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Постійне зростання захворюваності на зло
якісні новоутворення, недостатня ефективність 
лікування, збільшення контингентів хворих он
кологічного профілю змушують не залишати на
укові пошуки у цій галузі. Значне місце у лікуван
ні пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями різ
них локалізацій займає хіміотерапія (ХТ). Однак 
коло злоякісних пухлин, відносно яких ефектив
на ХТ, за останні роки практично не розширило
ся, не покращились достатньою мірою результа
ти лікування, особливо при резистентних формах 
пухлин. Триває пошук не лише нових лікарських 
препаратів, а й шляхів підвищення ефективності 
тих, що вже існують, оскільки актуальною є проб
лема лікарської резистентності. В 1988 р. амери
канське протиракове товариство довело, що 50% 
пухлин мають первинну резистентність до ХТ. За 
даними різних авторів, від 47 до 53% злоякісних 
пухлин молочної залози резистентні до антрацик
лінових антибіотиків. У 2005–2006 рр. у Київській 
міській онкологічній лікарні, на клінічній базі Інс
титуту експериментальної патології, онкології та 
радіобіології імені Р.Є. Кавецького НАН України 
отримані дані, що 52,3% випадків раку молочної 
залози (РМЗ) мають резистентність до доксорубі
цину (результати не опубліковані). Подолання лі
карської резистентності за допомогою змін влас
тивостей хіміопрепаратів (ХП) може бути одним 
з підходів до покращання результатів лікування.

Зокрема, перспективним шляхом вирішення 
цієї проблеми є спрямований транспорт проти
пухлинних препаратів у організмі за допомогою 
системи переносників (зокрема мікрокапсулю
вання препаратів). В онкологічній практиці вже 
використовують ліпосомальні форми ХП [1–6]. 
Результати експериментів з обгрунтуванням їх за
стосування [2, 7, 8] свідчать про значне підвищен

ня ефективності як in vivo, так і in vitro протипух
линних засобів, вміщених у ліпосоми (Л), та про 
зниження їх токсичності. Дані ряду робіт свід
чать, що Л є найкращою формою переносників 
лікарських засобів у організмі [8, 9, 10].

Л побудовані з фосфоліпідів, які мають гідро
фільну «голівку» та гідрофобний «хвіст», що 
забезпечує їх транспортну функцію (достав
ку лікарських засобів у складі Л до клітин) та 
проходження через клітинну мембрану шляхом ен
доцитозу [11, 12, 13]. Показано, що в резистентних 
до цитостатиків пухлинних клітинах відбуваються 
зміни у складі ліпідного та білкового компонен
тів плазматичних мембран; зокрема, відзначено 
підвищення рівня холестеролу, глікосфінголіпідів, 
сфінгомієліну та фосфоліпази D. У формуванні лі
карської резистентності важливу роль відіграють 
зміни у транспорті цитостатиків [14]: зниження 
проникності плазматичної мембрани за рахунок 
змін її в’язкості, ліпідного спектра, упорядкова
ності ліпідного шару, а також підвищення виве
дення препарату з клітини за допомогою систем 
білківпереносників [15, 16, 17, 18]. Тому особли
во перспективним вважають застосування ліпо
сомальних форм препаратів при захворюваннях, 
що супроводжуються порушеннями фосфоліпід
ної структури та функцій плазматичних і субклі
тинних мембран [18]. У розпізнаванні клітин бе
руть участь ліпіди (оскільки кожному типу мемб
ран відповідає певне, характерне лише для неї 
співвідношення полярних ліпідів) [19], а також 
гліколіпіди (гангліозиди), що задіяні у міжклі
тинній взаємодії та є специфічними рецептора
ми ряду біологічно активних речовин. Таким чи
ном, механізми взаємодії Л з клітинами зумовлені 
не лише фосфоліпідами, але й гангліозидами, які 
входять до клітинних мембран і Л. Результати ви
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вчення розподілу (при внутрішньовенному вве
денні) Л, що містять фосфатидилхолін, холесте
рин та гліколіпіди, показали, що найкращий пе
ренос Л у тканини головного мозку та печінки 
зумовлює наявність сульфатів, у селезінку – ган
гліозидів, у легені – сфінгомієліну [20].

