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Злоякісні пухлини носа і навколоносових пазух складають 0,2-0,8 % від усіх
злоякісних новоутворень людини. Серед
них плоскоклітинний рак (ПР) навколоносових пазух носа є одним з найбільш рідких
епітеліальних новоутворень і становить
близько 3 % від усіх злоякісних пухлин в
області голови та шиї. Рак верхньощелепної
пазухи (ВЩП) займає найбільшу частку
(60-70 %) серед злоякісних пухлин навколоносових пазух [18] та більше 90 % – серед
ракових захворювань голови і шиї [20].
Згідно гістологічної класифікації пухлин носової порожнини та навколоносових
синусів ВООЗ (WHO histological classification of tumours of the nasal cavity and paranasal sinuses), плоскоклітинний рак відноситься до злоякісних пухлин епітеліального
походження (malignant epithelial tumours) і
підрозділяється на підгрупи: типовий ПР та
особливі морфологічні варіанти (базалоїдний, аденосквамозний, папілярний та ін.) [7,
22, 23].
Щорічна захворюваність на рак верхньощелепної пазухи складає 0,5-1,0 випадків на 100 000 населення [15]. За даними
Канцер-реєстру України, стандартизований
за віком показник захворюваності на рак
носової порожнини, навколоносових пазух
та середнього вуха складає серед жінок 0,3
на 100 тис. населення, серед чоловіків – 0,9
на 100 тис. населення; кількість хворих на
обліку з даною групою патологічних станів
– 1590 осіб [1]. У Дніпропетровській області
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за останні 5 років (2011-2016 рр.) реєструється 20-25 випадків вперше виявленого
рака верхньощелепної пазухи на рік [11].
Більше половини випадків раку ВЩП
реєструється у занедбаних стадіях (ІІІ-ІV).
За даними американських дослідників, найбільша частка (64,3 %) випадків новоутворень верхньощелепної пазухи, що спостерігаються у клінічній практиці, представлені
ІV стадією захворювання [20]. Особливістю
злоякісних пухлин цієї локалізації є пізнє
звертання хворих (Т3-Т4) внаслідок відсутності больового синдрому та незначних
клінічних проявів, що викликає необхідність великого об’єму хірургічного втручання і призводить до значного спотворювання рис обличчя та інвалідизації пацієнта
[10, 20].
Складність анатомії, близькість очей,
мозку і черепно-мозкових нервів часто унеможливлюють повне хірургічне видалення
пухлини, що призводить до місцевого рецидиву, однієї з основних причин неефективності лікування хворих на рак ВЩП. За даними Dooley, Shah (2015), неефективність
лікування відмічається в цілому у 62 % хворих з місцевим рецидивом [10].
Виживаність при злоякісних новоутвореннях порожнини носа та навколоносових
пазух, за даними закордонних досліджень,
складає 50-54 % [14], за даними українських
вчених – 18,1 %: у чоловіків – 14,7 % і у жінок – 21,5 %, відповідно. Окрім статі, показник виживаності при злоякісних новоутвоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2017

реннях порожнини носа та навколоносових
пазух, залежить від віку пацієнтів, стадії захворювання та місця локалізації [3].
За даними американських дослідників,
при аналізі 854 випадків раку верхньощелепної пазухи було виявлено, що 5-річна хворобоспецифічна виживаність складає 23,4 %
та залежить від наявності віддаленого метастазування [20]. За даними бразильських
дослідників, загальний коефіцієнт 1-, 2- та
5-річної виживаності у хворих на рак ВЩП
склав, відповідно, 57,9 %, 44,8 % і 17,7 %
[19].
Наведені дані свідчать про необхідність пошуку нових інформативних методів
виявлення злоякісних новоутворень, вдосконалення методів діагностики і прогнозування їх розвитку. Канцерогенез – тривалий, багатоетапний процес, кожній стадії
якого відповідає свій набір білків та метаболітів. Багато з цих речовин можуть бути
використані у якості молекулярних маркерів формування, прогресії пухлини, локального її поширення, метастазування тощо. У
якості молекулярних маркерів, що лежать в
основі росту та розповсюдженості пухлин
ВЩП, можуть виступати циклооксигеназа-2
(СОХ-2) та маркер онкогенної трансформації р16INK4.
Нещодавно стало відомо про роль
COX-2 у розвитку низки злоякісних пухлин
людини, в тому числі рака товстої кишки,
молочної залози, шийки матки, легень, жовчного міхура, голови і шиї та ін. Експресія
СОХ-2 підвищується у клітинах злоякісних
пухлин, що призводить до пригнічення апоптозу, активації неоангіогенезу, зміни адгезивних характеристик пухлинних клітин і їх
стимуляції до інвазії [4].
Надлишкова експресія СОХ-2, що бере участь у клітинній проліферації через
синтез простагландину Е2 (PGE2), може
відігравати важливу роль у канцерогенезі та
інвазії пухлин носа і навколоносових пазух,
у трансформації від синоназальної інвертованої папіломи до плоскоклітинного раку
[8].
Японськими дослідниками було виявлено підвищену експресію СОХ-2 при різних захворюваннях верхньощелепної пазухи, в тому числі карциномі. Експресія СОХ2 корелювала з плоскоклітинною метаплазіЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2017

