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Останнім часом отримано найближчі
обнадійливі результати застосування новітньої променевої технології в онкооториноларингології (брахітерапія, кібер-ніж) (19,
22, 25, 26).
Брахітерапія – метод променевої терапії, при якому джерело випромінювання в
закритому вигляді вводиться всередину
ураженого органа (від грецьк. Brachyos –
короткий, на відстані). При цьому максимальна доза радіації надходить безпосередньо
в пухлину майже без ураження навколишніх
тканин і органів.
Основне застосування брахітерапії:
1. Внутрішньопорожнинна брахітерапія з розташуванням радіоактивних джерел
в аплікаторах, які розміщені в порожнинних
органах.
2. Внутрішньотканинна брахітерапія –
тимчасовий або постійний імплантат радіоактивної капсули або голки в тілі пухлини.
Відповідно до методики, спочатку вставляється катетер або кондуктор в потрібний
об’єм, а потім вводиться радіоактивне джерело.
Ще в 1901 р. М. і П. Кюрі запропонували вводити в пухлину трубочки з радієм і
таким чином започаткували принцип брахітерапії. В перших дослідах було показано,
що введення радіоактивних матеріалів примушує пухлину зменшуватися. Були включені в практику брахітерапії деякі радіоізотопи, в тому числі золото-198, кобальт-60,
йод-125 і фосфор-32. Застосування на практиці зовнішньої гамма-терапії для глибоких
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пухлин і проблеми, пов’язані з опроміненням від високоактивних джерел, призвели
до зменшення інтересу до брахітерапії з
1930 до 1970 років ХХ століття. Проте вона
використовується тільки при певній локалізації злоякісних пухлин, в т.ч. при новоутвореннях голови і шиї. Останніми роками
спостерігається відродження інтересу до
брахітерапії через її ефективне застосування
в онкоурології при злоякісних захворюваннях простати та в онкогінекології.
Хоча апаратне забезпечення для
опромінювання більш дешеве, ніж установки для дистанційної променевої терапії, але
для планування дозового розподілу необхідне складне програмно-апаратне забезпечення. Проблеми, пов’язані з обслуговуванням цих програмних систем інженерами та
медичними фізиками, являються стримуючим фактором широкого впровадження брахітерапії. Установки для брахітерапії (внутрішньопорожнинної терапії) загального
призначення (з видаленням джерел після
опромінювання) випускає цілий ряд фірм,
серед них найбільше відомі – Varian (установки серії GrammaMed і серії VariSourse) і
фірма Nucletron (прибори серій Selectron і
microSelectron). За останні 30 років у всьому
світі встановлено більше 2500 систем Selectron і microSelectron.
В таких приладах джерелом випромінювання є ізотоп іридій-192 (Ir-192). Розміри капсули складають долі міліметра в діаметрі, а довжина – декілька міліметрів. На
сучасному етапі це в основному установки з
високою потужністю дози.
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До 70-х років минулого століття
здійснювалась брахітерапія голками Radium-226. Використовувалися установки
«Агат-В», «Агат-ВУ» з джерелами Со-60,
Selectron з джерелом Cs-137. З впровадженням віддаленого управління зануренням
джерела (від англ. «afterloader») персонал
виходить з процедурної під час радіаційного сеансу терапії.
Для внутрішньопорожнинної терапії
застосовується кроковий двигун, котрий
дозволяє задати точне положення радіоактивнму джерелу в аплікаторі. Внутрішньопорожнинна терапія класифікується в залежності від потужності дози: LDR (Low Dose
Rate) – низька потужність дози 0,4-0,8
Гр/год; HDR (High Dose Rate) – висока потужність дози 〉 0,5 Гр/хв.
LDR брахітерапія з джерелом Cs-137,
початкова активність якого складає біля
1480 Мегабекерелей, тобто 40 міліКюрі
(1480 МВq, 40 mCi), і потребує тривалості
опромінювання біля 8 годин. Через таку
тривалість сеансу опромінення лише деякі
пацієнти можуть отримати лікування.
HDR брахітерапія з джерелом іридій192 (Ir-192), початкова активність джерела 370 GBq (10 Сі) дозволяє оператору дати
потрібну дозу в окремих фракціях в межах
декількох хвилин.
