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Захворюваність на рак ротової части-
ни глотки в Україні становить 4,3 на 100 
тис. населення (світовий стандартний пока-
зник – 2,9), показник смертності хворих 
становив 3,2 на 100 тис. населення (світовий 
стандартний показник – 2,1), а не прожили 1 
року з числа вперше захворівших 50,4%. 
Серед пацієнтів переважає працездатне чо-
ловіче населення віком від 40 до 55 років. 
Повноцінне комбіноване або комплексне 
лікування отримують 77,5% хворих, і отже 
результати їх лікування вважаються незадо-
вільними. У 71,9%  пацієнтів вперше діаг-
ностуються  запущені стадії захворювання 
(III-IV ст.). Найбільші темпи зростання за-
хворюваності на злоякісні новоутворення у 
чоловіків зареєстровано при злоякісних но-
воутвореннях глотки (6,4 %) [6]. 

Виший керуючий орган – Всесвітня 
Асамблея охорони здоров’я (World Health 
Assembly) прийняла резолюцію в зв’язку з 
розповсюдженістю і неухильною тенденці-
єю до підвищення та омолодження захво-
рюваності на рак ротової порожнини та гло-
тки, яка зобов’язує всі країни – члени ВОЗ 
внести в свої національні програми дослі-
дження по ранній діагностиці і лікуванню  
хворих на рак голови та шиї [21, 23]. Впро-
вадження подібної стратегії по скороченню 
факторів ризику та індивідуалізації схем 
терапії привело до покращання показників 
5-річного виживання хворих на рак гортані, 
а аналогічні показники у хворих на рак ро-
тової частини глотки не змінні [5, 7]. Особ-
ливо насторожує те, що згідно з TNM кла-
сифікацією в І-ІІ стадії діагностовано 40,6% 
нових випадків раку ротової порожнини та 
21,1% нових випадків рака глотки, в ІІІ – 
29,5 та 42,1%, в ІV – 18,5 та 29,8%, відпові-

дно. Це призводить до того, що біля 50% 
пацієнтів не проживає і 1 року з моменту 
визначення діагнозу [3, 4, 6, 10]. Більше 
90% пухлин ротової порожнини та глотки –  
плоскоклітинний рак (ПР) слизової оболон-
ки, який характеризується раннім розвитком 
місцевого рецидиву та метастазуванням в 
лімфатичні вузли шиї [2, 12, 20]. Наявність 
регіонарних метастазів у хворих з пухлина-
ми голови та шиї значно погіршує прогноз 
лікування та показники виживаності [11, 17, 
19, 22]. За даними деяких авторів [8], показ-
ники 2-річної виживаності в групі хворих 
без метастазів складає 56,8%, а з метастаза-
ми відповідних N1-N3 – тільки 18,8%, тому 
вже на етапі діагностики важливо знати 
ступінь агресивності фенотипу пухлини для 
можливого попередження рецидивів та від-
далених метастазів за рахунок лікувальної 
тактики. 

Матричні металопротеїнази (ММП) – 
це родина ензимів, які відіграють головну 
роль в протеолітичній деградації позаклі-
тинного матриксу. Матрична металопротеї-
наза залучена в реструктурування міжклі-
тинного матриксу при нормальних фізіоло-
гічних процесах на зразок розвитку ембріо-
на і підтримки структури тканин. Активнос-
ті металопротеїнази також відіграють важ-
ливу роль при таких хвороботворних про-
цесах, як артрит і метастази. Більшість 
MMП синтезуються як неактивні пробілки, 
активізуються за допомогою позаклітинних 
протеїназ. MMП1 деградує колаген типів I, 
II і III. MMП12 деградує еластини. Актив-
ність даних білків може відігравати роль 
при розвитку емфізем. Активність MMП1 
підвищується при дії сигаретного диму. 
Поліморфізм в генах MMП1 і MMП12  по-
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в'язаний з підвищеним пошкодженням ле-
генів при курінні та з хронічною обструкти-
вною хворобою легенів [14]. 

