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Шановна науково-медична спільното України та світу!
Dear Ukrainian and international scientific-medical communities!
24 лютого 2022 р. по всій довжині спільного
кордону від Луганська до Чернігова розпочалось
вторгнення військ Російської Федерації в Україну.
Саме в цей час тривають важкі бої на підступах
до Києва, Харкова, Чернігова, Миколаєва та
міст Донбасу.
Колектив
фахівців
Державна
установа
«Інститут медичної радіології та онкології
ім. C.П. Григор’єва Національної академії медичних
наук України» робить та продовжуватиме
робити усе можливе для допомоги онкологічним
хворим та пацієнтам з вогнепальними пораненнями. Безперервно, попри обстріли та
бомбардування міста-героя Харкова, працюють
життєзабезпечуючі відділення клініки Інституту та наукові лабораторії.
«Український радіологічний та онкологічний
журнал» тридцятий рік поспіль висвітлює
найсучасніші надбання вітчизняної та світової
онкології та радіології й жодного разу не
призупиняв свій випуск.
В умовах активних військових дій окупаційних
військ Російської Федерації на території нашої
Батьківщини редакційна колегія «Українського
радіологічного та онкологічного журналу» інформує читачів про можливу затримку чергових
випусків Журналу.
Після перемоги України в цій війні Державна
установа «Інститут медичної радіології та
онкології ім. C.П. Григор’єва Національної академії
медичних наук України» гарантовано відновить
строки видання «Українського радіологічного
та онкологічного журналу».

On February 24th, 2022, Russian Federation troops
began their invasion into Ukraine along the whole
common border from Luhansk to Chernihiv.
At the moment, heavy fighting is ongoing in the
outskirts of Kyiv, Kharkiv, Chernihiv, Mykolaiv and
the cities of Donbass.
The staff of State Organization «Grigoriev Institute
for Medical Radiology and Oncology of the National
Academy of Medical Sciences of Ukraine» is doing
and will continue doing everything possible to help
oncological patients and people with gunshot wounds.
Despite the bombardments of the hero city of Kharkiv,
life-saving departments of the Institute’s clinic and
the research laboratories are working unceasingly.
For the thirtieth consecutive year, «Ukrainian
Journal of Radiology and Oncology» reports on the
most modern achievements of domestic and international oncology and radiology. What is more, the
journal has never suspended publication.
Due to active military actions of the occupant
troops of Russian Federation on the territory of our
homeland, the editorial board of «Ukrainian Journal
of Radiology and Oncology» informs the readers
about possible publication delay of the next issues
of the journal.
After the victory of Ukraine in this war, State
Organization «Grigoriev Institute for Medical Radiology and Oncology of the National Academy of
Medical Sciences of Ukraine» will definitely return
to the usual schedule of publication of «Ukrainian
Journal of Radiology and Oncology».
We will undoubtedly emerge victorious
from this terrifying war!
Glory to Ukraine!

Ми неодмінно переможемо в цій страшній війні!
Слава Україні!
Головний редактор
«Українського радіологічного
та онкологічного журналу»
Микола КРАСНОСЕЛЬСЬКИЙ

Від редакції

Chief Editor
of «Ukrainian Journal
of Radiology and Oncology»
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Оригінальні дослідження

Актуальність. Реваскуляризація міокарда є життєзберігальною технологією, що
забезпечує не тільки збільшення тривалості життя, зменшення рецидивів інфаркту
міокарда та повторних оперативних утручань, а й забезпечує покращення його якості
у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС). Оцінка ризиків, складності уражень
коронарного русла, наявності супутніх захворювань, площі гібернуючого міокарда,
згода пацієнта є підґрунтям вибору методу лікування. Позитивні структурнофункціональні зміни міокарда (збільшення площі життєздатного міокарда),
відновлення чи покращення систолічної функції лівого шлуночка (зростання фракції
викиду та зменшення кінцевого діастолічного об’єму (КДО)), зменшення проявів
стенокардії і є очікуваним результатом від проведеного оперативного лікування.
Мета роботи – визначення впливу факторів ризику перебігу ІХС на результат
проведеного хірургічного лікування методом аортокоронарного шунтування за
допомогою діагностичної оцінки показників міокардіосцинтиграфії (МСГ).
Матеріали та методи. Для реалізації поставлених клінічних завдань було
обстежено 62 хворих на ішемічну хворобу серця. Середній вік обстежених
складав (59,6 ± 8,2) років. Міокардіосцинтиграфію (МСГ) проводили в режимі ОФЕКТ
з ЕКГ-синхронізацією (Gated SPECT). Використовували 99mTc-MIBI активністю
555–740 МБк. Проводили МСГ в динаміці лікувальних заходів (до проведення
аортокоронарного шунтування та після нього) за протоколом – One Day Rest.
Результати. Вплив факторів ризику оцінювали за допомогою динамічного та
статичного інтегральних показників. Динамічний інтегральний показник не виявив
статистично значущих факторів ризику: паління (p = 0,54), порушення скоротливості
лівого шлуночка (p = 0,43), наявність в анамнезі інфаркту міокарда (p = 0,4), стадія
серцевої недостатності (p = 0,53) та функціональний клас стенокардії (p = 0,08).
Статичний інтегральний показник так само не виявив статистично значущих впливів
від паління (p = 0,13), порушення скоротливості лівого шлуночка (p = 0,58), наявності
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в анамнезі інфаркту міокарда (p = 0,1), стадії серцевої недостатності (p = 0,11)
та функціонального класу стенокардії (p = 0,6).
Висновки. Досліджені фактори ризику перебігу ІХС, зокрема: наявність в
анамнезі перенесеного інфаркту міокарда, порушення скоротливості стінок лівого
шлуночка серця, стадія серцевої недостатності, функціональний клас стенокардії
та паління, у досліджуваної групи пацієнтів не мали зареєстрованого впливу
на ефект реваскуляризації методом аортокоронарного шунтування (за статичним
та динамічним інтегральними показниками р > 0,05).
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Background. Myocardial revascularization is a life-saving technology, which contributes
to increase in lifespan, reduction in myocardial infarction recurrences and repeated
surgeries along with improved life quality of the patients with coronary artery
disease (CAD). Estimation of the risks, severity of coronary bed lesion, presence of
concomitant diseases, and area of hibernating myocardium, as well as patient’s
agreement are the basis of treatment method selection. Positive structural and
functional changes in myocardium (increase in area of viable myocardium), restoration
or improvement of systolic function of left ventricle (increase in ejection fraction and
decrease in end-diastolic volume), reduction of angina symptoms are the expected
results from the surgical treatment.
Purpose – to determine the influence of risk factors for coronary artery disease on the
outcome of surgical treatment by the method of aorto-coronary artery bypass grafting
with the help of diagnostic evaluation of myocardial scintigraphy parameters.
Materials and Methods. For the implementation of the clinical objectives, 62 patients
with coronary artery disease were examined. The average age of the patients was
59.6 ± 8.2 years. Myocardial scintigraphy was performed in the SPECT mode with
ECG synchronization (Gated SPECT). 99mTc-MIBI with an activity of 555–740 MBq
was used. Myocardial scintigraphy was conducted over time of treatment (before and
after coronary artery bypass grafting) according to One Day Rest protocol.
Results. The influence of risk factors was assessed using dynamic and static integral
indices. The dynamic integral index didn’t reveal statistically significant risk factors:
smoking (p = 0.54), left ventricular contractility impairment (p = 0.43), history of
myocardial infarction (p = 0.4), stage of heart failure (p = 0.53), and functional class
of angina (p = 0.08). The static integral index didn’t reveal statistically significant influence
as well: smoking (p = 0.13), left ventricular contractility impairment (p = 0.58), history
of myocardial infarction (p = 0.1), stage of heart failure (p = 0.11), and functional
class of angina (p = 0.6).
Conclusions. The studied risk factors for coronary artery disease, namely: history of
myocardial infarction, left ventricular contractility impairment, stage of heart failure,
functional class of angina, and smoking in the study group of patients had no registered
influence on the revascularization effect by coronary artery bypass grafting method
(integrated static and dynamic indices p > 0.05).
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ВСТУП

INTRODUCTION

У 1961 р. вперше була виконана успішна реваскуляризація шляхом аортокоронарного шунтування (АКШ)
командою хірургів на чолі з Goetz. А вже в 1964 році
кардіохірургом Колесовим був виконаний анастомоз із
внутрішньою мамарною артерією [8].
Довгий час реваскуляризація шляхом АКШ виконувалася пацієнтам з фракцією викиду лівого шлуночка
(ЛШ) більше 30%, адже тяжка дисфункція ЛШ вважалася абсолютним протипоказанням і призводила до
високого ризику ранньої смерті хворого або ж до виникнення післяопераційних ускладнень. На сьогодні таких
протипоказань немає, але все ще залишається чітка
кореляція частоти післяопераційних ускладнень від
величини передопераційної фракції викиду (ФВ) лівого
шлуночка [6].
Лікувальний ефект реваскуляризації залежить від
багатьох факторів ризику, а саме – це вроджена анатомія коронарного русла та власне площа ураження
судин міокарда, наявність та ступінь зниження перфузії міокарда в післяінфарктних зонах, кількість життєздатного міокарда (гібернуючого або приглушеного),
ступінь ремоделювання ЛШ, ступінь ішемічної мітральної недостатності, наявність аневризми ЛШ.
Ризик періопераційної смертності, тяжкість перебігу
ішемічної хвороби серця (ІХС), очікуваний ефект від
проведеного операційного лікування і є основними
критеріями в питанні методу вибору реваскуляризації
у пацієнтів. Адже кінцеві результатні точки терапії
та її вибору (черезшкірна коронаропластика (ЧШАП),
АКШ чи медикаментозна терапія) є чітко визначеними:
покращення якості життя, продовження тривалості
життя та зменшення серцево-судинних подій [4].
Результати проведення рандомізованих та контрольованих досліджень свідчать про значне покращення
виживаності пацієнтів з ІХС та зниженою ФВ ЛШ після
проведеного хірургічного втручання у порівнянні з
контрольною групою медикаментозної терапії [2, 3].
При проведенні групою Allman та співавторами метааналізу 24 нерандомізованих досліджень діагностичних
методик визначення життєздатності міокарда, що були
проведені у 1992–1999 рр. минулого століття і включали
3088 пацієнтів із ішемічною кардіоміопатією (ІКМП) та
вираженою систолічною дисфункцією (ФВ < 40%), було
продемонстровано загальну здатність реваскуляризації
щодо поліпшення прогнозу виживаності пацієнтів. Однак сам показник життєздатності міокарда у пацієнтів із
систолічною дисфункцію не може бути оцінений як основний та пріоритетний і потребує клінічної кореляції [9].
Утім і досі основні фактори ризику хірургічного лікування, з якими пацієнти поступають до клінік хірургічного профілю, та прорахунок ризику і ефективності проведення хірургічного лікування в мультипараметричних логіт-моделях є не достатньо вивченими, що
і стало предметом розгляду в нашому дослідженні.
Мета роботи – визначення впливу факторів
ризику перебігу ішемічної хвороби серця на результат
проведеного хірургічного лікування методом аортокоронарного шунтування за допомогою діагностичної
оцінки показників міокардіосцинтиграфії.

In 1961, the first successful revascularization by the
method of coronary artery bypass grafting (CABG) was
performed by a team of surgeons led by Goetz. And already
in 1964, an anastomosis with the internal mammary artery
was performed by cardiac surgeon Kolesov [8].
For a long time, revascularization by the method
of CABG was performed in patients with left ventricular
ejection fraction (LVEF) of more than 30%, as severe LV
dysfunction was considered an absolute contraindication
and led to a high risk of early death or postoperative
complications. To date, there are no such contraindications,
but there is still a clear correlation between the frequency
of postoperative complications and the value of preoperative LVEF [6]. The therapeutic effect of revascularization depends on many risk factors, namely: congenital
anatomy of the coronary artery and the actual area of
myocardial vessels lesion, the presence and degree
of reduced myocardial perfusion in postinfarction areas,
the area of viable myocardium (hibernating or muted),
the degree of LV remodeling, the degree of ischemic mitral
valve insufficiency, the presence of LV aneurysm.
The risk of perioperative mortality, the severity of
coronary artery disease (CAD), the expected effect of
surgical treatment are the main criteria when choosing
the method of revascularization in patients. After all, the
final results of therapy and its choice (percutaneous
coronary intervention (PCI), CABG or medicamentous
correction) are clearly defined: improvement of life quality,
life expectancy prolongation and reducing cardiovascular
events in the future [4]. The results of randomized and
controlled studies indicate a significant improvement in
the survival of patients with coronary artery disease and
reduced LV EF after surgery compared with the control
group of medicamentous therapy [2, 3]. In meta-analysis
of 24 non-randomized studies of diagnostic methods for
determining myocardial viability, conducted in 1992–1999
by the Allman group and co-authors, which included
3088 patients with ischemic cardiomyopathy (ICM) and
severe systolic dysfunction (EF < 40%), demonstrated
the overall ability of revascularization to improve the
prognosis of patient survival. However, the very indicator
of myocardial viability in patients with systolic dysfunction
cannot be assessed as the main and prioritized and
requires clinical correlation [9]. However, the main risk
factors for surgical treatment in patients who are admitted
to surgical clinics, and the calculation of surgical treatment
risk and effectiveness of surgery in multiparametric logit
models are not sufficiently studied, which was the subject
of our study.

Оригінальні дослідження

The objective was to determine the influence of risk
factors for coronary artery disease on the outcome of
surgical treatment by the method of aorto-coronary artery
bypass grafting with the help of diagnostic evaluation
of myocardial scintigraphy parameters.
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МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

MATERIALS AND METHODS

Дослідження має паралельно-груповий відкритий
дизайн, є ретроспективним з елементами стратифікації, яка здійснювалася за ознаками збереження систолічної функції ЛШ, площі ураження коронарного русла,
показників життєздатності міокарда (ЖМ) в передопераційному періоді. Всі пацієнти були прооперовані висококваліфікованими кардіологічними хірургами
(більше 15 років практики, вища лікарська категорія)
для мінімізації лікарської помилки. Рандомізація при
формуванні вибірки не використовувалась.
Для реалізації поставлених клінічних задач було
обстежено 62 хворих на ІХС, серцеву недостатність (СН),
які проходили клініко-інструментальні обстеження та
стаціонарне лікування в Державній установі «Інститут
серця МОЗ України». Пацієнти були послідовно
обстежені та відібрані для проведення реваскуляризації міокарда. Діагноз ІХС встановлювали за стандартами Європейського товариства кардіологів (2019 рік) [5].
Усі хворі були обстежені в динаміці патологічного
процесу до та після хірургічного лікування.
Вибірка за віком хворих має нормальний розподіл,
що було перевірено тестом узгодженості Shapiro–Wilk
W = 0,98384, p = 0,589 (рис. 1).

The study has a parallel-group open design and is
retrospective with elements of stratification, which was
carried out on the basis of preservation of left ventricle
systolic function, coronary bed lesion area, myocardial
viability (MV) indicators in the preoperative period. All patients were operated by surgical teams with highly qualified
cardiac surgeons (more than 15 years of practice, the
highest medical category) in order to minimize medical
errors. Randomization was not used in the sample formation.
For the implementation of the clinical objectives,
62 patients with coronary artery disease, heart failure,
who underwent clinical and instrumental examinations
and inpatient treatment in the State Institution «Heart Institute of the Ministry of Health of Ukraine», were examined.
They were sequentially examined and selected for
myocardial revascularization. The diagnosis of coronary
artery disease was established according to the standards of the European Society of Cardiology (2019) [5].
All patients were examined in the dynamics of the pathological process before and after surgery.
The sample of patients by age has a normal distribution, which was checked by Shapiro–Wilk normality
test W=.98384, p=0.589 (Fig. 1).

Рис. 1. Розподіл пацієнтів за критерієм нормальності Шапіро–Вілка
Fig. 1. Distribution of patients according to the Shapiro–Wilk normality test

Вік хворих складав 40–79 років, середній вік
обстежених складав 59,6 ± 8,2 роки.
Розподіл хворих за функціональним класом (ФК)
стенокардії проводили згідно з рекомендаціями Канадського кардіологічного товариства, які базуються на
оцінюванні порогового рівня фізичного навантаження,
під час якого з’являються симптоми захворювання [7].
Більшість хворих (60 пацієнтів; 96,8%) мали II або III ФК
стенокардії. Лише 2 хворих (3,2%) мали ФК IV, коли
напад стенокардії виникав у стані спокою.
Серед досліджених хворих 5 пацієнтів (8,0%) заперечували наявність інфаркту міокарда (ІМ). Переважна
більшість хворих (50 пацієнтів; 80,7%) мали один ІМ
в анамнезі, у 7 осіб (11,3%) діагностували два ІМ.
Оригінальні дослідження

The age of patients ranged from 40 to 79 years, the
average age of the subjects was 59.6 ± 8.2 years.
The distribution of patients by functional class (FC) of
angina was performed according to the recommendations
of the Canadian Society of Cardiology, which are based
on the assessment of the threshold level of physical
activity during which symptoms appear [7]. Most patients
(60 patients; 96.8%) had FC II – III of angina. Only 2 patients (3.2%) had FC IV when the angina attack occurred at rest.
Among the studied patients, 5 patients (8.0%) denied
the presence of myocardial infarction (MI). The vast majority of patients (50 patients; 80.7%) had one episode
of MI, 7 patients (11.3%) had two MI episodes. 5 patients
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У 5 хворих з групи перенесених інфарктів анамнестично був зареєстрований без патологічного зубця Q ІМ,
у 52 пацієнтів – трасмуральний ІМ.
Залежно від клінічної стадії СН хворі поділялись
на 3 групи за класифікацією Стражеска–Василенка [1].
У 9 хворих виявлено СН I, яка характеризувалася задишкою, тахікардією та втомлюваністю при фізичному
навантаженні. Виразну тривалу недостатність кровообігу спостерігали у 53 хворих (85,5%): СН IIA у 50 осіб
(80,7%) і СН IIБ у 3 хворих (4,8%).
Пацієнти, що потребували реваскуляризації, були
розподілені за показаннями вибраної тактики лікування
методом аортокоронарного шунтування. Аортокоронарне шунтування було визначено як пріоритетний
метод лікування у пацієнтів, що мали клінічно значущий стеноз передньої міжшлуночкової артерії лівої коронарної артерії (ПМША ЛКА) з моно- та двосудинними
ураженнями коронарного русла; при ураженні стовбура
лівої коронарної артерії (ЛКА) більше 50% з будьяким SYNTAX score [10] та всі пацієнти з полісудинними ураженнями.
Міокардіосцинтиграфію проводили на сцинтиляційній гамма-камері Infinia HawkeyeTM фірми GE (США).
Це дводетекторна гамма-камера з довільною геометрією детекторів та інтегрованою комп’ютерною
томографією Hawkeye зі спеціальним кардіологічним
пакетом програм. Дослідження здійснювали в режимі
ОФЕКТ з ЕКГ-синхронізацією (Gated SPECT). Gated
SPECT дозволяв отримати більш якісне зображення
серця та розрахувати функціональні параметри серцевої діяльності в різні періоди серцевого циклу
(систола-діастола). Для сцинтиграфічних досліджень
серця використовували низькоенергетичний коліматор високого розрізнення.
Під час проведення ОФЕКТ використовували такі
апаратні умови: орбіта – циркулярна, кут оберту – 180º,
положення детекторів під кутом 90º (L-mode позиція),
направлення оберту детекторів – проти годинникової
стрілки, коліматор високого розрізнення, матриця
64x64, стартовий кут – 45º (права передня коса проекція), кінцевий кут – 135º (ліва задня коса проекція),
кількість проекцій – 60, час на одну проекцію – 20 с.
Положення пацієнта – на спині, ноги всередину гентрі,
руки закинуті за голову. Дослідження починали за
45–60 хв після введення РФП, тривалість процедури
від 20 до 25 хвилин.
Усім хворим проводили МСГ у динаміці лікувальних
заходів (до проведення АКШ та після АКШ).
Усі пацієнти підписували добровільну згоду на
участь у клінічному дослідженні, що була затверджена
Комісією з етики Національного університету охорони
здоров’я імені П.Л. Шупика Міністерства охорони здоров’я України (м. Київ) та були повідомлені про можливі
наслідки введення радіофармпрепаратів (РФП).
Міокардіосцинтиграфію проводили натщесерце.
Для МСГ використовували РФП 99mTc-MIBI (метоксиізобутилізонітрил) польської фірми Polatom. 99mTc-MIBI
вводили внутрішньовенно активністю 555–740 МБк
(оптимальні сцинтиграфічні зображення міокарда ЛШ
отримують через 30–90 хв після введення препарату).
Використовували одноденний протокол – One Day
Hawkeye Rest.
З використанням 99mTc-MIBI ефективна доза
опромінення складала 0,015 мЗв/МБк. Середня доза
опромінення становила від 8,3 до 11,1 мЗв.
Обробку даних МСГ проводили за допомогою робочої станції Xeleris, використовуючи пакети кардіоОригінальні дослідження
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from the group of infarcts had a history of MI without
pathological Q-wave, 52 patients had transmural MI.
Depending on the heart failure (HF) clinical stage,
patients were divided into 3 groups according to the
Strazhesk–Vasylenko classification [1]. 9 patients had HF
I, which was characterized by shortness of breath, tachycardia and fatigue during exercise. 53 patients (85.5%)
had severe long-term circulatory failure: 50 patients
(80.7%) with HF IIA and 3 patients with CH IIB (4.8%).
Patients who required revascularization were distributed according to the indications of the chosen treatment
tactics by the method coronary artery bypass grafting.
CABG was identified as a top-priority treatment method
in patients with the following coronary bed lesion areas:
clinically significant anterior interventricular branch (AIV)
of left coronary artery (LCA) stenosis with single- and
two-vessel lesions of the coronary artery; LCA trunk
lesions greater than 50% with any SYNTAX score [10]
and all patients with multivessel lesions.
MSG was performed on Infinia Hawkeye TM scintillation gamma-camera (GE, USA). It is a two-detector
gamma-camera with arbitrary detector geometry and
integrated Hawkeye computed tomography with a special
cardiology software package. The examination was
performed in the SPECT mode with ECG synchronization
(Gated SPECT). Gated SPECT allowed a better image of
the heart to be obtained and the functional parameters
of cardiac activity in different periods of the cardiac cycle
(systole-diastole) to be calculated. High-resolution
low-energy collimator was used for scintigraphic examinations of the heart.
The following hardware conditions were used during
SPECT: orbit – circular, rotation angle – 180º, position of
detectors at an angle of 90º (L-mode position), direction
of detectors’ rotation – counterclockwise, high-resolution
collimator, matrix 64x64, starting angle – 45º (right front
oblique projection), end angle – 135º (left rear oblique
projection), number of projections – 60, time per projection –
20 s. The patient’s position – on the back, legs inside
the gantry, arms behind the head. The study began
in 45–60 minutes after administration of radiopharmaceuticals (RFP), the duration of the procedure was from
20 to 25 minutes.
All patients underwent MSG over time of treatment
(before CABG and after CABG). All the patients signed
a voluntary consent to participate in a clinical trial, approved by the Ethics Committee of Shupyk National
Healthcare University of the Ministry of Health, Kyiv,
Ukraine, and were informed about the possible consequences of RFP administration.
MSG was performed on an empty stomach. 99mTc-MIBI
(methoxyisobutylisonitrile) RFP (Polatom, Poland) was
used for MSG. 99mTc-MIBI was administered intravenously with an activity of 555-740 MBq (optimal
scinti-graphic images of the LV myocardium are obtained
30–90 minutes after drug administration). One-day
protocol (One Day Hawkeye Rest) was used. When
using 99mTc-MIBI, the effective radiation dose was
0.015 mSv/MBq. The average radiation dose ranged
from 8.3 to 11.1 mSv.
MSG data processing was performed using Xeleris
workstation
applying
Myovation
and
ECToolBox
cardiology software packages. After previewing the
images of the heart on the polar map, the area of VM
was determined. The test of 50% RFP accumulation
was used for it. If RFP fixation was equal to or greater
than 50%, such myocardium was considered viable.
14
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логічних програм Myovation та ECToolBox. Після
попереднього перегляду зображень серця за полярною картою визначали кількість ЖМ. Для цього
використовували тест 50% накопичення РФП. Якщо
фіксація РФП дорівнювала або перевищувала 50%, то
такий міокард вважали життєздатним. Якщо фіксація
РФП була менше 50%, то міокард у таких ділянках
вважали нежиттєздатним. Після оцінки накопичення
РФП у міокарді проводили напівкількісний аналіз.
Він полягав у підрахунку бальної оцінки ураження
кожного сегмента ЛШ. Це так званий «сумарний спокійрахунок» (summed rest score – SRS), який дорівнював
сумі балів у всіх сегментах у стані спокою. Напівкількісний аналіз виконували в системі координат «бичаче
око» з використанням 17-сегментної моделі міокарда
ЛШ (рис. 2). Оцінку проводили в балах щодо кожного
сегмента від 0 до 4, далі підсумовували дані.
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If RFP fixation was less than 50%, the myocardium
in such areas was considered unviable. After assessing
RFP accumulation in the myocardium, semi-quantitative
analysis was performed. It involved calculations of
each LV segment impairment. This is the so-called
summed rest score (SRS), which was equal to the sum
of points in all segments at rest. Semi-quantitative
analysis was performed in the «bull’s eye» coordinate
system using a 17-segment model of the left ventricular
myocardium (Fig. 2). The evaluation was performed
in points from 0 to 4 for each segment, then the data
were summed.

Рис. 2. 17-сегментна модель оцінки сегментів міокарда лівого шлуночка серця
Fig. 2. 17-segment model for evaluation of left ventricular myocardial segments

ЕКГ-синхронізація дозволяла розрахувати функціональні параметри ЛШ серця, такі як КДО, КСО, ФВ, УО,
систолічне потовщення ЛШ, які ми використовували на
наступному етапі обробки результатів МСГ. Виразність
порушень систолічного потовщення міокарда ЛШ оцінювали за чотирибальною шкалою: 0 балів – нормальне систолічне потовщення (70% та більше); 1 бал – помірно знижене (70–40%); 2 бали – значно знижене
(40–10%); 3 бали – виразно знижене (10% і менше).
Досліджували вплив основних факторів ризику перебігу ІХС на ефективність лікування за даними МСГ,
зокрема: наявність ІМ в анамнезі, функціональний клас
стенокардії у пацієнтів, зміни скоротливості стінок ЛШ,
стадія серцевої недостатності, паління в анамнезі. Всі
фактори ризику були проаналізовані за динамічними та
статичними інтегральними індексами ризику лікування.
Дескриптивна статистика кількісних показників поділяється на групи статичних та динамічних показників.
Нами оцінювалась реєстрація статистично значущої різниці в погіршенні перфузії міокарда, що визначалася зменшенням у післяопераційному періоді
напівкількісного показника у відсотковому значенні
кількості гамма-квантів, отриманих від міокарда нижньої стінки, бічної стінки, передньої стінки, міжшлуночкової перетинки, апікального сегмента та власне
верхівки ЛШ серця. Статистично значуще зменшення
в післяопераційному періоді показника загальної
кількості гамма-квантів від міокарда ЛШ, що і є погіршенням життєздатності міокарда, зменшення показника фракції викиду ЛШ, кінцево-систолічного об’єму,
систолічного потовщення ЛШ та збільшення показників
Оригінальні дослідження

ECG synchronization allowed the functional parameters of the left ventricle, such as EDV, end-systolic
volume (ESV), EF, stroke volume (SV), LV systolic thickening to be calculated, which we used in the next stage
of MSG results processing. The severity of LV myocardial
systolic thickening impairment was assessed with 4-point
scale: 0 points – normal systolic thickening (70% or more);
1 point – moderately reduced (70–40%); 2 points –
significantly reduced (40–10%); 3 points – largely reduced
(10% or less).
The influence of risk factors for coronary artery disease
on the effectiveness of treatment according to MSG
parameters was studied. The main risk factors studied
were: the presence of MI history, functional class of
angina in patients, changes in the contractility of the left
ventricular wall, stage of heart failure, history of smoking.
All risk factors were analyzed by dynamic and static
integrated treatment risk indices. Descriptive statistics of
quantitative parameters were divided into groups of static
and dynamic parameters. We evaluated the registration
of a statistically significant difference in the deterioration
of myocardial perfusion, which was determined by the
decrease of the semi-quantitative parameter in the percentage of gamma-quanta obtained from the myocardium
of the lower wall, lateral wall, anterior wall, IVS, apical
segment and LV apex itself in the postoperative period.
Statistically significant decrease in the postoperative
period of the total amount of gamma-quant from the left
ventricular myocardium parameter, which is the deterioration of myocardial viability, decrease in LV ejection
fraction, end-systolic volume, LV systolic thickening
15
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сумарного рест-рахунку та кінцево-діастолічного об’єму,
ми визначили як динамічний інтегральний показник
ризику у досліджуваної групи.
Таким чином, погіршення в результаті лікування,
що наражає пацієнта на ризик, виставляється як локальний індекс = 1. Незмінність цих показників або ж
протилежне ризиковості їх змінне значення визначали як
відсутність ризику, і якщо така різниця не погіршується,
локальному індексу дано ознаку відсутності ризику = 0.
Результуючий статистичний індекс дорівнює 1, тобто
визнається наявність у пацієнта ризику, якщо з п’яти
локальних показників були несприятливими більш ніж
три показники (включно).
Результуючий динамічний ефект лікування вимірюється індексом ризику, який приймає значення 1,
якщо з трьох локальних показників більш ніж два
включно виявилися несприятливими.
Статистична обробка зібраних даних насамперед
здійснювалася за допомогою статистичного комплексу
Statistica 10 (10.0.1011.0, Windows NT 6.2, Build 920)
фірми StatSoft [7]. Водночас побудова ризику лікування проводилася з використанням MedCalc® Statistical Software version 20.0.3 як спеціалізованої
статистичної програмної системи для медико-біологічних досліджень.
Звіти щодо аналізу даних представлені безпосередньо із вказаного вище програмного забезпечення
без будь-яких змін, що забезпечує їх прозорість та
об’єктивність.
Для перевірки статистичних гіпотез, в тому числі
гіпотези узгодженості з нормальним розподілом
ймовірностей, в роботі завжди приймався рівень
статистичної значущості на α-рівні 5%.

and increase in total rest-score and end-diastolic volume,
was defined as a dynamic integrated index of risk in the
study group. Thus, the deterioration as a result of treatment that put the patient at risk was set as a local
index = 1. The invariability of these parameters or their
variable value opposite to risk was defined as no risk,
and if such a difference does not worsen, the local index
is assigned no risk = 0.
The resulting statistical index is 1, i.e. the patient’s risk
is recognized if more than three of the five local indices
were unfavorable (inclusive).
The resulting dynamic effect of treatment is measured
by a risk index, which takes a value of 1, if more than two
of the three local indices are unfavorable.
Statistical processing of the collected data was
carried out mainly using statistical complex Statistica 10
(10.0.1011.0, Windows NT 6.2, Build 920) by StatSoft [7].
The risk of treatment was analyzed using MedCalc®
Statistical Software version 20.0.3, as a specialized
statistical software system for biomedical research.
Data analysis reports are presented directly from the
software mentioned above without any changes, which
ensures their transparency and objectivity.
To check statistical hypotheses, including the hypothesis of consistency with the normal probability distribution, the level of statistical significance at the α-level of 5%
was always taken in work.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

RESULTS AND DISCUSSION

Таблиці 1 та 2 було досліджено точним методом
Фішера, оскільки в основному дані не задовольняють
обмеженням методу Хі-квадрат на величину частот, що
досліджуються, відповідно до емпіричного правила,
за яким для таблиць спряженості з очікуваними частотами менше 5 замість тесту Хі-квадрат слід використовувати точний тест Фішера.
Для таблиць більшої розмірності (таблиці 3 та 4)
нами було використано метод Хі-квадрата Пірсона
з поправкою Йєйтса. Поширене правило – 5 або більше
показників у таблицях має виконуватися, але не
повинно бути комірок із нульовим очікуваним числом.
Коли це припущення не виконувалось, застосовували
корекцію Йейтса.
Аналіз впливу наявності в анамнезі перенесеного
інфаркту міокарда у досліджуваній групі пацієнтів за
динамічним інтегральним показником ризику показав,
що погіршення показників зареєстроване тільки у
7 пацієнтів, до того ж, у більшості (50 пацієнтів) змін
або не відбулося, або ж вони були позитивними з клінічної точки зору. Фактор паління та порушення
скоротливості стінок ЛШ серця також не були чинниками погіршення ефекту оперативного лікування –
тільки у 8 пацієнтів з дискінезією ми отримали погіршення функціональних параметрів (табл. 1).
Наведені вище різниці у групах ризику 0 та 1 в
залежності від факторів ризику не є статистично
значущими відповідно до статистик критерію Fisher
exact, one-tailed/two-tailed (табл. 1 та 2).

Tables 1 and 2 were studied by Fisher’s exact
test, as the data generally do not satisfy the limitations
of the Chi-squared test on the value of the frequencies
studied in conformity with the empirical rule, according
to which Fisher’s exact test should be used for the contingency tables with expected frequencies less than
5 instead of the Chi-squared test.
For tables of higher dimension (Tables 3 and 4),
we used the Pearson’s Chi-squared test with a Yates’s
continuity correction. The common rule is that 5 or more
indices in the tables must be complied, but there must
be no cells with zero expected numbers. When this
assumption was not met, Yates’s correction was applied.
In the analysis of the impact of a history of myocardial
infarction in the study group of patients by a dynamic
integrated risk index, it was found that deterioration
of indices was registered only in 7 patients, while in most
(50 patients) changes either did not occur or were positive
from clinical point of view. Smoking factor and impaired
contractility of the left ventricular wall didn’t also cause
the deterioration of the effect of surgical treatment.
We received deterioration of functional parameters only
in 8 patients with dyskinesia (Table 1).
The differences presented above in risk groups 0
and 1 depending on the risk factors are not statistically
significant according to the statistics of Fisher’s exact
test, one-tailed / two-tailed (Tables 1 and 2).

Оригінальні дослідження
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Таблиця 1. Аналіз ефективності лікування за динамічними індексами ризику
(фактичні частоти у групах ризику 0 та 1 в залежності від негативних факторів)
Table 1. Analysis of treatment effectiveness by dynamic risk indices
(actual frequencies in risk groups 0 and 1 depending on negative factors)
Фактор ризику
Risk factor

Індекс ризику / Risk index

Ознака фактора
Factor characteristic

0

1

Загальний
General

Інфаркт міокарда в анамнезі
History of MI

Немає в анамнезі / No

4

1

5

Є в анамнезі / Yes

50

7

57

Паління в анамнезі
History of smoking

Заперечує / Denied

11

4

15

Так / Yes

43

4

47

Скоротливість ЛШ серця
LV contractility

Нормокінез / Normokinesis

11

0

11

Дискінезія / Dyskinesia

43

8

51

Таблиця 1.1 Критерії статистики залежно від факторів ризику Fisher exact
Table 1.1 Criteria of statistics depending on Fisher’s exact test risk factors
Fisher exact динамічний інтегральний показник
Fisher’s exact dynamic integrated index

ІМ в анамнезі
History of MI

Паління в анамнезі
History of smoking

Скоротливість ЛШ серця
LV contractility

One-tailed

р = 0,40163

р = 0,54535

р = 0,43009

Two-tailed

р = 0,58163

р = 1,0000

р = 0,67427

Статичний інтегральний індекс 1 так само не був
зареєстрований у більшості пацієнтів з перенесеним
інфарктом міокарда, порушенням скоротливості стінок
ЛШ (ризик зареєстрований в 13 випадках), а також з
фактором паління (ризик зареєстрований в 10 випадках).
Наведені різниці згідно з критеріями Фішера також
не виявили статистично значущого впливу цих факторів на погіршення перфузії стінок лівого шлуночка, як
очікуваного результату аортокоронарного шунтування
(табл. 2.1).

Static integral index 1 was also not reported in most
patients with myocardial infarction, left ventricular contractility impairment (risk reported in 13 cases), and smoking
factor (risk reported in 10 cases).
These differences according to Fisher’s criteria also
did not reveal statistically significant effect of these factors
on the deterioration of left ventricular wall perfusion
as an expected result of coronary artery bypass grafting
(Table 2.1).

Таблиця 2. Аналіз ефективності лікування за статичними індексами ризику
Table 2. Analysis of treatment effectiveness by static risk indices
Фактор ризику
Risk factor

Ознака фактора
Factor characteristic

Ризик відсутній
No risk

Ризик зареєстрований
Risk reported

Загальний
General

Інфаркт міокарда
MI

Немає в анамнезі / No

2

3

5

Є в анамнезі / Yes

44

13

57

Паління в анамнезі
History of smoking

Заперечує / Denied

9

6

15

Так / Yes

37

10

47

Скоротливість ЛШ серця
LV contractility

Нормокінез / Normokinesis

8

3

11

Дискінезія / Dyskinesia

38

13

51

Таблиця 2.1 Критерії статистики залежно від факторів ризику Fisher exact
Table 2.1 Criteria of statistics depending on Fisher’s exact test risk factors
Fisher exact статичний інтегральний показник
Fisher’s exact static integrated index

Інфаркт міокарда в анамнезі
History of MI

Паління в анамнезі
History of smoking

Скоротливість ЛШ серця
LV contractility

One-tailed

р = 0,10318

р = 0,13557

р = 0,58532

Two-tailed

р = 0,10318

р = 0,18232

р = 1,0000

Таким чином, вплив таких факторів ризику як
наявність ІМ в анамнезі, паління в анамнезі та
порушення скоротливості ЛШ серця на результати
лікування, які вимірюються динамічним та статичним
індексами ризику з рівнем статистичної значущості
α = 5%, не був зареєстрований.
Пацієнти також були розподілені на підгрупи згідно
зі стадією серцевої недостатності та функціонального
класу стенокардії. Досліджувався вплив цих факторів на
статичний та динамічний інтегральні показники ризику.
Оригінальні дослідження

Thus, the influence of risk factors such as history
of MI, history of smoking and LV contraction on treatment
outcomes, which were measured by dynamic and static
risk indices with a statistical significance level of α = 5%,
wasn’t reported.
The patients were also divided into subgroups according to the stage of heart failure and functional class
of angina. The influence of these factors on static and
dynamic integrated risk indices was studied.
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Серцева недостатність як чинник ризику погіршила
результати за динамічним показником у 8 пацієнтів
2Б стадії (табл. 3) та у 16 пацієнтів за статичним інтегральним показником ризику, особливо у пацієнтів
2Б стадії – 11 випадків (табл. 4). Функціональний
клас стенокардії як чинник ризику при оцінюванні
динамічного інтегрального показника проявив себе тільки у 8 випадках (табл. 3), статичного – у 16 випадках
(табл. 4).

Heart failure as a risk factor worsened results in
8 patients with 2B stage according to the dynamic index
(Table 3) and in 16 patients according to static integrated
risk index, especially in patients with 2B stage (11 cases)
(Table 4). Functional class of angina as a risk factor in
assessing the dynamic integrated index manifested itself
only in 8 cases (Table 3), and in 16 cases in assessing
static integrated risk index (Table 4).

Таблиця 3. Аналіз ефективності лікування за динамічними індексами ризику
Table 3. Analysis of the effectiveness of treatment by dynamic risk indices
Фактор ризику
Risk factor
Стадія СН (за класифікацією Стражеска)
HF stage (according to Strazhesk classification)

ФК стенокардії
Angina FC

Ознака фактора
Factor characteristic

Ризик відсутній
No risk

Ризик зареєстрований
Risk reported

Загальний
General

1

3

0

3

2а

6

0

6

2б

42

8

50

3

3

0

3

1

2

0

2

2

21

7

28

3

29

1

30

4

2

0

2

Таблиця 4. Аналіз ефективності лікування за статичними індексами ризику
Table 4. Analysis of the effectiveness of treatment by static risk indices
Фактор ризику
Risk factor
Стадія СН (за класифікацією Стражеска)
HF stage (according to Strazhesk classification)

ФК стенокардії
Angina FC

Ознака фактора
Factor characteristic

Ризик відсутній
No risk

Ризик зареєстрований
Risk reported

Загальний
General

1

1

2

1

2а

5

1

5

2б

39

11

39

3

1

2

1

1

1

1

2

2

20

8

28

3

24

6

30

4

1

1

2

У результаті аналізу Пірсон хі-квадрат за статистичною достовірністю нами було визначено, що жоден
з факторів не мав зареєстрованого впливу на ефект
реваскуляризації у досліджуваної групи пацієнтів
(р > 0,05) (табл. 4.1).

As a result of Pearson’s chi-squared test, it was
determined by statistical significance that none of the
factors had a registered effect on the effect of revascularization in the study group of patients (p> 0.05) (Table 4.1).

Таблиця 4.1 Критерії статистики в залежності від факторів ризику
Table 4.1 Criteria of statistics depending on risk factors
Інтегральний показник р динамічний
Dynamic integrated index p-value

Інтегральний показник р статичний
Static integrated index p-value

СН/HF

ФК/FC

СН/HF

ФК/FC

Pearson Chi-square

р = 0,5310

р = 0,0827

р = 0,1180

р = 0,6013

M-L Chi-square

р = 0,2937

р = 0,0595

р = 0,1666

р = 0,6293

ВИСНОВКИ

CONCLUSIONS

Вивчені фактори ризику перебігу ішемічної хвороби
серця у досліджуваної групи пацієнтів не мали зареєстрованого впливу на ефект аортокоронарного
шунтування (за інтегральними показниками р > 0,05)
та не виявили ризику для успішного результату.

The studied risk factors for coronary artery disease
in the study group of patients had no registered effect
on the effect of coronary artery bypass grafting (integrated
indices p > 0.05) and showed no risk for a successful
outcome.

Оригінальні дослідження
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Перспективи подальших досліджень

Prospects for further research

Визначення результуючих інтегральних індексів ризику
лікування надалі може використовуватися для побудови
діагностичної моделі прогнозу ризику в результаті лікування
під впливом різноманітних факторів. Прорахування ризику
та ефективності проведення оперативного лікування в
мультипараметричних моделях є вкрай важливими для
клініцистів у виборі оптимального методу лікування та згодом
будуть опубліковані.

