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Первинні злоякісні пухлини голов-
ного мозку складають 3–6 % від загаль-
ної кількості пухлин різних органів та 
систем. Гліальні пухлини відносяться 
до тих, що найбільш часто зустрічають-
ся серед усіх новоутворень мозку (понад 
60 % всіх первинних пухлин головного 
мозку). Пухлини головного мозку 
зустрічаються практично в будь-якому 
віці, проте на найбільш працездатний 
вік від 26 до 45 років припадає більш 
50 % спостережень. Як свідчать резуль-
тати епідеміологічних досліджень, в 
економічно розвинених країнах спосте-
рігається зростання захворюваності на 
пухлини мозку [10]. Так, наприклад, у 
США в 1995 році захворюваність на 
первинні пухлини головного мозку на 
100 тис. населення складала 10,9, в 
2003 році – 14,0. Останніми роками в 
Україні, як і в інших країнах світу, 
простежується тенденція до збільшен-
ня захворюваності на пухлини цен-
тральної нервової системи. Зокрема, 
загальна нейроонкологічна захворюва-
ність в Україні на теперішній час скла-
дає 10,2 на 100 тис. населення серед 
чоловіків та 7,6 – серед жінок [7].

Лікування злоякісних гліом головно-
го мозку є головною проблемою в 
нейроонкології. На сучасному етапі 
найбільш ефективним є комплексний 
підхід до лікування злоякісних гліом, 
оскільки жоден окремо застосований 
метод терапії суттєво не збільшує три-
валість життя хворого. Традиційно пер-
шою лінією терапії первинних пухлин 
головного мозку є хірургічне втручан-
ня і променева терапія. Проте ради-
кальне хірургічне втручання можливе 

далеко не в усіх пацієнтів, оскільки 
часто розташування пухлини і її роз-
міри не дозволяють провести радикаль-
ну операцію, а до хіміо- та променевої 
терапії гліоми часто виявляються резис-
тентними. Перспективи лікування зло-
якісних пухлин головного мозку багато 
в чому пов’язують з розробкою і впро-
вадженням у практику методів імуно-
терапії [9, 11]. Імунна система має 
важливе значення в збереженні гомео-
стазу організму, і до розвитку онкопа-
тології при певних умовах може при-
водити зниження захисних сил орга-
нізму людини.

Численні дослідження показали, що 
для пухлинної хвороби характерна 
імунна недостатність – відбувається 
комплексне порушення імунного стату-
су, а саме спостерігається функціональ-
ний розлад Т-клітинної ланки імуніте-
ту, дисімуноглобулінемія, пригнічення 
фагоцитозу, дисбаланс цитокінів, пору-
шення функціональних і структурних 
показників червоної крові [5]. Часто 
неповноцінність імунної відповіді орга-
нізму ускладнює перебіг злоякісного 
процесу. Свій внесок у поглиблення 
змін імунологічної реактивності таких 
хворих роблять хіміо- та променева 
терапія. Отже, така множинність меха-
нізмів реалізації патологічних реакцій 
зумовлює неможливість досягнення 
клінічного ефекту тільки традиційни-
ми методами лікування.

В останні роки для успішного ліку-
вання онкологічних хворих на тлі 
комплексного лікування використову-
ють терапію супроводу препаратами, 
які здатні в терапевтичних дозах впли-
вати на імунну систему і відновлювати 
її функції (стимулювати, пригнічувати 
або нормалізувати захисні реакції орга-
нізму) [6, 8]. При лікуванні онкологіч-
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них хворих важливим є застосування 
таких імуномодуляторів, які не тільки 
виправляють порушені ланки імунного 
захисту, а й можуть впливати на змен-
шення ризику розвитку післяоперацій-
них ускладнень, забезпечувати змен-
шення негативного впливу хіміо- та 
променевої терапії на гемопоез, імунну 
та неспецифічну резистентність, а 
також сприяти підвищенню якості 
життя хворих.