єю клітин і проліферацією епітеліальних
клітин [9].
До числа найбільш вивчених туморсупресорних генів відноситься р16INK4. Головний механізм його інактивації – гіперметиліювання його промоторної області, що
сприяє прогресії і метастазуванню новоутворення, і є надійним маркером негативного прогнозу. Експресія р16INK4 істотно
корелює з індексом проліферації пухлинних
клітин, але не з індексом апоптозу [6].
Супресор пухлин р16INK4 інгібує
CDK4/CDK6 активність через утворення
комплексу з циклінами D-типу (CCND).
Нещодавні дослідження показали, що
р16INK4 є молекулярним маркером для прогнозу високого ризику уражень ВІЛінфікованих та раку [16, 21].
На відміну від ПР орофарингеальної
ділянки, де розвиток папілом та базалоїдних
варіантів ПР пов’язують з вірусом папіломи
людини (ВПЛ), в ПР ВЩП вірусне навантаження та онкогенну трансформацію через
експресію маркеру р16INK4 здебільшого знаходять саме в типових незроговілих ПР, що
мають тісний зв’язок з диспластичним багатошаровим епітелієм через ушкодження
ВПЛ (койлоцитоз, хронічне запалення, дискератоз покривного багатошарового епітелію) [13].
Стадія захворювання, ступінь диференціювання та зроговілість пухлини, ушкодження вірусом папіломи людини та ін.
мають суттєве значення при визначенні
прогнозу захворювання ПР для пацієнта.
Незважаючи на велику кількість досліджень
щодо ролі молекулярних маркерів у патогенезі злоякісних новоутворень ВЩП, розуміння значення СОХ-2 та р16INK4 для прогнозування та перебігу плоскоклітинного
раку верхньощелепної пазухи все ще залишається недостатньо вивченим, що і обумовило актуальність проведеного дослідження.
Мета роботи: Дослідити інформативність маркера циклооксигенази-2 (СОХ-2)
та маркера онкогенної трансформації
р16INK4 щодо асоціації їх імуногістохімічних
характеристик з клінічним перебігом, морфологічними варіантами новоутворень та
вірусом папіломи людини у хворих на плоскоклітинний рак верхньощелепної пазухи.
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Матеріали та методи дослідження
Було проведено комплексне клінікоморфологічне дослідження з патогістологічним та імуногістохімічним дослідженням
біоптатів плоскоклітинного раку верхньощелепної пазухи 103 хворих на рак верхньощелепної пазухи II-IV cт. (T2-4N0-3M0)
другої клінічної групи, яким було проведено обстеження, застосовано різні методи
хірургічного лікування та які були під наглядом у ЛОР-онкологічному відділенні
Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова у період з 2011 по
2016 рр. Серед обстежених було 66 чоловіків та 37 жінок віком від 20 до 85 років, середній вік яких становив 55,97 років (95 %
ДІ 53,15-58,79).
Пацієнти були розподілені на групи в
залежності від того, чи проходив розвиток

ПР верхньощелепної пазухи на тлі папіломи
слизової оболонки ВЩП, чи ні. До групи
розвитку новоутворення на тлі папіломи
потрапили 22 пацієнта (21,36 %), середній
вік яких становив 55,32 років (95 % ДІ
49,18-61,46), до групи порівняння – 81 пацієнт (78,64 %), середній вік – 56,16 років
(95% ДІ 52,92-59,41). Достовірних розбіжностей за віком між групами не виявлено
(р>0,05). Групи також суттєво не відрізнялися за статтю (р>0,05) (в обох більшу частку складали чоловіки); морфологічними
варіантами раку (типовий плоскоклітинний
рак переважав в обох групах); ступенем
гістологічної диференціації пухлин (найменшу частку в обох групах займав гістологічно високодиференційований рак), що
дозволило їх коректно порівнювати між
собою (табл. 1).

Загальна характеристика обстежених хворих
на плоскоклітинний рак верхньощелепної пазухи
Показники

Всі обстежені

Таблиця 1

ПР ВЩП з розвитком ПР ВЩП з розвитком
на тлі папіломи
не на тлі папіломи
22 (21,36)
81 (78,64)

Кількість хворих, n (%)
103 (100)
Стать, n (%)
Жінки
37 (35,92)
Чоловіки
66 (64,08)
Морфологічні варіанти ПР, n (%)
типовий ПР
91 (88,35)
атипові форми, з них:
12 (11,65)
аденосквамозний рак
4 (33,33)
базалоїдний ПР
4 (33,33)
веретеноклітинно-подібний рак
2 (16,67)
верукозна карцинома
2 (16,67)
Ступінь гістологічної диференціації пухлини, n (%)
високий
13 (12,62)
помірний
52 (50,49)
низький
38 (36,89)
Наявність зроговілості пухлини, n (%)
незроговілий ПР
62 (60,19)
зроговілий ПР
41 (39,81)

р*
-

10 (45,45)
12 (54,55)

27 (33,33)
54 (66,67)

18 (81,81)
4 (18,18)
2 (50,0)
2 (50,0)
0
0

73 (90,12)
8 (9,88)
2 (25,0)
2 (25,0)
2 (25,0)
2 (25,0)

0
12 (54,55)
10 (45,45)

13 (16,05)
40 (49,38)
28 (34,57)

р=0,124

22 (100,0)
0

40 (49,38)
41 (50,62)