The determination of the resulting integrated risk indices of
treatment can be further used to build a diagnostic model for
predicting the risk as a result of treatment under the influence of
various factors. Assessing the risk and effectiveness of surgical
treatment in multiparametric models is extremely important for
clinicians for choosing the optimal method of treatment and will
be published soon by our group.
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Актуальність. Рак сечового міхура займає дев'яте місце за поширеністю та друге –
серед злоякісних пухлин сечостатевої системи. Операції з видалення сечового міхура разом із пухлиною значно знижують якість життя хворих та сприяють появі післяопераційних ускладнень, які можуть виявитися причиною смерті хворого протягом
першого року після операції. Поряд із видаленням органа при м’язово-інвазивному
раку сечового міхура (МІРСМ) можуть бути впроваджені органозберігаючі операції
на сечовому міхурі, що є ефективною альтернативою радикальній цистектомії.
Мета роботи – проаналізувати переваги та онкологічні результати лікування МІРСМ
після мультимодального органозберігаючого лікування в порівнянні з радикальною
цистектомією з іліоцистонеопластикою.
Матеріали та методи. Залежно від методу лікування пацієнтів було розподілено
на 3 групи. В 1-шу групу увійшли 36 (48,6%) пацієнтів, яким була проведена радикальна цистектомія з іліоцистонеопластикою; у 2-гу – 22 (29,7%) пацієнти після
трансуретральної резекції (ТУР) пухлини сечового міхура з ад’ювантною хіміотерапією; у 3-тю групу – 16 (21,6%) хворих після ТУР пухлини сечового міхура з ад’ювантною хіміопроменевою терапією. Критерії відбору пацієнтів для збереження сечового
міхура були загально рекомендовані. Загальну виживаність, канцер-специфічну
та безрецидивну виживаність оцінювали методом Каплана–Майєра.
Медіана віку пацієнтів 1-ї групи становила 67 (діапазон 51–76) років, у 2-й –
72 (53–78) р., у 3-й групі – 74 (62–81) р.
Результати та їх обговорення. Отримані дані свідчать, що за 5-річний термін
спостереження онкологічні результати лікування в трьох групах вірогідно не
відрізняються, але, враховуючи значно кращу якість життя у групах органозберігаючого лікування, можна стверджувати, що використання тримодальної
терапії МІРСМ у селективно відібраних пацієнтів є виправданим. До 19% пацієнтів
з МІРСМ можуть стати потенційними кандидатами для органозберігаючого
лікування. Адекватного місцевого контролю за пухлиною неможливо досягти
лише за допомогою ТУР, хіміо- та/або променевої терапії, однак поєднання даних
методів забезпечує належний місцевий онкологічний контроль. Пацієнти, які
отримували комплексну терапію, демонстрували задовільну канцер-специфічну
та загальну виживаність.
Висновки. Доведено, що бі- та тримодальне органозберігаюче лікування у порівнянні з радикальною цистектомією з іліоцистонеопластикою для селективних
пацієнтів з неметастатичним МІРСМ дозволяє досягти співвставних показників
загальної, канцер-специфічної та безрецидивної виживаності.
З урахуванням кращої якості життя комплексна органозберігаюча терапія – ТУР
з хіміо- і/або променевою терапією, може розглядатися як альтернатива радикальній цистектомії при МІРСМ.
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Background. Bladder cancer ranks 9th in prevalence among malignancies and
2nd among malignant tumors of the human urogenital system. Cysttetomy significantly
reduces the quality of life and contributes to the emergence of postoperative complications that can lead to the patient’s death during the first year after the surgery.
Along with organ removal in the cases of muscle-invasive bladder cancer (MIBC),
organ-sparing operations can be performed on the bladder, which can be an effective
alternative to radical cystectomy.
Purpose – of the study was to conduct the analysis of the benefits and the oncological
results of MIBC treatment using multimodal organ-sparing therapy in comparison with
radical cystectomy with ileocystoneoplasty.
Materials and Methods. Depending on the treatment method, the patients were divided
into 3 groups. The first group included 36 (48,6%) patients who underwent radical
cystectomy with ileocystoneoplasty; in the 2nd group there were 22 (29,7%) patients
after TUR of bladder tumor with adjuvant chemotherapy; in the 3rd group – 16 (21,6%)
patients after TUR of bladder tumor with adjuvant chemoradiation therapy. The patients
were selected according to generally recommended criteria for bladder preservation.
Overall survival rate, as well as cancer-specific and recurrence-free survival rate was
assessed by the Kaplan–Meier method.
The median age of the patients in the 1st group was 67 years (in the range from 51
to 76 years old), in the 2nd group – 72 (in the range from 53 to 78 years old), in the
3rd group – 74 (in the range from 62 to 81 years old).
Results. The findings show that cancer outcomes are unlikely to differ between the
three groups over a five-year follow-up period, but given the significantly better quality
of life in MIBC organ-sparing treatment groups, the usage of trimodality therapy for MIBC
in selected patients is justified. Up to 19% of patients with MIBC may become potential
candidates for organ-sparing treatment (TURB). Adequate local control of the tumor
can not be achieved with monotherapy alone (TUR, chemo and/or radiation therapy),
but the combination of these methods provides adequate local cancer control.
The patients who received complex therapy in presented studies showed fair cancerspecific and overall survival rate.
Conclusions. The study proved that bi- and trimodality organ-sparing treatment allows
commensurable values of overall, cancer-specific and recurrence-free survival rate
to be achieved in comparison with radical cystectomy for selected patients with
non-metastatic MIBC.
Taking into account the better quality of life, complex organ-sparing therapy – TURD
with chemo- and/or radiation therapy, can be considered as an alternative to radical
cystectomy in the cases of MIBC.
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ВСТУП

INTRODUCTION

Рак сечового міхура займає 9-те місце за поширеністю та друге – серед злоякісних пухлин сечостатевої сфери [1, 2].
Стандартним методом лікування неметастатичного
м’язово-інвазивного раку сечового міхура (МІРСМ) є
неоад’ювантна хіміотерапія з подальшою радикальною
цистектомією (РЦ) з двобічною тазовою лімфодисекцією [3–5]. Неоад’ювантна хіміотерапія при лікуванні
МІРСМ збільшує загальну та безрецидивну виживаність за рахунок елімінації мікрометастазів до і під час
операції [6, 7].
Збереження сечового міхура може бути ефективною альтернативою радикальній цистектомії [8].
Доступно кілька протоколів, які включають унімодальну
хіміо- або променеву терапію, максимальну трансуретральну резекцію (ТУР) пухлини сечового міхура,
парціальну цистектомію, а також комбінацію цих
методів (тримодальна терапія). Остання є найбільш
перспективним і найчастіше використовуваним підходом. Вона передбачає поєднання максимальної ТУР
та супутньої хіміопроменевої терапії.
Тримодальна терапія асоціюється з кращими
показниками якості життя порівняно з пацієнтами,
яким було виконано радикальну цистектомію [9].
Максимальна ТУР пухлини сечового міхура з ад’ювантною хіміопроменевою терапією при МІРСМ може
покращити онкологічні результати у ретельно відібраних пацієнтів.
Мета роботи – проаналізувати переваги та онкологічні результати лікування МІРСМ після мультимодального органозберігаючого лікування в порівнянні з
радикальною цистектомією з іліоцистонеопластикою.

Bladder cancer ranks 9th in prevalence among
malignancies and 2nd among malignant tumors of the
human urogenital system [1, 2].
The standard treatment method for nonmetastatic
muscle-invasive bladder cancer (MIBC) is neoadjuvant
chemotherapy followed by radical cystectomy (RC) with
bilateral pelvic lymph node dissection [3–5]. Neoadjuvant
chemotherapy in the treatment of MIBC increases overall
and recurrence-free survival rate by eliminating micrometastases before and during the surgery [6, 7].
Bladder preservation can be an effective alternative to
radical cystectomy [8]. There are several protocols, which
include unimodal chemotherapy or radiation therapy,
maximal transurethral resection of bladder tumor (TURBT),
partial cystectomy, and also the combination of these
methods (trimodality therapy). The latter is the most promising and most commonly used approach. It involves
the combination of maximum transurethral resection and
concomitant chemoradiation therapy.
Trimodality therapy is associated with the better
indicators of life quality compared to patients who underwent radical cystectomy [9]. Maximum transurethral
resection of bladder tumor with adjuvant chemoradiation
therapy for MIBC may improve oncologic results in carefully selected patients.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

MATERIALS AND METHODS

Проведено ретроспективне дослідження 74 хворих
на МІРСМ, що перебували на лікуванні в Київському
міському клінічному онкологічному центрі, який є
базою Державної установи «Інститут урології ім.
акад. О.Ф. Возіанова Національної академії медичних
наук України» з 2010 по 2019 рр.
Залежно від методу лікування пацієнтів було
розподілено на 3 групи. В 1-шу групу ввійшли 36 (48,6%)
пацієнтів, яким була проведена радикальна цистектомія з іліоцистонеопластикою, у 2-гу – 22 (29,7%) пацієнти після ТУР пухлини сечового міхура з ад’ювантною хіміотерапією (ХТ). Проводили від 2 до 6 курсів ХТ
за схемою цисплатин 70 мг/м² 1 день + гемцитабін 1000 мг/м² в 1-й, 8-й, 15-й день; цикли повторювали
кожен 21-й день.
У 3-й групі було 16 (21,6%) пацієнтів після ТУР
пухлини сечового міхура з ад’ювантною хіміопроменевою терапією (цисплатин 35 мг/м² щотижнево
4–6 курсів поєднано зі стандартною променевою
терапією в режимі разової осередкової дози (РОД) 2 Гр
та СОД 64 Гр протягом 6 тижнів на лінійному прискорювачі «Oncor impression plus». В 1-й групі медіана віку
хворих становила 67 (діапазон 51–76 років), у 2-й –
72 (53–78 років), у 3-й групі 74 роки (62–81 років).
Згідно з TNM-класифікацією розподіл пацієнтів за
стадіями був таким: у 1-й групі – Т2a-Т2b – 15 (41,6%),
Т3а-T3b – 21 (58,4%), у 2-й групі – Т2a-Т2b – 14 (63,6%),
Т3а-T3b – 8 (36,4%), у 3-й групі – Т2a-Т2b – 5 (31,2%),

A retrospective study of 74 patients with MIBC was
conducted. They were treated from 2010 to 2019 at
Kyiv City Clinical Oncology Center, which is the base of
the State Institution «Vozianov Institute of Urology of the
National Academy of Medical Sciences of Ukraine».
Depending on the treatment method, the patients were
divided into 3 groups. The 1st group included 36 (48.6%)
patients who underwent radical cystectomy, and the
2nd group included 22 (29.7%) patients after transurethral
resection of bladder tumor with adjuvant chemotherapy (CT). 2 to 6 CT courses were conducted according
to the following scheme: Cisplatin 70mg/m² 1 day + Gemcitabine 1000mg/m2 on the 1st, 8th, 15th days; cycles were
repeated every 21 days.
The 3rd group included 16 (21.6%) patients after
transurethral resection of bladder tumor with adjuvant
chemoradiation therapy (Cisplatin 35 mg/m², weekly
4–6 courses in combination with standard radiation
therapy in the mode of single basic dose (SBD) of 2 Gy
and total basic dose (TBD) of 64 Gy for 6 weeks on
a linear accelerator «Oncor impression plus». In the
1st group the median age of the patients was 67
(in the range from 51 to 76 years old), in the 2nd group –
72 (in the range from 53 to 78 years old), in the 3rd group –
74 (in the range from 62 to 81 years old).
According to the TNM classification, the distribution
of patients by stages was the following: in the 1st group –
T2a-T2b – 15 (41.6%), T3a-T3b – 21 (58.4%), in the

Оригінальні дослідження

Objective – of the study was to analyze the benefits
and oncologic results of MIBC treatment after multimodal
organ-sparing treatment compared to radical cystectomy
with ileocystoneoplasty.
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Т3а-T3b – 11 (68,8%). Розміри первинної пухлини
у 1-й групі становили < 5 см – у 24 (66%) та 6–8 см –
у 12 (34%) хворих, у 2-й групі – до 3 см – у 14 (63,6%)
та до 6 см – у 8 (36,4%), у 3-й групі – до 3 см – у 7 (43,7%)
та до 6 см – у 9 (56,3%).
Медіана розмірів пухлини у пацієнтів 1-ї групи
становила 67,5 мм (діапазон 44–82 мм), 2-ї групи –
28,1 мм (діапазон 21,8–62,3 мм), у 3-й групі – 27,6 мм
(21,3–55,3 мм). У всіх пацієнтів морфологічно було
підтверджено уротеліальну карциному різного ступеня
диференціювання пухлини.
За ступенем диференціювання пухлини розподілялись так: у 1-й групі з помірним ступенем (G2) –
15 (41,67%), низьким (G3) – 21 (58,3%) хворий, у 2-й групі
з помірним (G2) – 9 ( 40,9%), низьким (G3) – 13 (59,1%)
пацієнтів, у 3-й групі з помірним ступенем (G2) –
4 (25,0%), низьким (G3) – 12 (75,0%) хворих.
Критеріями відбору пацієнтів для збереження
сечового міхура були: розмір пухлини не більше 6 см,
відсутність карциноми в здоровій частині сечового
міхура (за даними ТУР біопсій), відсутність двобічного гідронефрозу, а також метастазів у лімфовузлах
(за КТ і/або МРТ), локалізація пухлини на бокових
стінках або на дні сечового міхура.
Медіана терміну спостереження становила 39 міс.
(18,1 – 68,4 міс.). Термін спостереження вірогідно не
відрізнявся серед усіх досліджуваних груп.
У 34 (58,5%) із 74 хворих спостерігали рецидиви:
в 1-й групі – 15 (58,3%), у 2-й – 12 (45,5%), у 3-й –
7 (56,2%). Локорегіонарний рецидив після цистектомії
виник у 3 (8,3%), віддалені метастази – у 12 (33,3%)
хворих. У 7 пацієнтів 2-ї та 5 осіб 3-ї групи виявили
місцевий поверхневий рецидив захворювання.
Для лікування випадків прогресії у 1-й групі
використовували ад’ювантну хіміотерапію (2–3 курси
за схемами GC або MVAC), у 2-й та 3-й групах проводили повторні ТУР з внутрішньоміхуровою хіміо- або
імунотерапією. У 7 пацієнтів 2-ї та 3-ї груп при виявленні м’язово-інвазивного рецидиву проводили рятувальну цистектомію.

2nd group – T2a-T2b – 14 (63.6%), T3a-T3b – 8 (36.4%),
in the 3rd group – T2a-T2b – 5 (31.2%), T3a-T3b –
11 (68.8%). The size of the primary tumor in the 1st group
was < 5 cm – in 24 (66%) and 6–8 cm – in 12 (34%)
patients, in the 2nd group – up to 3 cm – in 14 (63.6%)
and up to 6 cm – in 8 (36.4%), in the 3rd group –
up to 3 cm – in 7 (43.7%) and up to 6 cm – in 9 (56.3%).
The median tumor size in patients of the 1st group was
67.5 mm (in the range from 44 to 82 mm), 2nd group –
28.1 mm (in the range from 21.8 to 62.3 mm), 3rd group –
27.6 mm (in the range from 21.3 to 55.3mm). Urothelial
carcinoma of various degrees of tumor differentiation
was morphologically confirmed in all patients.
According to the degree of differentiation the tumors
were classified as follows: in the 1st group – with moderate
degree (G2) – 15 (41.67%), low (G3) – 21 (58.3%) patients,
in the 2nd group – with moderate (G2) – 9 (40.9%), low (G3) –
13 (59.1%) patients, in the 3rd group – with moderate
degree (G2) – 4 (25.0%), low (G3) – 12 (75.0%) patients.
Criteria for selecting patients for bladder preservation
were the following: tumor size not more than 6 cm, absence
of carcinoma in the healthy part of the bladder (according
to biopsies of transurethral resection), absence of bilateral
hydronephrosis and lymph node metastases (according
to CT and/or MRT), localization of the tumor on the side
walls or at the bottom of the bladder.
The median follow-up was 39 months (18.1 –
68.4 months). The follow-up period apaprently did not
differ among all the study groups.
34 (58.5%) out of 74 patients had recurrences: in the
1st group – 15 (58.3%), in the 2nd – 12 (45.5%), in the 3rd –
7 (56.2%). Locoregional recurrence after cystectomy
occurred in 3 (8.3%), distant metastases – in 12 (33.3%)
patients. Local superficial disease recurrence was detected in 7 patients of the 2nd and in 5 of the 3rd group.
Adjuvant chemotherapy (2–3 courses according to the
schedule of GC or MVAC) was used to treat progression
in the 1st group, and transurethral resections with intravesical chemotherapy or immunotherapy were repeatedly
performed in the 2nd and 3rd groups. Rescue cystectomy
was performed in 7 patients of the 2nd and 3rd groups
when muscle-invasive recurrence had been detected.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

RESULTS AND DISCUSSION

Показники 5-річної загальної, канцер-специфічної
та безрецидивної виживаності наведені в табл. 1.
В 1-й групі (n = 36) за термін спостереження
60 (24–71) міс. загальна виживаність (ЗВ) склала 61,1%,
у 2-й групі (n = 22) – 68,18% та в 3-й групі (n = 16) – 75%.
При порівнянні ЗВ між групами вірогідної різниці при
рівні значущості 0,05 не встановлено: 1 vs 2 – р = 0,664
(ДІ – 23,32 – 34,145, χ2 = 0,189); 1 vs 3 – p = 0,42
(ДІ –19,7 – 39,99, χ2 = 0,649); 2 vs 3 – p = 0, 7027
(ДІ – 26,473 – 36,611, χ2 = 0,146).
Показники канцер-специфічної виживаності (КСВ)
в 1-й, 2-й та 3-й групах складали – 66,7, 72,7 та 75%
відповідно. При порівнянні КСВ в групах вірогідної
різниці не встановлено: 1 vs 2 p = 0,7020
(ДІ – 23,83 – 32,27, χ2 = 0,146); 1 vs 3 р = 0, 6203
(ДІ – 24,08 – 34,62, χ2 =0,246) та 2 vs 3 р = 0,8947
(ДІ – 30,16 – 32,27, χ2 = 0,0175).
Безрецидивна виживаність (БВ) в 1-й групі становила 58,3%, в 2-й – 45,5% та в 3-й – 56,2% відповідно.
Вірогідної різниці показників БВ при порівнянні між
групами не встановлено: 1 vs 2 р = 0,5107 (ДІ – 21,64 – 43,7,

The values of 5-year overall, cancer-specific and
recurrence-free survival rate are given in Table 1.
In the 1st group (n=36) during 60 (24–71) months of
follow-up period, the overall survival rate (OSR) was 61.1%,
in the 2nd group (n=22) – 68.18%, and in the 3rd group
(n=16) – 75%. In comparison with OSR of the other groups
the probable difference at a significance level of 0.05 was
not established: 1 vs 2 – р = 0.664 (CI – 23.32 – 34.145,
χ2 = 0.189); 1 vs 3 – p = 0.42 (CI –19.7 – 39.99, χ2 = 0.649);
2 vs 3 – p = 0.7027 (CI – 26.473 – 36.611, χ2 = 0.146).
Cancer-specific survival rates (CSSR) in the 1st, 2nd,
and 3rd groups were 66.7%, 72.7%, and 5%, respectively. When CSSR were compared between the groups,
there was no probable difference: 1 vs 2 p = 0.7020
(CI – 23.83 – 32.27, χ2 = 0.146); 1 vs 3 р = 0.6203
(CI – 24.08 – 34.62, χ2 = 0.246), and 2 vs 3 р = 0.8947
(CI – 30.16 – 32.27, χ2 = 0.0175).
Recurrence-free survival rate (RFSR) in the 1st group
was 58.3%, in the 2nd group – 45.5%, and in the 3rd group –
56.2%, respectively. The probable difference of RFSR
indicators in comparison between the groups was not
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χ2 =0,433), 1 vs 3 р = 0,9165 (ДІ – 30,63 – 36,36, χ2 = 0,0110)
та 2 vs 3 p = 0,6503 (ДІ – 29,31 – 46,31, χ2 = 0,206).
В якості подій для побудови графіків Каплана–
Майєра розглядали термін від операції до появи
рецидиву, а також термін від операції до смерті від
основного захворювання або інших причин. Порівняння
кривих проводили за критерієм log-rank. Проведено
мультифакторний аналіз онкологічних результатів
в залежності від методів лікування.
У процесі ретроспективного дослідження результатів лікування 74 пацієнтів з МІРСМ після радикальної цистектомії, ТУР з ад’ювантною хіміотерапією
та ТУР з ад’ювантною хіміопроменевою терапією
було діагностовано 5-річну загальну виживаність,
яка становила 60%, 68% та 75%; канцер-специфічну
виживаність – 68%, 76% та 78%; безрецидивну
виживаність – 59%, 39% та 36% відповідно (р > 0,05
по групах) (див. табл. 1).
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established: 1 vs 2 р = 0.5107 (CI – 21.64 – 43.7, χ2 = 0.433),
1 vs 3 р = 0.9165 (CI – 30.63 – 36.36, χ2 = 0.0110), and
2 vs 3 p = 0.6503 (CI – 29.31 – 46.31, χ2 =0.206).
The period from the surgery to the manifestation of
recurrence, as well as the period from the surgery to the
death from the primary disease or other causes, were
considered as the events for Kaplan–Meier plotting.
The comparisons of the curves were performed according
to the log-rank criterion. The multifactor analysis of
oncological results depending on treatment methods
was carried out.
During the retrospective study of treatment results
of 74 patients with MIBC after radical cystectomy, TUR
with adjuvant chemotherapy and TUR with adjuvant
chemoradiation therapy, 5-year overall survival rate, which
amounted to 60%, 68% and 75% was diagnosed, as
well as cancer-specific survival rate – 68%, 76% and 78%,
and recurrence-free survival rate – 59%, 39% and 36%
respectively (p > 0.05 in the groups) (see Table 1).

Таблиця 1. Онкологічні результати лікування хворих на МІРСМ
Table 1. Oncologic results of treatment of patients with MIBC
Радикальна цистектомія
з іліоцистонеопластикою
Radical cystectomy
with ileocystoneoplasty
(n = 36)

ТУР + ад’ювантна хіміотерапія
TURBT with
adjuvant chemotherapy
(n = 22)

Загальна виживаність
Overall survival rate

61,1%
P1-2 – 0,664
ДІ – 23,32–34,145
(CI – 23.32-34.145)
χ2 = 0,189

68,18%
P2-3 – 0,702
ДІ – 26,473–36,611
(CI – 26.473–36.611)
χ2 = 0,146

75,0%
P1-3 – 0.42
ДІ – 19,7–39,99
(CI – 19.7–39.99)
χ2= 0,649

Канцер-специфічна виживаність
Cancer-specific survival rate

66,7%
P1-2 – 0,702
ДІ – 23,83–32,27
(CI – 23.83–32.27)
χ2 = 0,146

72,2%
P2-3 – 0,89
ДІ – 30,16–32,27
(CI – 30.16–32.27)
χ2 = 0,0175

75,0%
P1-3 – 0,62
ДІ – 24,08–34,62
(CI – 24.08–34.62)
χ2 = 0,246

Безрецидивна виживаність
Progression-free survival rate

58,3%
P1-2 – 0,510
ДІ – 21,64–43,7
(CI – 21.64–43.7)
χ2 = 0,443

45,5%
P2-3 – 0,650
ДІ – 29,31–46,31
(CI – 29.31–46.31)
χ2 = 0.206

56,2%
P1-3 – 0,916
ДІ – 30,63–36,36
(CI – 30.63–36.36)
χ2 = 0,0110

5-річна виживаність
5-year survival rate

При порівнянні терміну до діагностування рецидивів за кривими Каплана–Майєра для усіх груп хворих
за log-rank критерієм вірогідної різниці між групами
не встановлено для поєднаної вибірки цензурованих
та нецензурованих випадків (log-rank критерій = 0,731).
У хворих після радикальної цистектомії рецидиви
виникали дещо раніше порівняно з пацієнтами 2-ї та
3-ї групи (рис. 1).

ТУР + ад’ювантна
хіміопроменева терапія
TURBT with
adjuvant chemoradiotherapy
(n = 16)

When the periods before diagnosing recurrences
were compared according to Kaplan–Meier curves for
all the groups of patients according to log-rank criterion,
probable difference between groups was not established
for a combined selection of censored and uncensored
cases (log-rank criterion = 0.731). In the patients after
radical cystectomy recurrences occurred slightly earlier
than in the patients of the 2nd and 3rd groups (Fig. 1).

Рис. 1. Термін виникнення рецидивів у хворих усіх 3-х груп спостереження
Fig.1. The period of recurrence in patients of all 3 study groups

Порівняння канцер-специфічної виживаності для
поєднаної вибірки за кривими Каплана–Майєра для
усіх груп хворих за log-rank критерієм вірогідної різниці
між групами не показало (log-rank критерій = 0,157),
Оригінальні дослідження
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combined selection according to Kaplan–Meier curves for
all 3 groups of patients according to the log-rank criterion
didn’t show the probable difference between the groups
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(рис. 2). Однак термін настання події – рецидиву,
прогресування, смерті від основного захворювання,
є коротшим у пацієнтів після радикальної цистектомії.
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(log-rank criterion = 0.157) (Fig. 2). However, the time of
the occurrence of the event – recurrence, progression,
death from the primary disease is shorter in patients
after radical cystectomy.

Рис. 2. Канцер-специфічна виживаність для поєднаної вибірки усіх груп
Fig. 2. Cancer-specific survival rate for a combined selection for all groups

Додатково проведено аналіз виживаності пацієнтів
за повними даними – за виключенням цензурованих
спостережень – тобто Каплан–Майєр побудовано за
подіями, які настали (рис. 3, 4).

There was also an analysis of patient survival rate
carried out according to complete data – excluding censored follow-ups – i.e., Kaplan–Meier was plotted according to the events that occurred (Fig. 3, 4).

Рис. 3. Частота рецидивів у хворих 3-х груп дослідження
Fig. 3. Recurrence rate in patients of 3 study groups

Рис. 4. Канцер-специфічна виживаність у 3-х груп хворих на МІРСМ
Fig. 4. Cancer-specific survival rate in 3 groups of patients with MIBC

There is a statistically significant difference between
the Kaplan–Meier curves of the 1st group and the curves
of the 2nd and 3rd groups, which approximates to almost
probable value (p = 0.14), there is no significant difference
between the 2nd and 3rd groups.
Thus, when analyzing only the uncensored data,
there is a probable difference between the patients of the
1st group and the patients of the 2nd and the 3rd groups.
As a result of organ-sparing trimodality therapy, 5-year
overall survival rate was comparable to radical cystectomy.
60% of patients who received organ-sparing treatment
received a complete response after therapy.
Thus, the obtained data show that during the indicated
follow-up period, the oncologic results of the treatment
in three groups do not differ significantly, but given the
considerably better quality of life in organ-sparing treatment groups, it can be claimed that the use of trimodal
MIBC therapy in selected patients is justified. After
completion of organ-sparing treatment, endoscopic
evaluation with re-biopsy of the bladder and cytological
examination of urine was performed. Locoregional disease
recurrence after cystectomy was diagnosed in 3 patients (8.3%), distant metastases – in 12 patients (33.3%).
Among them, 10 (66.7%) patients received adjuvant
chemotherapy. Local superficial disease recurrence was
detected in 7 patients of the 2nd and in 5 of the 3rd group.
These patients underwent repeated transurethral resection of the bladder with intravesical chemotherapy

За кривими Каплана–Майєра між групою 1 та групами 2 і 3 спостерігається статистично вірогідна
різниця, що наближається до практично вірогідного
значення (p = 0,14), вірогідної різниці між 2-ю та
3-ю групами не спостерігається.
Таким чином, при аналізі виключно нецензурованих даних спостерігається вірогідна різниці між хворими 1-ї та 2-ї і 3-ї груп.
У результаті проведеного органозберігаючого тримодального лікування 5-річна загальна виживаність
була зіставлювана з радикальною цистектомією;
60% пацієнтів, яким проведене органозберігаюче
лікування, досягли повної відповіді після терапії.
Таким чином, отримані дані свідчать, що за означений термін спостереження онкологічні результати
лікування в трьох групах вірогідно не відрізняються,
але, враховуючи значно кращу якість життя в групах
органозберігаючого лікування, можна стверджувати,
що використання тримодальної терапії МІРСМ у
відібраних пацієнтів виправдане. Після завершення
органозберігаючого лікування проведено ендоскопічну
оцінку з ребіопсією сечового міхура та цитологічним
дослідженням сечі. Локорегіонарний рецидив захворювання після цистектомії діагностовано у 3 (8,3%),
віддалені метастази – у 12 (33,3%) пацієнтів. З них
10 (66,7%) хворих отримали ад’ювантну хіміотерапію.
У 7 хворих 2-ї та 5 осіб 3-ї групи виявили місцевий
поверхневий рецидив захворювання. Цим хворим
Оригінальні дослідження
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проведено повторну ТУР сечового міхура з внутрішньоміхуровою хіміо- або імунотерапією. У 7 пацієнтів після
комбінованого лікування було виявлено м’язово-інвазивний рецидив, у зв’язку з чим була виконана рятувальна цистектомія. П’ятирічна загальна виживаність у
групі хворих рятувальної цистектомії становила 51%.
Ускладнення в післяопераційному періоді у групі
цистектомії з іліоцистонеопластикою діагностовано
у 19 (52,8%) хворих. У них спостерігали гострий пієлонефрит (9 випадків), динамічну кишкову непрохідність (2), загострення хронічної ниркової недостатності (3), неспроможність міхурово-уретрального анастомозу (1), лімфорею (8). В 2-й групі найбільш частими
ускладненнями були лейко- і/або тромбоцитопенія,
яка спостерігалась у 8 (36,3%) пацієнтів. У 3-й групі
найбільш частими ускладненнями були цистити та
ентерити (10 хворих). У всіх випадках проводили
консервативне лікування.
Радикальна цистектомія з тазовою лімфодисекцією
з різними методами деривації сечі є стандартним
методом лікування МІРСМ, який дозволяє здійснювати місцевий контроль пухлини, у тому числі видалення мікрометастазів з метою профілактики місцевого
рецидиву і підвищення ефективності лікування. Однак,
незважаючи на ці переваги, радикальна цистектомія
асоційована з високою частотою ускладнень –
від 31 до 51% та післяопераційною летальністю
від 1,5 до 2,7% [10].
Радикальна цистектомія негативно впливає на
якість життя, оскільки може викликати нетримання
сечі, імпотенцію, інфертильність та порушує функцію
кишківника. Крім того, багато людей похилого віку
(60–75 років), які складають більшість хворих на рак
сечового міхура, не можуть бути кандидатами на
хірургічне лікування через супутню патологію [11].
Радикальна цистектомія має високу частоту ускладнень (до 20%) та ризик смертності від 3 до 6%, а для
пацієнтів віком старше 70 років, ризик смертності
збільшується до 8–14% [12–14]. Ці факти пояснюють,
чому майже 50% пацієнтів з МІРСМ не можуть отримати адекватного лікування [18].
До 19% пацієнтів з МІРСМ можуть стати потенційними кандидатами для органозберігаючого лікування [15]. Задовільного місцевого контролю неможливо
досягти лише за допомогою монотерапії (ТУР, хіміота/або променевої терапії), однак поєднання цих
методів забезпечує місцевий онкологічний контроль
у більшості спостережень.
У 1990 році Sauer та співавтори [16] повідомили
результати дослідження 2-ї фази після ТУР сечового
міхура з хіміорадіотерапією у 67 пацієнтів з МІРСМ.
Повна відповідь була отримана у 75% пацієнтів,
а загальна трирічна виживаність становила 66%.
Поєднання променевої терапії з хіміотерапією
після ТУР пухлини сечового міхура є доцільним.
По-перше, деякі цитотоксичні препарати (цисплатин)
можуть мати потенціал сенсибілізації пухлинних клітин
до опромінення та гальмувати репопуляцію під час
променевої терапії, тим самим збільшуючи ефективність місцевого лікування. По-друге, враховуючи
вірогідність високої частоти прихованих метастазів
у хворих на МІРСМ (50%), хіміопроменева терапія
дозволяє вчасно зупинити прогресію мікрометастазів.
Пацієнти 2-ї та 3-ї групи, які отримували комбіновану
терапію, демонстрували задовільну канцер-специфічну та загальну виживаність.
Оригінальні дослідження
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or immunotherapy. Muscle-invasive recurrence was
detected in 7 patients after combined treatment, resulting
in a rescue cystectomy. The 5-year overall survival rate
in the group of patients with rescue cystectomy was 51%.
Postoperative complications in the cystectomy group
with ileocystoneoplasty were diagnosed in 19 (52.8%)
patients. Among them there were the following complications: acute pyelonephritis (9 cases), adynamic ileus (2),
exacerbation of chronic kidney disease (3), failure of
vesicoureteral anastomosis (1), lymphorrhagia (8). In the
2nd group, the most common complications were leukoand/or thrombocytopenia, which were observed in
8 (36.3%) patients. In the 3rd group, the most common
complications were cystitis and enteritis (10 patients).
In all cases, conservative treatment was performed
Radical cystectomy with pelvic lymph node dissection
with various methods of urine derivation is a standard
method of MIBC treatment, which allows the tumor to be
locally controlled, including the removal of micrometastases for prevention of local recurrence and increase of
treatment efficacy. However, despite these advantages,
radical cystectomy is associated with high rate of
complications – from 31 to 51% and postoperative mortality
from 1.5 to 2.7% [10].
Radical cystectomy negatively affects the quality of
life, as it can cause urinary incontinence, impotence,
infertility, and impaired bowel function. In addition, many
elderly people (60–75 years old), who represent the
majority of patients with bladder cancer, cannot be
surgically treated due to concomitant pathology [11].
Radical cystectomy has a high complication rate
(up to 20%) and a mortality risk from 3 to 6%, and for
patients above 70 years old, the mortality risk increases
to 8–14% [12–14]. These facts explain why almost 50% of
patients with MIBC cannot receive adequate treatment [18].
Up to 19% patients with MIBC may be potential
candidates for organ-sparing treatment [15]. Satisfactory
local control cannot be achieved with monotherapy alone
(transurethral resection, chemotherapy and/or radiation
therapy), but the combination of these methods provides
local cancer control in most cases.
In 1990, Sauer and co-authors [16] reported the results
of the study of the 2nd phase after transurethral resection
of the bladder with chemoradiotherapy of 67 patients
with MIBC. A complete response was obtained in 75%
of patients, and the overall three-year survival rate amounted to 66%.
The combination of radiation therapy with chemotherapy after transurethral resection of bladder tumor
is appropriate. Firstly, some cytotoxic drugs (Cisplatin)
may have the potential to sensitize tumor cells to radiation
and inhibit repopulation during radiation therapy, thereby
increasing the effectiveness of local treatment. Secondly,
given the probability of high frequency of latent metastases
in patients with MIBC (50%), chemoradiation therapy
allows to stop the progression of micrometastases in time.
The patients of the 2nd and 3rd groups who received
combined therapy showed satisfactory cancer-specific
and overall survival rate.
When choosing treatment strategy, the doctor should
inform the patient about the advantages and disadvantages of the planned treatment. Complex organ-sparing
therapy is a proven alternative to radical cystectomy for
selective patients with nonmetastatic MIBC, as evidenced
by numerous retrospective and prospective studies.
Multidisciplinary clinics specialized in urology, clinical
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Вибираючи тактику лікування, лікар повинен інформувати хворого про переваги і недоліки запланованого
лікування. Комплексна органозберігаюча терапія є
доказаною альтернативою радикальній цистектомії
для селективних пацієнтів з неметастатичним МІРСМ,
що підтверджується численними ретроспективними
та проспективними дослідженнями. Мультидисциплінарні клініки з представництвом урології, клінічної
онкології та променевої терапії можуть бути найбільш
підходящими для допомоги пацієнтам орієнтуватися
в складних рішеннях щодо вибору тактики лікування
МІРСМ. Сучасні технології променевої терапії, поява
нових схем хіміотерапії, імунотерапії та комбінація
даних методів лікування дозволяє розширити показання до органозберігаючої терапії МІРСМ.

oncology, and radiation therapy may be the most relevant
to help patients to orientate in complex decisions
about choosing MIBC treatment strategy. Modern technologies of radiation therapy, the development of new
schemes of chemotherapy, immunotherapy and the
combination of these treatment methods allows the indications for organ-sparing therapy of MIBC to be expanded.

ВИСНОВКИ

CONCLUSIONS

1. Доведено, що бі- та тримодальне органозберігаюче лікування у порівнянні з радикальною цистектомією
для селективних пацієнтів з неметастатичним МІРСМ,
дозволяє досягти співвставних показників загальної,
канцер-специфічної та безрецидивної виживаності.
2. З урахуванням кращої якості життя комплексна
органозберігюча терапія – ТУР з хіміо- і/або променевим лікуванням може розглядатися як альтернатива радикальній цистектомії з іліоцистонеопластикою
при МІРСМ.

1. It has been proved that bi- and trimodal organsparing treatment in comparison with radical cystectomy
for selective patients with nonmetastatic MIBC allows
comparable indicators of general, cancer-specific and
recurrence-free survival rates to be achieved.
2. Taking into account the better quality of life, complex
organ-sparing therapy – transurethral resection with
chemotherapy and/or radiation therapy can be considered
as an alternative to radical cystectomy with ileocystoneoplasty in the cases of MIBC.
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Перспективи подальших досліджень

Prospects for further research

Є доцільним розробка нових та вдосконалення існуючих
протоколів мультимодального органозберігаючого лікування
(бі- та тримодальної терапії) у хворих на м’язово-інвазивний
рак сечового міхура.

The development of new and the improvement of existing
protocols of multimodal organ-saving treatment (bi- and trimodal
therapy) is appropriate in patients with muscle invasive
bladder cancer.
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Актуальність. Високі рівні захворюваності на рак простати вимагають пошуку
більш ефективних методів терапії. У лікуванні локалізованого раку простати широко
застосовують інтерстиціальну брахітерапію.
Мета роботи – дослідження сучасних можливостей брахітерапії високої потужності
з використанням джерела 60Cо протягом променевої терапії (ПТ) локалізованих
форм раку простати.
Матеріали та методи. Обстежено 47 хворих на рак передміхурової залози (РПЗ)
ІI–ІІІ стадій, які отримали брахітерапію високої потужності в поєднанні з дистаційною
променевою терапією (ДПТ) (43 хворих) або в монорежимі (4 хворих). До групи
низького ризику ввійшли 2 пацієнти (4,3%), групу проміжного ризику склали
25 хворих (53,2%), до групи високого ризику потрапили 20 хворих (42,5%). Ініціальний
середній рівень PSA становив 12,9 нг/мл. Об’єм простати варіював від 17,8
до 57 см3, середнє значення 38,4 см3. У більшості пацієнтів розмір пухлини відповідав
Т2 (55,3%). Гістологічно пухлини в усіх випадках відповідали аденокарциномі.
Результати та їх обговорення. Оцінка хірургічних ускладнень показала: макрогематурію – в 23,4% випадків, гострий уретрит – в 6,4% випадків, симптом
обструкції – в 4,3%. Рівень PSA оцінювали за 2 міс. після променевого лікування.
Показник онкомаркера варіював від 0,07 до 7,81 нг/мл, середнє значення PSA –
1,79 нг/мл. МРТ-обстеження через 3 міс. показло, що регресію пухлинних осередків
та зменшення розмірів передміхурової залози відзначено у (88,8 ± 6,1)% хворих
у групі низького та проміжного ризику та в (65,0 ± 10,6)% випадках у групі високого
ризику. Після поєднаного променевого лікування дизуричні явища 1–2-го ступеня
(RTOG) діагностовані у 16 хворих (37,2%), променеві ректити 1-го ступеня виявлені
у 4 пацієнтів (9,3%). Тимчасове зниження сексуальної функції відзначено у
2 пацієнтів (4,2%). Дворічний безрецидивний період подолали 83% хворих:
(95,7 ± 3,9)% пацієнтів груп низького та проміжного ризику та у (70,0 ± 10,2)% випадках у групі високого ризику.
Висновки. Проведення HDR-брахітерапії у плані поєднаного променевого
лікування у хворих на локалізований рак передміхурової залози дає можливість
підводити до пухлинного об’єму високі дози опромінення без посилення
променевої токсичності.
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Background. High levels of prostate cancer incidence require the search for more
effective therapy methods. Interstitial brachytherapy is widely used in the treatment
of localized prostate cancer.
Purpose – to evaluate the current possibilities of HDR brachytherapy using a 60CO
source during radiation therapy in treatment of localized prostate cancer.
Materials and Methods. 47 patients with stage II–III prostate cancer who received HDR
brachytherapy in combination with EBRT (43 patients) or in mono-mode (4 patients)
were examined. The low-risk group included 2 patients (4,3%), the moderate-risk group
consisted of 25 patients (53,2%), and the high-risk group included 20 patients (42,5%).
The initial mean PSA level was 12,9 ng/ml. The volume of the prostate varied
from 17,8 to 57 cm3, the average value was 38,4 cm3. In most patients, the tumor
size corresponded to T2 (55,3%). Histologically tumors in all cases corresponded
to adenocarcinoma.
Results. Evaluation of surgical complications showed: macrohematuria – in 23,4%
of cases, acute urethritis – in 6,4% of cases, obstruction symptom – in 4,3%.
PSA levels were assessed at 2 months after radiation treatment. The tumor marker
ranged from 0,07 to 7,81 ng/ml, the average PSA value was 1,79 ng/ml.
MRI examination after 3 months showed that regression of tumor foci and reduction
of prostate size was observed in (88,8 ± 6,1)% of patients in the low and intermediate
risk groups and in (65,0 ± 10,6)% of cases in the high risk group. After combined
radiation treatment: dysuric phenomena of the 1st–2nd grade (RTOG) was diagnosed
in 16 patients (37,2%), radiation rectitis of the 1st grade was observed in 4 patients (9,3%).
A temporary decrease in sexual function was reported in 2 patients (4,2%). 83% of patients
overcame the two-year recurrence-free period: (95,7 ± 3,9)% of patients in the low
and intermediate risk groups and in (70,0 ± 10,2)% cases in the high risk group
Conclusions. Conducting HDR brachytherapy in terms of combined radiation therapy
in patients with localized prostate cancer makes it possible to deliver higher doses
of radiation to the tumor volume without the increase in radiation toxicity.
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ВСТУП

INTRODUCTION

У більшості країн світу рак передміхурової залози
(РПЗ) відносять до найбільш розповсюджених злоякісних пухлин серед чоловічого населення. За міжнародними епідеміологічними даними, у 2020 році
виявлено майже 1,4 млн нових випадків РПЗ. Протягом
останнього десятиліття означилася тенденція до різкої
поширеності цієї форми раку: приріст захворюваності
склав майже 90%, і сьогодні ця патологія займає
перше місце за темпом збільшення кількості щорічно
зареєстрованих випадків. Отже в різних країнах

In most countries of the world, prostate cancer is
one of the most common malignancies among the male
population. According to international epidemiological
data, in 2020, almost 1.4 million new cases of prostate
cancer were detected. Over the last decade, there has
been a trend towards a sharp prevalence of this form
of cancer: the incidence has increased by almost 90%,
and today this pathology ranks first in the rate of increase
in the number of reported cases annually. Thus, in different
countries of the world, prostate cancer came in 2nd
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світу РПЗ вийшов на 2-ге або 3-тє місце у структурі
онкозахворюваності серед чоловічого населення, поступаючись лише раку легенів та кишечника, а у США
ця патологія займає перше місце [1].
Багато в чому така статистика зумовлена збільшенням тривалості життя і можливістю ранньої діагностики патології передміхурової залози. Слід зазначити, що рівень захворюваності широко варіює в різних
частинах світу: від 79,1 і 73,7 на 100000 в Океанії та
Північній Америці, 62,1 – в Європі, до 26,6 і 11,5 в
Африці та Азії. Рівень захворюваності на РПЗ залежить
також від етнічних особливостей. Відзначають, що
найбільш поширене це захворювання серед афроамериканців, які проживають у США, а найменш – у китайців, що мешкають саме на території Китаю. В минулому
році загалом зареєстровано 375000 смертей від РПЗ.
Сьогодні ця патологія є п’ятою за значимістю причиною
смерті від раку серед чоловіків у світі [1, 2].
Згідно з даними Національного канцер-реєстру,
в нашій країні РПЗ займає друге місце у структурі
онкологічної захворюваності, поступаючись лише раку
легенів, і третє – у структурі смертності від онкопатології в чоловіків. Максимальних значень показник
захворюваності досягає у віковій групі 75–79 років,
а смертності – у 80–84 років. Варто додати, що
локалізовані форми РПЗ діагностують щороку в
60–65% випадків [3].
Високі рівні захворюваності на рак простати
вимагають пошуку більш ефективних методів терапії.
Особливо актуальною проблемою клінічної онкології
залишається лікувальна тактика локалізованих форм
РПЗ. Нині поряд із радикальною простатектомією та
сучасними методиками дистанційної променевої
терапії (IMRT) у лікуванні локалізованого раку простати
широко застосовують інтерстиціальну брахітерапію.
Це малоінвазивна технологія, яка націлена на виконання радикального обсягу лікування при мінімальному впливі на навколишні органи та тканини.
Застосовують два види брахітерапії (БТ): низької
потужності (LDR-брахітерапія), коли проводиться постійна імплантація радіоактивних джерел із коротким
періодом напіврозпаду (йод-125, паладій-103), і брахітерапія високої потужності (HDR-брахітерапія) з тимчасовим уведенням джерел (кобальт-60, іридій-192).
В даний час все більша увага приділяється HDRбрахітерапії з тимчасовою імплантацією джерел,
перевагою якої вважають відсутність міграції джерела
щодо PTV, оптимізацію розподілу дози, меншу токсичність на органи ризику: уретру, пряму кишку,
сечовий міхур. Для такого виду БТ характерне усунення
радіаційної дії на персонал, зменшення дискомфорту
і зниження ризиків тромбоемболії у пацієнта [4, 5].
Показання для проведення високопотужної брахітерапії досить широкі – локалізовані форми раку
передміхурової залози (без проростання в суміжні
органи (Т4) та наявності метастазів). Однак не всім
пацієнтам можливо провести цей метод променевої
терапії (ПТ). До відносних протипоказань можна віднести об’єми простати більше 60 см3; виступ середньої
частки простати у сечовий міхур більше 1 см; виражені
порушення сечовипускання – рівень швидкості потоку
сечі менше 10 мл/с, залишковий об’єм сечі понад
100 см3; період після трансуретральної резекції простати менше 6 міс.; активне запальне захворювання
прямої кишки або інфекційно-запальні захворювання
сечостатевої системи [6, 7].
Оригінальні дослідження
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or 3rd place in the structure of cancer in the male
population, second only to lung and intestinal cancer,
and in the United States this pathology ranks first [1].
In many respects such statistics are caused by
increase in life expectancy and possibility of early diagnosis of pathology of a prostate gland. It should be noted
that the incidence rate varies widely in different parts of
the world: from 79,1 and 73,7 per 100000 in Oceania
and North America, 62,1 – in Europe, to 26,6 and 11,5
in Africa and Asia. The incidence of prostate cancer
also depends on ethnic characteristics. It is also noted
that the most common disease is among African Americans living in the United States, and the least –
among Chinese living in China. A total of 375000 deaths
from prostate cancer were reported last year. Today, this
pathology is the fifth leading cause of death from cancer
among men in the world [1, 2].
According to the National Cancer Registry, in our
country, prostate cancer ranks second in the structure
of cancer, second only to lung cancer, and third – in the
structure of mortality from cancer in men. The incidence
rate reaches its maximum in the age group of 75–79 years,
and mortality – in 80–84 years. It should be added that
localized forms of prostate cancer are diagnosed annually
in 60–65% of cases [3].
High levels of prostate cancer require more effective
therapies. The treatment of localized forms of prostate
cancer remains a particularly important problem in
clinical oncology. Today, along with radical prostatectomy
and modern methods of remote radiation therapy (IMRT),
interstitial brachytherapy is widely used in the treatment
of localized prostate cancer. This is a minimally invasive
technology that aims to perform a radical amount of
treatment with minimal impact on surrounding organs
and tissues. Two types of brachytherapy (BT) are used:
low-power (LDR-brachytherapy), when continuous implantation of radioactive sources with a short half-life
(iodine-125, palladium-103) is performed, and high-doserate brachytherapy (HDR-brachytherapy) with temporary
administration of cobalt-60, iridium-192. Currently, more
and more attention is paid to HDR-brachytherapy with
temporary implantation of sources, the advantage
of which is the lack of migration of the source for PTV,
optimization of the dose distribution, less toxicity to risk
organs: urethra, rectum, bladder. This type of BT is
characterized by the elimination of radiation exposure
to staff, reducing discomfort and reducing the risk of
thromboembolism in the patient [4, 5].
Indications for high-dose-rate brachytherapy are quite
wide – localized forms of prostate cancer (without germination in adjacent organs (T4) and the presence of
metastases). However, not all patients can receive this
method of radiation therapy (RT). Relative contraindications
include prostate volumes greater than 60 cm3; protrusion
of the middle lobe of the prostate into the bladder more
than 1 cm; severe urination disorders – urine flow rate
less than 10 ml/s, residual urine volume over 100 cm3;
the period after transurethral resection of the prostate
is less than 6 months; active inflammatory disease of
the rectum or infectious-inflammatory diseases of the
genitourinary system [6, 7].
HDR-brachytherapy is used in mono mode for low-risk
prostate cancer, in terms of combined radiation therapy
with remote radiation, if the prostate cancer is of intermediate and particularly high risk. In case of recurrence
of the disease after previously performed remote radiation
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Застосовується HDR-брахітерапія в монорежимі
при раку простати низького ризику, в плані поєднаного
променевого лікування з дистанційним опроміненням,
якщо РПЗ проміжного ризику. В разі рецидивів захворювання після раніше проведеної дистанційної променевої терапії (ДПТ) можливе застосування брахітерапії
як рятівної ПТ [8].
Мета роботи – дослідження сучасних можливостей
брахітерапії високої потужності з використанням
джерела 60Cо протягом ПТ локалізованих форм раку
простати різного рівня онкологічного ризику.

therapy (RRT), it is possible to use brachytherapy as
a saving RT [8].

