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АНОТАЦІЯ
Гринь Н.В. Клініко–лабораторна оцінка ефективності комплексного
лікування хворих на рак гортаноглотки із застосуванням аргінінвмісних
препаратів та метода ентеросорбції. – Кваліфікаційна наукова праця на
правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за
спеціальністю 14.01.19 – Оториноларингологія (222 – Медицина) – ДУ
«Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»,
Київ, 2021.
Плоскоклітинний рак гортаноглоки (ПРГГ) займає 6-е місце в світі у
структурі смертності від злоякісних захворювань. Щорічно цей діагноз
встановлюється приблизно 600 тис. пацієнтів. Він є одним з найскладніших
раків голови та шиї оскільки ці пухлини складно діагностуються та
виявляються здебільшого на запущених стадіях розповсюдження процесу.
Основною проблемою у лікуванні хворих зі злоякісними новоутвореннями
гортаноглотки є токсичність хіміотерапії (ХТ), яка є одним з основних
методів лікування. Вона істотно погіршує якість життя хворих, призводить
до зменшення лікувальної дози хіміопрепаратів, збільшення інтервалів між
циклами, а іноді припинення протипухлинної терапії. Одним з напрямків
профілактики

ускладнень

хіміотерапії

є

застосування

аргінінвмісних

препаратів, які ефективно сприяють детоксикації організму за рахунок
гепатопротекторних та імуномодулюючих ефектів. Не менш ефективним
вважається застосування методу ентеросорбції, перевагою якого є зручність
використання як в стаціонарі, так і в амбулаторних умовах. Розробка
комплексної схеми супровідної терапії із застосуванням аргінівмісних
препаратів та ентеросорбенту дає можливість покращити результати
лікування

і

якість

життя

хворих

зі

злоякісними

новоутвореннями

гортаноглотки шляхом попередження ускладнень, а також дозволить
проводити неоад`ювантну хіміотерапію без редукції доз цитостатичних
препаратів.
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Диссертаційна робота присвячена підвищенню ефективності лікування
хворих на рак гортаноглотки шляхом зменшення частоти та вираженості
побічних ефектів протипухлинного лікування за допомогою комплексного
застосування аргінінвмісних препаратів та методу ентеросорбції.
Метою роботи було підвищення ефективності лікування хворих на рак
гортаноглотки шляхом зменшення частоти та вираженості побічних ефектів
протипухлинного лікування за допомогою комплексного застосування
аргінінвмісних препаратів та методу ентеросорбції. Об’єктом дослідження
був рак гортаноглотки.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у оптимізації
лікувальної тактику у хворих на рак гортаноглотки шляхом зменшення
частоти та вираженості побічних ефектів після ХТ за допомогою
комплексного застосування аргінінвмісних препаратів та ентеросорбенту. На
моделі хімічного імунодефіциту за умов in vivo встановлено доцільність
корекції імунітету засобами еферентної терапії. Виявлено, що при розвитку
злоякісного процесу в гортаноглотці має місце відхилення кількісних та
функціональних характеристик факторів клітинного та гуморального
імунітету, які забезпечують гомеостаз. Підтверджено, що імунологічне
тестування повинно стати обов'язковим компонентом діагностичних заходів
у хворих на онкологічні захворювання верхніх дихальних шляхів. У хворих
на

ПРГГ

діагностовано

дисбаланс

протеїназно-інгібіторної

системи

гемостазу та підтверджено, що використання препаратів супровідної терапії
істотно зменшує його прояви. Доведено, що застосування комбінації
аргінінвмісний

препарат

з

ентеросорбентом

(у

основній

групі)

та

кристалоїдних розчинів (у групі порівняння) є еффективними у якості
медикаментозної профілактики гемато- гепато- та нефротоксичності після
ХТ. Показано ефективність комплексного застосування аргінінвмісних
препаратів та енторосорбенту для корекції порушень та побічних явищ при
лікуванні хворих на ПРГГ та підвищення вірогідності їх виживаності за 4–
річний період спостереження в 2,5 рази. Виявлено, що найбільш вірогідним
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серед трьох використаних нами показників якості життя є інтегральний
показник за опитувальником EORTC-QLQ-H&N35.
Практичне

значення

роботи.

Встановлено,

що

застосування

аргінінвмісних препаратів та ентеросорбенту під час хіміотерапевтичного
лікування хворих на ПРГГ підвищує ефективність консервативної терапії.
Доведено, що при розвитку злоякісного процесу в гортаноглотці мають місце
відхилення у кількісних та функціональних характеристиках клітинного та
гуморального факторів імунітету. Виявлені зміни показників протеолітично–
інгібіторної системи можуть розглядатись як діагностично-прогностичні
маркери перебігу онкологічних захворювань верхніх дихальних шляхів.
Результати

комплексного

дослідження

застосування

аргінінвмісних

препаратів та ентеросорбенту можуть стати основою для розробки нових
підходів у лікуванні хворих на ПРГГ. Впровадження у медичну практику
розробленої схеми супровідної терапії, надає можливість проводити
неоад`ювантну хіміотерапію без редукції доз цитостатичних препаратів,
попередити ускладнення після ХТ, покращити результати лікування та якість
життя у хворих зі злоякісними новоутвореннями гортаноглотки.
Дослідження проводилося в 3 етапи. На першому етапі визначали
можливість корекції імунітету засобами еферентної терапії на моделі
хімічного імунодефіциту. Експериментальні дослідження проведені на щурах
лінії Wistar.
На другому етапі проводився відбір хворих на ПРГГ. За результатами
клінічних обстежень у дослідження було включено 66 чоловік з первинними
злоякісними новоутвореннями гортаноглотки віком від 40 до 70 років, які
знаходились на стаціонарному лікуванні у відділі онкопатології ЛОР-органів.
Усі хворі надали письмову інформовану згоду на участь у дослідженні. З них
у 12% пацієнтів діагностовано рак гортаноглотки II-ї стадії (Т2N0M0), у 45,5%
– III-ї стадії (Т2-3N0-1M0), а у 42,5% – IV-ї стадії (Т3-4N0-2M0). Пацієнти були
розподілені на основну та групу порівняння шляхом стратифікації
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враховуючи

стадії

захворювання.

Формування

досліджуваних

груп

відбувалось з урахуванням призначення супровідної терапії.
На третьому етапі дослідження проводилась оцінка безпосередніх і
віддалених результатів лікування та якості життя хворих. Якість життя
оцінювали за опитувальником EORTC-QLQ-H&N35, індексом Карновського
та за шкалою ECOG. Анкетування відбувалось до лікування та після кожного
з трьох циклів лікування. Безпосередній ефект лікування оцінювали залежно
від ступеня регресу пухлинних осередків за критеріями RECIST (версія 1.0)
Віддаленні результати оцінювали шляхом вивчення параметрів загальної та
безрецидивної виживаності пацієнтів за період 66 місяців методом КапланаМейера. Для оцінки виживаності був застосований регресійний аналіз –
співставлення ризиків, критерій Хазарда.
Експериментально

обґрунтувано

корекцію

імунітету

засобами

еферентної терапії на моделі хімічного імунодефіциту за умов in vivo.
Встановлено відновлення кількості лейкоцитів, цитолітичної акитвності ПЦК
крові, МЛР лімфоцитів, рівня ЦІК та маси вилочкової залози у щурів лінії
Wistar.

Пітверджено

доцільність

застосування

ентеросорбентів.

гепатопротекторних сполук та імуномодуляторів.
Встановлено, що при розвитку злоякісного процесу в гортаноглотці
мають місце відхилення у кількісних та функціональних характеристиках
різних факторів клітинного та гуморального імунітету, які забезпечують
гомеостаз. Оцінку імунологічного статусу хворих на ПРГГ було розпочато з
визначення впливу аргінінвмісних препаратів: глутаргіну, тивортину і
імунофану, на активність NK-клітин та вміст в культурі CD56+ лімфоцитів.
Найбільший вплив на вищезазначені показники відмічено тільки при
використанні глутаргіну. При вивченні базових параметрів імунітету у
хворих на ПРГГ до і після проведеного лікуваніня встановлено зниження
кількості лейкоцитів, ВГЛ та NK-клітин, як до так і після застосованої
хіміотерапії (ХТ). Відмічено зниження кількості Т-лімфоцитів CD3 та
різноспрямовані зміни кількості – CD25. Вивлено також різноспрямовані
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зміни

вмісту ЦІК В-

та С-розмірів на тлі зниження М-розміру.

Охарактеризовано стан гуморального імунітету за вмістом імуноглобулінів
класів А та М. Крім того, встановлено підвищення вмісту IL-1β та IL-10, а
також концентрації TNF-α.
Зафіксовано

порушення

протеїназно-інгібіторної

рівноваги

компонентів системи гемостазу в плазмі крові хворих на ПРГГ: при зниженні
рівня активності трипсинподібних протеїназ спостерігалось зменшення
вмісту їх білкового інгібітора. Встановлено, що застосування препаратів
супровідної терапії істотно зменшує його прояви.
Проведено оцінку гематологічної токсичності лікування хворих на
ПРГГ за основними показниками загального аналізу крові. Виявлено, що за
два цикли ХТ основні гематологічні показники у хворих на ПРГГ
знижувались.

Після

третього

циклу

хіміотерапії

у

основній

групі

гематологічні показники залишались у межах норми у 55%, а у групі
порівняння – у 36% хворих. Анемію було діагностовано у хворих обох груп:
відповідно у 12% та 15%. Крім того, накопичення токсичних ефектів
проведеного лікування призвело до збільшення частоти виявлення лейкопенії
та нейтропенії різного ступеню у хворих на ПРГГ. Підтверджено, що значна
варіабельність показників першого та другого циклів ХТ обумовлює
необхідність превентивної супровідної терапії, яка дозволяє уникнути
ускладнень лікування.
Встановлено, що у пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями
гортаноглотки для попередження гепатотоксичності на тлі проведення
хіміотерапії

необхідне

включення

у

протокол

лікування

препаратів

супровідної терапії. Це дозволить не змінювати протоколи основного
протипухлинного лікування та досягнути очікуваного позитивного ефекту
від хіміотерапії. Оцінка нефротоксичності лікування хворих на ПРГГ
підтвердила, що застосування комбінації аргінінвмісний препарат з
ентеросорбентом (у основній групі) та кристалоїдних розчинів (у групі
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порівняння) є еффективними у якості медикаментозної профілактики
нефротоксичності після ХТ.
Безпосередні та віддалені результати лікування показали, що після
закінчення хіміотерапії у хворих на ПРГГ клінічний регрес пухлини
відмічено у 82% основної та у 64% групи порівняння. Встановлено, що
медіана кривої виживаності становить віповідно 66 та 54 місяці.
Безрецедивний період виживаності в основній групі пацієнтів на ПРГГ
складає 87%, а у групі порівняння – 72% від загального періоду виживаності
в групі в цілому. Показано, що вірогідність виживаності (HR) за 4-х річний
період спостереження підвищується у 2,5 рази.
Згідно опитувальника EORTC-QLQ-H&N35 встановлено зниження
значення його інтегральних показників, що вказує на покращення стану та
якості життя хворих на ПРГГ. Ефективність проведеного лікування хворих з
цією патологією було підтверджено індексом Карновського. Встановлено, що
цей показник поліпшення стану хворих у основній групі становив 22% проти
4% у групі порівняння. Загальний стан хворих на ПРГГ оцінювали за шкалою
ECOG. Встановлено, що після трьох циклів ХТ показник покращання стану
вірогідно знижувався у основній групі – на 50%, а в групі порівняння – на
21%. Порівняльний аналіз методів оцінки достовірності лікування вказує на
те, що найбільш вірогідним серед трьох використаних показників якості
життя є інтегральний показник за опитувальником EORTC-QLQ-H&N35,
який базується на 23 чотирирівневих експертних оцінках для кожного
пацієнта.
Таким

чином,

якість

життя

онкологічних

хворих

потрібно

досліджувати не тільки як показник ефективності терапії і реабілітації, а й
підвищувати його за рахунок проведення лікувально-реабілітаційних заходів.
При розробці і реалізації реабілітаційних програм для хворих на ПРГГ
показник якості життя, що відображає вплив захворювання і лікування на
благополуччя людини, повинен бути одним з головних орієнтирів. Його слід
використовувати не тільки як оціночний і прогностичний параметр, а в
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першу чергу як мету лікувальних впливів, оскільки висока якість життя є
однією

з

найбільш

важливих

умов

виживання

і

повноцінного

функціонування людини в суспільстві. Результати запропонованого нами
комплексного дослідження можуть стати основою для розробки нових
підходів у цьому напрямку.
Ключові слова: аргінін, гемато- та гепатотоксичність, імунний статус,
та нефротоксичність, плоскоклітиний рак гортаноглотки, протеїназноінгібіторна система, якість життя.
ANNOTATION
Hryn N.V. Clinical–laboratory evaluation of the effectiveness of complex
treatment of patients with hypopharynx cancer using arginine–containing drugs
and the method of enterosorption. – Qualification scientific work on the rights of
manuscript.
The thesis for the scientific degree of the Candidate of Medicine Sciences
(PhD) in speciality 14.01.19. – Otorhinolaryngology (222–Medicine). – SI «O.S.
Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of the NAMSU», Kyiv, 2021.
Squamous cell carcinoma of the hypopharynx (SCCH) ranks 6th in the
world in the structure of mortality from malignant diseases. Annually, this
diagnosis is made by approximately 600 thousand patients. It is one of the most
difficult cancers of the head and neck because these tumors are difficult to
diagnose and are detected mostly in the last stages of the process. The main
problem in the treatment of patients with hypopharynx malignancies is the toxicity
of chemotherapy (CT), which is one of the main treatment methods. It significantly
impairs the quality of life of patients, reduces the therapeutic dose of
chemotherapy,

increases

the

intervals

between

cycles,

and

sometimes

discontinuation of anticancer therapy.
Development of the complex scheme of supporting therapy with use of
arginine-containing drugs and enterosorbent gives the chance to improve treatment
results and quality of life of patients with malignant new growths of a
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hypopharynx by preventing complications, and also will allow carrying out
neoadjuvant chemotherapy without dose reduction of cytostatic drugs.
The dissertation is devoted to increasing the effectiveness of treatment of
patients with hypopharynx cancer by the frequency declining and severity of side
effects of antitumor treatment through the integrated use of arginine-containing
drugs and the method of enterosorption.
The aim of the study was to raise the effectiveness of treatment of patients
with hypopharynx cancer by reducing the frequency and severity of side effects of
antitumor treatment through the integrated use of arginine-containing drugs and the
method of enterosorption. The object of the study was hypopharynx cancer.
The scientific novelty of the obtained results is the treatment tactics
optimization for patients with hypopharynx cancer by reducing the frequency and
severity of side effects after CT through the combined use of arginine-containing
drugs and enterosorbent. In the model of chemical immunodeficiency in vivo, the
expediency of correction of immunity by means of efferent therapy has been
established. It was found that during the development of a malignant process in the
hypopharynx there is a deviation of the quantitative and functional characteristics
of the factors of cellular and humoral immunity, which provide homeostasis.
It is proved that the use of a combination of arginine-containing drug with
enterosorbent (in the main group) and crystalloid solutions (in the comparison
group) is effective as a drug prevention of hemato-, hepato- and nephrotoxicity
after CT. The effectiveness of complex use of arginine-containing drugs and
entorosorbent for the correction of disorders and side effects in the treatment of
patients with SCCH and increase the probability of their survival over a 4-year
follow-up period by 2.5 times is shown. It was found that the most probable among
the three indicators of quality of life used by us is the integrated indicator
according to the EORTC-QLQ-H&N35 questionnaire.
The practical significance of the work. It is established that the use of
arginine-containing drugs and enterosorbent during chemotherapy treatment of
patients with SCCH increases the effectiveness of conservative therapy. It is
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proved that in the development of a malignant process in the hypopharynx there
are deviations in the quantitative and functional characteristics of cellular and
humoral immune factor. The revealed changes in the indicators of the proteolyticinhibitory system can be considered as diagnostic and prognostic markers of
oncological diseases of the upper respiratory tract. The results of a comprehensive
study of the use of arginine-containing drugs and enterosorbent can be the basis for
the development of new approaches in the treatment of patients with SCCH.
Introduction in medical practice of the developed scheme of accompanying
therapy, gives the chance to carry out neoadjuvant chemotherapy without reduction
of doses of cytostatic drugs, to prevent complications after CT, to improve results
of treatment and quality of life at patients with malignant new growths of a
hypopharynx.
The study was conducted in 3 stages. At the first stage, the possibility of
correction of immunity by means of efferent therapy on the model of chemical
immunodeficiency was determined. Experimental studies were performed on
Wistar rats.
At the second stage, the selection of patients with SCCH was carried out.
According to the results of clinical examinations, the study included 66 people
with primary malignant neoplasms of the larynx aged 40 to 70 years, who were
hospitalized in the Department of Head and Neck tumours. All patients gave
written informed consent to participate in the study. Of these, 12% of patients were
diagnosed with stage II hypopharyngeal cancer (T2N0M0), 45.5% with stage III (T23N0-1M0),

and 42.5% with stage IV (T3-4N0-2M0). Patients were divided into main

and comparison groups by stratification according to the stage of the disease. The
formation of the study groups was taking into account the appointment of
concomitant therapy.
At the third stage of the study, the assessment of immediate and long-term
results of treatment and quality of life of patients was performed. Quality of life
was assessed by the EORTC-QLQ-H&N35 questionnaire, the Karnowski index
and the ECOG scale. Questionnaires were taken before treatment and after each of

11

the three treatment cycles. The immediate effect of treatment was evaluated
depending on the degree of regression of tumor foci according to the RECIST
criteria (version 1.0). Regression analysis – risk comparison, Hazard criterion –
was used to assess survival.
It is established that in the development of a malignant process in the
pharynx there are deviations in the quantitative and functional characteristics of
various factors of cellular and humoral immunity, which provide homeostasis.
Assessment of the immunological status of patients with SCCH was started by
determining the effect of arginine-containing drugs: glutargine, tivortin and
immunophane, on the activity of NK cells and the content of CD56 + lymphocytes
in culture. The greatest effect on the above indicators was observed only with the
use of glutargin. When studying the basic parameters of immunity in patients with
SCCH before and after treatment, a decrease in the number of leukocytes, BGL
and NK cells, both before and after CT. There was a decrease in the number of
CD3 T-lymphocytes and multidirectional changes in the number of CD25.
Divergent changes in the content of B- and C-size CECs against the background of
M-size decrease were also revealed. The state of humoral immunity is
characterized by the content of immunoglobulins of classes A and M. In addition,
an increase in the content of IL-1β and IL-10, as well as the concentration of TNFα.
Violation of proteinase-inhibitory balance of components of the hemostasis
system in the blood plasma of patients with SCCH was recorded: with a decrease
in the level of trypsin-like proteinase activity, a decrease in the content of their
protein inhibitor was observed. It is established that the use of concomitant therapy
drugs significantly reduces its manifestations. The assessment of hematological
toxicity of treatment of patients with SCCH on the main indicators of the general
analysis of blood is carried out. It was found that for two cycles of CT the main
hematological parameters in patients with SCCH decreased. After the third cycle
of chemotherapy in the main group hematological parameters remained within
normal limits in 55%, and in the comparison group – in 36% of patients. Anemia
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was diagnosed in patients of both groups: 12% and 15%, respectively. In addition,
the accumulation of toxic effects of the treatment led to an increase in the
incidence of leukopenia and neutropenia of varying degrees in patients with
SCCH. It is confirmed that the significant variability of the first and second cycles
of CT necessitates preventive supportive therapy, which avoids complications of
treatment.
It was found that in patients with malignant neoplasms of the hypopharynx
to prevent hepatotoxicity on the background of chemotherapy, it is necessary to
include in the treatment protocol of concomitant therapy. This will not change the
protocols of the main anticancer treatment and achieve the expected positive effect
of chemotherapy. Evaluation of nephrotoxicity of treatment of patients with SCCH
confirmed that the use of a combination of arginine-containing drug with
enterosorbent (in the main group) and crystalloid solutions (in the comparison
group) are effective as drug prevention of nephrotoxicity after CT.
Immediate and long-term treatment results showed that after the end of
chemotherapy in patients with SCCH clinical regression of the tumor was observed
in 82% of the main and 64% of the comparison group. The median survival curve
was found to be 66 and 54 months, respectively. The recurrence-free survival
period in the main group of patients with SCCH is 87%, and in the comparison
group – 72% of the total survival period in the group as a whole. It is shown that
the probability of survival (HR) for a 4-year follow-up period increases 2.5 times.
According to the EORTC-QLQ-H&N35 questionnaire, a decline in the value
of its integrated indicators was found, which indicates an improvement in the
condition and quality of life of patients with SCCH. The effectiveness of treatment
of patients with this pathology was confirmed by the Karnowski index. It was
found that this indicator of improvement in the condition of patients in the main
group was 22% against 4% in the comparison group. The general condition of
patients with SCCH was assessed by the ECOG scale. It was found that after three
cycles of CT, the rate of improvement probably decreased in the main group – by
50%, and in the comparison group – by 21%. A comparative analysis of treatment
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assessment methods indicates that the most likely of the three quality of life
indicators used is the integrated indicator according to the EORTC-QLQ-H&N35
questionnaire, which is based on 23 four-level expert assessments for each patient.
Thus, the quality of life of cancer patients should be studied not only as an
indicator of the effectiveness of therapy and rehabilitation, but also to increase it
through treatment and rehabilitation measures. In the development and
implementation of rehabilitation programs for patients with SCCH quality of life
indicator that reflects the impact of the disease and treatment. It should be used not
only as an evaluative and prognostic parameter, but primarily as a goal of
therapeutic effects, as high quality of life is one of the most important conditions
for survival and full functioning of human in society. The results of our proposed
comprehensive study can be the basis for developing new approaches in this
direction.
Key words: arginine, hemato- and hepatotoxicity, hypopharynx squamous
cell carcinoma immune status, nephrotoxicity, proteinase-inhibitory system,
quality of life.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
α2М

α2 – макроглобулін

α1ІП

α1 – інгібітор протеїназ

БАПНА

N-бензоїл-D,L-аргінін-p-нітроанілід

ВГЛ

великі гранулярні лімфоцити

NK-клітини

природні цитотоксичні клітини

ПРГШ

плоскоклітинний рак голови та шиї

ПРГГ

плоскоклітинний рак гортаноглотки

ПТ

постоперативний протокол променевої терапії

п-НА

пара-нітроанілін

ТПА

трипсинподібна активність

ТрПА

тромбінподібна активність

ХТ

хіміотерпія

ЦІК

циркулюючі імунні комплекси
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ВСТУП
Актуальність теми. Плоскоклітинний рак голови та шиї (ПРГШ)
займає 6-е місце в світі у структурі смертності від злоякісних захворювань.
Щорічно цей діагноз встановлюється приблизно 600 тис. пацієнтів. ПРГШ
виникає на слизовій епітелію ротової порожнини, ротоглотки, гортаноглотки
та гортані. Рак гортаноглотки у 95 % випадків – це плоскоклітинна
карцинома, яка діагностується у 4,3% випадків серед усіх пухлин голови та
шиї. Він є одним з найскладніших раків голови та шиї: ці пухлини складно
діагностуються,

виявляються

здебільшого

на

запущених

стадіях

розповсюдження процесу, оскільки пацієнтів протягом тривалого часу
лікують від гастроезофагальної рефлюксної хвороби перш ніж вони
потраплять на консультацію до онокоотоларинголога [1].
Основною

проблемою

у

лікуванні

хворих

зі

злоякісними

новоутвореннями гортаноглотки є токсичність хіміотерапії (ХТ), яка є одним
з основних методів лікування. Вона істотно погіршує якість життя хворих,
призводить до зменшення лікувальної дози хіміопрепаратів, збільшення
інтервалів між циклами, а іноді припинення протипухлинної терапії. Перед
проведенням

неоад`ювантної

хіміотерапіїї

відбувається

планування

профілактичних заходів з метою зменшення її токсичності: оцінюються
ризики розвитку гасторінтестинальної (розраховується об`єм інфузії розчинів
кристалоїїдів)

та

гематологічної

(призначення

кортикостероідів

та

колонієстимулючих факторів) токсичності. Також, враховується еметогенний
потенціал препаратів

схеми

лікування, базуючись

на

класифікаціях

Європейської спільноти медичної онкології (ESMO, 2018) та Міжнародної
асоціації з підтримуючої терапії (МАSCC, 2018). Але навіть такий ретельний
підхід не дає змоги уникнути ускладнень [2].
В останні роки одним з напрямків профілактики ускладнень
хіміотерапії стало застосування аргінінвмісних препаратів, які ефективно
сприяють детоксикації організму за рахунок гепатопротекторних та
імуномодулюючих ефектів [3]. Аргінін забезпечує гепатопротекторну дію
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завдяки антиоксидантній, антигіпоксичній та мембраностабілізуючій дії, а
також позитивно впливає на процеси енергозабезпечення в гепатоцитах [4].
Крім того, він здатен підсилювати активність Т-клітиного імунітету,
продукцію IL-2 та лімфоцитів, рецепторну активність клітин, що сприяє
усуненню імунодефіцитних станів [5]. Аргінін також здатен ефективно
впливати на функціонально необумовлену активацію протеїназ, що є однією
з молекулярних складових онкологічного процесу [6]. Не менш ефективним
напрямком профілактики ускладнень є застосування методу ентеросорбції,
перевагою якого є зручність використання як в стаціонарі, так і в
амбулаторних умовах [7].
Таким чином, розробка комплексної схеми супровідної терапії із
застосуванням аргінівмісних препаратів та ентеросорбенту дає можливість
покращити результати лікування і якість життя хворих зі злоякісними
новоутвореннями гортаноглотки шляхом попередження ускладнень, а також
дозволить

проводити

неоад`ювантну

хіміотерапію

без

редукції

доз

цитостатичних препаратів.
Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами.
Дисертаційна робота виконана у рамках науково-досліднх тем лабораторій
біохімії та імунології ДУ «Інституту отоларингології ім. проф. О.С.
Коломійченка НАМН України»: «Розробити та вдосконалити методи
комплексної оцінки структурно-ушкоджених білків при новоутвореннях
верхніх дихальних шляхів, визначення їх впливу та патофізіологічної ролі в
перебігу захворювання» (№ ДР 0113U007708, 2014 – 2016 рр)
Мета дослідження. Підвищення ефективності лікування хворих на рак
гортаноглотки шляхом зменшення частоти та вираженості побічних ефектів
протипухлинного лікування за допомогою комплексного застосування
аргінінвмісних препаратів та методу ентеросорбції.
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Відповідно до мети було поставлено наступні завдання:
1.