У зв’язку із цим представляє інтерес 
використання вітчизняного препарату 
ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм як імуномо-
дулюючого засобу при лікуванні хво-
рих на злоякісні гліальні пухлини 
мозку. ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм (НПЦ 
«Ербіс», Київ, Україна) являє собою 
низькомолекулярний комплекс природ-
них органічних сполук негормональної 
природи, виділених із тваринної ембрі-
ональної тканини, містить глікопепти-
ди, пептиди, нуклеотиди, амінокисло-
ти. Основний імуномодулюючий ефект 
препарату проявляється за рахунок 
активації макрофагів, NK-клітин (CD3-
/16+56+) і Т-кілерів (CD3+/16+56+), 
які мають високий потенціал у зни-
щенні аномальних клітин, тим самим 
забезпечують протипухлинний захист 
організму. Разом із тим застосування 
препарату ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм у 
хворих з імунодепресією Т-клітинного 
імунітету, який часто спостерігається в 
онкохворих, сприяє нормалізації кіль-
кості Т-лімфоцитів (CD3+), Т-хелперів 
(CD4+), цитотоксичних Т-лімфоцитів 
(CD8+), зменшує кількість і активацію 
В-лімфоцитів [1]. Препарат відновлює 
баланс Тh1- і Th2-цитокінів: сприяє 
посиленню продукції інтерлейкіну  
(ІЛ)-1, ІЛ-2, ІЛ-12, фактора некрозу 
пухлини (ФНП)-a, інтерферонів (a, g, 
b), які в цілому активують клітинний 
імунітет; при цьому ЕРБІСОЛ® УЛЬ-
ТРАфарм пригнічує продукцію ІЛ-4 та 
ІЛ-10 [4]. Слід зазначити, що призна-
чення даного імуномодулятора при 
лікуванні онкологічних хворих призво-
дить до зменшення патологічно висо-
ких рівнів ІЛ-1 та ФНП-a до нормаль-
них величин.

За попередніми дослідженнями пока-
зано, що ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм є 
метаболічним антимутагеном, якому 

притаманна здатність попереджати 
виникнення змін у геномі людини і 
забезпечувати його стабільність [2]. 
Застосування препарату ЕРБІСОЛ® 

УЛЬТРАфарм сприяло зниженню кіль-
кості аберантних, мультиаберантних та 
анеуплоїдних клітин, що свідчить про 
зменшення мутагенної дії на генетич-
ний апарат лімфоцитів периферичної 
крові та підвищення репаративних сис-
тем клітин [3].

Крім того, імуномодулятор ЕРБІ-
СОЛ® УЛЬТРАфарм у певній мірі акти-
вує процеси регенерації печінки, що 
сприяє заміщенню загиблих гепатоци-
тів здоровими, і послаблює тяжкість 
захворювання.

Мета дослідження – вивчення ефек-
тивності застосування імуномодулятора 
ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм при лікуванні 
хворих із продовженим ростом злоякіс-
них гліальних пухлин мозку.

Матеріали та методи. У даній роботі 
представлено аналіз результатів ліку-
вання 21 пацієнта – 7 жінок та 14 чоло-
віків у віці від 26 до 67 років. Осно-
вним критерієм включення була 
наявність злоякісної внутрішньомоз-
кової пухлини, яка була верифікова-
на гістологічно, або шляхом стерео-
таксичної біопсії, або шляхом хірур-
гічного видалення пухлини. Гістоло-
гічний діагноз: у 13 пацієнтів – гліо-
бластома (гліома IV ступеня неоплазії), 
у 5 пацієнтів – анапластична астроци-
тома (гліома ІІІ ступеня неоплазії), з 
них в 3 випадках діагностовано ана-
пластичну олігодендроастроцистому,  
у 3 пацієнтів – астроцитома ІІ ступеня 
неоплазії, у одного з яких був відміче-
ний мультифокальний ріст пухлини.  
У 18 хворих із високозлоякісними пух-
линами мав місце продовжений ріст 
пухлини, в 3 інших випадках при 
наявності неоперованих у силу різних 
причин відносно доброякісних гліом 
відмічена пухлинна прогресія.

Застосування препарату ЕРБІСОЛ® 

УЛЬТРАфарм у лікуванні хворих із 
продовженим ростом гліальних пухлин 
проводилося за наступною схемою:  
8 підкурсів по 5 днів із дводенним 
інтервалом. Впродовж 5 днів ЕРБІСОЛ® 
УЛЬТРАфарм вводили по 4,0 мл 
внутрішньом’язово 2 рази на добу 
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(вранці та ввечері). До початку першо-
го підкурсу (3 дні) та в кінці 8 підкурсу 
(3 дні), а також між півкурсами (2 дні) 
бажано призначати препарат Ербісол® 
як гепатопротектор та репарант. Пов-
тор ний курс лікування був проведений 
у 7 пацієнтів з тижневою перервою між 
курсами.

