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ВСТУП
М’язово-інвазивний рак сечового міхура (РСМ) (Код за МКХ-10 – С67)
є однією із найбільш агресивних нозологій в онкології, при якій рецидивування
захворювання після первинного лікування спостерігається в 35 - 85 %, а
підвищення інвазивності рецидивних пухлин – у 0,7 - 20 % хворих.
За даними Національного канцер-реєстру України у 2010 році вперше
виявлено 5006 нових випадків захворювання на РСМ та 2244 смертей від нього.
Показник захворюваності становив 10,93 на 100 тис. населення, а смертності –
4,9 на 100 тис. населення. Разом з тим, частка хворих, у яких вперше
виявляються неінвазивні форми пухлини досить низька і не перевищує 50 %.
Таким чином, в Україні у більшості пацієнтів діагностуються занедбані стадії
захворювання, що обумовлює високу летальність до 1 року, яка досягає 25,8 %
[1].
Часте рецидивування свідчить про агресивність даного захворювання та
неефективність раніше проведеного лікування [2]. Тому сьогодні перед лікарями
постає питання вибору оптимального методу лікування хворих на РСМ, здатного
вилікувати пацієнта при максимальному збереженні якості життя.
Радикальна цистектомія (РЦ) при інвазивному РСМ продовжує залишатись
основним методом хірургічного лікування [3]. Технічно складним залишається
не тільки проведення радикального оперативного лікування, але й деривація
сечі, яка в більшості випадків приводить до важких ускладнень та зниження
якості життя пацієнтів. При проведенні радикальної цистектомії число
ускладнень складає від 11 до 70 %, післяопераційна летальність досягає 12 %.
Прийнятною вважається летальність 5,53 %, якщо хірургічна бригада виконує
більше 8 радикальних цистектомій на рік [4].
Поряд з тим, питання резекції стінки сечового міхура у хворих з
поодинокими ураженнями стінки або куполу міхура, залишається відкритим,
оскільки прибічники органозберігаючої тактики оперативного лікування хворих
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на інвазивний РСМ стверджують про значно вищий рівень якості життя цієї
категорії хворих, при цьому до 90 % пацієнтів в період до 5 років діагностується
локальний рецидив [5, 6].
У противагу таким твердженням слід відмітити, що при використанні
комплексного лікування з використанням променевої, внутрішньоміхурової
хіміо- чи імунотерапії у великої кількості хворих відбувається зменшення
ємкості сечового міхура внаслідок склеротичних змін стінки, зниження його
скоротливості з розвитком мікроцисту та подальшим значним зниженням якості
життя внаслідок дизурії [7]. Це призводить до інвалідизації хворих та повної
соціальної дезадаптації.
Використання хіміотерапії у багатьох наукових центрах в 90-х роках
минулого

століття не дало

очікуваних

результатів, однак в

окремих

рандомізованих дослідженнях відмічено збільшення рівня 5-річної виживаності
на 5 % [8]. Введення у клінічну практику в останні роки ряду нових,
малотоксичних хіміопрепаратів; широке впровадження імунопрофілактики БЦЖ
дають підстави перегляду показань та підходів до органозберігаючої тактики
лікування хворих на інвазивний рак сечового міхура [9 - 11].
Дослідження неоад’ювантної поліхіміотерапії (ПХТ), а саме випадки повної
та часткової відповіді на лікування, наштовхують на думку про можливість
проведення органозберігаючої тактики лікування РСМ.
Не зважаючи на вже проведені клінічні дослідження неоадьювантної ПХТ,
її роль в лікуванні інвазивного РСМ залишається не вирішеною.
Представлені

методичні

рекомендації

базуються

на

результатах

рандомізованого клінічного дослідження, проведеного в науково-дослідному
відділенні

пластичної

та

реконструктивної

онкоурології

Національного

інституту раку за період з 2008 по 2011 роки.
Розроблені методи комбінованого лікування хворих на м’язово-інвазивний
рак сечового міхура шляхом оптимізації способів оперативного втручання в
залежності від ефективності неоад’ювантної поліхіміотерапії можуть бути
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рекомендовані для впровадження в клінічну практику онкологічних лікувальних
установ України.
Методичні рекомендації підготовлені в Україні вперше та призначені для
лікарів онкологів, хіміотерапевтів.

1

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ НЕОАД’ЮВАНТНОЇ

ПОЛІХІМІОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ІНВАЗИВНИЙ РАК СЕЧОВОГО
МІХУРА
Результати лікування хворих на РСМ та подальший прогноз перебігу
захворювання прямо пропорційно залежить від точного встановлення стадії
захворювання, найважливішими критеріями оцінки якої є глибина інвазії
пухлини в стінку сечового міхура, наявність або відсутність метастатичного
ураження, ступінь клітинної атипії та вид оперативного втручання.
Рівень 5-річної виживаності пацієнтів в ІІІ та IV стадії захворювання,
незважаючи на проведене хірургічне лікування, не перевищує 25 %.
Представлені дані можуть бути обумовлені лише високою агресивністю РСМ та
наявністю мікро метастазування на момент виконання цистектомії.
Це наштовхує на думку, що окрім радикальної цистектомії необхідно
призначення додаткового лікування, яке може вплинути на прогресію як
первинної

пухлини,

так

і

реґіонарних

метастазів.

Більш

агресивна

лімфаденектомія може мати як прогностичну так і терапевтичну цінність, а
ефективна системна терапія буде впливати на мікро метастази і може покращити
результати лікування.
Хіміотерапія може призначатися як до (неоад’ювантна) так і після
(ад’ювантна)

оперативного

втручання

для

ерадикації

субклінічного

захворювання та збільшення тривалості життя хворих. Нажаль більшість
клінічних досліджень, які визначали ефективність хіміотерапії недооцінені і
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тому на сьогоднішній день хіміотерапія використовується не систематично, не
завжди та не в усіх клініках.
В літературі опублікована інформація про декілька хіміотерапевтичних
агентів, які є ефективними в лікуванні пацієнтів з метастатичним враженням
сечового міхура. Комбінація препаратів виявилася більш ефективною ніж
застосування єдиного агента [12]. Дослідники з Memorial Sloan-Kettering Cancer
Center (MSKCC) в 1983р. довели ефективність використання комплексу
препаратів: метотрексату, вінбластіну, адріаміцину та цисплатіну (M-VAC) для
пацієнтів з метастатичними уротеліальними карциномами. Авторами відмічено
регресію РСМ у більш ніж 70 % пацієнтів з медіаною виживання 13 місяців. З
тих пір клінічне використання схеми ПХТ M-VAC для IV стадії РСМ дуже
широко застосовувалося. В опублікованій літературі усереднена відповідь на
хіміотерапію спостерігалась в 40 - 72 % і повна клінічна відповідь коливалася від
19 до 45 %. По тривалості ефекту ПХТ результати дослідження були не дуже
обнадійливими [13].
Неоад’ювантна