PDR (Pulsed Dose Rate) – циклічне
введення джерела LDR. Це одночасна тривала LDR брахітерапія під керуванням послідовності “mini” HDR фракцій. Як правило, джерелом для PDR є Ir-192 з початковою
активністю 37 GBq (1 Сі). Внаслідок відносно короткого часу опромінювання внутрішньопорожнинна HDR терапія є найбільш
популярною на сьогоднішній день. Технічно джерело для HDR і PDR реалізовано на
серцевині з іридію-192 (довжиною біля 3,5
мм і діаметром 0,6 мм), воно інкапсульовано в оболонку з неіржавіючої сталі на кінці
металевого проводу. Період напіврозпаду
Ir-192 становить приблизно 74 доби, тому
заміна джерел здійснюється 1 раз за 3 міс.
Головна запорука ефективності сучасної променевої терапії при злоякісних пухлинах – це зменшення об’ємів опромінюваних нормальних, не пухлинних тканин з максимальною концентрацією променів в новоутворенні.
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Використання лінійних прискорювачів нового покоління для отримання рентгенівського та іонізуючого випромінювання
і апаратури, яка дозволяє формувати пучок
променів (багатопелюсткових коліматорів),
а також систем комп’ютерної навігації дало
можливість впровадити в практику нові види дистанційної радіотерапії: IMRT (радіотерапія з модуляцією інтенсивності) і IGRT
(візуалізаційна променева терапія), а також
радіохірургія.
Радіохірургія (стереотаксична радіохірургія) – це дуже точне опромінення
осередків ураження, одноразове підведення
до відносно невеликих за розмірами пухлин
сотень пучків (високих доз) іонізуючих
променів, зібраних в єдиний потужний пучок, який після стереотаксиса (його направлення за раніше розрахованими координатами при тривимірній системі координат)
фокусується точно на новоутворенні. Такий
вплив пучка променів можна порівняти із
скальпелем, що видаляє пухлину. Саме тому цей метод отримав назву радіохірургічного. Відповідні назви мають і апарати, за
допомогою яких виконуються такі маніпуляції.
Термін «радіохірургія» був введений
шведським нейрохірургом Л.Лекселлом в
1951 р. Перший апарат для радіохірургії був
сконструйований Л.Лекселлом та біофізиком Б.Ларссоном в кінці 50-х років ХХ століття і в подальшому отримав назву «Гамма-ніж» (Gamma Knaif). Він і став одним з
перших інструментів для радіохірургії з
приводу пухлин голови та шиї.
А широке впровадження таких методів діагностики, як спіральна КТ, МРТ з контрастуванням, вдосконалені варіанти УЗД і
ПЕТ, дають можливість більш точно визначити межі новоутворення.
Гамма-ніж – це апарат для проведення
високоточного
одномоментного
опромінення новоутворень головного мозку. В ньому використовується енергія гамма-випромінювання радіоактивного кобальту-60. В основу апарата закладений метод
стереотаксичного наведення поменів на
об’єкт, який підлягає опромінюванню, що
здійснюється за допомогою 201 сфокусованого джерела. При цьому випромінювання
кожного з них окремо не має пошкоджую65

чого впливу на мозок, проте, сходячись в
одній точці, вони дають сумарне випромінювання, якого достатньо для того, щоб викликати бажаний біологічний ефект в патологічному осередку. Це дозволяє в більшості випадків запобігти появі променевого
ураження здорової мозкової тканини поза
межами новоутворення. Доза опромінення
досить велика для досягнення необхідного
ефекту після одноразового сеансу, який
триває від 20 хв до декількох годин, в залежності від розміру, форми і числа патологічних осередків. Через це даний вид променевого лікування називається радіохірургією на відміну від радіотерапії, коли хворий
отримує 30-40 сеансів невеликими дозами.
Потужне випромінювання призводить до
руйнування ДНК патологічних клітин і клітинних мембран, внаслідок чого порушується ріст пухлини. В стінках кровоносних
судин відбувається проліферація ендотелію,
і, як наслідок, просвіт їх звужується та закривається зовсім. Таким чином, змінюється кровонаповнення, і пухлина зменшується, а в деяких випадках через певний час
зникає. Період одужання може тривати від
18 міс до 2 років. Такий вид лікування показаний пацієнтам на тій стадії захворювання,
коли патологічний осередок не перевищує
3,5 см. Погрішність гамма-ножа не перевищує 0,5 мм.
Проте використання гамма-ножа, крім
існуючих обмежень стосовно локалізації
пухлини, вимагає анестезії і обов’язкової
фіксації голови хворого всередині стереотаксичної рамки з метою забезпечення її нерухомості під час лікування для точного
наведення променя на новоутворення.