Визначити вплив комплексного застосування аргінінвмісних
препаратів та ентеросорбенту на механізми протипухлинного
імунітету за умов in vivo in vitro.

2.

Дослідити основні реакції протипухлиного імунітету у хворих на
рак гортаноглотки під час консервативної спеціальної терапії.

3.

Оцінити функціональний стан протеїназно-інгібіторної системи за
активністю протеолітичних ферментів та вмістом їх інгібіторів у
хворих на рак гортаноглотки.

4.

Визначити

вираженість

та

частоту

побічних

ефектів

протипухлинної терапії.
5.

Дослідити безпосередні та віддалені результати лікування хворих
на рак гортаноглотки з включенням аргінінвмісних препаратів та
ентеросорбенту.

6.

Оцінити вплив аргінінвмісних препаратів та ентеросорбенту на
якість життя хворих на рак гортаноглотки у віддаленому періоді.

Об’єкт дослідження: Рак гортаноглотки.
Предмет дослідження: Діагностика, лікування та профілактика
токсичності хіміотерапії.
Методи дослідження: Клінічне обстеження пацієнтів складалося з
вивчення скарг та збору анамнестичних даних, огляду ЛОР – органів та
інструментального обстеження. Ендоскопічне обстеження гораноглотки та
гортані хворого проводили з використанням ендоскопом «Karl Storz» з кутом
зміщення осі зору на 90 градусів. Оцінювали локалізацію та розміри
новоутворення, розповсюдження на суміжні органи: гортань, ротоглотку та
прилеглі анатомічні структури м’яких тканин шиї . Ультразвукове
обстеження м’яких тканин та лімфовузлів шиї проводилось з глибиною
ехолокації від 40 до 80 мм. Комп’ютерну томографію виконували з
внутрішньовенним
речовини

підсиленням

«Омніпак»

на

за

допомогою

640-зрізовому

введення

контрастної

комп’ютерному

томографі.
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Ендоларингеальна

біопсія

гортані

проводилась

із

застосування

анальгезуючого знеболювального спрею. Вилучену тканину новоутворення
було направлено на гістологічне дослідження у патогістологічну лабораторію
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України».
Оцінку ускладнень різного ступеня вираженості, що виникають в результаті
використання протипухлинних засобів проводили згідно з критеріями ВООЗ
за шкалою Common Toxicity Criteria NCIC. Активність NK-клітин крові
досліджували

за

маркерами

деструкції

клітин-мішеней

ефекторними

клітинами крові, здатними їх руйнувати без попередньої сенсибілізації
організму. Імунофенотип лімфоцитів визначали за допомогою стабільних
діагностикумів на основі моноклональних антитіл. Визначення вмісту
великих

грануловмісних

цитохімічного

метода.

лімфоцитів
Рівень

здійснювали

циркулюючих

з

використанням

імунних

комплексів,

досліджували стандартним методом преципітації комплексів антигенантитіло з подальшим фотометричним визначенням щільності преципітату.
Вміст

IL-1β,

IL-10

та

TNF-α

визначали

із

застосуванням

методу

іммуноферментного аналізу. Трипсинподібну активність в плазмі крові
оцінювали за вмістом профарбованих за методом Сакагуші неосаджуваних
трихлороцтовою

кислотою

аргінін-вмісних

пептидів,

утворених

при

протеолітичному розщепленні протаміну. Тромбінподібну активність плазми
крові досліджували за оптичною густиною п-НА утвореного внаслідок
гідролізу

хромогенного

субстрату

S-2238

(Tоs-Gly-Pro-Arg-пара-

нітроаніліду). Вміст α2-макроглобуліну визначали за його здатністю
утворювати з трипсином активний комплекс, який розщеплює синтетичний
субстрат БАПНА, але нечутливий до інгібітора Куніца з бобів сої. Оцінка
ступеня токсичності ХТ проводили за критеріями CTC–NCIC (V.4.03.2010).
Оцінка показників загального аналізу крові з визначенням лейкоцитарної
формули

та

біохімічних

показників

переферичної

крові

(аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, креатиніну, сечовини,
білірубіну) проводилсь на автоматичних аналізаторах. Якість життя
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оцінювали за опитувальником EORTC-QLQ-H&N35, індексом Карновського
та за шкалою ECOG. Безпосередній ефект лікування оцінювали залежно від
ступеня регресу пухлинних осередків за критеріями RECIST (версія 1.0)
Віддаленні результати оцінювали шляхом вивчення параметрів загальної та
безрецидивної виживаності пацієнтів за період 66 місяців методом КапланаМейера. Для оцінки виживаності застосовували регресійний аналіз –
співставлення ризиків, критерій Хазарда. Статистична обробка результатів
проводилась за допомогою пакету програм для статистичної обробки
біометричних даних WinPEPI.
Наукова новизна одержаних результатів. Оптимізовано лікувальну
тактику для хворих на рак гортаноглотки шляхом зменшення частоти та
вираженості побічних ефектів після ХТ за допомогою комплексного
застосування аргінінвмісних препаратів та ентеросорбенту. На моделі
хімічного імунодефіциту за умов in vivo встановлено доцільність корекції
імунітету засобами еферентної терапії. Виявлено, що при розвитку
злоякісного процесу в гортаноглотці має місце відхилення кількісних та
функціональних характеристик факторів клітинного та гуморального
імунітету, які забезпечують гомеостаз. Підтверджено, що імунологічне
тестування повинно стати обов'язковим компонентом діагностичних заходів
у хворих на онкологічні захворювання верхніх дихальних шляхів. У хворих
на

ПРГГ

діагностовано

дисбаланс

протеїназно-інгібіторної

системи

гемостазу та підтверджено, що використання препаратів супровідної терапії
істотно зменшує його прояви. Доведено, що застосування комбінації
аргінінвмісний

препарат

з

ентеросорбентом

(у

основній

групі)

та

кристалоїдних розчинів (у групі порівняння) є еффективними у якості
медикаментозної профілактики гемато- гепато- та нефротоксичності після
ХТ. Показано ефективність комплексного застосування аргінінвмісних
препаратів та енторосорбенту для корекції порушень та побічних явищ при
лікуванні хворих на ПРГГ та підвищення вірогідності їх виживаності за 4–
річний період спостереження в 2,5 рази. Виявлено, що найбільш вірогідним
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серед трьох використаних нами показників якості життя є інтегральний
показник за опитувальником EORTC-QLQ-H&N35.
Практичне

значення

роботи.

Встановлено,

що

застосування

аргінінвмісних препаратів та ентеросорбенту під час хіміотерапевтичного
лікування хворих на ПРГГ підвищує ефективність консервативної терапії.
Доведено, що при розвитку злоякісного процесу в гортаноглотці мають місце
відхилення у кількісних та функціональних характеристиках клітинного та
гуморального факторів імунітету. Виявлені зміни показників протеолітично–
інгібіторної системи можуть розглядатись як діагностично-прогностичні
маркери перебігу онкологічних захворювань верхніх дихальних шляхів.
Результати

комплексного

дослідження

застосування

аргінінвмісних

препаратів та ентеросорбенту можуть стати основою для розробки нових
підходів у лікуванні хворих на ПРГГ. Впровадження у медичну практику
розробленої схеми супровідної терапії, надає можливість проводити
неоад`ювантну хіміотерапію без редукції доз цитостатичних препаратів,
попередити ускладнення після ХТ, покращити результати лікування та якість
життя у хворих зі злоякісними новоутвореннями гортаноглотки.
Впровадження результатів роботи в практику. Результати роботи
впроваджено в практику лікування відділення онкопатології ЛОР – органів
ДУ «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України»; «ТОВ
«Медичний центр «Добробут» м. Київ; відділення хіміотерапії Київського
міського онкологічного диспансеру.
Особистий внесок здобувача. Представлена робота є завершеним
дисертаційним дослідженням. Здобувачем самостійно проведено пошук,
систематизацію та аналіз даних літератури за темою дисертації. Автором
було проведено збір та аналіз анамнестичних даних, клінічне обстеження
пацієнтів, вивчення та узагальнення клінічного матеріалу, реалізовано
протокол обстеження, контроль за його виконанням, зібрані дані та
проведено їх статистичну обробку. Експериментальна частина дисертаційної
роботи була виконана автором особисто та за її безпосередньої участі на базі
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лабораторій імунології та біохімії ДУ «Інститут отоларингології ім. О.С.
Коломійченка НАМН України» . Математичну обробку та статистичний
аналіз отриманих даних проведено автором дисертації. Всі розділи дисертації
написані автором самостійно. Постановка наукових задач, аналіз та
обговорення отриманих результатів проведено спільно з науковим керівником,
завідувачем відділу онкопатології ЛОР – органів ДУ «Інститут отоларингології
ім. О.С. Коломійченка НАМН України», д.м.н., професором Лукачем Е.В.
Друковані праці підготовлено за безпосередньої участі автора.
Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи
було представлено на вітчизняних і міжнародних конференціях та конгресах:
конференції

Українського

наукового

медичного

товариства

лікарів–

оториноларингологів «Сучасні технології діагностики та лікування в
оториноларингології» (м. Одеса, 2018); Bukovinian International Medical
Congress (м. Чернівці, 2016); XII З’їзді отоларингологів України (м. Львів,
2015); Науково-практичній конференції за участю міжнародних спеціалістів
«Актуальні питання експериментальної та клінічної патофізіології» (м.
Вінниця, 2014); Конференції «Сучасні методи діагностики та лікування
хронічних захворювань ЛОР-органів у дорослих та дітей» (м. Севастополь,
2013); VIII міжнародній науково-технічній конференції «Актуальні питання
біологічної фізики та хімії» БФФХ–2012 (м. Севастополь, 2012).
Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 147
наукових праць, з яких 7 статтей у спеціалізованих виданнях України, у тому
числі 1 – в іноземному виданні, 1 патент на корисну модель, 6 тез доповідей
на на з’їздах, симпозіумах і наукових конференціях
Структура та обсяг дисертації. Дисертацію викладено українською
мовою на 150 сторінках машинописного тексту. Робота складається з титульного аркуша, анотації, змісту, переліку умовних скорочень, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, розділу, що відображає результати власних досліджень, аналізу та узагальнення одержаних результатів, висновків,
практичних рекомендацій та списку з 250 використаних літературних
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джерел.

Роботу

ілюстровано

31

таблицею

і

12

рисунками.

28
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

Злоякісні новоутворення гортані і гортаноглотки є однією з актуальних
і соціально значущих проблем в сучасній онкології і найбільш частими
локалізаціями серед органів голови і шиї. Важливим фактором, що впливає
на високу частоту випадків у популяції, є безсимптомний перебіг хвороби, у
зв'язку з чим хворі звертаються до спеціалізованих установ з уже поширеним
пухлинним процесом [8,9]. Залишаються незадовільними і віддалені
результати лікування цих пацієнтів, оскільки 5-річна виживаність при III
стадії пухлинного процесу не перевищує 50%, а при IV – 30% [8].
Плоскоклітинний рак гортаноглотки (ПРГГ) зустрічається в 95%
віпадків

злоякісних

пухлин

гортаноглотки.

Злоякісна

трансформація

проходить в базальних клітинах у вигляді гиперплазії, низько- та високо
диференційованої дисплазії та мікроінвазивної карциноми Дисплазія виникає
як наслідок молекулярної альтерації. [1,10]. Інвазивна плоскоклітинна
карцинома звичайного типу є найпоширенішим гістологічним типом
злоякісних пухлин голови та шиї. Однак існує ряд її гістологічних варіантів,
які характеризуються специфічними гістоморфологічними ознаками та/або
унікальною

біологічною

поведінкою.

Найбільш

поширені

варіанти

плоскоклітинної карциноми є папілярний плоскоклітинний рак (8052/3),
веррукозна форма раку (8051/3), веретеноклітковинна плоскоклітинна
(8074/3) і базалоїдна плоскоклітинна карциноми (8083/3), плосоколітиннй
аденоїдний

(8075/3),

лимфоепітеліальний

(8082/3)

та

залозисто

–

плосоклітиннй рак (8082/3), [11].
На даний момент не визначені параметри включення осіб до групи
ризику по розвитку раку цієї локалізації, не налогоджена система
динамічного контролю за групою хворих з підвищеним ризиком його
виникнення. Відсутні адекватні заходів безпеки на підприємствах, чия
діяльність пов'язана з впливом шкідливих та потенційно канцерогенних
речовин. Онкологічна служба не має в своєму розпорядженні чітких
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молекулярно-генетичних критеріїв оцінки і діагностичних/прогностичних
маркерів ризику, що дозволяють проводити ранню діагностику раку
гортаноглотки і здатні прогнозувати перебіг злоякісного захворювання [8].
1.1 Етіологія та патогенез раку гортаноглотки
Численними епідеміологічними дослідженнями було показано, що
індукторами

трансформації

епітелію

гортані

та

гортаноглотки

є

тютюнопаління та зловживання спиртними напоями [8,12,13]. Встановлено,
що нікотин не є канцерогеном, але поліциклічні ароматичні вуглеводні та
нітрозаміни, які виділяються при тлінні тютюну сприяють розвитку раку
гортаноглотки. Погане харчування і гігієна порожнини рота, дефіцит
вітамінів, цироз печінки і супресія імунної системи часто зустрічається у
алкоголіків і може також сприяти розвитку онкологічного процесу [12,13].
Факторами ризику розвитку раку гортаноглотки також вважають
лейкоплакію слизової оболонки гортані, дискератози, пахідермію, фіброму,
кісти гортанних шлуночків, а також ряд хронічних запальних захворювань.
До важливих етіологічних факторів акож належить гастроезофагеальний
рефлюкс, анатомічні вади розвитку, анемія Фанконі, термічні опіки, вплив
іонізуючого випромінювання, та ряд отруйних хімічних речовин, таких як
азбест, нікель, формальдегід, вінілхлорид та бензопірени тощо [13,14].
Крім того, останні роки все більшу увагу вчених привертає вірусна
теорія канцерогенезу слизової гортані та гортаноглотки, що пов'язана з
частим виявленням послідовностей геному та протеїнів онкогенних вірусів
папіломи людини і Епштейна-Барр, як в патологічно змінененій, так і в
морфологічно нормальній слизовій оболонці хворих передпухлинними
захворюваннями і раком [15, 16, 17].
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1.1.1. Генетичні фактори розвитку раку гортаноглотки
Одним з перспективних напрямків в створенні панелі маркерів ризику
розвитку раку гортаноглотки можуть виступати ампліфікація, делеція, втрата
гетерозиготності, а також поліморфізм деяких генів, які безпосередньо
беруть участь в клітинному циклі або виступають у ролі регуляторів
посттранскрипційних

модифікаторів

їх

продуктів

на

ранніх

етапах

канцерогенезу [15].
З метою пошуку маркерів ризику розвитку раку гортаноглотки AbouElhamd et al. проводили аналіз втрати гетерозиготності генів-регуляторів
клітинного циклу і онкосупрессорів, делеція яких може ініціювати процес
малігнізації. Ними встановлено, що втрата гетерозиготності такими сайтами
як 3р, 3q, 5q12-23, 8p22-p238q, 11q13 зустрічається в декілька разів частіше у
хворих

зі

злоякісним

новоутвореннями,

порівняно

з

пацієнтами

з

доброякісними пухлинами [18]. У дослідженнях El-Naggar et al. також було
виявлено, що втрата гетерозиготності у хворих на ПРГГ асоційована з
розповсюдженням

пухлинного

процесу

та

низьким

ступенем

диференціювання пухлини, тобто, з несприятливим прогнозом [19].
У пухлинній та морфологічно зміненій тканинах хворих на злоякісні
новоутворення голови та шиї встановлено значне підвищення рівня експресії
гену NF-kB та мітоген-активованої протеїнкінази (Ki-67) [20, 21, 22, 23]. Крім
того, відзначена асоціація рівня експресії цих генів з цілою низкою клінічно
значущих параметрів, такими як лімфогенне метастазування, стадія
захворювання, а також загальна виживаність хворих, у яких було виявлено
цей

феномен.

Проведений

авторами

регресійний

аналіз

підтвердив

можливість використання підвищеного рівня експресії гену NF-kB в якості
незалежного фактора прогнозу загального виживання хворих на рак
гортаноглотки [24, 25, 26], а Motamed et al. вважають, що Ki-67 може бути
надійним маркером радіорезистентности вищевказаного типу пухлини [27].
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Дослідженнями ряду авторов [28, 29, 30] було встановлено кореляцію
між рівнем Ki-67 і експресією цикліну D1 при ПРГГ. Більшість дослідників
вважають експресію циклін D1 маркером агресивного перебігу пухлини і
пропонують враховувати ці дані для оптимізації схем лікування [28, 31, 32].
У канцерогенезі раку гортаноглотки також відіграє роль регуляторний
протеїн р53. Мутація гена TP53 виявляється у 42% хворих ПРГГ, а
надекспресія протеїну р53, за даними різних досліджень, виявляється у 36–
68% випадків [28, 33, 34, 35]. Точка зору про важливість регуляторного
протеїну р53 для канцерогенезу є загальноприйнятою, а от єдина думка про
його клінічне і прогностичне значення досі відсутня. Деякі автори виявляють
кореляцію між експресією р53 і ступенем диференціювання пухлини, а також
рівнем Ki-67. Коекспрессія р53 і рівня Ki-67 понад 55% є фактором
несприятливого прогнозу, пов'язаного з наявністю метастазів в регіонарних
лімфовузлах, розвитком рецидиву захворювання, низьким специфічним і
безрецидивним виживанням [28, 36].
У якості критерію прогнозування відповіді на терапію препаратами
платини у хворих на плоскоклітинний рак голови та шиї важливим і
найбільш часто використовуємим тестом виступає оцінка рівня експресії
протеїну Bcl-2, що належить до родини антиапоптотических протеїнів.
Відомо, що одні протеїни цієї родини (Bax, Bak, Bad, Bid) є індукторами
апоптозу, а інші – його антагоністами (Bcl2 та Bcl-x). При цьому пухлинний
супресор – р53 на транскрипційному рівні здійснює одночасно активацію
індукторів та репресію антагоністів апоптозу [37, 38]. Рівень синтезу
протеїну Вcl2 при ПРГГ є важливим прогностичним фактором, який корелює
із

ступенем

метастазуванням,

диференціювання,
раннім

розміром

розвитком

пухлини,

рецидивів

та

реґіонарним
підвищеною

резистентністю до цисплатину [15, 37, 39, 40, 41, 42].
Відомо, що ген р53 впливає на пухлинний ангіогенез через регуляцію
фактора росту ендотелію судин – VEGF. У неопластичних клітинах гени
VEGF експресується під впливом мутованих онкогенів родини RAS. У

32

результаті такої експресії посилюється міграція та адгезія ендотеліальних
клітин,

що

стимулює

ангіогенез.

Враховуючи

важливе

значення

неоангіогенезу, як основного процесу для росту та метастазування пухлини, в
якості неспецифічного прогностичного показника онкозахворювання можна
використовувати експресію гена VEGF. При цьому високий рівень його
експресії достовірно погіршує прогноз перебігу онкологічного захворювання
[28, 43, 44, 45].
1.1.2. Імунологічні фактори розвитку раку гортаноглотки
В останні роки погляд на механізми розвитку канцерогенезу
кардинально змінився, пухлина більше не розглядається як маса злоякісних
клітин, а скоріше як самодостатня біологічна структура зі складним
мікрооточенням, в яке залучені інші субпопуляції клітин, пошкоджені
раковими. Стромальний компонент мікрооточення пухлини складається з
різних типів клітин, таких як асоційовані з раком фібробласти, нейтрофіли,
макрофаги, регуляторні Т-клітини, мієлоїдні клітини-супресори, NK-клітини,
тромбоцити і тучні клітини. Ці субпопуляції клітин взаємодіють один з
одним, а також з раковими клітинами за допомогою цитокінів, хемокінів,
факторів росту і білків позаклітинного матриксу [46].
Асоційовані з раком фібробласти (CAFs) є переважаючим типом клітин
в стромі пухлини, і їх основна функція полягає в підтримці сприятливого
мікрооточення для росту і проліферації пухлинних клітин. CAF модулюють
мікрооточення за рахунок секреції факторів росту таких як епідермальний
фактор росту (EGF), фактор росту гепатоцитів (HGF) та ендотелію судин
(VEGF), а також цитокінів і хемокінів. Хемокінові ліганди (мотив CXC) –
CXCL12 і CXCL14 та (мотив CC) – CCL5 і CCL7, а також інтерлейкіни (IL) –
IL–6 і IL–17A [47, 48, 49, 50, 51, 52]. CAF також є важливими продуцентами
матриксних металопротеїназ (ММР) і, отже, відіграють важливу роль в
модуляції

мікрооточення

шляхом

ремоделювання

і

деградації

позакілітинного матриксу (ECM), що призводить до розвитку інвазивного
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фенотипу ракових клітин [53, 54, 55]. Таким чином всі ці речовини сприяють
розвитку пухлини, оскільки необхідні для проліферації пухлинних клітин,
ангіогенезу, інвазії, запалення, метастазування та лікарської резистентності.
Макрофаги вважають одними з найбільш важливих імунних клітин,
головним чином через їх активну роль в гомеостазі тканин, а також
вродженій та набутій імунній відповіді [56]. Вони демонструють велику
пластичність

і

представлені

двома

різними

фенотипами,

які

характеризуються різною експресією рецепторів, функціями і продукуванням
цитокінів

та

хемокінів

[57,58].

«Прозапальні»

класично

активовані

макрофаги беруть участь в протипухлинному імунітеті, вливаючи на
відповідь Т-хелперу типу 1 (Th1) на інфекцію, інгібують проліферацію і
проявляють

цитотоксичну

активність

[59,

60].