р<0,001

р=0,293
р=0,282
р=0,392

Примітка: * - достовірність розбіжностей між групами за критерієм χ2 Пірсона

У групі розвитку плоскоклітинного
раку ВЩП на тлі папіломи зустрічався лише незроговілий ПР, тоді як у групі порівняння практично з однаковою часткою зустрічається рак (р<0,001), як з ороговінням
(50,62 %), так і без нього (49,38 %).
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Первинний біопсійний матеріал хворих з діагнозом ПР ВЩП занурювався в
10 % розчин нейтрального забуференого
формаліну на 24 години з метою фіксації
клітинних структур. Після фіксації та проводки в спиртах за стандартною методикою,
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матеріал заливався в парафін. Парафінові
зрізи товщиною 4-6 мкм, отримані на мікротомі Microm HM-340, були депарафінізовані та пофарбовані гематоксиліномеозином. Світлова мікроскопія проводилась
з використанням мікроскопа «Leika DLME» (США), об’єктивами ×10, ×20, ×40, ×100
для оцінки ступеню диференціації ПР
ВЩП, наявності достатньої кількості матеріалу та його якості для проведення подальшого імуногістохімічного дослідження на
базі морфологічного відділу діагностичного
центра ООО «Аптеки медичної академії», м.
Дніпро. Парафінові блоки та скельця пацієнтів були взяті з архіву КЗ «Дніпропетровське обласне патологоанатомічне бюро».
Гістологічні зрізи товщиною 4-6 мкм
наносились на адгезивні предметні скельця
SuperFrost Plus, після депарафінізації та
регідратації зрізів проводилось температурне демаскування антигенів – heat іnductіon
of epіtope retrіeval (зрізи були розташовані в
цитратному буфері з рН 6,0 та підігрівались
у автоклаві при температурі +121°С протягом 8 хв.) та пригнічувалась активність ендогенної пероксидази 3 % розчином перекиси водню протягом 20 хв. Далі проводилась інкубація зрізів з первинними антитілами у вологих камерах при температурі 23250 С протягом 30 хв. В якості первинних
використовували клон циклооксигенази 2
COX-2 та маркер онкогенної трансформації
р16INK4 (TermoScientific, США)
Панель первинних антитіл
Антитіло
COX-2
р16INK4

Клон

Титр

клон sp21
1:100
клон DCS240 1:50

Виробник
Termo Scientific
Termo Scientific

Рівень експресії імуногістохімічних
маркерів пухлинними клітинами та глибина
інвазії пухлинних клітин визначалась фотоцифровою морфометрією. Для кількісної
оцінки рівня експресії COX-2 та р16INK4 в
кожному спостереженні плоскоклітинного
раку верхньощелепної пазухи мікропрепарати з відповідною імунопозитивною реакцією фотографувались цифровою фотокамерою «Canon IOS D30 » (Японія) в мікроскопі DMLS («Leica» Америка), кількісні та
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2017

якісні показники експресії маркерів вивчались як мінімум на 8-10 випадково обраних
полях зору мікроскопа гістологічних зрізів
при збільшенні ×100, ×200, ×400, ×1000.
Після підрахунку 300 гістологічно ідентифікованих об’єктів (ядер чи клітин) обчислювались показники експресії за результатами всіх вивчених ділянок із застосуванням медичної програми обробки цифрових
зображень Image J. В плагіні Colour Deconvolution cell counter цієї програми у вбудованій схемі аналізу «гематоксилін+DAB» за
рівнем DAB-зафарбовування визначався
рівень експресії відповідних імуногістохімічних маркерів. Інтенсивність експресії
досліджуваних маркерів градуювалась кількісно в умовних одиницях оптичної щільності (УООЩ) від 0 (білий) до 255 (чорний) та
розбивалась на 4 категорії: негативна реакція – 0-20 УООЩ; низький рівень експресії
– 21-50 УООЩ; помірний рівень експресії –
51-100 УООЩ; високий рівень експресії –
більше 100 УООЩ. Для морфометричного
вимірювання площі, яка займалася COX-2
та р16INK4-іммунопозитивними клітинами в
цифрових імуногістохімічних зображеннях
плоскоклітинного раку верхньощелепної
пазухи, з використанням програми Image J
визначали сумарну площу експресії кожного маркера, яка представляла собою відсоткове співвідношення числа пікселей імунопозитивного цифрового зображення відповідного маркера до загального числа пікселей в зображенні, вираженому в %.
Статистична обробку проводилась за
допомогою
програмного
забезпечення
STATISTICA 6.1 (StatSoft Inc., серійній
№ AGAR909E415822FA). ROC-аналіз та
побудова ROC-кривих здійснювалась у програмному пакеті MedCalc Statistical Software
trial version 17.4. (MedCalc Software bvba,
Ostend, Belgium; https://www.medcalc.org;
2017).
При статистичному аналізі результатів
дослідження розраховувались відносні (%) і
середні величини, представлені з 95 % довірчим інтервалом (ДІ). Порівняння якісних
показників здійснювалось за критерієм Хіквадрат (χ2) Пірсона (в тому числі з поправкою Йейтса на безперервність для малих
частот, значення показника, близьких до 0
або 100).
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Оцінка зв’язків між ознаками проводилась за допомогою коефіцієнту рангової
кореляції Спірмена (ρ) для порядкових та
числових змінних; V-критерію Крамера
(Cramer’s V) та фі-квадрату у таблицях 2x2
(φ) для оцінки асоціації між категоріальними змінними.
Обчислювались відношення шансів
(ВШ, OR – odds ratio) з 95 % довірчим інтервалом (95% ДІ). Чим більше було отримане відношення шансів, тим ймовірнішою
вважалася поява несприятливої події.
Для оцінки прогностичної здатності
молекулярних маркерів проводився ROCаналіз (ROC – Receiver Operating Characteristic) з розрахунком стандартних характеристик: чутливості (sensitivity), специфічно-