Радіологічне лікування за принципом
радіохірургії можна проводити також на
прискорювачах LINAC, X-Knaif,SynergyS,
Trilogy, Novalis, Cyclotron та ін.
Система «Кібер-ніж» (Cyber Knaif G4)
була розроблена Дж. Адлером (США) в
1992 р. В будову кібер-ножа впроваджено
два нововведення – система контролю за
зображенням і роботизована «рука» з новим
рівнем маневрування. Застосування кіберножа при пухлинах голови-шиї розпочалося
в 1999 р., а з 2003 р. використовується при
лікуванні пацієнтів з новоутворенннями різних локалізацій.
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Перший на території Східної Європи
пристрій системи «Кібер-ніж» для лікування хворих на рак працює в м. Києві з 2009 р.
(акад. Ю.П. Спіженко).
Кібер-ніж - це лінійний прискорювач,
що розташований на роботизованій консолі,
яка має 6 ступенів свободи і забезпечує понад 1800 позицій пучка при високоенергетичному опромінюванні для видалення пухлинних клітин. Пучок променів вводиться
через рухливу багатосуглобову «руку», що
дозволяє направляти його практично на
будь-яку мішень в тілі пацієнта. Положення
новоутворення автоматично відслідковується в режимі реального часу по відношенню
до візуалізованих кісткових структур пацієнта, які слугують системою координат або
рентгеноконтрастними мітками.
За допомогою сучасного програмного
забезпечення камери сканування автоматично знаходять і відслідковують положення
пухлини, при цьому система фіксує будьякий рух під час дихання або переміщення
пацієнта і автоматично коригує своє положення для точного прицілу кібер-ножа під
час сеансу. Під час процедури обстежуваний лежить на столі, комп’ютеризований
роботизований маніпулятор рухається навколо нього, спрямовуючи пучки променів
під різними кутами і з декількох позицій
точно в новоутворення.
Кібер-ніж дозволяє здійснювати безопераційне лікування хворих з пухлинами
навіть в недоступних раніше анатомічних
областях. Ця радіохірургічна система забезпечує знищення ДНК і РНК клітин пухлини,
що дає можливість зупинити її ріст і ліквідувати пухлинні клітини без хірургічного
видалення та хіміотерапії. При цьому кіберніж дозволяє досягти погрішності менше 0,4
мм при спрямовуванні променя в пухлину, а
значить, практично виключає ураження
здорових тканин, зосереджуючи все опромінювання на новоутворенні.
Висока точність систем «Кібер-ножа»
забезпечується попереднім обстеженням,
яке визначає точне розташування пухлини і
метастазів. КТ- і МРТ-дослідження, які
обов’язково входять до складу лікувального
процесу, дозволяють створити тривимірну
карту для кібер-ножа, виявивши форму, розмір та розташування пухлини, а також ткаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2011

нини і органів, які повинні бути захищені в
процесі проведення лікування, та їх структуру, визначивши тип, активність і форму
пучків променів.
Переваги лікування кібер-ножем:
- висока точність наведення випромінювання (погрішність менше 1 мм, що
практично виключає опромінення здорових
тканин);
- підведення великої дози випромінювання за один сеанс;
- можливість терапії при декількох
новоутвореннях за один сеанс;
- можливість багатофракційного лікування всього за 3-5 сеансів, наприклад, для
пухлин розміром більше 3 см;
- можливість опромінювати новоутворення будь-якої локалізації, в т.ч. ті, які розташовані поруч з життєво важливими органами;
- можливість застосування на різних
стадіях ракового процесу;
- можливість використання до і після
хірургічних втручань;
- можливість поєднання з хіміотерапією;
- можливість поєднання з іншими видами радіотерапії.
Недоліки при лікуванні кіберножем:
- нерідко лише через 2-3 міс
з’являються перші прояви ефективності лікування;
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- деякі пухлини зникають досить повільно або всього лише зупиняють свій
ріст;
- в основному пристрій успішно застосовується при пухлинах голови і шиї розміром до 3 см, видаляючи їх повністю, при
більших розмірах результати можуть бути
невтішними;
- недостатня ефективність лікування
при деяких патогістологічних видах злоякісних новоутворень;
- обмеження розмірів пухлини (максимальне поле, яке може опромінити кіберніж, становить 6х6 см);
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