«Протизапальні»

альтернативно активовані макрофаги відіграють імунорегуляторну роль і
беруть участь у ремоделюванні тканин, загоєнні ран, ангіогенезі і
прогресуванні пухлини [61, 62, 63].
Пухлино-асоційовані макрофаги (TAMs) група у популяції макрофагів,
що в значній мірі сприяє проліферації, інвазії і метастазування злоякісного
новоутворення, шляхом придушення протипухлинного імунної відповіді Тклітин. Рядом досліджень було встановлено кореляцію між рівнем
інфільтрації TAMs і поганим прогнозом у хворих на ПРГГ. Отже цей
показник можна використовувати в якості потенційного прогностичного
маркера [64, 65, 66].
Нейтрофіли або поліморфноядерні лейкоцити (PMNs), є важливими
ефекторними клітинами вродженого імунітету. Встановлено, що PMN здатні
утворювати позаклітинні пастки нейтрофілів (NETs), вивільняючи свої
цитотоксичні цитозольні і гранулярні протеїни на каркас з неконденсованого
хроматину в процесі загибелі клітин, що отримав назву NETosis [67, 68, 69].
Відомо, також що NETs активують тромбоцити і сприяють тромбозу.
Підвищений ризик венозної тромбоемболії був виявлений при багатьох типах
раку, включаючи ПРГГ [68, 71, 72].
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Внесок нейтрофілів, асоційованих з пухлиною (TANs) в прогресування
раку, залишається нез’ясованим оскільки вони проявляють як про-, так і
протипухлинні властивості. У TANs, за аналогією з TAMs, також
спостерігається подвійність фенотипу в формі станів поляризації [Fridlender].
Пропухлинний фенотип характеризується підвищеною експресією факторів,
що сприяють ангіогенезу і інвазії зокрема CXCR4, фактор росту ендотелія
судин (VEGF) та MMP–9 за відсутності інтерферону–β (IFN–β). Не менш
важливим фактором для індукції TANs, з цим типом фенотипу, у
мікрооточенні пухлини є трансформуючий фактор росту– β (TGF–β) [73, 74].
Однак ці нейтрофіли можуть повернутися до цитотоксичного фенотипу при
блокаді TGF–β або у присутності IFN–β, експресуючи при цьому високі рівні
молекули міжклітинної адгезії 1 (ICAM1) і фактору некрозу пухлини (TNFα), а також збільшуючи формування NETs [75].
Мієлоїдні клітини-супресори (MDSCs) є гетерогенною популяцією
незрілих інгібуючих імунних клітин на різних стадіях мієлопоезу. Ця
популяція клітин відіграє вирішальну роль у негативній регуляції імунної
відповіді при багатьох патологічних станах, таких як рак та запалення,
пригнічуючи як адаптаційний, так і вроджений імунітет. MDSCs індукуються
різними факторами в мікрооточенні пухлини, такими як гранулоцитарномакрофагальний колонієстимулюючий фактор (GM–CSF), VEGF та IL–6 [76].
Вони модулюють запалення за рахунок виснаження багатьох амінокислот
(зокрема L–аргініну, L–триптофану і L–цистеїну), збільшення продукування
оксиду азоту, активних форм кисню, індуцибельної NO–синтази та аргінази–
1, а також за допомогою експресії ліганда рецептора запрограмованої смерті
1 (PD–L1), який інгібує активацію та проліферацію Т-клітин і призводить до
їх загибелі шляхом апоптозу [77, 78, 79, 80]. MDSCs також регулюють
активність NK–клітин та індукцію імуносупресивних регуляторних Т–клітин,
стимулюють ангіогенез, шляхом продукування проангіогенних факторів.
Також сприяють деградації ECM шляхом продукування значних рівнів
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MMPs, особливо MMP–9, та утворенням преметатсатичних ніш [46, 81, 82,
83].
Мастоцити (MCs) – є мієлоїдним компонентом імунної системи, який
сприяє як вродженій, так і набутій імунній відповіді. Їх активація
опосередкована перехресним зв'язуванням рецептора IgE (FcεRI), який
експресується на їх поверхні, що призводить до вивільнення з гранул, в
позаклітинний простір, ряду речовин.

Крім того мастоцити можуть

селективно вивільняти свій вміст за допомогою часткової де грануляції. Вона
була виявлена у ділянках хронічного запалення та пухлин і є кращим
секреторним шляхом для асоційованих з пухлиною мастоцитів (TAMCs) [46,
84].
TAMCs можуть відігравати як про-, так і протипухлинну роль у
розвитку раку. Їх функції, що сприяють розвитку пухлини, включають
ангіогенез за рахунок продукції VEGF та фактору росту фібробластів-2
(FGF–2) [46], деградацію ECM внаслідок продукції продукції MMP і різних
протеаз, що призводить до інвазії і міграції пухлинних клітин [85], і індукція
проліферації пухлинних клітин шляхом продукування гістаміну [86]. Крім
того, мастоцити продукують безліч хемотаксичних факторів, щоб залучити у
пухлину інші імунні клітини [87, 88]. Навпаки, в деяких типах пухлин було
виявлено супресивні пухлинні ефекти TAMCs, в основному за рахунок
підтримки відторгнення пухлини опосередковуючи апоптоз клітин пухлини
внаслідок продукції IL–4 і TNF–α [46, 89].
Природні

клітини-кілери

(NK-клітини)

–

компоненти

системи

вродженого імунітету і є великими гранулярними CD3-лімфоцитами, які
можна розділити на дві підгрупи, в залежності від рівнів експресії їх
поверхневих маркерів CD16 і CD56. Їх основна функція – виявляти і
знищувати

інфіковані

вірусом

або

злоякісні

клітини.

Субпопуляція

CD56dim/CD16bright становить приблизно 90% всіх NK-клітин периферичної
крові,

характеризується

імуномодулюючих

більш

цитокінів

та

високими

рівнями

відповідальна

за

експресії
високу

безлічі

природну
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цитотоксичність [46]. Найбільш відомими цитокінами, які секретуються NKклітинами, є IFN-γ і TNF-α, а також такі важливі фактори як GM-SCF, IL-5,
IL-8, IL-10, IL-13, CCL2, CCL3, CCL4, CCL5 і CXCL10 [46, 90]. Функція NKклітин жорстко регулюється співвідношенням сигналів від активуючих та
пригнічуючих рецепторів, присутніх на поверхні клітини. Молекули
власного MHC класу I, експресуються на здорових клітинах, діють як
гальмуючі стимули, що запобігають активації NK-клітин [91]. Злоякісні або
інфіковані вірусом клітини пригнічують експресію MHC-I, щоб уникнути
цитотоксичних Т-клітин; однак це призводить до їх розпізнавання NKклітинами. Крім того, активуючі рецептори на поверхні клітин-мішеней
активуються у відповідь на злоякісну трансформацію [92]. Потім за
активацією NK-клітин відбувається ряд можливих індукцій апоптозу
клітинами-мішенями, включаючи екзоцитоз перфорину і гранзимів, Fas
ліганда (FasL), активаціі TNF-пов'язаного апоптоз-індукуючого ліганда
(TRAIL) або антитіло-залежна клітинна цитотоксичність (ADCC) [46, 93]. На
відміну від цитотоксичних Т-клітин, NK-клітини не вимагають попередньої
сенсибілізації або стимуляції для їх ефекторної функції.
Таким чином, мікрооточення пухлини складається з безлічі різних
популяцій клітин. Ці частини навколишньої строми можуть функціонувати
як позитивні, так і негативні регулятори всіх ознак розвитку раку,
включаючи ухилення від апоптозу, індукцію ангіогенезу, дерегуляцію
енергетичного метаболізму, стійкість до виявлення і руйнування імунною
системою, а також активацію інвазії та метастазування. Дослідження
відмінностей у складі мікрооточення пухлини при ПРГГ і їх вплив на
розвиток і прогресування раку може допомогти краще зрозуміти механізми,
що лежать в основі різних відповідей на терапію, а отже допомагають
визначити можливі цілі для клінічного втручання.
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1.2. Функції та метаболізм аргініну в нормі та за онкологічних
захворювань
Аргінін (α-аміно-δ-гуанідин-валеріанова кислота) – одна з найбільш
поляризованих, позитивно заряджених амінокислот. У біосистемах аргінін
відіграє важливу роль у синтезі ряду анаболічних гормонів, поліамінів і
оксиду азоту (NO). Майже весь шлях перетворень аргініну в похідні
(орнітин, путресцин, спермідин, альфа-кетоглутарат) відбувається в трьох
органах – кишечнику, печінці та нирках [94].
Метаболізм

L-аргініну

здійснюється,

як

мінімум,

двома

альтернативними шляхами:
1) Окисним (NO-синтазним) з утворенням L-цитруліну і NO під дією
NO-синтази. Встановлено існування 3-х димерних ізоформ цього ферменту
[95, 96]. Дві з цих форми є конституїтивними, так як для їх активації не
потрібен синтез нових протеїнів. Це – нейрональная ізоформа nNO-синтаза та
ендотеліальна – eNO-синтаза. Третя форма NO-синтази є індуцибельною, так
як її активація індукується цитокінами і ліпополісахаридами бактерій [97].
Ця ізоформа пов'язана з імунологічними і інфекційними стимулами і
виявлена у макрофагах, нейтрофілах, ендотелії. Утворення оксиду азоту
активованими макрофагами підтверджує цитотоксичну та цитостатичну роль
NO в імунній системі.
2) Крім того, встановлено ще один шлях метаболізму L-аргініну
неокисний, який відбувається в імунокомпетентних клітинах за участю двох
ізоформ аргінази: аргінази I і аргінази II [95, 98, 99]. При цьому аргіназа I
викликає гідроліз аргініну з продукцією сечовини і L-орнітину, необхідного
для синтезу поліамінів і контролю проліферації клітин [100]. Можливе
одночасне протікання цих двох процесів [101].
Таким

чином,

метаболізм

L-аргініну

визначається

експресією

відповідних ферментів: індуцибельної NO-синтази, синтез якої стимулюється
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цитокінами Th1 (ІL-1, TNF-α, і γ-інтерфероном), і аргінази, індукція синтезу
яких забезпечується цитокінами Th2 (ІL-4, ІL-10, ІL-13, а TGF-β) [95].
З літературних джерел відомо про взаємозв'язок між L-аргініном
імунологічною реактивністю організму. Важливу роль в її реалізації відіграє
фізіологічні та патофізіологічні ефекти оксиду азоту. NO може мати
специфічний імуномодулюючий вплив, а також виступати в якості одного з
основних ефекторів системи клітинного імунітету, надаючи антимікробну,
протипухлинну та антипроліферативну дію [102].
Припускають,
антипроліферативної

що
дії

одним

з

є

основних

інгібування

механізмів
оксидом

його
азоту

рибонуклеотидредуктази, яка регулює швидкість реплікації ДНК, що в свою
чергу викликає уповільнення клітинної проліферації [95, 103]. Крім того,
легко проникаючи через зовнішню і внутрішню мембрани клітин, NO
пошкоджує ДНК клітини-мішені шляхом її дезамінування [95]. Ймовірно, що
антипроліфератівний ефект оксиду азоту опосередковується через регуляцію
продукування певних цитокінів: IL-1β, IL-6, IL-8, інгібування синтезу яких
корелює зі збільшенням рівня продукції NO і внутрішньоклітинного ц-ГМФ
[96].
1.2.1. Участь аргініну у процесі росту злоякісних пухлин
Загальновідомо, що пухлинні клітини взаємодіють з оточуючими
клітинами, тим самим створюючи мікрооточення пухлини, яке сприяє її
росту. Пухлини «маніпулюють» нетрансформованих клітинами організмугосподаря, створюючи підтримуюче і захисне середовище, що призводить до
виснаження

життєво

важливих

поживних

речовин

і

накопичення

імуносупресивних метаболітів [104, 105].
Одним з прикладів такого випливу на організм є локальне виснаження
аргініну аргіназою або індуцибельною синтазою оксиду азоту (iNOS), що
призводить до пригнічення відповіді Т-клітин, специфічних для пухлини
[105]. Активація аргінази пухлинами відбувається шляхом експресії
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циклооксигенази-2, концентрація якої підвищується в її мікрооточенні.
Експресія циклооксигенази також сприяє пригніченню активації Т-клітин
[104].
Крім того, макрофаги, гранулоцити та мієлоїдні клітини-супресори
(MDSCs), які спільно локалізуються в мікрооточенні пухлини, також можуть
експресувати аргіназу та iNOS для подальшого загострення локального
імуносупресивного середовища. Цей різновид мієломоноцитарних клітин,
високо ефективно пригнічує активовані Т-клітини і сприяє росту пухлини та
її метастазуванню. Пригнічення Т-клітин призводить не тільки до ослаблення
пухлинно-специфічної адаптивної імунної відповіді, а й до імунної відповіді
організму в цілому [106, 107]. Зокрема, Cao et al. на моделях раку молочної
залози миші показали що введення у раціон аргініну подовжує тривалість
життя тварини та гальмує ріст пухлини за рахунок посилення вродженої та
адаптаційної імунної відповіді [108].
Важливим медіатором ангіогенезу в мікрооточенні пухлини також є
NO. Встановлення вростання судин необхідне для забезпечення киснем
пухлин більше 1 мм. Отриманий пухлиною оксид азоту посилює ангіогенез
та сприяє її інвазії. Відповідно до його ролі в ангіогенезі та транспорті
кисню, попереднє введення аргініну може підвищувати чутливість пухлини
до хіміотерапії [105].
Таким чином, незважаючи на те, що аргінін є критичним для
анаболічних процесів всередині самої пухлинної клітини, він також може
розглядатися як фактор, що одночасно стимулює та інгібує пухлину. Крім
своєї ролі в ангіогенезі та розслабленні судин, NO також безпосередньо
пов'язаний з канцерогенезом, оскільки може діяти як вільний радикал і
спричиняти пошкодження ДНК. Оскільки, NO здатен інактивувати ферменти
репарації ДНК та ген-супресор пухлин p53 [105, 109].
Thomsen et al. встановили що локальна концентрація NO між
доброякісними та злоякісними тканинами молочної залози, шийки матки,
яєчників і шлунку вірогідно корелює зі збільшенням злоякісного фенотипу
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[110]. У той же час високі концентрації NO можуть викликати p53-залежний
цитостаз та апоптоз. Одним з механізмів, що може бути відповідальним за
підвищення рівня оксиду азоту в мікрооточенні пухлини, може бути
активація ферментів iNOS та/або лактатдегідрогенази у високій концентрації,
які на відміну від eNOS та nNOS активуються меншими концентраціями NO
[105]. Таким чином, користь аргініну, а отже і надлишок чи нестача NO для
біології раку залежить від типу пухлини та інших факторів.
1.2.2. Вплив аргініну на імунну відповідь у процесі росту
злоякісних пухлин
Особливий інтерес представляє специфічна роль (і) аргініну у імунній
відповіді організму. Одним із захисних механізмів пухлини проти імунної
системи є суп ресорні клітини мієлоїдного походження (MDSCs), які можуть
виснажувати рівень аргініну, що призводить до порушення продукування NO
в оточенні пухлини. Для компенсування цієї нестачі глутамін та аргінін
мобілізуються зі скелетних м’язів. На молекулярному рівні знижені
концентрації клітинного аргініну в поєднанні з аномальною продукцією NO
активує декілька каскадів, які інгібують синтез білка та сприяють протеолізу,
що призводить до кахексії [111].
З даних літератури відомо, що аргінін та його біодоступність
впливають на функцію лімфоцитів, хоча не до кінця зрозуміло, чи є
надлишок або дефіцит аргініну в мікрооточенні сприятливим або негативним
фактором. Рядом досліджень було показано, що клітинні лінії лімфоїдних
злоякісних новоутворень [112] та меланома [113] чутливі до терапії в основі
якої депривація аргініну. В той же час встановлено що клітинні лінії раку
молочної залози інгібуються його додатковим прийомом [108]. Цей механізм
може залежати від впливу мікрооточення пухлини, що включає лімфоцити та
відповідає протираковим функціям імунної системи.
Ці дані дозволяють зробити припущення, що пухлинні клітини можуть
експресувати аргіназу, як захисний механізм для підриву імунної системи
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організму-господаря. Однак досі не з’ясовано, яким чином клітинисупресори

імунної

системи

взаємодіють,

щоб

стимулювати

або

альтернативно дозволяти пухлинним клітинам ухилятися від імунної системи
[115].
Таким чином, можна стверджувати що аргінін та його метаболізм
впливають на імунну систему. Але в той же час кожен з клітинних
компонентів імунної системи може по-різному впливати на доступність або
утилізацію аргініну. Зокрема, інфільтруючі пухлину макрофаги (TIM) мають
високий вміст аргінази і можуть регулювати наявність аргініну в
мікрооточенні пухлини. Отже, твердження про те, що додатковий прийом
аргініну гальмує ріст імуногенних пухлин, може бути зумовлено його
позитивним впливом на імунну систему, а саме на макрофаги, природні
кілери та цитотоксичність Т-клітин [110]. Рядом досліджень було також
показано, що маніпулювання метаболізмом аргініну за допомогою ферментів
NOS та аргінази, які регулюються цитокінами Т-хелперів 1 (Th1) і 2 (Th2) є
одним із способів яким чином вони регулюють Т-клітини [105].
З іншого боку, Bingisser et al. встановили яку роль відіграє NOS у
імуносупресії. Показано, що NO інгібує активацію каскаду рецепторів IL-2,
зокрема сприяє активації Янус-кінази 1 (JAK1) і 3 (JAK3), сигнального
трансдуктора та активатора транскрипції 5 (STAT5); позаклітинної сигналрегульованої кінази (ERK) та протеїнкінази В (AKT) [116]. Крім того, коли
рівень аргініну в мікрооточенні низький, ферментативні реакції аргінази та
NOS зміщуються так, що відбувається накопичення активних форм кисню
(ROS) та оксиду азоту (RNOS), які негативно регулюють імунну відповідь. В
ряді експериментів було показано, що в присутності ROS та/або RNOS
запускається апоптоз в активованих Т-клітинах [117].
Таким чином, подальші дослідження у цьому напрямку необхідні для
розуміння складної взаємодії імунної системи та мікрооточення пухлини для
того, щоб визначити мішень впливу у цих численних шляхах, що залучають
аргінін та його метаболізм у розвито канцерогенезу.
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1.3. Участь протеолітичних ферментів та їх інгібіторів у процесі
росту злоякісних пухлин
Протеоліз є одним з важливих механізмів пухлинної прогресії [118,
119]. Уявлення про взаємозв'язок між протеолітичними ферментами та
ростом злоякісних пухлин і базується на численних даних. На клінічному
матеріалі пухлин різного генезу встановлено, що активність протеолітичних
ферментів у тканині пухлини вище за таку у відповідній нормальній тканині
[120]. Існує також думка, що чим агресивніше пухлина, тим вища в ній
активність протеолітичних ферментів [121]. В експериментах in vitro та in
vivo було виявлено антиканцерогенні властивості інгібіторів протеїназ.
Зокрема, на різних клітинних лініях показано, що широкий спектр інгбіторів
протеолітичних ферментів пригнічує злоякісну трансформацію клітин. На
індукованих моделях пухлин продемонстровано, що інгбітори протеїназ
попереджають виникнення злоякісних пухлин, їх ріст та метастазування
[122].
Протеїнази беруть участь не лише на різних етапах канцерогенезу, але
й у взаємовідносинах між злоякісною клітиною та оточуючими її
нормальними тканинами, а також з регуляторними та захисними системами
організму [123]. Протеолітичні ферменти асоційовані як із порушенням
контролю росту клітин та формуванням трансформованого фенотипу
злоякісних

клітин,

так

і

з

інвазивною

активністю

та

процесами

неоваскуляризації [124, 125]. Відомо, що в процесах злоякісного росту беруть
участь протеїнази різних класів: серинові, цистеїнові, аспартильні [125,126].
1.3.1. Роль серинових протеїназ у процесі пухлинного росту
До цього класу ферментів належать трипсин, тромбін, плазмін, білки
системи активатора плазміногену, нейтрофільна еластаза, плазмовий і
тканинний калікреїни, катепсин G та багато інших ензимів. Ці протеїнази
мають різну субклітинну та зовнішньоклітинну локалізацію і секретуються
як нормальними, так і трансформованими клітинами [127, 128, 129, 130].
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Відомо, що пухлини різного гістогенезу секретують у позаклітинне
середовище велику кількість серинових протеїназ [127, 128, 131, 132]. Крім
того, встановлена участь окремих представників даного класу ферментів у
процесах клітинного росту, апоптозу та ангіогенезу [124, 133, 134, 135, 136].
Вони можуть як стимулювати, так і пригнічувати пухлинну прогресію, тобто
характеризуються подвійною дією на ріст пухлини [133, 137].
Підвищення активності серинових протеїназ, яке спостерігається при
неопластичному рості, обумовлене не лише посиленням біосинтезу
ферментів, але й порушенням регуляції їх активності. Активність пухлинних
ферментів регулюється їх інгібіторами та різними цитокінами, що впливають
на позитивні і негативні регуляторні елементи генів даних ензимів [138]. З
даних літератури відомо, що при різних онкологічних захворюваннях як у
тканині пухлини, так і в біологічних рідинах, відмічається порушення
рівноваги в системі фермент-інгібітор у той чи інший бік, що веде до зміни
балансу між активацією та інгібуванням даних ферментів [139, 140, 141, 142].
Рівень активності протеолітичних ферментів у крові онкологічних
хворих залежить від багатьох факторів, серед яких тип клітини, яка підлягає
трансформації, стадія її функціональної та морфологічної диференціації, фаза
клітинного

циклу,

стадія

розвитку

пухлини

та

умови

пухлинного

мікрооточення. З іншого боку, активність трансформованих клітин може
модифікуватися протеїназами, які секретуються злоякісними клітинами або
клітинами строми [139, 143, 144].
Роль протеїназ у процесах туморогенезу і до сьогодні остаточно не
з’ясована. Експресуючись на ранніх стадіях трансформації, ці ферменти
включаються в процеси обміну, ініціюють каскади реакцій і, таким чином,
сприяють посиленню проліферації та формуванню трансформованого
фенотипу клітини. Поява незбалансованої протеолітичної активності може
дестабілізуюче впливати на клітину, тим самим полегшуючи протікання
наступних стадій трансформації. Експресія протеїназ на плазматичній
мембрані злоякісних клітин і секреція їх в перицеркулярну область можуть
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викликати модифікацію клітинної поверхні і зміну антигенних і адгезивних
властивостей клітини. Це у свою чергу призводить до порушення
міжклітинних контактів, зміни імуногенних властивостей злоякісних клітин
по відношенню до захисних систем організму.
1.3.2.

Білкові

інгібітори

плазми

крові.

Роль

альфа-2-

макроглобуліну в процесах неопластичного росту
Загальновідомо, що ензими здатні як до активації, так і до пригнічення
злоякісного росту. Таким чином при вивченні ролі протеолітичних ферментів
у процесах злоякісного росту слід враховувати також рівень активності їх
інгібіторів та інші фактори, що характеризують ріст пухлини. Механізм
внутрішньоклітинного контролю протеолізу полягає в утворенні комплексів
фермент – інгібітор, внаслідок чого фермент повністю або частково втрачає
свою каталітичну функцію. Тому інгібітори протеїназ є компонентами
системи, які захищають організм від надмірного протеолізу [133, 145].
Альфа-2-макроглобулін (α2М) є високомолекулярний глікопротеїн, що
продукується в основному гепатоцитами та міститься практично у всіх
біологічних рідинах організму [143, 146, 147, 148, 149, 150]. α2М бере участь
у контролі активності протеїназ широкого спектру дії шляхом специфічного
комплексоутворення, зокрема є відомим інгібітором каспаз, які пригнічують
реакції апоптозу [151,152,153,154].
Характерною особливістю цього протеїну є те, що активний центр
ферментів після взаємодії з ним залишається вільним. Внаслідок чого
протеїнази в зв’язаному з α2М стані реагують з низькомолекулярними
субстратами і в той же час захищені від зв’язування з високомолекулярними
субстратами та інгібіторами. Тому його доцільніше вважати не інгібітором, а
рестриктором ферментативної функції протеїназ [146,155].
Ще однією його особливістю є швидке виведення названих комплексів
із рідких середовищ організму - період напіввиведення не перевершує 1,5
хвилини.

Така

швидка

елімінація

передбачає

наявність

рецепторів
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модифікованого α2М на багатьох клітинах. Найбільш поширений з них
називається макроглобуліновим/ліпопротеїновим рецептором - LRP (low
density lipoprotein receptor-related protein або СD91). Він виконує функції
основного рецептора ендоцитоза на багатьох клітинах, у тому числі і
злоякісно трансформованих [146, 148,150, 156, 157].
Висока пластичність молекул α2М, які експресують на клітинній
поверхні широкий вибір рецепторів, дозволяє йому утворювати комплекси не
лише з ферментами, але і з широким спектром інших біологічно активних
речовин. Відомо, що крім участі у регуляції функцій всіх чотирьох класів
протеолітичних ферментів, α2М відіграє роль у модуляції функцій імунної
системи. Встановлено, що за допомогою реакції конкуренції з іншими
акцепторами цей інгібітор функціонує майже як монопольний позаклітинний
переносник

і

модулятор

активності

різноманітних

природних

і

рекомбінантних цитокінів-інтерлейкінів, факторів росту, інтерферонів та
факторів некрозу пухлин [152, 156].
За

даними

трансформуючого

літератури
фактора

α 2М

є

росту-beta1

позаклітинним
(TGF-beta1),

переносником
який

виявляє

протизапальну активність. Він також здатний зв’язуватись з основним
фактором росту фібробластів (FGF-2), якому належить важлива роль в
ангіогенезі та репаративних процесах. Встановлено, що цей інгібітор формує
циркулюючі комплекси з регуляторами відповіді на запалення, а саме
інтерлейкінами IL-1beta, IL-4, IL-6, IL-10 та фактором некрозу пухлин TNFalpha [159,160,161,162].
У період запалення α2М діє як транспортний білок для IL-6. у той же
час його активність в основному регулюється за участі даного інтерлейкіну.
Встановлена участь α2М у регуляції активності натуральних кілерів та
імуноглобулінів. Окрім зв’язування з поверхнею злоякісних клітин, цей
інгібітор формує комплекси зі стромальними та синусоїдальними клітинами,
які знаходяться в безпосередньому контакті з пухлинними клітинами. Таким
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чином, α2М є одним з найважливіших регуляторів міжклітинних взаємодій
[163, 164, 165].
Таким чином, нові, більш інформативні критерії ранньої діагностики і
прогнозування перебігу раку гортані повинні розроблятися на основі
комплексу сучасних молекулярно-біологічних, генетичних, вірусологічних та
біохімічних методів дослідження.

РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Дослідження проводилося в 3 етапи. На першому етапі визначали
можливість корекції імунітету засобами еферентної терапії на моделі
хімічного імунодефіциту за умов in vivo. На другому етапі проводився відбір
хворих на ПРГГ з метою подальшого стаціонарного обстеження та лікування.
На третьому етапі здійснювалось динамічне спостереження та оцінка якості
життя пацієнтів.
2.1. Визначення можливості корекції імунітету засобами еферентної
терапії на моделі хімічного імунодефіциту за умов in vivo
Метою першого етапу роботи було дослідити дію імуно– та
гепатопротекторів на базові параметри імунітету та чинники вродженого
імунітету на щурах лінії Wistar в умовах in vivo. Експериментальною
моделлю в умовах in vivo була модель хімічного імунодефіциту.
Характеристика експериментальних тварин та моделі хімічного
імунодефіциту
Експериментальні дослідження проведені на 40 статевозрілих щурах
лінії Wistar з початковою масою тіла 180–200 г. З метою уникнення
можливого впливу статевих розбіжностей на показники, що вивчались,
дослідження проводили виключно на самцях. Всі тварини були одержані з
розплідника експериментальної бази ДУ «Інститут отоларингології імені
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О.С. Коломійченко НАМНУ». Тварин утримували в стандартних умовах
типового віварію на звичайному раціоні харчування. Всі досліди на
експериментальних тваринах проводили у відповідності до «Загальних
принципів експериментів на тваринах», схвалених ІІІ Національним
конгресом по біоетиці та положенням «Європейської конвенції про захист
хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших
наукових цілей» [166], а також згідно «Науково-практичних рекомендацій із
утримання лабораторних тварин та роботи з ними» [167].
Тварини були розділені на 4 груп (по 10 тварин в кожній групі). 1 група
контроль

(інтактні

тварини).

Щурам

з

2

по

4

групи

вводили

внутрішньочеревно розчин циклофосфану по 40 мг/кг двічі з інтервалом 5
днів. Імунокорегуючу терапію починали через два дні після останнього
введення циклофосфану. Тварини 2 групи отримували підшкірно ін’єкції Lаргініну та фізіологічного розчину хлористого натрію. Щурам 3 групи
вводили per os ентеросгель, а також L-аргінін та імунофан підшкірно. Схема
введень препаратів була наступною: препарат L-аргініну вводили підшкірно
у дозі 10 мг/кг одноразово. Стерильний фізіологічного розчин хлористого
натрію вводили підшкірно у дозі 0,5 мл протягом 7 днів. Ентеросгель
вводили щурам per os у дозі 1 г на добу протягом 7 днів. Імунофан вводили
підшкірно у дозі. Через три дні після закінчення експериментальної
імунокорегуючої терапії тварин забивали шляхом декапітації з дотриманням
директив ЕС-86/609 щодо правил поводженн з експериментальними
тваринами.
Характеристика

та

одержання

біологічного

матеріалу

від

експериментальних тварин та імунологічні методи дослідження
Об’єктами досліджень було обрано тимус, сироватку та клітини крові
тварин. Cироватку крові отримували з цільної крові, після інкубування при
+37 °С у термостаті EN500 протягом 30 хв з подальшим центрифугуванням
при частоті обертання 4000 об/хв протягом 20 хв у центрифузі NF-200 [168].
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Мононуклеари виділяли із периферичної крові після попереднього пасивного
осадження еритроцитів, центрифугуванням на градієнті щільності фіколверографін сукупної фракції лейкоцитів (1500 об./хв, щільність градієнта
1,077 г/см3). За тестом із трипановим синім виживаність мононуклеарних
клітин у кінцевій суспензії була не менше 95% [169, 170]. Досліджували
цитолітичну активність мононуклеарів по відношенню до еритроцитів
курчат, кількість мастафінних лімфоцитів з ксеногеними тканинними
базофілами у вигляді розеткоутворюючих комплексів. У сироватці крові
визначали рівень циркулюючих імунних комплексів загального плану із
застосуванням поліетиленгліколю [171]. Крім того досліджували масу
тимуса, кількість лейкоцитів у крові, відсоток лімфоцитів, як це
рекомендовано М.Б. Самбур [172]. Фагоцитарну активність лейкоцитів
периферичної крові досліджували в латексному тесті шляхом визначення
фагоцитарного показника (число фагоцитуючих клітин на 100 лейкоцитів) і
фагоцитарного індексу (число частинок латексу, поглиненого однією
фагоцитуючою клітиною), дотримуючись рекомендацій І.П. Кайдашева
[173].
2.2. Відбір хворих на ПРГГ з метою подальшого стаціонарного
обстеження та лікування
При виконанні дисертаційної роботи було обстежено 150 хворих на рак
гортаноглотки, які знаходились на стаціонарному лікуванні у відділенні
онкопатології ЛОР-органів ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.
Коломійченка НАМН України» (м. Київ). Для полегшення рандомізації
даних були розроблені критерії залучення та вилучення пацієнтів із
досліджень.
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Критерії залучення:
1.

Чоловіки віком від 40 до 70 років.

2.

Первинні пацієнти з гістологічно пітвердженим діагнозом злоякісне
новоутворення гортані, яким не проводилося спеціальне лікування.

3.

Стадія пухлинного процесу Т2–4а N0–2М0 (за TNM класифікацією).

4.

Локалізація пухлини в ділянці гортаноглотки, а саме:
1. слизова оболонка глотки, що лежить на рівні від верхнього краю 4-го
до нижнього краю 6-го шийних хребців;
2. гортанна поверхня надгортанника;
3. латеральна та медіальна стінки грушовидних синусів;
4. черпакувато-надгортанні зв’язки.
Критерії вилучення:

1.

Жінки.

2.

Наявність віддалених метастазів.

3.

Вживання медичних препаратів, які можуть вплинути на результати
досліджень.

4.

Супутні соматичні захворювання у стадії декомпенсації, що можуть
вплинути на результати досліджень:
 серцево-судинна недостатність;
 гіпертонічна хвороба;
 порушення мозкового кровообігу;
 виражені алергічні реакції;
 бронхіальна астма,
 пневмонія або гострий бронхіт;
 цироз печінки;
 гострий вірусний або хронічний гепатит у стадії загострення;
 цукровий діабет;
 виразкова хвороба шлунка або дванадцятипалої кишки в стадії
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загострення;
 ВІЛ та ін.
5.

Відхилення від норми показників периферичної крові:
5. рівень гемоглобіну нижче 100,0 г/л;
6. кількість еритроцитів нижче 3,0х1012/л;
7. кількість лейкоцитів нижче 3,0х109/л;
8. абсолютна кількість нейтрофілів нижче 1,5х109/л;
9. кількість тромбоцитів нижче 75,0х109/л.
Клінічне обстеження пацієнтів складалося з вивчення скарг та збору

анамнестичних даних, огляду ЛОР – органів та інструментального
обстеження. Ендоскопічне обстеження гораноглотки та гортані хворого
проводили з використанням місцевої аплікаційної анастезії в положенні
сидячи ендоскопом «Karl Storz» з кутом зміщення осі зору на 90 градусів.
Оцінювали локалізацію та розміри новоутворення, розповсюдження на
суміжні органи: гортань, ротоглотку та прилеглі анатомічні структури м’яких
тканин шиї . Ультразвукове обстеження м’яких тканин та лімфовузлів шиї
проводилось з глибиною ехолокації від 40 до 80 мм за допомогою апарату
«Philllips». Комп’ютерну томографію виконували з внутрішньовенним
підсиленням за допомогою введення контрастної речовини «Омніпак» на
640-зрізовому

комп’ютерному

Ендоларингеальна

біопсія

томографі

гортані

«Toshiba

проводилась

Aquilion
із

One».

застосування

анальгезуючого знеболювального спрею. Вилучену тканину новоутворення
було направлено на гістологічне дослідження у патогістологічну лабораторію
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України».
За результатами клінічних обстежень у дослідження було включено 66
чоловік з первинними злоякісними новоутвореннями гортаноглотки віком від
40 до 70 років. Всі пацієнти були проінформовані і надали письмову згоду на
участь у дослідженні. Пацієнти були розподілені на основну та групу
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порівняння шляхом рандомізації враховуючи стадії захворювання (див. табл.
2.1).
Таблиця 2.1
Розподіл хворих за стадією захворювання
Стадія

TNM

II

T2N0M0
T2N1M0
T3N0M0
T3N1M0
T2N2M0
T3N2M0
T4N0M0
T4N1-2M0

III

IV

Групи
Основна
4
3
5
7
3
3
3
5

Порівняння
4
3
5
7
3
3
3
5

Як видно з табл. 2.1 у 12% пацієнтів діагностовано рак гортаноглотки
II-ї стадії (Т2N0M0), у 45,5% – III-ї стадії (Т2-3N0-1M0), а у 42,5% – IV-ї стадії
(Т3-4N0-2M0). З даних табл. 2.2 видно, що 30,3% пацієнтів має локалізацію
новоутворення у ділянці грушовидного синусу, 24,2% – у черпакуватонадгортанній складці У задній стінці нижньої частини глотки пухлину було
виявлено у 24,2% хворих, а у заперстневидній ділянці – 21,3%.
Таблиця 2.2
Розподіл хворих за локалізацією злоякісного процесу
Локалізація пухлини
Грушовидний синус
Черпакувато-надгортанна
складка
Задня стінка нижньої частини
глотки
Заперстневидна ділянка

Групи
Основна
10
8

Порівняння
10
8

8

8

7

7
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За результататми патогістологічного дослідження у 36,4% пацієнтів
виявлено

плоскоклітинний

зроговілий

тип

пухлини,

21,2%

–

плоскоклітинний незроговілий. У 24,2% хворих рак гортаноглотки був
низькодиференційованим, а у 18,2% – базальноклітинним (див. табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Розподіл хворих за гістологічною структурою пухлини
Тип пухлини
Плоскоклітинна зроговіла
Плоскоклітинна незроговіла
Низькодиференційована
Базальноклітинна

Групи
Основна
12
7
8
6

Порівняння
12
7
8
6

Методи лікування
Відповідно до протоколу хіміотерапевтичного лікування пацієнти обох
груп отримували у 1-й день паклітаксел у дозі 175 мг/м2, 2-й день цисплатин
100 мг/м2., а з 3 по 5 – препарати супровідної терапії.
Супровідна терапія у пацієнтів основної групи – це комплексне
застосування аргінінвмісного препарату «Глутаргін» ООО ФК Здоров’я,
Україна, Харьків) та методу ентеросорбції з використанням «Ентеросгелю»
(ПрАТ "ЕОФ "КРЕОМА-ФАРМ", м. Київ, Україна). «Глутаргін» вводився
шляхом внутрішньовенної інфузії краплино 1 раз на день по 10 мл (0,4 г) на
150–250 мл ізотонічного розчину натрію хлориду зі швидкістю 60–70
крапель за хвилину. На наступний день після виписки із стаціонару, хворі
продовжували його пероральний прийом у дозі 0,75 мг на добу ще протягом
7 днів. «Ентеросгель» Приймався пацієнтами по 1 ст.л. перед сном протягом
10 днів після закінчення введення цитостатичних препаратів.
Супровідна терапія у пацієнтів групи порівняння - це введення
кристалоїдних розчинів: 400 мл розчіну Рінгера та 600 мл 0,9% ізотонічного
розчин натрію хлориду.
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Всім пацієнтам через 21–28 днів після завершення кожного курсу
запланованого

лікування

проводилась

оцінка

його

ефективності

та

вирішувалось питання про подальшу тактику лікування хворого.
Операбельним

хворим

пропоновували

хірургічне

втручання

та

постоперативне променеве лікування. У разі часткової регресії пухлини
функціональнозберігаючу операцію – бокову ларинготомію. При стабілізації
пухлини проводилось розширене оперативне втручання – ларингоектомія
з/без селективною/радикальною диссекцією шиї.
Постоперативний протокол променевої терапії (ПТ) обирався з
урахуванням ризиків: у вигляді монометода або ПТ з радіомодифікацією
препаратами платини (цисплатин у дозі 75 мг/м2 один раз на три тижні). При
проведенні променевого лікування дотримувались бажаного інтервалу між
резекцією та післяопераційною ПТ, що становив ≤6 тижнів.
Пацієнтам у яких первинна пухлина мала субклінічні ознаки місцевої
інфильтрації та залучення лімфатичних вузлів сумарна вогнищева доза
дорівнювала 60–66 Гр (2,0 Гр/фракція; 5 днів на тиждень) протягом 7 тижнів.
У хворих з низьким та середнім ризиками продовженного росту сумарна
вогнищева доза складала 44 – 50 Гр (2,0 Гр/фракція) до 54-63 Гр (1, 6-1,7
Гр/фракція; 5 днів на тиждень) протягом 6–6,5 тижнів.
Хворим з повним регресом пухлини після хіміотерапії рекомендували
променеву терапію. У пацієнтів з високим ризиком продовженного росту
сумарна вогнищева доза дорівнювала від 66 Гр (2,2 Гр/фракція; 5 днів на
тиждень) до 70 Гр (2,0 Гр/фракція; 5 днів на тиждень) протягом 6–7 тижнів.
У хворих з низьким та середнім ризиками продовженного росту сумарна
вогнищева доза дорівнювала від 44–50 Гр (2,0 Гр/фракція) до 54–63 Гр (1,6–
1,8 Гр фракція; 5 днів на тиждень) 6–6,5 тижнів.
Лікування неоперабельних хворих та тих, хто відмовились від
хірургічного втручання, доповнювали ще трьома курсами ХТ (всього шість
ціклів неоадювантної ХТ за схемою: 1-й день паклітаксел в дозі 175 мг/м2; 2-
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й день цисплатин 100 мг/м2) з наступним променевим лікуванням за
вищеописаною схемою для пацієнтів категорії високого ризику.
Методи визначення гематологічної токсичності комбінованого
лікування
Оцінку ускладнень різного ступеня вираженості, що виникають в
результаті використання протипухлинних засобів проводили згідно з
критеріями ВООЗ за шкалою Common Toxicity Criteria NCIC. Усім хворим
робили загальний аналіз крові на 8-у, 15-у, 21-у добу кожного циклу
лікування. У разі виникнення додаткових скарг або відхилень у показниках
інтервали між аналізами скорочували.
Оцінка ступеня регресії солідних пухлин
Для

оцінки

об'єктивного

ефекту

застосованого

комбінованого

лікування використовувалися критерії комітету експертів ВООЗ для солідних
пухлин. При цьому застосовувалася оцінка розмірів пухлини і метастазів як
похідне

двох

найбільших

перпендикулярних

діаметрів.

Критерієм

об'єктивного ефекту (відповіді на терапію) при лікуванні солідних пухлин
служить зменшення розмірів пухлин і метастазів, Критерії оцінки ступеня
регресії пухлини ґрунтуються на оцінці зменшення (або збільшення) розмірів
пухлини і метастазів (див табл. 2.4).
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Таблиця 2.4
Критерії ефективності лікування солідних пухлин
за шкалою RECIST 1:0
Ефект

Ознаки

Повна відповідь(

Зникнення всіх вогнищ уражень на термін не менше

регресія)

4 тижнів

Часткова

Зменшення всіх або окремих пухлин на ≥30% при

відповідь(регресія)

відсутності прогресування інших вогнищ

Стабілізація

Невідповідність критеріям регресії або прогресії.

Прогресування

Збільшення розмірів > 20% однієї або більше пухлин
або поява нових вогнищ ураження

Оцінка пухлинних осередків доступних огляду не потребувала
інструментальних методів дослідження. Для оцінки ступеня відповіді
метастатичних уражень використовувалось УЗД та КТ.
Аналіз регресу розміру пухлини у хворих проводився за період трьох
циклів хіміотерапії. Розмір пухлини до початку лікування було позначено
через V0, а після закінчення кожного з циклів хіміотерапії V1, V2 та V3
відповідно. На кожному етапі лікування визначались показники, які
характеризують в процентному відношенні регрес розміру пухлини
порівняно з початковим рівнем V0. Позначивши ці відсоткові скорочення
через R1, R2 та R3 отримали наступні співвідношення за формулою 2.1:

R1 

V0  V1
V  V2
V  V3
100%, R2  0
100%, R3  0
100%
V0
V0
V0
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Визначивши показник регрессу розрахували розміри пухлини V1 V2 та
V3 після проведення кожного циклу хіміотерапії за формулою 2.2:
R1 
R2 
R3 



V1  V0  1 
,V2  V0  1 
, V3  V0  1 

100% 
100% 
100% 




2.3. Імунологічні методи дослідження
Визначення функціональної активності NK-клітин крові за умов in
vitro
Цей метод базується на визначенні маркерів деструкції клітин-мішеней
ефекторними клітинами крові, здатними їх руйнувати без попередньої
сенсибілізації

організму

[174].

Дослідження

активності

природних

цитотоксичних клітин, щодо ядровмісних еритроцитів курей, проводили
інкубуючи мононуклеари периферичної крові хворих з аргінінвмісними
препаратами: Імунофаном, Глутаргіном та Тивортин у концентрації 10
мкг/мл, протягом 18 годин. У якості поживного середовища використовували
розчин Хенкса, збагачений вітамінами і незамінними амінокислотами, 5%
ембріональною телячою сироваткою (всі реактиви Serva, Німеччина) та
антибіотиком (Ципринол). Визначення гемоглобіну у надосадоввй рідині
після культивування клітин з аргінінвмісними препаратами, проводили із
застосуванням імуноферментного аналізатора Lab line (Австрія).
Визначення фенотипа лімфоцитів у культурі клітина або в крові
хворих
Імунофенотип
діагностикумів

на

лімфоцитів
основі

визначали

моноклональних

за

допомогою

антитіл.

На

стабільних
фіксованих

еритроцитах за допомогою люмінесцентної мікроскопії визначали кількість
загальних Т-лімфоцитів – CD3, активованих клітин – CD25 та природних
цитотоксичних клітин по кластеру CD56 [175].
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Визначення вмісту великих гранулярних лімфоцитів в крові хворих
Визначення

вмісту

великих

грануловмісних

лімфоцитів

(ВГЛ)

здійснювали з використанням цитохімічного метода. Для цього з суспензії
клітин готували мазки на предметних скельцях, підсушували та знежирювали
їх, фіксували метанолом протягом 5 хвилин і фарбували реактивом МайГрюнвальда, як це рекомендовано К.П. Зак і співавт[176].
Визначення циркулюючих імунних комплексів в сироватці крові
Визначення рівня циркулюючих імунних комплексів, проводилося
стандартним методом преципітації комплексів антиген-антитіло у 3,75%
розчині поліетиленгліколю (Serva, Німеччина) з подальшим фотометричним
визначенням щільності преципітата за методикою Ю.А. Гриневича та
співавт. [171]. Рівень циркулюючих імунних комплексів виражали у
одиницях оптичної густини.
Визначення рівня цитокінів в сироватці крові.
Вміст IL-1β, IL-10 та TNF-α у сиворотці крові хворих визначали із
застосуванням методу іммуноферментного аналізу з використанням рідера
Stat-Fax 2100 (CША) та наборів реактивів російського виробництва фірм
«Цитокін»

(Москва),

«Протеїновий

контур»

(СПб)

і

«Вектор-Бест»

(Новосибірськ). Постановку реакції проводили згідно інструкцій фірмвиробників.

58

2.4. Біохімічні методи дослідження
Характеристика

та

одержання

біологічного

матеріалу

для

біохімічних досліджень
Об’єктом досліджень була плазма крові. Кров отримували з кубітальної
вени натщесердце у пластикову пробірку з 3,8% натрій цитратом у
співвідношенні 9:1. Плазму отримували шляхом центрифугуванням при
частоті обертання 4000 об/хв протягом 20 хв. [168].
Визначення трипсинподібної активності
Трипсинподібну активність (ТПА) в плазмі крові визначали за вмістом
профарбованих за методом Сакагучі неосаджуваних трихлороцтовою
кислотою

аргінін-вмісних

пептидів,

утворених

при

протеолітичному

розщепленні лужного білка – протаміну [177]. Кількість вивільненого
аргініну розраховували за калібрувальним графіком, який є кривою
залежності оптичної густини проби від кількості аргініну (5–40 мкг). За
стандарт приймали розчин хлориду аргініну.ТПА виражали в мкмоль
аргініну, що відщепився за 1 хв на 1 мл плазми крові або еритроцитарної
маси. ТПА розраховували за формулою за формулою 2.3:
ТПА =

A 1,6
,
0,2 10 174,2

де А – кількість аргініну, який утворився в умовах досліду, мкг; 1,6 –
загальний об’єм проби, мл; 0,2 – об’єм плазми або еритроцитарної маси в
пробі, мл; 10 – час інкубації з протамінсульфатом, хв; 174,2 – Мr аргініну.
Визначення тромбінподібної активності
Тромбінподібну активність (ТрПА) плазми крові визначали за
оптичною густиною п-НА, утвореного внаслідок гідролізу хромогенного
субстрату S-2238 (Tоs-Gly-Pro-Arg-пара-нітроаніліду). Розрахунок кількості
утвореного пара-нітроаніліну проводили із застосуванням калібрувального
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графіку залежності оптичної густини розчину вільного пара-нітроаніліну від
його концентрації з подальшим перерахунком на 1 мл плазми крові [178].
Визначення вмісту α2-макроглобуліну
Метод заснований на тому, що α2-макроглобулін (α2М) утворює з
трипсином активний комплекс, який розщеплює синтетичний субстрат
БАПНА, але нечутливий до інгібітора Куніца з бобів сої [155].
Кількість зв’язаного з α2М ферменту визначали за калібрувальним
графіком, побудованим за результатами даних розщеплення БАПНА
кристалічним трипсином (в межах 1–10 мкг). Залежність швидкості гідролізу
БАПНА від концентрації трипсину в пробі мала лінійний характер.
Концентрацію α2М виражали в г на 1 л плазми крові (г/л). Розрахунок
проводили за формулою 2.4:
X=

A 151 152 1000
,
B 1000000

де А – кількість зв’язаного з α2М трипсину, мкг; 151 – співвідношення
між Мr α2М та трипсину (725000/48000): у цій реакції 1 моль α2М
комплексується 32 моль трипсину; 152 – розведення плазми; 1000 –
коефіцієнт перерахунку на 1 л плазми; В – кількість плазми в пробі, мл;
1000000 – коефіцієнт перерахунку в г α2М.
2.5. Оцінка якості життя хворих
Якість життя хворих оцінювали за допомогою опитувальника
Європейської організації з вивчення та лікування раку EORTC–QLQ–H&N35
(head and neck cancer–specific module) [179], який розроблено для спеціальної
оцінки найважливіших симптомів при пухлинах голови і шиї.
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Опитувальник заповнювали у 4 часових точках: 1) після встановлення
діагнозу до лікування, 2) після кожного циклу лікування та було адаптовано
під потреби дослідження (див таб 2.5).
Таблиця 2.5.
Оцінка якості життя хворих за опитувальником EORTC–QLQ–H&N35
Запитання

Бали
ні

дещо

значно

дуже

У Вас були проблеми з ковтанням
рідини?
У Вас були проблеми з ковтанням
подрібненої їжі?
У Вас були проблеми з ковтанням
твердої їжі?
Ви давились при ковтанні?

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

У Вас була втрата ваги?

1

2

3

4

У Вас був набір ваги?

1

2

3

4

У Вас були проблеми з відчуттям
запаху?
У Вас були проблеми з відчуттям
смаку?
Ви відчували себе хворим?

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Вас турбувало порушення
слиновиділення (надмірне виділення
слини/в’язкість/ складність з її
ковтанням)?
Ви відчували біль в роті?

1

2

3

4

1

2

3

4

У вас були проблеми із зубами?

1

2

3

4

Вам було важко говорити з людьми?

1

2

3

4

Вам було важко відкривати рот?

1

2

3

4

У вас була болісні відчуття в глотці?

