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Актуальність
приростом

даної

теми

підтверджується

достатньо

високим

захворюваності та проблемою своєчасної діагностики раку

носоглотки, адже у 85-90% випадків хвороба діагностується на пізніх стадіях
процесу, що значно погіршує п’ятирічне виживання даних хворих.
Враховуючи факт наявності високих титрів імуноглобулінів до вірусу
Епштейна-Барр у більшості хворих на рак носоглотки та його тропність до
тканин носоглотки з можливістю тривалої персистенції та викликаючи
хронічний назофарингіт, розробка діагностичних критеріїв таких пацієнтів
для формування груп ризику, стоїть в основі покращення ранньої
діагностики раку носоглотки.
Основою дослідження були 108 хворих на хронічний назофарингіт та 30
хворих з встановленим діагнозом раку носоглотки. Комплексне дослідження
включало визначення суб’єктивних та об’єктивних клінічних проявів
хвороби, серологічного визначення IgG до оболонкового (VCA p-18) та до
ядерного (NA-1) антигенів вірусу Епштейна-Барр та патоморфологічного
обстеження біоптату тканин носоглотки. Дослідження показало, що у групи
хворих на хронічний назофарингіт з високими титрами IgG до вірусу
Епштейна-Барр виявлено ряд ознак, які корелюють з ознаками в групі хворих
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на рак носоглотки. Дані ознаки винесені, як критерії формування групи
ризику

на

рак

носоглотки.

Суб’єктивними

ознаками

є:

симптом

постназального затікання, симптоми, що характеризують дисфункцію
слухової труби, два і більше симптомів загального характеру в поєднанні з
тривалим субфебрилітетом та тривалий анамнез даних скарг більше 3.2 роки.
Клінічними критеріями ЛОР огляду є: лімфаденопатія по задньому краю
кивального

м’язу

та

ознаки

гіперплазії

носоглоткового

мигдалика.

Лабораторним критерієм формування групи ризику на рак носоглотки – є
серологічний метод обстеження – виявлення в високих титрах (більше 100
мо/мл, при лабораторній нормі до 20 мо/мл) IgG до VCA p-18 та NA-1 вірусу
Епштейна-Барр. Також були виявлені однакові патоморфологічні зміни в
біопсійному матеріалу хворих із хронічним назофарингітом та високими
титрами IgG (≥100 мо/мл) до VCA p-18 та NA-1 вірусу Епштейна-Барр та в
хворих раком носоглотки в ділянках на межі з здоровою тканиною. Зокрема,
у хворих із хронічним назофарингітом, у гіперплазованих глоткових
мигдаликах

спостерігається

вогнищева

метаплазія

поверхневого

респіраторного епітелію у багатошаровий плоский незроговілий у 72%;
гіперплазія лімфоїдної тканини фолікулів і парафолікулярної тканини;
кістоутворення з формуванням справжніх кіст і псевдокіст у 53.1%
(внаслідок

проникнення

слизистого

секрету

у

лімфоїдну

тканину);

койлоцитоз поверхневого епітелію і епітелію кіст у 87,3%; дифузновогнищевий склероз, який корелюється з ангіоматозом у 65.6% випадків.
Дані ознаки вказують на вірусну природу захворювання, важливе значення
вірусу Епштейна-Барр як чинника підтримки запалення, здатність вірусу до
структурної перебудови уражених тканин.
За наявності у хворого вищеперерахованих критеріїв, показано
проведення

ендоскопічного огляду носоглотки та за наявності показів –

прицільна біопсія.
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Порівнюючи захворюваність раком носоглотки в Івано-Франківській та
Закарпатській

