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Згідно з сучасною “каскадною” теорією метастазування, розвиток метастазів
злоякісних новоутворень – процес багатоетапний, одним з етапів якого є васкуляризація первинної пухлини та інвазія судин з
наступною циркуляцією пухлинних клітин в
організмі й фіксацією їх у лімфатичних та
кровоносних судинах різних органів [6]. Кількість мікросудин у злоякісній пухлині
розглядається, як потенційна прогностична
ознака її клініко-біологічної поведінки, в
тому числі прогресування росту та метастазування [9-11]. В багатьох випадках за ступенем розвитку кровоносних судин у новоутворенні можна визначити ризик виникнення рецидиву та розвитку метастазів і наслідок онкологічного захворювання [5].
Weidner [19-22] проводив порівняння
між густотою мікросудин у пухлині та прогресуванням самої пухлини та виникненням
метастазів у реґіонарні лімфовузли при самих різноманітних новоутвореннях. Автор
відмітив, що густота мікросудин є значущим прогностичним показником виникнення метастазів у реґіонарні лімфовузли і рецидивування при різних пухлинах, в тому
числі і новоутвореннях голови і шиї. Проте
інші автори вказують на те, що при пухлинах верхніх дихальних шляхів з метастазами густота мікросудин значно нижча, ніж в
неметастазуючих [14, 18].
Вважається, що лише невелика кількість пухлинних клітин, які проникли в кров
чи лімфу, є джерелом розвитку метастазів.
На думку Н.М. Аничкова [1], з усіх злоякісних клітин, які потрапили в мікроциркуля46

торне русло, лише 1% клітин є безпосереднім джерелом метастатичних клонів. Отже,
робити висновок про напрямок метастатичного процесу, орієнтуючись лише на здатність пухлинних клітин до інвазії судин і
виявлення їх у крові, є недоцільним [2, 3,
10].
Close [8] виявив, що у хворих з мікроваскулярною інвазією метастази виникають в 77,1% випадках, а це набагато частіше, ніж у пацієнтів без мікроваскулярної
інвазії (25%). В той же час автор вказує, що
коли інтраваскулярна інвазія обмежувалась
поодинокими судинами, метастази виявлялися тільки в 20% спостережень. Подібні
результати отримав Rasgon [17]. Yuen [15]
при дослідженні раку ротової частини глотки зазначив, що при інвазії лімфатичних
судин метастази виникали в 100% випадків, при інвазії інших судин – лише в 25%.
Kurokawa [12] повідомляв, що при раку
язика за наявності мікроваскулярної інвазії
метастази в шийні лімфовузли виявлено у
42,9% пацієнтів. При злоякісних пухлинах
ротової частини глотки з інтраваскулярною
інвазією в 74,2% випадках спостерігались
метастази в реґіонарні лімфовузли [13].
Poleksіс [16] при дослідженні препаратів
первинної пухлини у пацієнтів з раком голови й шиї, що вже мали метастази в реґіонарні лімфовузли, у всіх виявив наявність
ракових клітин у венах або дрібних лімфатичних судинах. При дослідженні раку гортані Yilmaz [23] відмітив, що інтраваскулярна інвазія значно підвищує частоту рецидивування та регіонарного метастазуЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2009