Для багатьох злоякісних новоутворень 
було відмічено підвищення рівня протеолі-
тичної активності матричних металопротеї-
наз, яка корелювала з інтенсивністю проце-
сів інвазії та метастазування. За допомогою 
імуноферментних методів показано, що 
вміст матричної металопротеїнази 2, 3 і 13 в 
пухлинах достовірно підвищений в порів-
нянні з довколишньою гістологічно незміне-
ною слизовою оболонкою у 70-90% хворих 
на рак. Відомо, що руйнування базальної 
мембрани, що оточує пухлину, і позаклітин-
ного матриксу, який асоціюється з пухли-
ною, є одним з основних механізмів інвазії, 
метастазування і неоангіогенезу. У цих про-
цесах задіяно декілька класів протеїназ, 
перш за все, мультигенне сімейство матрик-
сних металопротеїназ, або матриксинів, на-
званих так завдяки їх здатності специфічно 
гідролізувати всі основні білки позаклітин-
ного матриксу, зокрема колаген. З'являються 
дані, які свідчать про те, що важливу роль в 
регуляції зростання і диференціювання пух-
линних і нормальних кліток відіграють тка-
нинні інгібітори металопротеїнази, яка воло-
діє також антиангіогенними властивостями. І 
ті та інші розглядаються як біологічні марке-
ри прогнозу [1, 13, 16]. 

Мета дослідження – вивчити рівень 
експресії маркерів тканинної інвазії ММП1 
та ММП9 в плоскоклітинному раку у хво-
рих на рак ротової частини глотки для ви-
значення зв'язку між рівнем експресії та 
реґіонарним метастазуванням в лімфатичні 
вузли шиї. 

 
Матеріали та методи 
В дослідженні було проаналізовано ре-

зультати обстеження та лікування 309 паціє-
нтів з раком ротової частини глотки в ЛОР-
онкологічному відділенні Дніпропетровської 
обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова 
в період з 2000 по 2008 рр. При первинному 
звертанні пацієнтів на ранніх стадіях Т1-Т2  
їх виявилось всього 20,7% (64 пацієнта), а на 
стадії Т3 – 47,9% (148 пацієнтів) та Т4 – 
31,4% (97 пацієнтів), незважаючи на те, що 
пухлини ротової частини глотки легко візуа-
лізуються. Ці показники узгоджуються з 

даними інших клінік [6, 8]. Лікування всіх 
пацієнтів проводилось комбінованим або 
комплексним методом за стандартами з ви-
користанням сучасних методів. Для достові-
рності проведеного нами дослідження та 
однорідності групи були відібрані 62 пацієн-
та з Т3 (59 чоловіків і 3 жінок), які отримали 
однакові схеми комбінованого лікування з 
проведенням внутрішньоартеріальної селек-
тивної поліхіміотерапії по схемі PBMF. Всі 
хворі були розподілені на 2 групи: з виявле-
ними метастазами в лімфатичні вузли шиї 
(T3N1-3M0) – у 31 та без метастазів в регіона-
рні лімфатичні вузли (T3N0M0) – у 31. Аналіз 
даних свідчить про те, що обстежувані групи 
хворих ідентичні за основними параметрами. 
Для проведення імуногістохімічного дослі-
дження використовувались формалін-
фіксовані парафінові блоки біопсійного ма-
теріалу плоскоклітинного рака ротової час-
тини глотки, первинні поліклональні антиті-
ла до ММП1 (DakoCytomation) та ММП9 
(DakoCytomation) і система візуалізації En 
Vision (DakoCytomation). Ідентифікація реа-
кцій здійснювалась за допомогою хромогену 
DAB. При оцінці експресії маркерів ММП 1 
та 9, згідно з рекомендаціям інших авторів 
[15, 18], використовувався напівкількісний 
цифровий візуальний аналіз мікрофотогра-
фій зрізів в програмі ImageJ (National 
Institutes of Health), за допомогою якої, на 
підставі шкали інтенсивності забарвлення в 
умовних балах, експресія маркерів була роз-
поділена на 4 категорії: негативна, слабка, 
помірна і висока. Для статистичного аналізу 
застосовувались сучасні математично-
статистичні методи. Обробка отриманих 
даних проводилась за допомогою пакетів 
ліцензійних програм статистичного аналізу 
Statistica v.6.1 (Statsoft Inc., США, ліцензій-
ний №AJAR909E415822FA), Microsoft® 
Office Excel® 2007 (12.0.6514.5000) SP2 
MSO (12.0.6425.1000), (США, ліцензійний 
№89409-707-9902422-65234) і «Биостатисти-
ка» (Москва, 1998). 

