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За даними національного канцерреєстру України, у 2009 р. захворюваність
на рак гортані становила 5,4 на 100 тис. населення (світовий стандартний показник –
3,3), показник смертності хворих складав
3,4 на 100 тис. населення (світовий стандартний показник – 2,1) [5]. За даними Д.І. Заболотного та співавторів [3], I-II стадії рака
гортані в Україні діагностуються у 39,4%, а
трирічне виживання у цієї категорії пацієнтів після комбінованого лікування внаслідок
появи рецидивів становить лише 62 %, що
потребує пошуку більш ефективних методів
терапії.
Серед широкого спектру підходів до
підвищення ефективності лікування хворих
на рак гортані можна виділити кілька основних. У першу чергу, це застосування відеомікроскопічних досліджень для якісної
інтраопераційної топічної діагностики (визначення зони і довжини пухлинного поля),
що відіграє вирішальну роль у виборі способу резекції гортані. У другу чергу, це пошук способів підвищення абластичності
резекцій гортані з вилученням пухлини, а
також використання морфологічної експрес-діагностики чистоти краю резекції та
ендоскопічного моніторингу за хворими на
етапах комбінованого лікування [2, 8].
Нині встановлено [6], що з впровадженням в практику сучасної онкоотоларингології відеоендоскопічного устаткування
з використанням режимів багатократного
збільшення та можливістю відеодокументування і подальшої цифрової обробки отримуваної інформації з'являються нові можЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2012

ливості для планування і оцінки лікування.
Проте в чистому вигляді ендоскопічне дослідження не може застосовуватися для об'єктивної оцінки поширеності процесу, глибини інвазії в навколишні тканини і найголовніше – об'єктивної оцінки ефективності
лікування, тоді як поєднання ендоскопічних
і інтраскопічних (КТ, МРТ) методів діагностики в повній мірі відповідає цьому завданню [6].
Відомо, що використання в онкологічній практиці методу радіочастотної термоабляції (РЧТА) при резекції печінки з метастатичними пухлинами та контролювання
чистоти краю резекції призводить до покращання абластичності їх видалення [1, 4, 9,
10,12].
Одним з найважливіших прогностичних чинників, що впливають на абластичність вилучення пухлини, є наявність новоутворення по краю резекції [7].
Таким чином, пошук шляхів покращання результатів лікування пацієнтів з
раком гортані Т1-2N0 М0, наявність теоретичного підґрунтя і позитивний досвід застосування вищезазначених методів топічної діагностики і терапії у онкологічних
хворих, а також відсутність інформації про
їх поєднання у цієї категорії осіб спонукало
до проведення дослідження.
Мета дослідження – зниження частоти виникнення рецидивів рака гортані I-II
стадії після комбінованого лікування за рахунок використання відеомікроскопічних
досліджень, резекції гортані за допомогою
радіочастотної термоабляції (РЧТА), інтра77

операційного морфологічного контролювання чистоти краю резекції та ендоскопічного моніторингу у хворих на етапах комбінованої терапії.

використанням сучасних методів. На першому етапі проводилась резекція гортані з
вилученням пухлини, на другому етапі –
курс дистанційного телегаммаопромінення
на ділянку первинного осередка та регіонарних лімфатичних колекторів з підведенням
СОД 40-45 Гр. Пацієнтів розподілено на 2
групи.
Хворі були віком від 41 до 78 років
(середнє – 58,3 ± 9,7, мода – 54). Аналіз
отриманих даних свідчить про те, що обстежувані групи пацієнтів ідентичні за основними параметрами. Вивчаючи розподіл
хворих за локалізацією та поширеністю пухлинного процесу в гортані (табл. 1), ми
визначили, що більшість з них мала серединну локалізацію (81,2%) і ІІ стадію розповсюдження (72,5%).