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

MATERIALS AND METHODS

У Державній установі «Інститут медичної радіології
та онкології ім. С.П. Григор’єва Національної академії
медичних наук України» було проведено поєднанопроменеве лікування 47 хворих на рак простати
ІI–ІІІ стадій (Т2a-3bN0M0), розподіл яких за категорією
Т представлено на рис. 1.

In State Organization «Grigoriev Institute for Medical
Radiology and Oncology of the National Academy of
Medical Sciences of Ukraine» combined radiation therapy was performed on 47 patients with stage II-III prostate
cancer (T2a-3bN0M0), the distribution of which by
category T is shown in Fig. 1.

Objective – of the work was to assess the results of
HDR brachytherapy using a 60CO source during radiation
therapy of localized forms of prostate cancer.

Рис. 1. Розподіл хворих на рак простати за станом первинного осередку
Fig. 1. Distribution of prostate cancer patients by primary cell status

Основними критеріями відбору пацієнтів була відсутність віддалених і регіонарних метастазів, T1-T3,
об’єм передміхурової залози менше 60 см3, сумарна
оцінка симптомів РПЗ більше 20 балів за даними
міжнародної системи (IPSS – International Prostate
Symptom Score). Всім пацієнтам проведено комп’ютерну томографію (КТ) органів грудної клітки та
черевної
порожнини,
МРТ-дослідження
органів
малого таза, трепан-біопсію передміхурової залози,
остеосцинтиграфію.
Згідно з класифікацією D’Amico 1998 р., до групи
низького ризику ввійшли тільки 2 пацієнти (4,3%), які
мали всі фактори: Т1-Т2а, сума балів за Глісоном 2–6,
PSA менше 10 нг/мл. Групу проміжного рівня онкологічного ризику склали 25 хворих (53,2%), у яких був
виявлений один з таких факторів: Т2b-Т2с, сума балів
за Глісоном 7, PSA 10–20 нг/мл. Решта пацієнтів –
20 (42,5%), які мали один з факторів – Т3а-Т3b, сума
балів за Глісоном 8–10, PSA понад 20 нг/мл, потрапили
до групи високого ризику.
Вік хворих коливався в межах від 46 до 79 років,
і в середньому складав 65,5 років.
Найменший показник PSA до лікування був 1,9 нг/мл,
найвище значення рівня PSA – 51,7 нг/мл. Ініціальний
середній рівень онкомаркера становив 12,9 нг/мл.
Об’єм передміхурової залози перед початком
променевого лікування варіював від 17,8 до 57 см3,
середнє значення 38,4 см3. У більшості пацієнтів
розмір пухлини відповідав Т2 (55,3%).
Оригінальні дослідження

The main criteria for selecting patients were the
absence of distant and regional metastases, T1-T3,
prostate volume less than 60 cm3, total assessment of
prostate cancer symptoms more than 20 points according
to the International Prostate Symptom Score (IPSS).
All patients underwent computed tomography (CT) of
the chest and abdomen, MRI of the pelvis, trepan biopsy
of the prostate, osteoscintigraphy.
According to the D’Amico 1998 classification, only
2 patients (4,3%) were included in the low-risk group
with all factors: T1-T2a, Gleason score 2–6, PSA less
than 10 ng/ml. The group of moderate level of cancer
risk consisted of 25 patients (53,2%), in whom one of
the following factors was detected: T2b-T2c, Gleason
score 7, PSA 10–20 ng/ml. The remaining patients –
20 (42,5%), who had one of the factors – T3a-T3b,
Gleason score 8–10, PSA over 20 ng/ml, were in the high
risk group.
The age of patients ranged from 46 to 79 years,
and averaged 65,5 years.
The lowest PSA level before treatment was 1,9 ng/ml,
the highest was 51,7 ng/ml. The initial mean level of
the tumor marker was 12,9 ng/ml.
The volume of the prostate before radiotherapy ranged from 17,8 to 57 cm3, with a mean of 38,4 cm3. In most
patients, the tumor size corresponded to T2 (55,3%).
Histologically, according to biopsy data, tumors in
all cases corresponded to adenocarcinoma: acinar –
in 31 (66%), without specification – in 16 (34%) people.
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Гістологічно за даними біопсій пухлини в усіх
випадках відповідали аденокарциномі: ацинарній –
у 31 (66%), без уточнення – у 16 (34%) осіб.
Згідно зі шкалою Глісона пухлини дорівнювали
показникам від 5 до 10. У більшості хворих сума балів
за шкалою Глісона відповідала 7 (рис. 2).
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According to the Gleason scale, tumors were equal
to the values from 5 to 10. In most patients, the sum
of scores on the Gleason scale equaled 7 (Fig. 2).

Рис. 2. Розподіл хворих на рак простати за показником Глісона
Fig. 2. Distribution of patients with prostate cancer according to Gleason score

Усі хворі отримували поєднано-променеве лікування, на першому етапі якого проводили внутрішньотканинну HDR-брахітерапію на апараті MULTISOURCE
із джерелом 60Cо однією фракцією 15 Гр (еквівалент
зовнішнього опромінення 70 Гр при РОД 2 Гр 5 разів
на тиждень і при коефіцієнті α/β – 1,5).
Тривалість перебування пацієнта у стаціонарі при
проведенні брахітерапії не перевищувала 2–3 діб.
Процедура відбувалася зі спінальною анестезією,
під час якої в передміхурову залозу тимчасово імплантували інтрастати.
Уведення металевих аплікаторів і контроль їх положення здійснювали за допомогою ультразвукової
навігаційної системи BK Pro Focus Ultrasound з можливістю on-line планування брахітерапії BK Medical,
сумісної з позиціонуючим пристроєм «Civco EX3» для
лікування і автоматичної біопсії передміхурової залози.
Після введення голок-ендостатів виконували покрокове УЗ-сканування передміхурової залози і критичних
органів (пряма кишка, уретра, сечовий міхур), а інформація надходила у планувальну систему SagiPlan BEBIG,
де проводилося оконтурювання передміхурової залози
(PTV) та критичних органів (пряма кишка, уретра).
У планувальній системі послідовно відтворювалося
зображення встановлених аплікаторів. Дозиметричний
план сеансу внутрішньотканинної терапії розраховували згідно із введеними параметрами – розрахункова
доза в PTV, максимальні й мінімальні показники для
критичних органів (рис. 3).

All patients received combined radiation therapy,
at the first stage of which intra-tissue HDR brachytherapy was performed on a MULTISOURCE device with
a 60CO source with one fraction of 15 Gy (equivalent
to external irradiation 70 Gy at SFD 2 Gy 5 times a week
and at α/β – 1,5).
The patients who underwent brachytherapy didn’t
stay in inpatient facility for more than 2–3 days. The procedure was being performed with spinal anaesthesia,
during which endostats were temporarily implanted into
the prostate.
The introduction of metal applicators and control
of their position was carried out using ultrasonic navigation system BK Pro Focus Ultrasound with the possibility
of on-line scheduling of brachytherapy BK Medical,
compatible with the positioning device «Civco EX3»
for treatment and automatic prostate biopsy.
After the introduction of endostate needles, a step-bystep ultrasound scan of the prostate and critical organs
(rectum, urethra, bladder) was performed, and information was received by the means of SagiPlan BEBIG
planning system, where contouring of the prostate (PTV)
and critical organs (rectum, urethra) was performed.
The image of the installed applicators was consistently reproduced in the planning system. The dosimetric
plan of the intra-tissue therapy session was calculated
according to the entered parameters – the estimated
dose in PTV, maximum and minimum values for critical
organs (Fig. 3).

Рис. 3. Зображення встановлених аплікаторів у передміхуровій залозі
Fig. 3. Image of installed applicators in the prostate
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Плануючи сеанс брахітерапії, дотримувалися
таких вимог: для передміхурової залози – V100 ≥ 95%,
V150 < 40%, D90 > 90%; для прямої кишки – V75 < 1 см3;
для уретри – V120 < 1 см3.
На другому етапі після 3-тижневої перерви проводили мегавольтну ПТ на передміхурову залозу і
сім’яні пухирці на лінійному прискорювачі CLINAC-600C
(6 МеВ) у сумарній осередковій дозі 40–46 Гр фракціями
по 2 Гр 5 разів на тиждень.
Контроль відповіді первинного осередку на променеве лікування здійснювали за системою ECOG, а
ступінь вираженості ранніх променевих реакцій оцінювали за шкалою RTOG/EORTC.
Отримані результати статистично обробляли на
IBM PC/AT за допомогою пакета програм Statistica з
використанням непараметричних точних методів для
малих вибірок: для визначення достовірності отриманих результатів застосовували критерій Фішера.

When planning a brachytherapy session, the following
requirements were met: for the prostate – V100 ≥ 95%,
V150 < 40%, D90 > 90%; for the rectum – V75 < 1 сm3;
for the urethra – V120 < 1 сm3.
In the second stage, after a 3-week break, megavolt
RT was performed on the prostate and seminal vesicles
on a CLINAC-600C linear accelerator (6 MeV) at a total
focal dose of 40–46 Gy in 2 Gy fractions 5 times per week.
The response of the primary focus to radiation therapy
was monitored by the ECOG system, and the severity
of early radiation reactions was assessed by the
RTOG/EORTC scale.
The obtained results were statistically processed
on IBM PC/AT by the means of the Statistica software
package using non-parametric exact methods for small
samples: Fisher’s test was used to determine the reliability
of the obtained results.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

RESULTS AND DISCUSSION

Брахітерапію високої потужності дози вдалося
провести усім пацієнтам в запланованому об’ємі.
Кількість металевих інтрад’юсерів залежала від об’єму
простати, і варіювала від 9 до 19. В середньому
встановлювали 15 інтрастатів, через які у тканини
залози послідовно вводилося радіоактивне джерело.
Усі хворі на рак передміхурової залози отримали
один сеанс брахітерапії РД 15 Гр.
Ускладнення, які виникали безпосередньо після
проведення процедури представляли собою: гематурію,
симптоми гострого уретриту та сечової обструкції.
Ускладнення, пов’язані з процедурою імплантації,
представлені в таблиці 1.

HDR was successfully performed on all the patients
to the planned extent. The number of metal endostates
depended on the volume of the prostate, and ranged
from 9 to 19. On average, 15 endostates were installed,
through which a radioactive source was successively i
njected into the glandular tissue. All the patients with
prostate cancer underwent one radiation therapy session
of 15 Gy.
The complications which were detected immediately
after the session included: hematuria, symptoms of acute
urethritis and urinary obstruction. The complications, which
are associated with the procedure of implantation, are
given in Table 1.

Таблиця 1. Ускладнення HDR-брахітерапії
Table 1. Complications of HDR-brachytherapy
Кількість хворих / Number of patients
(n = 47)

Тип ускладнення
Type of complication

n

%

Гематурія / Hematuria

11

23,4

Симптом обструкції / Symptom of obstruction

2

4,3

Гострий уретрит / Acute urethritis

3

6,4

Evaluation of surgical complications in the postoperative period showed: macrohematuria – in 23,4% of
cases, acute urethritis – in 6,4% of cases, obstruction
symptom – in 4,3%. As can be seen from the data presented in Table 1, after brachytherapy macrohematuria
was the most often developed complication, but its duration did not exceed 2 days and was stopped by introduction
of hemostatic drugs. The symptom of obstruction required
the installation of a Foley catheter in one case, for a short
time – one day. In another patient with a history of transurethral resection of the prostate, catheterization of the
bladder was maintained for 2 months. Acute urethritis did
not exceed 7 days. During this period of time all patients
received a course of anti-inflammatory therapy (antibiotics).
PSA levels after brachytherapy were assessed for
2 months after radiation therapy. The tumor marker ranged
from 0,07 to 7,81 ng/ml, the average PSA value was
1,79 ng/ml. In the Table 2 the data on the dynamics of PSA
levels in groups of different cancer risk are presented.

Оцінка хірургічних ускладнень у післяопераційному періоді показала: макрогематурію – в 23,4% випадків, гострий уретрит – в 6,4% випадків, симптом
обструкції – в 4,3%. Як видно з даних, представлених
в табл. 1, після брахітерапії найчастіше розвивалася
макрогематурія, але тривалість її не перевищувала
2 діб і купірувалася введенням гемостатичних препаратів. Симптом обструкції потребував установки катетера Фолея в одному випадку, короткочасно, на добу.
У іншого хворого, в анамнезі якого була присутня
трансуретральна резекція простати, катетеризація
сечового міхура зберігалася протягом 2 місяців. Гострий
уретрит не перевищував 7 діб, за цей період усі пацієнти отримали курс протизапальної терапії (антибіотиків).
Рівень PSA, досліджений через 2 місяці після
променевого лікування, варіював від 0,07 до 7,81 нг/мл,
середнє значення PSA – 1,79 нг/мл. У табл. 2
представлені дані динаміки рівня PSA у групах різного онкологічного ризику.
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Таблиця 2. Динаміка рівня PSA після HDR-брахітерапії
Table 2. Dynamics of PSA level after HDR-brachytherapy
Група ризику (n – кількість хворих)
Risk group (n – number of patients)

PSA до лікування (нг/мл)
PSA before treatment (ng/ml)

PSA після лікування (нг/мл)
PSA after treatment (ng/ml)

К

min

max

серед./average

min

max

серед./average

Низького та проміжного ризику (n = 27)
Low and intermediate risk (n = 27)

1,91

19,71

7,32

0,07

4,01

1,60*

4,6

Високого ризику (n = 20)
High risk (n = 20)

5,50

51,73

18,46

0,50

7,81

1,98*

9,3

Всього (n = 47)
Total (n = 47)

1,91

51,73

12,89

0,07

7,81

1,79*

7,2

Примітка:
К – коефіцієнт співвідношення рівня PSA до та після лікування;
* – значущість відмінностей між показниками до та після лікування, р < 0,05.
Note:
К – the ratio of PSA levels before and after treatment;
* – the significance of differences between indicators before and after treatment, р < 0,05.

Відповідно до даних, представлених в табл. 2,
рівень PSA достовірно зменшився (в 4,6–9,3 рази) в
усіх хворих після HDR-брахітерапії. Більший коефіцієнт співвідношення експресії онкомаркера до та після
лікування пацієнтів у групі високого онкологічного
ризику, ймовірно, пов’язаний з гормонотерапією, яка
призначалася пацієнтам за 3 місяці до початку променевого лікування.
Оцінка об’єктивної відповіді пухлини на променеве
лікування на основі даних магнітно-резонансної томографії малого таза через три місяці після завершення
лікування показала, що регресію пухлинних осередків
та зменшення розмірів передміхурової залози відзначено у (88,8 ± 6,1)% хворих у групі низького та проміжного ризику та в (65,0 ± 10,6)% випадках у групі
високого ризику. В усіх інших пацієнтів динаміка
МРТ-зображень передміхурової залози відповідала
стабілізації пухлинного процесу. Ефективність високопотужної брахітерапії підтверджує регресія пухлини
у хворого на РПЗ, яка представлена на рис. 4.

According to the data presented in Table 2, the PSA
level was significantly reduced (by 4,6–9,3 times) in all
patients after HDR brachytherapy. The higher rate of
tumor marker expression before and after treatment
of patients in the high-risk group is probably caused by
hormone therapy given to patients 3 months before
radiation therapy.
The objective response of the tumor to radiation
therapy was assessed on the basis of magnetic resonance
imaging of the pelvis three months after treatment.
Analysis of MRI results showed that regression of tumor
foci and reduction in prostate size was observed in
(88,8 ± 6,1)% of patients in the low and intermediate
risk group and in (65,0 ± 10,6)% of cases in the high
risk group. In all other patients, the dynamics of MRI
images of the prostate corresponded to the stabilization of the tumor process. The effectiveness of
high-dose-rate brachytherapy is confirmed by tumor
regression in a patient with prostate cancer, which is
presented in Fig. 4.

а/a
б/b
Рис. 4. Магнітно-резонансна томографія органів малого таза до (а)
і після (б) променевого лікування пацієнта з діагнозом рак передміхурової залози III стадії, T3аN0M0
Fig. 4. Magnetic resonance imaging of the pelvic organs before (a)
and after (b) radiotherapy of a patient diagnosed with stage III prostate cancer, T3aN0M0

Аналіз толерантності до високопотужної брахітерапії у хворих на РПЗ, яку оцінювали за вираженістю
променевих реакцій і ступенем ускладнень, показав,
Оригінальні дослідження

The analysis of tolerance to HDR brachytherapy in
patients with prostate cancer which in its turn was assessed
by the severity of radiation reactions and the degree
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що серед місцевих реакцій найчастіше діагностували
променеві цистити та уретрити. Як свідчать клінічні
дані, протягом реалізації програми поєднаного променевого лікування не спостерігалися променеві реакції
з тяжким перебігом (III–IV ступеня). Аналіз ранньої
променевої токсичності представлений в табл. 3.
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of complications, showed that among the local reactions
radiation cystitis and urethritis were the most often diagnosed. According to clinical data, during the implementation
of the program of combined radiation therapy no radiation
reactions with severe course (III–IV degree) were observed.
Analysis of early radiation toxicity is presented in Table 3.

Таблиця 3. Місцеві променеві реакції при поєднаній терапії хворих на РПЗ
Table 3. Local radiation reactions in combined therapy of patients with prostate cancer
Променева реакція
Radiation reaction

ДПТ (за даними різних досліджень)
RRT (according to various studies)

ДПТ + HDR-брахітерапія (n = 43)
RRT + HDR-brachytherapy (n = 43)

У більшості хворих
In most patients

I ст. – 32,6% (14 пац.) / II ст. – 4,65% (2 пац.)
I deg. – 32,6% (14 pat.) / II deg. – 4,65% (2 pat.)

Зрідка / Occasionally

4,3% (2 пац.)
4,3% (2 pat.)

Діарея / Diarrhea

25 – 75%

Немає / No

Подразнення прямої кишки, біль, кровотеча
Rectal irritation, pain, bleeding

10 – 20%

I ст. – 9,3% (4 пац.)
I deg. – 9,3% (4 pat.)

Дизурія, часті позиви, ніктурія
Dysuria, frequent urges, nycturia
Затримка сечовипускання
Delayed urination

Згідно з отриманими клінічними даними, після
поєднаного променевого лікування ранні променеві
реакції зустрічалися рідше. Так дизуричні явища
1–2-го ст. (RTOG) діагностовані у 16 хворих (37,2%),
променеві ректити 1-го ст. виявлені у 4 пацієнтів (9,3%).
Тимчасове зниження сексуальної функції відзначено
у 2 пацієнтів (4,2%).
В одному випадку діагностовано пізній катаральний ректит 2-го ст. (2,1%) за 2 роки після лікування.
Низький рівень і ступінь вираженості променевих
реакцій констатовано завдяки поліпшеному захисту
зон ризику і оптимізації гістограми доза-обсяг мішені,
зумовленої технологією руху джерела.
Найближчі результати ефективності проведеного
лікування оцінювали за безрецидивною виживаністю
хворих. Згідно з отриманими даними встановлено,
що дворічний безрецидивний період подолали
83% хворих: (95,7 ± 3,9)% пацієнтів груп низького
та проміжного ризику та у (70,0 ± 10,2)% випадках
у групі високого онкологічного ризику. Проведення
HDR-брахітерапії у плані поєднаного променевого
лікування у хворих на локалізований РПЗ дає можливість підводити до опромінюваних об’ємів високі дози
опромінення без посилення променевої токсичності.
У даний час не існує загальноприйнятих стандартів
лікування локалізованих форм РПЗ, підкріплених досягненнями доказової медицини. Незважаючи на очевидні успіхи сучасної онкоурології у збільшенні очікуваної
тривалості життя при раку простати, оцінка якості життя
пацієнтів, підданих різним терапевтичним опціям, а також порівняльна оцінка різних побічних ефектів, свідчать на користь променевих методик. Так, за результатами проспективного дослідження NC ProCESS, який
об’єднав 1141 пацієнта, встановлено, що радикальна
простатектомія викликає найбільшу кількість випадків
сексуальної дисфункції і нетримання сечі в порівнянні
з групою ДПТ і БТ або активного спостереження.
При цьому будь-який з методів променевої терапії
асоційований тільки з короткочасними побічними реакціями з боку сечовидільних шляхів і шлунково-кишкового тракту [9]. Згідно з останніми рекомендаціями
ESMO, NCCN і Аmerican Brachitherapy Society, брахітерапію слід застосовувати у разі локалізованих форм
раку простати, за відсутності метастазів у регіонарних
лімфовузлах і віддалених органах [10, 11].

Оригінальні дослідження

According to the obtained clinical data, after combined radiation treatment, early radiation reactions were
less common. Thus, dysuric phenomena of the I–II degree
(RTOG) were diagnosed in 16 patients (37,2%), radial
rectitis of the 1st degree was detected in 4 patients (9,3%).
A temporary decrease in sexual function was noted
in 2 patients (4,2%).
In one case, late catarrhal rectitis of the 2nd degree
(2,1%) was diagnosed 2 years after treatment. The low
level and severity of radiation reactions was noted due
to improved protection of risk areas and optimization
of the target dose-volume histogram because of the
technology of source movement.
The immediate results of the effectiveness of the
treatment were assessed by the recurrence-free survival
rate of patients. According to the obtained data, it was
established that 83% of patients overcame the two-year
recurrence-free period: (95,7 ± 3,9)% of patients in low
and intermediate risk groups and in (70,0 ± 10,2)% of
cases in high cancer risk group. Conducting HDR
brachytherapy in terms of combined radiation therapy
in patients with localized prostate cancer makes it
possible to bring high doses of radiation to the irradiated
volumes without increasing radiation toxicity.
Currently, there are no generally accepted standards
for the treatment of localized forms of prostate cancer,
supported by improvements in evidence-based medicine.
Despite the obvious advances of modern oncourology
in increasing life expectancy in prostate cancer, the
assessment of the quality of life of patients undergoing
various therapeutic options, as well as a comparative
assessment of various side effects, are in favor of
radiation techniques. Thus, a prospective study by
NC ProCESS, which included 1141 patients, found that
radical prostatectomy caused the highest number of
cases of sexual dysfunction and urinary incontinence
compared with RRT and BT or active follow-up. In addition,
any of the methods of radiation therapy is associated
only with short-term side effects from the urinary tract and
gastrointestinal tract [9]. According to the latest recommendations of ESMO, NCCN and the American
Brachytherapy Society, brachytherapy should be used
in the case of localized forms of prostate cancer,
in the absence of metastases in regional lymph nodes
and distant organs [10, 11].
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Низькі показники ранньої та пізньої променевої токсичності в поєднанні з високим рівнем виживаності без
біохімічного прогресування визначили показання до
застосування високодозової брахітерапії для лікування
пацієнтів груп низького і проміжного прогнозу [12, 13].
Тепер розглядається можливість більш широкого
застосування високодозової БТ як самостійного методу лікування раку простати низького або проміжного
онкологічного ризику, оскільки дана методика відзначається меншими токсичними реакціями з ідентичними показниками виживаності [14, 15].
Проведене дослідження є, на наш погляд, новим
кроком до обґрунтування раціональності застосування
високодозової брахітерапії у групах хворих на рак
передміхурової залози не тільки проміжного, а й високого ризику (Глісон ≥ 7, сТ3). На користь такої точки зору
свідчать отримані нами низькі показники токсичності,
а також рівень дворічної безрецидивної виживаності.
Обґрунтуванням вибору нашої методики поєднанопроменевого лікування у хворих на РПЗ проміжного
та несприятливого прогнозу була можливість підведення на першому етапі високої дози опромінення
до передміхурової залози (15 Гр одноразово, що ізоефективно 70 Гр дистанційного опромінення за лінійноквадратичної моделі при співвідношенні α/β = 1,5),
з подальшим проведенням етапу ДПТ в режимі класичного фракціонування до СОД, ізоефективної 110–116 Гр.
Від виконання зовнішнього опромінення на першому
етапі відмовилися, позаяк у разі подальшого виконання
брахітерапії виникали технічні труднощі з імплантацією
голок унаслідок променевого фіброзу.
З огляду на викладене, дані нашого дослідження
узгоджуються зі сформованим останніми роками
консенсусом, яким рекомендовано при локалізованому
раку передміхурової залози проводити високодозову БТ
як самостійну опцію у випадку сприятливого прогнозу, а
також як буст до дистанційного опромінення у пацієнтів
із проміжним і несприятливим прогнозом.
Проведений нами аналіз першого в Україні досвіту
брахітерапії високої потужності дози показав можливість її застосування в усіх групах онкологічного ризику
раку передміхурової залози з об’єктивно підтвердженим безпосереднім ефектом. При цьому, на відміну
від багатьох інших дослідників, нами використано
брахітерапію на першому етапі поєднаного променевого
лікування, що створювало умови для уникнення
технічних труднощів імплантації інтрад’юсерів та
тяжких променевих ускладнень.

Low rates of early and late radiation toxicity combined with high survival rate without biochemical progression have determined indications for the use of
high-dose brachytherapy for the treatment of patients
with low and intermediate prognosis [12, 13].
The possibility of wider use of high-dose BT as
an independent method of treatment of prostate cancer
of low or intermediate risk is now being considered,
as this technique is characterized by less toxic reactions
with identical survival rate [14, 15].
In our opinion, this study is a new step towards
substantiating the rationality of high-dose brachytherapy
in groups of patients with intermediate and high-risk
prostate cancer (Gleason ≥ 7, cT3). This point of view
is supported by low levels of early and late toxicity
which we have observed, as well as the level of two-year
recurrence-free survival.
The rationale for choosing our method of combined
radiation therapy in patients with prostate cancer with
an intermediate and unfavorable prognosis was the
possibility of applying at the first stage of a high dose
of radiation to the prostate (15 Gy once, which is isoeffective to 70 Gy of remote radiation in the linear-square
model, α/β ratio = 1,5), followed by the RRT stage in
the mode of classical fractionation to TFD, isoeffective
110–116 Gy. External irradiation wasn’t performed in the
first stage, because in the case of further brachytherapy
there were technical difficulties with the implantation
of needles due to radiation fibrosis.
In view of the above, the data of our study are consistent with the consensus formed in recent years, according to which it is recommended to conduct high-dose
BT in localized prostate cancer as a stand-alone option
in case of favorable prognosis, as well as the boost to
remote exposure in patients with intermediate and
unfavorable prognosis.
The analysis of the first ever HDR-brachytherapy
session in Ukraine showed the opportunity of its usage
in all groups of prostate cancer risk with objectively confirmed immediate effect. Moreover, in contrast with lots
of other researchers, we conducted brachytherapy in the
first stage of combined radiation therapy, which was
creating conditions for avoiding technical difficulties
of the implantation of endostates and severe radiation
complications.

ВИСНОВКИ

CONCLUSIONS

1. Використана нами практика комбінованого застосування спочатку внутрішньотканинного, а потім
дистанційного опромінення у хворих на рак передміхурової залози проміжного та високого ризику
продемонструвала високу ефективність брахітерапії
як першого етапу поєднаного променевого лікування,
що збігається із загальною тенденцією сучасної променевої терапії, спрямованої на збільшення дози,
підведеної до пухлини, з одночасною мінімізацією
променевого навантаження на навколишні тканини.
2. Проведення HDR-брахітерапії у плані поєднаного
променевого лікування у хворих на локалізований
рак передміхурової залози дає можливість підводити
до пухлинного об’єму високі дози опромінення без
посилення променевої токсичності.

1. We used the method of combined usage of,
at first, intratissue and then external beam radiation
in patients with prostate cancer of intermediate and
high risk which showed high effectiveness of brachytherapy as the first stage of combined radiation therapy.
It also fits the general trend of modern radiation therapy aimed at increasing the dose applied to the tumor,
while minimizing the radiation load on the surrounding tissues.
2. Conducting HDR brachytherapy in terms of combined radiation therapy in patients with localized
prostate cancer makes it possible to bring high doses
of radiation to the tumor volume without increasing
radiation toxicity.
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Prospects for further research

Підвищення ефективності променевого лікування хворих
на РПЗ за рахунок високопотужної брахітерапії різними
режимами. Аналіз віддалених результатів протипухлинного
лікування (загальної виживаності) та пізніх променевих
ушкоджень після поєднаної променевої терапії. Вивчення
можливості використання брахітерапії у хворих на РПЗ при
біохімічному рецидиві.

Improving the effectiveness of radiation therapy for patients
with prostate cancer due to high dose rate brachytherapy with
different modes. Analysis of long-term results of antitumor treatment (overall survival) and late radiation injuries after combined
radiation therapy. Study of the possibility of using brachytherapy
in patients with prostate cancer in biochemical recurrence
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Оригінальні дослідження

Актуальність. Судинні захворювання головного мозку (ГМ), що призводять до
енцефалопатичних розладів – значима медико-соціальна проблема. Основним
клінічним інструментом діагностики когнітивних порушень є нейропсихологічне
тестування (НПТ). Недоліками такого тестування є надто велика кількість різних
тестів, які застосовуються у клінічних закладах, що вкрай ускладнює співставлення
даних; при моніторингових дослідженнях пацієнти мають можливість навчатися
відповідям і в подальшому вільно чи невільно спотворювати результати; також
існує можливість необ’єктивного впливу на результати досліджень і з боку лікаря,
що проводить тестування. Тому розробка методик оцінки нейропсихологічного та
когнітивного стану пацієнтів на основі об’єктивних даних є актуальною задачею. Крім
того, на даний час залишаються не зовсім вирішені питання, які сегменти головного
мозку прямо чи опосередковано впливають на ту чи іншу когнітивну функцію.
Мета роботи – розробити методику оцінки показників нейропсихологічного тестування хворих на атеросклеротичну гіпертензивну енцефалопатію (АТГЕ) на основі
даних однофотонної емісійної комп’ютерної томографії (ОФЕКТ) з перфузійними
радіофармпрепаратами (РФП).
Матеріали та методи. Проаналізовано дані НПТ та ОФЕКТ 20 пацієнтів з клінічним
діагнозом атеросклеротична гіпертензивна енцефалопатія. Основними методиками
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НПТ були тести: Монтгомери – Асберга (MADRS), тривоги Гамільтона (HARS),
Шу́льте (SchulteTable), О. Лурія (O. Luria). Томографічні зображення ГМ були отримані
на гамма-камері «E. Cam» (Siemens) з використанням перфузійного ліпофільного
радіофармпрепарату (РФП) 99mTc-гексаметилпропіленаміноксимом (99mTc-ГМПАО).
Обробка та аналіз сцинтиграфічних зображень проводились в оригінальному
програмному забезпеченні «ScintiBrain», що реалізовано в середовище Matlab-2018.
Кількісними характеристиками накопичення та просторового розподілення РФП
в ГМ були: питоме накопичення РФП (Upt) та параметр внутрішньопівкульової
симетрії (ВПС) перфузії в сегментах ГМ. На основі машинного навчання, який
за своєю суттю можна віднести до регресійних методів, дані НПТ співставлялись
з відношеннями Upt та ВПС між різними сегментами мозку.
Результати та їх обговорення. У результаті машинного навчання із 190 відношень
Upt та ВПС між різними сегментами ГМ з показниками НПТ були виділені
відношення, найбільш інформативні з точки зору регресійного аналізу. Незалежність
Upt та ВПС дає можливість підвищити точність розрахунків показників НПТ
шляхом алгебраїчного усереднення розрахунків за відношеннями Upt та ВПС.
Результати машинного навчання як за значеннями Upt, так і ВПС, мали один порядок
кореляційних зав’язків та середньоквадратичну похибку з тестами.
Коефіцієнт кореляції лінійної апроксимації значень між даними ОФЕКТ та НПТ
знаходився в межах 0,75–0,93 (p < 0.01), що відповідало середній відносній похибці
розрахунків показників тестів від 7–22%.
Висновки. Вперше розроблено методику кількісної оцінки нейропсихологічного
та когнітивного стану пацієнтів на основі об’єктивного методу дослідження, а саме
ОФЕКТ. Відносна похибка розрахунків еквівалентних значень НПТ знаходиться
в межах 7–22%. При цьому показано, що нейропсихологічний та когнітивний стан
пацієнтів, зокрема хворих на АТГЕ за аналізом ефективної перфузії ГМ відповідає не
один конкретний сегмент мозку, а ансамбль з трьох взаємовідношень накопичення
РФП виділених певних зонах інтересу. Наявність достатньо високої кореляції між
даними НПТ та показниками питомого накопичення РФП і ВПС в сегментах ГМ
свідчить, що нейропсихологічний та когнітивний стан пацієнта залежить не тільки від
інтенсивності накопичення РФП в мозку, а і від просторового його розподілення.
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Оригінальні дослідження

Background. Vascular diseases of the brain, which lead to encephalopathy, are
a significant medical and social problem. The main clinical tool for diagnosing cognitive
impairments is a neuropsychological testing. Its disadvantages are a big number of
different tests, which are used in clinical institutions, and thus, make it extremely
complicated to compare the data; in monitoring studies, patients can learn answers,
which somewhat distorts the results; there is also a possibility of a non-objective doctor’s
impact on the results of the conducted test. Therefore, the development of methods for
assessing the neuropsychological and cognitive state of patients based on objective data
is an urgent task. Besides, to this date, it is not completely known which segments
of the brain directly or indirectly affect this or that cognitive function.
Purpose – to develop a methodology for assessing the scores of neuropsychological
testing (NPT) in patients with atherosclerotic hypertensive encephalopathy (ATHE) based
on data from single-photon emission computed tomography (SPECT) with perfusion
radiopharmaceuticals (RPh).
Materials and Methods. NPT and SPECT data of twenty patients with clinical
diagnosis of atherosclerotic hypertensive encephalopathy were analyzed. The principal
scales used during the study were the following: Montgomery – Asberg Depression
Rating Scale (MADRS), Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS), Schulte Table, O. Luria.
Tomographic images of the brain were obtained on the gamma camera
«E. Cam» (Siemens) using perfusion lipophilic radiopharmaceutical 99mTc-hexamethylpropyleneamineoxime (99mTc-HMPAO). Processing and analysis of the scintigraphic
images were conducted in the original software «ScintiBrain», which is implemented
in the Matlab-2018 environment. The quantitative characteristics of accumulation and
spatial distribution of RPh in the brain were: specific accumulation of RPh (Upt) and
parameter of intrahemispheric symmetry (IHS) of perfusion in the brain segments.
Based on machine learning method, which can be attributed to regression methods, NPT
data were compared with the ratio of Upt and IHS between different segments of the brain
Results. As a result of the analysis (machine learning) of 190 Upt and IHS ratios between
different segments of the brain with NPT values, the most informative ratios in terms
of regression analysis were highlighted. The independence of Upt and IHS makes
it possible to increase the accuracy of calculations of NPT values by algebraic averaging
of calculations by Upt and IHS ratios.
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Machine learning results by both Upt and IHS values had one order of correlation
and a mean squared error in the tests.
The correlation coefficient of linear approximation of values between the SPECT and
NPT data was in the range of 0.75–0.93 (p < 0.01), which corresponded to the average
relative error in calculations of test values from 7–22%.
Conclusions. For the first time, a method of quantitative assessment of the neuropsychological and cognitive state of patients was developed on the basis of an objective
research method, namely SPECT. The average relative error in calculations of equivalent
values of NPT was in the range of 7 – 22%. At the same time, it was shown that the
neuropsychological and cognitive state of patients, in particular patients with ATHE,
according to the analysis of effective brain perfusion, didn’t correspond to one specific
segment of the brain, but instead to a group of three interrelations of RPh accumulation
in the highlighted regions of interest. The presence of a sufficiently high correlation
between the NPT data and the indicators of the specific accumulation of RPh and
the IHS in the brain segments showed that the neuropsychological and cognitive state
of the patient depended not only on the level of accumulation of RPh in segments,
but also on its spatial distribution.
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ВСТУП

INTRODUCTION

Судинні захворювання головного мозку (ГМ), що
призводять до енцефалопатичних розладів, є значимою
медико-соціальною проблемою. Вважається, що до
найбільш вагомих факторів, які призводять до нейропсихологічних та когнітивних змін, є хронічні порушення
кровообігу центральної нервової системи, артеріальна
гіпертензія, атеросклероз, цукровий діабет, кардіологічна патологія, патології крові та ін. [1]. При цьому, під
час прогресування хвороби спостерігаються дифузні
та вогнищеві зміни мозку [2, 3]. Високоінформативним
методом діагностики порушень гемодинаміки при
таких змінах є однофотонна емісійна комп’ютерна
томографія (ОФЕКТ) [4–6]. Однак, слід враховувати,
що гіпертензивна енцефалопатія – це не тільки вогнищеві зміни тканин мозку. Порушення мікроциркуляції
крові та відповідної церебральної функції спостерігаються у мозку в цілому [7–9].