1

2

3

4

Вас турбував Ваш зовнішній
вигляд?
У Вас були проблеми з їжею у
родині?

1

2

3

4

1

2

3

4
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У Вас були проблеми з їжею в
присутності інших людей?
Вам було важко насолоджуватись
їжею?
Вам було важко говорити по
телефону?
У Вас були труднощі у спілкуванні з
членами родини?
У Вас були труднощі у спілкуванні з
друзями?
Запитання
Чи доводилось вам харчуватись за
допомогою назогастрального зонда?
Чи була у вас потреба у
знеболювальних препаратах?

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Бали
Ні

Так

1

2

1

2

Зменшення суми балів щодо початкового рівня оцінювали, як
покращання якості життя, а збільшення – як погіршення. Збільшення суми на
5–10 балів вважали незначним, на 10–20 балів – помірним, а більше 20 балів
– вираженим. Показники статусу онкологічного хворого змінюються в межах
1–4 за наступною схемою:
 1 – не виникає проблем;
 2 – деякі проблеми;
 3 – значні проблеми;
 4 – дуже значні проблеми.
Загальний стан онкологічних хворих за шкалою, яка була розроблена
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) і рекомендована для проведення
клінічних досліджень різних методів лікування злоякісних новоутворень та
індексом Карновського.
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2.6. Статистична обробка результатів
Статистична обробка результатів проводилась за допомогою пакету
програм для статистичної обробки біометричних даних WinPEPI. Для оцінки
різниці між пацієнтами та групою контроля були використані t-критерій
Стьюдента та та непараметричний критерій «U» Манна-Уїтні, враховуючи
рекомендації Є.В. Гублер [180] та Е.В. Мальцева [181]. Із сукупності даних
розраховували середнє арифметичне варіаційного ряду (М), похибку
середнього арифметичного (m). Різницю вважали статистично достовірною
при р<0,05. Для перевірки гіпотези про закон розподілу використовували
критерій узгодженості Пірсона (χ2). Він ґрунтується на групованих даних:
область значень передбачуваного розподілу ділять на певне число інтервалів,
після чого будують функцію відхилення ρ(χ2) за різницею теоретичних
імовірностей потрапляння в інтервали групування й емпіричних частот.
Для оцінки достовірності та ефективності процесу лікування було
використано методи перевірки статистичних гіпотез. За нульову гіпотеза Н0
взято припущення, що застосування аргінінвмісних препаратів та методу
ентеросорбції не впливає на механізми протипухлинного імунітету.
Альтернативна гіпотеза Н1 припускає, що запропоноване лікування є
значущим та достовірним. Для перевірки гіпотези весь вибірковий простір
було розподілено на дві області, що не перетинаються: критичну та область
прийняття. Перевірка гіпотези передбачає розрахунок значення критерію і
перевірку його потрапляння до області прийняття гіпотези:
tфакт > tкр – відхиляємо H0;
tфакт < tкр – не відхиляємо H0
Крім того в роботі використовували методи аналізу статистичної
значущості різниці між двома середніми величинами вибірок за критеріями
Ст’юдента на рівні 5%. Двобічний аналіз проводився як для незалежних, так і
для спряжених (парних) вибірок.
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Спіставлення ризиків (HR) – відношення ризику події в певний момент
часу (t) в одній групі в порівнянні з іншою групою. Показник відноситься до
методів оцінки виживаності і оцінюється за допомогою регресійного аналізу.
Імовірність того, що подія в одній групі настане раніше, ніж в інший, може
бути розрахована на підставі показника HR за формулою 2.5:
p

HR
(1  HR)

Таким чином, HR = 2 відповідає 67% шансу більш раннього настання
події (одужання, небажаного явища та ін.) У пацієнта, який одержував
досліджуваний препарат, ніж у того, який отримував препарат порівняння.
При цьому показник відношення ризиків не несе в собі інформації про час
настання події [182].
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РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
3.1. Експериментальне обґрунтування корекції імунітету засобами
еферентної терапії на моделі хімічного імунодефіциту за умов in vivo.
З метою створення ефективних засобів корекції імунодефіцитів,
асоційованих з новоутвореннями або з протипухлинною лікуванням, а також
для терапії імунологічної недостатності будь-якого іншого походження
розробляються

експериментальні

моделі

імунодепресивних

станів.

Циклофосфан (ЦФ) є хіміотерапевтичним алкілуючим агентом, який
застосовується при лікуванні онкологічних та аутоімунних захворювань та
найбільш

часто

використовується

для

отримання

імуносупресії

у

піддослідних тварин [183,184]. ЦФ індукований імунодефіцит є простою і
відтворюванною моделлю, яка дозволяє вивчити вплив препаратів на різні
ланки імунної системи та оцінити активність імуномодуляторів. Розуміння
повної картини змін, що відбуваються у лабораторних тварин на тлі введення
ЦФ, дозволить охарактеризувати ефективність імуномодуляторів та їх
перспективність для корекції змін імунної відповіді у хворих з індукованими
специфічним лікуванням порушеннями [184].
В результаті проведених досліджень базових параметрів вродженого
імунітету виявлені істотні відмінності за їх основними показниками між
різними групами піддослідних тварин (рис 3.1–3.6).
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Контроль
Циклофосфан

20

Циклофосфан+L-аргінін+ЕГ
Циклофосфан+L-аргінін+ЕГ+імунофан

18
16

*
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14
12

*

*

10
8
6
4
2
0
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Рис. 3.1. Вплив препаратів еферентної терапії на рівень лейкоцитів в
сироватці крові щурів з цитостатичною імуносупрессією: * – достовірність
різниці між контрольними даними і відповідними показниками у дослідних
груп.
З даних рис. 3.1. видно, що ін’єкції циклофосфану піддослідним
тваринам призводять до вірогідного зниження рівня лейкоцитів у 1,5 рази
відносно групи контролю. Введення L-аргініну у комбінації з ентеросгелем
(група 3) та застосування цих препаратів у комбінації з імунофаном (група 4)
підвищує цей показник у групах піддослідних тварин. Однак рівень
лейкоцитів є вірогідно нижчим за контрольні дані: відповідно у 1,4 та 1,3
рази.
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Вплив препаратів еферентної терапії на рівень цитолітичної акитвності
ПЦК крові щурів з цитостатичною імуносупрессією наведено на рис 3.2.
Контроль
Циклофосфан
Циклофосфан+L-аргінін+ЕГ

80

Циклофосфан+L-аргінін+ЕГ+імунофан

% деструкції еритроцитів

70
60
50
40
30

*
20
10
0
Групи

Рис. 3.2. Вплив препаратів еферентної терапії на рівень цитолітичної
акитвності ПЦК крові щурів з цитостатичною імуносупрессією: * –
достовірність різниці між контрольними даними і відповідними показниками
у дослідних груп.
Відповідно до рис. 3.2 ін’єкції циклофосфану у 2,1 рази достовірно
знижують рівень цитолітичної акитвності ПЦК крові щурів (2 група)
відносно групи контролю. Введення L-аргініну у комбінації з ентеросгелем
(група 3) підвищує цей показник, але він залишається у 1,5 рази нижчим за
його нормальне значення. При застосування цих препаратів у комбінації з
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імунофаном (група 4) було встановлено, що цей показник у 1,5 рази
перевищує такий у інтактних тварин.
В ході наших досліджень також було встановлено зміни цитолітичної
активності мононуклеарів лімфоцитів (МЛР) в крові щурів з цитостатичною
імуносупрессією (рис. 3.3).
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Рис. 3.3. Вплив препаратів еферентної терапії на кількість МЛР
лімфоцитів крові щурів з цитостатичною імуносупрессією: * – достовірність
різниці між контрольними даними і відповідними показниками у дослідних
груп.
Згідно з рис 3.3 введення циклофосфану (група 2) призводить до
підвищення у 1,3 рази кількості МЛР лімфоцитів у крові щурів з
цитостатичною імуносупрессією. Введення L-аргініну у комбінації з
ентеросгелем (група 3) дещо знижує цей показник, але він залишається у 1,2
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рази вищим відносно контроля. Крім того, у 4 групі піддослідних тварин
встановлено вірогідне підвищення кількості МЛР лімфоцитів у 3 рази
відносно контрольного значення.
Досліджено рівень циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) в крові
тварин з цитостатичною імуносупрессією (рис. 3.4).
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Рис. 3.4. Вплив препаратів еферентної терапії на рівень ЦІК крові
щурів з цитостатичною імуносупрессією: * – достовірність різниці між
контрольними даними і відповідними показниками у дослідних груп.
Як видно з рис. 3.4, введення цитостатичного препарату піддослідним
тваринам супроводжувалось вірогідним зниженням рівня циркулюючих
імунних комплексів в крові. При використанні препаратів еферентної терапії
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в обох групах тварин спостерігали вірогідне зниження ЦІК крові в
середньому у 3 рази порівняно з показником в групі контролю.
Результати дослідження рівня відносного числа фагоцитуючих клітин в
крові щурів з цитостатичною імуносупрессією наведені на рис. 3.5. Як
випливає з наведених даних, ін’єкції циклофосфану призводять до зниження
у 2,3 рази рівня відносного числа фагоцитуючих клітин в крові щурів
відносно групи контролю. Введення L-аргініну у комбінації з ентеросгелем
(група 3) підвищує цей показник, але він залишається у 1,7 рази нижчим за
його нормальне значення.
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Рис. 3.5. Рівні відносного числа фагоцитуючих клітин в крові щурів з
цитостатичною імуносупрессією.
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Крім того, у 4 групі піддослідних тварин встановлено підвищення рівня
відносного числа фагоцитуючих клітин майже до рівня відповідних
контрольних даних.
В ході наших досліджень також була проведена оцінка фагоцитарної
активності лейкоцитів (див рис.3.6.).
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Рис.3.6. Рівні фагоцитарного індексу в крові щурів з цитостатичною
імуносупрессією.
Аналіз отриманих результатів виявив, що введення циклофосфану
супроводжувалось зниженням активності фагоцитозу. Застосування Lаргініну у комбінації з ентеросгелем (група 3) сприяло відновленню рівню
фагоцитарного індексу, але він ще був нижчим за його нормальне значення.
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Крім того у 4 групі піддослідних тварин встановлено відновленню цієї
функції клітинами вродженого імунітету майже до рівня вихідних даних.
З даних літератури відомо, що недостатність імунітету може бути
обумовлена інволюцією лімфоїдних тканин, та, в першу чергу, в онтогенезі
при дії токсичних сполук та радіації [172,185]. У зв’язку з цим ствердженням
доцільним є визначити вплив терапії на ступінь відновлення вилочкової
залози у тварин в нормі та на тлі імунодефіциту (див рис. 3.7).
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Рис. 3.7. Маса вилочкової залози у щурів з цитостатичною
імуносупрессією. * – достовірність різниці між контрольними даними і
відповідними показниками у дослідних груп.
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З даних рис. 3.7. видно, що ін’єкції циклофосфану піддослідним
тваринам призводять до вірогідного зниження маси вилочкової залози у 1,9
рази відносно групи контролю. Введення L-аргініну у комбінації з
ентеросгелем (група 3) та застосування цих препаратів у комбінації з
імунофаном (група 4) підвищує цей показник у групах піддослідних тварин.
Однак маса цього органу залишається нижчою за контрольні дані: відповідно
у 1,7 та 1,4 рази.
Таким чином, проведені експериментальні дослідження пітверджують
доцільність

застосування

комбінованої

імунореабілітації

за

рахунок

застосування ентеросорбентів, антиоксидантних та гепатопротекторних
сполук і імуномодуляторів. Цей комплекс діє позитивно на відновлення
активності ПЦК крові, який є одним з провідних чинників протипухлинного
імунітету [186, 187]. Також комбінована терапія позитивно сприяє
відновленню маси вилочкової залози та кількості лейкоцитів як одного з
базових параметрів вродженого іммунітету [188,189].

1. Мельников,

ОФ,

Лукач,

ЕВ,

Гринь,

НВ.

Експериментальне

обґрунтування доцільності застосування препаратів еферентної терапії
та аргініну при цитостатичній імуносупресії. Журн. вуш. нос. і горл.
хвороб. 2018; 4: 44–7.
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3.2. Оцінка імунологічного статусу хворих на ПРГГ
Одним з напрямків покращення комбінованого лікування хворих зі
злоякісними новоутвореннями голови та шиї є використання хіміотерапії, яка
дає можливість знизити частоту рецидивів пухлини та метастазів [190]. В
останні роки відбулися зміни у підході до лікування хворих на місцево–
поширений

рак

протипухлинних

голови

та

препаратів

шиї,
та

завдяки

широкому

появі

нових

застосуванні

активних

оптимальних

варіантів хіміотерапії у поєднанні з оперативним втручанням та променевою
терапією. Підтримка в організмі хворих адекватного імунного статусу при
проведенні хіміотерапії є важливою клінічною проблемою, оскільки
нашарування індукованої цитостатиками імунодепресії на тлі загального
порушення імунітету часто призводить до ще більшого пригнічення
протипухлинних факторів імунітету і функції гепатобіліарної системи
[185,187].
При визначенні впливу аргінінвмісних препаратів на активність NKклітин хворих на ПРГГ, за умов in vitro, було встановлено, що всі
використані препарати мали однаковий вектор змін їх деструктивної
активності у бік її посилення (табл.3.1). Однак достовірні зміни були
встановлені тільки при використанні Глутаргіну (р<0,02) та Тивортину
(p<0,05). Також було виявлено підвищення цього показника у 1,5 рази при
використанні Імунофану, але вірогідним воно не було.
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Таблиця 3.1
Вплив аргінінвмісних препаратів на цитолітичну активність клітин
крові хворих на ПРГГ та вміст в культурі CD56+ лімфоцитів
CD56+лімфоцитів

Активність NK-клітин
Препарати

До
Після
До
Після
культивування культивування культивування культивування
20,8±2,2*
1,2±0,3

Тивортин
Імунофан

12,6±3,1

19,4±3,3

Глутаргін

1,2±0,3

1,4±0,5

35,5±8,0*

1,5±0,4

* – статистично значима різниця до та після культивування (р<0,05).
CD56+лімфоцитів

Вміст

змінювався

тільки

при

використанні

Імунофану та Глутаргіну: підвищувався в однаковій мірі в середньому у 1,2
рази, порівняно з вихідним показником. При використанні Тивортину даний
показник не перевищував вихідні дані.
Таким

чином,

спираючись

на

отримані

результати,

можна

стверджувати, що результати наших досліджень підтверджують думку
імунологів і онкологів про негативний вплив хіміотерапії на показники
імунітету

і

необхідності

проведення

імунокорекції

з

одночасним

використанням гепатопротекторів [187, 190,191]. В ході наших досліджень
було виявлено що такими препаратами можуть бути лікарські засоби, що
містять аргінін [192,193].
Визначення функціональної активності лімфоцитів, особливо при
впливі імунотропних лікарських засобів (хіміотерапія, імунотерапія),
доцільно оцінювати експресію поверхневих маркерів активації як на всіх
лімфоцитах, так і на їх окремих субпопуляціях. Саме цьому присвячено
наступний етап нашої роботи (табл. 3.2).
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Таблиця 3.2
Динаміка імунологічних показників у хворих на ПРГГ до і після хіміотерапії
Показники

Донори

Хворі на ПРГГ

6,6 (3,8-8)

до ХТ
5,2 (1,8-7)

після ХТ
3,2 (1,2-5,1)*

ВГЛ, %

1,6 (0,5-4,0)

0,9 (--3,5)

0,5 (0-1,7)

CD3, %

55,4 (41-66)

40,7 (22-55)

33,5 ( 20-46)*

CD25, %

27,5 (22-30)

16,5 (10-32)

29,4 (19-40)

9

Лейкоцити, 10 /л

* – статистично значима різниця між групою донорів та відповідними
показниками групи хворих. В дужках вказані коливання (min –max)
Відповідно до табл. 3.2 встановлено зниження кількості лейкоцитів як
до так і після застосованої хіміотерапії: у 1,3 та 2,1 рази відповідно,
порівняно з групою контролю. Кількість великих гранулярних лімфоцитів
(ВГЛ) у хворих на ПРГГ до та після лікування також знижується порівняно з
контролем. Достовірних змін кількості Т-лімфоцитів CD3 до ХТ виявлено не
було, а після проведеного лікування зниження цього показника в 1,7 рази –
було вірогідним. Крім того, в ході наших досліджень було виявлено
різноспрямовані зміни кількості Т-лімфоцитів CD25.
Природні цитотоксичні клітини (NK-клітини) – це фракція лімфоцитів,
яка також відіграє важливу роль у протипухлинному імунітеті [194]. Дана
популяція лімфоцитів здатна лізувати ряд пухлинних клітин-мішеней без
попереднього контакту і розвитку реакції типу імунної відповіді. Результати
дослідження активності NK-клітин у хворих на ПРГГ узагальнено на рис 3.8.
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Рис. 3.8. Активність NK-клітин (% деструкції еритроцитарних мішеней) в
крові хворих на ПРГГ до і після хіміотерапії
Як

видно

з

рис

3.8.,

активність

NK-клітин,

що

відображає

функціональний стан цих груп клітин, в тому числі і ВГЛ, також мала
достовірну тенденцію до зниження (p<0,05).
Одним із важливих показників, що характеризує стан гуморальної
імунної відповіді організму, є рівень циркулюючих імунних комплексів, які
утворюються при безпосередньому з’єднанні екзо- та ендогенних антигенів з
антитілами. За умов надлишкового утворення імунні комплекси зберігаються
в циркуляції впродовж тривалого часу і можуть відкладатися в різних
органах та судинах, де здатні ініціювати запальні процеси. Великі
концентрації

ЦІК

блокують

проліферацію

В-лімфоцитів

шляхом

їх

зв’язування з антигеном та Fc-рецептором, а також маскування і захист
антигену. Вони також здатні пригнічувати функцію клітин-ефекторів у тому
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числі NK-клітин і перешкоджають взаємодії клітин в імунній відповіді [195].
Вміст циркулюючих імунних комплексів у хворих на ПРГГ представлено на
рис 3.9.

Рис. 3.9. Рівні ЦІК (ум.од.оптичної густини) в крові хворих на ПРГГ до і
після хіміотерапії
У крові хворих на ПРГГ достовірних змін вмісту циркулюючих
імунних комплексів до та після хіміотерапії виявлено не було, через значні
розбіжності індивідуальних показників.
Відомо, що одним з істотних факторів, які мають значення для прояву
патогенності ЦІК є їх розмір. Від розміру імунного комплексу залежать його
біологічні властивості – здатність активувати комплемент і взаємодіяти з Fcрецепторами, що забезпечує безпечне видалення агрегатів системою
мононуклеарних фагоцитів. Крім того, різні класи імуноглобулінів формують
різні за властивостями імунні комплекси [196]. Таким чином, визначаючи
розмірності і склад ЦІК, можна опосередковано оцінювати їх біологічні
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властивості та можливі негативні наслідки. Саме тому, нами також була
проведена оцінка змісту ЦІК в залежності від їх розміру (див табл. 3.3).
Таблиця 3.3
Вміст ЦІК різних розмірів в сироватці крові у хворих на ПРГГ

Вміст ЦІК (ум.од)

Показники

Донори

Хворі на ПРГГ

p

великого (В) розміру

33,30

119,00

p=0,01*

середнього (С) розміру

22,00

42,20

p=0,04

малого (М) розміру

22,20

11,20

p=0,04

* – статистично значима різниця між групою донорів та відповідними
показниками групи хворих.
Згідно з табл. 3.3., різниця вмісту ЦІК В-розміру між групами
контролю (33,3 ум.од) і хворих на ПРГГ (119 ум.од) була статистично
вірогідною (p<0,01). Вміст ЦІК С-розміру у хворих на ПРГГ достовірно
підвищувався в середньому у 2 рази порівняно з контролем на тлі зниження
М-розміру (в обох випадках p=0,04). Таким чином, у хворих на ПРГГ до
операції рівень ЦІК всіх розмірів був вищим за показники у здорових
пацієнтів. З даних літератури відомо, що найбільший патологічний потенціал
притаманний

розчинним

імунним

комплексам

середніх

розмірів,

сформованим при невеликому надлишку антигену, здатному активувати
комплемент. Низькомолекулярні комплекси гірше в порівнянні з великими
комплексами активують комплемент. Результатом цього є їх тривала
присутність в циркуляції і, як наслідок, підвищення ймовірності відкладення
агрегатів в різних тканинах [197].
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Крім того, у ряді досліджень відзначається пухлиностимулююча роль
гуморального імунітету та сформульовано концепцію «блокуючих антитіл»
[194, 198,199]. Згідно з нею протипухлинні антитіла при відсутності
цитотоксичного

ефекту

блокують

дію

цитотоксичних

Т-лімфоцитів.

Підвищення вмісту ЦІК в сироватці крові може бути пов'язано з
недостатньою реактивністю фагоцитуючих клітин. Оскільки відомо, що
макрофаги і нейтрофіли є ключовими клітинами в утилізації імунних
комплексів з периферичної крові [194, 200].
Стан гуморального імунітету характеризували також за вмістом
імуноглобулінів класів М і А в сироватці крові хворих на ПРГГ (див
рис.3.10). З наведених на рис. 3.10 даних видно, що у хворих на ПРГГ має
місце

збільшення

концентрації,

а,

значить,

і

вмісту

обох

класів

імуноглобулінів. Встановлено, що різниця концентрації IgA між групою
контролю (1,3 г/л) і групою хворих на ПРГГ (3,6 г/л) була статистично
вірогідною (p<0,02).

Рис. 3.10. Вміст IgM та IgA в сиворотці крові хворих на ПРГГ.
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Вміст IgM також підвищувався в середньому у 1,7 рази у порівнянні з
контролем. Встановлене в результаті проведеного нами дослідження
підвищення рівнів імуноглобулінів класів М і А може бути пов'язано зі
зниженням вмісту В-лімфоцитів, в крові, що в свою чергу призводить до
підвищення їх функціональної активності.
Загальновідомо, що IL-1β і TNF-α є основними прозапальними
цитокінами [201]. IL-10 – протизапальний цитокін, антагоніст ряду інших
цитокінів.

Він

пригнічує

продукцію

всіх

прозапальних

цитокінів,

інтерферону, проліферативну відповідь Т-клітин на антигени і мітогени, а
також пригнічує секрецію активованими моноцитами IL-1β, TNF-α та IL-6.
Результати дослідження вмісту IL-1β, IL-10 та TNF-α у сиворотці крові
хворих на ПРГГ представлені нами в табл. 3.4.
Таблиця 3.4

Цитокіни, пг/мл.
М (мінім.-макс.)

Вміст IL-1β, IL-10 та TNF-α у сиворотці крові хворих на ПРГГ
Показники

Донори

Хворі на ПРГГ

p

IL-1β

28,4 (10-40)

100,5 (65-240)

0,001*

IL-10

1,2 (0-2,4)

5,3 (1-8)

0,006*

TNF-α

19,5 (11-33)

89,2 (66-102)

0,001*

* – статистично значима різниця між групою донорів та відповідними
показниками групи хворих.
Згідно з табл. 3.4, встановлено вірогідне підвищення вмісту IL-1β та IL10: у 3,5 та 4,4 рази, порівняно з контролем (р=0,001* та р=0,006*
відповідно). Концентрація TNF-α у хворих на ПРГГ також достовірно
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підвищена відносно контрольної групи (р=0,001*). Підвищення концентрації
прозапальних цитокінів в крові хворих ПРГГ ймовірно є результатом
дисбалансу популяційного і субпопуляційного складу лімфоцитів, що може
розвиватися за рахунок порушень в диференціюванні і дозріванні клітин
імунної системи [202].
Таким

чином,

спираючись

на

отримані

результати,

можна

стверджувати, що при розвитку злоякісного процесу в гортаноглотці мають
місце

відхилення

у

кількісних

та

функціональних

характеристиках

клітинного та гуморального факторів імунітету, які забезпечують гомеостаз
[203]. Незважаючи на активне дослідження особливостей клітинного
імунітету

при

онкологічних

захворюваннях,

багато

деталей

поки

залишаються недостатньо вивченими. Динаміка зміни кількісного складу
субпопуляцій лімфоцитів, а також визначення цитокінів і імуноглобулінів
дозволяє прояснити патогенетичне значення імунологічних змін в крові
пацієнтів в аспекті взаємодії клітинних і гуморальних факторів системної і
локальної імунної відповіді при ПРГГ. Саме тому імунологічне тестування
повинно стати обов'язковим компонентом в системі діагностичних заходів у
хворих на онкологічні захворювання.