Трьом пацієнтам була проведена 
хіміотерапія темозоломідом (6 курсів 
по 200 мг/м2 впродовж 5 днів) на тлі 
5-денних підкурсів препаратом ЕРБІ-
СОЛ® УЛЬТРАфарм. Трьом пацієнтам 
була проведена хіміотерапія ломусти-
ном-вінкристином-прокарбазином (на 
курс – ломустин 5 капсул по 40 мг, 
вінкристин 4 мг на NaCl 0,9 % вну-
трішньовенно, прокарбазин 1400 мг) 
на тлі повного курсу імунотерапії пре-
паратом ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм.

Ефективність лікування оцінювалася 
за бальною системою (шкала Карнов-
ського) і у більшості хворих – на основі 
методів нейровізуалізації (КТ, МРТ).

Результати та їх обговорення. Схема 
застосування препарату ЕРБІСОЛ® 
УЛЬТРАфарм у лікуванні хворих із 
продовженим ростом гліальних пухлин 
була відпрацьована в ході проведення 
попередніх досліджень. Найкращий 
варіант схеми визначався ефективністю 
лікування онкохворих згідно з покра-
щанням динаміки клінічних показни-
ків (зменшення головного болю, втом-
люваності, запаморочення, порушення 
координації руху, частоти епілептич-
них нападів тощо, а також поліпшення 
свідомості, мовного спілкування, 
загального стану).

Початок досліджень базувався на 
застосуванні препаратів по схемі: 
перші 3 дні по 1 ампулі на день 
внутріш ньом’язово (в/м) препарату 
Ербісол® (ввечері), потім 20 днів при-
значали препарат ЕРБІСОЛ® УЛЬ-
ТРАфарм по 1 ампулі в/м 2 рази на 
день (вранці і ввечері), далі 5 днів по 
1 ам пулі на день в/м препарату Ербі-
сол® (ввечері), а потім знову 20 днів 
препарату ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм 
по 1 ампулі в/м 2 рази на день (вранці 
і ввечері) і завершували 2 дні по  
1 ампулі на день в/м препарату Ербі-
сол® (ввечері). Усього за 50 днів при-
значали 80 ампул по 2 мл препарату 

ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм та 10 ампул 
по 2 мл препарату Ербісол®.

За цією схемою було проліковано  
5 пацієнтів із гліобластомою (гліома  
IV ступеня неоплазії). Ця схема покра-
щувала стан хворих, але недостатньо 
(на 5–8 балів за шкалою Карновсько-
го). Більш позитивні зміни клінічного 
стану спостерігалися при щоденному 
2-разовому застосуванні по 2 ампули  
(4 мл) препарату ЕРБІСОЛ® УЛЬТРА-
фарм. Однак при цьому після першого 
тижня застосування пацієнтам необхід-
но було проводити дезінтоксикаційну 
терапію, тому більш оптимальним 
рішенням стало застосування 5-денних 
підкурсів препарату ЕРБІСОЛ® УЛЬ-
ТРАфарм при щоденному дворазовому 
внутріш ньо м’язовому введенні по 4 мл 
(8 мл/добу), що сприяло зменшенню 
проявів інтоксикації.

Застосування посиленної дози пре-
парату пояснюється необхідністю дов-
гострокової періодичної активації лім-
фоцитів для підтримки ефективної дії 
імунної системи, оскільки для ефектив-
ної протипухлинної імунної відповіді 
часто недостатньо кількості цитоток-
сичних лімфоцитів, що направлені 
проти пухлини (в стані спокою біль-
шість лімфоцитів знаходяться в цен-
тральних лімфоїдних органах – лімфо-
вузли, селезінка та інш.), і необхідно, 
щоб вони мігрували у вогнище пухли-
ни. Відомо, що тільки активовані лім-
фоцити можуть ефективно мігрувати в 
тканини, де й можлива очікувана 
зустріч із антигеном. Але при закінчен-
ні дії активації відповідних лімфоци-
тів, носії клітинного імунітету йдуть із 
периферії (зокрема, з мозку) до цен-
тральних імунних органів.

