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Операцияға келмейтін �кпе қатерлі ісігінің 
сәулелік терапиясында дозаларын фракцияға 

б�лудің түрлі нұсқаларының тиімділігін 
салыстырмалы түрде бағалау

Өзектілігі: Мақалада инопералдық өкпе ісігі кезінде қолданылатын әртүрлі дозалық фракциялаумен сәулелік те-
рапияны қолдану қарастырылады.

Мақсаты: Дозаны фракциялауды жақсарту жолымен өкпенің қатерлі ісігі бар науқастарды емдеу нәтижелерін 
жақсарту.

Нәтижелері: Мақалада өкпенің қатерлі ісігі бар 431 науқастың тікелей және шалғай емдеу нәтижелері келтіріл-
ген. Доза фракциясының әдістерін бағалау қарастырылған. 

Қорытынды: �сіктің тез өсу кезінде ең тиімді «бөлінген» курс бойынша орта фракциялару сәулелендіру әдісі және 
мультифракциялау дозаның жеделдетілген әдісі болып табылады. Сәулелік терапияның паллиативтік курс кезінде 
динамикалық фракциялау дозаның әдісі ұсынылады.
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Тақырып өзектілігі. Сәулелік терапияның 
жетістіктері,оның тәсілдерінің жетістіктеріне қара-
мастан, сол құрылым қарапайым бола бермек. Алғаш-
қылық өкпе қатерлі ісігін емдеуіндегі қиындықтары 
үрдістің жергілікті таралуымен,ерте лимфа түйін-
дерінің зақымдалуымен және де өсіндінің биология-
лық ерекшеліктеріне байланысты. Сондай-ақ, зақым-
далған аймаққа сәуленің жоғарғы дозада сау тіндердің 
төменгі толеранттылығымен көрінеді,соның ішінде 
өкпе тіндерінің және де өмірге маңызды ағзаларды 
сәулелендіру кезінде бақылау мүмкіншілігі жоқтығы-
мен күрделенеді. Болашақта сәулелік терапияның да-
муында өкпе қатерлі ісігін емдеу барысында сәулелік 
аралықты уақытпен қоса есептеу маңыздылығын көр-
сетеді. Соған байланысты қазіргі кезде көптеген қиын-
дықтар туындауда, әсіресе емдеу – бір реттік және 
жалпы сәуле мөлшері мен аралығын есептеу. Сәулелік 
терапияның үлкен тәжірибесіне қарамастан нақты қа-
терлі ісігінің бір түріне қатысты терапия көрсеткіштері 
жоқ. Сәулелік терапияны түбегейлі қолдану үшін ион-
даушы сәуленің радиобиологиялық негізіне сүйену 
қажет  [1- 6].

Сәулелік терапияны жоспарлаудың маңызды көр-
сеткіштері: Оның өсу көрсеткіші, сәулемен зақымдан-
ған қалыпты тіндердің репарациясы және ем алу кезін-
дегі ісік резорбциясы болып табылады. Əлі күнге дейін 
осы сұрақтарға  жауап беретін талаптар жоқ, сол се-
бепті әртүрлі фракциялдық көрсеткіш анықталмаған. 

Материалдары мен әдістері. Клиникалық тал-
дауға 431 өкпе қатерлі ісігімен ауырған науқастардың 
сәулелік ем нәтижелері алынды. 395 орталық өкпе қа-

терлі ісігі және 36 (8.3%) жағдайда цитологиялық, мор-
фологиялық диагноз дәлелденген. Ауру сатысы бо-
йынша науқастар келесідей жіктеледі: II ауру сатысы 
11(2,8%), III ауру сатысы 389(90,2%) және IV ауру саты-
сы 31(7,2%) науқаста 97,2% науқаста III-IV ауру сатысы 
анықталады. Сәулелік ем әдісіне қарай барлық науқас-
тар 8 топқа бөлінеді.

І топ – ұсақ бөлшектеу әдісі (80 науқас) 2 гр. апта-
сына 5-6 фракциялық сәулелендіру интервалы  24 са-
ғат. Емдеу  тұсының жалпы ошақты дозасы 58-60гр 30 
фракция. ВДФ-98. КРЭ-1750 ±5 ерэ.

ІІ топ – орташа фракциондық үзіліссіз сәулеленді-
ру әдісі (44 науқас). Бірлік ошақты доза 3,5-4гр, апта-
сына 3 рет бөлшектеуге дейін, жалпы ошақты доза 
57,0±1,6гр. ВДФ-101ед. КРЭ 1812±54 ерэ.

ІІІ топ – орташа фракциондық доза үзіліспен өткізіл-
ген әдіс (32 науқас) жалпы ошақты доза 57,0±1,4гр 3-4 
апта аралығында екіге тең бөлінген  кезеңмен өткізіл-
ген ВДФ 97,0ед. КРЭ 1750±26 ерэ.

