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Рак верхньощелепної пазухи (ВЩП) 
займає 75-80% серед злоякісних пухлин 
навколоносових пазух, та 1-2% – серед усіх 
локалізацій раку [14]. Згідно даних канцер-
реєстру України за 2013 р. (уточнена інфо-
рмація), рак верхньощелепної пазухи вхо-
дить до десяти найбільш розповсюджених 
злоякісних новоутворень у популяції. За 
даними ВООЗ [15], захворюваність на рак 
верхньощелепної пазухи в світі складає 
1:200 тис. населення. Більше половини ви-
падків реєструється у занедбаних (ІІІ-ІV) 
стадіях. Особливістю злоякісних пухлин 
цієї локалізації є пізнє звертання пацієнтів 
(Т3-Т4) внаслідок відсутності больового си-
ндрому та незначних клінічних проявів, що 
викликає необхідність великого об’єму хі-
рургічного втручання і призводить до знач-
ного спотворювання рис обличчя та інвалі-
дизації пацієнта.  

За даними канцер-реєстру України, 
захворюваність на рак верхньощелепної 
пазухи складає 0,7 на 100 тис. населення, у 
Дніпропетровській області за останні 5 ро-
ків (2011-2016 рр.) реєструється 20-25 випа-
дків вперше виявленого рака верхньощеле-
пної пазухи на рік [18]. 

При тому, що ділянки верхньощелеп-
ної пазухи займають відносно малий ана-
томічний простір, вони є місцем похо-
дження гістологічно різних груп пухлин. 
До них відносяться новоутворення з епіте-
лію слизової оболонки, залоз, м’яких тка-
нин, кісток, гематолімфоїдних клітин і 
одонтогенного апарату. Багато пухлин 
схожі на ті, що є і в інших ділянках голови 

та шиї (наприклад, плоскоклітинний рак). 
Згідно гістологічної класифікації пухлин 
носової порожнини та навколоносових си-
нусів ВООЗ (WHO histological classification 
of tumours of the nasal cavity and paranasal 
sinuses), плоскоклітинний рак (ПР) відно-
ситься до злоякісних пухлин епітеліально-
го походження (malignant epithelial 
tumours) і підрозділяється на підгрупи: ти-
повий ПР та особливі морфологічні варіан-
ти (базалоїдний, аденосквамозний, папіля-
рний та ін.) [14, 16, 17]. 

Сімейство матриксних металопротеі-
наз (ММP) представляє собою більше ніж 
20 секретуючих чи зв’язаних з поверхнею 
клітини цинк-залежних ендопептидаз, здат-
них руйнувати позаклітинний фібрилярно-
молекулярний матрикс та базальні мембра-
ни, активність яких регулюється тканинни-
ми інгібіторами матриксних металопротеі-
наз (TIMP) [1, 2]. В залежності від структу-
рно-функціональних особливостей та суб-
стратної специфічності ММР, виділяють 
декілька їх підсімейств: колагенази широко-
го спектру дії (ММР-1, 8, 13), желатинази 
[3] чи специфічні колагенази колагену IV 
типа (ММР-2 и 9) [4], стромелізини (ММР-3 
и 10) [5], матрилізини (ММР-7, ММР-26) та 
ММР мембранного типу [6]. Відомо декіль-
ка механізмів регуляції активності ММР в 
тканинах, які працюють на різних рівнях, в 
тому числі на рівні транскрипції генів клі-
тин-продуцентів ММР, на рівні активації 
ММР-проферментів та гальмування тка-
нинними інгібіторами активних металопро-
теіназ. Пригнічуючий механізм TIMP поля-
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гає в тому, що вони в еквімолярному спів-
відношенні зв’язуються з каталітичним сай-
том активного ферменту ММР, запобігаючи 
його активності, а також з карбоксильним 
кінцем ММР-проферменту, запобігаючи 
його активації. Таким чином, ММР та 
TIMP, взаємодіючи, грають важливу роль в 
підтриманні балансу позаклітинного волок-
нисто-молекулярного матриксу органів.  

В останні десятиліття з’явились пуб-
лікації про наявність експресії ММР та 
TIMP клітинами типового плоскоклітинного 
раку (ПР) верхньощелепної пазухи [7, 8]. 
Враховуючи фізіологічні функції ММР, 
експресію цих ферментів в пухлині асоцію-
вали з інвазивним ростом пухлинних клітин 
в навколишню тканину, з їх проникненням в 
кісткову тканину та з метастазуванням ти-
пового плоскоклітинного раку [9, 10]. Тим 
не менше, значення різних рівнів експресії 
цих ферментів клітинами пухлини та навко-
лишніх тканин вивчено недостатньо. 

Мета роботи: Дослідити прогности-
чне значення рівнів експресії ММР-9 та 
TIMP-1 у якості маркерів кісткової інвазії 
пухлини у хворих на плоскоклітинний рак 
верхньощелепної пазухи. 

 

Матеріали та методи дослідження 
Було проведено комплексне клініко-

морфологічне дослідження з патогістологі-
чним та імуногістохімічним дослідженням 
біоптатів плоскоклітинного раку верхньо-
щелепної пазухи, отриманих у 103 хворих 
на рак верхньощелепної пазухи II-IV cт.  
(T2-4N0-3M0) другої клінічної групи, які про-
ходили обстеження, отримували хірургічне 
лікування різними методами та спостеріга-
лись в ЛОР-онкологічному відділенні Дніп-
ропетровської обласної клінічної лікарні ім. 
І.І. Мечникова в період з 2011 по 2016 рр. 