хіміотерапія

проводиться

пацієнтам

з

клінічно

операбельним інвазивним РСМ в стадії Т2 - Т4а. Доцільність доопераційної
хіміотерапії або радіотерапії полягає в спробі лікування мікро метастатичного
захворювання, що не виявляється при звичайній діагностиці.
Призначення хіміотерапії перед оперативним лікуванням має багато
переваг. Вона краще переноситься до хірургічного втручання ніж після.
Токсичність, як правило, нижча ніж у пацієнтів з метастатичним враженням, так
як хворі з локалізованим захворюванням мають кращий загальний стан.
Пацієнти зазвичай здатні переносити більші дози та більше циклів до
оперативного втручання ніж після операції. Крім того неоад’ювантна
хіміотерапія дозволяє визначити чутливість пухлини до хіміопрепаратів в
умовах in vivo і це може надати корисну інформацію для подальшого лікування.
Може бути оцінена відповідь первинної пухлини, що має основне прогностичне
значення [9]. Ще одна з переваг неоад’ювантної ПХТ – це її можливість знизити
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стадію захворювання, потенційно дозволяючи полегшити хірургічне втручання з
технічного боку.
Нажаль, визначення відповіді на неоад’ювантну хіміотерапію дуже часто є
досить складним. Розбіжності між клінічною та патологічною стадією
зустрічаються до 30% випадків [14]. Основним недоліком неоад’ювантної
хіміотерапії є відстрочення оперативного лікування у пацієнтів, які не
відповідають на введення хіміопрепаратів. Деякі дослідження показали, що
відстрочення цистектомії на більш ніж 12 тижнів з моменту діагностики
інвазивного РСМ та проведенням оперативного лікування асоціюється з гіршим
прогнозом [15, 16]. Іншим теоретичним недоліком неоад’ювантної хіміотерапії є
можливе збільшення інтраопераційної летальності. Лише декілька авторів
спробували вивчити таку залежність, однак не відмітили впливу неоад’ювантної
ПХТ на інтраопераційну летальність [17]. В США та Європі радикальна
цистектомя, як правило, виконується пацієнтам, які мають задовільний
загальний стан.
Найбільше дослідження з проведення неоад’ювантної ПХТ було проведено
Європейською Організацією з Дослідження та Лікування Раку (EORTC) та
Радою з Медичних Досліджень (MRC) в 1999р. За 5,5 років до дослідження було
включено 976 пацієнтів з 106 лікувальних закладів і рандомізовано в дві групи.
Одна група отримувала цисплатін, метотрексат та вінбластін (CMV) як
неоад’ювантну ПХТ, а інша не отримувала жодної хіміотерапії. Остаточним
лікування первинної пухлини було оперативне втручання або радіотерапія.
Перша публікація виявила не значиму тенденцію до покращання результатів
виживаності у пацієнтів, що отримували неоад’ювантну ПХТ. Тільки в 2002 році
ця інформація досягла статистичної значимості (р=0.048) [8]. Це була перевага в
5,5 % на користь пацієнтів, що отримували курс неоад’ювантної ПХТ.
Виживаність на позначці 5 років становила 50 % для групи з неоад’ювантною
хіміотерапією в порівнянні з 44 % у групи без ПХТ. Виживаність через 8 років
становила 43 % та 37 % відповідно. При аналізі операційного матеріалу в першій
групі після проведення радикальної цистектомії пухлину не вдалося знайти в
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32 % видалених препаратів. Летальність зумовлена хіміотерапією становила 1 %.
Хіміотерапія не збільшувала відсоток післяопераційних ускладнень. Не
дивлячись на те, що пацієнти, які отримали неоад’ювантну ПХТ мали перевагу в
виживаності, що була набута в часі, автори прийшли до загального висновку про
відсутність переваги в першій чи другій групах. Пояснити чому результат був
гіршим ніж очікуваний можна за допомогою декількох факторів. Перш за все
хіміотерапевтичний режим, застосований в цьому дослідженні не вважається
стандартом лікування, хоч насправді CMV ніколи не порівнювали в
рандомізованому дослідженні із схемою M-VAC. З іншого боку, остаточним
лікуванням хворих була цистектомія або радіотерапія. І якщо вважати що
результати первинного лікування локально розповсюдженого інвазивного РСМ
радіотерапією дещо нижчі за результати радикальної цистектомії, то додавання
хіміотерапії може покращити результати менш ефективного лікування. Але
поміж тим не існує доказів того, що спостерігалися кращі результати в групі
опромінених хворих в порівнянні з прооперованими.
В дослідженні Південно-західної онкологічної групи (SWOG) 317 пацієнтів
з клінічними стадіями Т2-Т4а РСМ були рандомізовані на дві групи. Перша
група отримувала три цикли

неоад’ювантної ПХТ за схемою M-VAС, що

супроводжувалася цистектомією. В другій групі виконувалась лише цистектомія
[10]. Набір пацієнтів проходив в 126 центрах протягом 11 років. Пацієнти були
розподілені за віком та за стадією захворювання. Медіана виживаності стала 77
місяців в першій групі, тоді як в групі два цей показник становив лише 46
місяців. Пацієнти з локально розповсюдженими формами Т3 або Т4а мали
найкращі результати (64 місяці проти 24).
Більшість рандомізованих досліджень неоад’ювантної ПХТ не показали
переваги в виживаності досліджуваних груп в порівнянні з групами без
проведення хіміотерапії. Тому мета-аналіз опублікований в 2003 році (Advanced
Bladder Cancer Meta-analysis Collaboration) та його оновлений додаток [19] став
роботою, яка мала вирішити місце неоад’ювантної ПХТ в лікуванні РСМ. Але
враховуючи, що на основі цього дослідження була виявлена лише 5 % перевага
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на користь неоад’ювантної хіміотерапії в показнику виживаності на 5-ти річній
позначці, яка не сильно відрізнялась від результатів попередніх EORTC/MRC
досліджень. Не дивно, що після таких результатів неоад’ювантна ПХТ не стала
обов’язковим підходом в лікуванні локалізованих інвазивних форм РСМ [11].
Багато хірургів вважають, що недоцільно використовувати курс неоад’вантної
ПХТ заради 5 % переваги. Також деякі з пацієнтів цих досліджень отримували як
неоад’ювантну так і ад’ювантну ПХТ з використанням різноманітних режимів
хіміотерапії, а питання стосовно токсичності та якості життя хворих в цих
роботах не досліджувалися.
Ще одним суперечливим фактом є те, що більшість пацієнтів в дослідженні
EORTC та SWOG були відносно молодими (середній вік 63 - 65 років), з
задовільним загальним станом та задовільною функцією нирок. Тому такі
результати можна поставити під сумнів, враховуючи те, що переважна кількість
пацієнтів яким показано проведення такого виду лікування набагато старші і
мають не такий добрий загальний стан.
Також відстрочка хірургічного лікування пацієнтам у яких пухлина не
відповіла на дію хіміотерапії породжує сумніви такого виду лікування. Багато
урологів просто вірять у те, що потенціальні 5 % переваги не достатні для
виправдання того токсичного ефекту який отримають всі пацієнти перед
оперативним втручанням. З аналізу національної бази даних по РСМ в США,
пацієнти із стадією захворювання ІІІ (n=11328) отримали неоад’ювантну ПХТ
лише в 0,7 % випадків [20]. Отже менш токсична схема хіміотерапії може бути
потенційно більш придатною для неоад’ювантного режиму хіміотерапії.
Дослідження неоад'ювантної ПХТ, а саме випадки повної відповіді на
лікування, наштовхнули на думку про можливість проведення органо
зберігаючої тактики лікування захворювання в селективних випадках. Але
враховуючи відсутність на цей час рандомізованих досліджень в яких би
порівнювали

