)
Основи комп’ютерної томографії (для лікарів-рентгенологів)
Променева діагностика захворювань молочних залоз
(для рентгенологів, онкологів, акушерів-гінекологів, хірургів)

Тривалість
циклу

Вид
підготовки

0,5

ТУ

12.01–10.02

1

Стаж.

28.01–11.02

0,5

ТУ

12.02–18.05

3

Спец.

19.05–02.06

0,5

ТУ

0,5

ТУ

23.06–08.07

0,5

ТУ

06.09–20.09

0,5

ТУ

21.09–05.10

0,5

ТУ

06.10–21.10

0,5

ТУ

22.10–05.11

0,5

ТУ

08.11–22.11

0,5

ТУ

23.11–07.12

0,5

ТУ

08.12–22.12

0,5

ТУ

11.01–25.01

07.06–22.06

З приводу навчання звертатися за тел.: (057) 725-24-71
Зав. кафедри, професор І. О. Вороньжев

Освіта
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Education

План циклів удосконалення кафедри ультразвукової діагностики
Харківської медичної академії післядипломної освіти на 2021 рік
№
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

17

18
19
20

Назва циклів

Дата початку
та закінчення циклу

№ 797. Ультразвукова діагностика
11.01–12.04
(для лікарів лікувального профілю)
№ 798. Магнітно-резонансна томографія
(для лікарів рентгенологів, невропатологів,
25.01–23.02
нейрохірургів, ортопедів-травматологів)
№ 799. Вибрані питання КТ, МРТ, ультразвукової
діагностики захворювань суглобів (для лікарів
08.02–22.02
УЗД, лікувального профілю та лікарів інших
спеціальностей)
№ 800. Ультразвукова діагностика невідкладних
станів при захворюваннях та травматичних
25.02–12.03
пошкодженнях органів черевної порожнини
(для лікарів УЗД, лікарів лікувального профілю)
№ 801. Ультразвукова діагностика
17.03–18.06
(для лікарів лікувального профілю)
802. Ультразвукова діагностика (для лікарів,
14.04–17.05
які підтверджують звання лікар-спеціаліст)
№ 803. Магнітно-резонансна томографія
в діагностиці нервових хвороб (для рентгенологів,
19.05–02.06
невропатологів, нейрохірургів)
№ 804. Допплерографія магістральних судин шиї,
черевної порожнини та нижніх кінцівок
07.06–22.06
(для лікарів УЗД, лікарів лікувальнго профілю)
№ 805. Ультразвукова діагностика
02.09–02.12
(для лікарів лікувального профілю)
№ 806. Допплерографія в акушерстві та гінекології
06.09–20.09
(для лікарів УЗД)
№ 807. Допплерографія магістральних судин шиї,
черевної порожнини та нижніх кінцівок
22.09–06.10
(для лікарів УЗД, лікарів лікувального профілю)
№ 808. Ультразвукова діагностика (для лікарів,
11.10–10.11
які підтверджують звання лікар-спеціаліст)
№ 809. УЗД в педіатрії (для лікарів УЗД,
11.11–25.11
педіатрів та лікарів лікувального профілю)
№ 810. Ультразвукова діагностика в кардіології
29.11–13.12
(для лікарів УЗД)
Платні цикли
№ 1892. Ультразвукова діагностика
11.01–12.04
(для лікарів лікувального профілю)
№ 1893. Магнітно-резонансна томографія
(для лікарів рентгенологів,
25.01–23.02
невропатологів, нейрохірургів, ортопедівтравматологів)
№ 1894. Вибрані питання КТ, МРТ, ультразвукової
діагностики захворювань суглобів (для лікарів
08.02–22.02
УЗД, лікувального профілю та лікарів інших
спеціальностей)
№ 1895. Ультразвукова діагностика невідкладних
станів при захворюваннях та травматичних
25.02–12.03
пошкодженнях органів черевної порожнини
(для лікарів УЗД, лікарів лікувального профілю)
№ 1896. Ультразвукова діагностика
17.03–18.06
(для лікарів лікувального профілю)
№ 1897. Ультразвукова діагностика (для лікарів, які
14.04–17.05
підтверджують звання лікар-спеціаліст)

Освіта

416

Тривалість
циклу

Вид
підготовки

Кількість
слухачів

3 міс.

Спец.

8

1 міс.

ТУ

6

0,5 міс.

ТУ

6

0,5 міс.

ТУ

6

3 міс.

Спец.

8

1 міс.

Стаж.

6

0,5 міс.

ТУ

6

0,5 міс.

ТУ

8

3 міс.

Спец.