областях,

завдяки

впровадженню

методики

активного

виявлення раку носоглотки серед пацієнтів з групи ризику в ІваноФранківській області з 2010 року, отримано покращення показників ранньої
діагностики даної патології. Зокрема, на Закарпатті, де дана система не
працює, в період з 2000 по 2004 рр. рак носоглотки на І-ІІ стадії виявлено
всього в 7.5%, в період з 2010 р. дещо зросли, але залишаються в
незадовільному стані і становлять відповідно 13%. В Івано-Франківській
області дані показники зросли більш вагомо, так в 2000 – 2004 рр. у пацієнтів
з вперше встановленим діагнозом, рак носоглотки І-ІІ стадії виявлено у 8%
хворих, а з 2010 рр. завдяки впровадженню системи активного виявлення,
рак носоглотки І-ІІ стадії встановлено у 25% хворих.
Таким чином, дисертаційна робота узагальнює та вирішує наукове
завдання – підвищення ефективності ранньої діагностики раку носоглотки, а
впровадження критеріїв формування групи ризику на рак носоглотки
показали високу ступінь ефективності в практичній діяльності.
Наукова новизна:
Доповнено наукові дані на основі комплексу клініко-лабораторних
досліджень клінічного перебігу хронічного назофарингіту у дорослих в
залежності від титру Ig G VCA p-1 та NA-1 ВЕБ, що підтверджується більш
частою появою симптомів постназального затікання (53.1%), дисфункції
слухової труби (12.5%), тривалого субфебрилітету (21.9%), лімфаденопатії
задньошийної групи лімфатичних вузлів (40.6%) та гіпертрофії глоткового
мигдалика (53.1%) у пацієнтів з високими титрами (≥100 мо/мл).
Доповнено наукові дані про патоморфологічні зміни тканин носоглотки у
хворих на хронічний назофарингіт із високими титрами Ig G VCA p-1, NA-1
ВЕБ (≥100 мо/мл), що підтверджується структурною перебудовою тканин у
вигляді метаплазії у 72%, кістоутворення у 53.1, койлоцитозу в 87.3% та
дифузно-вогнищевого склерозу у 64.5%.
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Вперше визначені критерії формування групи ризику на рак носоглотки:
постназальне затікання, дисфункція слухової труби, дві і більше скарги
загального характеру, тривалий субфебрилітет, анамнез захворювання три і
більше років, лімфаденопатія по задньому краю кивального м’яза,
гіпертрофія тканин носоглотки та високі титри ІgG до VCA p-18 та NA-1
ВЕБ (≥100 мо/мл), що підтверджується покращенням ранньої діагностики РН
на 16.3%.
Практичне значення:
Розроблені клінічні критерії формування групи ризику на рак
носоглотки: постназальне затікання, порушення носового дихання, тривалий
субфебрилітет, збільшення шийних лімфатичних вузлів, тривалим анамнез
більше 3-х років, які є підставою для скерування до отоларинголога для
подальшого обстеження.
Запропоновано та впроваджено у пацієнтів із клінічними критеріями групи
ризику на РН визначення IgG до VCA p-18 та NA-1 антигенів ВЕБ.
Запропоновано та впроваджено у пацієнтів, в яких виявлені клінічні критерії
характерні для групи ризику на РН та визначені високі титри (більше 100
МО/мл) IgG до VCA p-18 та NA-1 антигенів ВЕБ, проведення ендоскопічного
обстеження носоглотки та прицільної біопсії.
Розроблено алгоритм діагностичних заходів для пацієнтів з групи ризику на
РН для різних рівнів надання медичної допомоги.
Ключові слова: рак носоглотки, хронічний назофарингіт, ЕпштейнаБарр вірус, група ризику, серологічні маркери.
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SUMMARY
Leshak V.I. "The role of the Epstein-Barr virus in the formation of risk
groups for nasopharyngeal carcinoma" - Qualification scientific work on the rights
of manuscripts.
Dissertation for the degree of a Candidate of Medical Sciences (Doctor of
Philosophy) in specialty 14.01.19 "Otorhinolaryngology" (222 – Medicine) - was
performed at the "Ivano-Frankivsk National Medical University", - SI "O.S.
Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of National Academy of Medical
Science of Ukraine", Kyiv, 2018.
The relevance of this topic is confirmed by a rather high increase in
morbidity and the problem of timely diagnosis of nasopharyngeal carcinoma,
because in 85-90% of cases, the disease is diagnosed in late stages of the process,
which significantly impairs five-year survival of these patients.
Taking into account the presence of high titres of immunoglobulins to
Epstein-Barr virus in most patients with nasopharyngeal carcinoma and its tropism
to tissues of the nasopharynx with high likelihood of prolonged persistence and
ability of causing chronic nasopharyngitis, the development of diagnostic criteria
for such patients with the goal of formation risk groups, underpins the
improvement of early diagnosis of nasopharyngeal carcinoma.
The basis of the study was a group of 108 patients with chronic
nasopharyngitis and 30 patients with a diagnosis of nasopharyngeal carcinoma.
