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Мидың метастатикалық зақымдануы  
бар науқастардың өмір сүру сапасын  
бағалауға сәулелік терапияның әсері

Өзектілігі: Мидың метастатикалық зақымдануы (ММЗ) онкологиялық аурудың ауыр асқынуы болып табыла-
ды. Дәрі-дәрмекпен емдеуді жетілдіру науқастардың жалпы өмір сүру деңгейінің артуына алып келгендіктен, ми-
дың метастатикалық зақымдану жиілігі де артты. Екінші жағынан, мидың метастатикалық зақымдануы бар 
науқастарды емдеу мүмкіндіктері кеңеюде. Оперативтік емдеу мен стереотаксиялық радиотерапия мен радио-
хирургияның микрохирургиялық әдістемелері белсенді енгізілуде. Тиімді терапия және мидың метастатикалық 
зақымдануын жергілікті бақылау науқастардың өмір сүру деңгейі мен сапасын болжау үшін өте маңызды.

Зерттеудің мақсаты: мидың метастатикалық зақымдануы бар науқастардың өмір сүру сапасын бағалауға 
сәулелік терапияның әсерін зерттеу. 

Нәтижелері: Талдау мидың метастатикалық зақымдануы бар науқастардың өмір сүру сапасын, ең алдымен, 
ісіктің орналасуына, гистобиологиялық қасиеттеріне, отаға дейінгі неврологиялық жетіспеушіліктің ауырлығы-
на, жасына және жынысына байланысты екенін анықтады. Бақылау мидың метастатикалық зақымдануын сақ-
тау үшін маңызды болуы мүмкін науқастың өмір сүру сапасы, бірақ әрдайым аурудың белсенділігі мен таралуымен 
анықталатын өмір сүруге әсер етпейді.

Қорытынды: Мидың метастатикалық зақымдануы бар науқастардың өмір сүру сапасы олардың жағдайын 
және терапияның әсерін бағалаудың шешуші өлшемі болып табылады. Бұл кез-келген созылмалы ауру кезінде нау-
қастың қалыпты өмір сүруінің шектеулері көбінесе аурудың белгілеріне қарағанда маңызды болып табылатын-
дығына байланысты.

Түйін сөздер: онкология, өмір сүру сапасы, сәулелік терапия, бас ми метастазы.

Кіріспе: Қазіргі заманғы ісікке қарсы дәрілік зат-
тарды және сәулелік терапияның инновациялық әдіс-
терін қолданумен байланысты ісікке қарсы емдеудің 
жаңа бағдарламаларын енгізу онкологиялық науқас-
тардың өмір сүруін едәуір арттыруға мүмкіндік берді. 
Алайда, қатерлі ісік ауруының ағымын қиындататын 
факторлардың бірі – мидың қайталама гематогенді 
зақымдануы.

 Науқастардың өмір сүру сапасының салыстырма-
лы түрде төмен болуы және осы контингенттің қыс-
қа өмір сүруі сәулелік терапияны қолдана отырып 
тиімді емдеуді өзекті етеді. Науқастардың осы тобын-
да терапияны барабар таңдау өте өзекті және оның 
сапасын сақтай отырып, өмір сүру ұзақтығын артты-
руға арналған.

Аурудың ағымына көптеген факторлар әсер 
етеді, мысалы, жас, ісіктің гистологиялық құры-
лымы, қайталама генез ошақтарының саны, нау-
қастың жалпы жағдайы, неврологиялық белгі-
лердің болуы, экстракраниальды прогрессияның 
болуы, алдыңғы емдеу. Нәтижесінде, бұл патоло-
гияны емдеудің көптеген нұсқалары бар. Олардың 
тиімділігі үнемі зерттеліп отырады, бірақ осы мә-
селе бойынша бірдей пікір әлі қалыптасқан жоқ 
[1]. Сәулелік терапия, атап айтқанда стереотак-
сикалық радиохирургия және радиотерапия ги-

пофракциялау әдісімен емдеу мидағы метастаз-
дарды емдеудің заманауи тәжірибесінде маңызды 
рөл атқарады [2]. Бұл әдістемелер бір және бірне-
ше метастаздарда бүкіл мидың толық сәулеленуіне 
дейін немесе одан кейін ошақтық дозаны эскала-
циялау нұсқасы ретінде, сондай-ақ өздігінен қол-
данылады [3].