IV топ – ірі фракциондық доза(67 науқас). Бірлік 
ошақты доза 6-7гр, аптасына 2 фракция жалпы ошақ-
ты доза 46,3±1,1гр .ВДФ-122 бір. КРЭ 2000±70,0 ерэ.

V топ- Л. Ревеша схемасымен және С.Б Балмуханов 
модификациясымен құрастырылған динамикалық  
фракционды доза әдісі (47 науқас). Алғашында нау-
қастар бірлік ошақты дозасы интервалы 48 сағаттан 2 
реттік  5гр дозада сәулелендіреміз. Содан кейін интер-
валы 10-12 сағаттық  (жалпы ошақтық доза 66 гр ) күні-
не  2 рет 2 фракциялық 1,3 гр доза берілді.

 Дозасы 22 гр және 44 гр болатын ошақтық дозада 
5 күндік үзіліс жасалады. 
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Жалпы ошақтық доза 66 гр. Емдеу мерзімі 39-41 
күн. ВДФ-103ед. КРЭ -1800±16ерэ.

VI топ – Э.Магдон кестесімен ұсынылған (47 науқас). 
Бірлік ошақтық доза 2 сағаттық интервалмен және 48 
сағат сайын қайталанатын 2гр дозамен сәулелендіру 
жүргізілген топ. Жалпы ошақты доза 60 гр. ВДФ- 116ед. 
КРЭ-1054ерэ. 

VII топ – Мультифракциондық әдіс – үздіксіз курс. 
(67 науқас ) 

Аптасына 5-6 реттік аралығымен 6 сағаттық 2 күндік  
фракция 1,25 гр дейін жүргізілген. Жалпы ошақтық 
доза 62-65 гр КРЭ-1780ерэ, ВДФ-98ед.

VIII топ – мультифракциондық дозаның жылдамда-
тылған әдісі (47науқаста).  Аптасына 5-6 рет 6 сағаттан 
кем аралықтарында 1,80 гр мен екі тәуліктік үздіксіз 
курс. Жалпы ошақтық доза 45-50 гр. BДФ-93 бірлік 
КРЭ-1750ерэ. ВДФ-98ед.

Барлық топтарда науқастар құрамы, жасы, ауру 
ұзақтығы зақымдану процессінің орналасуы, жайылуы 
бойынша бірдей бөлінді. 

Нәтижелері мен олардың талқылануы. 
Өкпе қатерлі ісігімен ауыратын науқастардың ісік 

регрессиясы бойынша  сәулелік ем нәтижесі бағала-
нып, жалпы ісік регрессиясы I топта 62 (77,2±4,4%) нау-
қаста: II топта 31 (70,8±6,5%), III топта 24 (72,7±7,4%), 
IV топ 57 (85,9±4,1%), V топта 43 (92,3±3,6%), VI топ-
та 30 (64,0±6,7%), VII топ 53 (79,1±4,9%), VIII топта 39 
(83,0±5,4%) науқаста анықталды. Əртүрлі фракцион-
дық доза қолдану нәтижесін бағалауда V және VIII топ-
тарда жақсы көрсеткіш анықталды. Бұл топтарда 83% 
және 92,3% науқаста ісік көлеңкесінің кішіреюі, науқас 
жағдайының жақсаруы байқалды. [7,8] 

Шеткі нәтижені зерттеуде 425 өкпе қатерлі ісігімен 
ауыратын науқаста әр түрлі фракциондық радиация 
мөлшерімен емдеу орташа үзілісті фракция (III топта), 
Ревеш бойынша динамикалық фракция (Vтоп), Маг-
дон ұсынған кесте бойынша (VІтоп), жылдамдатылған 
мультифракциондық доза әдісті  (VІІІтоп) көрсетті. Ор-
таша өмір сүру ұзақтығы бақылау тобымен  (І топ) ұсақ 
фракциондық тәсіл - 8,8ай салыстырғанда 13,9; 13,8; 
14,1; 13,2 айға ұзақтығы байқалды. Айырмашылықтар-
дың статистикалық сенімділігі Р<1,2; Р<0,2; Р0,1ге сәй-
кес келеді.

 ІІІ, V, VI, VII топтарда өмір сүру ұзақтығы 16,1%; 
13,9%; 20,5%; 19,0% бақылау тобы (І топ)3,5%  2 жыл-
ға жоғары. 

Статистикалық айырмашылық сенімді
Р<3; Р<1,2; Р<2. Өкпе қатерлі ісігімен ауратын нау-

қастарға жасалған сәулелік  терапия әсерінен тірі қалу 
көрсеткіші қатерлі ісігінің таралуына байланысты бо-
лады. Аурудың II сатысындағы бірінші жылға дейін тірі 
қалу көрсеткіші 63,3 %, 3 жылға дейін – 27,3% , ал 5 
жылдан жоғары мерзімінде – 18,2% құрады.