сті (specifity) та площі під ROC-кривою
(area under ROC curve – AUC).
Критичне значення рівня статистичної
значимості (p) для всіх видів аналізу приймалося <5 % (р<0,05) [5].
Результати та їх обговорення
При оцінці інформативності молекулярних маркерів, перспективності їх використання, враховується ступінь і характер його
зв'язку з певним пухлинним процесом. У
нашій роботі ми досліджували діагностичні
можливості СОХ-2 та р16INK4 прогнозувати
ймовірність розвитку плоскоклітинного раку
верхньощелепної пазухи у хворих з папіломами слизової оболонки ВЩП (табл. 2) та у
якості предикторів кісткової інвазії пухлини.
Таблиця 2

Оцінка можливостей прогнозу розвитку плоскоклітинного раку верхньощелепної пазухи
з папіломи слизової оболонки ВЩП за молекулярного маркерами СОХ-2 та р16INK4
(характеристики за даними ROC аналізу)
Біомаркер

Se

31,82
СОХ-2
Ступінь гістологічної диференціації пухлини
помірний
41,67
низький
80,00
Морфологічний варіант
типовий ПР
38,89
атиповий ПР
50,00
36,36
р16INK4
Ступінь гістологічної диференціації пухлини
помірний
100,00
низький
80,00
Морфологічний варіант
типовий ПР
33,33
атиповий ПР
50,00

Sр
AUC
показник (95 % ДІ)
98,77
0,631 (0,531 – 0,724)

р
0,0830

100,00
0

0,700 (0,557 – 0,819)
0,555 (0,386 – 0,716)

0,0414
0,6427

98,63
100,00
87,65

0,723 (0,619 – 0,811)
0,781 (0,460 – 0,959)
0,620 (0,519 – 0,714)

0,0014
0,0955
0,0308

25,00
100,00

0,625 (0,480 – 0,755)
0,900 (0,759 – 0,973)

0,0003
<0,0001

86,30
100,00

0,598 (0,490 – 0,700)
0,750 (0,428 – 0,945)

0,1055
0,0833

Примітки:
Se – Sensitivity – чутливість
Sр – Specificity – специфічність
AUC – Area Under Curve – площа під ROC-кривою

Аналіз цитоплазматичної
СОХ-2 в плоскоклітинному раку
щелепної пазухи показав наявну
тохімічну реакцію майже у всіх
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експресії
верхньоімуногісвипадках

(табл. 3), експресія була відсутня лише у 2
випадках (1,94 %), які були зафіксовані у
хворих з розвитком ПР ВЩП на тлі папіломи (9,09 %). Висока експресія СОХ-2 виявЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2017

лена у 8 (7,77 %) випадків серед усіх обстежених. У більшості спостережень відзначалось слабке (33,98 %) або помірної інтенси-

вності забарвлення (56,31 %), з дифузним
розподілом клітин у пухлинній паренхімі
(рис. 1).

Рис. 1.
а) слабка (+) експресія СОХ-2 епітеліальних тяжів з поодиноким підсиленням експресії (мозаіцизм),
ІГХ метод, додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра (×400);
б) помірна (++) рівномірна експресія СОХ-2 для порівняння, ІГХ метод, додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра (×400);
в) поодинокі епітеліальні клітини з високою експресією СОХ-2 (+++) між інших, де експресія СОХ2 утримується на помірному рівні, ІГХ метод, додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра (×400).

Найліпші характеристики отримано
для діагностичної здатності р16INK4 при низькому ступені гістологічної диференціації
пухлин: AUC=0,900 (95 % ДІ 0,759-0,973;
р<0,0001).
Треба відзначити, що в обох маркерів
при невисоких рівнях чутливості специфічності (31,82 % у СОХ-2 та 36,36 % у
р16INK4) достатньо великі частки істинно
негативних результатів (98,77 % та 87,65 %
відповідно). При оцінці стану пацієнтів
показник з високою чутливістю буде частіше давати істинні результати при наявності несприятливого результату, тоді як показник з високою специфічністю, як у нашому випадку – при наявності позитивного
результату, тобто відсутності новоутворення.
Визначено асоціативний та достовірний ранговий кореляційний зв’язок між
реакцією з молекулярним маркером
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2017

р16INK4 та наявністю папіломи (ρ=0,26;
р=0,008), ймовірність розвитку ПР ВЩП з
папіломами при змішаній реакції з онкосупресором р16INK4 вища, ніж при негативній
(відношення шансів ВШ=4,06; 95% ДІ
(1,36-12,09); р=0,012). Інтенсивність експресії СОХ-2 збільшується у хворих на ПР
ВЩП на тлі папіломи (V=0,55; ρ=0,21;
р=0,033). Досліджені молекулярні маркери
підходять для підтвердження виключення
розвитку ПР ВЩП з папілом (специфічність СОХ-2 – 98,77 %, р16INK4 – 87,65 %).
Парне порівняння ROC кривих досліджуваних молекулярних маркерів між собою показало відсутність суттєвих розбіжностей між ними (різниця між AUC –
0,0112; 95 % ДІ – 0,180-0,203; р=0,9085).
Це підтверджується також оцінкою
СОХ-2 та р16INK4 у якості маркерів кісткової інвазії пухлини у хворих на плоскоклітинний рак верхньощелепної пазухи.
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Показники експресії СОХ-2 у обстежених хворих
на плоскоклітинний рак верхньощелепної пазухи
Показники

Експресія СОХ-2
відсутня

слабка

помірна

висока

2
35
58
(1,94)
(33,98)
(56,31)
Розвиток ПР ВЩП на тлі папіломи, n (% від загальної кількості)
на тлі папіломи (n=22)
2 (9,09)
4 (18,18)
9 (40,91)

8
(7,77)
7 (31,82)

не на тлі папіломи (n=81)

49 (60,49)