органозберігаючі

оперативні

втручання

з

радикальною

цистектомією, така тактика може бути застосована для пацієнтів які не можуть
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бути кандидатами для цистектомії внаслідок свого загального статусу або
відмовляються від радикальної цистектомії.
Ад’ювантна ПХТ проводиться після оперативного втручання у пацієнтів із
найбільш високим ризиком прогресування захворювання як спроба подовжити
безрецидивний період та підвищити показник виживаності. Основною її
перевагою є те, що цистектомія виконується одразу, без відстрочки, однак має
місце затримка в проведенні системної терапії можливих метастазів, а також
неможливість виконання органозберігаючого лікування.
До цього часу в світовій онкоурологічній практиці не існує єдиної методики
застосування хіміотерапії у хворих на м’язово-інвазивний РСМ. Як правило,
проводяться від 3 до 6 курсів ПХТ за однією з нижче вказаних схем:
Схема M-VAC
- Метотрексат 30 мг/м2 внутрішньовенно на 1-й, 15-й і 22-й день;
- Вінбластин 3 мг/м2 внутрішньовенно на 2-й, 15-й і 22-й день;
- Доксорубіцин 30 мг/м2 внутрішньовенно протягом 20-30хв. на 2-й день;
- Цисплатин 70 мг/м2 внутрішньовенна інфузія зі швидкістю не більше
1мг/хв. на 2-й день.
Повторний курс через 2 тижні.
Схема СМV
- Цисплатин 100 мг/м2 внутрішньовенна інфузія зі швидкістю не більше
1мг/хв. на 2-й день на фоні гіпергідратації.
- Метотрексат 30 мг/м2 внутрішньовенно на 1-й, 8-й дні.
- Вінбластин 4 мг/м2 внутрішньовенно на 1-й та 8-й дні.
Повторний курс через 3 тижні.
Схема GC
- Гемцитабін 1000 мг/м2 внутрішньовенна інфузія протягом 30хв. на 1-й, 8й і 15-1 день;
- Цисплатин 75 мг/м2 внутрішньовенна інфузія зі швидкістю не більше
1мг/хв. на 2-й день.
Повторний курс через 4 тижні.
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Проаналізувавши дані світової літератури та результати дослідження
існуючих схем ПХТ, нами була обрана схема GC (Гемцитабін-Цисплатин) в
неоад’ювантному режимі (3 курси). Привабливими сторонами даної схеми була
її висока ефективність та менша токсичність [11, 14].
З метою аналізу ефективності неоад'ювантної хіміотерапії в науководослідному

відділенні

пластичної

та

реконструктивної

онкоурології

Національного інституту раку в період 2009-2011 рр було проведено
рандомізоване дослідження. В дослідження включались пацієнти на інвазивний
РСМ в стадіях Т2а - Т4а, що потребують проведення оперативного лікування.
Всі хворі рандомізовані на 2 групи.
Хворим першої (дослідної) групи проводиться 3 курси неоад’ювантної
хіміотерапії за схемою Гемцитабін-Цисплатин з подальшим проведенням
контрольного обстеження, визначенням відповіді пухлини по критеріям RECIST
та оперативним втручанням, об’єм якого визначається в залежності від
ефективності проведеної хіміотерапії.
До другої (контрольної) групи включались пацієнти які підлягали
органозберігаючому

або

радикальному

оперативному

лікуванню

без

використання хіміотерапії. Рандомізація проводилась методом випадкових чисел
в рандомізаційному центрі Національного інституту раку. Схематично дизайн
дослідження представлений на рисунку 1.
За період з 2008 по 2011 роки в дослідження включено 104 хворих на
інвазивний перехідно-клітинний РСМ. Вік пацієнтів на момент госпіталізації в
клініку коливався від 25 до 75 років, в середньому (59,2 ± 9,9) років. Чоловіків
було 92 (88,5 %), жінок – 12 (11,5 %), співвідношення 7,7:1.
Всім хворим було проведено комплексне обстеження з використанням
сучасних методик, що дозволило чітко встановити діагноз, стадію захворювання
(Т2а – Т4а), визначити зміни в сечовивідних шляхах, реґіонарних лімфовузлах та
інших органах і системах.
Первинний РСМ діагностовано у 74 (71,2 %), рецидивний – 30 (28,8 %)
пацієнтів. Слід зазначити, що в 8 (7,7 %) випадках хворі оперовані з приводу
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РСМ два та більше разів: трансуретральна резекція (ТУР) стінки сечового міхура
з пухлиною виконана у 23 (22,1 %), резекція стінки сечового міхура з пухлиною
– у 7 (6,7 %) випадках.
До першої (дослідної) групи рандомізовано 42 (40,4 %) хворих (39 (92,9 %)
– чоловіків та 3 (7,1 %) – жінок). Вік пацієнтів коливався від 36 до 75 років і в
середньому становив 62,2 ± 9,0 років. У 9 (21,4 %) випадках мав місце
рецидивний

РСМ.