Наші клінічні дослідження трива-
ють 9 місяців. Протягом цього часу в 
терміни від 5 до 7 місяців померли 3 
пацієнти з дуже тяжким початковим 
клінічним станом (менше 40 балів за 
шкалою Карновського). Один із них 
припинив лікування, а в одного при-
чиною смерті стала опортуністична 
вірусна інфекція, що приєдналася на 
фоні хіміотерапії.

У хворих із відносно доброякісними 
гліомами (II стадія неоплазії) осно-
вним клінічним проявом захворюван-
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ня був епісиндром. На фоні лікування 
ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфармом у 2 хво-
рих частота епілептичних нападів сут-
тєво знизилася, а в 1 пацієнта відміче-
но повний регрес судомного синдрому. 
Всі ці хворі мали відносно задовіль-
ний стан, у них були відсутні 
інтелектуально-мнестичні розлади та 
неврологічний дефіцит. Одного хворо-
го до лікування турбували також епі-
зодичний головний біль, втомлюва-
ність, погіршення пам’яті. Через 
місяць після лікування ці клінічні 
прояви захворювань зникли.

У 15 хворих із високозлоякісними 
гліомами була відмічена позитивна 
динаміка лікування: протягом терміну 
спостереження стан цих хворих значно 
стабілізувався. Якщо до початку ліку-
вання у хворих на гліобластоми якість 
життя дорівнювала менше 60 балів за 
шкалою Карновського, у 5 із них – 
менше 50 балів, то після лікування 
якість життя зросла на 10–15 балів. У 
3 хворих з епісиндромом відмічено 
зменшення частоти судомних нападів, 
а в 1 пацієнта – повний його регрес 
(таблиця).

У всіх пацієнтів поліпшився загаль-
ний стан, підвищилася фізична актив-
ність, у ряді випадків (61,5 %) відміче-
ний регрес неврологічної симптоматики 
у вигляді зменшення рухових та афа-
тичних порушень, покращилися когні-
тивні функції.

Відзначено зменшення проявів 
супутніх соматичних захворювань, 
особливо з боку бронхо-легеневої та 
гепатобіліарної зон, які поглиблюва-
ли тяжкість стану переважної біль-
шості хворих, що увійшли в дослі-
дження. У хворих, що знаходилися в 
стадії захворювання, близькій до тер-
мінальної, препарат, безперечно, 
сприяв подовженню тривалості життя, 

що складало в середньому 3–5 міся-
ців. Проте необхідно ще раз підкрес-
лити, що більш вагомим було явне 
покращання якості життя цієї тяжкої 
категорії хворих.

Заслуговує також на увагу відзначе-
не нами підвищення ефективності анти-
бластичної хіміотерапії при її поєднан-
ні з ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфармом у між-
курсові інтервали. Цей факт підтвер-
джувався даними нейровізуалізації.

Всі пацієнти добре переносили ліку-
вання препаратом ЕРБІСОЛ® УЛЬТРА-
фарм. Побічних реакцій та будь-яких 
ускладнень не було виявлено. Не було 
зафіксовано жодного випадку алергіч-
ної реакції.

Сучасний підхід до лікування злоякіс-
них гліальних пухлин головного мозку 
полягає у дотриманні комплексної ліку-
вальної тактики, яка передбачає комбі-
націю хірургічних методів з антиблас-
тичною терапією. На тлі променевої 
терапії та цитостатичної хіміотерапії 
різноманітні ад’ювантні методи набува-
ють все більшого значення. Серед них 
імунотерапевтичні засоби лікування 
займають особливе місце, і потребують 
всебічного вивчення [12]. Це особливо 
актуально, оскільки перебіг захворюван-
ня на злоякісну гліому завжди усклад-
нюється властивим цим пухлинам про-
довженим ростом, який у разі неможли-
вості проведення реоперації потребує 
симптоматичної терапії, направленої на 
підтримку якості життя хворого, що за 
умови продовженого росту пухлини різко 
погіршується. Як правило, такі пацієнти 
знаходяться в тяжкому стані з низькою 
якістю життя (< 60 балів за шкалою 
Карновського), не здатні себе обслугову-
вати. У таких випадках виникає питан-
ня, яке лікування слід застосувати, щоб 
зменшити ступінь вираженості інваліди-
зації хворого.