Серед обстежених хворих було 66 чо-
ловіків та 37 жінок віком від 20 до 85 років 
(середній вік – 55,97 (13,83) (M (SD)) років) 
(табл. 1). Типовий плоскоклітинний рак 
спостерігався у 91 (88,35 %) пацієнта, у ре-
шти 12 (11,65 %) виявлено атипові форми: 
аденосквамозний рак – у 4 (3,88 %) пацієн-
тів, базалоїдний рак – у 4 (3,88 %), верете-
ноклітинний – у 2 (1,94 %), верукозна кар-
цинома – у 2 (1,94 %). Гістологічно високо-
диференційований рак діагностовано у 13 
(12,62 %) пацієнтів, помірно диференційо-
ваний – у 52 (50,49 %), низькодиференційо-
ваний – у 38 (36,89 %). 

Таблиця 1 
Загальна характеристика обстежених хворих  

на плоскоклітинний рак верхньощелепної пазухи 

Показники Усі обстежені ПР з інвазією ПР без інвазії Розбіжності між 
групами* 

Кількість хворих, n (%) 103 (100 %) 71 (68,93 %) 32 (31,07) - 
Стать, n (%) 
жінки 37 (35,92) 25 (35,21) 12 (37,5) р=0,823 чоловіки 66 (64,08) 46 (64,79) 20 (62,5) 
Середній вік, М (SD) 55,97 (13,83) 56,72 (13,38) 53,96 (15,05) р=0,388 
Морфологічні варіанти пухлин, n (%) 
типовий ПР 91 (88,35) 61 (85,92) 30 (93,75) 

р=0,059 
аденосквамозний рак 4 (3,88) 4 (5,63) 0 
базалоїдний рак 4 (3,88) 4 (5,63) 0 
веретеноклітинний рак 2 (1,94) 2 (2,82) 0 
верукозна карцинома 2 (1,94) 0 2 (6,25) 
Ступінь диференціювання пухлини, n (%) 
високий 13 (12,62) 8 (11,27) 5 (15,625) 

р=0,011 помірний 52 (50,49) 30 (42,25) 22 (68,75) 
низький 38 (36,89) 33 (46,48) 5 (15,625) 
Наявність ороговіння пухлини, n (%) 
без ороговіння 62 (60,19) 38 (53,52) 24 (75,0) р=0,039 з ороговінням 41 (39,81) 33 (46,48) 8 (25,0) 

 
Примітка: * - розбіжності між групами для кількісних ознак за t критерієм Ст’юдента, для якісних – 

за критерієм χ2 Пірсона. 
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Пацієнти були розподілені на 2 групи 
в залежності від наявності кісткової інвазії: 
група хворих на ПР з інвазією (n=71 
(68,93 %)) та група порівняння – ПР без 
інвазії (32 (31,07 %)). Групи достовірно не 
відрізнялись за загальними характеристи-
ками: за віком, статтю, морфологічними 
варіантами раку (р>0,05) (табл. 1). 

Групи хворих на ПР з інвазією та без 
неї достовірно відрізнялись (p<0,05) за та-
кими клінічними характеристиками, як сту-
пінь диференціювання пухлини (у хворих 
на ПР без інвазії переважав помірний сту-
пінь диференціювання пухлини, у хворих з 
інвазією – низький) та ороговінням пухлини 
– у групі без інвазії частка хворих з орого-
вінням (25,0 %) була суттєво нижчою 
(р=0,039) порівняно з групою хворих на ПР 
з інвазією (46,48 %). 

Первинний біопсійний матеріал хворих 
з діагнозом ПР ВЩП занурювався в 10% 
розчин нейтрального забуференого формалі-
ну на 24 години з метою фіксації клітинних 
структур. Після фіксації та проводки в спир-
тах за стандартною методикою, матеріал 
заливався в парафін. Парафінові зрізи тов-
щиною 4-6 мкм, отримані на мікротомі 
Microm HM-340, були депарафінізовані та 
пофарбовані гематоксиліном-еозином. Світ-

лова мікроскопія проводилась з використан-
ням мікроскопу «Leika DLM-E» (США), 
об’єктивами ×10, ×20, ×40, ×100 для оцінки 
ступеня диференціації ПР ВЩП, наявності 
достатньої кількості матеріалу та його якості 
для проведення подальшого ІГХ досліджен-
ня на базі морфологічного відділу діагности-
чного центра ООО «Аптеки медичної акаде-
мії», м. Дніпро. Парафінові блоки та скельця 
пацієнтів були взяті з архіву КЗ «Дніпропет-
ровське обласне патологоанатомічне бюро». 

Гістологічні зрізи товщиною 4-6 мкм 
наносили на адгезивні предметні скельця 
Super Frost Plus, після депарафінізації та 
регідратації зрізів проводили температурне 
демаскування антигенів – heat induction of 
epitope retrieval (зрізи були розташовані в 
цитратному буфері з рН 6.0 та підігрівались 
у автоклаві при температурі +121°С протя-
гом 8 хв.) та пригнічували активність ендо-
генної пероксидази 3 % розчином перекиси 
водню протягом 20 хв. Далі проводили ін-
кубацію зрізів з первинними антитілами у 
вологих камерах при температурі 23-250С 
протягом 30 хв. В якості первинних антитіл 
використовувався клон матриксної метало-
протеінази 9 типу ММР-9, інгібітор матрик-
сних металопротеіназ 1 ТІМР-1 (Termo 
Scientific, США). 