Всім

пацієнтам

першої

групи

проведено

3

курси

неоад’ювантної хіміотерапії з подальшою оцінкою пухлинної відповіді за
критеріями RECIST та, в залежності від її ефективності, у 20 (47,6 %) випадках
проведено ТУР стінки сечового міхура з пухлиною, у 6 (14,3 %) – резекцію
стінки сечового міхура з пухлиною, у 11 (26,2 %) – радикальну цистектомію та у
4 (9,5 %) випадках повної регресії проведено тільки біопсію стінки сечового
міхура.
У одного (2,4 %) пацієнта перед проведенням запланованого 3 курсу ПХТ
на фоні гіпертонічного кризу виникло гостре порушення мозкового кровообігу
по ішемічному типу, курс хіміотерапії припинено, оцінити ефективність
лікування було не можливо, з приводу чого хворий був виключений з
подальшого дослідження, тому результати оцінювали у 41 хворого.
До другої (контрольної) групи рандомізовано 62 (59,6 %) пацієнта (53 (85,5
%) – чоловіків, 9 (14,5 %) – жінок). Вік хворих коливався від 25 до 72 років і в
середньому становив (56,7 + 10,0) років. У 21 (33,9 %) випадку мав місце
рецидивний РСМ. Після проведення комплексного обстеження 51 (82,3 %)
пацієнту контрольної групи проведено радикальну цистектомію з різними
видами деривації сечі, 5 (8 %) – ТУР стінки сечового міхура з пухлиною,
6 (9,7 %) – резекцію стінки сечового міхура з пухлиною.
Групи співставні за віком, статтю та рецидивуванням захворювання.
Дизайн дослідження представлено на рис. 1.
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2. ВПЛИВ НЕОАД’ЮВАНТНОЇ ПХТ НА КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ
ПОКАЗНИКИ ТА ПУХЛИННУ ТКАНИНУ
Визначення клініко-лабораторних показників допомагає виявити порушення
гомеостазу, обумовленого як самим РСМ (гематурія та обумовлена нею анемія,
тромбоцитоз та ін.), так і впливом хіміотерапії. В процесі проведення
неоад’ювантної ПХТ клінічна картина може змінитись внаслідок регресії
пухлини. Крім того, хіміотерапевтичні препарати можуть викликати побічні
прояви, обумовлені пригніченням функції кісткового мозку та токсичними
проявами

на

організм

людини.

Тому

визначення

клініко-лабораторних

показників повинно проводитись до, під час та після ПХТ.
В дослідній групі хворих до проведення ПХТ зміни з боку загального
аналізу крові характеризувались наявністю анемії І та ІІ ст. в 14 (34,1 %)
випадках, що було обумовлено в першу чергу гематурією, як основним
симптомом РСМ, активізацією запального процесу у паренхімі нирки та
інтоксикацією. Після проведення ПХТ анемія зустрічалась у тієї ж кількості
хворих, однак її причиною була не гематурія, а токсичний вплив хіміотерапії.
Цією

ж

причиною

можна

пояснити

появу

після

проведення

ПХТ

тромбоцитопенії в 6 (14,6 %) випадках та лейкопенії, кількість якої зросла з 1
(2,4 %) до 9 (21,9 %) випадків.
Зниження кількості випадків гематурії на 57,2 % та лейкоцитурії на 16,6 %
виникло внаслідок повної та часткової регресії пухлини із зупинкою кровотечі у
8 (19,5 %) та ліквідацією уростазу у 6 (14,6 %), що є позитивним фактором в
проведенні ПХТ.
Підвищення рівня креатиніну плазми крові (більше 0,123 ммоль/л) не було
виявлено в жодному випадку до проведення ПХТ. Після закінчення хіміотерапії
креатинінемія діагностована у 7 (17,1 %) хворих, що було обумовлено
токсичною дією препаратів.
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Таким чином, представлені дані засвідчили порушення гомеостазу у хворих
на інвазивний РСМ, що в більшій мірі був обумовлений симптоматикою самого
РСМ та токсичними проявами проведення ПХТ.
Відсутність надійних критеріїв прогнозу перебігу РСМ в процесі лікування
є однією з причин, які гальмують підвищення ефективності хіміотерапії.
Оскільки зростання пухлини є результатом дисбалансу між проліферацією
клітин та її загибеллю, клінічно цікавою видається можливість застосовувати
показники апоптозу (індукованої клітинної смерті) в процесах діагностики,
оцінки ефективності лікування РСМ і прогнозування перебігу захворювання.
Відомо, що індукована клітинна смерть або апоптоз є однією із форм смерті
еукаріотичних клітин. Апоптоз є фізіологічним механізмом самознищення
клітин, що забезпечує підтримання гомеостазу організму. Загалом клітини, що
зазнають апоптозу характеризуються певним набором структурних змін ядра та
цитоплазми, специфічним розщепленням ДНК на фрагменти близько 185 bp,
зокрема внаслідок активації кальцій-залежної ендонуклеази.
На сьогоднішній день одним із найбільш специфічних методів для детекції
апоптичних клітин in situ є TUNEL-метод (Terminal deoxynucleotidyl Transferase
Biotin-dUTP Nick End Labeling) при конфокальній мікроскопії – метод для
детектування фрагментованої ДНК, який базується на специфічному приєднанні
флуоресцентного або у інший спосіб міченого дезоксинуклеотиду термінальною
дезоксинуклеотидил-трансферазою (TdT) до вільного 3′-OH кінця ДНК,
незалежно від характеру розриву ДНК (однониткового або двониткового.
Специфічність даного методу полягає в тому, що TUNEL-реакція дозволяє
визначити та ідентифікувати апоптозно змінені клітини та відрізнити їх від
таких, що загинули шляхом некрозу. Показник апоптозного індексу виражається
у відсотковому співвідношенні клітин, що перебували в стані апоптозу з 200
досліджених пухлинних клітин.
Обстеження проведено 25 (61 %) хворим. Вивчалися показники клітинного
апоптозу в пухлинних тканинах хворих. Об’єктом для проведення тесту стали
парафінові зрізи пухлин сечового міхура пацієнтів, що були отримані шляхом
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проведення ТУР біопсії до лікування та після проведення 3-х курсів
неоад’ювантної полі хіміотерапії (див.табл. 2).
Таблиця 2 - Вплив неоад’ювантної ПХТ на індукцію апоптозу в пухлинних
тканинах хворих на РСМ в залежності від ступеня гістологічної градації пухлини
Гістологічна градація, (G)

Кількість

Апоптозний індекс, %

пацієнтів, n

до ПХТ

після ПХТ

G1

6

6,25 ± 1,5

71,5 ± 15,6

G2

13

5,3 ± 1,06

56,9 ± 12,7

G3

6

3,4 ± 0,96

30,8 ± 14,19

Як видно з таблиці 2, рівень апоптозу пухлинних клітин РСМ з високим
ступенем гістологічного диференціювання (G1) до проведення ПХТ був на
низькому рівні (6,25 ± 1,5 %), а після трьох курсів ПХТ – 71,5 ± 15,6 % клітин,
які мали позитивну TUNEL-реакцію.
У пацієнтів з помірно-диференційованим (G2) РСМ до проведення ПХТ в
зразках пухлини була виявлена незначна кількість клітин з позитивною TUNELреакцією, що становила 5,3 ± 1,06 %, а після ПХТ вже було 56,9 ± 12,7 %.
Аналіз зразків РСМ пацієнтів із низьким гістологічним диференціюванням
(G3) показав, що рівень спонтанного апоптозу до проведення лікування був на
низькому рівні та складав 3,4 ± 0,96 %, а після лікування кількість клітин з
позитивною TUNEL-реакцією незначно збільшилась і досягала показника 30,8 ±
14,19 %.
В результаті проведених досліджень нами було доведено, що збільшення
показника індукованого апоптозу має чітку кореляцію між проведеними
терапевтичними заходами та відповідною реакцією пухлини на лікування – чим
вища гістологічна диференціація пухлини, тим вона більш чутлива до ПХТ, тим
більший показник апоптозу (р < 0,05).
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Підсумовуючи отримані нами дані можна зробити висновок про доцільність
проведення TUNEL-реакції з використанням лазерної конфокальної мікроскопії
як критерію оцінки ефективності ПХТ у хворих на рак сечового міхура.
3 ВПЛИВ НЕОАД’ЮВАНТНОЇ ПХТ НА АНАТОМО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ,
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХАХ ТА ВИБІР
МЕТОДУ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
3.1 Анатомо-функціональні зміни в нирках та верхніх сечовивідних шляхах
Обстеження стану верхніх сечовивідних шляхів

(ВСШ) та нирок

розпочинали з УЗД. Оцінювали розміри нирок, товщину паренхіми, наявність
новоутворень, додаткових включень та ступінь ектазії порожнинної системи
нирок

та

верхньої

третини

сечоводів.