1 (1,23)

Наявність кісткової інвазії, n (% від загальної кількості)
без інвазії (n=32)
0
17 (53,13)
14 (43,75)

1 (3,13)

з інвазією (n=71)

44 (61,97)

7 (9,86)

Морфологічний варіант пухлини, n (% від загальної кількості)
типовий ПР (n=91)
0
31 (34,07)
52 (57,14)

8 (8,79)

Усі обстежені (n=103)

атипові форми (n=12)

0

2 (2,82)

2 (16,67)

31 (38,27)

18 (25,35)

4 (33,33)

6 (50,0)

0

Ступінь гістологічної диференціації пухлини, n (% від загальної кількості)
низький (n=38)
2 (5,26)
12 (31,58)
21 (55,26)
3 (7,89)
помірний (n=52)
0
19 (36,54)
28 (53,85)
5 (9,62)
високий (n=13)

0

4 (30,77)

9 (69,23)

Наявність зроговілості пухлини, n (% від загальної кількості)
без ороговіння (n=62)
2 (3,23)
21 (33,87)
31 (50,0)
з ороговінням (n=41)

0

14 (34,15)

У хворих з розвитком плоскоклітинного раку ВЩП на тлі папіломи визначено
переважно помірний (40,91 %) та високий
(31,82 %) рівень експресії СОХ-2 на відміну
від групи порівняння, де переважала слабка
(38,27 %) та помірна (60,49%) цитоплазматична експресія (р<0,001).
Оцінка зв’язків між наявністю папіломи слизової оболонки ВЩП в анамнезі та
ступенем експресії циклооксигенази-2 за
критерієм Крамера (V=0,55) та ранговим
коефіцієнтом кореляції Спірмена (ρ=0,21;
р=0,033) показала наявність асоціації між
ними. Отже, плоскоклітинний рак ВЩП з
розвитком на тлі папіломи має більшу ймовірність високого рівню експресії СОХ-2.
Виявлено також асоціативні зв’язки
між ступенем експресії циклооксигенази-2
82

27 (65,85)

0
8 (12,90)
0

Таблиця 3

Розбіжності
та зв’язки між
групами
р<0,001
V=0,55
ρ=0,21
(р=0,033)
р=0,037
V=0,29
ρ=0,28
(р=0,004)
р=0,001
V=0,40
ρ=-0,03
(р=0,782)
р=0,504
V=0,16
ρ=-0,05
(р=0,583)
р=0,052
V=0,27
ρ=-0,10
(р=0,294)

та наявністю інвазії ПР (V=0,29; ρ=0,28,
р=0,004), що вказує на те, що вищий рівень
експресії СОХ-2, пов’язаний з більшою
ймовірністю інвазивного росту пухлин.
Так, частка помірної (61,97 %) і високої
(9,86 %) експресії СОХ-2 при наявності
кісткової інвазії достовірно
більша
(р=0,037) порівняно з хворими на ПР ВЩП
без кісткової інвазії (43,75 % та 3,13 %,
відповідно).
Виявлено асоціацію вищого ступеню
експресії СОХ-2 при типовому ПР з атиповими формами (р=0,001), що дозволяє зробити висновок наявності зв’язків експресії
циклооксигенази-2 при різних морфологічних варіантах новоутворень. Однак не виявлено асоціативних зав’язків та статистично
достовірних розбіжностей (р>0,05) показЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2017

ників експресії СОХ-2 за ступенем гістологічної диференціації пухлини і зроговілості
новоутворення.
При оцінці проведеного імуногістохімічного аналізу з онкосупресором р16INK4

негативна реакція встановлена у переважаючої більшості (82,52 %) обстежених, тоді
як у 18 хворих (17,48 %) визначено змішану
(ядерно-цитоплазматичну) реакцію окремих
клітин (табл. 4, рис. 2).

Рис. 2.
а) Негативна (0) реакція з онкосупресором р16INK4, ІГХ метод, додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра (×200).
б) Змішана ядерно-цитоплазматична реакція клітин епітелію р16INK4, ІГХ метод, додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра (×200).

Таблиця 4
Показники реакції з онкосупресором р16INK4 у обстежених хворих
на плоскоклітинний рак верхньощелепної пазухи
Показники
Усі обстежені (n=103)

Реакція з онкосупресором р16INK4
негативна
змішана
85 (82,52)
18 (17,48)

Розвиток ПР ВЩП на тлі папіломи, n (% від загальної кількості)
на тлі папіломи (n=22)
14 (63,64)
8 (36,36)
не на тлі папіломи (n=81)

71 (87,65)

Наявність кісткової інвазії, n (% від загальної кількості)
без інвазії (n=32)
24 (75,0)
з інвазією (n=71)

61 (85,92)

10 (12,35)
8 (25,0)
10 (14,08)

Морфологічний варіант пухлини, n (%від загальної кількості)
типовий ПР (n=91)
75 (82,42)
16 (17,58)
атипові форми (n=12)

10 (83,33)

16 (17,58)

Ступінь гістологічної диференціації пухлини, n (% від загальної кількості)
низький (n=38)
30 (78,95)
8 (21,05)
помірний (n=52)
42 (80,77)
10 (19,23)2
високий (n=13)
13 (100,0)
0
Наявність зроговілості пухлини, n (% від загальної кількості)
без ороговіння (n=62)
44 (70,97)
18 (29,03)
з ороговінням (n=41)