 
Панель первинних антитіл 

Антитіло Клон Титр Виробник 
ММР-9 
ТІМР-1 

клон IIA5 
клон 102D1 

1:50 
1:50 

Termo Scientific 
Termo Scientific 

 
 
Рівень експресії імуногістохімічних 

маркерів пухлинними клітинами та глибину 
інвазії пухлинних клітин визначали із засто-
суванням фотоцифрової морфометрії. Для 
кількісної оцінки рівня експресії MMP-9 та 
ТІМР-1 в кожному спостереженні плоскок-
літинного раку верхньощелепної пазухи 
мікропрепарати з відповідною імунопози-
тивною реакцією фотографували цифровою 
фотокамерою «Canon IOS D30» (Японія) в 
мікроскопі DMLS («Leica», США), кількісні 
та якісні показники експресії маркерів ви-
вчались як мінімум на 8-10 випадково виб-
раних полях зору мікроскопа гістологічних 
зрізів при збільшенні ×100, ×200, ×400, 

×1000. Після підрахунку 300 гістологічно 
ідентифікованих об’єктів (ядер чи клітин), 
обчислювались показники експресії по ре-
зультатам всіх вивчених ділянок із застосу-
ванням медичної програми обробки цифро-
вих зображень Image J. В плагіні Colour 
Deconvolution cell counter цієї програми у 
вбудованій схемі аналізу «гематокси-
лін+DAB» по рівню DAB-зафарбовування 
визначався рівень експресії відповідних 
імуногістохімічних маркерів. Інтенсивність 
експресії досліджуваних маркерів градую-
вались кількісно в умовних одиницях опти-
чної щільності (ум. од. ОЩ) від 0 (білий) до 
255 (чорний) та розбивались на 4 категорії: 
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негативна реакція – 0-20 ум. од. ОЩ; низь-
кий рівень експресії – 21-50 ум. од. ОЩ; 
помірний рівень експресії – 51-100 ум. од. 
ОЩ; високий рівень експресії – більше 100 
ум. од. ОЩ. Для морфометричного вимірю-
вання площі, яку займали MMP-9 та ТІМР-
1-імунопозитивні клітини в цифрових іму-
ногістохімічних зображеннях плоскоклі-
тинного раку верхньощелепної пазухи, з 
використанням програми Image J визнача-
лась сумарна площа експресії кожного мар-
кера, яка представляла собою відсоткове 
співвідношення числа пікселів імунопози-
тивного цифрового зображення відповідно-
го маркера до загального числа пікселів в 
зображенні, вираженому в %. 

Статистична обробка проводилась за 
допомогою програмного забезпечення 
STATISTICA 6.1 (StatSoftInc., серійній № 
AGAR909E415822FA). ROC-аналіз та побу-
дова ROC-кривих здійснювалась у програ-
мному пакеті MedCalc Statistical Software 
trial version 17.4 (MedCalc Software bvba, 
Ostend, Belgium; https://www.medcalc.org; 
2017). 

При статистичному аналізі результатів 
дослідження розраховувалися відносні (%) 
та середні величини, представлені у вигляді 
середнього арифметичного та стандартного 
відхилення М (SD)). Порівняння якісних 
показників здійснювалось за критерієм Хі-
квадрат (χ2) Пірсона (в тому числі з поправ-
кою Йейтса на безперервність для малих 
частот, значення показника, близьких до 0 
або 100); кількісних – за критерієм 
Ст’юдента (t) при умові нормального роз-
поділу. 

Міру асоціації між категоріальними 
змінними визначали за допомогою V-
критерію Крамера – Cramer’s V (варіюється 
від 0 – повна відсутність зв’язку до 1 – мак-
симально сильний зв’язок). Оцінка зв’язків 
між ознаками проводилась за допомогою 
коефіцієнту рангової кореляції Спірмена 
(ρ), який у діапазоні 0,75≤|ρ|<1,0 вказував на 
сильний кореляційний зв’язок, у діапазоні 
0,25≤|ρ|<0,75 – на зв’язок середньої сили 
(помірну кореляцію), у діапазоні 
0,0<|ρ|<0,25 – на слабкий кореляційний 
зв’язок. Критичне значення рівня статисти-
чної значимості (p) приймалося <5 % 
(р<0,05) (Реброва О.Ю. Статистический 

анализ медицинских данных. Применение 
пакета прикладных программ STATISTICA 
/ О.Ю. Реброва. – М.: Медиа-Сфера, 2006. – 
312 с.). 

 
Результати та їх обговорення 
Аналіз цитоплазматичної експресії 

ММР-9 в плоскоклітинному раку верхньо-
щелепної пазухи (табл. 2) показав негативну 
імуногістохімічну реакцію лише у 4 випад-
ках (3,88 %), які були зафіксовані у хворих 
на ПР без інвазивного росту. У всіх обсте-
жених хворих з ПР ВЩП експресію ММР-9 
було виявлено в 96,12 % випадків. При цьо-
му в більшості спостережень відзначалось 
сильне або помірної інтенсивності забарв-
лення, з дифузним розподілом клітин у пух-
линній паренхімі (рис. 1). 

У хворих з інвазивним ростом пухли-
ни визначено переважно помірний (84,51 %) 
та високий рівень експресії ММР-9 
(11,27 %), загалом 68 випадків (95,78 %). У 
хворих на ПР без інвазії переважала слабка 
(37,5 %) та помірна (46,88 %) цитоплазма-
тична експресія ММР-9 (разом 84,38 %) 
(р<0,001). Отже, у хворих з інвазією ПР 
ступінь експресії ММР-9 був суттєво ви-
щим, ніж серед пацієнтів з безінвазивними 
новоутвореннями (р<0,001). 