Comprehensive study included the identification of subjective and objective
clinical manifestations of the disease, serological identification of titers of IgG to
the capsid (VCA p-18) as well as Ig G to the nuclear (NA-1) Epstein-Barr virus
antigens and the pathological study of the biopsy tissues of the nasopharynx. The
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study showed that a group of patients with chronic nasopharyngitis with high IgG
titers to Epstein-Barr virus revealed a number of signs that correlate with signs in
the group of patients with nasopharyngeal carcinoma. These characteristics are
presented as criteria for the formation of a risk groups for nasopharyngeal
carcinoma. Subjective symptoms include: symptom of postnasal drips, symptoms
of auditory dysfunction, two or more general symptoms combined with prolonged
fever (sub febrile), and a long history of complains for over 3.2 years. In the
objective examination, important clinical criteria are: lymphadenopathy alongside
the posterior margin of the sternocleidomastoid muscle and signs of hyperplasia of
the nasopharyngeal tonsil. An important laboratory criterion for the formation of a
risk group for nasopharyngeal carcinoma is the serological test method - the
detection of high titers (more than 100 mu / ml, at a laboratory standard up to 20
mu/ml) of IgG to the VCA p-18 and the NA-1 Epstein-Barr virus. Proof of concept
was the biopsy study, which found the same pathological findings in the group
with chronic nasopharyngitis with high titers of IgG to the VCA p-18 and the NA1 of Epstein-Barr virus and in the group with nasopharyngeal carcinoma when
examining in areas on the border with a healthy tissue. In particular, in patients
with chronic nasopharyngitis, in hyperplastic pharyngeal tonsils, focal metaplasia
of the superficial respiratory epithelium is observed in a multilayered flat nonthreshold in 72%; hyperplasia of lymphoid tissue of follicles and perifollicular
tissue; cyst forming with the formation of real cysts and pseudo cysts in 53.1%
(due to penetration of the mucous secretion into the lymphoid tissue); Koilocytosis
of surface epithelium and epithelium of cyst in 87,3%; diffuse focal sclerosis,
which correlates with angiomatosis in 65.6% of cases. These signs indicate the
viral nature of the disease, the importance of Epstein-Barr virus as a factor in
supporting inflammation, the ability of the virus to the structural rearrangement of
affected tissues.
If the patient has the above-mentioned criteria, an endoscopic examination
of the nasopharynx and, if indicated, additionally a biopsy should be performed.
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Comparing the incidence of nasopharyngeal carcinoma in Ivano-Frankivsk
and Transcarpathian regions, after the introduction of risk groups formation in
Ivano-Frankivsk region since 2010, an increased frequency of early diagnosis of
this pathology has been reported. In particular, in Transcarpathia, where this
system hasn’t been introduced, during the period from 2000 to 2004,
nasopharyngeal carcinoma cases at stages І-ІІ were diagnosed only in 7.5% of
cases. Since 2010 diagnosis at early stages slightly increased, but remains
unsatisfactory with 13% of cases detected early. On the other hand, in IvanoFrankivsk region, in the period 2000-2004, nasopharyngeal carcinoma at stages I-II
was diagnosed in 8% of patients, but from 2010, due to the introduction of an
active detection system, nasopharyngeal carcinoma at stages I-II is being detected
in 25% of cases.
Thus, the dissertation paper summarizes and solves the scientific problem increasing the frequency of early diagnosis of nasopharyngeal carcinoma, because
the introduction of criteria for forming risk groups for nasopharyngeal carcinoma
showed a significant increase in the diagnosis of this condition at stages I-II.
Scientific novelty:
Scientific data regarding a complex of clinical and laboratory investigations
of the clinical course of chronic nasopharyngitis in adults, depending on the titre of
IgG VCA p-1 and NA-1 VEB, in conjuction with more frequent occurrence of
symptoms of postnatal flare (53.1%), auditory dysfunction (12.5 %), prolonged
subfebrile temperature (21.9%), lymphadenopathy of the posterior group of lymph
nodes (40.6%), and hypertrophy of pharyngeal tonsil (53.1%) in patients with high
titres (≥100 mu / ml) have been supplemented.
The scientific data on the pathomorphological changes of nasopharyngeal
tissues in patients with chronic nasopharyngitis with high titres of IgG VCA p-1,
NA-1 VEB (≥100 mu / ml) was supplemented, these structural transformation of
tissues confirmed by the study are metaplasia in 72%, cyst formation in 53.1,
colloidal cysts in 87.3% and diffuse focal sclerosis in 64.5%.