 
Результати досліджень  
При проведенні дослідження та порів-

няльного аналізу експресії ММП1 в групах 
ПРРЧГ з наявністю метастазів у лімфатичні 
вузли та без них отримані наступні дані 
(табл. 1, рис. 1, 2). 
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Таблиця 1 
Експресія ММП1 в ПРРЧГ в залежності від наявності метастазів 

Групи Всього (n) Негативна Слабка Помірна Висока 

1-а. ПРРЧГ з метас-
тазами (T3N1-3M0) 

абс. (n) 31 12 19 0 0 

M±m (%)  38,7±8,7 61,3±8,7 0,0+0,2* 0,0+0,2* 

2-а. ПРРЧГ без 
метастазів (T3N0M0) 

абс. (n) 31 15 16 0 0 

M±m (%)  48,4±9,0 51,6±9,0 0,0+0,2* 0,0+0,2* 

Р груп 1-2-ї  =0,447 =0,446   

Всього 
абс. (n) 62 27 35 0 0 

M±m (%)  43,5±6,3 56,5±6,3 0,0+0,2* 0,0+0,2* 
 

Примітка: * – показник, розрахований з поправкою Йейтса 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Незроговілий помірно диференційований плоскоклітинний рак ротової частини глотки. За-
барвлення Г-Е (А). Цитоплазматична реакція з ММП1: негативна реакція (Б), слабка реакція (В), ІГХ ме-
тод, додаткове забарвлення гематоксиліном Маєра. (×200). 

  

 

Рис. 2. Порівняння частоти експресії ММП1 
в ПРРЧГ в залежності від наявності метастазів. 

 
Взагалі були отримані тільки негатив-

ні (43,5%, n=27) та слабкі (56,5%, n=35) ци-
топлазматичні реакції. В метастатичних 
пухлинах негативну реакцію показали 
38,7% спостережень (n=12), а в пухлинах з 
відсутнім метастатичним ураженням лімфа-
тичних вузлів - 48,4% (n=15). Слабка реак-
ція спостерігалась в групі з метастазами в 
61,3% спостережень (n=19), без метастазів – 
в 51,6% (n=16). Виявлені відмінності не 
мали статистичної значущості (p>0,05), дос-
товірного кореляційного зв’язку між цими 
параметрами також не виявлено. При дослі-
дженні маркеру ММП1 гіпотезу про одно-
рідність розподілу інтенсивності експресії в 
групах підтверджено (w = −1,31), що гово-
рить про неможливість використання мар-
керу ММП1 для передбачення наявності 
метастазів в ПРРЧГ.  
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При проведенні дослідження та порів-
няльного аналізу експресії ММП9 в групах 
ПРРЧГ з наявністю метастазів у лімфатичні 
вузли та без них отримані наступні дані 
(табл. 2, рис. 3, 4). 

Були отримані всі варіанти експресії 
маркеру, окрім негативної реакції. Слабка 
цитоплазматична реакція відмічалась в 
40,3% спостережень (n=25), помірна реакція 
– в 38,7% (n=24) та висока реакція – в 21,0% 
(n=13). 

При дослідженні експресії ММП9 в 
ПРРЧГ по групах залежності від метаста-
зування виявлено суттєві відмінності. При 
дослідженні маркеру ММП9 гіпотезу про 
однорідність розподілу інтенсивності екс-
пресії в групах спростовано (w = −3,095), 
має місце статистично достовірна відмін-
ність розподілу експресії ММП9 в групах з 
метастазами та без них. Так, при пухлинах 
з метастазами у лімфатичні вузли слабка 

реакція ММП9 спостерігались у 4,0 рази 
рідше (16,1±6,6%), ніж при відсутності 
метастазів (64,5±8,6%), а висока, відповід-
но, частіше у 3,3 рази – 32,3±8,4% при ная-
вності метастазів та 9,7±5,3% – без них. 
Відмінності між групами по всім типам 
реакцій статистично достовірні з p<0,001-
0,05 (r = -0,21; ВШ=3,7; 95% ДІ – 9,7-64,5). 
Виявлено достовірний зворотний кореля-
ційний зв’язок між цими параметрами. 
Тобто в пухлинах при зростанні показника 
експресії ММП9 зменшується ймовірність 
наявності реґіонарних метастазів (в 3,7 
рази) і, навпаки, зростає при зменшенні 
експресії, що дозволяє використовувати 
результати дослідження ММП9 для вияв-
лення й підтвердження прихованих метас-
тазів у лімфатичні вузли. Це дає можли-
вість стверджувати доречність застосуван-
ня маркеру ММП9 для передбачення наяв-
ності метастазів в ПРРЧГ. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Незроговілий помірно диференційований плоскоклітинний рак ротової частини глотки. За-

барвлення Г-Е (А). Цитоплазматична реакція з ММП9: високий рівень експресії (Б), помірний рівень екс-
пресії (В), слабкий рівень експресії (Г), ІГХ метод, додаткове забарвлення гематоксиліном Маєра. (×200).  
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Таблиця 2 
Експресія ММП9 в ПРРЧГ в залежності від наявності метастазів 

Групи Всього  
(n) 

Експресія 
Негативна Слабка Помірна Висока 

1-а. ПРРЧГ  
з метастазами (T3N1-3M0) 