8

0,5 міс.

ТУ

8

0,5 міс.

ТУ

8

1 міс.

Стаж.

8

0,5 міс.

ТУ

6

0,5 міс.

ТУ

8

3 міс.

Спец.

12

1 міс.

ТУ

6

0,5 міс.

ТУ

12

0,5 міс.

ТУ

12

3 міс.

Спец.

12

1 міс.

Стаж.

6

Education

№
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

Назва циклів

Дата початку
та закінчення циклу

Тривалість
циклу

Вид
підготовки

Кількість
слухачів

19.05–02.06

0,5 міс.

ТУ

6

07.06–22.06

0,5 міс.

ТУ

12

02.09–02.12

3 міс.

Спец.

12

06.09–20.09

0,5 міс.

ТУ

10

22.09–06.10

0,5 міс.

ТУ

12

11.10–10.11

1 міс.

Стаж.

6

25.10–23.11

1 міс.

ТУ

8

11.11–25.11

0,5 міс.

ТУ

10

29.11–13.12

0,5 міс.

ТУ

10

20.05–03.06

0,5 міс.

ТУ

№ 1898. Магнітно-резонансна томографія
в діагностиці нервових хвороб (для рентгенологів,
невропатологів, нейрохірургів)
№ 1899. Допплерографія магістральних судин шиї,
черевної порожнини та нижніх кінцівок
(для лікарів УЗД, лікарів лікувальнго профілю)
№ 1900. Ультразвукова діагностика
(для лікарів лікувального профілю)
№ 1901. Допплерографія
в акушерстві та гінекології (для лікарів УЗД)
№ 1902. Допплерографія магістральних судин шиї,
черевної порожнини та нижніх кінцівок
(для лікарів УЗД, лікарів лікувального профілю)
№ 1903. Ультразвукова діагностика (для лікарів,
які підтверджують звання лікар-спеціаліст)
№ 1904. Основи методу комп’ютерної томографії
в діагностиці захворювань різних органів і систем
(для рентгенологів, онкологів, радіологів, хірургів,
терапевтів)
№ 1905. УЗД в педіатрії (для лікарів УЗД,
педіатрів та лікарів лікувального профілю)
№ 1906. Ультразвукова діагностика в кардіології
(для лікарів УЗД)
Ультразвукова діагностика невідкладних
станів при захворюваннях та травматичних
пошкодженнях органів черевної порожнини
(для лікарів УЗД, лікарів лікувального профілю)
(виїзний, м. Черкаси)

З приводу навчання звертатись за тел.: (057) 764-72-74
Зав. кафедри професор Р.Я. Абдуллаєв

Освіта

417

Education

Тематика та кадрове забезпечення курсів стажування
при ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва
Національної академії медичних наук України» на 2021 рік
№
1
2
3
4

Назва циклу
Променева діагностика в радіаційній
онкології. Клінічна радіоізотопна
діагностика
Імуноферментні методи
визначення гормонів
Актуальні
питання радіонуклідної терапії
онкологічних захворювань
Променева терапія в онкогінекології
(сучасні підходи)

Тривал.
(години)

Категорія курсантів

60

Лікарі-радіологи
Лікарі-рентгенологи
Рентгенолаборанти

36

Лікарі-лаборанти

36

Лікарі-радіологи

60

Лікарі-радіологи
Лікарі-онкологи

Відповідальний виконавець
канд. мед. наук, доц.
Слабодчиков М. Є.
канд. мед. наук
Паскевич О. І.
д-р біол. наук
Мітряєва Н. А.
канд. мед. наук
Грушка Г. В.
д-р мед. наук, професор
Сухіна О. М.
д-р біол. наук
Вінніков В. А.
д-р біол. наук
Мазник Н. О.
д-р мед. наук
Свинаренко А. В.
д-р мед. наук
Старенький В. П.

5

Біодозиметрія на основі
хромосомного аналізу

60

Радіобіологи

6

Променева терапія непухлинних
захворювань

60

Лікарі-радіологи

7

Організація роботи відділення
променевої терапії

60

Лікарі-радіологи
Рентгенолаборанти
Інженери
Фізики-дозиметристи

д-р мед. наук
Старенький В. П.

8

Сучасна мамографія

60

Лікарі-рентгенологи
Рентгенлаборанти

канд. мед. наук, доц.
Слабодчиков М. Є.

9

Ультразвукова діагностика в онкології

60

Лікарі УЗ-діагностики

60

Лікарі-радіологи
Медичні сестри радіологічних
відділень

канд. мед. наук
Ткаченко Г. І.