41 (100,0)
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0

Розбіжності та зв’язки
між групами
р=0,008*
φ=0,26
ρ=0,26 (р=0,008)
р=0,177*
φ=-0,13
ρ=-0,13 (р=0,180)
р=0,937*
φ=0,01
ρ=0,01 (р=0,938)
р=0,202*
φ=0,18
ρ=-0,01 (р=0,962)
р=0,0004*
φ=-0,37
ρ=-0,37 (р<0,001)
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Визначено розбіжності між групами за
реакцією з онкосупресором у хворих з розвитком ПР ВЩП на тлі папіломи та без неї
(р=0,008), з зроговілістю пухлини та без
ороговіння (р<0,001).
Між реакцією з молекулярним маркером р16INK4 та наявністю папіломи визначено асоціативний та достовірний ранговий
кореляційний зв’язок (ρ=0,26; р=0,008).
При ороговінні пухлини не спостерігалось реакції з онкосупресором р16INK4,
тоді як в групі хворих без ороговіння пухлини у 18 (29,03 %) осіб виявлено змішану
реакцію. Кореляційний аналіз показав наявність зворотного зв’язку середньої сили
(φ=-0,37; коефіцієнт кореляції Спірмена ρ=0,37; р<0,001), що вказує на асоціацію реакції з онкосупресором р16INK4 з відсутністю
зроговілості пухлини.
При аналізі реакції з онкосупресором
р16INK4 в залежності від кісткової інвазії не
встановлено специфічних закономірностей,
не виявлено суттєвих кореляційних зв’язків
та асоціації між групами (p>0,05), у більшості груп, так як і загалом у всіх досліджених
– змішана реакція з молекулярним маркером зустрічається у меншої частки обстежених.
Більша частина досліджених випадків
плоскоклітинного раку ВЩП продемонструвала негативну реакцію з маркером
р16INK4 як при різних морфологічних варіантах та ступенях гістологічної диференціації пухлини, так і загалом (82,52 %). Більшу
частку змішаної (ядерно-цитоплазматичної)
реакції окремих клітин з маркером р16INK4
визначено у пухлин без ороговіння
(р=0,0004; φ=-0,37).
Порівняльний аналіз рівнів експресії
СОХ-2 та реакції з онкосупресором р16INK4
(рис. 3) показав, що помірний рівень експресії СОХ-2 відмічався у переважної кількості хворих як з негативною, так і зі змішаною реакцією з р16INK4 (56,47 % та
55, 56 %, відповідно).
Однак відсутність експресії СОХ-2
при негативній реакції з онкосупресором та
більша частка високої експресії СОХ-2 у
хворих зі змішаною реакцією з р16INK4
(11,11 %) призводить до розбіжностей у
рівнях експресії з молекулярних маркерів
(р=0,014), що дає право стверджувати про
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наявність асоціативного зв’язку між СОХ-2
та реакцією з онкосупресором р16INK4
(φ=0,32).
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Рис. 3. Експресія СОХ-2 у обстежених хворих на плоскоклітинний рак верхньощелепної
пазухи в залежності від реакції з онкосупресором
р16INK4

Висновки
Враховуючи те, що новоутворення
верхньощелепної пазухи – агресивні пухлини, частіше діагностуються у розповсюджених стадіях, мають несприятливий загальний прогноз і невелику виживаність, постає
необхідність в розробці сучасних діагностичних підходів щодо виявлення захворювання на ранніх стадіях та прогнозування їх
перебігу за допомогою онкологічних молекулярних маркерів.
За даними проведеного аналізу визначено наявність асоціативного зв’язку між
СОХ-2 та реакцією з онкосупресором
р16INK4 (φ=0,32). Ймовірність розвитку ПР
ВЩП з папіломами пов’язана з реакцією з
онкосупресором р16INK4, тоді як ймовірність
інвазивного росту пухлин – з експресією
СОХ-2.
Визначено асоціативний та достовірний ранговий кореляційний зв’язок між
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реакцією з молекулярним маркером
р16INK4 та наявністю папіломи (ρ=0,26;
р=0,008), ймовірність розвитку ПР ВЩП з
папіломами при змішаній реакції з онкосупресором р16INK4 вища ніж при негативній
(відношення шансів ВШ=4,06; 95% ДІ (1,3612,09); р=0,012). Інтенсивність експресії
СОХ-2 збільшується у хвори на рак на тлі
папіломи (V=0,55; ρ=0,21; р=0,033). Досліджені молекулярні маркери підходять для
підтвердження виключення розвитку ПР
ВЩП з папілом (специфічність СОХ-2 –
98,77 %; р16INK4 – 87,65 %).
Оцінка прогностичної значимості
СОХ-2 та р16INK4 у якості маркерів кісткової
інвазії пухлини у хворих на плоскоклітинний
рак верхньощелепної пазухи показала достовірні здатності щодо кісткової інвазії для