Vascular diseases of the brain, which lead to
encephalopathy, are a significant medical and social
problem. The most significant factors that cause neuropsychological and cognitive changes are thought to be:
chronic blood circulation disorder of central nervous
system, arterial hypertension, atherosclerosis, diabetes
mellitus, cardiac pathology, blood pathologies, etc. [1].
At the same time, diffuse and focal changes in the brain
are observed during the progression of the disease [2, 3].
In such cases, single-photon emission computed tomography (SPECT) is a high-informative method for
diagnosing the hemo-dynamic disorders [4 – 6]. However,
it should be taken into account that hypertensive
encephalopathy is not only focal changes in the brain
tissues. The disruption of blood microcirculation and
respective cerebral functions are observed in the brain
in general [7 – 9].
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Церебральна ОФЕКТ рекомендована пацієнтам
з енцефалопатіями для оцінки поширеності ураження ГМ. При виявленні вогнищевих змін таке
дослідження стає показовим в оцінці ефективності
терапії та нормалізації ефективної перфузії. Також
перфузійні зображення ОФЕКТ ГМ є інформативними
і при додементних розладах [10]. Так в [10] відмічається статистичний взаємозв’язок між показниками
накопичення радіофармпрепарату (РФП) в структурнофункціональних блоках за О. Лурія з типом додиментних когнітивних розладів.
Основним клінічним інструментом діагностики
когнітивних порушень є нейропсихологічне тестування (НПТ) [11, 12]. Хоча, слід відзначити й можливості електроенцефалографії [13]; інтенсивно розвиваються методики функціональної магнітно-резонансної
томографії (фМРТ), які дають можливість оцінити
конективності мозку – сумісність компонентів системи,
їх синхронізації [14]. Недоліками НПТ є надто велика
сукупність різних тестів, які використовуються в клінічних закладах, що вкрай ускладнює співставлення
даних; при моніторингових дослідженнях пацієнти
спроможні навчитися надавати свідомо чи несвідомо
неправильні відповіді й спотворити результати тестів.
Крім того, всі тести, навіть якщо вони спрямовані на
діагностику конкретної когнітивної функції, так чи
інакше активують цілий спектр різних груп нейронів, які
«опосередковано» залучаються до процесів. Іншими
словами, НПТ не дозволяє об’єктивно визначити фізіологічно-обумовлені причини когнітивних змін. Тому
була поставлена задача оцінити можливість кількісної
оцінки когнітивних порушень, що еквівалентні основним тестам НПТ, на основі аналізу зображень ОФЕКТ
ГМ з перфузійними препаратами.
Мета роботи – розробити методику оцінки показників нейропсихологічного тестування хворих з
АТГЕ на основі даних ОФЕКТ з перфузійними радіо99m
фармпрепаратами,
зокрема
з
Tc-гексаметилпропіленаміноксимом (99mTc-ГМПАО).

Cerebral SPECT is recommended for patients with
encephalopathy for assessing the brain lesion spread.
In cases of focal changes, this examination becomes
demonstrative in assessment of the efficacy of the therapy
and normalization of effective perfusion. Perfusion CT
images of the brain are also informative in the cases
of predementia disorders [10]. Indeed, in [10] statistical
connection between the indicators of radiopharmaceutical
(RPh) accumulation in structural functional blocks
according to O. Luria and the type of predementia cognitive
disorders are observed.
The main clinical tool for diagnosing cognitive
impairments is a neuropsychological test (NPT) [11, 12].
But the possibilities of electroencephalography are also
worth mentioning [13], as well as rapidly developing
methods of functional MRI, which make it possible to
estimate the brain connectivity – compatibility of system
components, their synchronization [14]. The disadvantages of NPT are a too big number of different tests,
which are used in clinical institutions, and thus, make it
extremely complicated to compare the data; in monitoring
studies, patients can learn answers, which somewhat
distorts the results. Moreover, no matter if the test is
aimed at diagnostics of a certain cognitive function, all of
them somehow activate the whole range of different
groups of neurons which get «indirectly» involved in the
processes. In other words, NPT doesn’t allow physiologically caused reasons of cognitive changes to be
determined. Therefore, we set a task of estimating the
possibility of quantitative assessment of cognitive
impairmens which are equivalent to the main NPT
on the basis of the analysis of SPECT brain images
with perfusion radiopharmaceuticals.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

MATERIALS AND METHODS

Пацієнти
Було обстежено 20 пацієнтів віком 45 – 60 років
з діагнозом атеросклеротична гіпертензивна енцефалопатія (АТГЕ) ІІ стадії з тривалістю захворювання
9 ± 4,2 років. Середній вік обстежених становив
53,1 ± 2,5 року. Діагноз встановлювався з урахуванням характеристики клініко-неврологічного синдрому
відповідно до класифікації судинних захворювань
головного мозку, рекомендованої МКБ-10. Всім хворим
проводили такі дослідження: клініко-неврологічне обстеження в динаміці, нейропсихологічне тестування,
оцінювали артеріальний тиск за даними добового моніторингу, магнітно-резонансну томографію ГМ, ультразвукове дуплексне сканування судин голови і шиї,
лабораторні дослідження, ОФЕКТ головного мозку.

Patients
20 patients aged from 45 to 60 years with stage 2 ATHE
were examined. The disease duration was 9 ± 4,2 years
and the average age of the patients – 53,1 ± 2,5 years.
The diagnosis was established, taking into account
the characteristics of clinical neurological syndrome
according to the classification of vascular diseases of
the brain, recommended by ICD-10. Every patient underwent the following examinations: a clinical neurological
dynamic examination, a neuropsychological test, magnetic
resonance imaging of the brain, ultrasound duplex
scanning of head and neck vessels, laboratory examinations, brain SPECT imaging. Arterial pressure was
assessed according to the data of daily monitoring.

Нейропсихологічне тестування
У відповідності до мети в роботі співставляються
дані ОФЕКТ з такими методиками НПТ:
– MADRS – шкала Монтгомері–Асберга для оцінки
депресії (Montgomery–Asberg Depression Rating Scale);

Neuropsychologic testing
In accordance with the purpose of the work the SPECT
data were correlated with the following NPT methods:
– MADRS (Montgomery–Asberg Depression Rating
Scale) – a scale for measuring the severity of depression;

Оригінальні дослідження

Objective – of the study was to develop methodology
for assessing the scores of NPTs in patients with atherosclerotic hypertensive encephalopathy (ATHE) based on
data from SPECT with perfusion radiopharmaceuticals,
in particular with 99mTc-hexamethylpropyleneamineoxime
(99mTc-HMPAO).
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– HARS – шкала тривоги Гамільтона (The Hamilton
Anxiety Rating Scale) – клінічна рейтингова шкала,
призначена для оцінки тривожних розладів пацієнта;
– таблиці Шу́льте (Schulte Table) – дослідження швидкості переключення уваги, працездатності. Методика дослідження передбачає виконання п’ятьох тестів Шу́льте,
що дозволяє прослідкувати вплив втоми на увагу. Тому,
крім результатів безпосереднього окремого тестування
(Sh1, Sh2, Sh3, Sh4, Sh5) розраховувався узагальнений
показник – середнє значення балів тестів (Shav);
– методика запам’ятовування десяти слів за
О. Лурія (O. Luria) – спрямована на визначення об’єму
короткочасної і відстроченої пам’яті. Цей тест також
передбачає дослідження впливу втоми на результат,
тому тестування виконувалось сім разів поспіль
(L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7). В якості узагальненого показника
оцінки пам’яті використовували сумарне значення балів
(кількості слів, що запам’ятав пацієнт) всіх тестів (L∑7).
З метою інтегральної кількісної оцінки рівня когнітивних порушень використовували узагальнений показник тесту Шульте – Лурія (G1) і MADRS – HARS (G2) [15]:

– HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale) – a clinical
rating scale for measung the severity of anxiety symptons
in patients;
– Schulte Table – an attention switching test, performance capability. This method consists of five Schulte tests
which allow the influence of fatigue on the attention to be
observed. Therefore, along with the results of immediate
separate testing (Sh1, Sh2, Sh3, Sh4, Sh5), the generalized
value – the average score of the tests (Shav) was calculated;
– O. Luria’s 10-word memory test. It is aimed at
estimating the volume of short-term and long-term
memory. This test includes the examination of fatigue
influence on the result, so it was performed seven consecutive times (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7). The total score
value (a number of words, remembered by a patient)
of all the tests (L∑7) was used as a generalized indicator
of memory assessment.
For the purpose of integral quantitative assessment of
the degree of cognitive impairments, the generalized indicator of Schulte-Luria test (G1) and MADRS - HARS (G2)
was used [15]:

( Sh / Sh0 ) 2 + ( L0 / L) 2 ,

(1)

=
G1

( Sh / Sh0 ) 2 + ( L0 / L) 2 ,

(1)

MADRS 2 + HARS 2 ,

(2)

=
G2

MADRS 2 + HARS 2 ,

(2)

=
G1

=
G2

де Sh – середній час проходження пацієнтом тестів
Шульте, Sh0 – ідеалізований час проходження тестів
Шульте (30 с), L∑7 – сумарна кількість слів, що запам’ятав
пацієнт за сім тестів Лурія, L0 – ідеалізована кількість
слів, що повинен запам’ятати пацієнт за сім тестів Лурія
(70 слів), MADRS і HARS – бальна оцінка відповідних тестів.
Пацієнти проходили також НПТ за методиками:
– MMSE – Коротка шкала оцінки психічного статусу
(Mini-Mental State Examination)
– FAB – Тест батарейної лобної дисфункції (Frontal
Assessment Batter), що розроблений для виявлення
деменції з переважним ураженням лобних часток чи
підкіркових утворень мозку. Відмітимо, що за даними
ОФЕКТ далеко не завжди спостерігались достовірні
ознаки зміни перфузії цих часток;
– ТБН – тест балансування на одній нозі;
– HADS – Госпітальна шкала тривоги та депресії
(Zigmond A.S. і Snaith R.P.). Шкала розроблена для
виявлення та оцінки тяжкості депресії і тривоги;
– CLOCK – тест малювання годинника – хворого
просять намалювати годинник. Тест використовується
для диференціальної діагностики деменції лобового
типу і при ураженні підкоркових структур від альцгеймерівського.
Однак останні тести були критеріями формування
групи хворих, тому регресійний аналіз між даними
тестами та зображеннями ОФЕКТ малоінформативний
та непредставлений в даній роботі.
Узагальнені характеристики пацієнтів за зазначеними
даними НПТ наведено в табл. 1.

where Sh is average time of Schulte test completion by
the patient, Sh0 is an ideal time of Schulte test completion
(30 s), L∑7 is a total number of words, remembered by
the patient in seven Luria tests, L0 is an ideal number
of words that the patient shoud remember in 7 Luria tests
(70 words), MADRS and HARS – the score of respective tests.
The patients also underwent NPT according to the
following methods:
– MMSE (Mini-Mental State Examination);
– FAB (Frontal Assessment Batter), which was
developed for detecting dementia with prevalent disorders
of frontal lobe or subcortex of the brain. According to the
SPECT data, the adequate signs of perfusion change in
these lobes weren’t always observed;
– Single Leg Stance Test;
– HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale), which
was developed by Zigmond A.S. and Snaith R.P to detect
and measure the severity of depression and anxiety;
– CLOCK – the clock-drawing test in which the patient
is asked to draw a clock. The test is used for differential
diagnosis of dementia of frontal lobe and in the cases of
disorders of subcortex structures – of Alzheimer’s disease.
However, the latter tests were the criteria for the
formation of the group of patients, therefore regression
analysis between these tests and SPECT image is uninformative and is not presented in this work.
General characteristics of the patients according to
the mentioned NPT data are given in Table 1.

ОФЕКТ зображення
Сцинтиграфічні дослідження ГМ проводили на
гамма-камері «E. Cam» (Siemens) з коліматором LEHR
через 15–20 хвилин після введення 99mTc-ГМПАО.
Томографічне дослідження включало збір 128 проекцій
для матриці 128×128 (3 пацієнти) або 64 проекції для
матриці 64×64 (17 пацієнтів); введена активність РФП
становила 740 МБк.

SPECT images
Scintigraphic examinations of the brain were performed
on the gamma camera «E. Cam» (Siemens) with LEHR
collimator 15–20 minutes after 99mTc-HMPAO administration. Tomographic examination included the collection of
128 projections for 128×128 matrix (3 patients) or 64 projections for 64×64 matrix (17 patients); the injected radiopharmaceutical activity amounted to 740 MBq.

Оригінальні дослідження
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Таблиця 1. Загальна характеристика хворих на АТГЕ за даними НПТ
Table 1. General characteristics of the patients with ATHE according to NPT data
Тест
Test

Середні значення M ± s [діапазон значень], бали
Average values M ± s [range of values], score

Тест
Test

Середні значення M ± s [діапазон значень], бали
Average values M ± s [range of values], score

MADRS

13.70 ± 7.60 [2 ÷ 30 ]

HARS

18.91 ± 8.56 [5 ÷ 40 ]

L1

4.46 ± 1.03 [2 ÷ 7]

Sh1

55.04 ± 9.03 [40 ÷ 80]

L2

5.30 ± 1.05 [3 ÷ 7]

Sh2

55,94 ± 9,96 [34 ÷ 78]

L3

5.80 ± 1.22 [3 ÷ 9]

Sh3

57,89 ± 8,87 [40 ÷ 79]

L4

6.11 ± 1.25 [4 ÷ 9]

Sh4

56.79 ± 9.72 [42 ÷ 85]

L5

6.30 ± 1.13 [4 ÷ 9]

Sh5

56.77 ± 9.98 [40 ÷ 85]

L6

6.11 ± 0.99 [4 ÷ 8]

Shav

56.49 ± 7.97 [42 ÷ 76.4]
26.02 ± 0.12 [25 ÷ 27]

L7

4.02 ± 0.86 [3 ÷ 6]

MMSE

L∑

38.11 ± 5.41 [26 ÷ 51]

CLOCK

8.62 ± 0.57 [7 ÷ 9]

G1

2.67 ± 0.29 [2.17 ÷ 3.24]

TBN

3.93 ± 0.74 [2 ÷ 6]

G2

23.64 ± 9.88 [5 ÷ 48.83]

FAB

16.83 ± 1.58 [13 ÷ 18]

Обробка та аналіз зображень проводились у середовищі Matlab-2018 у додатку, розробленому авторами «ScintiBrain» з інтерфейсом для користувача [16].
Основними розрахунковими параметрами були
внутрішньопівкульова симетрія (ВПС) мозку (q) [17] у
сегментах ГМ, та питоме накопичення РФП у сегментах:
1, 2 – Lobusfrontalis (R, L),
3, 4 – Lobusparietalis (R, L),
5, 6 – Lobusoccipitalis (R, L),
7, 8 – Lobusinsularis (R, L),
9, 10 – Lobustemporalis (R, L),
11, 12 – Nucleus (R, L),
13, 14 – Thalamus (R, L),
15, 16 – Cerebellum (R, L),
17, 18 – Pons (R, L),
19, 20 – Hemisphere (півкулі ГМ, виключаючи
мозочок) (R, L),
де R, L –індекси приналежності зоні інтересу (ЗІ) до
правої чи лівої півкулі відповідно.
Питоме накопичення РФП у заданому сегменті (Upt)
розраховувалось як відношення абсолютної кількості
зареєстрованих гамма-імпульсів в зоні інтересу (Q)
до її об’єму (V) в см3:
(3)
Upti = Qi Vi ,

Processing and analysis of the images were conducted
in Matlab-2018 environment in the application with the user
interface, created by the «ScintiBrain» developers [16].
The main calculation parameters were intrahemispheric
symmetry (IHS) of the brain (q) [17] and specific accumulation of RPh in the brain segments:
1, 2 – Lobus frontalis (R, L),
3, 4 – Lobus parietalis (R, L),
5, 6 – Lobus occipitalis (R, L),
7, 8 – Lobus insularis (R, L),
9, 10 – Lobus temporalis (R, L),
11, 12 – Nucleus (R, L),
13, 14 – Thalamus (R, L),
15, 16 – Cerebellum (R, L),
17, 18 – Pons (R, L),
19, 20 – Hemisphere (hemisphere of the brain, excluding the cerebellum) (R, L),
where R, L are the indexes of relation to the regions of
interest (ROI) of the right or left hemisphere respectively.
Specific accumulation of RPh in a given segment (Upt)
was calculated as ratio of absolute value of registered
gamma-impulses in the region of interest (Q) to its
volume (V) in cm3:
(3)
Upti = Qi Vi ,

де індекс i – порядковий номер сегментів ГМ (зони
інтересу).
На відміну від показника ВПС, що зазначено та
описано в публікаціях [12], в даній роботі для підвищення стійкості (зменшення варіабельності) розрахунку
відповідного показника використовувалось нормування
значення q:

where index i is an ordinal number of the brain segments
(regions of interest).
Unlike the IHS value, which is mentioned and described in the publications [12], for increasing the stability
(reduction in variability) of the calculation of respective
parameter, normalization of the q value was used in
this work:

qiV =

qi
,
(V19 + V20 )Vi

(4)

qiV =

де i – порядковий номер сегментів ГМ (ЗІ); індекси «19»
та «20» відповідають лівій та правій півкулям.
Використання нормування (3) та (4) дозволило
зменшити варіабельність розрахунків вихідних даних:
Upt – з 5–10% до 3–7%, q – з 5–17% до 5–8%.
Ці варіабельності були оцінені на основі обробки
сцинтиграфічних зображень пацієнтів п’ять разів
без застосування автоматичного вибору параметрів
згладжування та просторової орієнтації ГМ, застосовувався експертний метод оцінки якості попередньої
обробки зображень.
Зазначимо, що на перших етапах дослідження
замість показника Upt використовувались значення
Оригінальні дослідження

qi
,
(V19 + V20 )Vi

(4)

where i is an ordinal number of the brain segments (ROI);
indexes «19» and «20» are the right and the left hemisphere respectively.
The use of normalization of (3) and (4) permitted
variability of the output data calculations to be reduced:
Upt – from 5 – 10% to 3 – 7%, q – from 5 – 17% to 5 – 8%.
These variabilities were estimated according to the processing of scintigraphic images of the patients five times
without automatic smoothing parameters selection and
spatial orientation of the brain; an expert method for
assessing the quality of prior image processing was used.
It should be noted that at first stages of the research,
instead of Upt, the value of volume of cerebral blood
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ОМК за методиками розрахунку Лассена та за розробленим авторами методом [18, 19]. Однак, зазначені
методи базуються на розрахунку співвідношення
накопичення РФП в ЗІ до мозочка чи головного мозку в
цілому. Тому, використання ОМК як базисного показника
для реалізації наведеного в даній роботі метода
недоцільно, оскільки потребує додаткових розрахунків
зі своїми похибками. Особливо це стосується ОМК
за методом Лассена, тому що в даному випадку, як
референтна зона, використовується накопичення РФП
у ЗІ «мозочок», яка має низькі кореляційні взаємозв’язки
з даними НПТ.

flow which was calculated by Lassen’s method and the
method developed by the authors, was used [18, 19].
However, the mentioned methods are based on calculating the ratio of RPh accumulation in ROI to the cerebellum
or the brain. Therefore, using volume of cerebral blood
flow as a basic value for implementation of the method
given in this work, is not relevant since it requires additional
calculation with its errors. In particular, Lassen’s method
of calculating volume of cerebral blood flow is irrelevant,
because in this case RPh accumulation in ROI «cerebellum» which have low correlation relationships with
NPT data, is used as a reference zone.

Методика співставлення даних ОФЕКТ з НПТ
На основі розрахованих значень накопичення РФП
та ВПС у ЗІ для кожного пацієнта будувалася трикутна
матриця співвідношень значень Upt та q між сегментами ГМ:

Method for comparing SPECT and NPT data
Based on the calculated values of RPh accumulation
and IHS in ROI, a triangular matrix of ratios of Upt to q values
between the brain segments was built for every patient:

U kUpt ≡ U iUpt
,j ≡
і

q
k

U
U

Upt
i
Upt
j

для значень Upt
and

q
i, j

U ≡ U ≡ qi − q j для значень ВПС

=i 1...(n − 1), j= (i + 1)...n

=i 1...(n − 1), j= (i + 1)...n

n – number of ROI (n = 20); k – ordinal number of ratio;
N – total number of ratios (for n = 20 N = 190):

n – кількість ЗІ (n = 20);k – порядковий номер відношення;
N – загальна кількість відношень (для n = 20 N = 190):

N=

(n − 1)
N=
n .
2

where x is SPECT data, y is the result of a certain test,
a, b are equation approximation coefficients.
As a result of analyzing and comparing the ratios of
SPECT values to NPT data, the scatterograms, in which
correlation coefficients (R) between the approximation
curve and values on the scatterogram were maximal, were
highlighted. Thus, the search for the most optimal combinations of SPECT values that characterizes neurocognitive
condition of the patients can be classified as regressional
method of machine learning.
SPECT data represented relations of I, II, III and IV
order, where
– relations of I order – proximate values of the matrices
of ratios for Upt or IHS:
xkI = U k ;

де x – дані ОФЕКТ, y – результати того чи іншого тесту
НПТ, a, b – коефіцієнти рівняння апроксимації.
У результаті перебору та порівняння всіх відношень показників ОФЕКТ з даними НПТ було виділено
ті скатерограми, де коефіцієнти кореляції (R) між
кривою апроксимації і значеннями на скатерограмі
були максимальними. Таким чином, пошук найбільш
оптимальних комбінацій показників ОФЕКТ, що
характеризує нейрокогнітивний стан пацієнта, можна
віднести до регресійних методів машинного навчання.
При цьому дані ОФЕКТ представляли собою
відношення I, II, III і IV порядку, де
– відношення I порядку – безпосередні значення
матриць відношень для Upt чи ВПС:
xkI = U k ;

– relations of II order – the geometric mean between
Uk and Uk+z:

– відношення II порядку – геометричне середнє між
Uk та Uk+z:

=
x

=
k
де

(U k )

=
xkzII

+ (U k + z ) ,
2

=
k
where

z (k + 1)..N ;
1..N − 1 ; =

x =

k
де=

(U k )

2

2

k
where=

(k 1)..( N − 1) , =
1..N − 2 , z =+
v ( z + 1)..N .
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2

+ (U k + z ) ,
2

z (k + 1)..N ;
1..N − 1 ; =

III
xkzv
=

+ (U z ) + (U v ) ,
2

(U k )

– relations of III order – the geometric mean between
Uk, Uk+z and Uk+v

– відношення III порядку – геометричне середнє між
Uk, Uk+z та Uk+v
III
kzv

(n − 1)
n .
2

After finding the matrices of ratios, scatterograms
between SPECT data and NPT results were built for
every patient. The obtained scatterograms were approximated by the line:
=
y ax + b ,

Після знаходження матриць відношень для кожного
пацієнта були побудовані скатерограми між даними
ОФЕКТ і результатами НПТ. Отримані скатерограми
апроксимувались прямою:
=
y ax + b ,

2

U kq ≡ U iq, j ≡ qi − q j for IHS values,

where i, j are ordinal numbers of ratios between ROI;

де i, j – порядковий номер відношення між ЗІ;

II
kz

U iUpt
for Upt values
U Upt
j

U kUpt ≡ U iUpt
,j ≡

48

(U k )

2

+ (U z ) + (U v ) ,
2

2

(k 1)..( N − 1) , =
v ( z + 1)..N .
1..N − 2 , z =+
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Також аналізувались значення відношень IV порядку:
IV
kzvm

x

=

(U k )

2

+ (U z ) + (U v ) + (U m )
2

2

The values of the relations of IV order were also
analyzed,

2

(U k )

IV
xkzvm
=

1..N − 3 , z =+
(k 1)..( N − 2) , v =
( z + 1)..( N − 1) ,
m= (v + 1)..( N ) .

k
де=

2

+ (U z ) + (U v ) + (U m )
2

2

2

(k 1)..( N − 2) , v =
( z + 1)..( N − 1) ,
k 1..N − 3 , z =+
where=

m= (v + 1)..( N ) .

Однак останні практично в усіх випадках не показали більш точні результати розрахунків показників
НПТ за даними ОФЕКТ в порівнянні з відношеннями
III порядку. Тому відповідні дані в роботі не представлені.

Nevertheless, the latter didn’t show more accurate
results of the calculation of NPT values according to
SPECT data than the relations of III order in most cases.
That’s why the respective data are not presented in
the study.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

RESULTS AND DISCUSSION

Після машинного навчання, тобто перебору всіх
відношень I–III порядку для питомого накопичення
РФП та ВПС в ЗІ й виділення найбільш інформативних
відношень між сегментами, були отримані лінійні
залежності між даними ОФЕКТ та НПТ з коефіцієнтами
кореляції (R) від 0,7 до 0,9. Для оцінки похибки та
стійкості розрахунків, всі сцинтиграфічні зображення
пацієнтів були оброблені повторно. Отримані дані
підставлялись у визначені апроксимаційні залежності.
Для підвищення стійкості та надійності розрахунків
машинне навчання виконувалось на ОФЕКТ даних
пацієнтів, що оброблялись двічі. Тобто вихідна таблиця
даних пацієнтів складалась не з 20 строк (загальна
кількість пацієнтів), а з 40. Валідація розрахунків
виконувалась на третьому варіанті обробки ОФЕКТ.
Відзначимо, що найбільш вагомими факторами обробки 3D зображень ОФЕКТ для наведеного в роботі метода розрахунку показників НПТ, які впливають на точність, є варіабельність якості фільтрації (згладжування)
зображень та, найбільш суттєво, точність сегментації.
У табл. 2 – 4 результати навчання для тестів пам’яті
та уваги за Лурія і Шульте наведені узагальнені дані,
що характеризуються показниками L∑7, Shav, G1 і G2.
Однак ці нейротести передбачають повторне виконання тестування (тест Лурія виконується 7 разів, Шульте –
5 разів). Багаторазове тестування дає можливість
оцінити нейрофізіологічні характеристики в деякій
динаміці та врахувати ефекти втоми та навчання
пацієнтів. Результати машинного навчання співставлення даних ОФЕКТ з даними НПТ показали, що за
показниками ВПС спостерігається монотонне підвищення коефіцієнта кореляції R апроксимації скатерограм для тестів Лурія за мірою збільшення номера
тесту, тоді як за показниками питомого накопичення
РФП значення R залишались статистично однаковими.
Для тестів Шульте спостерігалась протилежна ситуація: при підвищенні номера тесту монотонно збільшувалось значення R для показників Upt, тоді як за
показниками ВПС не спостерігався достовірний тренд.
Ці спостереження ілюструються на рис. 1.
Результати машинного навчання для показників

After machine learning, namely the analysis of
relations of I–III order for specific RPh accumulation
and IHS in ROI and selection of the most informative ratios
between segments, linear dependences between SPECT
and NPT data with correlation coefficients (R) from 0,7
to 0,9 were obtained. For assessing the error and stability
of calculations all the scintigraphic images of the patients
were processed for a second time. The obtained data
were inserted in the determined approximate dependencies. Machine learning was performed on SPECT of
these patients, processed twice to increase the stability
and reliability of the calculations. So, the final table of these
patients consisted of 40 columns (total number of patients)
instead of 20. The validation of calculations was performed
on the third variant of SPECT processing.
It should be noted that the most significant factors for
3D SPECT images processing for the given method of
calculation of NPT values which affect accuracy, are variability of filtering quality (smoothing) of the images and,
most importantly, the accuracy of the segmentation.
In Tables 2 – 4 the results of studying for Luria and
Schulte memory and attention tests are given. The data
are characterized by L∑7, Shav, G1 and G2 indicators.
However, these neurotests require repeated performance
(Luria’s test is performed 7 times, Schulte’s one – 5 times).
Repeated testing gives an opportunity to assess neurophysiological characteristics over time and take into
account influence of fatigue and studying on the patients.
The results of machine learning of comparing SPECT
data to NPT results showed that, according to IHS values,
a monotonous increase in correlation coefficient R of the
approximation of the scatterograms for Luria’s tests was
observed as the patient completed more tests, whereas
according to RPh accumulation values, R values remained
statistically similar. In Schulte’s tests the situation was
different: as the pation completed more tests, R value
monotonously increased for Upt indicators, whereas
according to IHS values, no reliable trend was observed.
These data are illustrated on Fig. 1.

показує вагомі значення коефіцієнтів кореляції R між

between the ratios of U
and U to NPT scores:
for the values of I order R was in the range of 0,38 – 0,71;
for the values of II order – 0,52 – 0,74; for the values
of III order – 0,60 – 0,78. So, with the increase in relation
order the reliability of approximation was also increasing.
Another observation concerned regions of interest
which can be different for various relation orders for
a separate NPT. It can be explained, first of all, by the

Upt

U Upt і U q наведені в табл. 2–3. Аналіз цих даних
Upt

Upt

q

показниками відношень U
і U та бальними оцінками НПТ: для показників І порядку R знаходилось в
межах 0,38-0,71; ІІ порядку – 0,52–0,74; ІІІ порядку –
0,60–0,78. Тобто з підвищенням порядку відношень
достовірність апроксимації теж підвищувалась. Інше
спостереження стосується зон інтересу, які для
різних порядків відношень для окремого тесту НПТ

Оригінальні дослідження

q

and U
The results of machine learning for U
values are given in Tables 2 and 3. The analysis of these
data showed significant correlation coefficient R values
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а/a
б/b
Рис. 1. Гістограми зміни коефіцієнта кореляції R лінійної апроксимації скатерограм між показниками відношень І порядку
в залежності від номера тесту О. Лурія (а) та Шульте (б):
– для показників ВПС,
– для Upt.
Достовірність для всіх наведених значень R за t-критерієм відповідала p < 0.05
Fig. 1. Histograms of the change of correlation coefficient R of linear approximation of the scatterograms between the values
of I-order relations depending on the number of the O. Luria’s (a) and Schulte’s (b) test:
– for IHS values,
– for Upt.
The reliability for all given R values according to t-criterion was p < 0.05
Таблиця 2. Результати машинного навчання за показниками ВПС
Table 2. Results of machine learning according to IHS values
Характеристика апроксимації
Approximation characteristics

Порядок відношення / Relation order
I

II

III

12976,89x + 9,17

8551,7x + 5,79

MADRS
Рівняння / Equation

2237,62x + 13,32

R

0,41

0,52

0,60

D, бали/score

5,54

5,18

5,11

ЗІ/ROI

7–8

6–10; 9–10

3–5;6–9;6–10
20884,61x – 8,2

HARS
13373,58x – 4,62

13686,41x – 5,83

R

Рівняння / Equation

0,71

0,74

0,78

D, бали/score

5,02

4,80

4,50

ЗІ/ROI

4–19

4–19; 6–10

6–10; 1–19;2–19

Shav
Рівняння / Equation

2701,78x + 71,71

–2056,09x + 74,76

–1835,7x + 75,7

R

0,42

0,57

0,62

D, бали/score

8,26

8,04

7,99

ЗІ/ROI

3–8

4–18; 8–10

4–18; 8–10; 4–8

11544,6x + 27,25

11867,44x + 26,76

L∑7
Рівняння / Equation

9329,86x + 30,37

R

0,47

0,62

0,65

D, бали/score

5,03

4,67

4,65

ЗІ/ROI

4–9

4–9;5–9

4–9; 5–9; 9–10

– 568,01x + 3,19

– 494,53x + 3,3

G1
Рівняння / Equation

– 539,13x + 3,1

R

0,38

0,58

0,63

D, бали/score

0,33

0,32

0,32

ЗІ/ROI

4–10

4–10; 6–9

4–10; 6–9; 1–15

13889,82x – 0,51

24178,24x + 0,93

17730,8x + 1,3

0,64

0,71

0,75

G2
Рівняння / Equation
R
D, бали/score

6,33

5,83

5,46

ЗІ/ROI

4–19

3–14; 6–10

1–6; 2–19; 3–5
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Таблиця 3. Результати машинного навчання за показниками Upt
Table 3. Results of machine learning according to Upt values
Характеристика апроксимації
Approximation characteristics

Порядок відношення / Relation order
I

II

III

79,78x – 53,53

71,45x – 83,24

76,24x – 115,16

0,58

0,67

0,73

MADRS
Рівняння / Equation
R
D, бали/score

4,78

4,35

4,02

ЗІ/ROI

8/17

8/11; 8/18

8/11; 8/13; 14/18

– 104,28x + 179,06

– 173,65 x + 325,66

HARS
Рівняння / Equation

78,62x – 61,81

R

0,48

0,57

0,67

D, бали/score

6,99

6,51

5,90

ЗІ/ROI

6/10

2/6; 17/19

2/6; 10/17; 17/19

126,95x - 128,01

112,82 x - 140,97

Shav
Рівняння / Equation

29,49x + 25,43

R

0,58

0,67

0,71

D, бали/score

7,47

6,81

6,44

ЗІ/ROI

4/15

4/14;174

4/14;10/19;14/19

L∑7
Рівняння / Equation

– 91,x + 130,08

79,52x – 83,37

148,19x – 234,31

R

0,46

0,53

0,64

D, бали/score

5,14

4,93

4,48

ЗІ/ROI

5/6

6/19;10/19

6/18; 10/20; 18/19

G1
2,88x – 0,04

3,17x – 1,58

3,86 x – 4,10

R

Рівняння / Equation

0,52

0,59

0,67

D, бали/score

0,30

0,28

0,26

ЗІ/ROI

4/6

4/14; 14/17

1/3;4/10;4/13

– 120,71x + 208,88

– 148,47x + 296,08

G2
Рівняння / Equation

83,55x – 51,51

R

0,50

0,61

0,65

D, бали/score

7,48

6,81

6,59

ЗІ/ROI

6/17

2/6; 17/19

2/3;3/6; 17/19

fact that one cognitive brain function can be characterized by different proportions of effective perfusion in
brain segments; secondly, correlation coefficient and
the quality of linear approximation of the measuring
points depends mostly on the range of their values, in
particular, on x-axis – SPECT data. When the relation
order increases, the range for optimal highlighted pairs
also extends; moreover, the pair of ROI, which was in the
lesser relation order didn’t always contribute to the
increase of respective range.
The data in Tables 2 and 3 show that results of machine
learning according to both values of ratios of RPh
accumulation and IHS values have the same R order
and a mean squared error D (the latter can act as a criterion for a credible interval). It indicates a similar diagnostic
value of quantitative criteria Upt and q. It should be
emphasiszed that Upt is a quantitave characteristic
of RPh accumulation in ROI, whereas q is mostly a characteristic of spatial distribution of RPh. The independence
of Upt and q makes it possible to increase the accuracy
of calculations of NPT values by algebraic averaging of
calculations by UUpt і Uq ratios. The result of this

можуть бути різними. Це пояснюється, по-перше, тим,
що одна і таж когнітивна функція ГМ може бути
охарактеризована різними співвідношеннями ефективної перфузії в сегментах ГМ; по-друге, коефіцієнт
кореляції та якість лінійної апроксимації точок виміру
залежить великою мірою від діапазону їх значень,
зокрема, по осі абсцис – даних ОФЕКТ. При збільшенні
порядку відношень збільшується цей діапазон для
оптимальних виділених пар; при цьому пара ЗІ, що
входила в менший порядок відношень, далеко не
завжди сприяла підвищенню відповідного діапазонну.
Дані в табл. 2 і 3 показують, що результати
машинного навчання як за значеннями відношень
питомого накопичення РФП, так і ВПС, мали один
порядок R та середньоквадратичну похибку D (останнє
може виступати як критерій довірчого інтервалу).
Це свідчить про приблизно однакову діагностичну
цінність кількісних критеріїв Upt та q. Тут слід підкреслити, що Upt є кількісною характеристикою накопичення РФП в ЗІ, а q більшою мірою є характеристикою
просторового розподілення РФП. Незалежність Upt
та q дає можливість підвищити точність розрахунків
Оригінальні дослідження
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показників НПТ шляхом алгебраїчного усереднення
розрахунків за відношеннями UUpt і Uq. Результат цього
усереднення наведено в табл. 4, де замість даних
ОФЕКТ, що використовувались при навчанні, були
взяті кількісні значення третього варіанту обробки сцинтиграфічних даних пацієнтів. Представлені результати
свідчать про досить високу кореляційну залежність
між даними ОФЕКТ та НПТ – R знаходиться в межах
0,75 – 0,93; середня відносна похибка знаходилась в
межах 7–22%. Графічне представлення результатів
машинного навчання відображено на рис. 2.

averaging is given in Table 4, where intead of SPECT
data, which were used in the learning, the quantitative
values of the third variant of scintigraphic data processing of the patients were used. The given results indicate
quite a high correlation dependence between SPECT
and NPT data – R is in the range of 0,75 – 0,93; the
average relative error – in the range of 7 – 22%. The graphic
demonstration of the results of machine learning are
shown in Fig. 2.

Таблиця 4. Оцінка якості розрахунку значень НПТ за даними ОФЕКТ при усередненні результатів навчання за ВПС і Upt
Table 4. Assessment of the quality of calculations of NPT values according to SPECT data
with averaging of the results according to IHS and Upt
НПТ / NPT

Коефіцієнт кореляції (R)
Correlation coefficient (R)

Середньоквадратична абсолютна похибка (D), бали
Mean squared absolute error (D), points score

MADRS

0,93 (p < 0.01)

2,35

HARS

0,79 (p < 0.01)

2,92

Shav

0,83 (p < 0.01)

4,78

L∑7

0,82 (p < 0.01)

3,16

G1

0,75 (p < 0.01)

0,19

G2

0,85 (p < 0.01)

3,09

Наведемо деякі пояснення розрахунку показників
НПТ за даними ОФЕКТ, зокрема, тесту MADRS:
1. У сегментах ГМ на основі ОФЕКТ зображень
розраховуються показники Upt та ВПС за формулами
(3) та (4).
2. У відповідності до табл. 2 і 3 для показників
ІІІ порядку розраховуються відношення та середньогеометричні їх значення:
– для ВПС:

(q3 − q5 )

xq =

2

+ (q 6 − q9 ) + (q 6 − q10 )
2

Here are some explanations of the calculation of NPT
values according to SPECT data, in particular, MADRS test:
1. In the brain segments, Upt and IHS values are
calculated by the formulas (3) and (4) on the basis of
SPECT images.
2. In accordance with Tables 2 and 3, for the values
of III order the ratios and their geometric mean values
are calculated:
– for IHS:

2

xq =

чи у відповідності з нумерацією ЗІ

(q
=
+ (q
+ (q

xq

Оцінка тесту
становитиме:

− qOccipitalis − R ) +

Occipitalis − L

− qTemporalis − R ) + .

Occipitalis − L

− qTemporalis − L )
за

xq

2

показниками

– для Upt:

(q
=
+ (q
+ (q

 Upt8   Upt8   Upt14 
 +


 +
 Upt11   Upt13   Upt18 

xupt =

2

Occipitalis − L

− qTemporalis − R ) + .

Occipitalis − L

− qTemporalis − L )

2

xupt =

2

 Upt Insularis − L   Upt Insularis − L   UptThalamus − R 

 +
 +
 .
 Upt Nucleus − R   UptThalamus − R   Upt Pons − L 

Оцінка тесту
становитиме:

MADRS

за

показниками

2

2

2

 Upt Insularis − L   Upt Insularis − L   UptThalamus − R 

 +
 +
 .
 Upt Nucleus − R   UptThalamus − R   Upt Pons − L 
SPECT
MADRS
=
76.24 xupt − 115.16
Upt

3. The averaged MADRS score equals:

=
MADRS SPECT

3. Усереднена оцінка MADRS становитиме:

1
( MADRSBOΠΦ CEKT + MADRSUptOΦ EKT ) .
2

.

1
( MADRSqSPECT + MADRSUptSPECT ) .
2

Thus, it can be concluded that, for the first time,
the method of quantitative assessment of the neuropsychological and cognitive state of patients was developed on the basis of an objective research method.
The accuracy of calculations can be significantly increased

Таким чином, можна вважати, що вперше розроблено
методику кількісної оцінки нейропсихологічного та
когнітивного стану пацієнтів на основі об’єктивного
Оригінальні дослідження

2

MADRS test score according to Upt values equals:

Upt

OΦ EKT
=
MADRS
76.24 xupt − 115.16 .
Upt

=
MADRS OΦ EKT

2

 Upt8   Upt8   Upt14 
 +


 +
 Upt11   Upt13   Upt18 
2

2

− qOccipitalis − R ) +

or in accordance with ROI numeration

чи у відповідності до нумерації ЗІ
2

2

2

2

2

2

xupt =

2
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Рис. 2. Скатерограми між бальними оцінками тестів НПТ та відповідними результатами машинного навчання за даними ОФЕКТ:
o – навчання за значеннями ВПС; × – навчання за Upt; • – усереднені результати навчання
й відповідні їм пунктирні лінії апроксимації
Fig. 2. Scatterograms between the scores of NPT tests and respective results of machine learning according to SPECT data:
o – learning according to IHS values; × – learning according to Upt; • – averaged results of the learning
and respective dotted lines of approximation

методу дослідження. Відзначимо, що точність розрахунків може бути суттєво збільшена за рахунок мінімізації суб’єктивної оцінки якості попередньої обробки
сцинтиграфічних зображень (в даній роботі ця операція
навмисно була загрублена, для оцінки похибки розрахунків з урахуванням не досить великої кількості
пацієнтів); підвищення точності сегментації 3D зображень ГМ; збільшення матриці проекційних кадрів ОФЕКТ
з 64 до 128.

by minimizing the subjective assessment of the quality
of prior processing of scintigraphic images (in our study
this examination was deliberately roughened for estimating the error of calculations taking into account a relatively small number of patients); by increasing the accuracy
of 3D segmentation of the brain images; by increasing
the matrix of SPECT project frames from 64 to 128.

ВИСНОВКИ

CONCLUSIONS

Вперше розроблено методику кількісної оцінки
нейропсихологічного та когнітивного стану пацієнтів на
основі об’єктивного методу дослідження, а саме ОФЕКТ.

For the first time, the method of quantitative assessment of the neuropsychological and cognitive state of
patients was developed on the basis of an objective
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Відносна похибка розрахунків еквівалентних значень
НПТ знаходиться в межах 7–22%. При цьому показано,
що за нейропсихологічний та когнітивний стан пацієнтів, зокрема, хворих на АТГЕ, за аналізом ефективної
перфузії ГМ, відповідає не один конкретний сегмент
мозку, а ансамбль з трьох взаємовідношень накопичення РФП у сегментах. Наявність достатньо високої
кореляції між даними НПТ та показниками питомого
накопичення РФП і ВПС у сегментах ГМ свідчить,
що нейропсихологічний та когнітивний стан пацієнта
залежить не тільки від інтенсивності накопичення РФП
в сегментах, а й від просторового його розподілення.
Для підвищення точності оцінки нейропсихологічного та когнітивного стану пацієнтів доцільно
максимально автоматизувати процес попередньої
обробки сцинтиграфічних даних, підвищити точність
сегментації 3D зображень та використовувати ОФЕКТ
з матрицями 128×128.

research method, namely SPECT. The relative error in
calculations of equivalent values of NPT was in the range
of 7 – 22%. At the same time, it was shown that the
neuropsychological and cognitive state of patients, in
particular patients with ATHE, according to the analysis of
effective brain perfusion didn’t correspond to one specific
segment of the brain, but instead to a group of three
ratios of RPh accumulation in the brain segments.
The presence of a sufficiently high correlation between
the NPT data and the indicators of the specific accumulation of RPh and the IHS in the brain segments showed
that the neuropsychological and cognitive state of the
patient depended not only on the level of accumulation
of RPh in segments, but also on its spatial distribution.
To increase the accuracy of assessment of the neuropsychological and cognitive state of the patients it is
appropriate to maximally automate the process of prior
processing of scintigraphic data, to increase the accuracy
of 3D segmentation of the brain images and to use
SPECT with 128×128 matrices.
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Prospects for further research

Розробка методики об’єктивізації оцінки зміни нейропсихологічного та когнітивного стану пацієнтів на основі даних ОФЕКТ.
Удосконалення програмного забезпечення обробки та аналізу
сцинтиграфічних даних.