10
For the first time, criteria for the formation of a risk group for nasal
carcinoma were created: post-nasal drip, dysfunction of the auditory tube, two or
more complaints of general character, longlasting subfebrile temperature, disease
duration for three years or more, lymphadenopathy along the posterior margin of
the sternocleidomastoid muscle, nerve tissue hypertrophy and high IgG titers to
VCA p-18 and NA-1 VEB (≥100 mu / ml), which are validated to improve early
diagnosis of NPC by 16.3%.
Practical meaning:
The clinical criteria for forming a risk group for nasopharyngeal cancer are
developed: post-nasal drip, nasal breathing disorder, prolonged subfebrile fever,
enlargement of the cervical lymph nodes, disease duration more than 3 years,
which are the indication for referral to an otolaryngologist for further examination.
It is proposed and implemented in patients with clinical criteria of the risk
group to measure the titre of IgG to VCA p-18 and NA-1 EBV antigens.
It has been proposed and implemented in patients with clinical criteria that
are specific for a risk group at nasopharyngeal carcinoma and high titres (over 100
IU / ml) of IgG to VCA p-18 and NA-1 VEB antigens, endoscopic nasopharyngeal
examination and sight biopsy.
The algorithm of diagnostic evaluation for the patients at risk for
nasopharyngeal carcinoma for different levels of medical care is developed.
Key words: nasopharyngeal carcinoma, chronic nasopharyngitis, EpsteinBarr virus, risk group, serologic markers.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
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вірус Епштейна-Барр
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хронічний аденоїдит
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хронічний назофарингіт

