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Применение эритропоэтинов уже ста-
ло рутинным наряду с использованием 
других противоанемических средств в он-
кологии, нефрологии, общей терапии. 
Высокая доступность эритропоэтинов 
в мире обусловлена появлением на рынке 
биоаналогов. Биоаналог (биосимиляр) –  
это аналог оригинального биофармацев-
тического лекарственного средства 
с близкой, но неидентичной исходной 
молекулой. Биофармацевтические пре-
параты производятся методом биосинте-
за с использованием живых клеток. Био-
аналоги имеют трехмерную сложную 
пространственную высокомолекулярную 
белковую формулу, поэтому не могут 
быть абсолютно точной копией ориги-
нального препарата. Однако технология 
их производства и дальнейшего одобре-
ния на высокорегулируемых рынках 
предусматривает многоуровневую систе-
му исследований, которые подтверждают 
их безопасность и эффективность [15].

Таким образом, можно говорить об эф-
фективности лечения анемии у онколо-
гических пациентов с помощью эпоэти-
на альфа и о его влиянии на уменьшение 
потребности в проведении переливания 
крови у взрослых лиц, получающих лече-
ние химиотерапевтическими препарата-
ми по поводу солидных новообразова-
ний, а также у пациентов с высоким 
 риском развития осложнений гемотранс-
фузий, обусловленным общим тяжелым 
состоянием (в связи с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, если анемия 
 отмечалась и до начала ХТ).

Исходя из нашей практики, можно го-
ворить об особой эффективности эпоэти-
на альфа у пациентов с распространен-
ными формами онкологических заболе-
ваний, получающих паллиативную ХТ, 
и у пациентов, имеющих хроническую 
почечную недостаточность как осложне-
ние основного заболевания.
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Клинический случай 3
Наиболее эффективным нам представля-

ется использование альфа эритропоэтина 
у пациентов с возникшей на фоне онкологи-
ческой патологии почечной недостаточно-
стью.

Пациентка Ш. 1964 г.р. с диагнозом «се-
розно-папиллярная аденокарцинома яични-
ка рТ3сN1M0 G3», состояние после экстир-
пации матки с придатками, оментэктомии, 
аппендэктомии (сентябрь 2013 г.), 1 нео-
адъювантного цикла ХТ: паклитаксел + кар-
боплатин, 4 адъювантных циклов ХТ: доксо-
рубицин + паклитаксел в 2014 г., 5 циклов 
2-й линии ХТ: гемцитабин + паклитаксел/
доцетаксел по январь 2015 г. Левосторон-
ний уретерогидронефроз, атрофия левой 
почки (по данным нефросцинтиграфии, ле-
вая почка –  8%). Состояние после лапаро-
скопического удаления новообразования 
в малом тазу, левосторонней нефрэктомии 
(11.02.2015), гистологически –  рецидив 
 низко диф фе рен ци ро ван ной се роз-
но-па пил лярной адено карциномы яичника 
(верификация диагноза в референтной лабо-
ратории Gemeinschaftspraxis Pathologie 
Frankfurt, F.R.G). Проведено 3 цикла ХТ 
по протоколу карбоплатин в монотерапии + 
бева цизумаб с прогрессированием заболе-
вания по данным КТ. Выполнено 3 цикла ХТ 
по протоколу топотекан (с редукцией 10%) 
+ бевацизумаб (закончила 30.06.2015). 
Согласно результатам КТ от 16.07.2015 –  
стабилизация процесса. От продолжения ХТ 
по протоколу топотекан + бевацизумаб 
до 6 циклов пациентка воздержалась. 
22.10.2015 –  прогрессирование заболева-
ния. Состояние после 3 циклов ХТ по прото-
колу винорелбин в монотерапии на фоне 
сопроводительной терапии (закончила 
28.01.2016) –  c рентгенологической стаби-
лизацией заболевания. Учитывая клиниче-
скую и рентгенологическую стабилизацию, 
было решено продолжить лечение винорел-
бином  (3 дополнительных цикла).