Development of a method of objectification of the assessment of
changes in the neuropsychological and cognitive state of patients
on the basis of SPECT data.
Improvement of scintigraphic data processing and analysis
software.
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Актуальність. Період інтенсивного росту дітей супроводжується активними
змінами в архітектоніці кісткової тканини. Процеси накопичення кісткової маси
проходять на високому рівні. Адекватність цих процесів має залежність від
багатьох факторів, та, безумовно, в основі всіх процесів лежить генетична складова.
Експресія генів має вплив на всі процеси в організмі і кісткова тканина не виняток.
Поліморфізми BSML та Fokl гена VDR, який відповідає за активність рецепторів
клітини до вітаміну D, вивчається в асоціації з патологією кісткової тканини,
автоімунних захворювань, захворювань центральної нервової, серцево-судинної
та інших систем.
Мета роботи – визначення денситометричних особливостей структурно-функціонального стану кісткової тканини у дітей в період ростового стрибка з урахуванням
поліморфізмів BSML, FOKL гена VDR та рівня вітаміну D.
Матеріали та методи. Обстежено 205 дітей віком 9–17 років, які були розподілені
на групи в залежності від наявності ростового спурту (РС) та його інтенсивності.
Обстеження включало аналіз даних анамнезу, оцінку рівнів фізичного та статевого
розвитку, ультразвукову (QUS) та рентгенівську (DXA) денситометрію, визначення
рівня 25-(ОН)-D, молекулярну діагностику – визначення поліморфізмів BSML,
FOKL гена VDR.
Результати та їх обговорення. При проведенні ультразвукової денситометрії
зниження мінеральної щільності кісткової тканини (BMD) встановлено у 24 дітей (48,0%), Z-score – 1,8 ± 0,56 I групи; 28 дітей (60,87%), Z-score – 1,96 ± 0,27
II групи та 43 дітей (39,45%), Z-score – 1,68 ± 0,72 III групи. За допомогою DXA
було обстежено 32 дитини, у 18 з них (56,25%) діагностовано зниження BMD.
У дітей I групи, які мали знижену BMD, середній рівень вітаміну 25-(ОН)-D складав
39,04 ± 11,84 нмоль/л, тоді як у дітей з нормальною BMD – 42,43 ± 6,3 нмоль/л.
У дітей II групи, BMD у яких була знижена, середній рівень 25-(ОН)-D складав
45,68 ± 5,48 нмоль/л; при нормальній BMD – 45,47 ± 4,69 нмоль/л. Діти III групи
зі зниженою BMD мали середній рівень 25-(ОН)-D 36,73 ± 8,94 нмоль/л, з нормальною BMD – 42,91 ± 9,1 нмоль/л. При проведенні молекулярного дослідження
встановлено, що у 48,76% дітей не виявлено мутацій поліморфізму BSML
гена VDR, у 41,32% дітей виявлена гетерозиготна мутація, у 9,92% – гомозиготна
мутація. Не виявлено мутацію поліморфізму Fokl гена VDR у 27,81% дітей,
гетерозиготну мутацію мають 61,95% і гомозиготну – 10,24% дітей.
Висновки. Зниження мінеральної щільності кісткової тканини у дітей в період
ростового спурту зумовлене недостатністю або дефіцитом вітаміну D та генетичною
схильністю. Проте найбільш суттєвим чинником зниження BMD є саме відставання
процесів накопичення кісткової маси на тлі інтенсивного лінійного росту скелета.
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Background. The period of intensive growth in children is associated with active
changes in the bone tissue architecture. A high level of bone mass accumulations
was observed. Whether such processes are adequate depends on numerous factors,
however, all of them are based on a genetic component. Gene expression affects all
the processes in the body, including bone tissue. The BSML and Fokl polymorphisms
of the VDR gene responsible for the activity of cell receptors for vitamin D is studied
in association with bone pathology, autoimmune diseases, diseases of the central
nervous, cardiovascular and other systems.
Purpose – of the research is aimed at determining densitometric features of the
structural and functional condition of bone tissue in children during the growth spurt,
taking into account polymorphisms of BSML, FOKL gene VDR and vitamin D levels.
Materials and Methods. The examination covered 205 healthy children aged 9–17,
who were divided into groups depending on the presence or absence of growth spurt (GS)
and its intensity. The examination presupposed analysis of the medical history,
assessment of physical and sexual development, ultrasound (QUS) and X-ray (DXA)
densitometry, determination of 25-(OH)-D levels, molecular diagnostics- definition
of polymorphisms of BSML, FOKL gene VDR.
Results. Ultrasound densitometry showed a decrease in bone mineral density (BMD)
in 24 children of Group I (48.0%), Z-score: – 1.8 ± 0,56; 28 children in Group II (60.87%),
Z-score: – 1.96 ± 0,27 and 43 children of Group III (39.45%), Z-score: – 1.68 ± 0,72.
DXA was used for 32 children, 18 of them (56.25%) were diagnosed with a decreased
BMD. Children of Group I with a reduced BMD had an average level of vitamin 25-(OH)-D
at the value of 39.04 ± 11.84 nmol/l, while in children with a normal BMD it averaged –
42.43 ± 6.3 nmol/l. In children of group II BMD in which it was reduced, the average
level of 25-(OH)-D was 45.68 ± 5.48 nmol/l, with normal BMD – 45.47 ± 4.69 nmol/l.
Children of Group III with a reduced BMD had an average 25-(OH)-D level of
36.73 ± 8.94 nmol/l, those with a normal BMD showed the 25-(OH)-D level
of 42.91 ± 9.1 nmol/l. A molecular study found that 48.76% of children did not have
any mutations in the VDR gene BSML polymorphism, 41.32% of children showed
a heterozygous mutation, and 9.92% of children revealed a homozygous mutation.
27.81% of children had no mutation of Fokl polymorphism in the VDR gene,
61.95% showed a heterozygous mutation and a homozygous mutation was detected
in 10.24% of children.
Conclusions. Decreased bone mineral density in children during growth spurt is due
to insufficiency or deficiency of vitamin D and is determined genetically. However, the most
significant factor in the BMD reduction is the retardation of bone mass accumulation
processes against the background of an intensive linear growth of the skeleton.
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ВСТУП

INTRODUCTION

Дитячий та підлітковий вік характеризується активними змінами архітектоніки кісткової тканини, коли
накопичується 90% генетично детермінованої кісткової
маси. В період закінчення статевого дозрівання та
до 25–30 років формується пік кісткової маси [1].
У дітей пубертатного віку, коли відбувається активне статеве дозрівання, спостерігається другий ростовий стрибок або пубертатний спурт (істинний ростовий
спурт) за рахунок подовження кінцівок та тулуба.
Провідну роль у цьому процесі відіграють соматотропний і статеві гормони. У дівчаток пубертатний спурт
настає у віці 11–12 років, коли швидкість росту за рік
складає в середньому 7,4 см (6,5 ; 8,33). У хлопчиків
істинний ростовий спурт спостерігається у віці 12–14 років та характеризується середньорічною швидкістю
росту 8,01 см (7,98 ; 9,46) [2, 3].
Вплив несприятливих ендогенних і/або екзогенних
факторів навколишнього середовища сприяє порушенню процесів формування кісткової тканини, що
в свою чергу може призводити до виникнення остеопоротичних переломів, які значно впливають на якість
життя людини [4].
Проведення адекватної корекції порушень мінералізації кісткової тканини в дитячому віці сприяє
адекватному формуванню піку кісткової тканини в
повному обсязі у майбутньому.
Крім того, треба враховувати, що саме в період
ростового спурту висока активність біологічних процесів на тлі прискореного лінійного росту може викликати прискорене формування кісткової тканини і
супроводжуватися зниженням мінеральної щільності
кісткової тканини (BMD) у підлітків [5]. Цей стан має
назву транзиторна остеопенія. Вона не потребує
корекції, але важливо вчасно провести диференційну
діагностику з істинною остеопенією, яка може бути
причиною частих переломів, що не відповідають
характеру травми.
Процеси формування та резорбції кісткової тканини генетично детерміновані. Наявність у геномі
людини патологічних мутацій генів, які відповідають за
розвиток та структуру кісткової тканини, її забезпечення мінеральними речовинами, їх всмоктування та
транспортування є найбільш вагомим фактором для
забезпечення адекватного формування кісткового
матриксу [6].
Наразі ген рецептора вітаміну D (VDR) активно
вивчається науковцями багатьох країн світу. Це зумовлено тим, що саме через рецептори до вітаміну D, які
розташовані на мембрані клітин та реагують лише
на активну форму 1,25-(ОН)2-D, реалізується його
моделюючий вплив та гени-мішені шляхом транскрипції. Цей ген віднесено до одного з основних генів,
які відповідають за стан кісткової тканини. Мутації
цього гена, як і низький рівень вітаміну D, вивчаються
в асоціації з онкопатологією, ментальними порушеннями, захворюваннями серцево-судинної, дихальної,
травної та інших систем [7].
Попри велику кількість інформації щодо оптимальних рівнів вітаміну D, питання залишається дискутабельним. Це пояснюється тим, що навіть жителі
регіонів з великим рівнем інсоляції, мають його дефіцит
чи недостатність та потребують медикаментозної
корекції. Серед дитячого населення країн Європи

Children and adolescents experience active changes
in bone tissue (BT), when 90% of genetically determined
bone mass is accumulated. A peak of bone mass is
accumulated during the period of puberty and up to the
age of 25–30 [1].
In the course of active pubertal development, a second
growth spurt or pubertal spurt (true growth spurt) is
observed due to elongation of the limbs and torso.
Somatotropic and reproductive hormones play a major role
in the process. In girls, pubertal spurt normally occurs at
the age of 11–12, when the growth rate per year averages
7.4 cm [6,5 ; 8,33]. In boys, true growth spurt is observed
at the age of 12–14 and is characterized by an average
annual growth rate of 8.01 cm [7,98 ; 9,46] [2, 3].
The influence of adverse endogenous and/or exogenous environmental factors contributes to disruption of
bone tissue modelling processes, which in its turn may
cause osteoporotic fractures that significantly affect the
quality of life [4].
Adequate correction of disruptions in bone tissue
modelling in children provides for a normal and complete
peak in bone tissue in the future.
Moreover, it is during the growth spurt that active
biological processes against the background of accelerated linear growth can provoke an accelerated bone
modelling and are associated with a decrease in bone
mineral density (BMD) in adolescents [5]. This condition
is termed as transient osteopenia. It does not require any
correction, but a differential diagnosis of true osteopenia
must be established in a timely manner as it can lead
to fractures even in case of a slight injury.
Bone modelling and remodelling processes are determined by genetics. The presence of pathological mutations in genes within the human genome responsible
for the development and structure of bone tissue, its
supply with minerals, their absorption and transportation constitutes the most important factor to ensure
an adequate formation of the bone matrix [6].
Currently, the vitamin D receptor gene (VDR) is subject
to active investigations by scientists around the world
due to the fact that it is through vitamin D receptors which
are located on the cell membrane and respond only to the
active form of 1,25-(OH)2-D that its modelling effect is
produced as well as target genes by transcription.
This gene is one of the main ones responsible for bone
health. Mutations in this gene, as well as low vitamin D
levels, are studied jointly with oncopathology, mental
disorders, disorders of cardiovascular, respiratory, digestive
and other systems [7].
Despite a significant amount of data on optimal levels
of vitamin D, the issue remains debatable as even
residents of regions with a considerable exposure to the
sun have a vitamin D deficiency or insufficiency and
require medical correction. Among the children in Europe,
vitamin D deficiency is found in 25–95% of children
depending on the region and the season [8]. In Ukraine,
only 1.4% of children aged 10–17 have a normal level
of 25-(OH)-D, and 92% of schoolchildren suffer from
its deficit [9].
Evaluation of the bone tissue condition requires
analyzing not only the medical history and clinical data
of the child, but also the results of laboratory and instrumental studies [10, 11]. Currently, the BMD can be measu-
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недостатність або дефіцит вітаміну D за даними
досліджень виявлені у 25–95% дітей, в залежності від
регіону та пори року [8]. В Україні лише 1,4% дитячого
населення віком 10–17 років мають показники 25-(ОН)-D
в межах норми, а 92% школярів мають його дефіцит [9].
Для оцінки стану кісткової тканини необхідно
проводити аналіз не тільки анамнестичних і клінічних
даних дитини, але й результати лабораторних та
інструментальних досліджень [10, 11]. Для вимірювання BMD використовують: двохенергетичну рентгенівську абсорбціометрію (DXA), кількісну комп’ютерну
томографію (QCT), периферичну кількісну комп’ютерну
томографію (pQCT), магнітно-резонансну томографію (МRI) та ультразвукову денситометрію (QUS) [11].
«Золотим стандартом» діагностики остеопорозу та
остеопенії є DXA. В основі цього методу лежить використання рентгенівських променів, які виключають
вплив м’яких тканин на остаточний результат; вимірювання проводиться на поперекових хребцях та
шийці стегнової кістки, що є найбільш інформативним
в діагностиці зниження BMD [12]. Проте цей метод
не можна використовувати у якості скринінгової
діагностики стану кісткової тканини при обстеженні
великих груп населення, оскільки його проведення
потребує чітких показань [10, 13]. Для проведення
моніторингу BMD у дітей на рівні популяції перевага
надається QUS, оскільки при його використанні відсутнє
променеве навантаження, метод мобільний, відносно
простий, що надає можливість його застосовувати
поза межами лікарні. Однак недоліками цього методу
є недостатня точність та неможливість вимірювання
BMD поперекових хребців, оскільки вимірювання
проводяться на променевій або п’ятковій кістках [4, 10].
Усе зазначене вище свідчить про необхідність
своєчасної діагностики порушень метаболізму кісткової
тканини з метою проведення необхідної корекції та
забезпечення процесу адекватного формування піку
кісткової маси у дітей.
Мета роботи – визначення денситометричних
особливостей структурно-функціонального стану кісткової тканини у дітей в період ростового спурту
з урахуванням поліморфізму BSML, FOKL гена VDR
та рівня вітаміну D.

red through dual energy X-ray absorptiometry (DXA),
quantitative computed tomography (CT), peripheral QCT,
magnetic resonance imaging (MRI), and ultrasound
densitometry (QUS) [11]. DXA is considered the «gold
standard» for diagnosing osteoporosis and osteopenia.
This method is based on the use of X-rays, which prevent
any influence of soft tissues on the final result; measurements are taken on the lumbar vertebrae and femoral
neck as they are the most informative in the BMD
diagnostics [12]. However, this method cannot be used
for BMD screening in the examination of large groups
of population, as it requires specific indications for its
use [10, 13]. QUS is preferred for the purposes of
monitoring BMD in children at the population level,
because it does not cause any radiation exposure.
In addition, the method is mobile and relatively simple,
which allows for its use outside the hospital. Nevertheless, it has its disadvantages which include lack of
accuracy and inability to measure BMD of the lumbar
vertebrae, as the measurements are performed on the
radial or heel bones [4, 10].
All the information above substantiates the need
for timely diagnosis of bone metabolism disorders in
order to make the necessary corrections and ensure
an adequate formation of the bone mass peak in children.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

MATERIALS AND METHODS

В проведеному дослідженні брали участь 205 школярів м. Харкова віком 9–17 років, із них 112 (54,63%)
хлопчиків та 93 (45,37%) дівчинки. Обстеження здійснювалося амбулаторно на клінічній базі кафедри
пропедевтики педіатрії №1 Харківського національного
медичного
університету
Міністерства
охорони
здоров’я України – дитячому відділенні Комунального
некомерційного підприємства «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» Харківської міської ради.
Критеріями включення в дослідження було: народження
в строк, відповідність фізичного та нервово-психічного
розвитку віку дитини, необтяжений сімейний анамнез
(щодо захворювань кісткової, ендокринної систем,
порушень обміну речовин тощо); відсутність прийому
вітамінно-мінеральних комплексів, в тому числі вітаміну D протягом 6 місяців до моменту проведення
обстеження. До критеріїв виключення відносили:
наявність хронічної соматичної, ендокринної та
спадкової патології.

The study involved 205 relatively healthy schoolchildren from Kharkiv aged from 9 to 17. The studied group
included 112 boys (54.63%) and 93 girls (45.37%).
The examination was conducted on an outpatient basis
at the clinical base of the Department of Propaedeutics
of Pediatrics №1 Kharkiv National Medical University
of the Ministry of Health of Ukraine – Children’s Department of Kharkiv City Hospital №17. Criteria for participation were as follows: birth within a normal pregnancy
term, physical and neuropsychological development
of the child corresponding to his/her age, no known history
of disorders of the skeletal, endocrine systems, metabolic
disorders, etc.; no intake of vitamin and mineral complexes, including vitamin D for 6 months before the
examination. Exclusion criteria covered chronic somatic
or hereditary pathologies.
The children were divided into three groups taking
into account the presence and intensity of the growth
spurt: Group I included 50 children: 25 boys and 25 girls
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Діти були розподілені на три групи з урахуванням
наявності та інтенсивності ростового спурту: до I групи
ввійшли 50 дітей (середній вік 12 років ± 1 рік 5 місяців),
які за поточний рік додали у рості від 8 до 12 см, серед
яких було 25 хлопчиків та 25 дівчаток; до II групи –
46 дітей (середній вік 13 років ± 1 рік), які за поточний
рік додали у рості понад 12 см, серед яких було
34 хлопчики та 12 дівчаток, до III групи – 109 дітей
(середній вік 12 років ± 2 роки), які не мали ростового
спурту, серед яких було 53 хлопчики та 56 дівчаток.
26 дітей (12,7%) з усіх обстежених мали ризик
розвитку надмірної маси тіла, 8 дітей (3,9%) – саме
надмірну масу тіла.
Обстеження включало аналіз даних анамнезу за
індивідуальними картками розвитку дитини, оцінку
рівня фізичного розвитку за рекомендаціями WHO
(«Child Growth Standards», 2007), визначення індексу
маси тіла, оцінку статевого розвитку за шкалою Таннера.
Для оцінки структурно-функціонального стану кісткової
тканини використовували ультразвукову денситометрію
та двохенергетичну рентгенівську абсорбціометрію.
Ультразвукову денситометрію виконували на апараті
«Sonost-2000» (Корея) на п’ятковій кістці в якості
скринінгового методу всім дітям, які брали участь у
дослідженні. Дані обстеження були проведені на базі
дитячого відділення Комунального некомерційного
підприємства «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» Харківської міської ради. Тридцяти двом
дітям, які мали зниження BMD додатково проводили
обстеження за допомогою методу DXA (хребці L1–L4,
апарат «HOLOGIC QDR W Explorer», USA). Обстеження
проведено на базі Державної установи «Інститут
патології хребта та суглобів ім. професора М.І. Ситенка
Національної академії медичних наук України».
Критеріями зниження мінеральної щільності кісткової
тканини вважали показник Z-score ≤ – 2 (The International Society For Clinical Densitometry, 2019).
Забезпеченість вітаміном D визначалась за рівнем
його активного метаболіту 25-(ОН)-D у крові методом
імуноферментного аналізу. Забір крові проводили
методом венепункції та брали не більш ніж 3 мл крові.
Референтними показниками вважали дані методичних
рекомендацій з лікування та профілактики дефіциту
вітаміну D у населення країн Центральної Європи:
рекомендовані дози препаратів вітаміну D для здорової популяції та груп ризику (2013 р.). Рівень 25-(OH)-D
менше 50 нмоль/л розцінювали як дефіцит вітаміну D,
рівень 50–75 нмоль/л – як брак вітаміну D, рівень
25-(OH)-D 75–125 нмоль/л вважали за оптимальний.
Забір крові для проведення дослідження проводили
на базі дитячого відділення Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» Харківської міської ради,
визначення 25-(OH)-D проведено клініко-діагностичною лабораторією АЛВІС-КЛАС.
Для
визначення
поліморфізмів
BSML
(с.1024+283 G ˃ A) та FOKL (30920 A > G) гена VDR
використовували метод полімеразної ланцюгової
реакції (Realtime); в якості біоматеріалу використовували зішкріб букального епітелію. Забір біологічного
матеріалу здійснювали на базі дитячого відділення
Комунального некомерційного підприємства «Міська
клінічна багатопрофільна лікарня № 17» Харківської
міської ради, дослідження проведено Товариством
з обмеженою відповідальністю «МАЛІКС-МЄД» (лабораторія INVIVO).
Оригінальні дослідження
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(the average age was 12 years ± 1 year and 5 months)
who grew 8 to 12 cm this year; Group II – 46 children:
34 boys and 12 girls (the average age was
13 years ± 1 year) who gained more than 12 cm in
height this year; Group III – 109 children: 53 boys and
56 girls (the average age was 12 years ± 2 years) who
did not experience any growth spurt. Assessment of the
physical development found that 26 children (12.7%)
of all the examined participants were at possible risk
of overweight, 8 children (3.9%) were overweight.
The examination consisted of the medical history
analysis based on individual child development records,
assessment of physical development according to WHO
recommendations (Child Growth Standards, 2007),
determination of the body mass index, assessment of
sexual development according to the Tanner scale.
Ultrasound densitometry (QUS) and dual energy X-ray
absorptiometry (DXA) were applied to assess the structural and functional status of the bone tissue. QUS was
performed on the heel bone using Sonost-2000 (Korea)
as a screening method for all children who participated
in the study. These examinations were conducted on the
basis of the children’s department of Kharkiv City
Hospital №17. Thirty-two children with a reduced BMD
were further examined by DXA (L1–L4 vertebrae,
HOLOGIC QDR W Explorer, USA). The examination
was conducted on the basis of the State Institution
«Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology National
Academy of Medical Sciences of Ukraine». Z-score ≤ – 2
(The International Society for Clinical Densitometry, 2019)
was considered as the indicator of reduced mineral
density of the bone tissue.
The 25-(OH)-D level in the blood was determined
through enzyme-linked immunosorbent assay. Blood sampling was carried out by venipuncture. No more than 3 ml
of blood was taken. The reference indicators followed
the guidelines for the treatment and prevention of
vitamin D deficiency in the population of Central Europe:
The Recommended Doses of Vitamin D for a Healthy
Population and At-Risk Groups (2013). Levels of 25-(OH)-D
lower than 50 nmol/l were regarded as vitamin D
deficiency, 50–75 nmol/l as insufficient level of vitamin D,
and 25-(OH)-D at the level of 75–125 nmol/l was
considered optimal. Blood sampling for the study was
performed on the basis of the Children’s Department
of Kharkiv City Hospital №17, the study was conducted
by the clinical diagnostic laboratory Alvis-Clas.
The polymerase chain reaction (Realtime) was used
to determine the BSML (c.1024 + 283 G ˃ A) and FOKL
(30920 A > G) polymorphisms of the VDR gene; scraping
of buccal epithelium was taken as biomaterial. The collection of biological material was carried out on the basis of
the Children’s Department of Kharkiv City Hospital №17,
the study was conducted by laboratory Invivo.
The obtained data were statistically processed in
Microsoft Office Excel 2007 and STATISTICA 7. Verification
of the normality of the distribution was performed using
the Kolmogorov–Smirnov test and the Bolshev’s
correction (for groups from 25 to 50 elements). The hypothesis of equality of the mean values of the obtained data
corresponding to the normal distribution law was checked
using the Student’s test for independent samples. The null
hypothesis was rejected at the confidence level (p < 0.05).
Fisher’s test, which can be used when working with
small samples, was used to compare relative indicators
(the percentage of cases of low BMD), the confidence
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Отримані дані були статистично опрацьовані у
програмах Microsoft Office Excel 2007 та STATISTICA 7.
Перевірку на нормальність розподілу рівня вітаміну D
та значення BMD проводили за допомогою тесту
Колмогорова–Смірнова з використання поправки
Большева (для груп від 25 до 50 елементів). Перевірку
гіпотези про рівність середніх значень отриманих
даних, що відповідають нормальному закону розподілу, здійснювали за допомогою критерію Стьюдента
для незалежних вибірок. Нульова гіпотеза була
відхилена на довірчому рівні р < 0,05. Для порівняння
відносних показників (відсоток випадків зниження BMD)
застосовували критерій Фішера, який може використовуватися у роботі з малими вибірками, довірчий
рівень р < 0,05. Для оцінки зв’язку між значеннями BMD
та рівня вітаміну D, поліморфними варіантами гена VDR
розраховували коефіцієнт рангової кореляції Спірмена (rs). Дані за текстом надано у вигляді середнього
значення (М) та стандартного відхилення (±σ).
Обстеження проведено після отримання письмової
згоди батьків на участь дитини в дослідженні.
Дослідження було виконане згідно з принципами
Гельсінської декларації прав людини (1948 р.), Європейської конвенції із захисту прав та гідності людини
в аспекті біомедицини (1997 р.) та згідно із законами
України (Закон України «Про лікарські засоби» від
04.04.1996 р. № 123/96 та Наказ Міністерства охорони
здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та
експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового
положення про комісії з питань етики» 23.09.2009 р.
№ 690) з мінімальними психологічними втратами
з боку пацієнтів із урахуванням міжнародних біоетичних стандартів щодо згоди батьків на участь
дітей в дослідженні.

level (p < 0.05). Spearman’s rank correlation coefficient (rs)
was calculated to assess the relationship between BMD
and vitamin D levels, polymorphic variants of the VDR
gene. Data in the text are given as mean (M) and standard
deviation (±σ).
The examination was conducted with a written consent
of the parents for the child’s participation in the study.
The research was performed in accordance with
the principles of the Helsinki Declaration on Human
Rights (1948), the European Convention for the Protection of Human Rights and Dignity in Biomedicine (1997)
and the laws of Ukraine (Law of Ukraine «On Medicinal
Products» № 123/96 of 04.04.1996 and the Order of
the Ministry of Health of Ukraine «On Approval of the
Procedure for Clinical Trials of Drugs and Examination
of Clinical Trial Materials» and the «Standard Regulations on Ethics Commissions» № 690 of 23.09.2009)
with as little psychological pressure on patients as
possible in compliance with international bioethical
standards for parental consent for children’s participation
in the study.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

RESULTS AND DISCUSSION

Оцінка статевого розвитку обстежених дітей показала, що у дівчаток І групи були такі стадії статевого
розвитку: ІІ стадія – у 8 (32%), ІІІ стадія – у 9 (36%),
ІV стадія – у 8 (32%); у дівчаток ІІ групи: II стадія
у 3 (25%), ІІІ – у 4 (33,3%), IV стадія у 5 (41,7%); у дівчаток
ІІІ групи: II стадія у 18 (32,1%), ІІІ – у (14,3%), IV –
у 7 (12,5%), V стадія – у 23 (41,1%) дівчаток. У хлопчиків
спостерігались наступні стадії статевого розвитку:
І група – II стадія у 6 (24%), ІІІ – у 6 (24%), IV – у 6 (24%),
V стадія – у 7 (28%); ІІ група – II стадія у 8 (23,5%),
ІІІ – у 8 (23,5%), IV – у 9 (26,5%), V стадія – у 9 (26,5%);
ІІІ група – І стадія у 24 (45,3%), ІІ – у 10 (18,9%),
ІІІ – у 6 (11,3%), V стадія – у 13 (24,5%) хлопчиків.
Прояви недиференційованої дисплазії сполучної
тканини (сколіотична осанка, плоскостопість, пролапс
мітрального клапана, аномальна хорда лівого шлуночка тощо) мали 133 дитини (64,8%), з них 32 особи
(64,0%) І групи, 30 (65,2%) ІІ та 71 дитина (65,1%) ІІІ групи;
тобто, вірогідної різниці по групах не спостерігалося.
При проведенні QUS були отримані такі дані:
зниження BMD мали 24 (48,0%) дитини I групи,
28 (60,87%) II групи та 43 (39,45%) дитини III групи.
Таким чином, діти з інтенсивним лінійним ростом
мали достовірно вищий відсоток випадків зниження
BMD на відміну від дітей, які не мали ростового
спурту. Найбільший відсоток випадків зниження BMD
спостерігався у групі дітей, які протягом поточного
року виросли більше ніж на 12 см. Середній показник

In assessing sexual development, the following data
were obtained. Group I girls had the following stages
of sexual deve-lopment: stage II – in 8 (32%), stage III –
in 9 (36%), stage IV – in 8 (32%); group II girls had the
following stages of sexual development: stage II –
in 3 (25%), stage III – in (33.3%), stage IV – in 5 (41.7%);
group III girls had the following stages of sexual development: stage II – in 18 (32.1%), stage III – in 8 (14.3%),
stage IV – in 7 (12.5%), V stage – in 23 (41.1%). Boys had
the following stages of sexual development: group I –
stage II in 6 (24%), stage III in 6 (24%), stage IV in 6 (24%),
stage V in 7 (28%); group II – stage II in 8 boys (23.5%),
stage III – in 8 (23.5%), stage IV in 9 (26.5%), stage V
in 9 (26.5%); group III – stage I in 24 boys (45.3%), stage II
in 10 (18.9%), stage III in 6 (11.3%), stage V in 13 (24.5%).
Manifestations of undifferentiated connective tissue
dysplasia (scoliotic posture, flat feet, mitral valve prolapse,
abnormal left ventricular chord, etc.) were detected in
133 children (64.8%), among them – 32 children of
Group I (64.0%), 30 children of group II (65.2%) and
71 children of group III (65,1%). Thus, no significant
difference was observed between the groups.
QUS showed the following results: 24 children of
group I (48.0%), 28 children of group II (60.87%) and
43 children of group III (39.45%) showed a decrease
in BMD. Therefore, children with intensive linear growth
demonstrated a significantly higher percentage of cases
of decreased BMD in contrast to those who had
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Z-score складав: у дітей I групи – 1,8 ± 0,56;
у дітей II групи – 1,96 ± 0,27; у осіб III групи – 1,68 ± 0,72.
Тобто, найменший показник BMD спостерігався у
дітей з інтенсивним ростовим спуртом (р ˂ 0,05).
Результати дослідження DXA показали, що 18
(56,25%) з усіх обстежених дітей мають зниження BMD:
38,9% дітей з помірними показниками ростового
спурту (І група) та 50,0% дітей з інтенсивним ростовим спуртом (ІІ група). Слід зазначити, що як при
використанні ультразвукового, так і рентгенівського
методів обстеження відсоток зниження BMD серед
дітей з інтенсивним ростовим спуртом був достовірно вищим (р ˂ 0,05), ніж у групі дітей, які не мали
ростового спурту.
При визначенні рівня 25-(ОН)-D у дітей всіх
груп було виявлено його недостатність або дефіцит,
незалежно від наявності ростового спурту та його
інтенсивності.
Так, у дітей I групи недостатність вітаміну D виявлено у 9 (18,0%) дітей, тоді як його дефіцит мала
41 дитина (82,0%). Середній рівень вітаміну D в дітей
І групи складав 40,80 ± 9,44 нмоль/л. У дітей II групи
недостатність вітаміну D діагностовано у 6 (13,04%),
а його дефіцит – у 40 (86,96%) дітей. Середній рівень
вітаміну D в цій групі склав 45,6 ± 5,14 нмоль/л.
У дітей III групи недостатність 25-(ОН)-D виявлено
у 18 (16,5%) дітей, тоді як його дефіцит – у 91 дитини
(83,5%), а середній рівень вітаміну D по групі склав
40,47 ± 9,49 нмоль/л.
Водночас слід зазначити, що дефіцит вітаміну D
спостерігався частіше у дітей, які мали інтенсивний
ростовий спурт, ніж у дітей інших груп. Привертає
увагу, що розподіл показників рівня 25-(ОН)-D по
групах (рис. 1) був неоднорідним: саме у дітей другої
групи крива розподілу його значень має зсув праворуч,
не досягаючи нормальних величин.
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no growth spurt. The highest percentage of cases of
decreased BMD was observed in the group of children
who grew by more than 12 cm. The average Z-score
reached the following levels: – 1.8 ± 0,56 in children
of group I; – 1.96 ± 0,27 in group II; – 1.68 ± 0,72 in
group III, i.e. the lowest BMD was observed in children
with an intensive growth spurt (p ˂ 0.05).
The DXA results showed that 18 (56.25%) of all the
examined children have a decreased BMD, including
38.9% of children with a moderate growth spurt (group I)
and 50.0% of children with intensive growth spurt (group II).
It is worth noting that both ultrasound and X-ray examination methods showed a reliably higher percentage
of BMD reduction among children with an intensive
growth spurt (p ˂ 0.05) than in the group of children with
no growth spurt.
Assessment of the 25-(OH)-D level in children of all
groups revealed its insufficiency or deficiency, regardless
of the presence of growth spurt or its intensity.
Thus, in group I, vitamin D insufficiency was found
in 9 children (18.0%), while 41 children (82.0%) had its
deficiency. The average level of vitamin D in children of
group I was 40.80 ± 9.44 nmol/l. In children of group II,
vitamin D insufficiency was diagnosed in 6 cases (13.04%),
its deficiency was found in 40 children (86.96%). The level
of vitamin D in this group averaged 45.6 ± 5.14 nmol/l.
In group III, 25-(OH)-D insufficiency was detected in
18 children (16.5%), while its deficiency was found
in 91 children (83.5%), the average level of vitamin D in
the group reached 40.47 ± 9.49 nmol/l.
At the same time, it must be mentioned that vitamin D
deficiency was observed more frequently in children with
an intense growth spurt than in children of the other
groups. Interestingly, the distribution of 25-(OH)-D levels
among the groups (Fig. 1) was inhomogeneous: the curve
of vitamin distribution in children of the second group
shifts to the right, not reaching the normal range.

Рис. 1. Розподіл рівня 25-(ОН)-D по групах
Fig. 1. Distribution of vitamin D among the groups

Levels of vitamin D in children of different groups
depending on the presence of a decrease in BMD
are shown in Table 1.
According to the table, no significant difference between
the levels of vitamin D was observed in children of groups I
and II with low or normal BMD. At the same time, children of
group III manifest a correlation between the level of vitamin D
and reduced BMD in contrast to similar indicators of children of groups II and III, which is shown by a positive correlation (rs = 0.4) between the level of 25-(OH)-D and BMD.

Рівні вітаміну D у дітей різних груп залежно від
наявності зниження BMD наведені в таблиці 1.
Як видно з таблиці 1, серед дітей як І, так і ІІ групи,
достовірної різниці між показниками рівня вітаміну D
зі зниженою та нормальною BMD не відмічалось.
Водночас у дітей ІІІ групи, на відміну від аналогічних
показників дітей І та ІІ груп, підтверджується залежність між рівнем вітаміну D та зниженою BMD, на
що вказує позитивний зв’язок (rs = 0,4) між рівнем
25-(ОН)-D та BMD.
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Таблиця 1. Рівні вітаміну D залежно від наявності зниження BMD по групах
Table 1. Levels of vitamin D depending on the presence of a decrease in BMD by groups

BMD

Група І / Group 1

Група ІІ / Group 2

Група ІІІ / Group 3

Рівень 25-(ОН)-D, нмоль/л (M±σ)
25-(OH)-D, nmol/l (M±σ)

Рівень 25-(ОН)-D, нмоль/л (M±σ)
25-(OH)-D, nmol/l (M±σ)

Рівень 25-(ОН)-D, н/л (M±σ)
25-(OH)-D, nmol/l (M±σ)

Z-score ˃ – 2

42,43 ± 6,3

45,47 ± 4,69

42,91 ± 9,1

Z-score ≤ – 2

39,04 ± 11,84

45,68 ± 5,48

36,73 ± 8,94*

Примітка:
*позитивний кореляційний зв’язок (rs = 0,4)
Note:
*positive correlation (rs = 0.4)

При визначенні варіантів поліморфізму BSML
та Fokl гена VDR встановлено, що у 48,76% всіх дітей
не виявлено мутації поліморфізму BSML (G/G)
гена VDR, гетерозиготна мутація (G/A) виявлена
у 41,32% дітей, гомозиготна (A/A) – у 9,92% дітей;
нормальний варіант поліморфізму Fokl (A/A) гена VDR
виявлено у 27,81% дітей, гетерозиготна мутація (A/G) –
у 61,95% дітей, гомозиготна мутація (G/G) –
у 10,24% дітей. Найчастіше гетерозиготна мутація
поліморфізму BSML при зниженій BMD зустрічається
у дітей I (43,48%) та III групи (41,11%), найнижчий
відсоток гетерозиготних мутацій спостерігався у дітей
II групи (37,50%). Гетерозиготна мутація поліморфізму
Fokl гена VDR найчастіше (72,48%) зустрічалася
в групі дітей без РС, які мають зниження BMD (р ˂ 0,05).
У дітей I та II груп вірогідних відмінностей щодо
розповсюдженості гетерозиготної мутації поліморфізму
Fokl гена VDR в залежності від BMD не виявлено.
Отримані дані свідчать, що у дітей в період інтенсивного ростового спурту низький рівень вітаміну D
та мутації поліморфізмів гена рецептора вітаміну D не
відіграють основної ролі в патогенезі зниження BMD.
Наші дані відповідають результатам міжнародних досліджень. В Японії було обстежено 275 дітей 10–12 років,
мінеральну щільність кісткової тканини визначали
методом DXA. Під час дослідження було встановлено,
що мінеральна щільність кісткової тканини у дітей в
період ростового спурту була знижена і не залежала
від забезпеченості організму кальцієм, вітаміном D і,
навіть на тлі корекції раціону дітей, не відбувалося змін
у мінералізації кісткової тканини [14]. Тобто основною
причиною зниження BMD все ж є невідповідність
лінійного росту дитини та можливостей організму щодо
оптимальної мінералізації кісткової тканини і забезпеченість організму вітаміном D не має суттєвого
значення в цьому процесі в порівнянні з дітьми без
інтенсивного ростового стрибка.

Determination of BSML and Fokl polymorphism
variants of the VDR gene found that 48.76% of all
children had no mutations of BSML polymorphism (G/G)
of the VDR, a heterozygous mutation (G/A) was found
in 41.32% of children, a homozygous mutation (A/A) was
observed in 9.92% of children; a normal variant of the
Fokl polymorphism (A/A) of the VDR gene was detected
in 27.81% of children, a heterozygous mutation (A/G) was
observed in 61.95% of children, a homozygous mutation
(G/G) – in 10.24% of children. The most widespread
heterozygous mutation of the BSML polymorphism
associated with a reduced BMD was found in children
of group I (43.48%) and group III (41.11%), the lowest
percentage of heterozygous mutations was detected
in children of group II (37.50%). A heterozygous mutation
of the Fokl polymorphism in the VDR gene proved to be
most common (72.48%) in the group of children with
no GS and a decreased BMD (р ˂ 0,05). Children of
groups I and II showed no significant difference in the
prevalence of heterozygous mutations in the Fokl polymorphism of the VDR gene depending on BMD.
The obtained results indicate that low levels of vitamin D
and mutations in polymorphisms of the vitamin D receptor
gene do not play a major role in the pathogenesis of
a decreased BMD in children during an intensive growth
spurt. Our data conform to the results of international
studies. In Japan, 275 children of 10–12 years old were
examined. BMD was measured by DXA. During the study,
it was found that BMD in children during the period of
growth spurt was decreased regardless of calcium and
vitamin D levels, and even the correction of the diet
didn’t affect bone mineralization [14]. So, the main reason
of the decrease in BMD is the lack of correlation between
the linear growth of the child and the body’s ability to
ensure optimal bone mineralization. Thus, vitamin D level
in the body doesn’t play an important role in this process
compared to children without intensive growth spurt.

ВИСНОВКИ

CONCLUSIONS

1. У дітей в період ростового спурту має місце зниження мінеральної щільності кісткової тканини, яке відбувається на тлі недостатності або дефіциту вітаміну D.
2. У період істинного ростового спурту найбільш
суттєвим чинником зниження мінеральної щільності
кісткової тканиниу дітей є саме особливості формування та накопичення кісткової маси на тлі інтенсивного
лінійного росту скелета, тоді як у дітей, які не мають ростового спурту, найбільш вагомим фактором, що сприяє
формуванню кісткової тканини, є рівень вітаміну D.
3. Гетерозиготна мутація поліморфізмів гена VDR
має вплив на мінеральну щільність кісткової тканини

1. Children during the period of growth spurt experience a decrease in bone mineral density against the
background of insufficiency or deficiency of vitamin D.
2. The most important factor in the reduction of bone
mineral density in children in the course of true growth
spurt is the specifics of bone mass formation and accumulation against the background of an intensive linear growth
of the skeleton, whereas the most significant factor
contributing to bone formation in children with no growth
spurt is the vitamin D level.
3. Heterozygous mutation of VDR gene polymorphisms
affects bone mineral density in children with no growth
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у дітей без ростового спурту. Значного впливу на BMD
у дітей з інтенсивним ростовим спуртом вона не надає,
оскільки головним чинником зниження BMD залишається невідповідність мінералізації кісткової тканини
інтенсивному росту.

spurt. It does not exert any pronounced effect on BMD
in children with an intensive growth spurt, as the main
factor in BMD reduction is the lack of correlation between
bone mineralization and growth intensity.
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Перспективи подальших досліджень

Prospects for further research

Плануються подальші дослідження щодо вивчення розповсюдженості поліморфізмів гена VDR та їх вплив на зниження
мінеральної щільності кісткової тканини у дітей, особливо в
період ростового стрибка.