абс. (n) 31 0 5 16 9 
M±m (%)  0,0+0,2* 16,1±6,6 51,6±9,0 32,3±8,4 

2-а. ПРРЧГ без метастазів 
(T3N0M0) 

абс. (n) 31 0 20 8 3 
M±m (%)  0,0+0,2* 64,5±8,6 25,8±7,9 9,7±5,3 

Р груп 1-2-ї   =0,0002 =0,042 =0,044 

Всього 
абс. (n) 62 0 25 24 13 

M±m (%)  0,0+0,2* 40,3±6,2 38,7±6,2 21,0±5,2 
 
Примітка: * – показник, розрахований з поправкою Йейтса 
 
 

 

 

Рис. 4. Порівняння частоти експресії ММП9 
в ПРРЧГ в залежності від наявності метастазів. 

 
 

 
Висновки 
Дані дослідження маркеру ММП1 ма-

ли однорідність розподілу інтенсивності 
експресії в групах (w = −1,31), відмінності 
не мали статистичної достовірності 
(p>0,05), достовірного кореляційного 
зв’язку між цими параметрами не виявлено, 
що говорить про неможливість використан-
ня маркеру ММП1 для передбачення наяв-
ності метастазів у хворих на плоскоклітин-
ний рак ротової частини глотки. 

У хворих на плоскоклітинний рак ро-
тової частини глотки без реґіонарного мета-
стазування показники експресії ММП9 спо-
стерігались частіше у 3,7 рази, ніж при ная-
вності метастазів. Прогностичне значення 
показників експресії ММП9 відносно мета-
стазування визначено наявністю зворотного 
кореляційного зв'язку (r=-0,21; ВШ=3,7; 
95% ДІ – 9,7-64,5; p<0,001-0,05).  

Для прогнозування розвитку метаста-
зів у хворих на плоскоклітинний рак ротової 
частини глотки доцільно проведення дослі-
дження експресії ММП9 імуногістохіміч-
ним методом. 

 

Література: 
 
1. Аничков Н.М. Новое в учении о метастазировании 

злокачественных опухолей / Н.М. Аничков // 
Патологія. – 2006. – Т.3, № 2. – С. 4-12. 

2. Гладилина И.А. Современные подходы к терапии 
рака ротоглотки / И.А. Гладилина, М.А. Шабанов, 
М.И. Нечушкин // Практическая онкология. – 2003. 
– Т. 4, № 1. – С. 45-50. (1). 

3. Заболотный Д.И. Злокачественные опухоли глотки / 
Д.И. Заболотный // Справочник по онкологии / Под. 
ред. С.А. Шалимова, Ю.А. Гриневича, Д.В. Мясо-
едова. – К.: Здоров’я, 2000. – С. 294-300. 

4. Лукач Е.В. Проблеми ЛОР-онкології в Україні 
[Текст] / Е.В. Лукач // IX з’їзд оториноларингологів 
України: Тези доповідей. – Київ, 2000. – С. 272-273. 

0,0%

16,1%

51,6%

32,3%

0,0%

64,5%

25,8%

9,7%

0%

20%

40%

60%

80%

Негативна Слабка Помірна Висока

ПРГ з метастазами ПРГ без метастазів 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2016  25 

5. Проценко С.А. Поиски путей индивидуализации про-
тивоопухолевой терапии / С.А. Проценко // Практиче-
ская онкология. – 2007. – Т. 8, № 4. – С. 173-181. 

6. Рак в Україні, 2008-2009. Захворюваність, смерт-
ність, показники діяльності онкологічної служби / 
Під ред. проф. І.Б. Щепотіна // Бюлетень націона-
льного канцер-реєстру України. – Видання № 11. – 
К., 2010. – 111 с. 

7. Соловьев М.М. Рак слизистой оболочки полости 
рта и языка (резервы улучшения результатов лече-
ния) / М. М. Соловьев // Практическая онкология – 
2003. – Т. 4, № 1. – C. 31-37. 

8. Тактические подходы к лечению регионарных ме-
тастазов у больных раком гортани, гортаноглотки, 
слизистой оболочки полости рта и ротоглотки / 
А.А. Айдарбекова, В.Л. Любаев, С.И. Ткачев [и др.] 
// Соврем. онкол. – 2006. – Т.8, №3. – С. 110-115. 

9. Alcohol drinking in never users of tobacco, cigarette 
smoking in never drinkers, and the risk of head and 
neck cancer: pooled analysis in the International Head 
and Neck Cancer Epidemiology Consortium / M. Ha-
shibe, P. Brennan, S. Benhamou [et al.] // J. Natl Can-
cer Inst. – 2007. – Vol. 99, № 10. – Р. 777-789. 