Співвідношення діаметра пор капілярів та роз
мірів Л — основа для зменшення накопичення їх 
у здорових тканинах, що зумовлює зниження ток
сичності ліпосомальних форм препаратів та підви
щення їх концентрації у пухлинній тканині. Роз
мір Л більший, ніж пори в капілярах, тому вони 
менш накопичуються у здорових тканинах. Відбу
вається направлений транспорт ХП у солідні пух
лини з високим внутрішньопухлинним тиском; 
капіляри, що кровопостачають їх, сильно перфо
ровані, звивисті, розгалужені; водночас їх ендо
телій малопроникний для водорозчинних ХП [21, 
22]. Л накопичуються у пухлині. Це явище отри
мало назву «пасивне прицілювання» [23, 24, 25]. 
Результати дослідження свідчать, що ліпосомаль
ні препарати підвищують проникність кровонос
них судин у пухлині для альбумінів і власне ліпо
сомальних препаратів [26]. Вільний доксорубіцин 
накопичується у пухлині на 30% менше, ніж ліпо
сомальний [27]. Це пояснюють різними гіпотеза
ми: відмінностями у фармакокінетиці препаратів 
[28]; накопиченням залишків препарату в пух
лині після повторних введень; зміною властивос
тей пухлинних судин і внаслідок чого збільшен
ням виходу з судини та зменшенням зворотнього 
всмоктування інкапсульованого препарату [29]. 
Підвищене накопичення Л у пухлині є резуль
татом тривалої циркуляції їх у крові, підвищеної 
проникності через капіляри пухлини та транспор
ту препарату через клітинну мембрану шляхом ен
доцитозу [30, 31]. На думку деяких авторів, одним 
з недоліків є їх швидка опсонізація при внутріш
ньовенному введенні та наступний захват кліти
нами ретикулоендотеліальної системи (РЕС). Для 
подолання такого захвату були розроблені Лне
видимки. Після покриття Л поліетиленгліколем 
(ПЕГ) підвищується осмотичний тиск навколо 
них, що запобігає зближенню з клітинами РЕС. 
Таким чином ці везикули стають «невидимими» 
для клітин РЕС та довше циркулюють у перифе
ричній крові.

На сьогодні на світовому фармацевтичному 
ринку є кілька ліпосомальних препаратів, які на
лежать до антрациклінових антибіотиків (Доксил, 
Келікс, Ліподокс, Дауназом). Перші два препарати 
широко використовуються для лікування хворих з 
ВІЛасоційованою саркомою Капоші, резистент
ною метастатичною карциномою яєчника та ме
тастатичним РМЗ. Особливістю цих препаратів є 
те, що їх ліпосомальний шар додатково покритий 
ПЕГ, який, як зазначено вище, захищає Л від ви
явлення та захвату клітинами РЕС [32, 33, 34]. 

Використання Л покращило терапевтичну 
ефективність протипухлинних препаратів та зни
зило їх токсичність [35, 36]. Але присутність ПЕГ 
стала основою для деяких нових побічних ефек
тів, таких як еритродисестезія долонь та підошв 
(від звичайного почервоніння до виникнення ви
разок на шкірі), а також гіперчутливість, включа
ючи анафілактичні реакції. Крім того, не всі ци
тостатики можна вміщати у Л і використовувати у 
клінічній практиці. Так, при вміщенні метотрекса
ту та цитарабіну у Л їх токсичність значно підви
щується. В той же час використання ліпосомаль
них форм доксорубіцину у клініці зумовило зни
ження побічної дії препарату, що проявляється 
зменшенням мієло, кардіотоксичності, кількості 
випадків блювання, нудоти, алопеції [37–40].