Studies of polymorphism of the VDR gene and their effects on
the composition of internal tissue in tissue, especially during the
growth spurt, are planned.
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Актуальність. Ванілоїдні рецептори першого типу (TRPV1) відіграють важливу роль
у пухлинному ґенезі та розвитку раку, оскільки рівні експресії TRPV1 змінюються
у багатьох типах ракових клітин На сьогоднішній день регуляція функціональної
активності та чутливості TRPV1 є об’єктом інтенсивних досліджень.
Мета роботи – охарактеризувати сучасне уявлення про терапевтичний потенціал
модуляції активності йонного каналу ванілоїдного рецептора TRPV1 в онкологічній
практиці за даними відкритих літературних джерел.
Матеріали та методи. Підбір публікацій виконано за базами даних PubMed, EBSCO,
Clinical Key та ін. у яких висвітлювались відомості про йонні канали транзиторного
рецепторного потенціалу, зокрема про ванілоїдні рецептори першого типу, їх роль
у пухлинному ґенезі та терапевтичний потенціал модуляції їх активності.
Результати та їх обговорення. Зв’язування екзогенних агоністів з рецептором
TRPV1 супроводжується надходженням йонів Ca2+ з цитозолю в клітину. Відомо, що
йони Ca2+ є одним з ключових вторинних месенджерів, відіграючи важливу роль у
багатьох фундаментальних фізіологічних процесах, включаючи збудливість клітин,
їх життєздатність, апоптоз та транскрипцію. Дисбаланс внутрішньоклітинного
надходження Ca2+ тісно пов’язаний з ознаками різних видів раку. Останні дослідження
показали, що Ca2+ також сприяє деяким злоякісним проявам пухлин, таким як
проліферація, інвазія, міграція та метастазування. Крім того активація TRPV1
модулює баланс апоптозу-проліферації за допомогою механізмів, що виходять
за межі передачі сигналів Ca2+, а в декількох повідомленнях згадується роль TRPV1
у метастазуванні ракових клітин.
Висновки. Селективна активація TRPV1 або підвищення його експресії має
терапевтичний потенціал, обумовлений плейотропним впливом на баланс апоптозупроліферації у ракових клітинах. Блокування TRPV1 або зниження його експресії
здатне нівелювати гіпералгезію, спричинену новоутворенням. Крім того TRPV1
виступають у ролі біомаркерів низки онкологіних захворювань (інвазивна карцинома
грудної залози, епітеліальний рак яєчників та шийки матки).
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Огляд літератури

Background. Type 1 vanilloid receptors (TRPV1) play an important role in tumoral genesis
and cancer development, because the expression levels of TRPV1 change in a lot of types
of cancer cells. At present, the regulation of functional activity and sensitivity of TRPV1
is an object of intensive research.
Purpose – to characterize the modern concept of therapeutic potential of modulation
of the ion channel activity of vanilloid receptors TRPV1 in oncological practice according
to the data from open literature sources.
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Materials and methods. The publications were selected from the following databases:
PubMed, EBSCO, Clinical Key, etc. In these publications the data on the ion channels
of the transistor receptor potential were elucidated, particularly on type 1 vanilloid
receptors, their role in tumoral genesis and the therapeutic potential of the modulation
of their activity.
Results. Binding of exogenous agonists to the TRPV1 receptor is accompanied by the
influx of Ca2+ ions from the cytosol to the cell. It is known that Ca2+ ions are one of the main
secondary messengers, since they play an important role in lots of fundamental physiological processes, including cell excitability, vitality, apoptosis and transcription. The disbalance of intracellular flow of Ca2+ is associated with characteristics of different types
of cancer. The latest studies have shown that Ca2+ also contributes to certain malignant
appearances, such as proliferation, invasion, migration and metastasis. Moreover, TRPV1
activation modulates the apoptosis-proliferation balance through the mechanisms beyond
Ca2+ signaling, and in some works TRPV1 role in metastasis of cancer cells is mentioned.
Conclusions. Selective TRPV1 activation or the increase in its expression has therapeutic
potential, conditioned by pleiotropic influence on the apoptosis-proliferation balance
in cancer cells. TRPV1 blockage or reduction of its expression can mitigate hyperalgesia
caused by the tumor. In addition, TRPV1 act as biomarkers of a range of cancers
(invasive breast carcinoma, epithelial ovarian and cervical cancer).
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ВСТУП

INTRODUCTION

Йонні канали транзиторного рецепторного потенціалу (transient receptor potential channels – TRP) –
це група неселективних катіонних каналів, які на
сьогоднішній день представлені 7 підгрупами [1]:
анкіринові (ankyrin, TRPA); канонічні (canonical, TRPC);
меластатинові (melastatin, TRPM); муколіпінові (mucolipin, TRPML); nompC (no mechanoreceptor potential С,
TRPN); поліцистинові (polycystic, TRPP) та ванілоїдні
(vanilloid, TRPV (рис. 1)). Крім того, останнім часом
окремі дослідники виділяють у самостійні підгрупи
соромеластатинові (soromelastatin, TRPS); ванілоїдоподібні (vanilloid-like, TRPVL) та дріжджові (yeast, TRPY).
За даними літератури [3 – 5], окремі TRP-канали
демонструють підвищену або знижену експресію в
ракових клітинах, яка корелює зі стадією злоякісного
процесу [3]. Активація TRP-каналів, які експресуються
в ракових клітинах, супроводжується надходженням
Ca2+ та Na+, що призводить до зростання концентрації
вказаних йонів у цитоплазмі та скеровує клітини
шляхом некрозу або апоптозу [3]. Проте, ця потенційна
терапевтична стратегія вимагає селективної активації
певного TRP-каналу у цільових ракових клітинах.
В останні роки було виявлено, що ванілоїдні
рецептори 1 типу (TRPV1) відіграють важливу роль
у пухлинному ґенезі, оскільки рівні експресії TRPV1
змінюються у багатьох типах ракових клітин [6]. TRPV1

Transient receptor potential channels (TRP) are
a family of non-selective cation channels. To date, it is
divided into 7 subfamilies [1]: ankyrin, TRPA; canonical,
TRPC; melastatin, TRPM; mucolipin, TRPML; nompC
(no mechanoreceptor potential C, TRPN); polycystic, TRPP;
and vanilloid TRPV (Fig. 1). Besides, some researches
now consider soromelastatin, TRPS; vanilloid-like, TRPVL;
and yeast, TRPY as individual subfamilies.
According to the literature data [3 – 5], some
TRP-channels show increased or decreased expression in
cancer cells, which correlates with the stage of cancer [3].
The activation of TRP-channels, which are expressed
in cancer cells, is accompanied by the influx of Ca2+
and Na+. It leads to the increase in concentration of
the mentioned ions in the cytoplasm and regulates the
cells by necrosis or apoptosis [3]. However, this potential
therapeutic strategy requires selective activation of
a certain TRP-channel in target cancer cells.
In recent years, it has been found that type 1 vanilloid
receptors (TRPV1) play an important role in tumoral
genesis, because the expression levels of TRPV1 change
in a lot of types of cancer cells [6]. TRPV1 became the
first identified representative of the subfamily of vanilloid
receptors and is the most well-known to this date. In 1997,
Caterina M.J. et al. characterized TRPV1 as «a receptor
of capsaicin with chili pepper» [1, 7, 8, 9]. At present,
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Рис. 1. Філогенетичне дерево TRP-каналів [2]
Fig. 1. The phylogenetic tree of TRP-channels [2]

став першим ідентифікованим представником підгрупи ванілоїдних рецепторів й на сьогоднішній день
є найбільш детально вивченим. У 1997 р. Caterina M.J.
та співавт. охарактеризували TRPV1 як «рецептор капсаїцину з перцю чилі» [1, 7 – 9]. На сьогоднішній день
регуляція функціональної активності та чутливості
TRPV1 є об’єктом інтенсивних досліджень. До неспецифічних TRPV1-міметиків належать [10 – 12]: дія
термічного фактора (t від +43,0 до +52,0°C); ацидоз
(рН < 6); алкалоз (рН > 8); іонний дисбаланс, зміна
трансмембранного потенціалу та ін. До специфічних
TRPV1-міметиків належать [13 – 15]:
– компоненти спецій (переважно пекучих): капсаїцин: перець чилі (Capsicum frutescens) – 16 млн одиниць пекучості за шкалою Сковіла (ОШС); гінгерол,
зінгерон: імбир (Zingiber officinal), куркума (Curcuma) –
16 тис. ОШС; ізотіоціонати: хрін звичайний (Armoracia
rusticana), гірчиця (Sinаpis), васабі (Eutrеma japоnicum);
алліцин: часник (Аllium satіvum) та ін.;
– природні токсини: резинеферотоксин: молочай
смолоносний (Euphorbia resinifera) – 16 мрлд ОШС;
тиніатоксин: молочай Пуассона (Euphorbia poissonii) –
5,3 млрд ОШС); ванілотоксини: DkTx (отрута тигрового
тарантула Tiger tarantula), VaTxs (отрута тарантула
«Тринідадський шеврон» (Trinidad chevron tarantula) –
до 2 млн ОШС) та ін.;
– ендогенні та екзогенні сполуки: анандамід (етаноламід арахідонової кислоти), Н2S, N-aрахідоніламінофенол (метаболіт парацетамолу), лейкотрієн В4,
CuSO4, FeSO4, кислоти (pH < 6) та ін.
Особливе місце серед ендогенних активаторів
TRPV1 займає N-арахідонілетаноламід та деякі продукти ліпооксигеназних перетворень арахідонової кислоти, зокрема анандамід (N-арахідонілетаноламід),
деградація якого веде до утворення субстрату біосинтезу ейкозаноїдів [10]. Це обумовлює активацію TRPV1
при розвитку запалення будь-якої етіології [10, 16].
Апоптотичні ефекти активації TRPV1 добре охарактеризовані, однак відомостей щодо впливу TRPV1міметиків на процеси проліферації на теперішній час
обмаль. Зв’язування екзогенних агоністів з рецептором
TRPV1 супроводжується надходженням йонів Ca2+ з
цитозолю в клітину [17]. Відомо, що йони Ca2+ є
Огляд літератури

the regulation of functional activity and sensitivity of
TRPV1 is an object of intensive research. Non-specific
TRPV1-mimetics include [10 – 12]: thermal factor effect
(t from +43.0 to 52.0°C); acidosis (pH < 6); alkalosis
(pH > 8); ion disbalance, change of transmembrane
potential, etc. Specific TRPV1-mimetics include [13 – 15]:
– Components of spices (mostly pungent): capsaicin:
chili pepper (Capsicum Frutescens) – 16 mil Scoville
heat units (SHU); gingerol, zingerone: ginger (Zingiber
officinal), curcuma (Curcuma) – 16 thsnd SHU; isothiocyanates: horseradish (Armoracia rusticana), mustard
(Sinаpis), wasabi (Eutrеma japоnicum); allicin: garlic
(Allium sativum), etc.;
– Natural toxins: resiniferatoxin: resin spurge
(Euphorbia resinifera) – 16 bil SHU; tiniatoxin: Euphorbia
poissonii – 5,3 bil SHU; vanillotoxins: DkTx (Tiger tarantula toxin), VaTxs (Trinidad chevron tarantula toxin) –
up to 2 mil SHU, etc.;
– Endogenous and exogenous compounds: anandamide (arachidonic acid ethanolamide), H2S, N-arachidonoylaminophenol (paracetamol metabolite), leukotriene
B4, CuSO4, FeSO4, acids (pH < 6), etc.
Among the endogenous TRPV1 activators N-arachidonoylethanolamide and other products of lipoxygenase
transformations of arachidonic acid take a special place,
in particular anandamide (N-arachidonoylethanolamine),
degradation of which leads to the formation of eicosanoid
biosynthesis substrate [10]. It causes TRPV1 activation
in case of the development of inflammation of any
etiology [10, 16].
Apoptotic effects of TRPV1 activation are well-characterized, but, to this date, there are little data on the
influence of TRPV1-mimetics on proliferation processes.
Binding of exogenous agonists to the TRPV1 receptor
is accompanied by the influx of Ca2+ ions from the
cytosol to the cell [17]. It is known that Ca2+ ions are
one of the main secondary messengers, since they play
an important role in lots of fundamental physiological
processes, including cell excitability, vitality, apoptosis
and transcription [18, 19]. The disbalance of intracellular
flow of Ca2+ is associated with characteristics of different
types of cancer [18, 20, 21]. The latest studies have
shown that Ca2+ also contributes to certain malignant
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одним з ключових вторинних месенджерів, вони
відіграють важливу роль у багатьох фундаментальних
фізіологічних процесах, включаючи збудливість клітин,
їх життєздатність, апоптоз та транскрипцію [18, 19].
Дисбаланс внутрішньоклітинного надходження Ca2+
тісно пов’язаний з ознаками різних видів раку [18,
20, 21]. Останні дослідження показали, що Ca2+ також
сприяє деяким злоякісним проявам пухлин, таким як
проліферація, інвазія, міграція та метастазування [22].
Вартує уваги, що як позитивна алостерична модуляція
рецепторів TRPV1 клітинної мембрани, так і активація
каналів TRPV1, локалізованих в ендоплазматичному
ретикулумі, пов’язані виключно з проапоптотичним
шляхом [14, 23, 24].
Зважаючи на те, що ключовою метою протипухлинної терапії є перешкоджання росту пухлини шляхом
посилення апоптозу та мінімізації проліферації, модуляція активності йонних канал TRPV1 є перспективною
мішенню онкологічної практики [17].
Мета роботи – охарактеризувати сучасне уявлення
про терапевтичний потенціал модуляції активності йонного каналу ванілоїдного рецептора TRPV1 в онкологічній практиці за даними відкритих літературних джерел.

appearances, such as proliferation, invasion, migration
and metastasis [22]. It is worth mentioning that both
positive allosteric modulation of the TRPV1 receptors
of the cell membrane and the activation of the TRPV1
channels, located in the endoplasmic reticulum,
are associated exceptionally with pro-apoptotic pathway
[14, 23, 24].
Taking into account the fact that the main purpose
of antitumor therapy is the prevention of tumor growth
by apoptosis increase and minimization of proliferation,
the modulation of TRPV1 ion channels activity is a perspective target of oncological practice [17].

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

MATERIALS AND METHODS

Підбір публікацій виконано за базами даних
PubMed
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/),
eBook
Business Collection (https://www.ebsco.com/), Clinical Key
Elsevier (https://www.clinicalkey.com), Cochrane Library
(https://www.cochranelibrary.com/) та Google Scholar
(https://scholar.google.com/) опублікованих у період
2011–2021 рр., у яких висвітлювались відомості про
йонні канали транзиторного рецепторного потенціалу,
зокрема про ванілоїдні рецептори першого типу, їх
роль у пухлинному ґенезі та терапевтичний потенціал
модуляції їх активності. На першому етапі проводили
пошук літературних джерел за ключовими словами:
ванілоїдні рецептори (TRPV1), злоякісні новоутворення,
протипухлинна терапія, агоністи/антагоністи TRPV1.
На другому етапі вивчались резюме статей та виключались публікації, які не відповідали критеріям дослідження. На третьому етапі вивчали повні тексти відібраних статей на відповідність критеріям включення
до списку літератури та релевантність досліджень.

Publications were selected from the following databases: Pubmed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/), eBook
Business Collection (https://www.ebsco.com/), Clinical Key
Elsevier (https://www.clinicalkey.com), Cochrane Library
(https://www.cochranelibrary.com/) and Google Scholar
(https://scholar.google.com/). In these publications,
published between 2011 and 2021, the data on the ion
channels of the transistor receptor potential were elucidated, particularly on type 1 vanilloid receptors, their role
in tumoral genesis and the therapeutic potential of the
modulation of their activity. At the first stage, the literature
sources were searched for by the following keywords:
vanilloid receptors (TRPV1), malignant tumors, antitumor
therapy, TRPV1 agonists/antagonists. At the second
stage, the abstracts of the articles were reviewed, and the
publications which didn’t meet the criteria of the research
were excluded. At the third stage, the full texts of the selected articles were reviewed for compliance with inclusion
criteria for literature sources and relevance of the studies.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

RESULTS AND DISCUSSION

Останні два десятиліття увага багатьох дослідників
прикута до вивчення ролі йонного каналу ванілоїдного
рецептора TRPV1 у перебігу пухлинного процесу, адже
зміни (підвищення або зниження) як в експресії, так і
в активності TRPV1, тісно пов’язані як з пухлинним
ґенезом, так і з ефективністю протипухлинної терапії
[6, 17, 25]. Функціональну експресію TRPV1 виявлено
в клітинах низки пухлин, включаючи клітинні лінії раку
грудної залози людини (MCF-7 та BT-20), клітини
BCPAP-папілярної карциноми щитоподібної залози
людини, раку простати (LNCaP та PC-3), клітини раку
уротелію та гліому [1].
Модуляція активності TRPV1 притаманна широкому
спектру сполук як синтетичного, так і природного
походження. Найвідомішим агоністом TRPV1 виступає
капсаїцин, ефективність якого продемонстрована в
лікуванні різних видів раку [26], включаючи рак простати [27], товстої кишки [28] та рак грудної залози [29].

For the last two decades, the researchers have been
giving attention to studying the role of the ion channel of
the vanilloid receptor TRPV1 in the progression of tumor
process because the changes (increase or decrease)
in expression, as well as in TRPV1 activity, are associated
with both tumoral genesis and efficacy of antitumor
therapy [6, 17, 25]. TRPV1 functional expression was
detected in the cells of various tumors, including cell
lines of human breast cancer (MCF-7 and BT-20),
human papillary thyroid carcinoma BCPAP cells, LNCaP
and PC-3 prostate cancer cells, urothelial and glioma
cancer cells [1].
The modulation of TRPV1 activity is peculiar to
a wide range of compounds of both synthetic and
natural origin. The most well-known TRPV1 agonist is
capsaicin, the efficacy of which was shown in the treatment of different types of cancer, [26] including prostate
cancer [27], colon cancer [28] and breast cancer [29].

Огляд літератури

The objective of the study was to characterize the modern concept of therapeutic potential of modulation of the ion
channel activity of vanilloid receptors TRPV1 in oncological
practice according to the data from open literature sources.
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Проте через неселективну цитотоксичну дію капсаїцину на TRPV1-позитивні імунні клітини та ноцицептори
є актуальним створення високоточної системи доставки його безпосередньо у пухлину [30]. Саме тому
низка досліджень була спрямована на розробку напівпровідникового фототермічного наноагоніста TRPV1
підвищеної точності. Zhen X. та співавт. (2018 р.) [31]
продемонстрували перший приклад специфічної
взаємодії TRPV1 та дистанційно-керованої системи
доставки капсаїцину раковим клітинам – запропоновано застосування у якості напівпровідника полімерної наночастки фотонного біосумісного матеріалу для
біодистриб’юції капсаїцину безпосердньо до пухлини.
Вивільнення інкапсульованого капсаїцину із наносистеми доставки активувалось інфрачервоним опромінюванням та забезпечувало високу локальну концентрацію останнього безпосередньо у пухлинному вогнищі,
що дозволяє проводити специфічну терапію раковими
клітинами при низькій системній дозі [25, 31].

However, due to the non-selective cytotoxic effect of
capsaicin on TRPV1-positive immune cells and nociceptors,
the creation of a high-precision system for its administration directly into the tumor is a topical issue [30].
That’s why a number of studies has been aimed at
developing a highly precise semiconducting photothermal TRPV1 nanoagonist. Zhen X. et al. (2018) [31] demonstrated the first example of specific interaction of TRPV1
and remotely controlled capsaicin delivery system by
the cancer cells – the use of the polymer nanoparticle
of photonic biocompatible materials as a semiconductor
for the capsaicin biodistribution directly into the tumor
was suggested. The release of encapsulated capsaicin
from the delivery nanosystem was activated by infrared
light and provided its high local concentration at the tumor
site, permitting specific cancer cell therapy at a low
systemic administration dosage [25, 31].

Роль TRPV1 у процесах апоптозу
та проліферації
Переважна більшість досліджень шляхів загибелі
клітин встановили зв’язок між активацією TRPV1 та
апоптозом як ракових, так і доброякісних новоутворень [17]. У дослідженнях на клітинних лініях раку
нервової системи, колоректального раку, раку ендометрія, нирок та шкіри виявлене зниження експресії
TRPV1 порівняно зі здоровими клітинами, що може
вказувати на переважно проапоптотичну роль TRPV1
в пухлинах. За цих умов активація та подальша стимуляція TRPV1 можуть потенціювати вроджений апоптотичний шлях. У переважній більшості клітинних ліній
апоптоз посилюється агоністами TRPV1 і знижується
під впливом антагоністів TRPV1 [17].
Існує низка шляхів, через які активація каналу
TRPV1 впливає на апоптоз або проліферацію, окремі
з яких є конкурентними. Сигнальні механізми, які
опосередковують проапоптотичні ефекти TRPV1, діють
через мітохондрії, ендоплазматичний ретикулум,
ядро та цитозоль [17, 32 – 36].
Оскільки активація TRPV1 модулює баланс апоптозу-проліферації за допомогою механізмів, що виходять за межі передачі сигналів Ca2+, варто розглядати
плейотропні ефекти ванілоїдних рецепторів у ракових
клітинах. Численні наявні засоби лікування раку,
включаючи сполуки металів, антиметаболіти та різні
природні та синтетичні органічні молекули, порушують
гомеостаз Ca2+ і, тим самим, сприяють апоптозу [37, 38].

TRPV1 role in apoptosis and proliferation
The vast majority of the studies on the ways of cell
death elucidated the connection between TRPV1
activation and apoptosis of both malignant and benign t
umors [17]. In the studies on the cell lines of the nervous
system cancer, colorectal cancer, endometrial cancer,
kidney and skin cancer, the reduction in TRPV1 expression
in comparison with the healthy cells was detected. It may
indicate a primarily pro-apoptotic role for TRPV1 in the
tumors. Under these conditions, the activation and
subsequent stimulation of TRPV1 can potentiate the innate
apoptotic pathway. In the vast majority of cell lines,
apoptosis is increased by TRPV1 agonists and downregulated by TRPV1 antagonists [17].
There are several pathways through which TRPV1
channel activation affects apoptosis or proliferation; some
of them are competitive. Signaling mechanisms that
mediate the pro-apoptotic effects of TRPV1 act through
the mitochondria, endoplasmic reticulum, nucleus and
cytosol [17, 32 – 36].
Since TRPV1 activation modulates the apoptosisproliferation balance through the mechanisms beyond
Ca2+ signaling, pleiotropic effects of the vanilloid receptors
in cancer cells are worth considering. Numerous existing
anti-cancer therapies, including metal compounds,
anti-metabolites, and various natural and synthetic
organic molecules, disrupt Ca2+ homeostasis and thereby
promote apoptosis [37, 38].

Місце агоністів TRPV1 у хіміотерапії
Zheng L. та співавт. (2016 р.) [39] встановили, що
активація TRPV1 сприяє антипроліферативній ефективності антрациклінового засобу пірарубіцину, який
використовується для внутрішньоміхурової хіміотерапії поверхневого раку сечового міхура. Тому стимуляція
TRPV1 може бути стратегією підвищення ефективності
традиційних хіміотерапевтичних засобів проти раку
сечового міхура [39]. Комбіноване ж застосування
TRPV1-антагоністів та хіміотерапевтичних засобів знижує ефективність останніх. Так, дослідження Deveci H.A.
та співавт. (2018 р.) [40] показали, що комбіноване
застосування 5-фторурацилу та TRPV1-антагоніста
капсазепіну супроводжувалось нижчим протипухлинним ефектом на клітинній лінії раку грудної залози
людини MCF-7, ніж застосування тільки 5-фторурацилу,

Place of TRPV1 agonists in chemotherapy
Zheng L. et al. (2016) [39] determined that the
activation of TRPV1 promotes the anti-proliferative
efficacy of pirarubicin, an anthracycline agent used for
intravesical chemotherapy of superficial bladder cancer.
Therefore, TRPV1 stimulation may represent a strategy
to increase the efficacy of traditional chemotherapeutic
agents against bladder cancer [39]. Combined use of
TRPV1 antagonists and chemotherapeutic agents reduces
the efficacy of the latter ones. Indeed, Deveci H.A. et al.
(2018) [40] showed that combined use of 5-Fluororacil
and TRPV1 antagonist capsazepine was associated
with a more reduced effect on MCF-7 human breast
cancer cell lines than the use of 5-Fluororacil alone
which was indicated by a significantly higher level of
apoptosis of the cancer cells against the background
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на що вказує значно вищий рівень апоптозу ракових
клітин на тлі активації TRPV1. Kosar P.A. та співав.
(2016 р.) на клітинах раку грудної залози людини
MCF-7 встановили, що комбіноване застосування
доксорубіцину та TRPV1-антагоніста мелатоніна призводило до зниження інтенсивності доксорубіцин-індукованого надходження Ca2+ в клітини [41]. OrtegaGuerrero A. та співавт. [42] показали, що одним зі
шляхів надходження доксорубіцину може виступати
саме йонний канал TRPV1, але тільки тоді, коли канал
розширений. На основі цих результатів автори припустили, що канал TRPV1 може слугувати шляхом для
систем доставки протипухлинних препаратів. Незважаючи на ці багатообіцяючі результати, не можна виключити існування й інших механізмів транспорту хіміотерапевтичних агентів і малих молекул або сенсибілізації клітин [1]. В той же час слід зазначити, що
застосування доксорубіцину здатне спричинити розвиток кардіоміопатії, в той час як TRPV1-опосередковане інгібування проапоптотичного білка Bax є потенційним шляхом, за допомогою якого можна запобігти
цьому побічному ефекту [43].

of TRPV1 activation. Kosar P.A. et al. (2016) established
on MCF-7 human breast cancer cell lines that combined
use of doxorubicin and TRPV1 antagonist melatonin led
to the reduction in intensity of doxorubicin-induced Ca2+
influx into the cells. [41]. Ortega-Guerrero A. et al. [42]
demonstrated that the ion channel TRPV1 can serve
as one of the pathways for doxorubicin influx but only
when it is extended. Based on these results, the authors
assumed that TRPV1 channel may serve as a pathway
for delivery systems of antitumor drugs. Despite the
promising results, one can’t deny the existence of
other transportation systems of chemotherapeutic
agents and small molecules or cell sensitization [1].
At the same time, it should be noted that the use of
doxorubicin can contribute to the development of
cardiomyopathy whereas the TRPV1-mediated inhibition
of the pro-apoptotic Bax protein can potentially prevent
this side effect [43].

Імуноопосередковані ефекти активації TRPV1
Відомо, що процес запалення та складні взаємодії
між імунними та раковими клітинами в мікрооточенні
пухлини стимулюють та формують результат неопластичного захворювання [1]. TRPV1 сенсибілізується медіаторами запалення і його активація може призвести
до вивільнення пептиду, пов’язаного з кальцитонін-ген
спорідненим пептидом (CGRP) та субстанції P – відомих прозапальних факторів. З іншого боку, активація
TRPV1 також може призвести до секреції нейропептидів
з протизапальними властивостями, таких як соматостатин [1, 44]. Через широкий спектр імунних клітин,
в яких експресуються TRPV1 (макрофаги, нейтрофіли,
Т-клітини, дендритні клітини), активація ванілоїдних
рецепторів може індукувати проліферацію, опосередковану процесом запалення [17].
Erin N. (2020 р.) [45] на моделі метастатичної
карциноми грудної залози продемонстрував, що
системне застосування низьких доз TRPV1-міметика
капсаїцину супроводжується протизапальним ефектом. Цей результат свідчить, що активація каналів
TRPV1 на сенсорних нейронах може викликати протипухлинну імунну відповідь.

Immune-mediated effects of TRPV1 activation
It is known that the inflammation process and complex
relations between immune and cancer cells in the tumor
microenvironment stimulate and form the result of neoplastic disease [1]. TRPV1 is sensitized by the inflammatory
mediators, and its activation can lead to peptide release,
associated with calcitonin gene-related peptide (CGRP)
and substance P – known anti-inflammatory factors.
On the other hand, the activation of TRPV1 can also
lead to the secretion of neuropeptides with anti-inflammatory features such as somatostatin [1, 44]. The activation
of the vanilloid receptors may induce proliferation,
mediated by the inflammation process due to the
wide range of immune cells (macrophages, neutrophils,
T-cells, dendritic cells) in which TRPV1 are expressed [17].
Erin N. (2020) [45] showed on example of metastatic
breast carcinoma that systematic low-dose use of TRPV1mimetic capsaicin was accompanied by anti-inflammatory effect. This result indicates that the activation
of TRPV1 channels on sensory neurons can cause
antitumor immune response.

TRPV1 та метастазування ракових клітин
Метастазування, яке є однією з основних причин
смертей від раку, вимагає двох ранніх подій: міграції
та інвазії [6, 46]. Нещодавно було виявлено, що передача сигналів Са2+ тісно пов’язана з канцерогенезом
та метастазуванням [47 – 49], але лише в кількох повідомленнях згадується роль TRPV1 у метастазуванні ракових клітин. Дослідження Xu S. та співавт. (2018 р.) [50],
зосередившись на ролі капсаїцину в клітинах BCPAPпапілярної карциноми щитоподібної залози, показало,
що капсаїцин інгібує міграцію клітин залежно від TRPV1.
Дані свідчать про те, що TRPV1 може впливати на
позаклітинний матрикс, який відіграє вирішальну роль
у процесі метастазування [50, 51] і, таким чином, регуляції інвазивності клітин. У дослідженні [52] продемонстровано, що агоніст TRPV1 метанандамід може
інгібувати клітинну інвазію в клітинах карциноми шийки
матки людини-HeLa, індукуючи експресію тканинного інгібітора матриксних металопротеїназ (TIMP-1).

TRPV1 and metastasis of cancer cells
Metastasis, which is one of the main causes of death
from cancer, requires two prior events: migration and
invasion [6, 46]. It has been found recently that the transmission of Ca2+ signals is associated with carcinogenesis and metastasis [47 – 49], but the TRPV1 role
in the metastasis of cancer cells is mentioned only in
several works. Xu S. et al. (2018) [50], who focused
on the role of capsaicin in human papillary thyroid
carcinoma BCPAP cells, elucidated that capsaicin inhibited
cell migration depending on TRPV1. According to the data,
TRPV1 can affect extracellular matrix, which plays vital
role in metastasis process [50, 51], and thus, in the
regulation of cell invasion. In the research [52], it was
shown that TRPV1 agonist metanandamide can inhibit cell
invasion in HeLa uterine cervix carcinoma cells by
inducing the expression of tissue inhibitor of metalloproteinases (TIMP-1). TRPV1-mimetic capsaicin significantly reduces migration and invasion of human papillary
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TRPV1-міметик капсаїцин значно зменшує міграцію
та інвазію клітин BCPAP-папілярної карциноми щитоподібної залози людини [1, 50]. В той же час Huang R.
та співавт. (2019 р.) [53] продемонстрували, що
активація TRPV1 сприяє проліферації та міграції клітин
плоскоклітинного раку стравоходу.

thyroid carcinoma BCPAP cells [1, 50]. At the same time,
Huang R. et al. (2019) [53] revealed that the activation
of TRPV1 contributed to proliferation and migration of
esophageal squamous cell carcinoma cells.

Аналгетична активність модуляції TRPV1
Модуляція активності TRPV1 має доведений аналгетичний потенціал, адже ванілоїдні рецептори експресуються на чутливих нейронах систем блукаючого і
трійчастого нервів, в симпатичних нервових сплетеннях
кишківника, сечового міхура, в деяких структурах
центральної нервової системи (стріатум, гіпокамп, ядра
мозочка), а також у клітинах інших тканин [3, 54 – 56].
Hartel M. та співавт. продемонстрували, що експресія
матричної рибонуклеїнової кислоти TRPV1 вища в
тканині підшлункової залози у хворих на рак підшлункової залози, які повідомляли про більш високий рівень болю [57]. Asai H. та співавт. [58] на моделі
онкологічного болю встановили, що TRPV1-антагоніст
капсазепін пригнічує гіперчутливість, спричинену інокуляцією пухлинних клітин. Це дозволило зробити
припущення, що змінена експресія TRPV1 у ракових
клітинах пов’язана і з гіпералгезією, спричиненою
новоутворенням [3]. Крім того, тривала високодозна
дія TRPV1-агоністів на первинні аференти викликає
їх тривалу рефрактерність (десенситизацію), що теж
супроводжується аналгетичним ефектом.

Analgesic activity of the modulation of TRPV1
The modulation of TRPV1 activity has a proven analgesic potential since vanilloid receptors are expressed
on the sensory neurons of the vagus nerve and the
trigeminal nerve systems, in sympathetic nerve plexuses
of colon and bladder, in some structures of central nervous
system (striatum, hippocampus, nuclei of the brain),
and in the cells of other tissues. [3, 54 – 56]. Hartel M.
et al. showed that the expression of matrix ribonucleic
acid of TRPV1 was higher in the tissue of pancreas
in pancreatic cancer patients, who reported a high level
of pain [57]. Asai H. et al. [58] in their study on cancer
pain determined that TRPV1 antagonist capsazepine
reduced hypersensitivity, caused by cancer cells inoculation, and assumed that the changed TRPV1 expression
in the cancer cells was associated with hyperalgesia,
caused by the tumor [3]. In addition, the long-term highdose effect of TRPV1 agonists leads to their long
refractoriness (desensitization) which is also accompanied
by analgesic effect.

Прогностичне значення TRPV1
На сьогоднішній день в авангарді сучасної онкології
перебувать дослідження, зосереджені на розкритті
молекулярного патогенезу раку та вивченні більш
специфічних та ефективних прогностичних маркерів
для покращення результатів лікування пацієнтів.
Крім потенціалу як терапевтичної цілі, TRPV1 також
має прогностичне значення. Було припущено, що
TRPV1 пов’язаний з характеристиками проліферації,
диференціювання та інвазії клітин раку [59, 60].
На сьогоднішній день вже доведено, що TRPV1 –
ефективні біомаркери при інвазивній карциномі
грудної залози, епітеліальному раку яєчників та
шийки матки [61 – 63].

Prognostic significance of TRPV1
To this date, the research, focused on the analysis
of the molecular pathogenesis of cancer and the study
of more specific and effective prognostic markers for
improving the results of the treatment, have taken the
leading place in modern oncology. Aside from the potential
as a therapeutic target, TRPV1 also has prognostic significance. It was assumed that TRPV1 was associated with
characteristics of proliferation, differentiation and invasion
of cancer cells [59, 60].
It has already been proved that TRPV1 are effective
biomarkers in invasive breast carcinoma, epithelial
ovarian and cervical cancer [61 – 63].

ВИСНОВКИ

CONCLUSIONS

1. Селективна активація TRPV1 або підвищення
його експресії має терапевтичний потенціал, обумовлений плейотропним впливом на баланс апоптозупроліферації у ракових клітинах. Цей підхід дає
можливість зменшити побічні ефекти від системного
застосування хіміотерапевтичних засобів або високодозної променевої терапії за рахунок спрямованого
впливу безпосередньо на ракові клітини.
2. Зниження експресії TRPV1 здатне нівелювати
гіпералгезію, спричинену перебігом злоякісного процесу. Крім того, блокування ванілоїдних рецепторів
TRPV1-антагоністами або високодозною дією TRPV1агоністів на первинних аферентах здатне викликати
їх тривалу десенситизацію.
3. Ідентифікація експресії TRPV1 виступає потенційним специфічним біомаркером низки онкологічних
захворювань (інвазивна карцинома грудної залози,
епітеліальний рак яєчників та шийки матки).

1. Selective TRPV1 activation or the increase in its
expression has therapeutic potential, conditioned by
pleiotropic influence on the apoptosis-proliferation balance in cancer cells. This method allows the side effects
from systematic use of chemotherapeutic agents or
high-dose radiation therapy to be reduced due to the
direct effect on the cancer cells.
2. The reduction in TRPV1 expression can mitigate
hyperalgesia, caused by the progression of the tumor
progress. Moreover, the blockage of the vanilloid receptors by the TRPV1 antagonists on primary afferents
may cause their long desensitization.
3. The identification of TRPV1 expression acts as
a potential specific biomarker of a range of cancers
(invasive breast carcinoma, epithelial ovarian and
cervical cancer).
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Перспективи подальших досліджень

Prospects for further research

Наведені відомості слугують обґрунтуванням перспективності
досліджень біомеханізмів потенціонування ефективності та
оцінки токсичності хіміотерапії на тлі застосування TRPV1-міметиків. Окремим напрямком вбачається вивчення аналгетичного потенціалу модуляції активності ванілоїдних рецепторів
у пацієнтів онкологічного профілю. Доцільним є з’ясування
зв’язку між гіперекспресією TRPV1 та рецидивом і метастазуванням пухлини для встановлення прогностичної значущості
ідентифікації ванілоїдних рецепторів.

The given data serve as a substantiation of the perspective of
the research on the biomechanisms of the efficacy potentiation
and assessment of the chemoradiation therapy toxicity against
the background of TRPV1-mimetics use. The study of analgesic
potential of the modulation of the activity of vanilloid receptors in
oncological patients is another topic for research. It is also appropriate to determine relationship between TRPV1 hyperexpression
and the tumor recurrence and metastasis for establishing the prognostic significance of the identification of the vanilloid receptors.
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Актуальність. Пухлини центральної нервової системи посідають перше місце
у структурі причин летальності від злоякісних пухлин серед дітей. Пухлини
стовбурових відділів головного мозку складають від 10,0 до 15,0% всіх внутрішньочерепних новоутворень у цій віковій групі. Етіологія таких пухлин остаточно
невідома. Діагностування патології базується на клінічних проявах та магнітнорезонансній візуалізації. Отримання матеріалу для гістологічних досліджень при цій
локалізації пов’язане з ризиком розвитку тяжких неврологічних порушень. Попри
клінічні дослідження в пошуках таргетної терапії лікування даної патології базується
на хіміопроменевій терапії.
Мета роботи – проаналізувати ефективність променевої терапії в монорежимі та
у пацієнтів з пухлинами стовбурових відділів головного мозку без фонового прийому
темозоломіду, згідно з результатами клінічних досліджень, проведених на базі
Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» Міністерства охорони
здоров’я України.
Матеріали та методи. На базі Національної дитячої спеціалізованої лікарні
«Охматдит» Міністерства охорони здоров’я України, у відділенні променевої терапії
Центру радіології за час 3-річного існування проліковано на лінійному прискорювачі
електронів Elekta Sinergy S 22 особи, які мали діагноз: пухлина стовбурових відділів
головного мозку. За гендерним розподілом: 12 хлопчиків віком 3–10 років (54%),
10 дівчаток віком 3–11 років (46,0%). Середній вік склав 6 ± 4 роки. Діагноз у більшості
випадків був виставлений радіологічно, але у 4 пацієнтів (18,0%) мав гістологічне
підтвердження. Променеву терапію (ПТ) здійснювали згідно з протоколом
Highgradeglioma із СОД до 54 Гр за 30 фракцій. Двоє пацієнтів отримали повторну
променеву терапію на підставі погіршення неврологічної симтоматики та негативної
динаміки за МРТ дослідженням. Планування методик опромінення 3D-CRT,
IMRT, VMATвиконували на планувальній системі Monaco з використанням розрахункового алгоритму MonteCarlo.
Результати та їх обговорення. Застосування ПТ з відповідним протинабряковим
медикаментозним супроводом забезпечило значне покращення неврологічного
статусу дитини через 5–14 днів від початку. Протягом 4–6-тижневого контролю
у 21 пацієнта відмічалося зменшення патологічного вогнища порівняно з первинними розмірами на 17–70%. У 5 пацієнтів спостерігалось розповсюдження
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пухлини у великі півкулі чи/або спинний мозок після променевого лікування.
Двоє пацієнтів отримали повторну променеву терапію через 1 рік та 1 рік і 1 місяць
після попередньої, на підставі погіршення неврологічної симтоматики та негативної
динаміки за МРТ дослідженням. Середня тривалість життя складала 13 ± 7 міс.,
у дівчаток була довшою та перевищувала рік в порівнянні з хлопчиками.
Висновки. Пухлини стовбурових відділів головного мозку/дифузні гліоми стовбуру
мозку – основна причина дитячої смертності серед пацієнтів із пухлинами
центральної нервової системи. Натепер не існує методу радикального лікування
хворих із таким діагнозом. Променева терапія є основним стандартом лікування
пухлин стовбурових відділів головного мозку, що покращує якість та тривалість
життя дитини.
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Background. Tumors of the central nervous system occupy the first place in the
structure of causes of death from malignant tumors among children. The tumors of brain
stem structures account for 10 to 15% of all intracranial neoplasms in this age group.
The etiology of these tumors is not completely known. Diagnosis of pathology is based
on clinical manifestations and magnetic resonance imaging. Obtaining material for
histological examination at this location is associated with the risk of severe neurological
disorders. Despite clinical trials in search of targeted therapy, the treatment of this
pathology is based on chemoradiation therapy.
Purpose – to analyze the effectiveness of radiation therapy in mono-mode and in
patients with the tumors of brain stem structures without intake of Temozolomide, a
ccording to the results of clinical studies conducted on the basis of National Children’s
Specialized Hospital «OKHMATDYT» of the Ministry of Health of Ukraine.
Materials and Methods. On the basis of the National Children’s Specialized Hospital
«OKHMATDYT» of the Ministry of Health of Ukraine, in the Department of Radiation
Therapy of the Radiology Center during the 3-year existence, 22 people with brain stem
tumor were treated on a linear electron accelerator Elekta Sinergy S. By gender: 12 boys
aged 3–10 (54%), 10 girls aged 3–11 (46%). The average life expectancy of girls was
longer and exceeded one year, compared with boys. The average age was 6 ± 4 years.
The diagnosis in most cases was made radiologically, but 4 patients (18%) had
histological confirmation. Radiation therapy was performed according to the High
grade glioma protocol with total basic dose (TBD) of up to 54 Gy for 30 fractions. 2 patients
received repeated radiation therapy due to the deterioration of neurological symptoms
and negative dynamics on MRI. Planning of 3D-CRT, IMRT, VMAT irradiation techniques
was performed on a Monaco planning system using the Monte Carlo calculation algorithm.
Results. The use of radiation therapy with appropriate anti-edematous drug support,
provided significant improvement in the neurological status of the child in 5–14 days
from the beginning. After 4–6 weeks of control in 21 patients there was a decrease
in the pathological focus compared to the original size by 17–70%. In 5 patients the
tumor spread to the large hemispheres and/ or spinal cord after radiation therapy.
2 patients received repeated radiation therapy in 1 year and 1 year and 1 month after
the previous one, based on the deterioration of neurological symptoms and negative
dynamics on MRI. The average life expectancy was 13 months ± 7 months. It was longer
for girls – more than a year, compared to boys.
Conclusions. Diffuse intrinsic pontine gliomas are the leading cause of child mortality
among patients with CNS tumors. Less than 10% of children live more than 2 years after
diagnosis. At present, there is no method of radical treatment of patients with diffuse
intrinsic point glioma. Radiation therapy still remains the main standard of treatment
for DIPG, which improves the quality and duration of a child’s life.
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Зв’язок роботи з науковими програмами,
планами і темами

Relationship with academic programs,
plans and themes

Робота не є частиною наукових програм, планів
та тем. Виконана загальна аналітична робота у
спеціалізованому дитячому відділенні променевої
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The work is not a part of scientific programs, plans
and topics. The general analytical work in the specialized
children’s department of radiotherapy was performed
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терапії осіб до 18 років з діагнозом: пухлина стовбурових відділів головного мозку, для аналізу проведення діяльності на підставі сучасних світових
рекомендацій та розробок перспективних напрямків
у подальшому.

on patients under the age of 18 diagnosed with brain
stem tumor for the analysis of the conducted activity
on the basis of modern world recommendations and
developments of perspective directions in prospect.