1. Мельников, ОФ, Лукач, ЕВ, Гринь, НВ, Заяц, ТА, Тимченко, СВ.
Дослідження стану факторів імунітету і вплив на них аргінінвмісних
препаратів у хворих на рак гортаноглотки. Журн. вуш. нос. і горл.
хвороб. 2018;. 3; 156.
2. Мельников, ОФ, Гринь НВ. Вплив in vitro аргінінвмісних препаратів на
базисні показники протипухлинного системного іммунітета у хворих з
раком гортані та гортаноглотки. XII З’їзд отоларингологів України,
Львів, травень 18–20, 2015; Львів 2015; 14–5.

82

3. Гринь, НВ, Бурлака, ЮБ, Шукліна, ЮВ, Верьовка, СВ. Оцінка
діагностичної цінності визначення вільних амінокислот в крові хворих
на запальні та онкологічні захворювання верхніх дихальних шляхів.
Лабораторна діагностика. 2013; 2: 214–8.
4. Бурлака, ЮБ, Шукліна, ЮВ, Гринь, НВ, Верьовка, СВ. Дослідження
кількісного вмісту та розподілу вільних амінокислот в плазмі крові
хворих на запальні та онкологічні захворювання верхніх дихальних
шляхів в доопераційний період. Конференція «Сучасні методи
діагностики та лікування хронічних захворювань ЛОР-органів у
дорослих та дітей» Севастополь, травень 20–21, 2013; Севастополь,
2013; с 42–3.

3.3. Стан протеїназно-інгібіторної системи плазми крові
у хворих на ПРГГ
Загальновідомо, що розвиток онкологічного захворювання викликає
ряд системних ефектів в організмі, такі як розвиток кахексії, зниження
м'язової маси, пригнічення клітинної ланки імунітету. До специфічних
системних ефектів можна віднести активацію різних протеїназ, які у великій
кількості продукуються пухлинними клітинами і потрапляють в системний
кровообіг [204, 205]. Зокрема, встановлено, що пухлини здатні синтезувати
активатор плазміногену, широкий спектр матриксних металопротеїназ, різні
групи катепсинів. Вважається, що синтез протеїназ сприяє процесам інвазії і
метастазування пухлин, а також призводить до накопичення пептидних
факторів в крові, в тому числі і токсичних [205, 206].
Крім того, надмірна активація протеїназ може призводити до
пригнічення системи їх інгібіторів. Тому, результати досліджень змін в
системі протеїнази – інгібітори можна використовувати при діагностиці
пухлин та оцінці ефективності різних видів лікування [205, 207].
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Результати дослідження активності протеїназ та їх інгібітора в плазмі
крові хворих на ПРГГ представлені в табл. 3.5.
Таблиця 3.5
Активність протеолітичних ферментів та вміст їх інгібітора у плазмі
крові хворих на ПРГГ
Показники

Порівняння

Основна

Групи

Етапи
лікування
До лікування
Після
лікування
До лікування
Після
лікування

ТПА,
нмоль аргініна /
(хв*мл)
33,12±2,89

ТрПА,
нмоль п-НА /
(хв*мл)
24,95±6,07

2,04±0,15

20,37±1,26*

10,67±1,38*

1,38±0,07*#

33,40±3,13

23,10±6,96

2,16±0,18

24,60±3,02*

12,84±2,48

1,70±0,14*

Вміст
α2М, г/л

* – статистично значима різниця між відповідними даними у хворих до та
після лікування; # – статистично значима різниця між відповідними
показниками у хворих основної та групи порівняння.
Як видно з табл. 3.5, у хворих зі злоякіснимим пухлинами
гортаноглотки виявлено статистично вірогідне зниження трипсинподібної
активності, зокрема у основній групі у 1,6 рази (р<0,01), а у групі порівняння
у 1,4 рази (р<0,05) порівняно з відповідним показником до лікування. В ході
досліджень нами було встановлено зниження тромбінподібної активності в
крові хворих обох груп, а саме у основній групі – у 2,4 рази (р<0,05). У групі
порівняння ТрПА також знижувався у 1,8 рази, порівняно з показником до
лікування, але не достовірно через значні розбіжності індивідуальних
показників. У плазмі крові хворих на ПРГГ виявлено зміни вмісту одного з
основних інгібіторів трипсинподібних протеїназ – альфа-2 макроглобуліну.
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Вміст α2М у обох групах обстежених вірогідно знижувався у 1,5 та 1,3 рази
(р<0,01 та р<0,05 відповідно). Крім того, встановлено що різниця між цим
показником у пацієнтів що лікувались за різними схемами також є
достовірною (р1<0,01).
Отримані нами результати узгоджуються з даними літератури про
зміну активності трипсиноподібних протеїназ та вмісту їх інгібітора, за
онкологічної патології [205,206,207,208,209]. При різних локалізаціях
злоякісного новоутворення відхилення від норми досліджуваних показників
плазми крові були односпрямованим, мали місце тільки відмінності в
амплітуді змін [205, 207]. Зменшення вмісту альфа-2 макроглобуліну в плазмі
крові при ПРГГ ймовірно пов'язано з тим, що синтез ендогенного α 2М de
novo міг бути пригнічений токсичністю зростаючої злоякісної пухлини.
Відомо, що ріст злоякісної пухлини зазвичай супроводжується
утворенням некротичних ділянок, які поширюються з тканини на судинну
стінку [210], це може впливати на стан протеолітичної системи крові і
підтверджується

встановленою

нами

підвищеною

активністю

трипсиноподібних протеїназ до початку лікування. Основний ефект
нейтральних протеїназ (в тому числі трипсинового типу) – деструкція
волокон базальної мембрани судин і участь в підвищенні судинної
проникності [211]. Трипсин при контакті з фібробластами в культурі клітин,
змінює їх біологічні властивості: нормальні клітини уникають контактного
гальмування, виходять за межі моношару і посилено проліферують [212]. У
зв'язку з цим, встановлене нами підвищення активності трипсиноподібних
протеїназ в плазмі крові пацієнтів з ПРГГ може свідчити про процес
малігнізації тканин, що оточують туморозне вогнище [213,214].
У ряді досліджень було також показано, що при формуванні неоплазми
в патогенезі місцевих порушень що розвиваються, крім протеолітичних
ферментів, беруть участь і інші біологічно активні речовини, в тому числі
медіатори запалення [203,204,205]. В результаті їх активації і поєднаної дії
(особливо при зміні рівноваги між ними) розвиваються порушення
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мікроциркуляції, підвищується проникність судин, з'являється набряк тканин
і розвивається ацидоз [Кубышкин]. Відомо, що в умовах ацидозу проявляють
свою активність кислі протеїнази, які впливають на мембрани власних
структур, а також денатурують α2М і ряд регуляторних пептидів [211].
Аналіз отриманих нами результатів дає підстави припустити, що при
досліджуваному

захворюванні

зміни

в

активності

трипсиноподібних

протеїназ та одного з їх основних інгібіторів крові є частиною загальної
реакції організму на розвиток неоплазми.

1. Burlaka, YB, Sukhoveev, OV, Grin, NV, Khilchevskyi, OM, Verevka, SV.
EPR spectroscopy studies of changes in erythrocyte membranes in patients
with laryngeal cancer. Experimental Oncology. 2017; 39(1): 49–52.
2. Бурлака, ЮБ, Гринь, НВ. Дослідження трипсин та плазмінподібної
активності

в еритроцитах хворих на рак

гортані.

Bukovinian

International Medical Congress, Чернівці, квітень 6– 8, 2016; Чернівці,
2016; С. 322.
3. Бурлака, ЮБ, Гринь, НВ, Кизим ОЙ, Верьовка, СВ. Дослідження
протеїназо-інгібіторного потенціалу в плазмі крові хворих на рак
гортані. Актуальні проблеми транспортної медицини. 2015; 1(41/1): 25–
8.
4. Верьовка, СВ, Голобородько, ОП, Кизим, ОЙ, Бурлака, ЮБ, Клись,
ЮГ, Зайцева (Гринь), НВ, Селезнев, КГ, Макни, М, Окунь, ОС.
Дослідження стану компонентів систем протеїнази – ігібітори,
гемостазу, ендогенної інтоксикації та гострофазових реагентів в плазмі
крові у хворих на рак верхніх дихальних шляхів з метою оцінки
перебігу захворювання. Ринологія. 2012; 1(3): 3–9.
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3.4. Оцінка гематологічної токсичності лікування хворих на ПРГГ
У багатьох схемах лікування онкологічних захворювань різної
локалізації

використовуються

цитостатичні

препарати.

Більшість

цитостатиків має гематологічну токсичність, яка являє безпосередню загрозу
для життя хворого у зв’язку з небезпекою розвитку вторинної інфекції (через
лейкопенію), тромбозів, тромбоцитопенічних кровотеч тощо. Відомо, що
ракові клітини мають протромботичну дію на своє мікрооточення
безпосередньо внаслідок вивільнення прокоагулянтів і опосередковано за
рахунок виділення цитокінів та інших сполук, що активують тромбоцити,
лейкоцити

і

ендотеліальні

клітини

[215,216].

Тромбоцитопенія

спостерігається в 3-4 рази рідше, ніж лейкопенія, але зменшення кількості
тромбоцитів може випереджати зменшення числа лейкоцитів [217]. Крім
того,

під

час

спостерігатися

хіміотерапевтичного
зменшення

лікування

абсолютної

у

кількості

хворих

рак

може

паличкоядерних

та

сегментоядерних нейтрофілів [218,219].
Виникнення ускладнень у онкологічних хворих призводить до
відстроченого проведення хіміотерапії, а в деяких випадках і до відмови від
неї [216,220]. Саме тому при проведенні наших досліджень гематологічної
токсичності хіміотерапевтичного лікування у хворих на ПРГГ, вивчались
основні показники загального аналізу крові. Оскільки з даних літератури
відомо, що ступінь змін показників крові у онкологічних хворих прямо
пропорційна кумулюванню токсичної дії в залежності від тривалості
лікування [221].
Зміни основних гематологічних показників у хворих ПРГГ під час
першого циклу хіміотерапії наведено у таблиці 3.6.

87

Таблиця 3.6
Динаміка основних гематологічних показників у хворих ПРГГ під час
першого циклу хіміотерапії

Основна

Групи

Етапи
лікування

Лейкоцити,
109/л

Тромбоцити,
109/л

Еритроцити,
1012/л

Гемоглобін,
г/л

6,70±0,30

231,60±15,90

4,70±0,30

130,60±5,50

6,60±0,30

249,90±12,60

4,40±0,20

127,10±8,70

–0,1

18,3

–0,3

–3,5

–1,5%

7,9%

–6,4%

–2,7%

0,814

0,370

0,408

0,735

6,80±0,40

243,20±14,40

4,30±0,30

131,00±8,30

6,90±0,40

219,80±13,00

4,10±0,30

122,50±7,70

0,1

–23,4

–0,2

–8,5

Зміна у %

1,5%

–9,6%

–4,7%

–6,5%

p

0,860

0,232

0,639

0,455

До 1 циклу
ХТ
Після 1
циклу ХТ
Зміна за 1
цикл ХТ
(абс.)
Зміна у %
p

Порівняння

Показники

До 1 циклу
ХТ
Після 1
циклу ХТ
Зміна за 1
цикл ХТ
(абс.)

* – статистично значима різниця між групами хворих.
З даних, що наведені в таблиці 3.6, можна зробити висновок про
відсутність істотних розбіжностей у кількості лейкоцитів і тромбоцитів у
пацієнтів основної та групи порівняння до та після першого циклу ХТ. Крім
того, у хворих обох груп було також виявлено деяке зниження кількості
еритроцитів та концентрації гемоглобіну, але вірогідним воно не було.
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Результати дослідження порушень у системі крові після першого циклу
хіміотерапії узагальнено в табл. 3.7.
Таблиця 3.7
Показники гематологічної токсичності у хворих на ПРГГ після
першого циклу хіміотерапії
Показники

Основна група

Група порівняння

p (χ2)

n

%

n

%

В межах норми

26

78,79

24

72,73

0,566

Анемія

2

6,06

3

9,09

0,642

Лейкопенія

4

12,12

3

9,09

0,689

Тромбоцитопенія

–

–

1

3,03

–

Анемія+лейкопенія

1

3,03

2

6,06

0,555

Лейкопенія+тромбоцитопенія

–

–

–

–

–

Панцитопенія

–

–

Всього

33

100,00

–
33

–
100,0

–
–

* – статистично значима різниця між групами хворих.
Як показано в таблиці 3.7, після першого циклу хіміотерапії у основній
групі гематологічні показники залишались у межах норми у 79%, а у групі
порівняння – у 73% хворих. Загальний відсоток пацієнтів з гематологічними
ускладненнями у основній групі – 18% (р=0,243), а в групі порівняння – 24%
(р=0,018). Також було виявлено нейтропенію різних ступенів у хворих обох
груп. У основній групі нейтропенію І ступеня було діагностовано у 12%, а у
групі порівняння – у 24% хворих (р=0,202). В обох групах пацієнтів
відмічено нейтропенію ІІ ступеня в середньому у 6% хворих (р=0,202).
Нейтропенія ІІІ-ІV ступеня була виявлена як у хворих основної так і групи
порівняння: відповідно у 3% та 9% (р=0,302).
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Зміни основних гематологічних показників у хворих ПРГГ під час
другого циклу хіміотерапії наведено у таблиці 3.8.
Таблиця 3.8
Динаміка основних гематологічних показників у хворих на ПРГГ під
час другого циклу хіміотерапії

Основна

Групи

Етапи
лікування

Лейкоцити,
109/л

Тромбоцити,
109/л

Еритроцити,
1012/л

Гемоглобін,
г/л

7,00±0,30

218,90±12,20

4,00±0,20

118,20±3,70

5,50±0,30

177,10±5,60

4,10±0,10

110,40±4,10

–1,5

–41,8

0,1

–7,8

–21,4%

–19,1%

2,5%

–6,6%

0,001*

0,003*

0,656

0,163

6,40±0,40

216,50±10,70

3,80±0,20

114,10±6,80

5,40±0,20

208,20±8,80

3,70±0,10

110,60±3,90

–1

–8,3

–0,1

–3,5

Зміна у %

–15,6%

–3,8%

–2,6%

–3,1%

p

0,029*

0,551

0,656

0,657

До 2 циклу
ХТ
Після 2
циклу ХТ
Зміна за 2
цикл ХТ
(абс.)
Зміна у %
p

Порівняння

Показники

До 2 циклу
ХТ
Після 2
циклу ХТ
Зміна за 2
цикл ХТ
(абс.)

* – статистично значима різниця між групами хворих.
Відповідно до табл. 3.8., в обох групах хворих кількість лейкоцитів
вірогідно знижувалась в середньому у 1,3 рази (р=0,001* та р=0,029*).
Кількість тромбоцитів у хворих основної групи після двох циклів
хіміотерапії була знижена (р=0,003*). У групі порівняння вищезазначений
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показник також був зниженим, але не достовірно через значні розбіжності
індивідуальних показників. Крім того встановлено, відсутність істотних
розбіжностей у кількості еритроцитів та концентрації гемоглобіну у пацієнтів
обох груп до та після другого циклу ХТ.
Після

проведення

другого

циклу

спеціального

лікування

стає

очевидною тенденція до збільшення відсотка різних типів гематологічних
ускладнень (див. табл. 3.9).
Таблиця 3.9
Показники гематологічної токсичності у хворих на на ПРГГ під час
другого циклу хіміотерапії
Показники

Основна група

Група порівняння

p (χ2)

n

%

n

%

В межах норми

20

60,60

9

27,27

р=0,006*

Анемія

2

6,06

8

18,18

р=0,131

Лейкопенія

5

15,15

9

27,27

р=0,228

Тромбоцитопенія

–

–

–

–

–

Анемія+лейкопенія

3

9,09

3

9,09

р=1,000

2

6,06

2

6,06

р=1,000

Панцитопенія

1

3,03

2

6,06

р=0,555

Всього

33

100,00

33

100,0

–

Лейкопенія +
тромбоцитопенія

* – статистично значима різниця між групами хворих.
Як видно з таблиці 3.9, після другого циклу хіміотерапії у основній
групі гематологічні показники залишались у межах норми у 61%, а у групі
порівняння – 27% пацієнтів (р=0,006). Крім того, встановлено що відсоток
пацієнтів з анемією та тромбоцитопенією у групі порівняння є вищим за
основну групу: відповідно у 3 та 1,8 рази. Це свідчить про ефективність
терапії супроводу після першого циклу хіміотерапії, що дозволило уникнути
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збільшення перерви між циклами хіміотерапії та знизити ризики формування
резистентності до хіміопрепаратів.
Однак, накопичення токсичних ефектів призвело до збільшення частоти
та ступеню нейтропенії після другого циклу хіміотерапії Нейтропенію І
ступеня було діагностовано у 6% хворих основної групи та у 9% групи
порівняння (р=0,642). В обох групах пацієнтів відмічено нейтропенію ІІ
ступеня: відповідно у 12% та 21 % (р=0,720). Нейтропенія ІІІ ступеня була
виявлена як у хворих основної так і групи порівняння: відповідно у 15% та
27% (р=0,566). Нами також було діагностовано нейтропенію ІV ступеня у
хворих обох груп, а саме: у хворих основної групи 6% та у 15% групи
порівняння (р=0,230).
Результати дослідження гематологічних показників у хворих на ПРГГ
під час третього циклу хіміотерапії представлені нами в табл. 3.10. За два
цикли хіміотерапії основні гематологічні показників у хворих на ПРГГ
вірогідно знижувались, зокрема кількість лейкоцитів у основній групі – на
18% (р=0,008*), а в групі порівняння – на 21% (р=0,003*). Зниження кількості
тромбоцитів було виявлено у хворих обох груп: відповідно на 24% та 14%
(р=0,004 та р=0,044*).
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Таблиця 3.10
Динаміка основних гематологічних показників у хворих на ПРГГ під
час третього циклу хіміотерапії

Основна

Групи

Етапи
лікування
До 1 циклу
ХТ
Після 2 циклу
ХТ
Зміна за 2
цикл ХТ
(абс.)
Зміна за 2
цикли ХТ у %

Порівняння

p
До 1 циклу
ХТ
Після 2 циклу
ХТ
Зміна за 2
цикл ХТ
(абс.)
Зміна за 2
цикли ХТ у %
p

Показники
Лейкоцити, Тромбоцити, Еритроцити,
109/л
109/л
1012/л

Гемоглобін,
г/л

6,70±0,30

231,60±15,90

4,70±0,30

130,60±5,50

5,50±0,30

177,10±5,60

4,10±0,10

110,40±4,10

–1,2

–54,5

–0,6

–20,2

–17,90%

–23,50%

–12,80%

–15,50%

0,008*

0,004*

0,062

0,008*

6,80±0,40

243,20±14,40

4,30±0,30

131,00±8,30

5,40±0,20

208,20±8,80

3,70±0,10

110,60±3,90

–1,4

–35,5

–0,6

–20,4

–20,60%

14,40%

–14,00%

–15,60%

0,003*

0,044*

0,065

0,031*

* – статистично значима різниця між групами хворих.
Встановлено зниження кількості еритроцитів як у хворих основної так і
групи порівняння, але вірогідним воно не було. Також було виявлено,
вірогідне підвищення концентрації гемоглобіну у хворих обох груп в
однаковій мірі в середньому на 16% (р=0,008* та р=0,031*).
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Накопичення токсичних ефектів призвело до збільшення частоти
виявлення гематологічної токсичності у хворих на ПРГГ під час третього
циклу хіміотерапії (табл. 3.11).
Таблиця 3.11
Показники гематологічної токсичності у хворих на на ПРГГ під час
третього циклу хіміотерапії
Показники

Основна група

Група порівняння

p (χ2)

n

%

n

%

В межах норми

18

54,55

12

36,37

р=0,138

Анемія

4

12,12

5

15,15

р=0,720

Лейкопенія

5

15,15

9

27,27

р=0,228

Тромбоцитопенія

1

3,03

–

–

–

Анемія+лейкопенія

3

9,09

3

9,09

р=1,000

Лейкопенія+тромбоцитопенія

1

3,03

2

6,06

р=0,555

Панцитопенія

1

3,03

2

6,06

р=0,555

Всього

33

100,00

33

100,00

–

* – статистично значима різниця між групами хворих.
Як показано в таблиці 3.11, після третього циклу хіміотерапії у
основній групі гематологічні показники залишались у межах норми у 55%, а
у групі порівняння – у 36% хворих (р=0,138). Анемію було діагностовано у
хворих обох груп: відповідно у 12% та 15% (р=0,720). Також було виявлено
лейкопенію, як у хворих основної так і групи порівняння: відповідно у 15%
та 27% (р=0,228).
Виявлені нами зміни співпадають з результатами, отриманими Posner
et al. стосовно токсичного кумулятивного впливу хіміотерапії на показники
системи крові [222, 223]. Незважаючи на те, що середні показники
залишаються в межах клініко–лабораторних значень статистично значима
динаміка показників свідчить про підвищення ризику відхилення від норми.
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Таким чином, значна варіабельність показників першого та другого циклів
хіміотерапії обумовлює необхідність превентивної супровідної терапії, яка
дозволяє уникнути ускладнень лікування [224,225].

1. Klys, YG, Gryn, NV, Verevka, SV. Combined use of haemostatic system
indices for evaluation of upper respiratory tract cancer progression.
Experimental Oncology. 2016; 39(1): 49–52.
2. Бурлака, ЮБ, Кизим, ОЙ, Голобородько, ОП, Гринь, НВ, Юсова, ОІ,
Верьовка, СВ. Дослідження вмісту та активності компонентів системи
гемостазу в плазмі крові хворих на рак верхніх дихальних шляхів
Наукові записки. Біологія та екологія. 2013; 142: 22–5.
3. Бурлака, ЮБ, Клись, ЮГ, Зайцева (Гринь), НВ. Порівняння показників
системи гемостазу в плазмі крові та еритроцитах хворих на запальні та
онкологічні захворювання верхніх дихальних шляхів. VIII міжнародна
науково-технічна конференція «Актуальні питання біологічної фізики
та хімії» БФФХ–2012., Севастополь, квітень 22–26, 2012; Севастополь,
2012; с.225–6.
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3.5. Оцінка гепатотоксичності та нефротоксичності лікування
хворих на ПРГГ
У багатьох схемах лікування онкологічних захворювань різної
локалізації застосовуються препарати платини та таксани, побічними
ефектами

яких

є

нефротоксичні,

гепатотоксичні,

кардіотоксичні,

нейротоксичні та алергічні реакції, а також ото- і гастротоксичність тощо
[226,227,228]. Якщо показники гепато- та нефротоксичності підвищуються
більше ніж у 2,5 рази, виникає необхідність відстрочити протипухлинне
лікування [229]. Збільшення цих показників більше ніж у 5 разів в порівнянні
з верхньою межею норми є протипоказанням для проведення будь-якого
виду спеціального лікування і потребує особливого контролю [230].
З метою уникнення та зменшення вірогідності появи вищезазначених
ускладнень пацієнтам обох груп проводили супровідну терапію. Для
об’єктивізації аналізу, поряд з абсолютними значеннями показників, також
розраховували динамічні характеристики, які дають змогу порівнювати між
собою вплив кожного окремого циклу на загальний процес лікування.
Динаміка змін показників печінкових проб у хворих на ПРГГ під час
першого циклу хіміотерапії наведені у таблиці 3.12.
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Таблиця 3.12
Динаміка показників печінкових проб у хворих на ПРГГ під час
першого циклу хіміотерапії
Показники

Основна

Групи

Етапи
лікування

АЛТ,
од/л

АСТ,
од/л

Загальний
білірубін,
мкмоль/л

Прямий
білірубін,
мкмоль/л

20,80±2,10

20,60±1,50

10,10±0,50

2,70±0,20

24,60±1,30

24,40±1,20

12,20±1,00

3,50±0,20

3,8

3,8

2,1

0,8

18,3%

18,4%

20,8%

29,6%

0,129

0,052

0,065

0,006*

15,80±1,00

17,70±1,50

13,80±1,00

2,20±0,20

24,20±1,70

24,20±1,90

13,00±0,90

3,10±0,20

8,4

6,5

–0,8

0,9

Зміна у %

53,2%

36,7%

–5,8%

40,9%

p

0,001*

0,009*

0,554

0,002*

До 1 циклу
ХТ
Після 1
циклу ХТ
Зміна за 1
цикл ХТ
(абс.)
Зміна у %

Група порівняння

p
До 1 циклу
ХТ
Після 1
циклу ХТ
Зміна за 1
цикл ХТ
(абс.)