Пациентка поступила в состоянии средней 
тяжести. жалобы на появление одышки при 
минимальной физической нагрузке, увеличе-
ние объема живота, сохраняющиеся боли 
в икроножных мышцах. Объективно: кожные 
покровы и видимые слизистые оболочки блед-
ные, слегка суховаты, геморрагический син-
дром отсутствует. Кожа стоп и ладоней сухая, 
без признаков десквамации эпителия. В мо-
лочных железах дополнительные образова-
ния не определяются. Периферические лим-
фоузлы ни в одной из групп не увеличены. 
Дыхание выслушивается на всем протяжении 
легких, хрипов нет. Деятельность сердца рит-
мичная, тоны приглушены, тахикардия с ЧСС 
105 уд./мин. Язык влажный, чистый. живот 
мягкий, при пальпации безболезненный, уве-
личен в объеме за счет асцита (?), перисталь-
тика удовлетворительная, печень и селезенка 
не увеличены. На момент осмотра отеков нет. 
Физиологические отправления в норме.

В анализах периферической крови: лей-
коцитоз –  13×109/л, анемия с содержанием 
эритроцитов 2,41×1012/л и снижением 
уровня Hb до 68 г/л, а также гиперкалие-
мия –  6,7 ммоль/л, гиперкреатининемия –  
1175 мкмоль/л и уремия –  42 ммоль/л, 
 гиперурикемия –  590 мкмоль/л, повышение 
уровня ЩФ до 107 Ед/л, лактатдегидроге-
назы –  до 286 Ед/л, ГГТ –  до 56 Ед/л, гипо-
кальциемия –  2,11 ммоль/л. Остальные по-
казатели находились в пределах референт-
ных значений.

Согласно протоколу лечения пациентка 
получила 50 мг винорелбина. Сопроводи-
тельная терапия включала дексаметазон, он-
дансетрон, пантопразол, растворы электро-
литов, препараты железа, фуросемид, кле-
мастин, альбумин, эпоэтин альфа в дозе 
40 000 ЕД 1 р/нед.

По состоянию на июль 2016 г. показатели 
периферической крови составили: количе-
ство эритроцитов –  3,41×1012/л, уровень 
Hb – 108 г/л.

Калерія Павлівна Ганіна –  видатний уче-
ний, основоположник нових наукових на-
прямів в онкології. За роки дослідницької ді-
яльності К.П. Ганіною було впроваджено 
прогресивний підхід до диференціальної діа-
гностики передпухлинних та пухлинних про-
цесів різного ґенезу з використанням цитоге-
нетичних показників. Це стало своєрідним 
поштовхом до створення української школи 
«генетики раку». У період наукової діяльності 
Калерії Павлівни в Україні відбувалися чис-
ленні науково-практичні конференції 
за участю провідних дослідників. Під час 
першої конференції, присвяченої актуальним 
проблемам впли-
ву генетичних 
чинників на ви-
никнення та про-
гресування зло-
якісних новоутво-
рень, яка пройшла 
в м. Тер нополі 
у 1974 р., було за-
кладено фунда-
мент нового на-
пряму медичної генетики –  онкогенетики. 
Іні ці аторами цієї події були професори 
І.Т. Шев ченко та К.П. Ганіна.

Наполеглива робота видатного вченого 
отримала своє відображення в положенні 
про цитологічну реактивність організму –  
носія пухлини, яке було сформоване за під-
тримки академіка Р.Є. Кавецького та видане 
у вигляді колективної монографії.

Для вшанування пам’яті видатного нау-
ковця зібралися колеги, учні та люди, для 
яких К.П. Ганіна була не тільки світочем 
медицини й науки, але й сильною особисті-
стю, прикладом для наслідування.