Таблиця

Порівняльна оцінка якості життя хворих у динаміці лікування препаратом 
ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм
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Результати даного дослідження 
показують, що у хворих, що отримува-
ли ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм, трива-
лість і якість життя збільшилися. Ми 
не зустріли яких-небудь серйозних 
ускладнень у хворих, що отримували 
даний препарат. Застосування ЕРБІ-
СОЛ® УЛЬТРАфарм разом із хіміотера-
пією призводить до зменшення токсич-
них явищ і поліпшення загального 
стану хворих. Крім того, препарат 
ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм поряд із 
функцією імуномодулятора в підвище-
них дозах більш ефективно гальмує 
ріст гліальних пухлин, що вказує на 
дію ад’ювантної терапії. Тобто, як 
показують попередні результати нашо-
го дослідження, терапія препаратом 
ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм як додатко-
вий метод лікування може суттєво 
впливати на злоякісні гліоми, у бага-
тьох випадках забезпечуючи підвищен-
ня якості життя пацієнтів на тлі цього 
лікування.

Висновки
1. Застосування препарату ЕРБІСОЛ® 

УЛЬТРАфарм при лікуванні хворих 
із продовженим ростом гліальних 
пухлин показало суттєве поліпшен-
ня показників клінічної симптома-
тики та якості життя пацієнтів (за 
шкалою Карновського), зменшення 
проявів супутніх соматичних захво-
рювань, регрес неврологічної симп-
томатики, зниження наслідків хімі-
отерапії, що проводилась в окремих 
хворих.

2. Відмічено підвищення ефективнос-
ті лікування при поєднанні анти-
бластичної хіміотерапії з ЕРБІСОЛ® 
УЛЬТРАфармом.

3. Імунотерапія з використанням пре-
парату ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм у 
хворих, що знаходилися на стадії 
захворювання, близькій до термі-
нальної, сприяла подовженню три-
валості життя, яке складало в серед-
ньому 3–5 місяців.
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А. Я. Главацкий, С. В. Данчук, Ахмад Хассан,  
Е. М. Корнилина, А. Н. Николаенко
ЭРБИСОЛ® УЛЬТРАфарм при лечении больных с продленным ростом 
глиальных опухолей мозга
В	статье	представлены	результаты	лечения	21	пациента	с	продленным	ростом	глиальных	опухо

лей	мозга	с	включением	препарата	ЭРБИСОЛ®	УЛЬТРАфарм.	Предлагаемая	схема	лечения	показа
ла	существенное	улучшение	показателей	клинической	симптоматики	больных,	качества	их	жизни,	
уменьшение	 проявлений	 сопутствующих	 соматических	 заболеваний,	 регресс	 неврологической	
симптоматики,	снижение	негативных	последствий	проводимой	химиотерапии.	Отмечено	повыше
ние	 эффективности	 лечения	 при	 комбинации	 антибластической	 химиотерапии	 с	 ЭРБИСОЛ®		
УЛЬТРАфармом.

Ключевые слова: иммуномодулятор ЭРБИСОЛ® УЛЬТРАфарм, глиальные опухоли мозга,  
комплексное лечение

A. Glavatskiy, S. Danchuk, A. Hassan, E. Kornilina, A. Nikolayenko
ERBISOL® ULTRApharm in treatment of patients with prolonged growth of glial 
tumours of brain
In	 the	 article	 are	 represented	 results	 of	 treatment	 of	 21	 patients	 with	 the	 prolonged	 growth	 of	 glial	

tumours	of	brain	with	application	of	preparation	ERBISOL®	ULTRApharm.	The	proposed	scheme	of	treat
ment	showed	the	substantial	improvement	of	clinical	indexes	and	life	quality	in	patients,	reduction	of	dis
plays	 of	 concomitant	 somatopathies,	 regress	 of	 neurological	 symptoms,	 decrease	 of	 negative	 conse
quences	 by	 conducted	 chemotherapy.	 The	 increase	 of	 treatment	 effectiveness	 was	 marked	 at	 combi
nation	of	antiblastic	chemotherapy	with	ERBISOL®	ULTRApharm.
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