Введення у склад ліпосом природних ліпідів 
(холестерину, фосфатидилхоліну, дифосфатиди
лгліцерину, гангліозиду GM1) достовірно не зни
жує токсичність доксорубіцину. Розмір Л також не 
впливає на токсичність цитостатиків [41]. Опублі
ковано дані експеримента [42] про вплив на кіс
тковий мозок мишей доксорубіцину, введеного у 
Л різного розміру з різним складом фосфоліпідів. 
Введення доксорубіцину в Л, розмір яких стано
вив близько 1 мкм, що складалися з яєчного фос
фатидилхоліну та холестерину в молярному спів
відношенні 55 : 45, зумовило зменшення на 80% 
кількості клітин кісткового мозку протягом 7 днів. 
Аналогічні дані отримали при введенні цього пре
парату в Л розміром близько 1 мкм, що склада
лися з дистеароілфосфатидинхоліну та холесте
рину у співвідношенні 55 : 45. Введення доксо
рубіцину в Л розміром 0,1 мкм, що складалися 
з дистеароілфосфатидилхоліну та холестерину, 
зумовило зменшення на 40% клітин кісткового 
мозку. Л, розмір яких становив 0,1 мкм, і у склад 
яких вводили яєчний фосфатидилхолін та холес
терин, викликають лейкопенію ще рідше. 

Показано, що концентрація введеного в Л док
сорубіцину в кістках при їх метастатичному ура
женні у хворих на РМЗ у 10 раз перевищувала його 
вміст у навколишніх м’язах, не уражених пухли
ною [43]. Встановлено, що пухлинні клітини нако
пичують значно більше доксорубіцину, введеного 
в ліпосомальній формі, порівняно з його вільною 
формою. Через 1 год після введення у пухлинній 
тканині визначають 254 нг доксорубіцину, введе
ного у ліпосомальній формі, та 30 нг препарату у 
вільній формі [44, 45, 46].

На основі вищенаведених даних застосовували 
ліпосомальний доксорубіцин (Ліподокс, «Біолек», 
Україна) у 8 пацієнток з резистентним до доксо
рубіцину РМЗ, які у 2007 р. отримували лікування 
у Київській міській онкологічній лікарні (деталь
на характеристика усіх хворих наведена у табли
ці). Після проведення 4–6 курсів ПХТ з доксорубі
цином у пацієнток зареєстрована негативна дина
міка на фоні лікування. За поширенням процесу 
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хворих розподілили на 2 групи. 1шу групу стано
вили 4 хворих на місцевопоширений РМЗ ІІІА–
ІІІВ стадії (T34N1M0), які отримували індукцій
ну ПХТ (4 курси CAF) з негативною динамікою 
пухлини та лімфовузлів; 2гу групу — 4 пацієнтки 
з метастатичним РМЗ, які отримували паліатив
ну ПХТ за схемою CAF, після проведення 6 курсів 
відзначали прогресування хвороби. Усім хворим 
призначали подальшу ХТ з ліпосомальним доксо
рубіцином, за аналогічною схемою зі збережен
ням доз препаратів.

В усіх випадках відзначали позитивну динаміку. 
У хворих на метастатичний полісерозит діагносту
вали усунення плевриту та стабілізування асциту, 

метастази в яєчниках без динаміки. Зменшились 
метастази у лімфатичних вузлах та дисемінати по 
шкірі. Виразки на шкірі молочної залози почали 
епітелізуватись.

Слід відзначити, що у половини хворих вияв
ляли значний індуративний лімфостаз верхньої 
кінцівки ІІ–ІІІ ступеня з ураженого боку. Ці па
цієнтки отримували променеву терапію за тради
ційною методикою (стандартним фракціонуван
ням), що зумовило формування фіброзних змін 
у клітковині та разом з метастатичним уражен
ням лімфатичних вузлів спричиняло блокування 
лімфатичного та венозного відтоків від верхньої 
кінцівки. У хворих не відзначали ефекту симпто

Таблиця
Характеристика хворих на РМЗ, резистентний до доксорубіцину, та результати проведеної терапії

Хвора, 
вік Діагноз Попереднє лікування 

з доксорубіцином
Результати 

попереднього лікування

Лікування з використанням 
ліпосомальної форми доксо-

рубіцину та його результат 
Примітка

1-ша група
К., 64 р. Ca gl. mam sin St IIIA T3N1M0 

з 2006 р. Прогресування за-
хворювання: ріст пухлини та 
збільшення лімфовузлів, ме-
тастази у кістках. Кл. гр. ІІ

У 2006 р. отримала 
4 курси САF, повний 
курс променевої терапії 
стандартним фракціону-
ванням, катетеризацію 
a. thoracica interna та 
2 в/а курси ПХТ СМF

Ріст і проростання пухли-
ни у шкіру, утворення єди-
ного конгломерату пухлини 
з лімфатичними вузлами, 
виникнення множинних ме-
тастазів у кістках.
Лімфостаз лівої верхньої 
кінцівки ІІІ ст.