В

подальшому

проводилось

рентгенологічне дослідження з виконанням оглядової, екскреторної урографія з
її модифікацією (діурезна урографія).
У 10 (24,4 %) хворих рак сечового міхура викликав обструкцію
інтрамурального

відділу

сечоводу,

що

призвело

до

розвитку

уретерогідронефрозу І ступеня (за Е.О. Стаховським) – у 5 (12,2 %), ІІ ступеня –
у 4 (9,8 %), ІІІ ступеня – у 1 (2,4 %) хворих. Причому двобічного УГН не було
діагностовано в жодному випадку.
При проведенні контрольного обстеження після ПХТ уретерогідронефроз
діагностовано тільки у 4 (9,8 %) хворих, при цьому в 3 (7,3 %) випадках ступінь
ектазії ВСШ залишилися без змін (випадки стабілізації та прогресування
захворювання), та в 1 (2,4 %) випадку ступінь ретенційних змін нирки та
сечоводу зменшився з ІІІ до ІІ стадії. У 6 (14,6 %) хворих ознак
уретерогідронефрозу виявлено не було (Рис. 2.1).
Проведений

статистичний

аналіз

не виявив достовірної різниці в

результатах обстеження уродинаміки до та після ПХТ (χ2 = 2,81 (р = 0,09)), хоча
нами відмічено позитивну динаміку змін верхніх сечовивідних шляхів після
проведення ПХТ.
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а

б

Рисунок 3.1 – Екскреторна урограма хворого Н. на 30 хв а) до проведення
ПХТ (лівобічний уретерогідронефроз ІІст, дефект виповнення лівої стінки
сечового міхура з нерівними контурами, що займає ½ об’єму); б) після
проведення ПХТ (функція нирок задовільна, порожнинна система не розширена,
сечовий міхур з рівними, чіткими контурами)
Порушення функції нирок було показанням до проведення динамiчної
нефросцинтiграфiї та РРГ, які давали більш детальну iнформацiю про
функцiональний стан нирок і були виконані у 10 (24,4 %) хворих (див.табл. 3.1).
Таблиця 3.1 – Результати радіологічного обстеження хворих на РСМ (на
стороні УГН)
Стадія УГН

КФ, мл/хв

ЕНП, мл/хв

Тmax, хв

Т½, хв

I

48,3 + 3,7

252,4 + 5,8

3,8 + 1,2

10,8 + 1,7

II

40,3 + 2,8

208,5 + 12,0

5,2 + 0,9

22,1 + 2,1

III

32,8 + 3,6

173,1 + 10,8

7,9 + 0,8

38,1 + 3,9
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Аналіз даних, наведених в таблиці 3.1. свідчить про прогресивне зниження
показників клубочкової фільтрації (КФ), ефективного ниркового плазмотоку
(ЕНП), часу максимального накопичення радіофармпрепарату (Тmax) та періоду
його напіввиведення (Т ½) в залежності від ступеню ектазії порожнинної
системи нирки. Тип кривої на стороні ураження за даними РРГ мав різну
конфігурацію, від нормальної чи з дещо розтягнутим екскреторним сегментом –
у хворого з I стадією УГН, та обструктивного типу – при II - III ст. УГН.
Узагальнюючи дані лабораторних та рентгенрадіологічних даних хронічна
ниркова недостатність (ХНН) не була виявлена в жодному випадку що було
обумовлено компенсаторною вікарною гіпертрофією контра латеральної нирки в
випадку розвитку однобічного УГН та давало можливість провести пацієнтам
ПХТ в подальшому.
3.2

Зміни нижніх сечовивідних шляхів та особливості порушення
уродинаміки

На сучасному етапі розвитку діагностичної техніки для оцінки анатомофункціональних змін нижніх сечовивідних шляхів, виявлення пухлини сечового
міхура та визначення порушення уродинаміки в арсеналі онкоурологів є велика
кількість

методів

обстеження.

Основними

з

них

залишаються

УЗД,

урофлоуметрія, нисхідна цистографія, уретроцистоскопія з ТУР біопсією, КТ чи
МРТ. Ключова роль всіх перелічених методів дослідження міститься в
визначенні локалізації, розповсюдженості пухлини, детекції метастазів та
функціональної оцінки порушення акту сечовипускання.
До проведення ПХТ ураження шийки сечового міхура та трикутника Льєто
діагностовано у 23 (56,1 %), задньої уретри – у 4 (9,7 %), мультифокальне
ураження сечового міхура – у 14 (34,1 %) хворих, супутня carcinoma in situ мала
місце у 6 (14,6 %) пацієнтів.
Загалом після неоад’ювантної ПХТ у 4 (9,8 %) пацієнтів патології в
сечовому міхурі за даними об’єктивного та патоморфологічного обстеження
після повторної ТУР-біопсії не було виявлено.
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Позитивні результати отримано в 28 (66,7 %) випадках (повна та часткова
регресія пухлини по RECIST), що було констатовано проведеним повторним
комплексним обстеженням (див.рис.3.2). При цьому ураження шийки СМ та
трикутника Льєто виявлено тільки у 20 (48,8 %), задньої уретри – у 2 (4,9 %),
мультифокальне ураження сечового міхура – у 9 (22,0 %) хворих, при цьому
супутня carcinoma in situ мала місце у 3 (7,3 %) випадках.

а

б
Рисунок 3.2 – КТ хворого З. а) до проведення ПХТ (дефект наповнення по
правій боковій стінці з переходом на трикутник Льето); б) після проведення ПХТ
(сечовий міхур з чіткими контурами, незначна рубцева деформація по задній
стінці)
При первинному обстеженні 38 пацієнтів основної групи чоловічої статі у
16 (42,1 %) випадках виявлено ознаки хронічної затримки сечі, що проявлялись
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странгурією, відчуттям неповного спорожнення сечового міхура, низьким
струменем сечі, ніктурією до 2 - 6 разів за ніч, імперативними покликами до
сечовипускання.
Проведення

хіміотерапії

дозволило

достовірно

зменшити

об‘єм

передміхурової залози на 11,6 см³, покращити середню та максимальну
швидкість сечовипускання на 2,9 та 5,3 мл/с відповідно, зменшити об’єм
залишкової сечі на 29 мл, скоротити час сечовипускання на 14,1 с, при цьому
зменшити індекс простат-специфічних симптомів (І-PSS) з 16,5 до 6,9 балів,
покращити якість життя, пов’язану з порушенням сечовипускання (QoL) з 2,9 до
1,5 балів (див.рис.3.3).