10. Biological markers and prognosis in recurrent oral can-
cer after salvage surgery / I. M. Agra, A. L. Carvalho, 
C. A. Pinto [et al.] // Arch otolaryngol head neck. – 
2008. – Vol. 134, № 7. – Р. 743-749. 

11. Boscolo-Rizzo P. Carcinoma metastatic to cervical lymph 
nodes from an occult primary tumor: the outcome after 
combined-modality therapy / P. Boscolo-Rizzo, A. Gava, 
M. C. Da Mosto // Ann surg oncol. – 2007. – Vol. 14, № 
5. – Р. 1575-1582. 

12. Cardesa A. Pathology of the Head and Neck / A. Car-
desa, P.J. Slootweg. - Berlin: Springer, 2006. – 316 р. 

13. Cell cycle dysregulation in oral cancer / R. Todd, P.W. 
Hinds, K. Munger [et al.] // Crit rev oral biol med. – 
2002. – Vol. 13, № 1. – Р. 51-61. 

14. Choi S. Molecular pathogenesis of oral squamous cell 
carcinoma: implications for therapy / S. Choi, J. N. 
Myers // Dent res. – 2008. – Vol. 87, № 1. – Р. 14-32. 

15. Correlations of oral tongue cancer invasion with matrix 
metalloproteinases (MMPs) and vascular endothelial 
growth factor (VEGF) expression / S.H. Kim, N.H. 
Cho, K. Kim [et al.] // J. Surg. Oncol. – 2006. – Vol. 
93, № 4. – Р. 330-337. 

16. Da Mosto M. C. Pattern of lymph node metastases in 
squamous cell carcinoma of the tonsil: implication for 
selective neck dissection / M. C. Da Mosto, F. Zanetti, 
P. Boscolo-Rizzo // Oral oncol. – 2009. – Vol. 45, № 3. 
– Р. 212-217. 

17. Daisuke Sano. Metastasis of squamous cell carcinoma 
of the oral tongue / Daisuke Sano, Jeffrey N. Myers // 
Cancer metastasis rev. – 2007. – Vol. 26, № 3-4. – Р. 
645-662. 

18. Expressions of matrix metalloproteinases in early-stage 
oral squamous cell carcinoma as predictive indicators 
for tumor metastases and prognosis / Akihiro Kataya-
ma, Nobuyuki Bandoh, Kan Kishibe [et al.] // Clinical 
cancer research. – 2004. – Vol. 10. – Р. 634–640. 

19. Metastatic tumours to the oral cavity – pathogenesis 
and analysis of 673 cases / A. Hirshberg, A. Shnaider-
man-Shapiro, I. Kaplan [et al.] // Oral oncol. – 2008. – 
Vol. 44, № 8. – Р. 743-752. 

20. Perez-Ordonez B. Molecular biology of squamous cell 
carcinoma of the head and neck / B. Perez-Ordonez, M. 
Beauchemin, R. C. Jordan [et al.] // J. Clin. pathol. – 
2006. Vol.59. - Р. 445-453. 

21. Petersen P. E. Global policy for improvement of oral 
health in the 21st century – implications to oral health 
research of World Health Assembly 2007, World 
Health Organization // Community dentistry and oral 
epidemiology. – 2009. – Vol. 37, № 1. – Р. 1-8. 

22. Predictive value of histopathologic parameters in early 
squamous cell carcinoma of oral tongue / H. Keski-
Säntti, T. Atula, J. Tikka [et al.] // Oral oncol. – 2007. – 
Vol. 43, № 10. – Р. 1007-1013. 

23. World Health Organization of tumours. pathology and 
genetics of head and neck tumours / L. Barnes, J. 
Eveson, P. Richard [et al.]. – Lyon, France: IARC 
Press, 2005. – 430 p. 

 
 

References 

 

1. Anichkov NM. New in the study of metastasis of ma-
lignant tumors. Pathology. 2006;(3):4-12. Russian. 

2. Gladilina IA, Shabanov MA, Nechushkin MI. Modern 
approaches to the treatment of cancer of the oropha-
rynx. Prakticheskaia onkologiia. 2003;4(1):45 -50. 
Russian 

3. Zabolotny D.I. Malignant tumors of the pharynx. In: 
Handbook of oncology. Shalimov SA, Grinevich UA, 
Myasoedov DV, editors. Kiev: Zdorovya; 2000. P. 294-
300. Russian 

4. Lukach EV. Problems of ENT oncology in Ukraine. 
Proceedings of The IX congress of Ukrainian Otola-
ryngologists. Kyiv; 2000. P.272-3. Ukrainian. 

