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Неходжкінські лімфоми (НХЛ) – група високозлоякісних захворювань лімфоїдної тканини. Вони залишаються серйозною
проблемою теоретичної та практичної онкології. Це гетерогенна та поліетіологічна
група злоякісних лімфопроліферативних
пухлин, які відрізняються за біологічними
властивостями, морфологічною будовою,
клінічними проявами, відповіддю на терапію та прогнозом. Актуальність проблеми
полягає в тому, що через погіршення екологічного стану відзначається тенденція до
зростання захворюваності населення України на неходжкінські лімфоми (НХЛ) і це
захворювання виникає у людей найбільш
активного та працездатного віку [2, 3, 5, 6,
7].
Протягом останніх двох десятиліть
захворюваність на цей вид раку у світі зросла більш ніж у 1,5 рази. За даними Національного канцер-реєстру України у 2011 р.
захворюваність на НХЛ становила 5,2 на
100 тис. населення [4].
Неходжкінські злоякісні лімфоми
(НХЛ) займають п’яте місце серед злоякісних пухлин після раку молочної і передміхурової залоз, легень та товстого кишечника
і відносяться до пухлин, смертність від яких
у всьому світі невпинно зростає [2].
Питання діагностики, незважаючи на
порівняно невелику питому вагу, є найбільш важкими в онкології, і це обумовлено
анатомічним розташуванням глотки, прихованим перебігом пухлинного процесу, різнобічними клінічними проявами [1].
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В даний час розподіляються НХЛ за
ступенем злоякісності. Згідно з класифікацією REAL, виділено дві основні групи лімфом: високого ступеня (агресивні) і низького ступеня злоякісності (індолентні) [3, 5,
7, 8].
Лімфобластна лімфома входить в групу високого ступеня злоякісності, зустрічається у дорослих менше, ніж в 5 % від усіх
лімфом. Більшість (80 %) пухлин відноситься до Т-клітинних, а 20 % – до В-клітинних
[9]. Клінічними проявами захворювання є
ураження лімфатичної тканини, в першу
чергу лімфатичних вузлів, проте симптоми
можуть бути різними, що залежить як від
виду лімфоми, так і від індивідуальних особливостей хворого.
Враховуючи складність діагностики
та різнобічність клінічних проявів лімфоми
ротової частини глотки, приводимо наше
спостереження.
Хворий Б., 48 років, до отоларинголога звернувся зі скаргами на періодичне
утруднення дихання, ковтання, відчуття
наявності стороннього тіла в глотці, слабкість і схуднення. Пацієнт хворіє біля 2 років, до отоларинголога не звертався. Погіршення відмічає біля півроку, оглядався дільничним терапевтом. Після огляду отоларингологом пацієнт госпіталізований у
ЛОР-відділення обласної лікарні 02.12.2015
р. з приводу новоутворення ротової частини
глотки.
При поступленні стан хворого – задовільний. Шкірні покрови шиї не змінені, ліЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2016

мфовузли не пальпуються. Пульс – 78 уд. за
1 хв, АТ – 120/80 мм рт. ст. Дихання через
ніс – вільне, через рот – дещо утруднене.
При фарингоскопії слизова оболонка
була рожева. Ротова частина глотки виповнена пухлинним дольчатим рухомим утворенням. При пальцевому дослідженні пухлина зміщується в порожнину рота (рис. 1,
2), основа пухлини – верхній полюс лівого
піднебінного мигдалика, задня піднебінна
дужка і бокова стінка ротової частини глотки. Пухлина звисає до кореня язика.

ковтання, дихання, 03.12.2015 р. була проведена операція – видалення новоутворення
ротової частини глотки зліва. Операція виконана під інфільтраційною анестезією 0,25
% розчином лонгокаїну – 10,0 мл. Пухлина
видалена одним блоком з піднебінним мигдаликом у межах здорової слизової оболонки. Кровотеча – помірна, гемостаз – по ходу
операції. Перебіг післяопераційного періоду
– без особливостей (рис. 3).

Рис. 1. Загальний вигляд пухлини ротової
частини глотки.

Рис. 3. Макропрепарат. Видалена пухлина
ротової частини глотки зліва.

Рис. 4. Мікропрепарат. Дифузна неходжкінська лімфобластна лімфома.
Рис. 2. Загальний вигляд пухлини ротової
частини глотки при зміщенні в порожнину рота.

При непрямій ларингоскопії патології
з боку гортанної частини глотки, гортані не
виявлено.
Враховуючи наявність великих розмірів пухлинного утворення ротової частини
глотки зліва, що приводило до утруднення
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Аналіз крові: ер. – 4,4х1012 в/л; Нв –
135 г/л; L – 8,4х109 в/л; ШОЕ – 51 мм/год.
Глюкоза крові – 4,7 ммоль/л. RW – негативна. Група крові: В (ІІІ) Rh позитивна. Аналіз
крові – показники системи згортання: протромбіновий індекс – 93 %; активний час
декальцифікації – 48``; фібриноген плазми –
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2,6 г/л; фібриноген В +; протромбіновий час
– 16``. Аналіз сечі: питома вага – 1010; білок, цукор не виявлені; лейкоцити – 0-1 в
п/з. Кал на я/глистів – не виявлено.
ФГ ОГК № 819 від 27.11.2015 р. – в
нормі.
ПГЗ № 42690-99 від 08.12.2015 р. –
Дифузна неходжкінська лімфобластна лімфома (рис. 4).
На основі патогістологічного заключення визначено заключний діагноз – Ди-

фузна неходжкінська лімфобластна лімфома
ротової частини глотки зліва ІІ а ст. ІІ кл.
гр.
Для подальшого лікування хворий направлений до онкогематолога облонкодиспансеру.
Дифузна неходжкінська лімфобластна
лімфома ротової частини глотки є рідкісним
захворюванням і супроводжується різнобічними клінічними проявами. Про це необхідно знати практикуючим лікарям.
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