2 курси ПХТ (САF) – 
зменшення пухлини та лімфовуз-
лів на 50%, епітелізація вираз-
ки на шкірі. 
Лімфостаз ІІ ст.

Виконано паліа-
тивну мастектомію, 
направлена на те-
рапію відкритими 
ізотопами та біс-
фосфонатами

К., 57 р. Ca gl. mam dextr St IIIB 
T4N1M0 з 2006 р. Прогре-
сування захворювання: ріст 
пухлини, розпад, збільшення 
лімфовузлів, метастатичний 
плеврит, метастази в шкірі, 
легені. Кл. гр. ІІ

В 2006 р. отримала 
4 курси ПХТ САF, повний 
курс променевої терапії 
стандартним фракціону-
ванням, катетеризацію 
a. thoracica interna та 
2 в/а курси ПХТ СМF

Ріст, розпад пухлини, по-
ширення на передню 
грудну стінку, дисеміна-
ція по шкірі, виникнен-
ня метастатичного плев-
риту, метастазів в легені. 
Лімфостаз правої верхньої 
кінцівки ІІ ст.

2 курси ПХТ (САF) – 
зменшення пухлини на 25%, 
регресія дисемінатів по шкірі, 
зникнення плевриту, зменшення 
метастазу в легені на 50%. Лім-
фостаз І ст.

Плануються паліа-
тивні курси ПХТ 
з ліпосомальним 
доксорубіцином

З., 48 р. Ca gl. mam dextr St IIIB 
T4N1M0. Прогресування за-
хворювання: на фоні ПХТ 
ріст пухлини, дисемінація 
по шкірі молочної залози. 
Кл. гр. ІІ

В 2007 р. отримала 
4 курси ПХТ САF, кате-
теризацію a. thoracica 
interna та 2 в/а курси 
ПХТ СМF

Ріст пухлини, збільшення 
виразки, поява дисемінатів 
по шкірі від 1 до 2 см

2 курси ПХТ (САF) – 
епітелізація виразки на шкірі, 
зменшення пухлини на 50%, 
регресія дисемінатів по шкірі

Готується до 
оперативного 
лікування

М., 50 р. Ca gl. mam dextr St IIIB 
T4N1M0 з 2006 р. Прогре-
сування захворювання: ріст 
пухлини. Кл. гр. ІІ

В 2006 р. — 6 курсів 
ПХТ САF. 
В 2007 р. — 2 курси

Ріст пухлини, утворення 
конгломерату з метастаза-
ми в лімфовузлах. Лімфо-
стаз правої верхньої кінців-
ки ІІІ ст.

2 курси ПХТ (САF) – 
зменшення виразки на шкірі на 
50%, регресія пухлини на 25%, 
регресія лімфовузлів на 50%. 
Лімфостаз правої верхньої кін-
цівки ІІ ст.

Від мастекто-
мії відмовляється, 
планується черго-
вий курс ПХТ з лі-
посомальним док-
сорубіцином

2-га группа 
П., 51 р. Ca gl. mam sin St IIA T2N0M0 

з 2000 р. метастатичний 
полісерозит, метастазування 
в яєчник. Кл. гр. ІІ

Комплексне лікуван-
ня у 2000 р. В 2004–
2006 рр. паліативні кур-
си ПХТ, 4 курси з пла-
тиною, 6 САF, 4 курси 
Кселода

Зменшення плевриту, 
збільшення асциту, мета-
стазування в яєчник

2 курси ПХТ (САF) – 
ліквідація плевриту, зменшен-
ня асциту, регресія метастазів 
у яєчник на 75%