III сатысында – бір жылға дейін – 30, 8% , 2 жылға 
дейін – 10,6% , 3 жылға дейін – 3,6 %. IV сатысында – 1 

жылға дейін бар болғаны 10 науқас , 2 – жылға дейін 
бір науқас (4%) тірі қалған. 

Науқастардың орташа өмір сүру ұзақтығы жал-
пы ошақты дозамен ВДФ,КРЭ зерттелді. Жалпы ошақ-
ты доза кезінде науқастардың орташа өмір сүру ұзақ-
тығы жоғарлады(КРЭ -1530 -2200) –14,1 ай, 40 гр доза 
кезінде – 6,7 ай Р<0,1. 

Ісіктің регрессия дәрежесі науқастың өмір сүру 
ұзақтығымен түзетуіне бізбен анықталды. Ісіктің то-
лық регресиясы кезінде өмір сүру ұзақтығы 14,2 ± 3,6 
ай, ал әсерсіз сәулелік терапияда 3,9±0,9 айдан аспай-
ды Р<3.

Гистологиялық формасына сәйкес науқастардың 
өмір сүру ұзақтығы  келесідей болды: жалпақ жасу-
шалы қатерлі ісік 1 жылда – 35,2%; аденокарцинома – 
37,2%; жалпақ жасушалы қатерлі ісікте 2 жылда – 7%; 
аденокарциномада – 8,3%;

 Жалпақ жасушалы қатерлі ісікте 3 жылдық өмір сүру 
ұзақтылығы – 3,2%;  аденокарцномада – 2 % науқас.

Қорытынды.
1. Отаға келмейтін өкпе қатерлі ісігі кезінде на-

уқастарды емдеуде радиациялық дозаны уақытша 
бөлудің сыналған режимдерінің арасында жергілікті 
тіршілік регрессиясының критерийлеріне сәйкес және 
орташа өмір сүру ұзақтығы динамикалық фракция-
лау, мультифракциялаудың дозасының жеделдетілген 
әдісі болып табылады.

 2. Өмір сүру ұзақтылығы барлық  фракциялау до-
засының режиміне және ісіктің регрессиясына тікелей 
байланысты: толық регрессия кезінде адамның өмір 
сүру ұзақтығы да жоғары болады.

 3. Сіңірілген дозаның жоғарғы деңгейі кезінде 60-80 
гр ( ВДФ-86-116 бірліктен; КРЭ-1530-2000 ерэ)  ісік ре-
грессиясының тұрақтылығы байқалады.

 4. �сіктің тез өсуі кезінде тиімді болып табыла-
ды: “үзіліс” курсы орташа фракциялау әдісімен  сәуле-
лендіру, мультифракциялау дозасының жеделдетілген 
әдісі мен “динамикалық режим” әдісі.

 5. Өкпе қатерлі ісігінің ателектазбен асқынған 
түрінде сәуле емінің паллиативтік емі түрінде дина-
микалық фракциялау дозасы тиімді болып табылады. 
Осы емдеу әдісін науқастар жақсы көтереді.

6. �сіктің өсу жылдамдығы, оның көлемінің екі есе 
өсуі және көлемінің екі есе азаю уақытын анықтаудың 
болжамдық маңызы бар.
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Сравнительная оценка эффективности 
различных вариантов фракционирования дозы в 
лучевой  терапии иноперабельного рака легких

Актуальность. В статье рассматривается эффективность про-
ведения лучевой терапии с различным фракционированием дозы при 
иноперабельном раке лёгких.  

Цель: улучшение результатов лечения больных раком легкого пу-
тем совершенствования фракционирования дозы.

Результаты. В статье приведены непосредственные и отдаленные 
результаты лечения 431 больного с раком легкого. Дана оценка мето-
дов фракционирования дозы. 

Заключение. При быстром росте опухоли наиболее эффективны-
ми являются метод среднефракционированного облучения по «расще-
пленному» курсу и ускоренный метод мультифракционирования дозы. 
При паллиативном курсе лучевой терапии рекомендуется метод ди-
намического фракционирования дозы.

Ключевые слова: Лучевая терапия, методы фракционирования, 
динамическое фракционирование, мультифракционирование.

ABSTRACT
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Relevance. The author reviews the efficiency of radio-
therapy with different dose fractionation in inoperable lung 
cancer.

Objective: to improve the results of treatment of pa-
tients with lung cancer by improving dose fractionation.

Results. The article provides direct and remote results of 
treatment of 431 patients with lung cancer. Different dose 
fractionation methods are assessed. 

Conclusions. With the rapid growth of the tumour, the 
most effective methods are medium-fractionated irradia-
tion by “split” course and the accelerated method of dose 
multifractionation. Dynamic dose fractionation is recom-
mended for palliative radiotherapy.

Keywords: Radiation therapy, methods of fraction-
ation; dynamic fractionation, multifractionation.
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