60

Інженери
Техніки-дозиметристи

канд. біол. наук
Стадник Л. Л.

60

Лікарі-радіологи
Лікарі загальної практики

канд. мед. наук
Кулініч Г. В.

60

Лікарі-онкологи

канд. мед. наук
Насонова А. М.

10
11
12
13
14

Організація роботи
з відкритими радіонуклідами
у відділенні ядерної медицини
Дозиметрія іонізуючих випромінень.
Питання радіологічної безпеки
при використанні ДІВ у медицині
Діагностика та лікування променевих
ушкоджень
Сучасні стандарти медикаментозного
лікування онкологічних захворювань
(вибрані питання)
Диспансерне медобстеження
працюючих із джерелами іонізуючого
випромінення

36

Лікарі-профпатологи
Медсестри диспансерних
кабінетів
Рентгенолаборанти
відділень та кабінетів

15

Рентгенологія

36

16

Передпроменева підготовка
і клінічна топометрія основних
злоякісних пухлин

36

Інженери-фізики
Лікарі-радіологи
Лаборанти

17

Використання РФП
з лікувальною та діагностичною
цілями

36

Лаборанти
Медичні сестри радіологічних
відділень
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канд. мед. наук
Балака С. М.
Євдокименко В. І.

д-р мед. наук
Гайсенюк Л. О.
лікар вищої категорії
Дем’яненко В. В.
д-р мед. наук
Старенький В. П.
Васильєв Л. Л.
Трофімов А. В.
канд. мед. наук
Ткаченко Г. І.
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№
18
19
20
21
22

Назва циклу
Вибрані питання цитологічної
діагностики передпухлинних
та пухлинних процесів
Хірургія щелепи та обличчя
з подальшою пластикою дефектів
Дитяча онкохірургія окремих
локалізацій
Лікування первинних і вторинних
пухлин з використанням
радіочастотної абляції
Діагностика злоякісних новоутворів
з використанням методів
інтервенційної радіології

Тривал.
(години)
60

Лікарі-лаборанти

60

Хірурги-онкологи

60

Хірурги-онкологи

60

Лікарі-радіологи
Лікарі-онкологи
Хірурги-онкологи

60

Лікарі-радіологи
Лікарі-онкологи

23

Інтервенційна радіологія
у паліативній онкології

60

24

Хірургічне лікування променевих
ушкоджень різних локалізацій

60

25

Інтервенційна радіологія
органів грудної клітки і черевної
порожнини

60

26

Відновна хірургія при органних
і позаорганних пухлинах таза

60

27

28

29

Відновна хірургія
при пухлинах м’яких тканин
і опорно-рухового апарату
Реконструктивно-відновна
хірургія при місцевопоширених
утворах шиї, середостіння,
трахеї та травного тракту, включно всі
відділи тонкого й товстого кишечника
Реконструктивно-відновна хірургія
при заочеревинних пухлинах
і пухлинах сечовивідної системи;
пластика сечового міхура

Категорія курсантів

60

Лікарі-радіологи
Лікарі-онкологи
Хірурги-онкологи
Лікарі-радіологи
Лікарі-онкологи
Хірурги-онкологи
Лікарі-радіологи
Лікарі-онкологи
Лікарі-онкологи
Хірурги-онкологи
Лікарі-хірурги
Лікарі-онкологи
Хірурги-онкологи
Лікарі-хірурги

Відповідальний виконавець
Овчаренко С. В.
Проф.
Красносельський М. В.
Проф.
Красносельський М. В.
канд. мед. наук
Балака С. М.
канд. мед. наук
Балака С. М.
Панов О. В.
канд. мед. наук
Балака С. М.
Панов О. В.
Проф.
Красносельський М. В.
канд. мед. наук
Балака С. М.
Панов О. В.
Проф.
Красносельський М. В.
Проф.
Красносельський М. В.

60

Хірурги-онкологи
Лікарі-хірурги

Проф.
Красносельський М. В.

60

Хірурги-онкологи
Хірурги-урологи
Лікарі-хірурги

Проф.
Красносельський М. В.