* – статистично значима різниця між групами хворих.
Як видно з таблиці 3.12, після першого циклу хіміотерапії основні
показники печінкових проб вірогідно підвищувались. Нами встановлено
підвищення рівня АЛТ в крові хворих обох груп, а саме у групі порівняння –
у 1,6 рази (р=0,001*). У основній групі цей показник також змінювався в
напрямку збільшення, але не достовірно. Рівень АСТ у хворих на ПРГГ
вірогідно підвищувалась: у основній групі – у 1,2 рази, а в групі порівняння –
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у 1,4 рази (р=0,009*). Крім того встановлено, відсутність істотних
розбіжностей рівня загального білірубіну у пацієнтів обох груп до та після
першого циклу ХТ. Підвищення рівня прямого білірубіну було виявлено як у
хворих основної так і групи порівняння: середньому у 1,4 рази (відповідно
р=0,006* та р=0,002*).
Зміни основних показників печінкових проб у хворих ПРГГ під час
другого циклу хіміотерапії узагальнено в таблиці 3.13.
Таблиця 3.13
Динаміка показників печінкових проб у хворих на ПРГГ під час
другого циклу хіміотерапії
Показники

Основна

Групи

Етапи
лікування

АЛТ,
од/л

АСТ,
од/л

Загальний
білірубін,
мкмоль/л

Прямий
білірубін,
мкмоль/л

27,40±1,90

24,40±1,40

10,90±0,70

2,40±0,10

19,20±1,80

16,20±1,20

10,10±0,90

1,40±0,20

–8,2

–8,2

–0,8

–1

–29,9%

–33,6%

–7,3%

–41,7%

0,003*

0,001*

0,485

0,003*

21,70±1,10

19,00±1,30

11,50±0,40

1,70±0,10

24,00±1,60

20,00±1,80

11,30±0,50

2,30±0,20

2,3

1

–0,2

0,6

Зміна у %

10,6%

5,3%

–1,7%

35,3%

p

0,240

0,654

0,756

0,009*

До 2 циклу
ХТ
Після 2
циклу ХТ
Зміна за 2
цикл ХТ
(абс.)
Зміна у %

Порівняння

p
До 2 циклу
ХТ
Після 2
циклу ХТ
Зміна за 2
цикл ХТ
(абс.)

* – статистично значима різниця між групами хворих.
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Відповідно до табл. 3.13 в ході наших досліджень було виявлено
різноспрямовані зміни активності аланін- та аспартатамінотрансфераз. Рівень
АЛТ та АСТ у хворих основної групи вірогідно знижувався в середньому у
1,5 рази (відповідно р=0,003* та р=0,001*), на тлі підвищення цих показників
у групі порівняння. Встановлено, відсутність істотних розбіжностей рівня
загального білірубіну у пацієнтів обох груп до та після другого циклу ХТ.
Показник

прямого

білірубіну

у

хворих

на

ПРГГ

також

показав

різноспрямовані зміни, зокрема його вірогідне зниження у основній групі у
1,7 рази (р=0,003*) та підвищення в групі порівняння у 1,4 рази (р=0,009*),
що може свідчити про початкові прояви порушення дезинтоксикаційної
функції гепатоцитів на тлі цитостатичної терапії.
Нами було проведено порівняння основних показників печінкових проб
у хворих на ПРГГ після двох циклів хіміотерапії, отримані дані представлені
у таблиці 3.14. За два цикли хіміотерапії основні показники печінкових проб
змінювались у напрямку покращення після застосування препаратів
супровідної терапії. Рівень АЛТ у основній групі підвищувався на 15%, а в
групі порівняння – на 23%. Зниження рівня АСТ було виявлено у хворих
обох груп: відповідно на 3% та 9%.
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Таблиця 3.14
Порівняння основних показників печінкових проб у хворих на на ПРГГ
після двох циклів хіміотерапії
Показники

Основна

Групи

Етапи
лікування
До 1 циклу
ХТ
Після 2
циклу ХТ
Зміна за 2
цикл ХТ
(абс.)
Зміна за 2
цикли ХТ у
%

Порівняння

p
До 1 циклу
ХТ
Після 2
циклу ХТ
Зміна за 2
цикл ХТ
(абс.)
Зміна за 2
цикли ХТ у
%
p

АЛТ,
од/л

АСТ,
од/л

Загальний
білірубін,
мкмоль/л

Прямий
білірубін,
мкмоль/л

20,80±2,10

20,60±1,50

10,10±0,50

2,70±0,20

24,00±1,60

20,00±1,80

11,3±0,5

2,30±0,20

3,2

–0,6

1,2

–0,4

15,4%

–2,9%

11,9%

–14,8%

0,230

0,799

0,095

0,162

15,80±1,00

17,70±1,50

13,80±1,00

2,20±0,20

19,20±1,80

16,20±1,20

10,10±0,90

1,40±0,20

3,6

–1,5

–3,7

–0,8

22,8%

–8,5%

–26,8%

–36,4%

0,104

0,438

0,008*

0,006*

* – статистично значима різниця між групами хворих.
Показник

загального

білірубіну

у

хворих

на

ПРГГ

показав

різноспрямовані зміни, зокрема його підвищення у основній групі на 12% та
зниження в групі порівняння на 27% (р=0,008*). Також встановлено,
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зниження рівня прямого білірубіну у пацієнтів обох груп після двох циклів
ХТ (р=0,006*).
За даними ряду авторів медикаментозне ураження печінки становить
близько

10%

усіх

побічних

реакцій,

пов’язаних

із

застосуванням

цитостатичних препаратів, оскільки у печінці метаболізується 90% широко
вживаних цитостатиків [229]. Відомо, що ферменти печінки CYP450, беруть
участь у біотрансформації цитостатиків та відіграють важливу роль у
розвитку гепато- і нефротоксичності спричинених лікарськими засобами.
Зокрема, CYP2E1 з родини цитохромів P450 за рахунок взаємодії з
цисплатином викликає утворення активних форм кисню, які посилють
гепатотоксичність цитостика [227,231]. Печінка також є місцем синтезу
фібриногену, факторів II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, тому токсична дія
цисплатину на неї також призводить до складних комплексних порушень в
системі гемостазу [232], що узгоджується з даними, викладеними в розділі
3.4.

Додатковим

механізмом

хіміотерапевтичних

препаратів

пошкодження
може

печінки

бути

при

розвиток

прийомі
імунної

гепатотоксичності. Внаслідок якої діюча речовина препарату або його
метаболіт перетворюється на гаптен для протеїнів печінкової паренхіми,
викликаючи її імунне пошкодження [229].
Наступний

етап

роботи

присвячено

дослідженню

показників

нефротоксичності. Креатинін і азот сечовини крові є функціональними
маркерами стану нирок і вважаються «золотим стандартом» мінімально
інвазивного клініко-хімічного аналізу (див. табл. 3.15).
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Таблиця 3.15.
Динаміка показників креатиніну та сечовини у хворих на ПРГГ під час
першого циклу хіміотерапії

Порівняння

Основна

Групи

Показники

Етапи
лікування

Креатинін, мкмоль/л

Сечовина, мкмоль/л

До 1 циклу ХТ

104,10±10,40

5,60±0,80

Після 1 циклу ХТ

104,70±11,10

5,30±0,50

Зміна за 1 цикл
ХТ (абс.)

0,6

-0,3

Зміна у %

0,6%

–5,4%

p

0,969

0,751

До 1 циклу ХТ

98,90±9,50

5,40±0,90

Після 1 циклу ХТ

107,40±16,80

7,00±0,80

Зміна за 1 цикл
ХТ (абс.)

8,5

1,6

Зміна у %

8,6%

29,6%

p

0,661

0,189

* – статистично значима різниця між групами хворих.
З даних, що наведені в таблиці 3.15, можна зробити висновок про
відсутність істотних розбіжностей вмісту креатиніну та сечовини у пацієнтів
основної групи до та після першого циклу ХТ. У хворих групи порівняння
було виявлено підвищення вищезазначених показників в середньому у 1,2
рази, але вірогідним воно не було.
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Динаміка показників креатиніну та сечовини у хворих на ПРГГ під час
другого циклу хіміотерапії узагальнено в табл. 3.16.
Таблиця 3.16
Динаміка показників креатиніну та сечовини у хворих на ПРГГ під час
другого циклу хіміотерапії

Порівняння

Основна

Групи

Показники

Етапи
лікування

Креатинін, мкмоль/л

Сечовина, мкмоль/л

До 2 циклу ХТ

98,10±10,30

6,10±0,90

Після 2 циклу ХТ

89,70±9,40

5,80±0,80

Зміна за 2 цикл
ХТ (абс.)

–8,4

–0,3

Зміна у %

–8,6%

–4,9%

p

0,549

0,804

До 2 циклу ХТ

104,80±7,60

6,50±0,80

Після 2 циклу ХТ

87,00±6,30

5,40±0,70

Зміна за 2 цикл
ХТ (абс.)

–17,8

–1,1

Зміна у %

–17,0%

–16,9%

p

0,076

0,305

* – статистично значима різниця між групами хворих.
Як видно з таблиці 3.16, встановлено незначне зниження вмісту
креатиніну та сечовини у пацієнтів основної групи до та після другого циклу
ХТ. У хворих групи порівняння також було виявлено зниження цих
показників в середньому у 1,2 рази, але вірогідним воно не було, що свідчить
про

ефективність

обох

схем

лікування

у

якості

медикаментозної

профілактики нефротоксичності після протипухлинного лікування.
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Нами також було проведено порівняння показників креатиніну та
сечовини у хворих на ПРГГ після двох циклів хіміотерапії, отримані дані
представлені у таблиці 3.17.
Таблиця 3.17
Порівняння показників креатиніну та сечовини у хворих на ПРГГ після двох
циклів хіміотерапії

Порівняння

Основна

Групи

Показники

Етапи
лікування

Креатинін, мкмоль/л

Сечовина, мкмоль/л

До 1 циклу ХТ

104,10±10,40

5,60±0,80

Після 2 циклу ХТ

89,70±9,40

5,80±0,80

Зміна за 2 цикл
ХТ (абс.)
Зміна за 2 цикли
ХТ у %

–14,4

0,2

–13,8%

3,6%

p

0,308

0,860

До 1 циклу ХТ

98,90±9,50

5,40±0,90

Після 2 циклу ХТ

87,00±6,30

5,40±0,70

Зміна за 2 цикл
ХТ (абс.)
Зміна за 2 цикли
ХТ у %

–11,9

0,02

–12,0%

0,0%

0,300

1,000

p

* – статистично значима різниця між групами хворих.
Як показано в таблиці 3.17, за два цикли хіміотерапії основні показники
стану нирок змінювались у напрямку покращення після застосування
препаратів супровідної терапії. Вміст креатиніну у основній групі
знижувався на 14%, а в групі порівняння – на 12%. Крім того, нами було
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встановлено відсутність істотних розбіжностей вмісту сечовини у хворих
обох груп.
Висока чутливість нирок до цисплатину пояснюється тим фактом, що
нирки накопичують платину в більшій мірі, ніж інші органи і є основним
органом її виділення [233]. Хоча клітинні та молекулярні механізми
нефротоксичності сполук платини до кінця не вивчені, в основі їх лежить
загибель епітеліальних клітин різних відділів ниркових канальців [234,235].
Спираючись на отримані результати, можна стверджувати, що застосування
комбінації аргінінвмісний препарат з ентеросорбентом (у основній групі) та
кристалоїдних розчинів (у групі порівняння) є ефективними у якості
медикаментозної профілактики нефротоксичності після ХТ [236]. Виявлені
нами зміни співпадають з даними ряду авторів, зокрема Costa et al. також
виявили,

що

розвивається

гепатотоксичність
частіше

у

на

пацієнтів

відміну
зі

від

злоякісними

нефротоксичності,
новоутвореннями

гортаноглотки [230,237].
Оскільки,

застосування

препаратів

супровідної

терапії

істотно

зменшило прояви гепатотксичності, це дозволило хворим на ПРГГ отримати
адекватно високу дозу хіміопрепаратів своєчасно (табл. 3.18). Загальний
відсоток пацієнтів, яким було проведено третій цикл ХТ пізніше, у основній
групі становив 6%, а у групі порівняння – 24% (р=0,039*).
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Таблиця 3.18
Тактика лікування хворих на ПРГГ з ускладненнями під час
поліхіміотерапії

Показники
Кількість пацієнтів, яким було проведено
2 цикл ХТ пізніше
Кількість пацієнтів, яким було проведено
3 цикл ХТ пізніше
Кількість пацієнтів, яким було зменшено
дозу препаратів ХТ після першого циклу
Кількість пацієнтів, яким було зменшено
дозу препаратів ХТ після другого циклу

Основна
група
n
%

Група
порівняння
n
%

–

–

3

9,09

–

2

6,06

8

24,24

0,039*

–

–

4

12,12

–

1

3,03

7

21,21

0,024*

p (χ2)

* – статистично значима різниця між групами хворих.
Кількість пацієнтів, яким було змінено протокол проведення ХТ після
другого циклу, у зв’язку з токсичною дією протипухлинного лікування, була
достовірно більшою в групі порівняння (р=0,024*).
Таким чином, у результаті проведеного дослідження встановлено
протекторна дія аргінівмісних препаратів та ентеросорбенту дала змогу
зменшити кількість вимушених змін протоколів хіміотерапії, пов’язаних з
ураженням печінки та нирок у пацієнтів з злоякісними новоутвореннями
гортаноглотки. Включення у протокол лікування препаратів супровідної
терапії поліпшує переносимість ХТ та підвищує якість життя пацієнтів у
період лікування і реабілітації.
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3.6. Безпосередні та віддалені результати лікування хворих на
ПРГГ
Сучасна поліхімотерапія із застосуванням високих доз препаратів
платини та таксанів сприяє покращенню як безпосередніх так і віддалених
результатів лікування пацієнтів з раком гортаноглотки. При проходженні
лікування хворі відмічали зменшення болю, дискомфорту при ковтанні,
зменшення збільшених лімфовузлів. Клінічний регрес пухлини у хворих на
ПРГГ узагальнено в табл. 3.19. Після хіміотерапії у хворих на ПРГГ
діагностовано клінічний регрес пухлини, зокрема у основній групі – у 82%, а
в групі порівняння – у 64% хворих (р=0,003*). Повний регресс було виявлено
у обох груп: відповідно у 24% та 6% хворих.
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Таблиця 3.19.
Клінічний регрес пухлини у хворих на ПРГГ
Основна
група

Лікувальний ефект

Група
порівняння

Кількість

%

Кількість

%

Відповідь (регресс)

27

81,8

21

63,6

Повна відповідь

8

24,2

2

6,1

Часткова відповідь

19

57,6

19

57,6

Стабілізація
Прогресія
Всього

5

15,2

12

36,4

1

3,0

0

0

33

100,0%

33

100,0%

р=0,003*

р (1-2 групи)

* – статистично значима різниця між групами хворих.
Частковий регрес було встановлено як у хворих основної так і групи
порівняння в однаковій мірі в середньому у 58%.
Результати аналізу безпосередніх результатів лікування хворих на
ПРГГ представлені нами в табл. 3.20.
Таблиця 3.20
Безпосередні дані лікування хворих на ПРГГ
Середнє значення регресу пухлини
(скорочення у % від початковго розміру)

Групи
1 цикл

2 цикл

3 цикл

Основна

38,0±3,4

52,0±3,6

65,0±3,5

Порівняння

35,0±3,5

45,0±3,8

55,0±3,2

0,541

0,186

0,039*

Р (χ2)

* – статистично значима різниця між групами хворих.
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Відповідно до табл. 3.20 середній розмір пухлини у пацієнтів на ПРГГ
після трьох циклів хіміотерапії змінювався у напрямку покращення. Середній
розмір пухлини після третього циклу ХТ у основній групі знижувався на 65%
а в групі порівняння – на 55% (р=0,039*). Порівнюючи середні темпи
скорочення розміру пухлини було встановлено його скорочення у хворих
обох груп: відповідно на 29% та 24% (р=0,029).
Результати лікування у хворих на ПРГГ наведені в табл. 3.21.
Таблиця 3.21
Результати лікування у хворих на ПРГГ
Розмір пухлини,
початковий = 100

% Хворих
Основна група

Група порівняння

Від 0 до 30

12 (36,4%)

9 (27,3%)

Від 31 до 50

15 (45,5%)

7 (21,2%)

Більше 50

6 (18,2%)

17 (51,5%)

Р (χ2)

р=0,014*

* – статистично значима різниця між групами хворих.
Як видно з табл. 3.21, розмір пухлини від 0 до 30 було діагностовано у
36% хворих основної групи та у 27% групи порівняння. В обох групах
пацієнтів виявлено пухлини розміром від 31 до 50: відповідно у 46% та 21%.
Розмір пухлини більше 50 визначався як у хворих основної так і групи
порівняння: відповідно у 18% та 52% (р=0,014*). Отже, об'єктивна клінічна
відповідь пухлини на проведенні цикли хіміотерапії показує суттєву перевагу
процесу лікування із застосуванням аргінінвмісних препаратів та методу
ентеросорбції.
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Не менш важливою частиною нашого дослідження є аналіз динаміки
захворювання після закінчення хіміотерапії. Зокрема, цей аналіз був
побудований на вивченні параметрів загальної, без рецидивної та рецедивної
виживаності пацієнтів за період 66 місяців методом Каплана-Мейера
(див.табл. 3.22).
Таблиця 3.22
Основні характеристики процесу виживаності у хворих на ПРГГ
Показники
Безрецедивний період в % від
загального періоду виживаності
Середній безрецедивний період
виживаності
Hazard ratio (95% CI)

Основна
група

Група
порівняння

87%

72%

22 місяці

18 місяців

HR=2,48 (0,41-15,05)

Р (χ2)

p=0,328

* – статистично значима різниця між групами хворих.
Згідно з даними наведеними у табл. 3.22, безрецедивний період
виживаності в основній групі пацієнтів на ПРГГ складає 87%, а у групі
порівняння – 72% від загального періоду виживаності в групі в цілому.
Середній безрецедивний період виживаності хворих вищезазначених групи
складає відповідно 22 та 18 місяців. Вірогідність виживаності (HR) за 4-х
річний період спостереження підвищується у 2,5 рази (p=0,328). Медіана
кривої виживаності у хворих на ПРГГ основної групи становить 66, а групи
порівняння – 54 місяці (див. рис 3.11).
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Основна группа

Група порівняння

Рис. 3.11. Медіана виживаності хворих на ПРГГ.
Таким чином, в результаті проведених досліджень отримані об'єктивні
кількісні оцінки щодо виживаності хворих на ПРГГ у різні періоди після
закінчення хіміотерапії, які свідчать про перевагу процесу лікування із
застосуванням аргінінвмісних препаратів та методу ентеросорбції [238].

1. Гринь, НВ, Лукач, ЕВ, Мельников, ОФ. Віддалені результати лікування
хворих на рак гортаноглотки. Конференція Українського товариства
лікарів – оториноларингологів «Сучасні технології діагностики та
лікування в оториноларингології», Одеса травень 14 – 15, 2018; Одеса
2018; 14–5.
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3.7. Оцінка якості життя хворих на ПРГГ
Якість життя онкологічних хворих є одним з основних критеріїв оцінки
ефективності проведеного лікування поряд з традиційними клінічними
показниками: первинною відповіддю пухлини, безпосередніми і віддаленими
результатами

лікування,

виживанням.

Дана

методологія

відкриває

можливості точного опису та вимірювання багатопланових порушень, які
відбуваються з онкологічним хворим при комбінованому лікуванні та після
його закінчення, дозволяє вивчити вплив захворювання і лікування на
показники якості життя хворого [257]. Сучасні шкали оцінки стану пацієнтів
дозволяють

провести

глибокий

багатоплановий

аналіз

фізіологічних,

психологічних, емоційних і соціальних порушень [240]. На сьогодні
розроблена велика кількість стандартизованих і затверджених анкет для
оцінки функціонального, рольового, емоційного, соціального стану пацієнтів,
в тому числі онкологічних. Серед них шкали Карновского (Karnovsky
Performance Index) і Східної кооперативної групи дослідження раку (Eastern
Cooperative Oncology Group) – ECOG Perfomance Status, опитувальник
Європейської організації з вивчення і лікування раку (EORTC) QLQ-C30
(EORTC Quality of life) [240,241]. Деякі з них модифіковані для аналізу якості
життя пацієнтів із злоякісними новоутвореннями голови і шиї: EORTC-QLQC30 H&N35 (EORTC Quality of life – Head and Neck Cancer) [240,242].
Оцінка якості життя проводилася з використанням специфічного
опитувальника для пухлин голови та шиї EORTC-QLQ-H&N35. Хворі на
ПРГГ були обстежені в динаміці: до початку та після кожного етапу
комбінованого лікування (див. табл. 3.23).
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Таблиця 3.23
Показники якості життя хворих на ПРГГ за опитувальником
EORTC-QLQ-H&N35
Етапи

Основна

Група

лікування

группа

порівняння

До лікування

42,9±1,8

43,5±2,4

0,165

1 цикл ХТ

35,9±1,4

37,9±0,9

0,229

2 цикл ХТ

31,0±0,6

34,1±0,9

0,014*

3 цикл ХТ

29,0±0,6

36,6±1,4

0,007*

Р (χ2)

* – статистично значима різниця між групами хворих.
Як видно з табл. 3.23, до початку лікування, у хворих обох груп вихідні
показники якості життя були співставними і не мали статистично значущих
відмінностей (р=0,165). Після першого циклу хіміотерапії за схемою
паклітаксел / цисплатин з наступною супровідною терапією виявлено
зниження загального статусу здоров’я, як у хворих основної так і групи
порівняння, в середньому у 1,2 рази порівняно з показниками до лікування,
однак статистично значущих відмінностей виявлено не було (р=0,229). У
хворих обох груп було встановлено статистично достовірне зниження цього
інтегрального показника після другого циклу ХТ, що вказує на покращення
стану пацієнтів (р=0,014*). Після трьох циклів хіміотерапії показник
загального статусу здоров’я у хворих на ПРГГ вірогідно знижувався, зокрема
у основній групі до 29,0±0,6 балів, а в групі порівняння – до 36,6±1,4
(р=0,007*).
Отже, отримані нами дані в результаті оцінки якості життя хворих на
ПРГГ в порівнянні з вихідними показниками дозволяють говорити про
покращення загального статусу здоров’я, в основній групі. Це може бути
пов’язано з тим, що після хіміотерапевтичного лікування визначається
регресія пухлини, зумовлена зменшенням екзофітного компонента. У той же
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час в групі порівняння у хворих відзначаються незначні зміни за даними
показника якості життя, що пов'язано з менш вираженим ефектом від
проведеного лікування.
Ефективність проведеного лікування у хворих на ПРГГ оцінювали
також за індексом Карновського. Він оцінює самопочуття і активність
пацієнта,

його

здатність

до

самообслуговування,

можливість

його

знаходження в домашніх умовах або необхідність в стаціонарної допомоги, а
також ймовірний прогноз захворювання [243]. Згідно з прийнятою градацією
середнє значення цього індексу у досліджуваних групах пацієнтів до початку
лікування відповідає стану, коли хворий є досить самостійним, хоча його
нормальна активність неможлива. З наведених в табл. 3.24 даних видно, що
первинний стан пацієнтів основної та групи порівняння в середньому є
практично однаковим, що дає підставу вважати групи співставними за цим
критерієм.
Таблиця 3.24
Аналіз ефективності лікування за індексом Карновського.
Етапи

Основна

Група

лікування

группа, %

порівняння, %

До лікування

63,1±2,5

65,0±2,4

0,583

1 цикл ХТ

70,6±2,0

68,6±2,3

0,492

2 цикл ХТ

75,0±1,9

72,1±2,0

0,292

3 цикл ХТ

76,9±2,1

67,9±2,9

0,013*

Р (χ2)

* – статистично значима різниця між групами хворих.
По закінченню першого циклу ХТ за стандартними режимами з
використанням супровідної терапії у обох групах хворих встановлено
підвищення цього показника (р=0492). Після другого циклу хіміотерапії
індекс Карновського також підвищувався, але його різниця між основною
(75,0±1,9%) та групою порівняння (72,1±2,0%) була незначною і статистично
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невірогідною (р=0,292). Після закінчення третього циклу проведеного
лікування показник поліпшення стану хворих у основній групі був вірогідно
вищим за групу порівняння: відповідно 22% проти у 4% (р=0,013*). Таким
чином, проведений нами статистичний аналіз, з використанням індексу
Карновського, з високим рівнем значущості та достовірності підтверджує
ефективність лікування із застосуванням аргінінвмісних препартів та
ентросорбенту.
Шкала ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) є модифікацією
індекса

Карновського.

Вони

визнані

найбільш

використовуваними

клінічними методиками оцінки рівня повсякденної активності. Крім того, у
ряді літературних джерел зустрічаються дані про кореляцію між дієздатністю
і прогнозом захворювання у вигляді середньої тривалості виживання хворих
неоперабельним

раком

[244].