5. Protsenko SA. Searching ways individualization of an-
ticancer therapy. Prakticheskaia onkologiia. 
2007;8(4):173-81. Russian. 

6. Schepotіna IB. Cancer in Ukraine, 2008 - 2009. Mor-
bidity, mortality, cancer service performance. In: Na-
tional Cancer Registry of Ukraine. Edition 11. Kiev; 
2010. 111 p. Ukrainian. 

7. Soloviev MM. Cancer of the oral mucosa and tongue 
(reserves to improve the results of treatment). Prakti-
cheskaia onkologiia. 2003;4(1):31-7. Russian. 

8. Aydarbekova AA, Luba VL, Tkachev SI. Tactical ap-
proaches to treating regional metastases in patients with 
cancer of the larynx, hypopharynx, oral cavity and oro-
pharynx. Sovremennaia onkologiia. 2006;8(3):110-5. 
Russian. 

9. Hashibe M, Brennan P, Benhamou S, Castellsague X, 
Chen C, Curado MP, Dal Maso L, Daudt AW, Fabia-
nova E, Fernandez L, Wünsch-Filho V, Franceschi S, 
Hayes RB, Herrero R, Koifman S, La Vecchia C, Laza-
rus P, Levi F, Mates D, Matos E, Menezes A, Muscat J, 
Eluf-Neto J, Olshan AF, Rudnai P, Schwartz SM, 
Smith E, Sturgis EM, Szeszenia-Dabrowska N, Tala-
mini R, Wei Q, Winn DM, Zaridze D, Zatonski W, 
Zhang ZF, Berthiller J, Boffetta P. Alcohol drinking in 
never users of tobacco, cigarette smoking in never 
drinkers, and the risk of head and neck cancer: pooled 
analysis in the International Head and Neck Cancer Ep-
idemiology Consortium. J Natl Cancer Inst. 2007 May 
16;99(10):777-89. Erratum in: J Natl Cancer Inst. 2008 
Feb 6;100(3):225. Fernandez, Leticia [added]. 

10. Agra IM, Carvalho AL, Pinto CA, Martins EP, Filho 
JG, Soares FA, Kowalski LP. Biological markers and 
prognosis in recurrent oral cancer after salvage surgery. 



 

26  Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2016 

Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2008 
Jul;134(7):743-9. doi:10.1001/archotol.134.7.743. 

11. Boscolo-Rizzo P, Gava A, Da Mosto MC. Carcinoma 
metastatic to cervical lymph nodes from an occult pri-
mary tumor: the outcome after combined-modality 
therapy. Ann Surg Oncol. 2007 May;14(5):1575-82 

12. Cardesa A, Slootweg PJ. Pathology of the Head and 
Neck. Berlin: Springer; 2006. 316 р. 

13. Todd R, Hinds PW, Munger K, Rustgi AK, Opitz OG, Su-
liman Y, Wong DT. Cell cycle dysregulation in oral cancer. 
Crit Rev Oral Biol Med. 2002;13(1):51-61. Review. 

14. Choi S, Myers JN. Molecular pathogenesis of oral 
squamous cell carcinoma: implications for therapy. J 
Dent Res. 2008 Jan;87(1):14-32. Review. Erratum in: J 
Dent Res. 2008 Feb;87(2):191. 

15. Kim SH, Cho NH, Kim K, Lee JS, Koo BS, Kim JH, 
Chang JH, Choi EC. Correlations of oral tongue cancer 
invasion with matrix metalloproteinases (MMPs) and 
vascular endothelial growth factor (VEGF) expression. 
J Surg Oncol. 2006 Mar 15;93(4):330-7. 

16. Da Mosto MC, Zanetti F, Boscolo-Rizzo P. Pattern of 
lymph node metastases in squamous cell carcinoma of the 
tonsil: implication for selective neck dissection. Oral Oncol. 
2009 Mar;45(3):212-7. doi: 10.1016/j.oraloncology.2008.05.004. 

17. Sano D, Myers JN. Metastasis of squamous cell carci-
noma of the oral tongue. Cancer Metastasis Rev. 2007 
Dec;26(3-4):645-62. Review. 

18. Katayama A, Bandoh N, Kishibe K, Takahara M, Ogino 
T, Nonaka S, Harabuchi Y. Expressions of matrix metal-
loproteinases in early-stage oral squamous cell carcino-
ma as predictive indicators for tumor metastases and 
prognosis. Clin Cancer Res. 2004 Jan 15;10(2):634-40. 