Мидағы метастаздармен ауыратын науқастарды 
емдеу пациенттің клиникалық факторларына (функ-
ционалды мәртебесі, жасы, аурудың интракраниаль-
ды және экстракраниальды таралуы) және ісіктің 
генетикалық өзгеруіне негізделген кезде мультидис-
циплинарлық тәсілді қажет етеді [4].

Қазіргі уақытта өмір сүру сапасын зерттеу клини-
калық зерттеулердің салыстырмалы түрде жаңа са-
ласы болып табылады. Алайда, ол өзіне көбірек на-
зар аударады және кейбір жағдайларда клиникалық 
тиімділіктің негізгі өлшемі бола алады. Өмір сүру са-
пасы емдеудің соңғы нәтижелерін зерттеудегі негізгі 
параметрлердің бірі болып саналады [5].

Ми ісіктері және олардың нақты емі косметика-
лық ақаулар, ауыр психикалық жарақат түрінде көп-
теген жағымсыз салдарды қалдырады, ал науқастар 
өмір сүру проблемасынан басқа, организм функция-
ларының бұзылуы салдарынан мүгедектік пен мүге-
дектіктің жоғалуына алаңдайды [6-9].
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Адамның психикалық белсенділігін анықтайтын 
орган ретінде ми процесіне қатысатын невроло-
гиялық патологияның ерекшелігі жалпы онкология-
да кеңінен қолданылатын емдеу нәтижелерін жеке 
бағалауды толық пайдалануға мүмкіндік бермейді. 
Өкінішке орай, оңтайлы нәтижеге, яғни өмір сүру 
сапасын нашарлатпай өмірді сақтауға және ұзарту-
ға қол жеткізу әрдайым мүмкін бола бермейді [10].

Осыған байланыстығ соңғы уақытта «өмір сүру са-
пасы» ұғымы аса өзекті болып келеді, ал сандық си-
паттамаларға өту өте қажет.

Емдеу басталғанға дейін және терапия процесін-
де науқастардың өмір сүру сапасын зерттеу ауруға 
және терапияға жеке реакция туралы өте құнды көп 
өлшемді ақпарат алуға мүмкіндік береді. Қатерлі ісік 
сияқты ауыр аурумен ауыратын науқастарда кейбір 
параметрлер өмір сүру сапасы шешуші мәнге ие бо-
лады, оларды анықтауға және өлшеуге болады [9].

Біздің елімізде рандомизацияланған көп орта-
лықты зерттеулердің және толық және жергілікті 
сәулеленуді бір уақытта қолданудың жеткілікті кли-
никалық тәжірибесінің болмауы сәулелік емдеудің 
оңтайлы тактикасын таңдауға қатысты мамандардың 
белгісіз ұстанымдарының себебі болып қала береді. 
Жоғарыда айтылғандардың өзектілігі және мидағы 
метастазы бар науқастарда радиациялық терапияны 
одан әрі оңтайландыру қажеттілігі осы зерттеудің та-
қырыбын анықтады, оның мақсаты радиациялық те-
рапия хаттамаларын оңтайландыру арқылы мидың 
метастатикалық зақымдануы бар науқастарда емдеу 
тиімділігін арттыру және өмір сүру сапасын жақсарту 
болып табылады.

Зерттеудің мақсаты: мидың метастатикалық за-
қымдануы бар науқастардың өмір сүру сапасын баға-
лауға сәулелік терапияның әсерін зерттеу. 

Материалдар мен әдістер: зерттеуге Алматы, 
Қазақстан, Қазақ онкология және радиология ғылы-
ми зерттеу институтында сәулелік терапиядан өт-
кен, мидың метастатикалық зақымдануы бар 60 нау-
қас қатысты. Ерлер 57%-ды, әйелдер 43%-ды құрады. 
Науқстардың орташа жасы 45,6+5,1 жас (Р<0,05) бол-
ды. Мидың метастатикалық зақымдануы бар науқас-
тардың өмір сүру сапасын талдау үшін Карнофский 
шкаласы [11] және SF-36 өмір сүру сапасы [12] сауал-
намасы қолданылды. Өмір сүру сапасына салыстыр-
малы талдау динамикада жүргізілді: ауруханаға жат-
қызылғаннан кейін және сәулелік терапиядан кейін 
(ерте оңалту кезеңінде).