СОХ-2 (Se=71,83; Sр=53,13; AUC=0,629
(95 % ДІ 0,528-0,722; р=0,0141)). Ймовірність інвазивного росту пухлин при помірній
та високій експресії СОХ-2 вища (V=0,29;
ρ=0,28, р=0,004), ніж серед пухлин з негативною реакцією та слабкою експресією молекулярного маркера (відношення шансів
ВШ=2,89; 95% ДІ (1,22-6,88); р=0,016).
Виявлено закономірність експресії
циклооксигенази-2 (СОХ-2) при різних
морфологічних варіантах новоутворень та
асоціацію вищого ступеню експресії при
типовому ПР, порівняно з атиповими формами (р=0,001). Виявлено асоціацію та наявність зворотного середньої сили зв’язку
реакції онкосупресора р16INK4 з відсутністю зроговілості пухлини (φ=-0,37; коефіцієнт кореляції Спірмена ρ=-0,37; р<0,001).
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АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ ОПУХОЛЕЙ ЦИКЛООКСИГЕНАЗЫ-2 И р16INK4
У БОЛЬНЫХ ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ
Ковтуненко А.В., Тымчук С.М., Бакаев А.А. (Днепр, Украина)
Аннотация
Актуальность: в литературе описаны данные, которые свидетельствуют о необходимости поиска новых информативных методов выявления злокачественных новообразований, совершенствования методов диагностики и
прогнозирования их развития с использованием молекулярных маркеров, лежащих в основе роста и распространенности опухолей. Значение различных уровней экспрессии ферментов клетками опухоли верхнечелюстной пазухи (ВЧП)
могут выступать циклооксигеназа-2 (СОХ-2) и маркер онкогенной трансформации р16INK4.
Цель работы: Исследовать информативность маркера циклооксигеназы-2 (СОХ-2) и маркера онкогенной
трансформации р16INK4, ассоциирования их иммуногистохимических характеристик с клиническим течением, морфологическими вариантами новообразований и вирусом папилломы человека у больных плоскоклеточным раком
верхнечелюстной пазухи.
Материалы и методы: Было проведено комплексное клинико-морфологическое обследование 103 больных
раком верхнечелюстной пазухи II-IV ст. (T2-4N0-3M0) второй клинической группы (66 мужчин и 37 женщин в возрасте
от 20 до 85 лет). Пациенты были подразделены на группы в зависимости от того, проходило развитие ПР верхнечелюстной пазухи на фоне папилломы слизистой ВЧП или нет. В группе развития плоскоклеточного рака ВЧП на фоне
папилломы встречался только неороговевающий ПР, тогда как в группе сравнения (р<0,001) практически с одинаковой долей встречается рак, как с ороговением (50,62%), так и без (49,38%). Применялась компьютерная томография
околоносовых пазух, изучался уровень экспрессии иммуногистохимических маркеров опухоли в каждом наблюдении
плоскоклеточного рака верхнечелюстной пазухи. Полученные результаты сравнивали с клиническими данными во
время операции.
Результаты исследований и их обсуждение: По данным проведенного анализа определено наличие ассоциативной связи между СОХ-2 и реакцией с онкосупресором р16INK4 (φ = 0,32).
Вероятность развития ПР ВЧП на фоне папилломатоза связана с реакцией с онкосупресором р16INK4, тогда
как вероятность инвазивного роста опухолей – с экспрессией СОХ-2.
Определена ассоциативная и достоверная ранговая корреляционная связь между реакцией с молекулярным
маркером р16INK4 и наличием папилломы (ρ=0,26; р=0,008), вероятность развития ПР ВЧП с папилломой при смешанной реакции с онкосупресором р16INK4 выше, чем при отрицательной (отношение шансов ВШ=4,06; 95% ДИ
(1,36-12,09), р=0,012). Интенсивность экспрессии СОХ-2 увеличивается с развитием новообразования на фоне папилломы (V=0,55; ρ=0,21; р=0,033). Исследованные молекулярные маркеры подходят для подтверждения исключения
развития ПР ВЧП с папилломой (специфичность СОХ-2 – 98,77%; р16INK4 – 87,65%).
Оценка прогностической значимости СОХ-2 и р16INK4 в качестве маркеров костной инвазии опухоли у больных плоскоклеточным раком верхнечелюстной пазухи показала достоверные способности по костной инвазии для
СОХ-2 (Se=71,83; Sр=53,13; AUC=0,629 (95% ДИ 0,528-0,722; р=0,0141)). Вероятность инвазивного роста опухолей
при умеренной и высокой экспрессии СОХ-2 выше (V=0,29; ρ=0,28, р=0,004), чем среди опухолей с отрицательной
реакцией и слабой экспрессией молекулярного маркера (отношение шансов ОШ=2,89; 95% ДИ (1,22-6,88), р=0,016).
Выявлена закономерность экспрессии ЦОГ-2 (СОХ-2) при различных морфологических вариантах новообразований, в ассоциации и определенном сдвиге в сторону высшей степени экспрессии при типичном ПР по сравнению
с атипичными формами (р=0,001). Обнаружена ассоциация и наличие обратной средней силы связи реакции онкосупресора р16INK4 с отсутствием ороговения опухоли (Φ = -0,37, коэффициент корреляции Спирмена ρ=-0,37; р<0,001).
Выводы: Определено наличие ассоциативной связи между СОХ-2 и реакцией с онкосупресором р16INK4
(φ=0,32).
Вероятность развития ПР ВЧП с папилломы связана с реакцией с онкосупресором р16INK4, тогда как вероятность инвазивного роста опухолей с экспрессией СОХ-2.
Определена ассоциативная и достоверная ранговая корреляционная связь между реакцией с молекулярным
маркером р16INK4 и наличием папилломы, вероятность развития ПР ВЧП с папилломой при смешанной реакции с
онкосупресором р16INK4 выше, чем при отрицательной. Интенсивность экспрессии СОХ-2 увеличивается у больных
раком на фоне папилломы. Исследуемые молекулярные маркеры подходят для подтверждения исключения развития
ПР ВЧП с папилломой.
Оценка прогностической значимости СОХ-2 и р16INK4 в качестве маркеров костной инвазии опухоли у больных плоскоклеточным раком верхнечелюстной пазухи показала достоверные способности по костной инвазии для
СОХ-2. Вероятность инвазивного роста опухолей при умеренной и высокой экспрессией СОХ-2 выше, чем среди
опухолей с отрицательной реакцией и слабой экспрессией молекулярного маркера.
Выявлена закономерность экспрессии ЦОГ-2 (СОХ-2) при различных морфологических вариантах новообразований, а также ассоциация высшей степени экспрессии при типичном ПР по сравнению с атипичными формами
(р=0,001).
Ключевые слова: рак верхнечелюстной пазухи, папилломоасоциированный рак, костная инвазия, уровень экспрессии СОХ-2 и р16INK4.
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ANALYSIS OF INDICES OF EXPRESSION OF TUMOR MOLECULAR MARKERS CYCLOOXYGENASE-2 AND
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Abstract