Оцінка інтенсивності асоціації між 
ступенем експресії ММР-9 та наявністю 
інвазії ПР за критерієм Крамера (V=0,55) та 
ранговим коефіцієнтом кореляції Спірмена 
(ρ=0,52; р<0,001) свідчить про наявність 
прямого, середньої сили взаємозв’язку для 
даної пари ознак. Отже, чим вищий рівень 
експресії ММР-9, тим більша ймовірність 
інвазивного росту пухлин. 

Це підтверджується також розрахун-
ком відношення шансів (ВШ, OR) із 95 % 
довірчим інтервалом (95% ДІ). Відношення 
шансів, яке дорівнює 1, означає, що неспри-
ятливий результат може статися в обох по-
рівнюваних групах з однаковою ймовірніс-
тю. Чим більше відношення шансів, тим 
ймовірніше поява несприятливої події. Ре-
зультати оцінки відношення шансів показа-
ли, що ймовірність інвазивного росту пух-
лин при високій експресії ММР-9 у 32,0 
рази вища, ніж серед пухлин з слабкою екс-
пресією (ВШ=32,0; 95% ДІ (2,81 - 364,80); 
р=0,005). Приймаючи це до уваги, ми мо-
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жемо зробити висновок, що експресія ММР-
9 відіграє важливу роль у несприятливому 

перебігу ПР ВЩП з інвазивним ростом пух-
лин. 

 
Таблиця 2 

Показники експресії ММР-9 та ТІМР-1 у обстежених хворих  
на плоскоклітинний рак верхньощелепної пазухи 

Показники Усі обстежені 
n=103 

ПР з інвазією 
n=71 

ПР без інвазії 
n=32 

Розбіжності між 
групами*  

Експресія ММР-9, n (%) 
відсутня 4 (3,88) 0 4 (12,5) 

р<0,001 слабка 15 (14,56) 3 (4,22) 12 (37,5) 
помірна 75 (72,82) 60 (84,51) 15 (46,88) 
висока 9 (8,74) 8 (11,27) 1 (3,13) 
Експресія ТІМР-1, n (%) 
відсутня 13 (12,62) 12 (16,90) 1 (3,13) 

р<0,001 слабка 79 (76,70) 58 (81,69) 21 (65,63) 
помірна 10 (9,71) 1 (1,41) 9 (28,13) 
висока 1 (0,97) 0 1 (3,13) 

 
Примітка. * - розбіжності між групами за критерієм χ2 Пірсона. 

   
 
Підвищений рівень MMP при плоскок-

літинному раку ВЩП грає важливу роль в 
зростанні цієї пухлини, в пухлинному ангіо-
генезі, інвазії та деструкції. Клітини плоско-
клітинного раку, секретуючи ММР, розщеп-
люють колаген IV типу, який є основним 
компонентом базальних мембран слизової 
оболонки верхньощелепної пазухи, прони-
кають до позаклітинного матриксу та мігру-
ють до кісткової стінки, що приводить до 
інвазивного поширення пухлини в кістковій 
стінці та прогресуванню захворювання.  

У нашому дослідженні було проведе-
но аналіз експресії інгібітора матриксних 
металлопротеіназ ТІМР-1 у клітинах ПРГ за 
допомогою фотоцифрової морфометрії (рис. 
2). При оцінці імуногістохімічної реакції з 
інгібіторами матриксних металопротеіназ 
ТІМР-1 враховувалось коричневе забарв-
лення цитоплазми клітин різного ступеня 
інтенсивності. Також незалежно від інтен-
сивності реакції, визначався відсоток клітин 
зі специфічною реакцією до загальної кіль-
кості пухлин, що були оцінені. Негативною 
вважалась експресія при забарвленні 0-10 % 
клітин, позитивною – при специфічному 
цитоплазматичному забарвленні більше 
10% клітин. 

При дослідженні експресії TIMP-1 у 
злоякісних клітинах 103 пацієнтів з ПР 
ВЩП встановлено, що у 90 (87,38 %) хво-

рих визначався інвазивний ріст пухлини, у 
13 (12,62 %) він був відсутнім (табл. 2).  

При оцінці проведеного аналізу іму-
ногістохімічної реакції TIMP-1, високий 
рівень експресії TIMP-1 встановлено в 1 
випадку плоскоклітинного раку ВЩП без 
інвазії та він не спостерігався у хворих з 
інвазією; помірний рівень експресії цього 
ферменту встановлено у 1 (1,4%) хворого на 
плоскоклітинний рак ВЩП з інвазивним 
ростом пухлини та у 9 (28,13 %) хворих без 
інвазії; низький рівень експресії TIMP-1 – у 
58 (81,69 %) та 21 (65,63 %), відповідно. 

При визначення експресії ТІМР-1 у 
більшості спостережень (83,1 % у групі ПР 
з інвазією та 93,73 % – у групі без інвазії) 
відзначалось слабке або помірної інтенсив-
ності забарвлення з дифузним розподілом 
клітин у пухлинній паренхімі. Розбіжності 
між групами з інвазією та без неї при роз-
поділі імуногістохімічної реакції (р<0,001) 
обумовлені меншою часткою зразків без 
експресії ТІМР-1 у хворих на ПР без інвазії, 
що може мати випадковий характер і потре-
бує подальшого дослідження. 