Пацієнти і методи дослідження
При проведенні роботи використано
дані особистого клінічного матеріалу: історії хвороб 43 хворих на рак гортані Т12N0М0, які з січня 2008 по серпень 2011 р.
знаходились на обстеженні і стаціонарному
лікуванні в ЛОР-клініці Запорізького ДМУ,
та дані ретроспективного аналізу історій
хвороб 42 пацієнтів, які лікувались в період
з січня 2005 по грудень 2007 р.
У всіх обстежуваних діагноз підтверджено гістологічно. Всі вони отримували
комбіноване лікування за стандартами з

Таблиця 1
Розподіл обстежених хворих на рак гортані T1-2N0M0 за стадією та локалізацією (%)
Локалізація
пухлини в гортані

Кількість хворих за стадією
T1N0M0

T2N0M0

разом

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Вестибулярна

2

2,9

1

1,5

3

4,4

Серединна

16

8,7

51

72,5

57

81,2

Підголосова порожнина

0

0

1

1,5

1

1,5

-

-

12

10,0

7

10,0

-

-

2

2,9

2

2,9

18

9,5

67

90,5

85

100

Серединна з розповсюдженням на
вестибулярну
Серединна з розповсюдженням на
підголосову порожнину
Всього

У 43 осіб основної групи під час комбінованого лікування проводилась інтраскопічна та інтраопераційна відеомікроскопічна топічна діагностика за допомогою
операційного мікроскопа YZ20T4 (Китай)
та ригідного ендоскопа «ЭлеПС» (Росія) з
відеокамерою.
На першому етапі комбінованого лікування у всіх пацієнтів основної групи
виконувалась органозберігаюча операція за
розробленим нами способом (Патент України № 58049 від 25.03.2011р.). В цьому способі поставлена задача вирішується тим, що
після тиреотомії під мікроскопічним дослі78

дженням, яке дозволяє об’єктивно визначити зону і довжину ложа пухлини перед її
вилученням, за лінією наміченої резекції в
незмінену тканину гортані, відступивши на
0,5 см від новоутворення, імплантуються
біполярні електроди, здійснюється радіочастотна термоабляція і за сформованою лінією коагуляційного некрозу проводиться
резекція гортані з вилученням пухлини і з
наступною РЧТА пухлинного ложа (мал. 1).
Таким чином, при застосуванні РЧТА
відбувається деструкція пухлинних клітин,
які знаходяться на периферії новоутворення, що забезпечує гістологічно чистий край
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резекції, стан якого контролювався гістологічною експрес-діагностикою, оскільки це є
одиним з найважливіших прогностичних
чинників, що впливають на абластичність
вилучення пухлини. На підставі даних літератури та наших спостережень чистий край
резекції визначає 87% барьер 2-річного безрецидивного виживання [7]. Для проведення гістологічного дослідження використовувались формалін-фіксовані парафінові
блоки біопсійного матеріалу плоскоклітинного рака гортані.

тичного аналізу критичний рівень значущості дорівнював 0,05.
Результати та їх обговорення
У контрольній групі хворих на рак гортані Т1-2N0M0, які лікувались в період з
січня 2005 по грудень 2007 р. без застосування розробленого нами лікувальнодіагностичного комплексу, за даними ретроспективного аналізу, дворічне безрецидивне виживання складало 78,3%.
В основній групі нами проводилося
проспективне відеомікроскопічне дослідження, в рамках якого обстежено за даною
методикою 43 пацієнта з раком гортані Т12N0M0 (мал.1). Отримані дані дозволили
об’єктивно оцінити безпосередні та віддалені дворічні результати терапії: у 5,6%
обстежених виявлено та морфологічно верифіковано ранній рецидив, що дало можливіість своєчасно і адекватно змінити тактику їх лікування.

Мал.1. Загальний вигляд операційного поля
після вилучення пухлини за допомогою РЧТА

У 41 пацієнта контрольної групи вищезазначені методи дослідження та лікування не проводились. Ефект від такого
лікування оцінювався після вщухання явищ
післяопераційного та променевого мукозиту
на основі фізикального, відеомікроскопічного, а при необхідності - ультразвукового
обстеження
або
рентгенівської
комп’ютерної томографії. Мониторинг здійснювався в перші півроку з інтервалом 1міс,
другі півроку - кожні 2 міс, а на другому
році - через кожні 3 міс.
Оскільки показник виживання хворих
на рак гортані не є основним при порівнянні
різних методів терапії, то ми для визначення ефективності кожного методу лікування
відмічали бар’єр 2-річної безрецидивної
виживаності. Для оцінки статистичної значущості різниці відповіді на лікування в
порівнювальних групах застосовувався точний критерій Фішера. У процедурі статисЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2012

Мал. 2. Відеоендоскопія гортані у хворого
після комбінованого лікування з половинною резекцією гортані (через 2 роки)

На підставі даних літератури та наших
спостережень чистий край резекції визначає
87% барьер 2-річної безрецидивної виживаності, в зв’язку з чим ми після вилучення
пухлини по розробленій нами методиці
проводили проводили гістологічну експресдіагностику чистоти краю резекції гортані.
При виконанні дослідження отримані наступні дані (мал. 3, 4, 5).
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Мал. 3. Слизова оболонка гортані. Забарвлення Г-Е. Чистий край – геморрагія та імунноклітинна інфільтрація підслизового шару. Зб. ×100.