Relevance: We became interested in physiologic function of molecular markers which provide the basis of growth and
spread of maxilla tumors such as cyclooxygenase-2 (СОХ-2) and marker of oncogenic transformation р16INK4. Values of
different levels of expression of these enzymes by tumor cells provide the need in search for new informative methods of
revealing malignant neoplasm, improvement of diagnostic methods and prognosis of their development.
Aim: to investigate informative value of marker of cyclooxygenase-2 (СОХ-2) and marker of oncogenic transformation р16INK4 as for association of their immune-histochemical features with clinical course, morphologic variants of neoplasm
and human papilloma virus in patients with squamous cell carcinoma (SCC) of maxilla sinus (MS).
Materials and methods: There was performed a complex clinical-morphologic investigation of 103 patients with
squamous cell carcinoma (SCC) of maxilla sinus stage II – IV (T2-4 N0-3 M0) of the second clinical group (66 men and 37
women) aged from 20 to 85 years. Patients were distributed into groups depending on whether the development of SCC of
maxillary sinus was on the background of papilloma of maxilla sinus mucosa or not. In the group of development of SCC of
MS on the background of papilloma only non-cornified SCC occurred, while in the group of comparison (р<0,001) both carcinoma with cornification (50,62 %) and without it (49,38 %) occurred practically with the same frequency. CT scanning of
paranasal sinuses, level of expression of tumor immune-histochemical markers in each observation of SSC of MS was used.
The data obtained were compared with clinical findings obtained in the course of surgical intervention.
Research results and their discussion: By the data of the performed analysis there was defined presence of associative
connection between СОХ-2 and reaction with oncosuppressor р16INK4 (φ=0,32).
Probability of development of SCC of MS with papillary tumors is connected with reaction with oncosuppressor
р16INK4, while probability of invasive growth of tumor - with expression of СОХ-2.
There was defined associated and reliably ranked correlation link between reaction with molecular marker р16INK4 and
presence of papilloma (ρ=0,26; р=0,008), probability of development of SCC of MS with papillary tumors in mixed reaction
with oncosuppressor р16INK4 is higher than in negative (ratio of chances (RC) =4,06; 95% DI(1,36 - 12,09); р=0,012). Intensity
of expression of СОХ-2 increases with the development of neoplasm on the background of papilloma (V=0,55; ρ=0,21;
р=0,033). The investigated molecular markers are appropriate for confirming exclusion of development of SCC of MS from
papillary tumors (specificity of СОХ-2 – 98,77 %, р16INK4 – 87,65 %).
Assessment of prognostic value of СОХ-2 and р16INK4 as markers of bone invasion of tumor in patients with SCC of
MS showed reliable possibilities as for bone invasion for СОХ-2 (Se=71,83; Sр=53,13; AUC=0,629 (95 % DI 0,528-0,722;
р=0,0141)). Probability of invasive growth of tumors in moderate and high expression of СОХ-2 is higher (V=0,29; ρ=0,28,
р=0,004) than among tumors with negative reaction and weak expression of molecular marker (RC =2,89; 95% DI (1,22-6,88);
р=0,016).
There was revealed regularity of expression of cyclooxygenase-2 (СОХ-2) in different morphologic variants of neoplasms as for association and a definite shift to a higher stage of expression in a typical SSC as compared with atypical forms
(р=0,001). There was revealed association and presence of reverse connection of moderate strength of oncosuppressor р16INK4
reaction with absence of tumor cornification (φ=-0,37; Spirmen correlation ratio ρ=-0,37; р<0,001).
Conclusions: There was defined presence of associative connection between СОХ-2 and oncosuppressor р16INK4 reaction (φ=0,32).
Probability of development of SCC of MS with papillary tumors is connected with reaction with oncosuppressor
р16INK4, while probability of invasive growth of tumors – with expression of СОХ-2.
There was defined associative and reliably ranked correlative connection between the reaction with molecular marker
р16INK4 and presence of papilloma, probability of development of SCC of MS with papillary tumors in mixed reaction with
oncosuppressor р16INK4 is higher than in negative one. Intensity of expression of СОХ-2 increases with the development of
neoplasm on the background of papilloma. The investigated molecular markers are appropriate for confirming exclusion of
development of SCC of MS from papillomas.
Assessment of prognostic value of СОХ-2 and р16INK4 as markers of bone invasion of tumor in patients with SCC of
MS showed reliable possibilities as for bone invasion for СОХ-2. Probability of invasive growth of tumors in moderate and
high expression of СОХ-2 is higher than among tumors with negative reaction and weak expression of molecular marker.
There was revealed regularity of expression of cyclooxygenase-2 (СОХ-2) in different morphologic variants of neoplasms as for association and a definite shift to a higher stage of expression in a typical SSC as compared with atypical forms
(р=0,001). There was revealed association and presence of reverse connection of moderate strength of oncosuppressor р16INK4
reaction with absence of tumor cornification.
Key words: squamous cell carcinoma, papilloma-associated carcinoma, bone invasion, level of expression of СОХ-2
and р16INK4.
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