Між силою експресії ТІМР-1 та наяв-
ністю інвазивного росту визначено зворот-
ній зв’язок середньої сили (коефіцієнт коре-
ляції Спірмена ρ=-0,42; р<0,001), що вказує 
на асоціацію збільшення експресії ТІМР-1 у 
обстежених хворих зі зниженою інвазію 
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пухлин ПР ВЩП. Однак цьому не отримано 
підтвердження при аналізі шансових відно-
шень, оскільки не виявлено достовірних 
показників ВШ щодо ймовірності появи 
інвазії в залежності від сили експресії 

ТІМР-1 (р>0,05). Отже, щодо закономірнос-
тей впливу ТІМР-1 на інвазію пухлин ПР 
ВЩП, не отримано переконливих доказів 
напряму та сили впливу, що потребує дода-
ткового дослідження. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. а) Помірна (++) цитоплазматична експресія ММР-9 в «ракових перлинах» та клітинах навко-

ло, ІГХ метод, додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра (×400). б) Сильна (+++) цитоплазматична 
експресія ММР-9 в тяжах та гніздах пухлини, ІГХ метод, додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра 
(×400). 

 

 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. а) Слабка (+) цитоплазматична експресія ТІМР-1 ПР ВЩП, ІГХ метод, додаткове забарвлен-

ня гематоксиліном Майєра (×400). б) Помірна (++) цитоплазматична експресія ТІМР-1 ПР ВЩП, ІГХ ме-
тод, додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра (×400). 

 
 
 
Відповідно до поставлених задач, бу-

ло проаналізовано експресію ММР-9 та 
ТІМР-1 у пухлинах з різним клінічним пе-
ребігом (табл. 3).  

При аналізі експресії ММР-9 та ТІМР-
1 в ПР ВЩП в залежності від ступеню ди-
ференціювання пухлини встановлено певні 
тенденції, які полягали у зменшенні показ-
ників реакції з ММР-9 серед високо дифе-
ренційованих пухлин (коефіцієнт рангової 
кореляції Спірмена між ступенем диферен-
ціювання пухлини та ступенем експресії 

маркера ρ=-0,23; р<0,05) та збільшенні реа-
кції ТІМР-1 серед високо диференційованих 
пухлин (ρ=0,28; р<0,05). З ороговінням пух-
лини у обох маркерів кореляційних зв’язків 
не виявлено, однак визначено певну асоціа-
цію цього процесу з ММР-9: у пухлин без 
ороговіння, у порівнянні з ороговівшими 
пухлинами, більша частка слабкого прояву 
експресії (табл. 3). 

Не отримано достовірного рангового 
кореляційного зв’язку між морфологічним 
варіантом ПР та MMP-9, тоді як для ТІМР-1 
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виявлено зв’язок (ρ=0,25; р<0,05) і просте-
жуються чіткі розбіжності у збільшення 

частки слабкої експресії для типових форм 
ПР ВЩП, порівняно з атиповими (р<0,001). 

 
 

Таблиця 3 
Розподіл ступеню експресії ММР-9 та ТІМР-1 у обстежених хворих  

в залежності від диференціювання, ороговіння та морфологічних варіантів пухлини 

Показник 
Експресія маркера Розбіжності 

та зв’язки 
між групами* відсутня слабка помірна висока 

ММР-9 
Ступінь диференціювання пухлини, n (% від загальної кількості) 
високий (n=13) 2 (1,94 %) 0 (0 %) 11 (10,68 %) 0 (0 %) р=0,009 

V=0,28 помірний (n=52) 2 (1,94 %) 13 (12,62 %) 32 (31,07 %) 5 (4,85 %) 
низький (n=38) 0 (0 %) 2 (1,94 %) 32 (31,07 %) 4 (3,88 %) 
Морфологічний варіант пухлини, n (%від загальної кількості) 
типовий ПР (n=91) 2 (1,94 %) 15 (14,56 %) 69 (66,99 %) 5 (4,85 %) р<0,001 

V=0,42 атиповий ПР (n=12) 2 (1,94 %) 0 (0 %) 6 (5,83 %) 4 (3,88 %) 
Ороговіння пухлини, n (%від загальної кількості) 
без ороговіння (n=62) 2 (1,94 %) 15 (14,56 %) 40 (38,83 %) 5 (4,85 %) р=0,009 

V=0,34 з ороговінням (n=41) 2 (1,94 %) 0 (0 %) 35 (33,98 %) 4 (3,88 %) 
ТІМР-1 
Ступінь диференціювання пухлини, n (%від загальної кількості) 
високий (n=13) 0 (0%) 10 (9,71%) 3 (2,91%) 0 (0%) р=0,028 

V=0,26 помірний (n=52) 4 (3,88%) 40 (38,83%) 7 (6,80%) 1 (0,97%) 
низький (n=38) 9 (8,74%) 29 (28,16%) 0 (0%) 0 (0%) 
Морфологічний варіант пухлини, n (%від загальної кількості) 
типовий ПР (n=91) 7 (6,8%) 75 (72,82%) 8 (7,77%) 1 (0,97%) р<0,001 

V=0,43 атиповий ПР (n=12) 6 (5,83%) 4 (3,88%) 2 (1,94%) 0 (0%) 
Ороговіння пухлини, n (%від загальної кількості) 
без ороговіння (n=62) 11 (10,68 %) 43 (41,75 %) 7 (6,80%) 1 (0,97%) р=0,145 

V=0,23 з ороговінням (n=41) 2 (1,94 %) 36 (34,95 %) 3 (2,91 %) 0 (0%) 
 
Примітка. * - розбіжності між групами за критерієм χ2 Пірсона, асоціативні зв’язки за V-критерієм 

Крамера (Cramer’s V). 
 