а

б
Рисунок 3.3 – Урофлоуметрична крива хворого М. а) до проведення ПХТ
(низька максимальна (7,3 мл/с) та середня (5,1 мл/с) швидкість сечовипускання
при тривалому часі сечовипускання (47 с) та часі досягненні максимальної
швидкості сечовипускання (30 с), при об’ємі сечовипускання 242 мл); б) після
проведення ПХТ (підвищення максимальної (12,5 мл/с) та середньої (7,9 мл/с)
швидкості сечовипускання, зменшення часу сечовипускання (22 с) та часу
досягнення максимальної швидкості сечовипускання (7 с), при об’ємі
сечовипускання 178 мл)
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Збільшення об’єму сечового міхура після проведення ПХТ з (267,7 ± 79,3)
до (283,2 ± 71,4) мл є статистично недостовірним (р = 0,57), що може бути
пов’язано із збільшенням об’єму сечового міхура за рахунок регресії пухлини у
13 випадках, а з іншого боку – зменшенням функціональної ємкості міхура за
рахунок зменшення ступеня інфравезикальної обструкції.
Підсумовуючи слід відмітити, що проведення неоад’ювантної хіміотерапії у
хворих на інвазивний РСМ в більшості випадків дозволяє не лише зменшити
об’єм пухлинного ураження, але і покращити акт сечовипускання за рахунок
зменшення об’єму передміхурової залози та збільшення функціонального об’єму
сечового міхура.
3.3 Вибір методу хірургічного лікування в залежності від ефективності
проведеної неоад’ювантної ПХТ
Після проведення ПХТ всім хворим основної групи проведено комплексне
контрольне обстеження з оцінкою відповіді солідних пухлин на проведену
терапію за критеріями RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors),
згідно з якими розрізняли:
-

повна регресія – зникнення всіх пухлинних ділянок;

-

часткова регресія – зменшення на 30 % та більше суми найбільших
діаметрів пухлинних вогнищ;

-

прогресування – збільшення на 20 % та більше суми найбільших діаметрів
пухлинних вогнищ або поява нового вогнища (вогнищ);

-

стабілізація процесу – недостатнє зменшення пухлини для встановлення
часткової регресії або недостатнє збільшення пухлини для встановлення
прогресування.
Повна регресія пухлини (100 %) мала місце у 4 (9,8 %) випадках. Після

проведеної повторної цистоскопії з ТУР біопсією стінки сечового міхура,
патоморфологічне дослідження даних за пухлинний процес не виявило.
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У 24 (58,5 %) хворих відмічено часткову регресію пухлини в середньому на
67,4 ± 15,2 %, що дало можливість провести органозберігаюче оперативне
лікування.
Стабілізація пухлинного процесу (зменшення пухлини на 16,6 ± 9,9 %)
спостерігалась у 11 (26,8 %), прогресія (збільшення пухлини на 27,5 ± 3,5 %)
виявлена у 2 (4,9 %) випадках, що стало показанням до виконання радикальної
цистектомії. 2 (4,9 %) пацієнтів від проведення цистектомії відмовились, їм
виконана паліативна ТУР стінки сечового міхура.
Слід відмітити, що ступінь регресії пухлини прямо пропорційно залежить
від

ступеня

диференціювання

пухлини,

тобто,

чим

вищий

ступінь

диференціювання пухлини, тим вищий ступінь регресії.
Проведене оперативне втручання після неоад’ювантної ПХТ дозволило
провести рестадіювання раку сечового міхура. Загалом у 11 (26,8 %) хворих
відмічено зниження стадії захворювання за системою TNM, при цьому в
4 (9,8%) випадків при проведенні патоморфологічного дослідження матеріалу
ТУР стінки сечового міхура пухлинних тканин виявлено не було (зріла м’язова
тканина). Лише в 1 (2,4 %) випадку глибина інвазії пухлини збільшилась з
глибокого м’язового шару (Т2в) до проростання в паравезикальну клітковину
(Т3в).
В результаті проведеного клінічного дослідження з використання ПХТ в
неоад’ювантному режимі нами сформульовані показання до органозберігаючих
оперативних втручань у хворих на м’язово-інвазивний рак сечового міхура.
• абсолютні – поодинокі вогнища первинного або рецидивного РСМ з
наявністю повної або часткової відповіді на проведену неоад’ювантну
ПХТ без залучення в пухлинний процес шийки сечового міхура,
передміхурової залози, задньої уретри;
• вибіркові – профузна гематурія, обумовлена РСМ, що не піддається
консервативній терапії при наявності протипоказань до виконання
цистектомії;
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• з паліативною метою – наявність резектабельного РСМ в стадії Т2-4 при
супутньому метастатичному враженні.
Враховуючи високий ризик рецидивування та прогресії захворювання, нами
були сформульовані показання до радикальної цистектомії у хворих на
інвазивний РСМ після проведення неоад’ювантної ПХТ:
• первинний або рецидивний інвазивний РСМ з відсутністю відповіді на
проведену неоад’ювантну ПХТ;
• мультифокальне ураження сечового міхура, або наявність Саrcinoma in
situ;
• пухлинне ураження шийки сечового міхура, передміхурової залози,
задньої уретри;
• низько-диференційований РСМ з високим ризиком прогресування;
• не папілярний РСМ
• паліативна цистектомія при формуванні нориці, больовому синдромі,
рецидивуюча макрогематурія що не піддається консервативній терапії.
Враховуючи досить велику тривалість (від 4 до 8 годин), технічну
складність та травматичність операції, ми вважаємо невиправданим виконання
радикальної цистектомії у хворих з численним метастатичним ураженням
реґіонарних лімфовузлів (N2) та наявністю віддалених метастазів (М1).
Недоцільне використання радикальної цистектомії у пацієнтів з патологією
кишечника, що може привести до неспроможності кишкових анастомозів з
розвитком загрозливих для життя станів. Таким хворим показані інші види
лікування.
Таким чином на основі власних спостережень нами сформульовані
протипоказаннями до радикальної цистектомії у хворих на м’язово-інвазивний
РСМ після проведення неоад’ювантної ПХТ. Серед них виділялємо абсолютні та
відносні. До абсолютних протипоказань слід віднести:
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• численні метастатичні ураження реґіонарних лімфовузлів (N2) та наявність
віддалених метастазів (М1) крім випадків паліативної цистектомії
(вимушеної);
• супутня патологія в стадії декомпенсації (серцево-судинна та дихальна
недостатність, цукровий діабет І тип та інші);
• психічні захворювання;
Відносним протипоказанням ми вважаємо променеве ураження органів
малого тазу та кишечника.