ВСТУП

INTRODUCTION

Пухлини центральної нервової системи – це різноманітні за своєю гістологічною природою, ступенем
злоякісності, локалізацією та поширеністю утворення,
які слід розділяти на первинні пухлини (що виходять
із тканин, складових оболонки і речовини головного
мозку) та вторинні (віддалене метастатичне ураження головного та/або спинного мозку, та/або
їх оболонок в умовах дисемінації різних злоякісних
пухлин людини) [1–3].
Згідно з Національним канцер-реєстром України за
2019 рік пухлини центральної нервової системи (ЦНС)
посідають друге місце у структурі вперше виявленої
онкологічної патології у дітей та підлітків і перше – у
структурі причин летальності від злоякісних пухлин [4].
За останні 20 років досягнуто істотних успіхів у
лікуванні таких злоякісних пухлин ЦНС як герміноми
і медулобластоми. Проте стосовно лікування пухлин
стовбурових відділів головного мозку (ПСВГМ), що
складають від 10 до 15% всіх внутрішньочерепних
новоутворень у цій віковій групі, успіху досягають значно повільніше [3, 5].
Приблизно 90% дітей помирають протягом 18 міс.
після встановленого діагнозу, а середня виживаність
складає близько 9 місяців [6].
Етіологія даних пухлин остаточно невідома, однак
велику увагу надають генетичним змінам певних генів,
хоча невідомо чи є ці зміни первинними, чи вони
виникають вже як наслідок даної патології [1, 7–9].
Діагностування патології базується на клінічних
проявах та магнітно-резонансній візуалізації (МРТ).
Клінічні прояви ПСВГМ залежно від локалізації пухлини в межах стовбура можуть розвиватися за двома
напрямками: шлях ураження нервових центрів та
провідних шляхів, які розташовані в стовбурі, чи шлях
порушення ліквородинаміки за рахунок компресії
водопроводу мозку (aqueductus cerebri Sylvii) пухлиною,
що росте. Виходячи з цього можуть спостерігатися
симптоми порушення функції черепно-мозкових нервів, порушення статики та координації, підвищення
внутрішньочерепного тиску.
Наразі основним методом діагностики ПСВГМ є
МРТ з контрастним підсиленням [2, 5]. Хоча критерії
візуалізації, що використовуються для визначення
класичної або «типової» ПСВГМ (tDIPG) певною мірою
відрізняються і існують суперечності в інтерпретації
зображень, загальні консенсусні радіологічні особливості tDIPG включають T1-гіпоінтенсивний та T2-гіперінтенсивний сигнал від пухлини із залученням принаймні 50% мосту на аксіальному зрізі. В деяких випадках може супроводжуватись ділянками крововиливу та
некрозу. У багатьох лікувальних центрах Сполучених
Штатів запланована біопсія для пацієнтів з клінічним
діагнозом «атипової» ПСВГМ (aDIPG), тобто пухлин
стовбура, в яких ознаки зображення, про які йдеться,
відсутні або неповні. Такі пацієнти традиційно вважалися окремими від пацієнтів з tDIPG для терапевтичних
або дослідницьких цілей. Молекулярне профілювання tDIPG призвело до нововиявленої патологічної

Tumors of the central nervous system are diverse
in their histological nature, degree of malignancy, location
and prevalence of incidence, which should be divided
into primary tumors (arising from tissues, components of
the meninges and substances of the brain) and secondary
(distant metastatic lesions of the brain and/ or spinal
cord and/or their membranes under dissemination of
various malignant human tumors) [1–3].
According to the National Cancer Registry of Ukraine
for 2019, tumors of the central nervous system occupy
the second place in the structure of the first detected
cancer in children and adolescents and the first – in the
structure of causes of death from malignant tumors [4].
Over the past 20 years, significant progress has
been made in the treatment of CNS malignancies such
as germinomas and medulloblastomas. But regarding
the treatment of diffuse intrinsic pontine gliomas (DIPG),
which account for 10 to 15% of all intracranial neoplasms
in this age group, the progress is much slower [3, 5].
Nearly 90% of children die within 18 months after
the diagnosis and an average median survival is around
9 months [6].
The etiology of these tumors is not completely known,
but much attention is paid to genetic changes in certain
genes, although it is unclear whether these changes are
primary, or they occur as a consequence of this pathology
[1, 7–9].
Pathology diagnostics is based on clinical manifestations and magnetic resonance imaging (MRI). Clinical
manifestations of DIPG, depending of the tumor location
within the stem can develop in two directions: the path of
damaging nerve centers and conductive pathways located in the stem, or the path of disruption of cerebrospinal
fluid flow due to the compression of the aqueductus cerebri
(Sylvii) by the growing tumor. Based on this, there may
be symptoms of impaired cranial nerve function, impaired
statics and coordination, increased intracranial pressure.
The main method of diagnosing DIPG, at present,
is MRI with contrast enhancement [2, 5]. Although the
imaging criteria, which are used to define a classical or
«typical» DIPG (tDIPG), vary to some extent, and there
are inconsistencies in the interpretation of the images,
the general consensual radiographic features of tDIPG
include a T1-hypointense and T2-hyperintense tumor
involving at least 50% of the pons by cross-sectional area.
In some cases, the areas of necrosis or hemorrhage
are also present. In many centers in the United States,
biopsy is reserved for patients with clinical diagnosis
of «atypical» DIPG (aDIPG), i.e., pontine tumors in
which the imaging features mentioned above are absent
or incomplete. These patients have traditionally been
considered separate from patients with tDIPG for therapy
or research purposes. Molecular profiling of tDIPG
has resulted in a newly defined pathologic entity,
H3 K27M-mutant diffuse midline glioma (DMG), which
represents approximately 80% of radiographically
recognized tDIPG. However, the clinical entity «aDIPG»
has not been systematically studied, the attendant risks
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сутності, H3K27M – мутантної дифузної серединної
гліоми (ДСГ/DMG), що становить приблизно 80%
рентгенологічно визначеного tDIPG. Однак клінічна
сутність «aDIPG» не була систематично вивчена,
супутні ризики біопсії у цих пацієнтів не були офіційно
оцінені, а також те, наскільки біологічно і клінічно
відмінність ДСГ, виявляється як aDIPG, біологічно та
клінічно відрізняється від tDIPG, погано визначена [2].
Отримання матеріалу для гістологічних досліджень
при цій локалізації пов’язане з ризиком розвитку тяжких
неврологічних порушень, тому більшість клінік віддає
перевагу ставити діагноз за клініко-рентгенологічними
даними. Втім, згідно з консенсусом 2011 року, складеним у Парижі [10], біопсія при ПСВГМ виправдана з
метою проведення наукових досліджень та планування
можливої таргетної терапії. Як свідчать результати
операцій та аутопсій, у більшості випадків це гліоми
різного ступеня злоякісності [9–11].
Згідно з отриманими сучасними даними, час від
часу оновлюється Класифікація пухлин центральної
нервової системи Всесвітньою організацією охорони
здоров’я. В 2021 році вийшло п’яте видання, яке є
шостою версією міжнародного стандарту класифікації
пухлин головного та спинного мозку.
Дифузні гліоми низького ступеня злоякісності у дітей:
– дифузна астроцитома, зумовлена MYB- або
MYBL1-змінами;
– ангіоцентрична гліома;
– поліморфна нейроепітеліальна пухлина низького
ступеня злоякісності в пацієнтів молодого віку;
– дифузна гліома низького ступеня злоякісності,
зумовлена MAPK змінами.
Дифузні гліоми високого ступеня злоякісності у дітей:
– дифузна серединна гліома, зумовлена H3K27
змінами;
– дифузна гліома півкуль, H3G34-мутант;
– дифузна гліома високого ступеня злоякісності
у дітей, H3-дикий тип та IDH-дикий тип;
– гліома півкулі новонароджених [8].
Попри клінічні дослідження в пошуках таргетної
терапії, лікування даної патології базується на
хіміопроменевій терапії [2, 3, 5–7, 9].
Променеву терапію у дітей зазвичай здійснюють
згідно з протоколом лікування High grade glioma (HGG)
із СОД до 54 Гр за 30 фракцій (РОД=1,8 Гр) [10, 11].
Мета роботи – проаналізувати ефективність ПТ
в монорежимі та у пацієнтів з ПСВГМ без фонового
прийому темозоломіду, згідно з результатами клінічних досліджень, проведених на базі Національної
дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» Міністерства охорони здоров’я України.

of biopsy in these patients have not been formally
evaluated, and the extent to which pontine DMG
manifesting as aDIPG is biologically and clinically distinct
from tDIPG is poorly defined [2].
Obtaining material for histological examinations at this
location is associated with the risk of severe neurological
disorders, so most clinics prefer to make a diagnosis
based on clinical and radiological data. But in accordance
with the consensus of 2011 in Paris [10], a biopsy for DIPG
is justified in order to conduct research and plan
possible targeted therapy. According to the results of
operations and autopsies, in most cases these are gliomas
of varying degrees of malignancy [9–11].
According to the current data, the Classification of
Central Nervous System Tumors is updated from time
to time by the World Health Organization. The fifth
edition of the WHO Classification of Tumors of the Central
Nervous System (WHO CNS5) is the sixth version of
the international standard for the classification of brain
and spinal cord tumors, following the prior publications
from 1979, 1993, 2000, 2007, and 2016.
Pediatric-type diffuse low-grade gliomas:
– diffuse astrocytoma, MYB- or MYBL1-altered;
– angiocentric glioma;
– holymorphous low-grade neuroepithelial tumor of
the young;
– diffuse low-grade glioma, MAPK pathway-altered.
Pediatric-type diffuse high-grade gliomas:
– diffuse midline glioma, H3 K27-altered;
– diffuse hemispheric glioma, H3 G34-mutant;
– diffuse pediatric-type high-grade glioma, H3-wildtype
and IDH-wildtype;
– infant-type hemispheric glioma [8].
Despite clinical studies in search of targeted therapy,
the treatment of this pathology is based on chemoradiation therapy [2, 3, 5–7, 9].
Radiation therapy (RT) in children is usually performed
according to the treatment protocol of High grade glioma
(HGG) with TBD up to 54 Gy for 30 fractions (1.8 Gy per
fraction) [10, 11].

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

MATERIALS AND METHODS

Досліджували 22 дитини з діагнозом: пухлина стовбурових відділів головного мозку, які проходили ПТ на
лінійному прискорювачі електронів Elekta Sinergy S
на базі Національної дитячої спеціалізованої лікарні
«Охматдит» Міністерства охорони здоров’я України,
у відділенні променевої терапії Центру радіології за час
трирічного існування. План лікування, спостереження
та прогноз формували на підставі публікацій, знайдених
у базах даних Scopus, Webof Science Core Collection
та Pub Med за період 2007–2020 рр.

22 children diagnosed with brain stem tumor were
studied. They underwent radiation therapy on a linear
electron accele-rator Elekta Sinergy S on the basis of
the National Children’s Specialized Hospital «Okhmatdyt»
of the Ministry of Health of Ukraine, in the Department
of Radiation Therapy during its 3-year existence.
The treatment plan, observation and prognosis were
formed on the basis of publications found in the databases
Scopus, Web of Science Core Collection and PubMed
for the period 2007–2020.

Клінічний випадок

The objective was to analyze the effectiveness of
radiation therapy in mono-mode and in patients with
the tumors of brain stem structures without intake of
Temozolomide, according to the results of clinical studies
conducted on the basis of National Children’s Specialized Hospital «OKHMATDYT» of the Ministry of Health
of Ukraine.
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Серед 22 пролікованих пацієнтів з ПСВГМ за гендерним розподілом було: 12 хлопчиків віком 3–10 років
(54%), 10 дівчаток віком 3–11 років (46%). Середній вік
склав 6 ± 4 роки.
Діагноз у більшості випадків був виставлений
радіологічно, але у 4 пацієнтів (18%) був гістологічно
підтверджений: субепендимома (G I), анапластична
астроцитома (G III), гліобластома (G IV), дифузна
серединна гліома (G IV).
Рішення стосовно проведення ПТ прийняли згідно
з висновком Нейроонкологічного консиліуму Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»
Міністерства охорони здоров’я України, до складу якої,
окрім променевого терапевта, входять нейрохірург,
невролог, дитячий онколог, радіолог.
Топометричну підготовку проводили на 16-зрізовому
комп’ютерному томографі Toshiba Aquilion, з належною фіксацією голови термопластичною маскою відповідно до протоколу сканування, прописаного для
певної вікової категорії. Для точності та якості опромінення контуринг-мішені та критичних структур проводили поєднання КТ-зображень, отриманих під час
топометричної підготовки, та зображень попередньо
зробленої МРТ (рис. 1, 4). МРТ-зображення, які
використовували для ф’юзу, були зроблені не пізніше
10-денного терміну.
Оконтурювання мішені: як GTV визначали
ділянку стовбура мозку з патологічним сигналом,
зарєестрованим при МРТ (Т1/T2/FLAIR послідовності),
CTV = GTV + 1 см з урахуванням анатомічних
меж стовбура мозку (1,5 см CTV у деяких випадках),
PTV = CTV + 3–5 мм [12–14] (рис. 2).
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Among the 22 treated patients with DIPG, distribution
by gender was the following: 12 boys aged 3–10 years
(54%), 10 girls aged 3–11 years (46%). The average
age was – 6 ± 4 years.
Diagnosis in most cases was established radiologically, but 4 patients (18%) were histologically confirmed:
Subependymoma (G I), Anaplastic astrocytoma (G III),
Glioblastoma (G IV), Diffuse middle glioma (G IV).
The decision to perform RT was made according
to the conclusion of the Neurooncological Concilium
of National Children’s Specialized Hospital «Okhmatdyt»
of the Ministry of Health of Ukraine, which, in addition to
radiation oncologist, includes: neurosurgeon, neurologist,
pediatric oncologist and radiologist.
Topometric training was performed on a 16-slice
Toshiba Aquilion computed tomograph, with proper fixation
of the head with a thermoplastic mask in accordance
with the scanning protocol prescribed for a certain age
category. For the accuracy and quality of irradiation, the
delineation of the target and critical structures was performed by fusing CT images obtained during topometric
preparation and images of previously performed MRI
(Fig. 1, Fig. 4). MRI images used for the fusion were taken
no later than 10 days. Target delineation: GTV determined
the area of brain stem with pathological signal, registered on MRI (T1/T2/FLAIR), CTV = GTV + 1 cm including
anatomical borders of the brain stem (1.5 cm CTV in
some cases), PTV = CTV + 3–5 mm [12–14] (Fig. 2).

Рис. 1. Пацієнтка М., 4 роки. Діагноз: дифузна гліома стовбура головного мозку. Гіпоінтенсивний сигнал від стовбура мозку
у T1 ЗЗ МРТ. Променеву терапію здійснювали на лінійному прискорювачі електронів Elekta Sinergy S
Fig.1. Patient M., 4 years old. Diagnosis: Diffuse glioma of the brain stem. Hypointensive signal from the brainstem in T1 33 MRI.
Radiation therapy was performed on a linear electron accelerator Elekta Sinergy S

Планування методик опромінення 3D-CRT, IMRT,
VMAT здійснювалось медичними фізиками на планувальній системі Monaco з використанням розрахункового алгоритму Monte Carlo (рис. 3), з урахуванням
толерантності здорових оточуючих тканин відповідно
до критеріїв QUANTEC (Quantitative Analysis of Normal
Tissue Effects in the Clinic) (табл. 1). Хоча мішень опромінення знаходиться відносно недалеко від критичних
структур, сучасні методики планування, можливості обладнання та професіоналізм спеціалістів дозволяють не
перевищувати рекомендовані дози на критичні органи.
Ще два пацієнти отримали повторну променеву
терапію, на підставі погіршення неврологічної симптоматики та негативної динаміки за МРТ дослідженням
(рис. 5, 6, 8). Використовували РОД=1,8 Гр до
СОД=36,0 Гр (20 фракцій).
Клінічний випадок

The planning of 3D-CRT, IMRT, VMAT irradiation
methods was performed by medical physicists on
the Monaco planning system using the Monte Carlo
calculation algorithm (Fig. 3), taking into account
the tolerance of healthy sensory tissues according
to QUANTEC criteria (Quantitative Analysis of Normal
Tissue Effects in the Clinic) (Table 1). Although the target
of irradiation is relatively close to critical structures,
modern planning techniques, features of equipment
and professionalism of specialists allow the recommended
doses to critical organs not to be exceeded.
Another 2 patients had received repeated RT, based
on the deterioration of neurological symptoms and
negative dynamics on MRI (Fig. 5, 6, 8). 1.8 Gy was
used per fraction; TBD = 36.0 Gy (20 fractions).
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Рис. 2. Пацієнтка М., 4 роки. Діагноз: дифузна гліома стовбура головного мозку. Контуринг на планувальній системі Monaco
Fig.2. Patient M., 4 years old. Diagnosis: Diffuse glioma of the brain stem. Delineation on the planning system Monaco

Рис. 3. Пацієнтка М., 4 роки. Діагноз: дифузна гліома стовбура головного мозку. Планування методики опромінення 3D-CRT
Fig. 3. Patient M., 4 years old. Diagnosis: Diffuse glioma of the brain stem. Planning of 3D-CRT irradiation technique
Таблиця 1. Загальні дозові рекомендації для критичних органів [12–14]
Table 1. General dosage recommendations for critical organs [12–14]
Об’єм / Volume
%

Доза, Гр
Dose, Gy

Оптичний нерв/Хіазма
Optic nerve / Chiasm

Максимальна точкова доза / Dmax

54,0

Кришталик / Lens

Максимальна точкова доза / Dmax

14,4

Око/ очне яблуко
Eye / eyeball

Максимальна точкова доза / Dmax

45,0

Рогівка / Cornea

100

41,4

Гіпофіз / Pituitary

Максимальна точкова доза / Dmax

42,0

100

40,0

Максимальна точкова доза / Dmax

45,0

Орган / Organ

Кохлеа / Cochlea
Спинний мозок / Spinal cord

Клінічний випадок
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Рис. 4. Пацієнтка Р., 7 років. Діагноз: дифузна гліома стовбура головного мозку.
МРТ за 04.09.20 через 4 тижні після 1-го курсу ПТ СОД до 54 Гр без темозоламіду. Розмір пухлини 36x30x41 мм
Fig. 4. Patient R., 7 years old. Diagnosis: Diffuse glioma of the brain stem.
MRI from 04.09.20 in 4 weeks after 1st course of PT, TBD of 54 Gy without TMZ. Tumor size: 36x30x41 mm

Рис. 5. Пацієнтка Р., 7 років. Діагноз: дифузна гліома стовбура головного мозку. МРТ за 29.06.21. Пухлина дифузного характеру.
Розмір разом з мостом та хробаком мозочка в аксіальній площі на рівні задньої черепної ямки 80x61 мм, по вертикалі – 74 мм.
Вторинні ураження в мозолистому тілі до 9 мм в поперечному розмірі (супратенторіально), дифузні ураження в базальних ядрах.
Пройшла 3 курси темозоломіду по 150 мг/м² №5 (15.03.21–23.03.21, 01.06.21–07.06.21) та 200 мг/м² №5 (12.04.21–20.04.21)
Fig.5. Patient R., 7 years old. Diagnosis: Diffuse glioma of the brain stem. MRI from 29.06.21. Tumor of diffuse nature. The size together
with the stem and the vermis cerebelli in the axial area at the level of the posterior cranial fossa is 80x61 mm, vertically – 74 mm.
Secondary lesions of the corpus callosum are up to 9 mm in transverse size (supratentorial), diffuse lesions in the basal ganglia.
She had 3 courses of TMZ 150 mg/m² №5 (15.03.21–23.03.21, 01.06.21–07.06.21) and 200 mg/m² №5 (12.04.21–20.04.21)

Рис. 6. Пацієнтка Р., 7 років. Діагноз: дифузна гліома стовбура головного мозку.
Контуринг на планувальній системі Monaco для повторної променевої терапії
Fig.6. Patient R., 7 years old. Diagnosis: Diffuse glioma of the brain stem.
Delineation on the planning system Monaco for repeated RT
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Нейроонкологічним консиліумом було прийняте
рішення про повторний курс ПТ.
Через 2,5 місяці після ПТ відмічалося зменшення
об’ємного утворення (рис. 7).
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The Neurooncological Concilium decided to repeat
the course of RT.
The tumor regression was observed in 2.5 months
after RT (Fig. 7).

Рис. 7. Пацієнтка Р., 7 років. Діагноз: дифузна гліома стовбура головного мозку. Планування методики опромінення 3D-CRT
Fig.7. Patient R., 7 years old. Diagnosis: Diffuse glioma of the brain stem. Planning of 3D-CRT irradiation technique

Рис. 8. Пацієнтка Р., 7 років. Діагноз: дифузна гліома стовбура головного мозку. МРТ за 08.09.21.
Утворення фрагментувалось на рівні моста. Розмір пухлини на рівні моста в аксіальній площі на рівні
задньої черепної ямки 30x34 мм, по вертикалі – до 42 мм. Розмір пухлини на рівні хробака в аксіальній площі – 30х15 мм,
по вертикалі – до 4 мм. Вторинні ураження в мозолистому тілі до 4 мм у поперечному розмірі
Fig. 8. Patient R., 7 years old. Diagnosis: Diffuse glioma of the brain stem. MRI from 08.09.21.
The mass was fragmented at the level of the stem. The size of the tumor at the level of pontine in the axial area at the level
of the posterior cranial fossa is 30x34 mm, vertically – up to 42 mm. The size of the tumor at the level of the vermis cerebelli
in the axial area – 30x15 mm, vertically – up to 4 mm. Secondary lesions in the corpus callosum are up to 4 mm in transverse size

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

RESULTS AND DISCUSSION

Використання променевої терапії з відповідним
протинабряковим медикаментозним супроводом забезпечило значне покращення неврологічного статусу
дитини через 5–14 днів від початку. Через 4–6-тижневий
контроль у 21 пацієнта відмічалося зменшення патологічного вогнища в порівнянні з первинними розмірами
на 17–70%.
У 13 пацієнтів спостерігали локальне прогресування
росту пухлини та значне погіршання неврологічного
статусу пацієнта залежно від локалізації пухлини
в межах стовбура. У 10 з цих пацієнтів проявилися
симптоми порушення функції черепно-мозкових нервів, порушення статики та координації. А у 3 осіб, за

The use of radiation therapy with appropriate antiedematous drug support, provided a significant improvement in the neurological status of the child in 5–14 days
from the beginning. After 4–6 weeks of control in 21 patients
there was a decrease in the pathological focus compared
to the original size by 17–70%.
Local progression of the tumor and significant deterioration of the patient’s neurological status were observed in
13 patients depending on the location of the tumor within
the stem. 10 of these patients showed symptoms
of craniocerebral nerve dysfunction, impaired statics
and coordination. And in 3 people, due to the violation
of cerebrospinal fluid flow caused by compression of
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рахунок порушення ліквородинаміки через компресію
водопроводу, ще додатково виявилося підвищення
внутрішньочерепного тиску та виникла необхідність у
нейрохірургічному втручанні.
Приблизно у 1/3 пацієнтів з дифузними гліомами
стовбура мозку спостерігається лептоменінгеальне розповсюдження пухлини та по трактам білої речовини у
великі півкулі та/або спинний мозок [15, 16].
В нашому відділенні схожі випадки зафіксовані у
5 пацієнтів через 3–6 місяців після променевої терапії.
Двоє з них отримали повторну променеву терапію
через 1 рік та 1 рік і 1 місяць після попередньої внаслідок погіршення неврологічної симптоматики та негативної динаміки за МРТ дослідженням. На фоні ПТ спостерігалося поліпшення загального стану обох пацієнтів
на 3–4 місяці (рис. 9).
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the aqueduct, intracranial pressure increased and led
to neurosurgical intervention.
Approximately 1/3 of DIPG patients had leptomeningeal spread of their tumor to supratentorial white
matter tracts in the large hemispheres and/ or spinal
cord [15, 16].
In our department, this was recorded in 5 patients
3–6 months after RT. 2 of them had received repeated
radiation therapy in 1 year and 1 year and 1 month
after the previous one due to the deterioration of neurological symptoms and negative dynamics on MRI. Against
the background of radiation therapy, the general condition
of both patients improved by 3–4 months (Fig. 9).

Рис. 9. Контроль пролікованих пацієнтів через 3 –12 місяців
Fig. 9. Control of the treated patients after 3 –12 months

Середня тривалість життя складала 13 ± 7міс.,
у дівчаток була довшою та перевищувала рік, у порівнянні з хлопчиками.
Слід зазначити, що згідно з HGG протоколом лікування, рекомендують паралельне введення темозоломіду (TMZ) денною дозою 75 мг/м² кожного сеансу ПТ
на підставі доведеної ефективності у дорослих [6, 17].
Лікування темозоломідом призводить до виснаження
О6-метилгуанін метилтрансферази (MGMT), білка репарації ДНК, що викликає переважний цитотоксичний
ефект, а також зменшує час для його поповнення, яке
відбуватиметься між дозами темозоломіду. На підставі
цього зроблено припущення, що такий самий ефект
можна спостерігати в пухлинних клітинах. Доведено,
що режим тривалого дозування є можливим і безпечним для педіатричної популяції [6, 17–19].
Темозоломід є стандартом лікуванням для дорослих
пацієнтів з HGG, але не існує стандартної основи
хіміотерапії, загальновизнаної в умовах педіатричної
HGG. Зокрема, для DIPG немає встановленої ролі
хіміотерапії, отже ПТ є стандартним лікуванням даної
патології [17, 18, 20].
Результати клінічних досліджень, таких як United
Kingdom phase II trial (CNS 2007 04), не підтвердили
ефективність схеми тривалого прийому ТMZ у виснаженні MGMT при дифузних гліомах стовбура мозку
через можливу високу експресію цього білка чи інші
механізми резистентності, пов’язані з недостатністю
концентрації препарату через більшу цілісність гематоенцефалічного бар’єру при ПСВГМ [6, 18].
Клінічний випадок

The average life expectancy was 13 months ± 7 months.
It was longer for girls – more than a year, compared to boys.
It should be noted that according to the protocol,
concomitant administration of Temozolomide (TMZ) is
recommended daily at the dose of 75 mg/m² per every
fraction of RT based on proven efficacy in adults [6, 17].
Treatment with TMZ results in the depletion of
O6-methylguanine methyltransferase (MGMT), a DNA
repair protein, which causes dominant cytotoxic effect,
and also shortens time for its replenishment, which occurs
between the doses of TMZ. Thus, an assumption was
made that the same effect may be seen in tumor cells.
A prolonged dosing regime has been shown to be feasible
and safe in a pediatric population [6, 17–19].
TMZ is the standard treatment for adult patients with
HGG, but there is no standard chemotherapy backbone
that is universally acknowledged in the setting of pediatric HGG. For DIPG in particular, there is no established
role for chemotherapy, and radiation therapy is the standard treatment. [17, 18, 20].
The results of clinical trials, such as the United Kingdom phase II trial (CNS 2007 04), did not confirm the
efficacy of the long-term regimen of TMZ in MGMT
depletion in DIPG due to possible high expression of this
protein or other resistance mechanisms associated with
insufficient drug concentration integrity of the blood-brain
barrier in DIPG [6, 18].
Similar studies have shown that the administration
of TMZ does not improve the prolongation of median
survival in children with diffuse brain glioma [6, 9, 17–19].
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В подібних дослідженнях доведено, що введення
ТMZ не покращує пролонгації середньої виживаності
у дітей з дифузною гліомою мозку [6, 9, 17–19].
В даному дослідженні спостерігали 4 пацієнтів, яким
проводили паралельне введення TMZ денною дозою
75 мг/м² кожного сеансу ПТ, але загального подовження
виживаності більше 2 років не спостерігалась.
Отже, спираючись на дані клінічних досліджень,
в Національній дитячій спеціалізованій лікарні
«Охматдит» Міністерства охорони здоров’я України
лікують без фонового прийому темозоломіду, щоб
зменшити вплив токсичності на самопочуття дитини.
Оскільки продовжують досліджувати нові варіанти
лікування, можна також розглянути повторне опромінення. Американо-європейські дослідження продемонстрували середню виживаність від 5 до 7 місяців
після повторного опромінення, хоча проспективних
рандомізованих досліджень фази 2 немає, і стандартів
не існує. СОД повторного опромінення коливались
у межах 18–36 Гр при РОД 1,8 – 2 Гр, і чітких рекомендацій не існує через малу когорту досліджуваних [21].
У 2 пацієнтів з досліджуваної когорти після повторної
радіотерапії відмічалось покращення протягом 3–4 міс.,
після чого були виявлені розповсюдження по лептоменінгеальним оболонкам та ураження спинного мозку.
На момент лютого 2022 року ці пацієнти були живі, але
під наглядом суміжних спеціалістів.
У разі прогресування захворювання та перед вирішенням питання повторного опромінення, згідно з нашими спостереженнями, рекомендуємо робити МРТ
контроль не тільки головного мозку, але і МРТ вертебрального каналу. При своєчасному виявленні патологічних змін у спинному мозку будемо робити
краніоспінальне опромінення з бустом.

In this study, 4 patients were observed who were
receiving concomitant administration of TMZ at a daily dose
of 75 mg/m² each RT session, but an overall prolongation
of survival of more than 2 years was not observed.
Therefore, based on clinical trials, in National
Children’s Specialized Hospital «Okhmatdyt» of the
Ministry of Health of Ukraine, patients are treated without
background intake of Temozolomide to reduce the influence of toxicity on the child’s condition.
As new treatment options continue to be explored,
re-irradiation may also be considered. American-European
studies have shown a median survival of 5 to 7 months
after re-irradiation, although there are no prospective
randomized phase 2 studies, as well as no standards.
TBD of re-irradiation ranged from 18–36 Gy at 1.8–2 Gy
by fraction, and there are no clear recommendations
due to the small cohort of the patients [21].
In 2 patients from the studied cohort, improvement
was observed for 3–4 months after repeated radiotherapy, followed by spreading to leptomeningeal
membranes and spinal cord injury. In February 2022 –
these patients were still alive, but under the supervision
of related specialists.
According to our observations, in case of disease
progression and before resolving the issue of re-irradiation, we recommend performing MRI control not only
of the brain, but also of the vertebral canal. At timely
detection of pathological changes in a spinal cord we
will do craniospinal irradiation with a boost.

ВИСНОВКИ

CONCLUSIONS

Дифузні гліоми стовбура мозку – основна причина
дитячої смертності серед пацієнтів з пухлинами ЦНС.
На теперешній час не існує методу радикального
лікування хворих з таким діагнозом. Променева терапія
залишається основним стандартом лікування ПСВГМ,
що дозволяє покращити якість та тривалість життя
дитини. Враховуючи не доведену ефективність темозоламіду [6, 18, 20], ризик виникнення гематологічної
токсичністі та поганого самопочуття (нудота, головний
біль, атаксія) [6], не виключає прогресування росту
пухлини на тлі ПТ. Дітей з локалізованими ПСВГМ в
Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» Міністерства охорони здоров’я України лікують
без фонового прийому темозоломіду, а використовують
тільки ПТ з відповідним протинабряковим медикаментозним супроводом. Для своєчасного виявлення
метастатичного розповсюдження у спинний мозок
рекомендуємо робити МРТ вертебрального каналу.
Безумовно, що 22 дитини це маленька група для
того щоб зробити висновки, наближені до більших
досліджень, але в Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» перебуває найбільша кількість
таких дітей з України.
Однак з ростом розуміння молекулярної генетики цієї
патології, зростанням кількості перспективних доклінічних моделей та новими методами подолання обмежень
ефективної доставки ліків через гематоенцефалічний
бар’єр, ми сподіваємось, що майбутнє терапії DIPG кардинально зміниться за короткий час, що принесе велику
користь дітям з вищеописаною патологією [6, 21, 22].

Diffuse intrinsic point gliomas are the leading cause
of child mortality among patients with CNS tumors.
At present, there is no method of radical treatment of
patients with this diagnosis. RT is the main standard
of treatment for DIPG, which improves the quality and
life expectancy of the child. Given the unproven efficacy
of Temozolamide [6, 18, 20], the risk of hematological
toxicity and malaise (nausea, headache, ataxia) [6],
does not exclude the progression of tumor growth against
the background of radiation therapy. Children with localized DIPG in National Children’s Specialized Hospital
«Okhmatdyt» of the Ministry of Health of Ukraine are
treated without Temozolomide. Instead, only radiation
therapy with appropriate anti-edementous medication
is used. For timely detection of metastatic spread to
the spinal cord, we recommend doing an MRI of the
vertebral canal.
Of course, 22 children make up a group too small
to draw conclusions which are close to larger studies,
but National Children’s Specialized Hospital «Okhmatdyt»
of the Ministry of Health of Ukraine has the largest number
of such children from Ukraine.
However, with an increasing understanding of molecular genetics of this pathology, a growing number of
promising preclinical models, and novel techniques to
overcome the limitations of effective drug delivery across
the blood-brain barrier, we hope that the future of DIPG
therapy will change dramatically in a relatively short
time, and it will benefit a lot of children with this devastating brain tumor described above [6, 21, 22].
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Перспективи подальших досліджень

Prospects for further research

Планується спостереження за якістю та тривалістю життя
педіатричних пацієнтів з ПСВГМ, після променевого лікування
з метою удосконалення згідно із сучасними вимогами.

It is planned to monitor the quality and life expectancy of pediatric
patients after radiation therapy for the purpose of improvement
according to modern requirements.
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РЕЗЮМЕ

Ключові слова:
рак підшлункової залози; неоад’ювантна променева терапія; післяопераційна
панкреатична фістула; фіброз підшлункової залози; стереотаксична променева
терапія.

Безперервна медична освіта
та організація охорони здоров’я

Актуальність. Користь променевої терапії (ПТ) у лікуванні раку підшлункової
залози (РПЗ) залишається предметом обговорення протягом десятиліть [1]. Існує
багато суперечок щодо ПТ та її комбінацій з іншими методами лікування РПЗ.
Мета роботи – з’ясувати хірургічні переваги комбінованої неоад’ювантної
терапії (НАТ) РПЗ із акцентом на індукцію локального фіброзу підшлункової залози
та його впливу на післяопераційний стан. Вирішити питання особливої ролі ПТ
при комбінованій НАТ. Згадати поточні рандомізовані контрольовані дослідження
(РКД) такого напрямку. Обговорити сучасне значення стереотаксичної променевої
терапії (СТПТ) у неоад’ювантному лікуванні.
Матеріали та методи. З метою пошуку літератури використовували бази
MEDLINE/PubMed, Scopus та Web of Science. Пошук виконувався серед англомовної літератури за такими ключовими словами: pancreatic cancer; neoadjuvant
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radiotherapy (NART); postoperative pancreatic fistula (POPF); pancreatic fibrosis;
stereotactic body radiotherapy (SBRT). Розглядалися мета-аналізи, систематичні
огляди та рандомізовані клінічні дослідження, ретроспективні дослідження.
Серед 148 публікацій, що задовільнили критеріям пошуку, було відібрано 44.
Дата останнього пошуку 20.02.2022.
Результати та їх обговорення. Серед переваг НАТ: кращі показники дотримання
режимів неоад’ювантної хіміотерапії (НАХТ) або неоад’ювантної хіміопроменевої
терапії (НАХПТ), можливість вибору пацієнтів із неметастатичним захворюванням,
яким може бути корисна хірургічна резекція з довготривалою виживаністю; лікування захворювання з імовірними мікрометастазами, які немає змоги виявити на
початку лікування; більша ймовірність досягнення зниження ступенів T i N, збільшення частоти R0-резекції. Обговорюється питання неоад’ювантної променевої терапії (НАПТ) у контексті комбінованої НАТ РПЗ. Представлено онкологічні та хірургічні
переваги даного методу. З’ясовано роль СТПТ та сучасний стан проблеми. Згадуються поточні контрольовані рандомізовані дослідження. Неоад’ювантна СТПТ після
мультиагентної індукційної хіміотерапії може бути майбутнім трендом у НАПТ РПЗ.
Висновки. СТПТ може бути рекомендовано для застосування у спеціалізованих
центрах як ефективний метод лікування після індукційної НАХТ у хворих на
неметастатичний РПЗ із судинною інвазією, без чітких ознак радіологічної відповіді та
при доброму загальному стані пацієнта.
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Background. The benefit of radiotherapy in the treatment of pancreatic cancer has
remained a matter of discussion for decades [1]. Many controversies exist in regard to
radiotherapy and its combination with other therapeutic modalities for pancreatic cancer.
Purpose – to find out surgical advantages of the combined neoadjuvant therapy (NAT)
for pancreatic cancer with an emphasis on induction of local fibrosis of a pancreas
and its influence on postoperative morbidity. To address the special role of radiation
therapy in combined NAT. To recall the current randomized control trials (RCTs) on this
topic. To discuss the current state of stereotactic body radiotherapy (SBRT) in NAT.
Materials and methods. MEDLINE/PubMed, Scopus and Web of Science bases were
used for the purpose of literature search. The search was performed among English
literature sources by the following key words: pancreatic cancer; neoadjuvant radiotherapy (NART); postoperative pancreatic fistula (POPF); pancreatic fibrosis; stereotactic
body radiotherapy (SBRT). Meta-analyses, systematic examinations and RCTs, as well as
retrospective research were considered. 44 publications out of 148 which satisfied
the search criteria were selected. The data of the latest search: 20.02.2022.
Results and discussion. Among the advantages of NAT are better compliance for
neoadjuvant chemotherapy (NACT) or neoadjuvant chemoradiotherapy (NACRT), t
he opportunity for selection of patients with non-metastatic disease, who may further
benefit from surgical resection demonstrating long term survival; treatment of putative
micro-metastatic disease which cannot be detected at treatment initiation, and higher
probability of achieving better tumor and nodal downstaging, and increase in
R0-resection rate. The issue of neoadjuvant radiotherapy (NART) in the context of
combined NAT of pancreatic cancer is discussed. Oncological and surgical benefits
are presented. The role of SBRT and current state of the problem is elucidated.
Ongoing RCTs are mentioned. Neoadjuvant SBRT after multiagent induction
chemotherapy may be the future trend in NART of pancreatic cancer.
Conclusions. SBRT is advocated as a beneficial technique which can be conducted
in specialized centers after induction NACT in patients with non-metastatic pancreatic
cancer with vascular invasion, no clear signs of radiological response and good
performance status.
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ВСТУП

INTRODUCTION

Рак підшлункової залози (РПЗ) є одним з найагресивніших видів раку, що є четвертою за частотою
причиною смерті від онкологічних захворювань [2].
Близько 20% усіх випадків є резектабельними або
гранично резектабельними. Однак навіть у разі
радикальної резекції, 5-річна виживаність становить
лише приблизно 20% [3]. Користь ПТ в лікуванні
РПЗ залишається предметом обговорення протягом
десятиліть [1]. Існує багато суперечок щодо ПТ та її
комбінацій з іншими методами лікування РПЗ. Нелегко
адекватно оцінити її роль та ефективність через такі
фактори: недостатня кількість досліджень ефективності лікування із використанням аналізу «intention-totreat», різні кінцеві точки в доступних дослідженнях,
гетерогенність у групах порівняння, пріоритети у виборі
методу (індукційна проти консолідуючої терапії),
схеми хіміотерапії (ХТ) та відмінності в техніках опромінення, таких як конвенційна дистанційна і стереотаксична променева терапія (СТПТ). Останнє, мабуть,
є наріжним каменем у питаннях ефективності пухлинного контролю та токсичності.
Мета роботи – з’ясувати хірургічні переваги комбінованої неоад’ювантної терапії (НАТ) РПЗ із акцентом на індукцію локального фіброзу підшлункової
залози та його впливу на післяопераційний стан.
Вирішити питання особливої ролі ПТ при комбінованій
НАТ. Згадати поточні рандомізовані контрольовані
дослідження (РКД) такого напрямку. Обговорити
сучасне значення СТПТ у неоад’ювантному лікуванні.

Pancreatic cancer is one of the most aggressive
cancers being the 4th most frequent reason for cancer
death [1]. Around 20% of all cases are upfront or
borderline resectable. However, even with curative
resection, 5-year survival is only approximately 20% [2].
The benefit of radiotherapy in the treatment of pancreatic
cancer has remained a matter of discussion for decades [3]. Many controversies exist in regard to radiotherapy and its combination with other therapeutic
modalities for pancreatic cancer. It is not easy to adequately evaluate its role and efficacy due to the following
factors: lack of «intention-to-treat» analysis for the efficacy
of the treatment, different endpoints in available studies,
heterogeneity in comparison groups, priorities in modality
choices (induction vs consolidation therapy), chemotherapy regimen, and differences in radiation techniques, such
as conventional radiotherapy and stereotactic body radiotherapy (SBRT). The latter appears to be a cornerstone
in questions of efficacy of tumor control and toxicity.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

MATERIALS AND METHODS

З метою пошуку літератури використовували бази
MEDLINE/PubMed, Scopus та Web of Science. Пошук
виконувався серед англомовної літератури за такими
ключовими словами: pancreatic cancer; neoadjuvant
radiotherapy (NART); postoperative pancreatic fistula
(POPF); pancreatic fibrosis; stereotactic body radiotherapy (SBRT). Розглядалися мета-аналізи, систематичні огляди та рандомізовані клінічні дослідження,
ретроспективні дослідження. Серед 148 публікацій,
що задовільнили критеріям пошуку, було відібрано 44.
Дата останнього пошуку 20.02.2022.