 
Деякі автори вказують, що висока 

експресія ММР та ТIМП в тканині ПР ВЩП 
може бути також обумовлена взаємодією 
пухлинних кліток з позаклітинним матрик-
сом пухлини. Є дані, що акумуляцію позак-
літинного матриксу спостерігають у 90% 
ПР ВЩП, і в ньому беруть участь ММР-1, 2, 
9 і 13, а також TIMP-1 і 2. Ремодулювання 
позаклітинного матриксу ПР ВЩП зазвичай 
асоціюється з прогресією пухлини та зрос-
танням її метастатичного потенціалу. 

Порівняльний аналіз рівнів експресії 
ММР-9 та TIMP-1 (табл. 4) показав, що по-
мірний рівень експресії ММР-9 клітинами 
плоскоклітинного раку верхньощелепної 
пазухи відмічався переважно у хворих з 
низьким рівнем експресії TIMP-1 в цих же 

типах пухлин (61,17 % хворих із загального 
числа обстежених; V=0,40; р<0,001 за кри-
терієм χ2 Пірсона). Це пояснюється резуль-
татами досліджень, проведених протягом 
останнього десятиліття, які показали, що 
ММР грають ключову роль в процесах ангі-
огенезу, швидкого росту, інвазії та метаста-
зування плоскоклітинного раку верхньоще-
лепної пазухи.  

На підтвердження цього проведений 
ранговий аналіз показав наявність зворот-
нього зв’язку середньої сили між ступенем 
експресії ММР-9 та ТІМР-1 серед усіх об-
стежених хворих на плоскоклітинний рак 
верхньощелепної пазухи (ρ=-0,56; р<0,001), 
в групі з інвазією ПР (ρ=-0,33; р<0,01), в 
групі без інвазії (ρ=-0,65; р<0,001). 
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Таблиця 4 
Зв’язок експресії ММР-9 та ТІМР-1 у обстежених хворих на плоскоклітинний рак  

верхньощелепної пазухи, n (%) 

Ступінь експресії  
маркера 

Відсутня 
n=4 (3,88% ) 

Слабка 
n=15 (14,56% ) 

Помірна 
n=75 (72,82 %) 

Висока 
n=9 (8,74 %) 

Розбіжності  
та зв’язки  

між групами*  
ММР-9 

Т
ІМ

Р-
1 

Відсутня 
n=13 (12,62 %) 

0 
(0,00 %) 

0 
(0,00 %) 

11 
10,68% 

2 
(1,94 %) 

р<0,001 
V=0,40 

Слабка  
n=79 (76,70 %) 

1 
(0,97 %) 

8 
(7,77 %) 

63 
61,17% 

7 
(6,80 %) 

Помірна 
 n=10 (9,71 %) 

3 
(2,91 %) 

6 
(5,83 %) 

1 
0,97% 

0 
(0,00 %) 

Висока  
n=1 (0,97 %) 

0 
(0,00 %) 

1 
(0,97 %) 

0 
0,00% 

0 
(0,00 %) 

 
Примітка: * - розбіжності між групами за критерієм χ2 Пірсона, асоціативні зв’язки за V-критерієм 

Крамера (Cramer’s V). 
 
 
Ефективність ММР-9 та TIMP-1 у 

якості маркерів кісткової інвазії пухлини у 
хворих на плоскоклітинний рак верхньоще-
лепної пазухи оцінювалась за допомогою 
ROC-аналізу (ROC Analysis, ROC – Receiver 
Operating Characteristic) на підставі стандар-
тних операційних характеристик: чутливос-
ті (sensitivity), специфічності (specifity), ін-
тегральної характеристики – площі під 
ROC-кривою (area under ROC curve – AUC), 
яка показує залежність кількості правильно 
класифікованих випадків до кількості не-
правильно класифікованих випадків. Площа 
під кривою (AUC) є мірою того, наскільки 
добре маркер може розрізняти дві групи 

(ПР з інвазією та ПР без інвазії). Якщо пло-
ща під кривою знаходиться у межах 0,9-1, 
то прогностична здатність маркеру вважа-
ється відмінною, якщо у межах 0,8-0,9 – 
дуже доброю, у межах 0,7-0,8 – доброю, у 
межах 0,6-0,7 – середньою, у межах 0,5-0,6 
– незадовільною, а значення 0,5 та нижче 
вказує на непридатність методу [Šimundić 
A-M. Measures of Diagnostic Accuracy: Basic 
Definitions // EJIFCC. 2009 Jan; 19(4): 203-
211]. 

Результати оцінки використання екс-
пресії ММР-9 та TIMP-1 у якості предикто-
рів прогнозування кісткової інвазії наведено 
у табл. 5 та на рис. 3-5. 