Сәулелік терапияға дейін және одан кейін (шы-
ғару алдында) науқастардың жалпы жағдайын баға-
лауды ескере отырып, олардың өмір сүру сапасын 
анықтау міндетті шарт болды. Барлық бақылауларда 
емдеу нәтижелерін бағалаудағы ең маңыздысы опе-
рация жасалған науқастардың өмір сүру сапасының 

өзгеруін анықтау болды, бұл физикалық жағдайы, 
психологиялық әл-ауқаты, әлеуметтік қатынастары 
және функционалдық қабілеттері бойынша әлеу-
меттік-психологиялық бейімделуді бағалай отырып, 
өмір сүру сапасының критерийлерін жасауға байла-
нысты болды. 

Нәтижелер мен талқылау: біз мидың метаста-
тикалық зақымдануының 60 жағдайын талдадық. Қа-
былдау кезінде Karnofsky шкаласы бойынша сәулелік 
терапияның орташа бағасы 45 баллды құрады. Сәу-
лелік терапияны аяқтаған кезде өмір сүру сапасы ор-
таша есеппен 74 баллды құрады. 

Біз жүргізген зерттеулердің нәтижелері көрсет-
кендей, сәулелік терапияны қамтитын емдеу іс-шара-
ларынан кейін мидың метастатикалық зақымдануы 
кезінде келесі шкалалар бойынша емдеу басталғанға 
дейінгі көрсеткіштермен салыстырғанда ісікке қар-
сы сәулелік төзімділік аясында өмір сүру сапасы көр-
сеткіштерінің статистикалық маңызды оң өзгерістері 
табылды: физикалық жұмыс істеуі, рөлдік жұмыс іс-
теуі, психикалық денсаулығы, жалпы денсаулығы, 
өміршеңдігі (1-кесте). 

1-кесте. Мидың метастатикалық зақымдануы бар 
науқастардың өмір сүру сапасының көрсеткіштері

Көрсеткіш (балл) Дейін Кейін

Физикалық қызметі (PF) 63,13+0,4 57,00+0,4

Рөлдік жұмыс (RP) 70,65+0.2 55,63+0,1

Ауырсыну (BP) 67,18+0,3 74,60+0,2

Жалпы денсаулық (GH) 72,13+0,2 61,68+0,2

Өміршеңдік (VT) 73,68+0,4 65,75+0,3

Әлеуметтік қызметі (SF) 48,16+0,2 51,75+0,1

Эмоционалды қызметі (RE) 35,23+0,1 50,41+0,1

Психологиялық денсаулық (MH) 69,20+0,3 58,80+0,4

Зерттеу нәтижесінде өмір сүру сапасының интег-
ралды көрсеткішінің жақсаруы немесе тұрақтануы, 
науқастардың басым көпшілігінде өзекті белгілер ай-
қындылығының төмендеуі, сондай-ақ айтарлықтай 
айқын белгілерді бастан өткерген пациенттер саны-
ның азаюы тіркелді (1-сурет).

Зерттеу нәтижесінде өмір сапасының интеграл-
ды көрсеткішінің жақсаруы немесе тұрақтануы, па-
циенттердің басым көпшілігінде өзекті белгілердің 
ауырлығының төмендеуі, сондай-ақ айтарлықтай ай-
қын симптомдарды бастан өткерген пациенттер са-
нының азаюы тіркелді.

Сондай-ақ, бұл зерттеуде өмір сапасына байла-
нысты емдеуге жеке жауап зерттелгеніне назар ауда-
ру керек. Өмір сүру сапасы көрсеткіштерінің өзгеруі 
әрбір науқас үшін бөлек талданды (2-сурет).