19. Hirshberg A, Shnaiderman-Shapiro A, Kaplan I, Berger 
R. Metastatic tumours to the oral cavity - pathogenesis 
and analysis of 673 cases. Oral Oncol. 2008 
Aug;44(8):743-52. 

20. Perez-Ordoñez B, Beauchemin M, Jordan RC. Molecu-
lar biology of squamous cell carcinoma of the head and 
neck. J Clin Pathol. 2006 May;59(5):445-53. Review. 

21. Petersen PE. Global policy for improvement of oral 
health in the 21st century--implications to oral health 
research of World Health Assembly 2007, World 
Health Organization. Community Dent Oral Epidemiol. 
2009 Feb;37(1):1-8. doi: 10.1111/j.1600-
0528.2008.00448.x. 

22. Keski-Säntti H, Atula T, Tikka J, Hollmén J, Mäkitie 
AA, Leivo I. Predictive value of histopathologic para-
meters in early squamous cell carcinoma of oral ton-
gue. Oral Oncol. 2007 Nov;43(10):1007-13. 

23. Barnes L. Pathology and genetics of head and neck tu-
mours. International Academy of Pathology; World 
Health Organization; International Agency for Re-
search on Cancer. Lyon : IARC Press, 2005. 

 

Надійшла до редакції 11.01.16. 

© Д.В. Березнюк, О.В. Ковтуненко, С.М. Тимчук, 2016 

 

 

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ МАТРИЧНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ 1 И 9 В 
ОПУХОЛЯХ У БОЛЬНЫХ ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ РОТОВОЙ ЧАСТИ ГЛОТКИ 

Березнюк Д.В., Ковтуненко А.В.,  Тымчук С.Н. (Днепропетровск) 

А н н о т а ц и я  

Для многих злокачественных новообразований было отмечено повышение уровня протеолитической ак-
тивности матричных металлопротеиназ, которая коррелировала с интенсивностью процессов инвазии и мета-
стазирования. Появляются данные, которые свидетельствуют о том, что важную роль в регуляции роста и диф-
ференцировки опухолевых и нормальных клеток играют тканевые ингибиторы металлопротеиназы. И те и дру-
гие рассматриваются как биологические маркеры прогноза. 

Цель исследования: изучить уровень экспрессии маркеров тканевой инвазии ММП1 и ММП9 в плоско-
клеточных раках у больных раком ротовой части глотки для определения связи между уровнем экспрессии и 
регионарным метастазированием в лимфатические узлы шеи. 

Материалы и методы: в исследовании проанализированы результаты обследования и лечения 309 
больных раком ротовой части глотки, которые проходили лечение в ЛОР-онкологическом отделении Днепро-
петровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова в период с 2000 по 2008 гг. Установлено, что 
при первичном обращении пациентов, на ранние стадии – Т1-Т2 приходится всего 20,7% пациентов, на стадию 
Т3 – 47,9% и Т4 – 31,4%, несмотря на то, что опухоли ротовой части глотки легко визуализируются. Для прове-
дения иммуногистохимического исследования использовали формалин-фиксированные парафиновые блоки 
биопсийного материала плоскоклеточного рака ротовой части глотки, первичные поликлональные антитела к 
ММП1 (DakoCytomation) и ММП9 (DakoCytomation) и систему визуализации EnVision (DakoCytomation). Иден-
тификация реакций проводилась при помощи хромогена DAB. При оценке экспрессии маркеров ММП 1 и 9 
использовали полуколичественный цифровой визуальный анализ микрофотографий срезов в программе ImageJ 
(National Institutes of Health). Для статистического анализа использовались современные математические и ста-
тистические методы. Обработка полученных данных проводилась при помощи пакетов лицензионных программ 
статистического анализа Statistica v.6.1 (Statsoft Inc., США, ліцензионный №AJAR909E415822FA), Microsoft® 
Office Excel® 2007 (12.0.6514.5000) SP2 MSO (12.0.6425.1000), (США, лицензионный №89409-707-9902422-
65234) и «Биостатистика» (Москва, 1998). 
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Результаты исследований: При проведении исследования и сравнительного анализа экспрессии ММП1 
в группах ПРРЧГ с наличием метастазов в лимфатические узлы и без них полученные отличия не имели стати-
стической значимости (p>0,05) достоверной корреляционной связи между этими параметрами также не выявле-
но. При исследовании маркера ММП1 была подтверждена гипотеза об однородности распределения интенсив-
ности экспрессии в группах (w = −1.31), что говорит о невозможности использования маркера ММП1 для про-
гнозирования наличия метастазов в ПРРЧГ.  