4 ВИЖИВАНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА М’ЯЗОВО ІНВАЗИВНИЙ РСМ
Нами проаналізовані показники виживаності хворих двох досліджуваних
груп в термін від 3 до 39 місяців. Протягом періоду спостереження в основній
групі в різний термін загинуло 6 (14,6 %), а в контрольній – 22 (35,5 %) хворих.
Причиною смерті в основній групі у трьох (7,3 %) хворих стало прогресування
захворювання, а ще у трьох (7,3 %) – супутня патологія (2 – інфаркт міокарду, 1
– тромбоемболія легеневої артерії). В контрольній групі у чотирьох (6,5 %)
хворих причиною смерті стали супутні захворювання, а в інших 16 (25,8 %)
випадках – прогресування пухлинного захворювання.
Загальна виживаність в основній групі (з проведенням неоадьювантної
ПХТ) була достовірно вищою, ніж в контрольній (р<0,05) і при порівнянні
кривих за Каплан–Меєром через 2 роки становила 75,4 % та 55,3 % відповідно.
В подальшому достовірної різниці між обома групами відмічено не було
(див.рис. 4.1).
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Рисунок 4.1 – Криві кумулятивної виживаності за Каплан–Меєром хворих
основної та контрольної групи
Проведений порівняльний аналіз виживаності в залежності від стадії
захворювання показав, що комбіноване лікування статистично достовірно
(р < 0,05) підвищує показник 2-річної виживаності у хворих при ІІІ стадії, а при
ІІ та IV стадії – достовірної різниці не було відмічено (р > 0,05), що найбільш
вірогідно обумовлено невеликою кількістю хворих та малою тривалістю
спостереження.
Визначення показника якості життя є одним із важливих критеріїв
ефективності лікування в онкології – поряд із виживаністю. Він є основним
критерієм у випадку, коли не виявлені достовірні розходження показника
виживаності між групами хворих у багатоцентровому рандомізованому
дослідженні.
Віддалений

післяопераційний

період

характеризується

стабілізацією

загального стану хворого, відновленням функціонального стану сечових шляхів
та адаптацією хворих до нових умов життя. Оцінка якості життя, поряд із
аналізом показників виживаності, дозволяє визначити ефективність того чи
іншого методу лікування.
Якість життя хворих основної групи оцінювали за анкетою SF-36 до
операції і кожні 3 місяці після неї протягом першого року. Цей період
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вважається достатнім для адаптації пацієнтів після проведеного лікування. В
подальшому, залежно від стану хворого, терміни обстеження відрізнялись за
об’ємом та частотою.
При оцінці якості життя в передопераційному періоді відмічено зниження
показників по всім шкалам. Поганий загальний фізичний стан (70,6 ± 8,6) балів,
низький загальний стан здоров’я (54,7 ± 9,4) балів та виснаження життєвих сил
(57,8 ± 7,7)Їбалів були викликані наявністю больового синдрому різної
інтенсивності (62,2 ± 9,8) балів, що в кінцевому обумовлювало обмеження в
повсякденній діяльності та зниженні її якості (62,0 ± 8,6) балів. Сильне
переживання про майбутнє життя, відчуття смутку, призводило до порушення
психічного самопочуття (62,4 ± 10,9) балів, що досить зрозуміло. Показники
суспільної активності та впливу емоційного стану були низькими – (65,1 ± 7,4)
та (62,2 ± 9,0) балів відповідно, що пов'язано з обмеженням соціальних контактів
в результаті погіршення фізичного здоров'я та психічного благополуччя.
Через 3 місяці після операції у хворих, яким виконана органозберігаюча
операція, показники якості життя, а саме фізичного здоров’я (63,9 ± 18,5) балів,
життєвих сил (51,9 ± 16,3) балів та соціального функціонування (62,5 ± 15,7)
балів незначно погіршились, що було пов’язано із перенесеним оперативним
втручанням та поступовою адаптацією до нового стану. При цьому показники
загального (55,0 ± 13,9) балів та психічного (64,7 ± 17,8) балів стану здоров’я
покращились, що свідчило про позитивний настій пацієнтів щодо проведеного
лікування та перспективи подальшого життя.
При оцінці якості життя через 6 місяців достовірно підвищились показники
фізичного стану – до (75,0 ± 15,4) балів за рахунок збільшення видів фізичної
активності (73,6 ± 19,6) балів; психічного стану – до (70,5 ± 22,3) балів внаслідок
зниження показників нервового напруження; соціальної активності – до
(70,6 ± 15,5) балів. Відмічено зниження ролі емоційного стану – до (71,8 ± 17,3)
балів як результат здатності виконувати великий об’єм роботи. Однак багато
хворих відмічали біль різної інтенсивності – (69,8 ± 17,6) балів.
Через 9-12 місяців значно покращились, перевищивши доопераційні дані,
показники фізичного стану – (84,4 ± 16,2) та (86,3 ± 13,0) бали, життєвих сил –
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(73,5 ± 17,7) та (81,1 ± 14,4) бали, соціальної активності – (78,1 ± 14,6) та
(85,4 ± 12,8) бали, ролі емоційного стану – (79,0 ± 16,3) та (78,8 ± 13,2) балів,
загального здоров’я – (76,6 ± 16,9) та (81,8 ± 14,1) балів відповідно.
Загалом показники якості життя пацієнтів, яким виконане органозберігаюче
лікування через 3 місяці після операції знизились на 3 %, а протягом наступних
6-ти місяців підвищились на 25 %, у порівнянні з доопераційними (див.рис. 4.2).

Рисунок 4.2 – Порівняння показників якості життя пацієнтів, яким
виконана неоад’ювантна ПХТ та органозебрігаюче лікування
Якщо порівняти показники якості життя хворих після органозберігаючої
операції із показниками після радикальної цистектомії, вони, без сумніву, були
набагато вищими, оскільки основною перевагою даного комбінованого
лікування є збереження органа.
Показники якість життя пацієнтів основної групи через 3 місяці після
радикальної цистектомії знизились на 31 %, а протягом наступних 6-ти місяців
підвищились на 15 % у порівнянні з доопераційними (див.рис. 4.3).
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Рисунок 4.3 – Порівняння в динаміці показників якості життя пацієнтів
основної групи після радикальної цистектомії
Таким

чином,

розроблені

нами

показання

до

органозберігаючих

оперативних втручань та цистектомії у хворих на м’язово-інвазивний РСМ в
залежності від ефективності проведення неоад’ювантної ПХТ потребують
комплексної діагностики, кваліфікованого підходу з визначенням всіх можливих
ускладнень протікання РСМ. Саме тому проведення ПХТ та подальша
оперативна тактика повинні визначатись та виконуватись в спеціалізованих
онкоурологічних стаціонарах, що дозволить накопичити достатній досвід,
розробити заходи профілактики можливих ускладнень, підвищити ефективність
лікування та, тим самим, покращити якість життя пацієнтів.
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5 АЛГОРИТМ ДИСПАНСЕРНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Відсутність чіткого алгоритму подальшої тактики ведення хворих на
м’язово-інвазивний