Результати

оцінки

загального

стану

онкологічних хворих за шкалою ECOG представлені нами в табл. 3.24.
Таблиця 3.24.
Загальний стан хворих на ПРГГ за шкалою ECOG
Етапи

Основна

Група

лікування

група

порівняння

До лікування

1,6±0,8

1,6±0,8

0,999

1 цикл ХТ

1,2±0,7

1,5±0,8

0,110

2 цикл ХТ

0,9±0,7

1,2±0,7

0,086

3 цикл ХТ

0,8±0,8

1,4±1,0

0,009*

Р (χ2)

* – статистично значима різниця між групами хворих.
Як видно з табл. 3.24., рівень активності у хворих як основної так і
групи порівняння до початку терапії був однаково зниженим (р=0,999). Після
першого циклу ХТ різниця у загальносоматичному стані хворих за шкалою
ECOG між основною (1,2±0,7) та групою порівняння (1,5±0,8) була
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незначною і статистично невірогідною (р=0,110). По закінченню другого
циклу ХТ, за стандартною схемою з використанням супровідної терапії, у
обох групах хворих достовірних змін цього показника також виявлено не
було (р=0,086). Після трьох циклів ХТ встановлено поліпшення стану
пацієнтів: а саме вірогідно зниження вищезазначеного показника у основній
групі – на 50%, а у групі порівняння – на 21% (р=0,009*).
Для визначення впливу супровідної терапії на стан хворих на ПРГГ
доцільно також провести співставлення методів оцінки якості життя, з
використанням нами p-крітерію значущості та t-крітерію Стьюдента (див.
табл. 3.25.).
Таблиця 3.25.
Порівняльний аналіз методів оцінки достовірності лікування
у хворих на ПРГГ
Групи

Етапи лікування
1-й

2-й

3-й

1–3-й

Інтегральний показник EORTC-QLQ-H&N35
Основна

0,002*

0,020*

0,019*

0

Порівняння

0,020*

0,004*

0,128

0,041*

Індекс Карновського
Основна

0,002*

0,069*

0,333

0,001*

Порівняння

0,174

0,019*

0,111

0,513

Показник ECOG
Основна

0,004*

0,041*

0,164

0,001*

Порівняння

0,336

0,040*

0,435

0,336

Прийнятий
надійний

0,05

0,05

0,05

0,05

* – рівень значущості р<0,05, суттєвий вплив.
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Узагальнений в табл. 3.25 порівняльний аналіз методів оцінки
достовірності лікування дозволяє зробити наступні висновки: практично по
кожному показнику, який характеризує якість життя пацієнтів проведене
лікування давало позитивний ефект. Показники хворих на ПРГГ основної
групи вказують на те, що комплексне лікування із застосуванням
аргінінвмісних препаратів та енторосорбенту є більш ефективним у
порівнянні з традиційними засобами терапії ускладнень спеціального
лікування. Найбільш вірогідним серед трьох використаних нами показників
якості життя є інтегральний показник за опитувальником

EORTC-QLQ-

H&N35, який базується на 23 чотирирівневих експертних оцінках для
кожного пацієнта [245].
Таким чином, використання різних показників якості життя та
проведення на кожному етапі лікування комплексного статистичного аналізу
дає можливість більш об’єктивно проводити дослідження, робити необхідні
висновки та при необхідності вносити в процес лікування обґрунтовані
корективи та підвищити якість життя хворих на ПРГГ.
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Злоякісні новоутворення гортаноглотки є однією з актуальних і
соціально значущих проблем в сучасній онкології. За даними статистики
ПРГГ є однією з найбільш частих локалізацій серед органів голови і шиї. У
структурі онкологічної захворюваності ПРГГ становить від 0,4 до 1,3% [246].
За даними різних авторів, 5-річна виживаність при поширеності процесу IIIA
у даної категорії хворих – всього 22-46%, що обумовлює пошук і
вдосконалення підходів лікування щодо злоякісних новоутворень цієї
локалізації [247,248].
В

основі

сучасної

терапії

онкологічних

захворювань

лежить

використання ефективних комбінацій хіміопрепаратів. Багатьма клінічними і
експериментальними

дослідженнями

показано,

що

при

проведенні

специфічного лікування значну роль в пухлинній циторедукції відіграють
механізми імунної системи [247, 249,250,251]. При цьому цитостатикам
відводять роль модуляторів протипухлинної імунної відповіді [252]. Отже,
важливою умовою високої ефективності специфічного лікування є стан
імунної системи організму. Оскільки при проведенні лікувальних заходів
можливий синергізм дії загальновизнаних методів з цитотоксичними
ефектами імунної системи щодо злоякісних клітин [247,249,251].
Відомо, що при багатьох патологічних станах, в тому числі
онкологічних, концентрації вільних амінокислот і структура амінокислотного
пулу змінюються. Тому для них застосовують зовсім інші критерії оцінки
необхідної нутритивної підтримки, що враховують ті адаптивні зміни, які
відбуваються в організмі. При розвитку негативної динаміки патологічного
процесу підтримка імунної функції важлива для організму, в результаті чого
цілий ряд амінокислот, в тому числі аргінін, стають умовно незамінними
[192,224,253].
Крім того, в даний час одним з основних критеріїв оцінки ефективності
проведеного лікування поряд з традиційними клінічними показниками є
підвищення якості життя онкологічних хворих, як на етапах лікування, так і
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після його завершення [239]. Зі збільшенням середньої тривалості життя
пацієнтів і термінів спостереження за ними підвищується і кількість
зареєстрованих ускладнень поліхіміотерапії. Все це призводить до того, що
на тлі успішного лікування онкологічного захворювання на перший план
виходять інші причини зниження якості і тривалості життя. Отже, прогноз у
пацієнта часто визначається не стільки основним захворюванням, скільки
супутньою патологією [255].
Нами

було

доведено

вплив

аргінінвмісних

препаратів

та

ентеросорбенту на різні ланки імунної системи на моделі ЦФ індукованого
імунодефіциту на щурах лінії Wistar. Встановлено, що їх застосування
сприяло корекції основних показників імунітету таких як рівні лейкоцитів,
цитолітичної акитвності ПЦК та ЦІК крові, кількості МЛР лімфоцитів. Крім
того, рівні відносного числа фагоцитуючих клітин та фагоцитарного індексу
крові, а також маси вилочкової залози. Розуміння повної картини змін, що
відбуваються у лабораторних тварин на тлі введення ЦФ, дозволило нам
підтвердити ефективність аргінінвмісних препаратів, як імуномодуляторів
[186].
За умов in vitro, нами також було доведено вплив аргінінвмісних
препаратів: глутаргіну, тивортину та імунофану на активність NK-клітин і
рівень CD56+ у хворих на ПРГГ. Встановлено, що всі використані препарати
мали однаковий вектор змін їх деструктивної активності у бік її посилення.
Однак достовірні зміни активності NK-клітин були виявлені тільки при
використанні Глутаргіну та Тивортину, а рівень CD56+ змінювався тільки
при використанні Імунофану та Глутаргіну. Таким чином, було підтверджено
перспективність застосування аргінінвмісних препаратів для корекції змін
імунної відповіді у хворих на ПРГГ з індукованими ХТ порушеннями [191].
В ході нашого дослідження виявлено, що імунологічне тестування має
бути обов'язковим компонентом діагностичних заходів при обстеженні
хворих на ПРГГ. Оскільки було встановлено відхилення у кількісних і
функціональних характеристиках клітинного та гуморального факторів
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імунітету, зокрема достовірне зниження кількості лейкоцитів та CD3, а також
активності NK-клітин, як до так і після проведеного лікування. Крім того,
виявлено вірогідне підвищення вмісту ЦІК В-розміру та С-розміру на тлі
зниження М-розміру. Зафіксовано підвищення вмісту IL-1β, IL-10, а також
концентрації IgA та TNF-α. Таким чином, було доведено, що динаміка зміни
кількісного складу субпопуляцій лімфоцитів, а також визначення цитокінів і
імуноглобулінів прояснює патогенетичне значення імунологічних змін у
хворих на ПРГГ в аспекті взаємодії клітинних і гуморальних факторів
системної і локальної імунної відповіді [203].
Вивчення ролі ферментів протеолізу за онкологічних захворювань
верхніх дихальних шляхів має як теоретичне, так і практичне значення.
Зокрема, дані літератури свідчать про те, що при пухлинному рості може
спостерігатись підвищення протеолітичної активності, яке сприяє інвазії та
метастазуванню злоякісних новоутворень [205,256,257,258]. У клінічній та
експериментальній онкології паралельно з дослідженнями протеолітичних
ферментів також досліджують регулятори їх дії – інгібітори протеїназ.
Показано, що інгібітори протеїназ містяться в тканинах та крові і є одним з
механізмів захисту організму від протеолітичних ферментів ендогенного та
екзогенного походження. Порушення рівноваги в системі протеїнази – їх
інгібітори може призводити до виникнення різних патологічних станів,
зокрема онкологічних [207, 212].
У хворих на ПРГГ виявлено дисбаланс протеїназно-інгібіторної
системи гемостазу: статистично вірогідне зниження рівнів ТПА та ТрПА.
Крім

того,

встановлено

зниження

одного

з

основних

інгібіторів

трипсинподібних протеїназ – α2М. Також було виявлено, що різниця між цим
показником у пацієнтів які лікувались за різними схемами також є
достовірною. Отже, можна стверджувати, що застосування препаратів
супровідної терапії істотно зменшує прояви дисбалансу протеїназноінгібіторної системи [209,213,214].
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Загальновідомо,

що

алкілуючі

агенти,

зокрема

цисплатин,

пошкоджують структуру ДНК, що призводить до цитотоксичної ефекту.
Крім

того

його

застосування

пов'язують

9%

ризиком

розвитку

тромбоемболічних ускладнень [255,259,260]. Механізми, що сприяють
утворенню тромбів, включають пошкодження і дисфункцію ендотеліальних
клітин, які, в свою чергу, провокують гіперкоагуляцію з активацією, адгезією
і агрегацією тромбоцитів, підвищення рівня фактора Вілебранда і зменшення
біодоступності NO [255, 261].
При оцінці гематологічної токсичності хіміотерапевтичного лікування
у хворих на ПРГГ, було досліджено основні показники загального аналізу
крові. Оскільки відомо, що ступінь їх змін у онкологічних хворих прямо
пропорційний кумулюванню токсичної дії [221]. Встановлено, що після
трьох циклів ХТ гематологічні показники у основній групі залишались у
межах норми у 55 %, а у групі порівняння – у 36 хворих. Анемію було
діагностовано у хворих обох груп: відповідно у 12% та 15%, лейкопенію – у
15% та 27% відповідно. Також було виявлено, нейтропенію І ступеня у 6%
хворих основної групи та у 9% групи порівняння. В обох групах пацієнтів
відмічено нейтропенію ІІ ступеня: відповідно у 12% та 21%, ІІІ ступеня – у
15% та 27%, а ІV ступеня – відповідно у 6% та у 15% [222,224,226].
Відомо, що хіміотерапевтичні препарати також можуть призводити до
прямої і непрямої гепатотоксичності, які спричиняють іммунонезалежні
токсичні

ураження

печінки.

Пряма

гепатотоксичність

обумовлена

токсичністю самої речовини, непряма – її метаболітами. В основі прямого
токсичного пошкодження гепатоцитів лежить утворення великої кількості
токсичних субстанцій та високореактивних молекул за участю ферментних
систем. Вони
супроводжується

підсилюють ПОЛ в
підвищенням

їх

мембранах, що в свою чергу

проникності,

порушенням

балансу

клітинних іонів, зниженням рівня АТФ, порушенням життєво важливих
функцій і як наслідок розвитком некрозу клітин [262,263]. Можливим
механізмом

непрямого

токсичного

пошкодження

печінки

вважають
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зниження

ефективності

пошкодженням

монооксигеназ.

гепатоцитів

Даний

внаслідок

низької

процес

обумовлений

селективності

дії

протипухлинних препаратів, що призводить до збільшення їх токсичності
[262].
При порівнянні основних показників гепатотоксичності у хворих на
ПРГГ після двох циклів хіміотерапії встановлено їх покращення після
застосування препаратів супровідної терапії. Рівень АЛТ у основній групі
підвищувався на 15%, а в групі порівняння – на 23%. Зниження рівня АСТ
було виявлено у хворих обох груп: відповідно на 3% та 9%. Показник
загального білірубіну у хворих на ПРГГ показав різноспрямовані зміни,
зокрема його підвищення у основній групі на 12% та зниження в групі
порівняння на 27% на тлі зниження рівня прямого білірубіну у пацієнтів обох
груп [237].
Нефротоксичность є ще одним несприятливим ефектом застосування
препаратів платини з дозозалежним і безповоротним зниженням функції
нирок. Вона розвивається приблизно у 20% пацієнтів [255,264,265]. Її
можливими механізмами є пошкодження ендотелію і ендотеліальних клітин з
наступною дисфункцією. Зокрема, при патоморфологічних дослідженнях
ниркової

тканини

виявляють

ураження

проксимальних

канальців

з

десквамацією епітелію, аж до осередкового тубулярного некрозу дистальних
канальців і збираючих трубочок [255, 265,266,267].
Нами було доведено еффективність застосування аргінінвмісних
препаратів з ентеросорбентом (у основній групі) та кристалоїдних розчинів
(у

групі

порівняння)

у

якості

медикаментозної

профілактики

нефротоксичності у хворих на ПРГГ після проведеної ХТ. Це проявлялось у
зниженні вмісту креатиніну у хворих на ПРГГ обох груп на 14% та 12%
відповідно, а також відсутності у них істотних розбіжностей вмісту сечовини
[236].
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Про перевагу процесу лікування із застосуванням аргінінвмісних
препаратів і енторосорбенту свідчить вказує аналіз безпосередніх та
віддалених результатів лікування хворих на ПРГГ. Встановлено, що середній
розмір пухлини після трьох циклів ХТ у основній групі знижувався на 65% а
в групі порівняння – на 55%. При порівнянні середніх темпів зменшення
розміру пухлини було виявлено його скорочення у хворих обох груп:
відповідно на 29% та 24%. Показано, що середній безрецедивний період
виживаності хворих вищезазначених груп складає відповідно 22 та 18
місяців. Крім того доведно, що застосування препаратів супровідної терапії
підвищує вірогідність виживаності за 4–річний період спостереження у 2,5
рази.

Внаслідок

цього,

медіана

виживаності

за

вказаний

період

спостереження складає в основній 66 місяців, а в групі порівняння – 54 місяці
[238].
У багатьох країнах, концепція дослідження якості життя в медицині є
пріоритетною [268]. Але в Україні її вивчення, особливо в реабілітації
онкологічних хворих, проводиться рідко, як при проведенні наукових
досліджень, так і в практичній медицині [269]. І це не дивлячись на те, що
даний показник є надійним, інформативним і економічним методом
багатопланової оцінки здоров'я хворого не тільки на індивідуальному, але і
на груповому рівні [270]. Крім того, ряд дослідників вважають що в онкології
показники якості життя повинні виступати основою, на якій розробляються
реабілітаційні програми для хворих. [268,272].
Численними рандомізованими дослідженнями доведено, що якість
життя має прогностичне значення для оцінки ефективності лікування та
виживання онкологічних хворих. При багатьох локалізаціях пухлинного
процесу встановлено, що чим вище цей показник, тим краще прогноз [268,
271, 272]. Крім того, було виявлено, що параметри якості життя у
онкологічних хворих мають незалежну прогностичну значимість, а отже є
більш точними факторами прогнозу виживання і стану хворого, ніж
загальносоматичний статус [271,272].
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Для оцінки функціонального, рольового, емоційного, соціального стану
онкологічних пацієнтів розроблено ряд стандартизованих і затверджених
анкет опитувальників. Якість життя у хворих на ПРГГ оцінювали за
опитувальником EORTC-QLQ-EORTC-QLQ-H&N35, який модифіковано
саме для пацієнтів із злоякісними новоутвореннями голови і шиї.
Встановлено, що після трьох циклів ХТ його інтегральні показники вірогідно
знижувались у хворих обох груп на 29% та 37% відповідно. За шкалою
Карновского оцінювали поліпшення стану хворих на ПРГГ. Виявлено, що у
основній групі цей показник був вірогідно вищим за групу порівняння:
відповідно на 22% проти у 4%. Загальний стан хворих на ПРГГ оцінювати за
шкалою ECOG. Доведено, що після трьох циклів ХТ цей показник вірогідно
знижувався на 50% та 21% відповідно [245]. Таким чином, вивчення якості
життя в динаміці – до початку і в ході здійснення реабілітаційної програми –
дає можливість отримати важливу інформацію про індивідуальну реакції
людини на захворювання та на лікувально-реабілітаційні заходи що
проводяться, а також своєчасно їх коригувати [268].
Проаналізувавши безпосередні та віддалені результати лікування всіх
хворих, оцінивши вплив супровідної терапії на зниження побічних ефектів та
покращення якості життя після хміотерапевтичного лікування нами був
розроблений

алгоритм

обстеження

хворих

на

плоскоклітинний

рак

гортаноглотки ІІ–ІV стадій (рис. 4.1). Згідно з яким усім хворим необхідно
проводити обстеження, яке включає загальноклінічне, гістологічне та
визначенням показників біохімії крові. А також, показники якості життя,
регресу розміру пухлини та показники виживаності.
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Це

дозволить

хміотерапевтичного

визначити
лікування

у

групу

хворих,

комлексі

із

яким

призначення

супровідною

терапією

аргінінвмісними препаратами та ентеросорбентом з більшою вірогідністю
призведе до повної регресії пухлини та кращих показників виживаності.

Рис. 4.1. Схема алгоритму обстеження хворих на ПРГГ із застосуваннням
аргінінвмісних препаратів та ентеросорбенту
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Таким

чином,

якість

життя

онкологічних

хворих

потрібно

досліджувати не тільки як показник ефективності терапії і реабілітації, а й
підвищувати його за рахунок проведення лікувально-реабілітаційних заходів.
При розробці і реалізації реабілітаційних програм для хворих на ПРГГ
показник якості життя, що відображає вплив захворювання і лікування на
благополуччя людини, повинен бути одним з головних орієнтирів. Його слід
використовувати не тільки як оціночний і прогностичний параметр, а в
першу чергу як мету лікувальних впливів, оскільки висока якість життя є
однією

з

найбільш

важливих

умов

виживання

і

повноцінного

функціонування людини в суспільстві. Результати запропонованого нами
комплексного дослідження можуть стати основою для розробки нових
підходів у цьому напрямку.
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ВИСНОВКИ
У дисертації наведено обґрунтування та вирішення актуального
науково-практичного завдання – оптимізація лікувальної тактики та
підвищення ефективності лікування хворих на рак гортаноглотки шляхом
зменшення частоти та вираженості побічних ефектів протипухлинного
лікування

за

допомогою

комплексного

застосування

аргінінвмісних

препаратів та ентеросорбенту.
1. Експериментальне дослідження показало доцільність застосування
комбінованої імунореабілітації за рахунок використання ентеросорбентів,
антиоксидантних, гепатопротекторних сполук та імуномодуляторів, що
проявлялось у відновлені активності ПЦК, маси вилочкової залози та
показників крові.
2. При визначенні впливу аргінінвмісних препаратів: тивортину,
імунофану і глутаргіну на активність NK-клітин у хворих на ПРГГ, за умов in
vitro, встановлено, що всі використані препарати мали однаковий вектор змін
їх деструктивної активності у бік її посилення. Однак достовірні зміни були
встановлені тільки при використанні Глутаргіну (р<0,02) та Тивортину
(p<0,05). Рівень ВГЛ (CD56+) змінювався тільки при використанні Імунофану
та Глутаргіну.
3. За результатами імунологічного дослідження стану локального та
системного імунітетів було визначено, що у хворих на ПРГГ після
застосованої хіміотерапії визначається достовірне зниження кількості
лейкоцитів – у 2,1 рази (p<0,05), CD3 у 1,7 рази та активності NK-клітин.
Також виявлено вірогідне підвищення вмісту ЦІК В-розміру між групами
контролю і хворими на ПРГГ (p<0,01) та концентрації IgA – відповідно 1,3
г/л проти 3,6 г/л (p<0,02). Встановлено вірогідне підвищення вмісту IL-1β та
IL-10: відповідно у 3,5 і 4,4 рази (р=0,001 та р=0,006) та концентрації TNF-α
відносно контрольної групи (р=0,001).
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4. У хворих на ПРГГ виявлено дисбаланс протеїназно-інгібіторної
системи гемостазу: статистично вірогідне зниження ТПА, зокрема у основній
групі у 1,6 рази (р<0,01), а у групі порівняння у 1,4 рази (р<0,05) та ТрПА у
2,4 рази (р<0,05) і 1,8 рази відповідно. Вміст α2М у обох групах обстежених
вірогідно знижувався у 1,5 та 1,3 рази (р<0,01 та р<0,05 відповідно). Крім
того, встановлено що різниця між цим показником у пацієнтів які лікувались
за різними схемами також є достовірною (р1<0,01). Отже, застосування
препаратів супровідної терапії істотно зменшує його прояви.
5. Гематологічні показники після трьох циклів ХТ у основній групі
залишались у межах норми у 18 (54,55 %), а у групі порівняння – у 12 (36,37
%) хворих (р=0,138). Анемію було діагностовано у хворих обох груп:
відповідно у 4 (12,12%) та 5 (15,15%) (р=0,720), лейкопенію – у 5 (15,15%) та
9 (27,27%) відповідно (р=0,228). Нейтропенію І ступеня було виявлено у 2
(6,06%) хворих основної групи та у 3 (9,09%) групи порівняння (р=0,642). В
обох групах пацієнтів відмічено нейтропенію ІІ ступеня: відповідно у 4
(12,12%) та 7 (21,21%) (р=0,720), ІІІ ступеня – у 5 (15,15%) та 9 (27,27%)
відповідно (р=0,566), а ІV ступеня – відповідно у 2 (6,06%) та у 5 (15,15%)
(р=0,230).
6. Встановлено, що показники печінкових проб після ХТ змінювались у
напрямку покращення після застосування препаратів супровідної терапії.
Рівень АЛТ у основній групі підвищувався на 15%, а в групі порівняння – на
23%. Зниження рівня АСТ було виявлено у хворих обох груп: відповідно на
3% та 9%. Показник загального білірубіну у хворих на ПРГГ показав
різноспрямовані зміни, зокрема його підвищення у основній групі на 12% та
зниження в групі порівняння на 27% (р=0,008*) на тлі зниження рівня
прямого білірубіну у пацієнтів обох груп після двох циклів ХТ (р=0,006*).
7.

Показано,

що

застосування

аргінінвмісних

препаратів

з

ентеросорбентом (у основній групі) та кристалоїдних розчинів (у групі
порівняння) є еффективним у якості медикаментозної профілактики
нефротоксичності після ХТ, що проявлялось у зниженні вмісту креатиніну на
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14% та 12% відповідно. А також відсутності істотних розбіжностей вмісту
сечовини у хворих обох груп.
8. Аналіз безпосередніх та віддалених результатів лікування хворих на
ПРГГ показав, що середній розмір пухлини після трьох циклів ХТ у основній
групі знижувався на 65% а в групі порівняння – на 55% (р=0,039*).
Порівнюючи середні темпи зменшення розміру пухлини було встановлено
його скорочення у хворих обох груп: відповідно на 29% та 24% (р=0,029).
Середній безрецедивний період виживаності хворих вищезазначених груп
складає відповідно 22 та 18 місяців. Це свідчить про перевагу процесу
лікування із застосуванням аргінінвмісних препаратів і енторосорбенту та
підвищення вірогідності виживаності за 4–річний період спостереження в 2,5
рази – HR=2,48 (0,41-15,05); p=0.328. Медіана виживаності за вказаний
період спостереження складає в основній групі 66 місяців та 54 в групі
порівняння.
9. Якість життя у хворих на ПРГГ оцінювали за опитувальником
EORTC-QLQ-EORTC-QLQ-H&N35. Після трьох циклів ХТ ці інтегральні
показники вірогідно знижувались у хворих обох груп на 29% та 37%
відповідно. Показник поліпшення стану хворих (індекс Карновського) у
основній групі був вірогідно вищим за групу порівняння: відповідно на 22%
проти у 4%. Загальний стан хворих оцінювати за шкалою ECOG. Після трьох
циклів ХТ цей вірогідно знижувався на 50% та 21% відповідно.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Рекомендовано комплексне застосування аргінінвмісних препаратів
та ентеросорбенту для зменшення частоти та вираженості гемато- гепато- і
нефротоксичності після ХТ, а також покращення якості життя та підвищення
вірогідності виживаності у хворих на ПРГГ.
2. Імунологічне тестування рекомендовано зробити обов'язковим
компонентом діагностичних заходів у хворих на онкологічні захворювання
верхніх дихальних шляхів.
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