 
 

Таблиця 5 
Операційні характеристики ефективності прогнозування кісткової інвазії  

за допомогою рівнів експресії ММР-9 та TIMP-1 

Показники ММР-9 TIMP-1 

Чутливість, % 95,77 98,59 

Специфічність, % 50,00 31,25 

AUC 0,778 0,693 

Стандартна похибка AUC 0,0443 0,0427 

95 % ДІ AUC 0,685 - 0,854 0,595 - 0,781 

Рівень значущості р <0,0001 <0,0001 

Якісна оцінка прогностичності маркеру добра середня 

Різниця між AUC 0,0841 (95 % ДІ 0,00300 - 0,165); р=0,0421 
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В обох маркерів при достатньо неви-
соких рівнях специфічності (50,00 % у 
ММР-9 та 31,25 % – у TIMP-1) визначено 
достатньо великі рівні чутливості (95,77 % 
та 98,59 %, відповідно).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рис. 3. ROC крива використання експресії 

ММР-9 у якості предиктору прогнозування кістко-
вої інвазії. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 4. ROC крива використання експресії 

TIMP-1 у якості предиктору прогнозування кістко-
вої інвазії. 

 
Висока чутливість ММР-9 та TIMP-1 

вказує на те, що експресія цих маркерів до-
статньо точно визначить пацієнтів, у яких 
наявна кісткова інвазія, оскільки практично 

не дасть хибно негативних результатів. Не-
висока специфічність на практиці є менш 
принциповою характеристикою, ніж чутли-
вість, оскільки це вказує на можливість діа-
гностувати у пацієнта кісткову інвазію при 
її відсутності (хибно позитивні результати), 
що менш критично для лікувальної тактики, 
ніж своєчасне не виявлення кісткової інвазії 
при її наявності. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 5. Результати порівняння ROC-кривих 
досліджуваних маркерів прогнозування кісткової 
інвазії ММР-9 та TIMP-1. 

 
 
З проаналізованих маркерів більш ви-

сокі операційні характеристики у ММР-9 – 
чутливість 95,77 %; AUC=0,778 (р<0,0001), 
за загальноприйнятою класифікацією площі 
під кривою, оцінку прогностичності марке-
ру у якості предиктору кісткової інвазії мо-
жна вважати доброю (рис. 3). Прогностична 
інформативність TIMP-1 середня: незважа-
ючи на трохи більшу чутливість 98,59 % 
площа під ROC кривою складає лише 
AUC=0,693 (р<0,0001) (рис. 4).  

Парне порівняння ROC кривих між 
собою (рис. 5) показало наявність суттєвих 
розбіжностей між ними (р=0,0421) та підт-
вердило кращі операційні характеристики 
та прогностичні можливості ММР-9. 

 
Висновки 
У хворих з наявністю кісткової інвазії 

та деструкцією кісткової тканини відмічався 
переважно помірний та високий рівень екс-
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пресії ММР-9 (95,78 %) на відміну від хво-
рих без інвазії, у яких достовірно (р<0,001) 
переважала слабка та помірна цитоплазма-
тична реакція (84,38 %). У більшості дослі-
джених хворих (86,41 %) відзначався слаб-
кий та помірний рівень експресії ТІМР-1. 

За даними відношення шансів та ко-
реляційного аналізу визначено, що більш 
високий рівень експресії ММР-9 асоціюєть-
ся з більшою ймовірність інвазивного росту 
пухлин, тоді як для ТІМР-1 не отримано 
переконливих доказів щодо його асоціатив-
них зв’язків з інвазивним ростом. 

Встановлено, що помірний рівень 
експресії ММР-9 клітинами плоскоклітин-

ного раку ВЩП асоціюється з низьким 
рівнем експресії TIMP-1 (V=0,40; 
р<0,001), а між ступенем експресії ММР-9 
та ТІМР-1 спостерігається зворотній 
зв’язок середньої сили (ρ=-0,56; р<0,001), 
що свідчить про ключову роль ММР-9 в 
процесі інвазії. 

ММР-9 має достовірно вище 
(р=0,0421) прогностичне значення у якості 
предиктору прогнозування кісткової інвазії 
порівняно з TIMP-1 та має добру 
(AUC=0,778; р<0,0001) інформативність у 
якості маркеру кісткової інвазії пухлини у 
хворих на плоскоклітинний рак верхньоще-
лепної пазухи. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКСПРЕССИИ МАРКЕРОВ КОСТНОЙ 
ИНВАЗИИ У БОЛЬНЫХ ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ 

Ковтуненко А.В., Тымчук С.Н., Бакаев А.А. (Днепр) 

А н н о т а ц и я   

Актуальность: нас заинтересовала физиологическая функция матриксных металлопротеиназ 
(ММР) и тканевых ингибиторов матриксных металлопротеиназ (TIMP-1), экспрессия которых в опухоли 
ассоциируется с инвазивным ростом опухолевых клеток в окружающую ткань, с их внедрением в костную 
ткань и с метастазированием типичного плоскоклитин-ного рака. Тем не менее, значение различных уров-
ней экспрессии этих ферментов клетками опухоли и окружающих тканей изучено недостаточно. 

Цель работы: Исследовать прогностическое значение уровней экспрессии ММР-9 и TIMP-1 в ка-
честве маркеров костной инвазии опухоли у больных плоскоклеточным раком (ПР) верхнечелюстной 
пазухи (ВЧП). 

Материалы и методы: Было проведено комплексное клинико-морфологическое исследование у 
103 больных раком верхнечелюстной пазухи II-IV ст. (T2-4N0-3M0) 2-й клинической группы (66 мужчин и 
37 женщин в возрасте от 20 до 85 лет). Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от наличия 
костной инвазии: группа больных ПР с инвазией (n=71 (68,93%)); и группа сравнения – ПР без инвазии (32 
(31,07%)). Пациентам выполнялась компьютерная томография околоносовых пазух, изучались уровень 
экспрессии иммуногистохимических маркеров опухолевыми клетками и глубина инвазии опухолевых 
клеток для оценки уровня экспрессии MMP-9 и ТИМР-1 в каждом наблюдении плоскоклеточного рака 
верхнечелюстной пазухи. Полученные результаты сравнивались с клиническими данными, полученными 
во время операции. 