З приводу навчання звертатись за тел.: (057) 725-50-74
Зав. відділу наукової організації розвитку
радіологічної допомоги населенню Г. В. Кулініч
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Науково-практична конференція з міжнародною участю
«Сучасні питання променевої діагностики та радіонуклідного
лікування в онкології та терапії» у форматі онлайн
25 травня 2021 р., Харків
Шановні колеги!
Запрошуємо взяти участь у проведенні науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю
«Сучасні питання променевої діагностики та радіонуклідного лікування в онкології та терапії», яка відбудеться у форматі онлайн на базі ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва НАМН
України», м. Харків, 25 травня 2021 року. Співорганізатори конференції — НАМН України, Головне управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Харківський національний університет
ім. В. Н. Каразіна, Харківський національний медичний університет.
Програмні питання конференції:
1. Можливості променевої діагностики в онкології.
2. Сучасна роль радіонуклідної діагностики в онкологічній і в терапевтичній практиці.
3. Можливості сучасних методів дослідження та особливості діагностики при вузлових утвореннях щитоподібної залози.
4. Діагностика раку щитоподібної залози та визначення тактики лікування.
5. Молекулярно-генетичні аспекти тироїдного канцерогенезу, їх практичне застосування.
6. Сучасні питання комплексного лікування раку щитоподібної залози.
7. Особливості постлікувального моніторингу хворих на рак щитоподібної залози.
8. Радіонуклідна діагностика і радіойодотерапія неонкологічної патології щитоподібної залози.
9. Лікування кісткової метастатичної хвороби в ядерній медицині.
10. Ранні і пізні ускладнення радіонуклідної терапії і шляхи їх подолання.
11. Комплексна діагностика сторожових лімфовузлів. Сучасний стан проблеми.
12. Можливості радіонуклідної діагностики в лікуванні дегенеративно-запальних процесів у суглобах.
13. Досвід лікування сирингомієлії малими дозами радіойоду.
Учасники заходу отримають: сертифікат та інформаційні матеріали конференції. Матеріали заходу будуть опубліковані у збірнику тез.
Адреса оргкомітету конференції:
Науково-організаційний відділ ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва НАМН
України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024, тел.: + 38 (057) 725-50-74, e-mail: imr_omo@ukr.net.
Відповідальні особи:
Васильєв Леонід Якович – головний лікар ДУ «ІМРО НАМН України», канд. мед. наук., лікар вищої категорії, тел.: +38 (050) 400-02-97, e-mail: lejava@ukr.net
Старенький Віктор Петрович – д-р мед. наук, професор, зав. відділу радіології, зав. кафедри радіології та радіаційної медицини, тел.: +38 (067) 578-21-47, e-mail: starenkiy.victor@gmail.com
Кулініч Галина Василівна – канд. мед. наук., завідувачка ВНОРРДН, тел.: +38 (067) 799-08-36;
e-mail: kulinich.galina@gmail.com
Золотарьова Тетяна Геннадіївна – редактор «Українського радіологічного та онкологічного журналу»,
тел.: +38 (050) 806-84-26, e-mail: imr_omo@ukr.net.
Інформацію стосовно питань реєстрації, проведення конференції та вимог до публікацій тез буде розміщено на сайті інституту: http://medradiologia.org.ua/
Статті за тематикою конференції приймаються до друку в «Український радіологічний та онкологічний журнал». Вимоги до оформлення статей викладені на сайті «Українського радіологічного та онкологічного журналу»: https://ukroj.com/index.php/journal.
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Анкета учасника
науково-практичної конференції за участю міжнародних фахівців
«Сучасні питання променевої діагностики
та радіонуклідного лікування в онкології та терапії»,
25 травня 2021 р., Харків
1. Прізвище, ім’я та по батькові _________________________________________________________________
2. Місце роботи ________________________________________________________________________________
3. Посада ________________________________________ 4. Науковий ступінь ___________________________
5. Адреса ______________________________________________________________________________________
телефон ___________________ факс ___________________________ e-mail ___________________________
6. Форма участі:		

 публікація тез		

 доповідь

 інше ____________________________

7. Тема доповіді/ тез ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Просимо заповнену анкету учасника конференції надіслати на адресу оргкомітету до 1 травня
2021 року.
Координатор:
Золотарьова Тетяна Геннадіївна
тел.: +38 (050) 806-84-26,
e-mail: imr_omo@ukr.net.
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Арутюнов С. Е. 1, 29;
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Балака С. М. 1, 29;
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Насонова А. М. 4, 403;
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Підченко Н. С. 2, 154; 3, 273; 4, 387;
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Прохач Н. Е. 1, 13; 3. 255; 4, 374;
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Савченко А. С. 3, 273;
Свинаренко А. В. 2, 133;
Сидорчук О. І. 1, 25;
Сирбу В. М. 3, 199;
Сорочан П. П. 1, 13; 4, 374;
Спузяк Р. М. 1, 40; 4, 403;
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Старенький В. П. 1, 5, 40; 2, 106, 147; 3. 255; 4, 337;
Старіков В. І. 2, 118;
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Сухіна О. М. 2, 87; 4, 364;
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