При проведении исследования и сравнительного анализа экспрессии ММП9 в группах ПРРЧГ с наличи-
ем метастазов в лимфатические узлы и без них было определено, что в опухолях при возрастании показателя 
экспрессии ММП9 уменьшается вероятность наличия регионарных метастазов (в 3,7 раза), и, наоборот, возрас-
тает при уменьшении экспрессии, что позволяет использовать результаты исследования ММП9 для выявления и 
подтверждения скрытых метастазов в лимфатические узлы. Это позволяет утверждать о возможности использо-
вания маркера ММП9 для прогнозирования наличия метастазов в ПРРЧГ. 

Выводы: Прогностическое значение показателей экспрессии ММП9 относительно метастазирования оп-
ределенно наличием обратной корреляционной связи (r=-0,21; p<0,001-0,05), показана целесообразность иссле-
дования у больных плоскоклеточным раком ротовой части глотки.  Полученные результаты экспрессии маркера 
ММП1 не имели статистической значимости (p>0,05), что говорит о невозможности использования маркера для 
предсказания наличия метастазов у больных плоскоклеточным раком ротовой части глотки. 

 

 

PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF MATRIX METALLOPROTEINASES 1 AND 9 EXPRESSION IN 
SQUAMOUS CELL PHARYNGEAL CARCINOMA 

Bereznyuk D.V.,  Kovtunenko O.V., Timchuk S.N. (Dnepropetrovsk) 

A b s t r a c t  

For many malignancies raising the proteolytic activity of matrix metalloproteinases was observed, which 
correlated with the intensity of invasion and metastatic processes. There are data that suggest that an important role in 
regulating growth and differentiation of normal cells and tumor tissue inhibitors of metalloproteinase play. Both are 
regarded as biological markers of prognosis. 

Purpose: To study the expression level of tissue invasion markers MMP 1 and MMP9 in squamous cancers of 
the oropharynx to determine the relationship between the level of expression and regional metastasis to the lymph nodes 
in the neck. 

Materials and Methods: Results were analyzed in the study of examination and treatment of 309 patients with 
cancer of the oropharynx that it took place in the ENT-oncology department of the Dnepropetrovsk Regional Clinical 
Hospital Mechnikov in the period from 2000 to 2008 years. It was found that in the primary treatment of patients in the 
early stages T1-T2 there are only 20,7% (64 patients), and stage T3 – 47,9% (148 patients) and T4 – 31,4% (97 pa-
tients), although that the oropharynx tumor is easily visualized. For the immunohystochemical study using formalin-
fixed paraffin blocks biopsies of squamous cell carcinoma of the oropharynx, primary polyclonal antibodies to MMP1 
(DakoCytomation) and MMP9 (DakoCytomation) and EnVision visualization system (DakoCytomation). Identification 
of the reaction was carried out using the chromogen DAB. For evaluating the expression of markers of MMP 1 and 9 we 
used a semi-quantitative visual analysis of digital micrographs of sections in the program ImageJ (National Institutes of 
Health). Processing of the data was performed using the software package licensed statistical analysis Statistica v.6.1 
(Statsoft Inc., US, lіtsenzionny №AJAR909E415822FA), Microsoft® Office Excel® 2007 (12.0.6514.5000) SP2 MSO 
(12.0.6425.1000), (US license №89409-707-9902422-65234) and "Biostatistics" (Moscow, 1998). 

Results: The study and comparative analysis of the expression of MMP1 in group squamous cell pharyngeal 
carcinoma with and without lymph nodes metastases resulting differences were not statistically significant (p> 0,05) and 
reliable correlation between these parameters are not found. When MMP1 marker research hypothesis about uniform 
distribution of intensity of expression in groups confirmed (w = -1.31), which reflects the impossibility of using MMP1 
marker for predicting the presence of metastases in planocellular cancer of pharynx. 

The study and comparative analysis of the expression of MMP 9 determined that high tumor MMP9 expression 
decreases the likelihood of regional metastases (3.7 times), and, conversely, decreased MMP9 expression increases this 
risk. That allows the use of MMP9 research results for the detection and confirmation of occult metastases in lymph 
nodes. This makes it possible to affirm the appropriateness of using MMP9 marker for prediction of the presence of 
metastases in squamous cell pharyngeal carcinoma. 

Conclusions: Prognostic value of indexes of expression of MMP9 in relation to an innidiation certainly by the 
presence of cross-correlation feed-back (r=-0,21; p<0,001-0,05), research expedience is rotined for squamous cell 
pharyngeal carcinoma patient.  

The results of expression of marker of MMP1 did not have statistical meaningfulness (p>0,05), that shows 
impossibility of the use as a prediction marker of squamous cell pharyngeal carcinoma metastases. 