З промовою виступив директор ІЕПОР, 
академік НАН України Василь Федорович 
Чехун: «Щорічно з нагоди дня народження 
Ростислава Євгеновича Кавецького в нашо-
му Інституті проводяться конференції 
та звіти. Сьогоднішня подія є знаменною, 
оскільки ми відкриваємо нову сторінку 
пам’яті людини, якою пишається не тільки 
колектив Інституту, але й наукова спільнота 
України. Усі ми знаємо видатного науковця, 
чудового організатора та людину, віддану 
своїй справі –  Калерію Павлівну Ганіну. 
У нашому Інституті вона разом зі своїми 
учнями  займалася класичною наукою –  
морфологією клітин злоякісних новоутво-
рень. Їй були притаманні такі риси, як висо-
кий професіоналізм, уміння поєднувати 
експериментальні та клінічні дослідження 
й особливе бачення наукових проблем. Щоб 
не втратити результати титанічної роботи 
видатної особи, зусиллями колективу 
ІЕПОР продовжується вивчення морфології 

злоякісних клітин як основи онкологічного 
процесу. Наша колега була патріоткою і зро-
била вагомий внесок у розвиток української 
науки, за що ми віддаємо їй велику пошану».

Слова вдячності також висловила друг 
і послідовник К.П. Ганіної –  академік 
НАМН України Аліна Михайлівна Романенко, 
яка згадала науковця не тільки як осново-
положника цитогенетичних досліджень 
в онкології та організатора численних кон-
ференцій і симпозіумів з онкогенетики, 
але й як цілеспрямовану та талановиту 
жінку, яка присвятила своє життя україн-
ській науці.

«Вона була 
справжнім пато-
морфологом, –  
відзначила док-
тор біологічних 
наук Любов 
Г е о р г і ї в н а 
Бучинська. – 
Особливе «пато-
ф і з і о л о г і ч н е » 
мислення домі-

нувало в усіх дослідженнях К.П. Ганіної. 
Перші її наукові праці були присвячені клі-
ніко-морфологічним аспектам пухлин різ-
ного ґенезу. Проте вона ніколи не зупиняла-
ся на досягнутому й завжди цікавилася но-
винами наукового світу. Саме це було причи-
ною її захоплення  онкогенетикою. Гли боке 
та детальне вивчення проблеми стало базою 
для створення концепції цитологічної реак-
тивності організму –  носія пухлини. 
Відкриття меморіальної дошки К.П. Ганіній, 
звичайно, є святковою подією, хоча і з нота-
ми печалі. Дуже прикро, що цей світ лиша-
ють такі світлі уми. Але ми будемо пам’ятати 
К.П. Ганіну як нашого вчителя й наставни-
ка», –  підкреслила Л.Г. Бучинська.

«Національний інститут раку та ІЕПОР 
протягом багатьох років спільно працювали 
в одному напрямі і є творцями історії віт-
чизняної онкології. Можна сказати, що 
К.П. Ганіна –  «стовбурова клітина» цієї істо-
рії. Вона ніколи не йшла на компроміс, 
оскільки вважала, що йому не місце в науко-
вому світі. Саме завдяки таким відданим 
вченим існує сучасна онкологічна наука. 
І я сподіваюсь, що найближчим часом наша 
наукова онкологічна школа посідатиме про-
відні позиції у світі», –  сказав заступник ди-
ректора Національного інституту раку, док-
тор медичних наук Сергій Ігорович Коровін.

Фінальним акордом урочистого заходу 
стало вшанування пам’яті Калерії Павлівни 
Ганіної. Присутні науковці один за одним 
поклали квіти до меморіальної дошки.

Підготувала Ілона Цюпа

30 листопада 2016 р. в Інституті експериментальної 
патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького 
(ІЕПОР) НАН України урочисто відкрито меморіальну 
дошку заслуженому діячу науки й техніки України, 
лауреату премії ім. О.О. Богомольця НАН України, 
доктору медичних наук, професору Калерії Павлівні 
Ганіній. Подія була приурочена до дня народження 
Ростислава Євгеновича Кавецького. Пам’ятний знак 
встановлено на фасаді інституту, де з 1960 до 2001 р. 
працювала науковець.

Заслуженому діячу науки й техніки України
Калерії Павлівні Ганіній 

відкрили меморіальну дошку
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