Мидың метастатикалық зақымдануы бар науқас-
тардың өмір сүру сапасы мен белгілері науқастардың 
осы күрделі санатын емдеу нәтижелеріне жан-жақты 
баға беруге мүмкіндік береді.
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1 Сурет - Мидың метастатикалық зақымдануы бар науқстардың өмір сүру 
сапасы көрсеткіштерінің динамикасы

2 Сурет - Мидың метастатикалық зақымдануы бар науқастардың өмір сүру 
сапасының профильдері

Қорытынды: науқастың өмір сүру сапасын ба-
ғалау оның жалпы жағдайының маңызды және 
сенімді көрсеткіші болып табылады. Өмір сүру са-
пасын зерттеу медициналық қызметкерлерге нау-
қастың көзімен ауруды көруге және кешенді ем-
деудің әсерінен болатын өзгерістерді анықтауға 
ерекше мүмкіндік береді. Бұл мәліметтер стандарт-
ты медициналық қорытындымен қатар науқастың 
жағдайының тұтас және объективті көрінісін жасау-
ға мүмкіндік береді.
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Влияние лучевой терапии на оценку 
качества жизни больных с метастатическим 

поражением головного мозга

Актуальность: Метастатическое поражение головного мозга 
(МГМ) является серьезным осложнением течения онкологического 
заболевания. Совершенствование лекарственного лечения приве-
ло к увеличению общей выживаемости пациентов, следовательно, 
частота МГМ будет возрастать. С другой стороны, расширяются 
возможности лечения пациентов с МГМ. Активно внедряются ми-
крохирургические методики оперативного лечения и стереотак-
сической радиотерапии и радиохирургии. Эффективная терапия 
и локальный контроль МГМ имеют первостепенное значение для 
прогноза и качества жизни (КЖ) пациентов.

Цель исследования: изучить влияние лучевой терапии на оцен-
ку КЖ больных с МГМ.

Результаты: Анализ КЖ больных с МГМ установил, что КЖ, в 
первую очередь, зависит от локализации, гистобиологических 
свойств опухоли, выраженности дооперационного неврологическо-
го дефицита, возраста и пола. Контроль МГМ может иметь значе-
ние для сохранения КЖ пациента, но не всегда оказывает влияние 
на выживаемость, которая определяется активностью и распро-
страненностью заболевания.

Заключение: КЖ больных с МГМ является определяющим кри-
терием оценки их состояния и эффекта проводимой терапии, по-
скольку возникающие ограничения нормального существования па-
циента при любом хроническом заболевании часто оказываются 
более важными для него, чем симптомы самого заболевания.

Ключевые слова: онкология, качество жизни, лучевая терапия, 
метастазы в головной мозг.

ABSTRACT

A.T. Almabek1, D.R. Kaidarova1, V.B. Kim1,  
I.R. Khusainova1

1Kazakh Institute of Oncology and Radiology,  
Almaty, the Republic of Kazakhstan

The influence of radiation therapy  
on the quality of life assessment  

in patients with metastatic brain lesions

Relevance: Metastatic brain lesion (MBL) is a serious com-
plication of the course of cancer. The advances in medicinal 
treatment increased the overall survival of patients; howev-
er, the MBL frequency will also increase. On the other hand, 
opportunities for the treatment of patients with MBL are ex-
panding. Microsurgical techniques, stereotactic radiotherapy, 
and radiosurgery are actively implemented. Effective therapy 
and local control of MBL are of paramount importance for the 
prognosis and the quality of life (QOL) of patients.

This study aimed to investigate the influence of radiother-
apy on the quality of life of patients with brain metastasis.

Results: The QOL analysis of patients with MBL showed 
that QOL mainly depends on the localization, histo-biological 
properties of the tumor, the severity of preoperative neurolog-
ical deficit, as well as the patient’s age and gender. MBL con-
trol may be important for maintaining the patient’s QOL but 
does not always affect survival, which is determined by the 
activity and prevalence of the disease.

Conclusion: The QOL of patients with MBL is the defining 
criterion for assessing the patients’ condition and the treatment 
outcome. This is because the limitations in the patient’s life due 
to chronic disease are often more important to the patient than 
the disease symptoms.

Keywords: oncology, quality of life (QOL), radiation ther-
apy, brain metastases.
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