ХН з високими титрами хронічний
IgG до ВЕБ

назофарингіт

з

високими

титрами IgG до VCA та NA ЕпштейнаБарр вірусу

РН

рак

носоглотки

або

назофарингеальна

карцинома
ГМ

глотковий мигдалик

ГВСТ

глоткове вічко слухової труби

ТМ

трубний мигдалик

EBV

Epstein-Barr virus, вірус Епштейна-Барр

ЕА

ранні

вірусні

з'являються

антигени,

що

швидко

після перенесеної гострої

інфекції
VCA

вірусний оболонковий антиген

EBNA

ядерний білок вірусу Епштейна-Барр

IgG

імуноглобулін класу G

IgA

імуноглобулін класу А

LMP

латентний

мембранний

білок

Епштейна-Барр
мо/мл

міжнародні одиниці на мілілітр

вірусу
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ВСТУП
Актуальність теми. Незважаючи на досягнення сучасної медицини,
проблема своєчасної діагностики раку носоглотки залишається досить
актуальною. Адже у 85-90% випадків, РН діагностується тільки на ІІІ-IV ст.
[госпітальний канцер-реєстр Закарпатської та Івано-Франківської областей,
59,73,93]. До того ж, період від початку скарг та до початку лікування
складає в середньому 7 міс. і тільки 15% хворих починають протипухлинне
лікування в ранній період (до 3-х міс.)[7,17,22].
За даними літератури у 80% хворих діагностують збільшені реґіонарні
лімфатичні вузли при поступленні на стаціонарне лікування, з них у 40%
відмічається двобічне ураження, а в 50% метастази в лімфатичні вузли шиї є
першою ознакою хвороби [1,7,17,63]. Основними причинами пізньої
діагностики є безсимптомний перебіг захворювання на ранніх стадіях та
відсутність групи ризику на РН. Так, за даними задньої риноскопії та
пальцевого дослідження носоглотки дозволяє запідозрити РН тільки в 50 %,
дані рентгенографії – в 52%, і тільки фіброепіфарингоскопія дозволяє
запідозрити РН в 94.6 % випадків, хоча далеко не у кожного отоларинголога
є можливість її провести[7].
Отже, існуючий симптомокомплекс для РН, не дозволяє запідозрити
хворобу на ранніх стадіях, а відсутність груп ризику для РН унеможливлює
проведення раннього виявлення захворювання. Ефективність ранньої
діагностики злоякісних новоутворень інших локалізацій, зокрема гортані,
зумовлено виділенням груп ризику хвороби та наявність специфічних
онкомаркерів [27]. Існуючі на сьогодні специфічні онкомаркери до
плоскоклітинного раку, не можуть бути використані при РН, адже при цій
локалізації в 60-70% випадків морфологічно діагностують недиференційовані
форми.
Хоча етіологія цієї хвороби остаточно не встановлена, вважається, що
РН є результатом взаємодії двох факторів: генетичного і факторів
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навколишнього середовища, зокрема канцерогенів та інфікування вірусом
Епштейна-Барр (ВЕБ). Титр IgG до оболонкового (VCA p-18 -virus capsid
antigen) та ядерного (NA-1 - nuclear antigen) антигенів ВЕБ у цих пацієнтів
значно перевищує норму. Так у

95% спостережень, титри IgG становлять

вище 100 мо/мл (норма до 22 мо/мл)[57,59,62].
ВЕБ характеризується тропністю до тканин носоглотки та Влімфоцитів, що призводить до інфікування саме цих клітин. У разі
проникнення ВЕБ в організм відбувається інфікування епітелію слизової
оболонки, переважно мигдаликів, з подальшим або, можливо, одночасним
ураженням лімфоцитів.
ВЕБ є лімфотропним вірусом, що викликає ураження імунної системи з
розвитком синдромів лімфопроліферації та імунної недостатності, що
дозволяє йому персистувати
тривалого

часу.