вання лише при його вестибулярній локалізації раку гортані.
Мета роботи: визначити співвідношення мікроваскулярної інвазії судин раковими клітинами та частоти метастазування
плоскоклітинного раку гортані в шийні лімфовузли.
Методи дослідження
У всіх пацієнтів проводилась діагностика раку гортані за загальноприйнятою
схемою: цілеспрямований збір анамнезу,
пальпація, візуальне обстеження, фіброларингоскопія, ендоларингеальна біопсія та
загальноклінічні дослідження до та після
лікування. Клінічне обстеження хворих на
рак гортані включало комп’ютерне дослідження гортані та шляхів реґіонарного лімфовідтоку, магнітно-резонансне дослідження. Додатково виконувалось сканування реґіонарних лімфатичних вузлів на ультразвукових томографах.
Морфологічне дослідження матеріалу
проводилось із застосуванням світлооптичної мікроскопії, яка здійснювалась у всіх
випадках отримання біопсійного та операційного матеріалу. При цьому використовувався найпоширеніший метод забарвлення
гістологічних зрізів гематоксиліном і еозином. При отриманні операційного матеріалу
для мікроскопічного дослідження відбирався матеріал з новоутворення і прилеглих та
навколишніх тканин. Для цього через пухлину з боку гортані проводилось 3-5 (в залежності від величини пухлини) наскрізних
розрізів через всі стінки гортані (при повному видаленні гортані) або частини гортані
(при резекції гортані). Крім того, досліджувались навколишні тканини і лімфатичні
вузли (якщо вони видалялись під час операції). Мікроваскулярна інвазія розподіляється на позитивну (наявність пухлинних тромбів в судинах) і негативну (відсутність пухлинних тромбів в судинах).
Ступінь розповсюдження первинного
осередку злоякісних новоутворень гортані
та їх метастазування оцінювався згідно з 6ю редакцією класифікації злоякісних новоутворень за системою символів ТNМ, яка
була зареєстрована в Центрі по контролю та
дослідженню хвороб ВООЗ у 2002 р. і рекомендована для застосування в щоденній
практиці з 1 січня 2003 р. [7].
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Результати
Всього було обстежено 382 хворих на
рак гортані, у яких проводилось хірургічне
або комбіноване (променеве – на другому
етапі) лікування за радикальною програмою, з них було 370 чоловіків та 12 жінок.
Середній вік становив 57,8±1,17 (від 36 до
78 років). Робота виконана на базі відділення хвороб вуха, горла і носа Львівської обласної клінічної лікарні з 2000 по 2008 рік.
У 264 пацієнтів при первинному звертанні в стаціонар не було виявлено метастазів в реґіонарні шийні лімфатичні вузли.
При диспансерному спостережені в післяопераційному періоді у 98 з них діагностовано розвиток метастатичного ураження
шийних лімфатичних вузлів, причому в 56
осіб – за період від 1 до 6 міс, в 28 – за період від 7 міс до 1 року і в 12 – за період від 1
до 2 років. У 118 первинних хворих на рак
гортані при первинному огляді виявлено
метастази в реґіонарні шийні лімфатичні
вузли (рис. 1).
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13%
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55%
Час появи метастазів
діагностовано відразу
через 7-12 міс

через 1-6 міс
через 13-24 міс

Рис. 1. Час появи метастазів у хворих на
рак гортані від початку лікування.

За ступенем розповсюдження первинного осередку згідно з системою TNM пацієнти були розподілені наступним чином: T1
– 40 (10,48%), T2 – 74 (19,37%), T3 – 148
(38,74%) і T4 – 120 (31,41%).
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За локалізацією ракової пухлини в гортані хворі розподілялися так: з початковою
та локалізацією переважно у власне голосовому апараті – 218 осіб, з початковою та
переважною локалізацією у вестибулярному
відділі – 164. Пацієнтів з пухлиною підголосової порожнини не було (табл. 1)
Таблиця 1
Локалізація та ступінь поширення раку
гортані у хворих згідно з Т-критерієм
TNM системи
Т-критерій

T1
T2
T3
T4

Локалізація раку гортані
вестибулярний власне голосовий
відділ
апарат
число хворих
2
38
28
48
56
96
78
36

За локалізацією ракової пухлини в гортані та частотою ураження метастазами в
реґіонарні лімфатичні вузли обстежувані
розподілялися так: при початковій та переважній локалізації у власне голосовому апараті метастази виявлено у 84, а при початковій та переважній локалізації у вестибулярному відділі – у 132 (табл. 2).
Диспансерне обстеження хворих після
радикального лікування з приводу раку гортані виконувалось щомісячно потягом першого півроку та кожні 2 міс у другій половині першого року. На другому році контроль за ремісією проводився кожні 3 міс,
протягом 3 і 4-го років – кожні півроку [4].
Для вивчення прогностичної цінності
виявлення мікроваскулярної інвазії для передбачення появи метастазів в лімфатичні
вузли шиї всіх пацієнтів було розподілено
на наступні групи:
Таблиця 2