MEDLINE/PubMed, Scopus and Web of Science bases
were used for the purpose of literature search. The search
was performed among English literature sources by the
following key words: pancreatic cancer; neoadjuvant
radiotherapy (NART); postoperative pancreatic fistula
(POPF); pancreatic fibrosis; stereotactic body radiotherapy (SBRT). Meta-analyses, systematic examinations
and RCTs, as well as retrospective research were
considered. 44 publications out of 148 which satisfied
the search criteria were selected. The data of the latest
search: 20.02.2022.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

RESULTS AND DISCUSSION

Переваги комбінованої неоад’ювантної терапії
Онкологічні переваги неоад’ювантної терапії (НАТ)
добре відомі. Серед них: кращі показники дотримання режимів неоад’ювантної хіміотерапії (НАХТ)
або неоад’ювантної хіміопроменевої терапії (НАХПТ),
ніж в ад’юванті, вибір пацієнтів з неметастатичним
захворюванням, які можуть отримати користь від

Benefits of combined neoadjuvant therapy
The oncological advantages of neoadjuvant therapy
(NAT) are well known. Among them are better compliance
for neoadjuvant chemotherapy (NACT) or neoadjuvant
chemoradiotherapy (NACRT) compared with adjuvant
one, a selection of patients with non-metastatic disease,
who may further benefit from surgical resection demonst-

Безперервна медична освіта
та організація охорони здоров’я

The objective of the study was to find out surgical
advantages of the combined neoadjuvant therapy (NAT)
for pancreatic cancer with an emphasis on induction
of local fibrosis of a pancreas and its influence on postoperative morbidity. To address the special role of
radiation therapy in combined NAT. To recall the current
randomized control trials (RCTs) on this topic. To discuss
the current state of stereotactic body radiotherapy
(SBRT) in NAT.
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хірургічної резекції та продемонструвати довготривалу
виживаність; лікування ймовірних мікрометастазів, які
неможливо виявити на початку лікування, і, крім того,
більша ймовірність зниження показників T i N, збільшення частоти R0-резекції [4]. Нещодавно опублікований мета-аналіз проспективних РКД у потенційно
резектабельному (ПРРПЗ) та граничнорезектабельному раку підшлункової залози (ГРРПЗ) показали,
що НАТ збільшує ймовірність резекції із негативними
краями (R0) (RR 1,51, 95% ДІ 1,18–1,93, I2 = 0%)
і частоту пацієнтів з негативними лімфатичними
вузлами (RR 2,07, 95% ДІ 1,47–2,91, I2 = 12,3%) [5].
Більше того, останній комплексний мета-аналіз
РКД Ratnayake et al. виявив, що НАТ у лікуванні
ПРРПЗ та ГРРПЗ може впливати на частоту рецидивів. Зважені загальні показники частоти рецидивів були нижчими у групі із проведенням НАТ, 63,4
проти 74% у групі, в якій було проведено оперативне втручання без НАТ (OR 0,67 (ДІ 0,52–0,87),
p = 0,006). Загальна зважена частота місцевопоширених рецидивів була нижчою у пацієнтів після
проведення НАТ, у порівнянні із групою, в якій
було проведено резекцію без НАТ (12 проти 27%
OR 0,39 (ДІ 0,22–0,70), p = 0,004). У випадку ГРРПЗ
частота місцевих рецидивів знизилася при НАТ
(НАТ 25,8%, без НАТ 37,7% OR 0,62 (ДІ 0,44–0,87),
p = 0,007). НАТ також асоціюється з меншою зваженою частотою метастазів у печінку (НАТ 19,4%,
без НАТ 30,1%, OR 0,55 (ДІ 0,34–0,89), p = 0,023) [6].
Загалом, неоад’ювантна терапія РПЗ має позитивний вплив на безрецидивну та загальну виживаність.
НАТ асоціюється зі значно більшим середньозваженим часом до першого рецидиву: 18,8 міс. у порівнянні
з групою, в якій не було проведено НАТ (15,7 міс.)
(OR 0,18 (ДІ 0,05–0,32), p = 0,015) [6]. Загальна
виживаність (ЗВ) пацієнтів з ПРРПЗ та ГРРПЗ, які
отримали неоад’ювант, була майже на 30% вищою,
ніж у пацієнтів, яким було проведено термінове оперативне втручання, відповідно до плану лікування [5].
Слід зазначити, що вищезгадані проспективні клінічні дослідження включали конвенційну ПТ на фоні
радіомодифікації з використанням гемцитабіну. Нещодавно були опубліковані віддалені результати нідерландського рандомізованого дослідження PREOPANC
[7] з медіаною спостереження 59 міс., де порівнювався
ефект чотирьох циклів гемцитабіну в комбінації з ПТ
(СОД 36 Гр за 15 фракцій) у якості НАХПТ та операції
плюс 4 цикли гемцитабіну в ад’юванті проти операції
та 6 ад’ювантних циклів гемцитабіну у пацієнтів з
ПРРПЗ та ГРРПЗ. Первинні результати PREOPANC
з використанням «intention-to-treat analysis» не підтвердили статистично значущої переваги у ЗВ
хворих після НАХПТ. Медіани виживаності становили
15,7 vs 14,3 місяців. Однак 5-річна виживаність в
останньому аналізі становила 20,5% (95% ДІ, 14,2–29,8)
для НАПХТ та 6,5% (95% ДІ, 3,1–13,7) без НАПХТ.
На противагу цьому, в іншому нещодавньому кроссвалідаційному дослідженні американського та німецького канцер-реєстрів, серед майже п’ятитисячної вибірки хворих, що проходили неоад’ювантне лікування, не
вдалося продемонструвати переваги хіміорадіотерапії
над ХТ [8]. Щоправда, в цьому аналізі не
враховувались методики опромінення, дозові режими
та режими фракціонування, які суттєво варіювали.
Загальновідомо,
що
схема
поліхіміотерапії
FOLFIRINOX має низку переваг у всіх аспектах, вклюБезперервна медична освіта
та організація охорони здоров’я
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rating long term survival; treatment of putative micrometastatic disease which cannot be detected at treatment initiation, and higher probability of achieving better
tumor and nodal downstaging, and increase in
R0-resection rate [4]. A recently published metaanalysis of prospective RCTs in potentially resectable
(PRPC) and borderline resectable pancreatic cancer
(BRPC) have shown that NAT increases the likelihood
of a margin-negative (R0) resection (RR 1.51,
95% CI 1.18–1.93, I2 = 0%) and rate of patients with
negative lymph nodes (RR 2.07, 95% CI 1.47–2.91,
I2 = 12.3%) [5].
Moreover, the latest comprehensive meta-analysis
of RCTs by Ratnayake et al. revealed that NAT in PRPC
and BRPC might influence the recurrence rate.
The weighted overall recurrence rates (OR) were lower
among the NAT group, 63.4% vs. 74% in the upfront
surgery (US) group (OR 0.67 (CI 0.52–0.87), p = 0.006).
The overall weighted locoregional recurrence rate was
lower in patients after NAT compared to the US group
(12% vs. 27% OR 0.39 (CI 0.22–0.70), p = 0.004).
In BRPC, locoregional recurrence rates decreased with
NAT (NAT 25.8% US 37.7% OR 0.62 (CI 0.44–0.87),
p = 0.007). NAT was associated with a lower rate of
weighted hepatic metastases to the liver as well
(NAT 19.4% US 30.1% OR 0.55 (CI 0.34–0.89),
p = 0.023) [6].
In general, NAT for pancreatic cancer is shown to
have a positive effect on recurrence free survival (RFS)
and overall survival (OS). NAT was associated with
a significantly longer weighted mean time to first recurrence 18.8 months as compared to US (15.7 months)
(OR 0.18 (CI 0.05–0.32), p = 0.015) [6]. The OS of patients
with PRPC or BRPC who received NAT was nearly 30%
longer than that of patients who underwent immediate
surgery according to the treatment plan [5].
It has to be noted that the above-mentioned
prospective neoadjuvant trials included gemcitabinebased conventional radiotherapy. Recently, the longterm results of the Dutch randomized PREOPANC
trial [7] with a median follow-up of 59 months were
published, which compared the effect of four cycles of
gemcitabine with 15 х 2.4 Gy radiotherapy as NACRT and
surgery plus 4 cycles of adjuvant gemcitabine vs surgery
and 6 adjuvant cycles of gemcitabine in patients with
PRPC and BRPC. Initial results of PREOPANC using
intention-to-treat analysis did not confirm a statistically
significant advantage in OS of patients after NACRT.
Median survival rates were 15.7 vs 14.3 months. However,
the 5-year survival rate in the latest analysis was
20.5% (95% CI, 14.2 to 29.8) for NACRT and 6.5%
(95% CI, 3.1 to 13.7) without NACRT.
In contrast, another recent cross-validation study of
U.S. and German cancer registries analyzing a sample
of almost five thousand patients, who underwent neoadjuvant therapy demonstrated no advantage of NACRT
over NACT [8]. However, the latter analysis did not take
into account irradiation techniques, dose and fractionation regimens, which varied significantly.
It is well recognized that FOLFIRINOX is a better
performer in every aspect including adjuvant therapy
and primary systematic treatment of metastases.
Potentially, neoadjuvant FOLFIRINOX could further improve
outcome. The PREOPANC-2 study aims to investigate
whether NACT with FOLFIRINOX improves OS compared
to neoadjuvant gemcitabine based chemoradiotherapy
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чаючи ад’ювантну терапію, а також первинне системне
лікування метастатичних форм. Потенційно при
застосуванні неоад’ювантного режиму FOLFIRINOX
можна покращити результати лікування. Дослідження
PREOPANC-2 має на меті дослідити, чи покращує
неоад’ювантна хіміотерапія за схемою FOLFIRINOX
ЗВ у порівнянні з НАХПТ із використанням гемцитабіну
та ад’ювантною хіміотерапією у пацієнтів з ГРРПЗ [9].
Набір пацієнтів для цього дослідження завершено,
очікується публікація результатів дослідження.

and adjuvant chemotherapy in BRPC patients [9].
Accrual for this study has finished, awaiting trial results
to be published.

Хірургічні переваги
Резекція підшлункової залози є специфічною
та складною процедурою, пов’язаною з високим
рівнем післяопераційних ускладнень до 30–45% і
смертністю до 5% навіть у спеціалізованих центрах
[10]. Тому рекомендується проводити операції
на підшлунковій залозі лише в центрах, де виконують
принаймні 25 резекцій на рік [11]. Найбільш специфічним ускладненням є післяопераційна панкреатична
фістула (ПОПФ), за тяжкістю виділяють ступені A, B і C
[12, 13]. Середня частота виникнення ПОПФ становить 15–30%, залежно від типу резекції підшлункової
залози. ПОПФ ступеня B і C вважаються клінічно
значущими, вони пов’язані з подальшими серйозними
ускладненнями клінічного перебігу, такими як затримка
спорожнення шлунку, внутрішньочеревні абсцеси,
кровотечі та більш високі показники смертності. Вони
часто призводять до додаткових інвазивних процедур,
необхідності інтенсивної терапії та повторних операцій.
Найвпливовіші фактори ризику ПОПФ пов’язані зі
структурою підшлункової залози, до них відносять:
м’яку текстуру залози [14] і високу щільність ацинарних
клітин на краю резекції підшлункової залози [15].
Цікаво, що серед інших питань, які обговорювалися
на початку ери неоад’ювантної терапії, був страх перед
можливим збільшенням післяопераційних ускладнень
та смертності. Тим не менш, нещодавній аналіз на
основі даних дослідження ACS-NSQIP, яке включало
3408 пацієнтів (934 з них після НАТ), показує, що
загальні показники післяопераційних ускладнень та
смертності були подібними між пацієнтами, які отримували НАТ, і тими, хто спочатку переніс операцію.
Неоад’ювантне лікування було пов’язано з нижчими
показниками ПОПФ (10,2% проти 13,2%, p = 0,017) [16].
Інше детально продумане ретроспективне дослідження, що включало 753 пацієнтів (346 з яких отримували НАТ), також не показує негативного впливу на
частоту тяжких ускладнень або 90-денну смертність.
Рівень клінічно значущих ПОПФ був у 3,6 рази нижчим у пацієнтів, які отримували НАТ, у порівнянні
з первинною резекцією (13 [3,8%] проти 56 [13,8%];
p < 0,001) [4]. Можливе пояснення полягає в тому,
що щільність підшлункової залози збільшується
завдяки неоад’ювантній терапії, і цей ефект лікування
знижує частоту ПОПФ [16]. Фібротичну підшлункову
залозу безпечніше анастомозувати (при резекції голівки
підшлункової залози) або зшивати (куксу підшлункової залози після дистальної панкреатектомії) після
резекції підшлункової залози, у порівнянні з м’якою
підшлунковою залозою з великим вмістом жиру.
В даному випадку фіброз підшлункової залози виявляється перевагою під час операції [17]. Крім того,
передопераційна хіміорадіотерапія не збільшувала
частоту хірургічних ускладнень або смертності та
зменшувала частоту післяопераційної панкреатичної

Surgical advantages
Pancreatic resection is a specific and complex
procedure associated with high postoperative morbidity
rates of up to 30–45% and mortality up to 5% even in
specialized centers [10]. Therefore it is recommended
that pancreatic surgery be performed only in high
volume centers with at least 25 resections per year [11].
The most specific complication is postoperative pancreatic fistula (POPF), graded as A, B, and C according to
severity [12,13]. The average incidence of POPF is
15–30% depending on the type of pancreatic resection.
POPF grade B and C are considered clinically relevant (CR)
and associated with further serious clinical course complications like delayed gastric emptying, intra-abdominal
abscesses, bleeding, and higher mortality. They often lead
to additional invasive procedures, ICU care, and reoperations. The most influential risk factors for POPF are
related to the pancreas structure and are as follows:
the soft texture of the gland [14] and high density of
acinar cells at pancreatic resection margin [15].
Interestingly, among other questions discussed at the
beginning of the NAT era was a dread of a possible
increase in postoperative morbidity and mortality.
Nevertheless, a recent analysis based on ACS-NSQIP
data of 3408 patients (934 of them after NAT) reveals
that overall morbidity and mortality were similar between
patients receiving NAT versus those who underwent
surgery first. Neoadjuvant treatment was associated with
lower rates of POPF (10.2% vs. 13.2%, p = 0.017) [16].
Another well-designed retrospective study of 753 patients
(346 received NAT) also shows no negative influence
on severe complication rate or 90-day mortality.
The rate of CR-POPF was 3.6-fold lower in patients
receiving NAT vs upfront resection (13 [3.8%] vs 56 [13.8%];
p < 0.001) [4]. A possible explanation is that the
pancreatic gland firmness increases due to the NAT,
and this treatment effect decreases the rate of POPF [16].
A fibrotic pancreas is safer to anastomose (pancreatic
head resection) or to oversew (the pancreatic stump
after distal pancreatectomy) after pancreatic resection,
compared to a fatty and soft pancreas. Here, pancreatic
fibrosis turns out to be an advantage during surgery [17].
Furthermore, preoperative chemoradiotherapy did not
increase the incidence of surgical complications or
mortality and reduced the rate of postoperative pancreatic fistula after resection in patients with BRPC as this
was analyzed in PREOPANC-1 study [18].
Thus, combined NAT in PRPC and BRPC patients
appears beneficial both from an oncological and surgical
point of view. The next question raised is whether the
addition of radiotherapy to NAT significantly contributes
to the above-mentioned effects.
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фістули після резекції у пацієнтів з ГРРПЗ, відповідно
до результатів дослідження PREOPANC-1 [18].
Таким чином, комбінована НАТ у пацієнтів з ПРРПЗ
та ГРРПЗ є ефективним методом лікування як з онкологічної, так і з хірургічної точки зору. Наступне питання
полягає в тому, чи суттєво сприяє вищезгаданим
ефектам додавання ПТ до НАТ.
Місцеві фіброзні зміни підшлункової залози:
індуковані хіміо- або променевою терапією?
НАХПТ викликає значну атрофію часточок і втрату
ацинусів підшлункової залози через фіброзні зміни
в позапухлинній частині підшлункової залози [19].
І НАХТ, і НАХПТ індукують (пери-) пухлинний фіброз,
пов’язаний із значною відповіддю пухлини на лікування [17]. Недавнє популяційне когортне дослідження
порівняло 2911 пацієнтів, яким було проведено НАХТ,
та 2911 пацієнтів без проведення НАХТ. НАХТ була
пов’язаною зі значно нижчими показниками 30-денної
повторної госпіталізації (5,5% проти 7,4%; p = 0,006),
які підтвердилися після багатофакторного коригування
(OR 0,74, 95% ДI 0,60–0,92; p = 0,006). Стратифікація
аналізу за типом операції (тобто панкреатодуоденальна резекція та дистальна панкреатектомія)
продемонстрували відповідні результати [20].
Крім того, вищезгадане дослідження ACS-NSQIP,
що включало 934 пацієнтів, які отримували неоад’ювантну терапію: 496 тільки НАХТ, 28 тільки ПТ і 410 пацієнтів комбіновану хіміопроменеву терапію, показало,
що обидва фактори, як ХТ, так і ПТ, були незалежно
пов’язані з нижчою ймовірністю утворення ПОПФ [16].
Інший мета-аналіз Ratnayake et al, який згадувався раніше, показав, що наявність або відсутність
НАХПТ в когорті НАT, не вплинула на частоту рецидивів (з НАХПТ 66% (ДІ 54,6–75,8) проти 68,9%
без НАХПТ (ДІ 53,4–81) [6].
Іншими словами, дослідження, перелічені вище,
можуть вказати на рівний внесок ХТ та ПТ в індукцію
локальних фіброзних змін та частоту виникнення
ПОПФ, а також у зміну онкологічного прогнозу.

Local pancreatic fibrotic changes:
induced by chemo or radiotherapy?
NACRT causes extensive lobular atrophy and loss
of pancreatic acini due to fibrous replacement in the
non-neoplastic pancreas [19]. Both NACT and NACRT
induce (peri-) tumoral fibrosis when associated with
significant tumor response [17]. A recent population-based
cohort study compared 2911 NACT and 2911 noNACT
patients after matching. NACT was associated with
significantly lower rates of 30-day readmission
(5.5% vs. 7.4%; p = 0.006), which remained after multivariable adjustment (odds ratio [OR] 0.74, 95% confidence
interval [CI] 0.60–0.92; p = 0.006). Stratified analyses
by surgery type (i.e., pancreaticoduodenectomy [PD]
and distal pancreatectomy [DP]) demonstrated consistent results [20].
Moreover, the above-named ACS-NSQIP study of the
934 patients who received NAT: 496 NACT alone,
28 radiotherapy alone, and 410 combined chemo- and
radiotherapy showed that both factors – chemotherapy
as well as radiotherapy appeared to be independently
associated with lower rates of POPF formation [16].
Another meta-analysis, as mentioned earlier by
Ratnayake et al., revealed that the presence or absence
of NACRT in the NAT cohort did not impact a significant
difference in weighted overall recurrence rate
(with NACRT 66% (CI 54.6–75.8) vs without NACRT
68.9% (CI 53.4–81) [6].
In other words, the studies listed above may point
out the equal contribution of chemotherapy and irradiation
to local fibrotic changes and POPF rate, and changes
in oncological prognosis.

Яку роль відіграє опромінення в НАХПТ?
На основі результатів нерандомізованих та більшості рандомізованих досліджень можна зробити
висновок, що НАХПТ із конвенційною хіміопроменевою
терапією покращує місцевий контроль та ймовірність
резекції R0. Однак, чи впливає саме опромінення
в НАХПТ на ЗВ, невідомо.
Деякі дослідження представляють суперечливі результати з точки зору клінічної значущості. Аналіз із
застосуванням методу псевдорандомізації, проведений
за участі 258 пацієнтів з резектабельними пухлинами
підшлункової залози, порівнював ефекти НАХТ і
НАХПТ (31 пацієнт отримував НАХT проти 227 пацієнтів, що отримували НАХПT) [21]. Пацієнти з НАХПТ
продемонстрували кращу гістологічну відповідь пухлини (<5% живих пухлинних клітин; 12,8% проти 4,8%,
р = 0,002) та нижчі показники лімфоваскулярної
(37,7% проти 60,5%, р < 0,001) та периневральної
(75,7% проти 86,8%, р = 0,002) інвазії. Після середньої
тривалості спостереження 44,4 місяці не було статистично значущої різниці в показниках ЗВ між пацієнтами
НАХПT і НАХT (33,6 проти 26,4 місяці, р = 0,09).
НАХПT асоціюється з меншою частотою локальних
рецидивів (16% проти 33%, р < 0,01) порівняно з НАХT.

What is the role of irradiation within NACRT?
Based on results of non-randomized and the majority
of randomized studies it is recognized that NACRT with
conventional chemoradiation improves local control
and R0 resection rates. However, whether radiotherapy
itself within NACRT contributes to OS is unknown.
However, some studies present controversial results
in terms of clinical relevance. A propensity score-adjusted analysis carried out on 258 patients with PRPC
compared effects of NACT and NACRT (31 received NACT
alone vs 227 NACRT alone) [21]. NACRT patients demonstrated better pathological tumor response (< 5% alive
tumor cells; 12.8% vs 4.8%, p = 0.002), and lower rates
of lymphovascular (37.7% vs 60.5%, p < 0.001) and
perineural (75.7% vs 86.8%, p = 0.002) invasion.
After a median follow-up time of 44.4 months, there was
no statistically significant median OS difference between
NACRT and NACT patients (33.6 vs 26.4 months, p = 0.09).
NACRT was associated with less local recurrence
rate (16% vs 33%, p < 0.01) compared with NACT. Despite
critical aspects in this study such as the low number
of cases in NACT group and less than 20% of them
treated with modern chemo regimen (FOLFIRINOX
or Gemcitabine/Nab-paclitaxel), one still may assume
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Незважаючи на критичні аспекти цього дослідження,
як низька кількість досліджуваних у групі НАХT та менш
ніж 20% з них отримували сучасну схему ХТ
(FOLFIRINOX або Гемцитабін/Nab-паклітаксел), можна
припустити, що НАХПT може перевершувати за
ефективністю НАХT у пацієнтів з неметастатичним
раком підшлункової залози.
Викладене припущення підтверджується ретроспективним дослідженням із включенням 472 пацієнтів,
у яких відсутність ПТ була пов’язана з більш високим
рівнем позитивних лімфатичних вузлів, і нижчим
ефектом від лікування, виміряним за кількістю життєздатних пухлинних клітин (всі значення р < 0,05).
Відсутність передопераційної ХПТ була пов’язана
з більш високою частотою локальних рецидивів, але
без істотної різниці в ЗВ [22]. Однак, найбільш переконливим дослідженням, яке підтвердило це припущення,
є нещодавнє корейське проспективне РКД, яке було
припинено через статистичну значущість ефективності
НАХПТ. При intention-to-treat аналізі 2-річна виживаність та медіана виживаності були значно кращими
у НАХПT із гемцитабіном (СОД 45 Гр за 25 фракцій та
9 Гр за 5 фракцій (5 разів на тиждень, загалом 6 тижнів)),
ніж у групі первинного оперативного втручання [40,7%,
21 місяць проти 26,1 %, 12 місяців, коефіцієнт ризику
1,495 (95% ДІ 0,66–3,36), р = 0,028]. Частота резекції
R0 також була значно вищою в НАХПT, ніж у групі без
НАХПТ (n = 14, 51,8% проти n = 6, 26,1%, р = 0,004) [23].
Сподіваємося, майбутні результати двох проспективних досліджень, побудованих відповідно до сучасних
рекомендацій з ХТ, з’ясують, чи перевершує НАХПТ
за ефективніcтю НАХТ. У дослідженнях застосовується
вже сучасна триплетна ХТ та підходи до ПТ, розроблені
після того, як в колаборації групи радіаційних онкологів (RTOG) та GERCOR досягли консенсусу щодо
загальної дози, визначення цільового об’єму, техніки
планування ПТ, критичних доз для органів ризику та
забезпечення якості опромінення [24]. Перше – це нідерландське дослідження PREOPANC-2 [7], де порівнюється НАХT за схемою FOLFIRINOX проти НАХПT
на основі гемцитабіну, а друге – це ESPAC-5, яке має
4 плеча: НАХПT за схемою FOLFIRINOX проти GemCap
проти НАХПT (у якій капецитабін виступає як радіосенсибілізатор) проти операції на початку лікування [25].

that NACRT be superior to NACT in patients with nonmetastatic pancreatic cancer.
This assumption is supported by a retrospective
study of 472 patients in who the absence of irradiation
was associated with a higher rate of positive lymph
nodes, lymph node ratio, and a poorer treatment effect
score measured by a number of vital tumor cells
(all p values < 0.05). The absence of preoperative
chemo-radiotherapy was associated with a higher local
recurrence rate but no significant difference in OS [22].
However, the most convincing study reaffirming this
assumption is the recent Korean prospective RCT,
which was terminated due to the statistical significance
of NACRT efficacy. In the intention-to-treat analysis, the
2-year survival rate and median survival was significantly better in the gemcitabine-based NACRT which
consisted of 45.0 Gy in 25 fractions and 9.0 Gy in
5 fractions (5 times a week for a total of 6 weeks) than
the upfront surgery group [40.7%, 21 months vs 26.1%,
12 months, hazard ratio 1.495 (95% CI 0.66–3.36),
p = 0.028]. R0 resection rate was also significantly
higher in the NACRT than in the upfront surgery group
(n = 14, 51.8% vs n = 6, 26.1%, p = 0.004) [23].
Hopefully, the upcoming results of two prospective
trials constructed according to current chemotherapy
guidelines will elucidate whether NACRT is superior
to NACT or not. The trials use chemotherapy triplets
and are designed after the Radiation Therapy Oncology
Group (RTOG) and GERCOR cooperative groups have
reached the consensus on a total dose, target volume
definition, radiotherapy planning technique, dose
constraints to organs at risk, and quality assurance [24].
The first study, Dutch PREOPANC-2 study, [7] compares
NACT with FOLFIRINOX vs gemcitabine-based NACRT
and the second – ESPAC-5 having 4 arms: NACT with
FOLFIRINOX vs GemCap vs NACRT (capecitabine
as radiosensitizer) vs surgery upfront [25].

Стереотаксична променева терапія
як неоад’ювантне лікування
Згаданий вище консенсус RTOG і GERCOR у 2012 р.
був важливою віхою в еволюції ПТ РПЗ. Проте нещодавно
опубліковані
нові
рекомендації ACROP
(ESTRO) [26] та консенсусна заява DEGRO/DGMP
відображають прогрес у розумінні захворювання та
можливість застосовувати інновативні надбання технологічного прогресу [27]. Конвенційна фракціонована
ПТ (25–30 фракцій), помірно гіпофракціонована ПТ
(12–15 фракцій) і СТПТ (3–12 фракцій) сьогодні
є прийнятними варіантами променевого лікування.
Однозначна перевага будь-якого з таких підходів
у лікуванні РПЗ дотепер не доведена. У поєднанні
з радіосенсибілізаторами (гемцитабіном або фторпіримідинами) конвенційна фракціонована ПТ називається тривалим курсом хіміопроменевої терапії.
Ці підходи можуть застосовуватися для пацієнтів
після індукційної ХТ (переважно за схемою
FOLFIRINOX або Гемцитабін/Nab-паклітаксел) у пацієнтів із задовільним загальним статусом. Багато

SBRT as neoadjuvant treatment
The RTOG and GERCOR consensus in 2012
mentioned above was a significant milestone in the
evolution of radiotherapy in pancreatic cancer. However,
reflecting the evolution in understanding the disease
and the possibility to use innovative achievements
of technological progress, new ACROP (ESTRO)
guidelines [26] and DEGRO/DGMP consensus statement
for radiotherapy have been recently published [27].
Conventionally
fractionated
radiotherapy
(CFRT)
(25–30 fractions), moderately hypofractionated radiotherapy (12–15 fractions), and SBRT (3–12 fractions)
are acceptable treatment options today. The superiority
of either approach in the management of pancreatic
cancer is not yet proven. In combination with radiosensitizer (gemcitabine or fluorpyrimidine) CFRT is called
long course CRT.
These approaches can be performed in patients
after induction chemotherapy (preferably FOLFIRINOX
or Gemcitabine/Nab-paclitaxel – based in patients with
good performance status). Radiotherapy after induction
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авторів рекомендують проводити ПТ після індукційної
ХТ [28, 29] і розглядають такий підхід як стратегію,
яка дозволяє здійснювати раннє лікування мікрометастатичного ураження та проводити ПТ лише за умови
стабілізації захворювання або наявності відповіді
на ХТ. Клінічні результати цих підходів розглядаються
в іншій статті [30].
Втім, одну з таких опцій ПТ варто розглянути більш
детально. СТПТ – це радіотерапевтична методика,
що дозволяє проводити опромінення в режимі гіпофракціонування, тобто меншою кількістю фракцій та
вищими разовими дозами, з прецизійним відмежуванням мішені опромінення та урахуванням руху органів.
Тим самим значно зменшується променева токсичність
для прилеглих до мішені опромінення тканин. Вважається, що ця методика викликає помірне покращення
2-річної ЗВ зі зниженням частоти гострої променевої
токсичності 3–4 ступеня при місцево-поширеному
раку підшлункової залози, згідно з нещодавнім метааналізом, який висвітлив порівняння 870 пацієнтів, які
отримували конвенційну ПТ, і 277 пацієнтів із СТПТ [29].
Інше нещодавно опубліковане дослідження LAPC-1
продемонструвало 12% (6 пацієнтів) перетворення
місцево-поширеної форми на ГРРПЗ, що призвело до
повної (R0) резекції у цих пацієнтів. Двоє з цих пацієнтів
мали повну гістологічну відповідь [31].
СТПТ також активно досліджується в неоад’ювантному режимі. Велике ретроспективне дослідження
5828 пацієнтів продемонструвало збільшення застосування СТПТ в США з 0 у 2004 р. до 9,5% у 2015 р., із
зростанням річного відсотка після 2010 року (p <
0,001). У цьому дослідженні 332 (5,7%), 3234 (55,5%)
і 2262 (38,8%) пацієнти отримували НАХТ + СТПТ,
тільки ХТ та ХТ з конвенційною ПТ відповідно. Когорта
ХТ + СТПТ продемонструвала більш високу ЗВ до
і після псевдорандомізації (р < 0,05 для обох порівнянь).
Частота резекції R0 була вищою в групі НАХПТ, ніж
у когорті НАХT (p < 0,001) [32].
Метод СТПТ дозволяє зменшити втрату часу від
початку НАТ до хірургічної резекції, тим самим, обмежуючи шанси на прогресування захворювання [33–35].
Сьогодні ASTRO умовно рекомендує режим неоад’ювантного лікування із використанням системної ХТ з
подальшою мультифракційною СТПT для НАХПТ з консенсусом 77% [36]. Це викликає оптимізм щодо можливості включення СТПT до НАТ після індукційної ХТ та
формування, таким чином, нового клінічного підходу.

chemotherapy is recommended by many authors [28, 29]
as a strategy that allows for early treatment of micrometastatic disease and only delivering radiation therapy
if patients have stable disease or better response.
Clinical results of these approaches are reviewed
elsewhere [30].
Nonetheless, one of the treatment strategies is yet
worth mentioning. SBRT is a radiotherapeutic technique
that allows for hypofractionated dose-escalated delivery
limited to tight margins with strict organ motion management, thereby decreasing the radiotoxicity for intact
neighboring tissues. This technique is considered to
cause modest improvement in 2-year OS with decreased
rates of acute grade 3/4 toxicity in LAPC according
to a recent meta-analysis, which included 870 patients
treated with CFRT, and 277 with SBRT [29]. Another
recently published study LAPC-1 demonstrated 12%
(6 patients) of conversion-to-resection rate among LAPC
patients resulting in a complete (R0) resection. Two of
them had a complete pathological response [31].
SBRT is actively investigated in the neoadjuvant
regimen as well. A large retrospective study of 5828 patients demonstrated an increase in SBRT application
in the USA from 0% in 2004 to 9.5% in 2015, with
a greater annual percent after 2010 (p < 0.001). In this
study 332 (5.7%), 3234 (55.5%) and 2262 (38.8%) patients received neoadjuvant chemo-SBRT, chemotherapy,
and chemo-CFRT, respectively. The chemo-SBRT cohort
was associated with a higher OS rate before and after
propensity matching (p < 0.05 for both). The rate of
R0 resection was higher in NACRT than in the NACT
cohort (p < 0.001) [32].
SBRT allows for short time expenditure from chemotherapy to surgical resection thereby limiting chances
of progression [33–35]. Today, neoadjuvant therapy
regimen of systemic chemotherapy followed by multifraction SBRT is conditionally recommended for NAT
by ASTRO with consensus of 77% [36]. These findings
increase optimism regarding SBRT after induction chemotherapy in NAT of pancreatic cancer as an evolving trend.

Дозові режими та фракціонування НАХПТ
Щодо оптимального дозового режиму, фракціонування та технічних аспектів променевого лікування
хворих на РПЗ, консолідованої думки сьогодні не існує.
Проте, у разі застосування опромінення в комплексному лікуванні хворих на РПЗ, найчастіше це здійснюється опроміненням за допомогою 3D-конформної
або IMRT ПТ. СТПТ набуває великої популярності
завдяки безпечності та ефективності, продемонстрованої в одноцентрових клінічних дослідженнях, а також
за рахунок значно меншої тривалості лікування [37].
Адже зменшення кількості відвідувань пацієнтами
лікувальних закладів зменшує як потенційні епідеміологічні ризики (у т.ч. COVID-19), так і навантаження
на медичний персонал та технічне устаткування.
У 2019 р. одна з лідерів світової радіаційної онкологічної спільноти, – ASTRO, опублікувала клінічні настанови з ПТ хворих на РПЗ (Clinical Practice Guideline:

Dose regimens and fractionation in NACRT
There is no consensus today regarding optimal
dose regimens, fractionation, and technical aspects of
radiotherapy in pancreatic cancer. However, in complex
treatment of this condition 3D conformal external beam
radiotherapy and IMRT are the most frequent approaches.
SBRT has gained popularity due to its safety and efficacy,
as well as significantly shorter treatment duration demonstrated in single-center clinical trials [37]. Indeed,
reducing the number of patient visits to treatment
facilities lowers potential epidemiological risks (including
COVID-19) as well as medical staff and equipment
overburden.
In 2019, ASTRO, one of the leaders of international
oncological community, published Clinical Practice
Guideline: Radiation therapy for pancreatic cancer patients [36]. The guidelines were developed in collaboration
with the American Society for Clinical Oncology and
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Radiation therapy for pancre-atic cancer patients) [36].
Настанови були розроблені у співпраці із Американською асоціацією клінічних онкологів (American Society
for Clinical Oncology) та Асоціацією хірургічної онкології
(Society of Surgical Oncology) і схвалені Європейською
асоціацією радіотерапії та онкології (European Society
for Radiotherapy and Oncology) та Королівським
коледжем радіологів Австралії та Нової Зеландії
(The Royal Australian and New Zealand College of Radiologists). Було створено мультидисциплінарну робочу
групу, до завдань якої належало відповісти на 7 ключових питань щодо променевого лікування хворих на
рак підшлункової залози, зокрема, фракціонування,
дозового режиму та об’єму опромінення, симуляції
та планування лікування, профілактики радіаційноасоційованої токсичності. Відповідно до цього, в настановах ASTRO було представлено системний огляд
існуючих підходів щодо променевого лікування хворих
на рак підшлункової залози, у тому числі, й неоад’ювантного, та уточнено показання й технічні аспекти
такого лікування. Було рекомендовано проведення
конвенційної ПТ СТПТ для неоад’ювантної терапії
певних категорій хворих на РПЗ. При цьому ASTRO
продемонструвало високий рівень консенсусу (92%)
щодо доцільності неоад’ювантної конвенційної ПТ чи
СТПТ у хворих на резектабельну форму РПЗ.
Для хворих на ГРРПЗ, відібраних для НАХПТ, із
92% консенсусом ASTRO рекомендує режим конвенційної ПТ із сумарною вогнищевою дозою 45,0–50,4 Гр
у фракціях із разовою вогнищевою дозою 1,8–2,0 Гр
посиланням на MD Anderson Cancer Center, який
має найбільший в історії проспективний досвід НАХПТ
у хворих на ГРРПЗ [38, 39]. Хворим було застосовано
такі режими опромінення: сумарна вогнищева доза
50,4 Гр у фракціях із разовою вогнищевою дозою
1,8 Гр або сумарною дозою 30,0 Гр у фракціях
із разовою вогнищевою дозою 3,0 Гр з одночасною
ХТ 5-фторурацилом. Ці дослідження продемонстрували відмінні показники частоти R0-резекцій (від 66%
до 89%) та сприятливі результати виживаності (медіана ЗВ 15–25 місяців) для тих, хто переніс операцію.
До показів для СТПТ із більш високими разовими вогнищевими дозами та обмеженою кількістю
фракцій замість тривалого курсу хіміопроменевого
лікування належать пухлини ≤ 6 см, розташовані
на відстані ≥ 1 см від слизової оболонки органів
шлунково-кишкового тракту без переконливих ознак
пухлинної інвазії та не пов’язаних із будь-яким значним нодальним ураженням [40 – 43].
Незважаючи на відсутність проспективних даних,
існують ретроспективні дослідження, що підтверджують безпечність неоад’ювантної СТПТ для хворих
на ГРРПЗ, при цьому дані візуалізації демонструють
рівень резекції R0 >90% [44].
Згідно з поточними настановами ASTRO, існує 100%
консенсус (хоча медичні фізики та онкохірурги робочої
групи утримались від цієї рекомендації) щодо застосування наступного режиму опромінення хворих на ГРРПЗ,
які були відібрані для СТПТ: сумарна вогнищева доза
30,0–33,0 Гр у 5 фракціях із разовою вогнищевою дозою
6,0–6,6 Гр з урахуванням можливості симультанного
інтегрованого бусту до 40,0 Гр на судини пухлини [36].
Лікування за допомогою СТПТ дозволяє провести
повний курс променевого лікування за 5 днів, замість
більш тривалої традиційної ПТ, що триває більше
5 тижнів. Окрім вищезазначених, існують і інші доведені
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the Society of Surgical Oncology and approved by the
European Society for Radiotherapy and Oncology and
The Royal Australian and New Zealand College of Radiologists. A multidisciplinary working group was established
to address seven key questions concerning radiation
therapy in pancreatic cancer patients, as follows: fractionation, dose and volume, simulation and treatment
planning, prevention of radiation-associated toxicity.
According to them, a systematic review of existing
approaches to radiotherapy in pancreatic cancer, including neoadjuvant treatment, was presented in ASTRO
guidelines and indications and technical aspects of such
treatment were specified. Conventional radiotherapy
or SBRT for NAT in certain categories of patients was
recommended. A high level of consensus (92%) on the
appropriateness of neoadjuvant conventional radiotherapy or SBRT in patients with resectable pancreatic
cancer was demonstrated by ASTRO.
For BRPC patients selected for NACRT, with 92%
consensus ASTRO recommends conventional radiotherapy regimen with total dose 45.0–50.4 Gy (1.8–2.0 Gy
per fraction) based on MD Anderson Cancer Center,
which has the most experience of NACRT in BRPC patients [38, 39]. Patients received the following radiation
regimens: total dose of 50.4 Gy in 28 fractions (1.8 Gy per
fraction) or total dose 30.0 Gy in 10 fractions (3.0 Gy per
fraction) with concurrent 5-fluorouracil-based chemotherapy.
These
studies
demonstrated
excellent
R0-resection rates (66% to 89%) and favorable survival
outcomes (median OS of 15–25 months) for those who
underwent surgery.
Indications for SBRT with higher single doses per
fraction and limited number of fractions instead of
long-term chemoradiotherapy include tumors ≤ 6 cm,
located ≥ 1 cm from the mucous membrane of the
gastrointestinal tract organs without convincing signs of
tumor invasion and significant nodal involvement [40–42].
Despite the lack of prospective data, there are retrospective studies confirming the safety of neoadjuvant
SBRT for BRPC patients, with imaging data demonstrating
R0 resection rates > 90% [43].
According to current ASTRO guidelines, there is 100%
consensus with conditional strength of recommendation
(medical physicists and surgical oncologists of the working
group abstained from this recommendation) regarding
the SBRT regimen for BRPC patients: total dose
30.0–33.0 Gy in 5 fractions (6.0–6.6 Gy per fraction)
with the possibility of a simultaneous integrated boost
up to 40.0 Gy on the tumor vessels [36].
SBRT allows a complete course of radiation
therapy in 5 days instead of a longer treatment with
traditional radiation therapy lasting more than 5 weeks.
Besides the above-mentioned, there are other proven
advantages of hypofractionated NACRT regimens in
pancreatic cancer patients. Shortening the time of
radiation therapy reduces the interval between systemic
treatment and possible surgery, which is associated
with convincing clinical benefits [37].
However, it should be noted that there are certain
limitations in the selection of SBRT patients (tumor size,
invasion into the surrounding tissues, the degree of
involvement of peripancreatic lymph nodes, etc.).
Obviously, the selection criteria of SBRT patients can be
characteristic of a prognostically more favorable cohort
of patients. However, this assumption requires more
detailed further study.
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переваги застосування гіпофракційних схем НАХПТ у
хворих на рак підшлункової залози. Скорочення часу
ПТ зменшує проміжок між системним лікуванням та
можливою операцією, що пов’язано із переконливими
клінічними перевагами [37].
Проте слід звернути увагу, що існують певні обмеження при відборі хворих на СТПТ (розміри пухлини,
інвазія в оточуючі тканини, ступінь ураження перипанкреатичних лімфатичних вузлів, тощо). Вочевидь,
що відповідність критеріям відбору хворих на СТПТ
може бути притаманною для прогностично більш
сприятливої когорти хворих. Однак це припущення
потребує більш детального подальшого вивчення.
Максимально можливе виключення оточуючих нормальних тканин з об’єму мішені опромінення є інструментом обмеження потенційної променевої токсичності
при застосуванні СТПТ, у порівнянні із традиційним
фракційним опроміненням. У свою чергу, це потребує
високого ступеня конформності та прецизійності при
підведенні дози іонізуючого випромінювання до мішені.
В результаті при СТПТ найчастіше використовуються
модульовані методики опромінення. Ретроспективні
дані, що порівнювали СТПТ з 3D конформним
опроміненням, IMRT або радіохірургією при ПРРПЗ,
виявили нижчу середню і максимальну дозу на
ниркові судини при 3D конформному опроміненні,
але покращену середню та максимальну дози на
печінку й верхню брижову артерію та індекс відповідності при IMRT-СТПТ. Клінічні дані не продемонстрували
відмінности у гострій та пізній токсичності при використанні СТПТ, оскільки більшість хворих опромінюється
із використанням модульованих методів, які надають
переваги в ощадливості по відношенню до нормальних
органів та тканин. Тому робоча група ASTRO при плануванні лікування рекомендує застосовувати методи
IMRT/VMAT, враховуючи більшу конформність, менше
променеве навантаження на органи ризику, потенційне
зниження гострої та пізньої токсичності, а також
еквівалентні клінічні результати [36].

The maximal possible exclusion of the surrounding
normal tissues from the volume of the target radiation
is a tool to limit the potential radiotoxicity in the SBRT
compared to conventional irradiation. It requires a high
degree of conformity and precision in the delivery of the
radiation dose to the target. That is why modulated
irradiation techniques are most commonly used in SBRT.
Retrospective data comparing SBRT with 3D conformal
radiotherapy, IMRT, or radiosurgery in BRPC revealed
decrease in mean and maximum dose to the renal
vessels with 3D conformal irradiation, but improved mean
and maximum doses to the liver and superior mesenteric artery and IMRT-SBRT compliance index. Clinical
data showed no difference in acute and late toxicity i
n SBRT patients, since most of them are irradiated using
modulation techniques that are parsimonious with respect
to normal organs and tissues. Therefore, the ASTRO
working group recommends the use of IMRT/VMAT
techniques in treatment planning, given the greater
conformity, lower radiation exposure to organs at risk,
potential reduction in acute and late toxicity, and equivalent clinical outcomes [36].

ВИСНОВКИ

CONCLUSIONS

На сьогодні немає даних високого рівня доказовості,
що підтверджують переваги додавання будь-якого
підходу ПТ до НАТ РПЗ. Ретроспективний аналіз
здебільшого не дає детального порівняння методів ПТ,
таких як стереотаксична або конвенційна. Поточні РКД
були розпочаті 6 років тому, і вони не нададуть нам
інформацію про ефективність нових радіотерапевтичних технологій. СТПТ може бути корисною після
індукції НАХT у пацієнтів з пухлинами із судинною
інвазією, без чітких ознак радіологічної відповіді та
із задовільним загальним станом при проведенні
лікування у спеціалізованих панкреатичних центрах.
Нові РКД повинні бути розроблені з урахуванням
нових хіміо- та радіотерапевтичних підходів, необхідних
для оцінки ролі СТПT у НАТ РПЗ.

Today, there is no high-level evidence proving the
advantages of adding any radiotherapy approach to NAT
in pancreatic cancer. Retrospective analyses mostly fail
to perform detailed comparisons of radiotherapy techniques such as SBRT or CRT. The ongoing RCTs were
initiated up to 6 years ago, and would not provide us with
further data on new radiotherapeutic technologies.
SBRT might be beneficial after induction NACT in patients
with tumors with vascular invasion, no clear signs of
radiological response and good performance status
when conducted in high volume pancreatic centers.
New RCTs should be designed to consider the novel
chemotherapeutic and radiotherapeutic approaches
needed to evaluate the role SBRT in NAT of pancreatic
cancer.
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Prospects for further research

Перспективи подальших досліджень
Застосування ПТ в неоад’ювантому лікуванні РПЗ пов’язане
із позитивним впливом на виживаність та якість життя
хворих, зменшенням кількості післяопераційних ускладнень
та рівня післяопераційної летальності. Впровадження
високотехнологічних методів прецизійного стереотаксичного
опромінення дозволяє зменшити термін від початку НАТ до
хірургічної резекції, мінімізувати навантаження на медичний
персонал та устаткування клінік, а також епідеміологічні
ризики. Неоад’ювантна СТПТ після мультиагентної індукційної
ХТ може бути майбутнім трендом у НАТ РПЗ. З метою отримання даних високого рівня доказовості, що підтверджують
переваги додавання ПТ до НАТ РПЗ, необхідно проведення
подальших проспективних мультицентрових рандомізованих досліджень.

Radiotherapy in the NAT of pancreatic cancer is associated
with a positive impact on the survival and quality of life of the
patients. It decreases postoperative morbidity and mortality.
The introduction of high-tech methods of precision irradiation
can minimize the time from the beginning of NAT to surgical
resection, the burden on medical staff and equipment, and
epidemiological risks. Neoadjuvant SBRT after multiagent
induction chemotherapy may be a future trend in NAT for pancreatic cancer. Further prospective multi-centric RCTs are required
to obtain a high level of evidence proving the advantages of
adding any radiotherapy approach to NAT in pancreatic cancer.
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