Результаты и их обсуждение: Установлено прогностическую значимость показателей уровня экс-
прессии ММР-9 и TIMP-1 относительно процессов инвазии у больных раком ВЧП. Высокая чувствитель-
ность ММР-9 и TIMP-1 указывает на то, что определение уровня экспрессии этих маркеров позволяет 
достаточно точно выявлять пациентов, у которых имеется костная инвазия, поскольку этот метод практи-
чески не дает ложно отрицательных результатов. Невысокая специфичность на практике является менее 
принципиальной характеристикой, чем чувствительность, поскольку это указывает на возможность диаг-
ностировать у пациента костную инвазию при ее отсутствии (ложноположительные результаты), что ме-
нее критично для лечебной тактики, чем несвоевременное выявление костной инвазии при ее наличии. Из 
проанализированных маркеров более высокие характеристики получены у ММР-9: чувствительность – 
95,77%; AUC=0,778 (р<0,0001), по общепринятой классификации площади под кривой, отметку прогно-
стичности маркера в качестве предикторов костной инвазии можно считать хорошей. Прогностическая 
информативность TIMP-1 оказалась средней: несмотря на несколько большую чувствительность (98,59%) 
площадь под ROC кривой составляет лишь AUC=0,693 (р<0,0001). Парное сравнение ROC кривых между 
собой показало наличие существенных различий между ними (р=0,0421) и подтвердило лучшие операци-
онные характеристики и прогностические возможности ММР-9. 

Выводы: Установлено, что умеренный уровень экспрессии ММР-9 клетками плосклоклеточного ра-
ка верхнечелюстной пазухи ассоциируется с низким уровнем экспрессии TIMP-1 (V=0,40; р<0,001), а ме-
жду степенью экспрессии ММР-9 и ТИМР-1 наблюдается средней силы обратная связь (ρ=-0,56; р<0,001), 
что свидетельствует о ключевой роли ММР-9 в процессе инвазии. 

Ключевые слова: рак верхнечелюстной пазухи, костная инвазия, уровень экспрессии ММР-9 и 
TIMP-1. 
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IN PATIENTS WITH SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE MAXILLARY SINUS 
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A b s t r a c t  

Actuality:  We became interested in the physiological function of MMP and TIMP-1, the expression of 
these enzymes in the tumor was associated with invasive growth of tumor cells in surrounding tissue, their inva-
sion into the bone tissue and metastasis of typical squamous cell carcinoma (SCC). However, the value of differ-
ent levels of expression of these enzymes by tumor cells and surrounding tissues is studied poorly. 

Aim: To investigate prognostic significance of expression levels of MMR-9 and TIMP-1 as markers of 
bone tumor invasion in patients with squamous cell carcinoma of the maxillary sinus. 

Materials and methods: There was conducted a complex clinical-morphological study of 103 patients with 
maxillary sinus carcinoma II-IV stage (T2-4N0-3M0) of the second clinical group (66 men and 37 women) aged 20-
85 years. Patients were divided into two groups depending on the presence of bone invasion: a group of SSC pa-
tients with invasion – n=71 (68.93%); and the group of comparison, patients without SSC invasion – 32 (31.07%). 
To assess the level of expression of MMP-9 and TIMP-1 in each observation of squamous cell carcinoma of the 
maxillary sinus, CT of paranasal sinuses of the nose, expression level of immunohistochemical markers by tumor 
cells and depth of invasion of tumor cells was used. The obtained results were compared with the clinical data 
obtained in the course of surgery. 

Results and discussion:  There was established prognostic value of indicators of expression of MMP-9 and 
TIMP-1, as for the processes of invasion in patients with cancer of the maxillary sinus. A high sensitivity of 
MMP-9 and TIMP-1 indicates that expression of these markers sufficiently accurately identifies patients with 
existing bone invasion, since it almost does not give false negative results. In practice a low specificity is a less 
principal characteristics than sensitivity, as it does not denote the possibility to diagnose bone invasion in the 
absence of the latter (false positive results); this being less critical for treatment policy than timely not detection of 
bone invasion in its presence. Of the analyzed markers, MMP-9 has the highest operating characteristics – sensi-
tivity of 95.77%; AUC=0,778 (p<0.0001), by the generally accepted classification of the area under the curve, the 
estimate of marker predictability as a predictor of bone invasion can be considered as good. Prognostic informa-
tivity of TIMP-1 is medium: despite a slightly greater sensitivity of 98.59%, area under the ROC curve is only 
AUC = 0,693 (p<0.0001) 

Paired comparison of ROC curves against each other showed presence of significant differences between 
them (p=0.0421) and confirmed the best operating characteristics and prognostic values of MMP-9. 

Conclusions: It was established that moderate level of expression of MMP-9 by cells of squamous cell 
carcinoma of the maxillary sinus is associated with a low level of expression of TIMP-1 (V=0,40; p<0.001), and 
between the degree of expression of MMP-9 and TIMP-1 is a feedback of average force (ρ=-0,56; p<0.001); this 
denotes  the key role of MMP-9 in the process of invasion. 

Keywords: maxillary sinus cancer, bone invasion, level of MMP-9 and TIMP-1 expression. 