За ступенем ураження шийних лімфатичних вузлів згідно з TNM системою класифікації пацієнти розподілені наступним
чином: N1 – у 58, N2 – у 142 та N3 – у 16
(рис. 2). Причому у 162 з них метастази знаходилися лише на боці ураження, а у 54 вони були двобічні.
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Рис. 2. Ступінь ураження лімфатичних вузлів згідно з TNM системою класифікації у хворих
на рак гортані.
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Співвідношення появи та ступеня ураження
метастазами в реґіонарні лімфатичні вузли
до локалізації первинного осередку

Критерій N
N1
N2a
N2b
N2c
N3
Всього

Локалізація раку гортані
вестибулярний власне голосовий
відділ
апарат
число хворих
18
40
20
20
16
36
22
28
8
8
84
132

1-а група – 134 первинних хворих на
рак власне голосового апарату готані та 32 –
з ураженням вестибулярного відділу, у яких
не було діагностовано метастазування у реґіонарні лімфатичні вузли при первинному
звертанні та після хірургічного втручання в
процесі диспансерного спостереження;
2-а група – 54 первинних хворих на
рак власне голосового апарату гортані та 44
– з ураженням вестибулярного відділу гортані, у яких метастази з’явилися під час
диспансерного спостереження після хірургічного втручання на первинному осередку;
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3-я група – 30 первинних хворих на
рак власне голосового апарату гортані та 88
– з ураженням вестибулярного відділу гортані, у яких метастази в лімфатичні вузли
шиї виявлені при первинному звертанні.
Результати вивчення мікроваскулярної інвазії первинної пухлини у 218 пацієнтів з плоскоклітинним раком власне голосового апарату гортані представлені в табл. 3.
Відповідно до даних таблиці, у 30 осіб при
первинному звертанні було діагностовано
метастази в реґіонарні шийні лімфатичні
вузли. У 14 (46,67%) з них було виявлено
мікроваскулярну інвазію (рис. 3, 4), а у 16
(53,33%) – інвазії не було.

З числа 134 хворих, у яких не було діагностовано ураження реґіонарних лімфатичних вузлів при первинному звертанні та
після хірургічного втручання в процесі диспансерного спостереження, у 118 (88,05%)
не було виявлено мікроваскулярної інвазії,
але у 16 (11,95%) остання мала місце. Серед
54 осіб, у яких метастази з’явилися під час
диспансерного спостереження після хірургічного втручання з приводу первинного
осередку, у 24 (44,45%) було виявлено мікроваскулярну інвазію, а у 30 (55,55%) вона
була відсутня.

Рис. 3. Плоскоклітинний рак гортані, пухлинні комплекси в просвіті вени. Забарвлення гематоксиліном та еозином, х 400.

Рис. 4. Плоскоклітинний рак гортані, пухлинні комплекси в просвіті вени. Забарвлення гематоксиліном та еозином, х 400.

Таблиця 3
Мікроваскулярна інвазія пухлини у хворих на рак гортані з локалізацією
у власне голосовому апараті

МВІ

без метастазів

Обстежувані хворі
З метастазами
при первинному
в післяопераційному
звертанні
періоді
абс. к-сть
%
абс. к-сть
%
16
53,33
30
55,55

Негативна (n=164)

абс. к-сть
118

%
88,05

Позитивна (n=54)

16

11,95

14

46,67

24

44,45

Всього (n=218)

67

100,0

30

100,0

54

100,0

При порівнянні показника мікроваскулярної інвазії пухлини з частотою появи
метастазів у реґіонарні лімфовузли при гоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2009

лосовій локалізації раку гортані виявлено,
що у 66 (28,04%) із 164 хворих без мікроваскулярної інвазії пухлини визначались ме49

тастази, а з 54 осіб, у яких була мікроваскулярна інвазія, вони мали місце у 38
(70,37%).
Результати аналізу мікроваскулярної
інвазії первинної пухлини у 164 пацієнтів з
плоскоклітинним раком вестибулярного
відділу представлені в табл. 4. У 88 обстежених при первинному звертанні було діагностовано метастази в реґіонарні шийні
лімфатичні вузли. У 28 (31,81%) з них спостерігалась мікроваскулярна інвазія, хоча у
решти – 60 (68,19%) її не було. У 28
(87,5%) з 32 осіб, у яких не було діагносто-