Плануються паліа-
тивні курси ПХТ 
з ліпосомальним 
доксорубіцином

Д., 60 р. Ca gl. mam sin St IIIВ T3N2M0 
з 2004 р. Прогресування за-
хворювання: метастатичний 
плеврит, метастази у кістках. 
Кл. гр. ІІ

Комплексне лікуван-
ня в 2004 р. В 2006 р. — 
6 паліативних курсів САF 

Збільшення плевриту, по-
ява множинних метастазів 
у кістках

2 курси ПХТ (САF) – 
ліквідація плевриту

Плануються паліа-
тивні курси ПХТ 
з ліпосомальним 
доксорубіцином

К., 57 р. Ca gl. mam dextr St IIА 
T2N0M0 з 2000 р. Прогресу-
вання захворювання: мета-
статичний  полісерозит, мета-
стазування в яєчник. Кл. гр. ІІ

Комплексне лікування 
у 2000 р.
В 2006 р. — 6 паліатив-
них курсів САF 

Зменшення плевриту, 
збільшення асциту, мета-
стазування в яєчник

3 курси ПХТ (САF) – 
ліквідація плевриту, асциту, 
стабілізація метастазів у яєчник

Плануються паліа-
тивні курси ПХТ 
з ліпосомальним 
доксорубіцином

К., 68 р. Ca gl. mam dextr St IIВ 
T2N0M0 з 2006 р. Прогре-
сування захворювання: ме-
тастази в аксілярних, під-, 
надключичних лімфовузлах. 
Кл. гр.  ІІ

Комплексне лікування 
у 2006 р.
В 2006–2007 рр. 
6 паліативних курсів САF

Ріст метастатичних лімфо-
вузлів, утворення конгло-
мерату. Лімфостаз правої 
верхньої кінцівки ІІІ ст.

2 курси ПХТ (САF) – 
зменшення конгломерату на 
50%. Лімфостаз правої верхньої 
кінцівки ІІ ст.

Плануються паліа-
тивні курси ПХТ 
з ліпосомальним 
доксорубіцином
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матичної терапії. Вже після першого курсу ПХТ з 
ліпосомальним доксорубіцином лімфостаз змен
шився у всіх пацієнтів: об’єм руки на рівні сере
дини плеча зменшився на 2–3 см, тканини стали 
м’якими, почали згинатися пальці. Після другого 
курсу об’єм зменшився на 4–5 см, повністю від
новився об’єм рухів у міжфалангових зчленуван
нях, залишився лімфостаз І ступеня.

Таким чином, літературні дані свідчать про 
можливість використання ліпосомальних форм 
препаратів (зокрема антрациклінових антибіо
тиків) для лікування хворих на РМЗ з підвищен
ням терапевтичного ефекту; використання ант
рациклінових антибіотиків, інкапсульваних у Л, 
дозволяє знизити їх токсичний вплив, підвищи
ти протипухлинну активність, подовжити час їх дії 
на пухлину. Не знайдено літературних даних про 
застосування ліпосомальних форм доксорубіци
ну у хворих на РМЗ із встановленою резистентніс
тю до препарату для її подолання. Попередні дані 
про використання ліпосомального доксорубіци
ну у пацієнтів з РМЗ, резистентним до препара
ту, свідчать про доцільність застосування цих пре
паратів при прогресуванні захворювання на фоні 
антрациклінвмісних схем ПХТ та перспективність 
наукових досліджень у цьому напрямку.
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APPLYING OF LIPOSOMAL FORM OF 
DOXORUBICIN IN PATIENTS WITH 
DOXORUBICIN-RESISTANT BREAST 
CANCER

V.M. Pivnuk, Yu.O. Tymovska, O.V. Ponomareva, 
G.I. Kulyk, G.P. Olyinichenko, M.F. Anikusko, 

Yu.M. Krasnopolsky, V.F. Chekhun 

Summary. Results of treatment of 8 patients with 
doxorubicin-resistant (CFA protocol with free 
doxorubicin) locally advanced and metastatic breast 
cancer using liposomal form of doxorubicin in CFA 
protocol are declared in presented article.

Key Words: breast cancer, drug resistance, 
doxorubicin, liposome.
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