Після лікування, що виконувалось, відмічено зменшення явищ клітинного атипізму, формування ділянок склерозу і виражена імунноклітинна інфільтрація строми
пухлини (рис.4), як прояв активації процесів
протипухлинного імунітету. У пухлинних
клітинах відбувається каріолізис та виражені дистрофічні зміни аж до некробіозу і некрозу, наростає апоптоз, зменшується площа пухлинної паренхіми, знижується рівень
патологічних мітозів, що можна вважати
морфологічним критерієм сприятливого
результату терапії, що проводиться. У
стромі відбуваються виражені дистрофічні
зміни, наростання склеротичних процесів та
гіаліноз основної речовини сполучної тканини.
При проведенні дослідження та порівняльного аналізу визначено, що існує статистично достовірна різниця між групами по
показнику відносного безрецидивного періоду (р < 0,05), та виявлено 94,4% бар’єр 2річної безрецидивної виживаності, що на
16,1% більше, ніж в контрольній групі (мал.
6).
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70
Мал. 4. Формування ділянок склерозу та
імуноклітинна інфільтрація строми пухлини. Зб.
×200. Фарбув. гематоксиліном і еозином
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Мал. 5. Зроговілий плоскоклітинний рак гортані. Забарвлення Г-Е. Тканевий атипізм у видаленій пухлині. Зб. ×200.
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без рецидиву

Мал. 6. Порівняння показників відносного
безрецидивного періоду між основною та контрольною групами.
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Висновки
Запропонована методика дозволяє
об’єктивізувати ендоскопічну оцінку ефективності комбінованого лікування хворих
на рак гортані та своєчасно і адекватно змінити її тактику при виявленні рецидиву.
Застосування інтраопераційної відеомікроскопічної топічної діагностики рака

гортані, радіочастотної термоабляції з гістологічною експрес-діагностикою чистоти
краю резекції у хворих на рак гортані основної групи достовірно підвищило абластичність проведення органозберігаючих операцій та визначало 94,4% бар’єр 2-річної безрецидивної виживаності, що на 16,1% більше, ніж в контрольній групі.
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РАДИОЧАСТОТНАЯ ТЕРМОАБЛЯЦИЯ
В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ Т1-2N0M0

RADIOFREQUENCY ABBLATION IN
COMBINED TREATMENT AMONG PATIENTS
BY CANCTR OF LARYNX T1-2N0M0

Лобова Е.В., Лукач Е.В., Троян В.І.
(Запорожье, Киев)

Lobova Е.V., Lukach E.B., Troyan V.I.
(Zaporozhie, Kyev)

Резюме

Summary

Исследована еффективность комбинированной терапии, с хирургическим компонентом
на первом этапе у больных раком гортани I-II
стадии. В исследование включены 43 пациента
контрольной группы, у которых хирургический
этап проводился по традиционной методике, и 42
больных основной группы с использованием
интраоперационной топической видеомикроскопической диагностики, резекции гортани с применением радиочастотной термоабляции, интраоперационной експресс-диагностики края
резекции и эндоскопического мониторинга. Применение разработанного лечебно-диагностического комплекса у пациентов основной группы
достоверно (р < 0,05) повысило абластичность
выполнения органосохраняющих операций и
определило 94,4% барьер 2-летней безрецидивной выживаемости, что на 16,1% больше, чем в
контрольной группе.

Efficiency of the combined therapy is investigated with a surgical component on the first stage in
patients by cancer of larynx, stage 1-2. In research 43
patients of control group took part, which the surgical
stage was conducted on a traditional method and 42
patients of basic group with the use of local videomicroscopic diagnostic, resection of larynx with the
application of radiofrequency abblation, intraoperation
express-diagnostic of the edge of resection and endoscopic monitoring of patients on the different stages of
combined treatment. Application of the developed
medical-diagnostic complex in the patients a basic
group authentically(p≤0,05), raised ablastic carrying
out (organ - keeping) and defined 94,4% barrier of 2years-old survival-rate without relapse, that on 16,1%
more than in a control group.
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