вано ураження реґіонарних лімфатичних
вузлів при первинному звертанні та після
хірургічного втручання з приводу первинного осередку в процесі диспансерного
спостереження, мікроваскулярна інвазія не
визначалась, але у залишившихся 4 (12,5%)
відмічалась інвазія. Серед 44 хворих з метастазами в реґіонарні шийні лімфатичні
вузли, які з’явилися в процесі диспансерного спостереження після операції на первинному осередку, у 4 (9,1%) інвазії судин
не було, а у 40 (90,9%) виявлено мікроваскулярну інвазію.
Таблиця 4

Мікроваскулярна інвазія пухлини у хворих на рак гортані вестибулярної локалізації

МВІ

Негативна (n=60)
Позитивна (n=104)
Всього (n=164)

без метастазів
абс. к-сть
28
4
32

%
87,5
12,5
100,0

Обстежувані хворих
з метастазами
при первинному
в післяопераційному
звернені
періоді
абс. к-сть
%
абс. к-сть
%
28
31,81
4
9,1
60
68,19
40
90,9
88
100,0
44
100,0

Висновки
Таким чином, у хворих на рак гортані
як голосового апарату, так і вестибулярного
відділу зростає частота розвитку метастазів
у реґіонарні лімфовузли при наявності мік-

роваскулярної інвазії в первинному пухлинному осередку.
Метастази з’являються також і при
відсутності інвазії, а серед пацієнтів з мікроваскулярною інвазією є особи без ураження лімфатичних вузлів шиї. Найчастіше
мікроваскулярна інвазія виявляється у осіб,
які поступили в стаціонар з наявністю метастазів.
Отже, мікроваскулярна інвазія пухлини є ознакою, що має прогностичне значення щодо появи метастазів у реґіонарні лімфовузли у хворих на рак гортані з локалізацією як у власне голосовому апараті, так і
вестибулярному відділі.
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ЗНАЧЕНИЕ МИКРОВАСКУЛЯРНОЙ
ИНВАЗИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ
ДЛЯ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ У
ПАЦИЕНТОВ ПРИ РАКЕ ГОРТАНИ

VALUE OF MICROVASCULAR INVASION
OF MALIGNANT TUMOR FOR DISEASE
PREDICTION IN PATIENTS WITH
LARYNGEAL CANCER

Бариляк А.Ю., Крук М.Б., Поспишиль Ю.О.,
Бариляк Ю.Р., Москалык О.Є.

Barylyak A., Kruk M., Pospishil Y.,
Barylyak Y., Moskalyk O. (Lvov)

Резюме

Summary

С целью установления прогностической
значимости микроваскулярной инвазии раковой
опухоли мы провели обследование 382 (370 мужчин и 12 женщин) прооперированных больных
раком гортани. Была обнаружена корреляция между наличием позитивной микроваскулярной инвазии в новообразовании и выздоровлением пациентов. В опухолях без клинического подтверждения
поражения шейных лимфатических узлов (N0) значительно реже обнаруживалась позитивная микроваскулярная инвазия (в 11,95% случаях при голосовой локализации опухоли и в 12,5 % – при вестибулярной её локализации), в отличие от новообразований с поражением лимфатических узлов
(соответственно, 45% и 75%), хотя метастазы обнаруживались также и при опухолях с отрицательной микроваскулярной инвазией.

To determine the prognostic significance of
microvascular invasion in tumor we performed an
examination of the laryngectomy specimens of 382
(370 men and 12 women) surgically treated patients
with laryngeal cancer. There was a significant correlation between the positive microvascular invasion in
tumor and disease-free survival. In tumors with no
clinical involvement of regional neck lymph nodes (N0
neck) positive microvascular invasion was found
much less often (in 11.95% cases of vocal localization
of tumor, and 12.5 % - for vestibular localization of
tumor), than those with involvement (N+ neck) (45 %
and 75%). But confirmed cervical lymph node metastasis also appear in tumors with negative microvascular invasion.
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