РСМ

в

залежності

від

ефективності

проведеної

неоад’ювантної ПХТ за критеріями RECIST зумовила необхідність розробки
комплексу заходів диспансерного нагляду за цією категорією пацієнтів.
Оцінка результатів контрольного обстеження хворих повинна проводитись
в спеціалізованих онкоурологічних центрах. Диспансерний нагляд повинен
контролювати, з одного боку, відновлення функціонального стану сечовивідних
шляхів, з іншого – наявність рецидиву чи пролонгації ракового процесу.
Нами розроблено алгоритм лікування та диспансерного спостереження
хворих на м’язово-інвазивний рак сечового міхура, що подано на рисунку 5.
Інвазивний РСМ

3 курси неоад’ювантної ПХТ

Оцінка ефективності за критеріями RECIST

Повна регресія

Часткова регресія

Стабілізація або прогресія

ТУР біопсія стінки
сечового міхура

Органозберігаюче
лікування

Цистектомія з деривацією
сечі

Диспансерне спостереження
за схемою ТУР

Диспансерне спостереження за
схемою цистектомії

РЕЦИДИВ

Рисунок 5 – Алгоритм комбінованого лікування та диспансерного
спостереження за хворими на інвазивний РСМ
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У випадку повної регресії пухлини всім пацієнтам в обов’язковому порядку
необхідно

проведення

ТУР

біопсії

стінки

сечового

міхура

з

метою

патоморфологічного підтвердження відсутності пухлини в стінці сечового
міхура. Особливості проведення біопсії полягають в мультифокальності (шийка,
задня уретра, бокові стінки) та необхідності біопсії в місці попереднього
розташування пухлини із забором тканини включно з глибоким м’язовим
шаром, що забезпечить максимальну можливість виключення наявності
залишкової пухлини. При відсутності даних про РСМ пацієнтам показано
диспансерне спостереження за схемою органозберігаючого лікування: кожні 3
місяці протягом перших 2 років, кожні 4 місяці протягом 3-го року, в
подальшому – кожні 6 місяців до 5-го року та щороку – в наступному із
виконанням цистоскопії, УЗД та цитологічного дослідження сечі. У випадку
виникнення рецидиву, на нашу думку, доцільно проведення цистектомії.
При частковій регресії пухлини за критеріями RECIST, коли може бути
проведене органозберігаюче лікування, диспансерне спостереження проводиться
за аналогічною схемою, як при повній регресії.
У випадку виконання цистектомії, диспансерне спостереження повинно
включати моніторинг як онкологічного процесу, так і можливих ускладнень
деривації сечі. Режим спостереження залежить, в першу чергу, від стадії
пухлини, адже чим вища стадія, тим більший ризик виникнення метастатичного
ураження чи локального рецидиву. Неонкологічний нагляд за функцією нирок,
уродинамікою, метаболічними порушеннями та можливими ускладненнями
деривації сечі необхідно проводити протягом всього життя, тоді як нагляд за
онкологічними процесами необхідно проводити до 5 років після цистектомії:
кожні 3 місяці протягом першого року після операції, кожні 6 місяців протягом
другого року та один раз на рік – в подальшому.
Висока інформативність, неінвазивність, доступність методу зумовлює
виконання УЗД у цієї категорії хворих при кожному контрольному обстеженні.
Виконання променевих методів обстеження доцільно проводити через 3 місяці
після операції. При задовільній функції ВСШ, відсутності даних за пухлинну
прогресію, оглядову та екскреторну урографію, динамічну нефросцинтіграфію,
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СКТ чи МРТ необхідно проводити один раз на рік. Оцінку резервуарної функції
доцільно вперше проводити через 3 місяці після оперативного втручання з
подальшим її виконанням один раз на рік.
При стабілізації або прогресуванні пухлинного процесу за критеріями
RECIST,

пацієнтам

показано

проведення

цистектомії

з

подальшим

диспансерним спостереженням за іншою схемою. Основною особливістю
динамічного нагляду у цієї категорії хворих є більш часте проведення обстежень
з використанням променевих методів дослідження.
Всім хворим з погіршенням функції нирок та уродинаміки верхніх
сечовивідних шляхів чи даними за пролонгацію основного захворювання,
контрольні обстеження проводяться кожні 3 місяці. В обов’язковому порядку
збирається анамнез, виконуються клініко-лабораторні обстеження та УЗД.
Оглядова, екскреторна урографія проводиться кожних 3 місяці протягом
першого року, в подальшому 2 рази на рік. СКТ виконується через 3 місяці, а
потім кожні 6 місяців. Уродинамічне обстеження виконується кожні півроку
після операції.
Таким чином, розроблений нами алгоритм динамічного спостереження
дозволяє застосовувати диференційований підхід до термінів та методів
обстеження з метою своєчасного видалення рецидиву та проведення корекції
порушень уродинаміки.
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ВИСНОВКИ
1 Неоад’ювантна поліхіміотерапія викликає регресію м’язово-інвазивного
РСМ, зменшення глибини інвазії, покращує уродинаміку верхніх та
нижніх

сечовивідних

шляхів,

що

дає

можливість

виконати

органозберігаюче оперативне втручання та підвищити якість життя
пацієнтів.
2 Проведений аналіз результатів лікування хворих на м’язово-інвазивний
РСМ

виявив

пряму

пропорційну

залежність

між

ступенем

диференціювання пухлини (G) та ступенем її регресії під дією
неоад’ювантної поліхімотерапії.
3 Доцільним є проведення TUNEL-реакції як критерію прогнозування
ефективності ПХТ у хворих на рак сечового міхура, оскільки виявлено за
допомогою

імунофлюоресцентного

дослідження

з

використанням

конфокальної мікроскопії пряму пропорційну залежність підвищення
апоптозного індексу в пухлинній тканині від ступеня регресії пухлини під
дією неоад’ювантної поліхіміотерапії.
4 Проведення комбінованого лікування хворих на м’язово-інвазивний РСМ з
використанням неоад’ювантної ПХТ та хірургічного втручання підвищує
показник загальної 2-річної виживаності на 25 %.
5 Показники якості життя у хворих на інвазивний РСМ після проведення
неоад’ювантної

поліхіміотерапії

та

органозберігаючої

операції

підвищуються на 25 %, у порівнянні із доопераційними показниками.
6 Диспансерне спостереження за хворими на інвазивний РСМ, яким провели
неоад’ювантну ПХТ передбачає диференційований підхід до термінів та
об’єму обстеження в залежності від ефективності ПХТ, виду проведеного
оперативного втручання та функції нирок і сечовивідних шляхів.
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