Збудник

в клітинах лімфоїдної системи протягом
володіє

опортуністичними

і

онкогенними

властивостями [57]. Первинно ВЕБ проникає у лімфоїдну тканину,
ймовірніше саме в носоглотці, а потім відбувається його поширення по всій
лімфатичній системі організму. Під час первинного інфікування ВЕБ в
процес залучається близько 20% циркулюючих В-лімфоцитів. ДНК вірусу
потрапляє в ядро клітин, при цьому білки ВЕБ надають інфікованим Влімфоцитам здатність безперервно розмножуватися в культурі. Цей процес,
що характерний для всіх форм ВЕБ-інфекції, називають імморталізацією
(безсмертям) В-лімфоцитів [32,55,66]. При гострій або активній формі
переважає літичний тип вірусної інфекції. Цитотоксичні Т-лімфоцити та
природні кілери обмежують первинну інфекцію та стримують пул
«безсмертних» ВЕБ-інфікованих В-лімфоцитів під контролем. Проте, у разі
пошкодження будь-якого елемента імунної відповіді маленький пул ВЕБінфікованих клітин може поширюватися, що призводить до розвитку
лімфопроліферативного синдрому, лімфоми Беркіта при зниженій імунній
відповіді.
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В літературі не описані передракові стани, які б дозволили формувати
групу ризику для РН, хоча відомо, що процес від здорової тканини до
метаплазії, дисплазії та малігнізації займає від декількох місяців до декількох
років. При дії несприятливих факторів створюються умови для виникнення
хронічного

запального

процесу

в

носоглотці,

а

саме

хронічного

назофарингіту (ХН). Патологія носоглотки, зокрема ХН, широко описана в
літературі як нозологічна одиниця, що часто зустрічається у дитячому віці,
зокрема

аденоїдит.

Починаючи

з

підліткового

віку,

відбуваються

інволютивні зміни глоткового мигдалика, у зв’язку з чим знижується частота
захворюваності на аденоїдит, а відповідно і інтерес дослідників до даної
проблеми. Як наслідок, наукових робіт, що присвячені ХН у дорослих досить
мало, тому існує недостатня увага клініцистів до даної проблеми [6,7,14,16].
Ймовірно, підґрунтям для виникнення метаплазії тканин носоглотки, є
тривале хронічне запалення носоглоткового мигдалика та прилеглих тканин
з персистенцією високоонкогенного вірусу Епштейна-Барр в них.
Отже, відсутність специфічних маркерів та групи ризику для РН є чи не
основною причиною пізньої діагностики хвороби. Враховуючи факт
наявності високих титрів імуноглобулінів до вірусу Епштейна-Барр у
більшості хворих на РН та тропність ВЕБ до лімфоїдної тканини з
можливістю персистувати

в носоглотковому мигдалику, було висунуто

припущення про можливість використання цієї закономірності у хворих на
хронічний назофарингіт, для формування груп ризику для РН.
Зв’язок з науковими програмами, темами.
Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної
роботи кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії
голови та шиї Івано-Франківського НМУ: «Клініко-рентгено-морфологічні
паралелі в оптимізації діагностичної та терапевтичної тактики при запальних
захворюваннях дихальних шляхів». Державний номер 0113U008224.
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Мета дослідження: підвищення ефективності ранньої діагностики раку
носоглотки шляхом розробки критеріїв формування груп ризику.
Завдання дослідження:
1. Вивчити клініко-ендоскопічні особливості перебігу раку носоглотки та
хронічного назофарингіту у дорослих в залежності від титру антитіл до
ВЕБ
2. Дослідити особливості серологічних показників у хворих на хронічний
назофарингіт та рак носоглотки.
3. Вивчити морфологічні особливості тканин носоглотки у хворих на
хронічний назофарингіт та рак носоглотки.
4. Провести порівняльну оцінку клініко-ендоскопічних, серологічних та
морфологічних особливостей у хворих на хронічний назофарингіт, рак
носоглотки та визначити критерії формування груп ризику на рак
носоглотки.
5. Оцінити ефективність впровадження формування груп ризику на рак
носоглотки.
Об’єкт дослідження:
Хронічний назофарингіт, рак носоглотки.
Предмет дослідження:
Клініко-ендоскопічні

прояви

дослідження до ВЕБ (титр

ХН

та

РН,

даних

серологічного

IgG VCA p-1, EBNA-1) та морфологічного

дослідження.
Матеріали дослідження:
Нами було обстежено 108 хворих із хронічним назофарингітом, 30
хворих з назофарингеальною карциномою.
Методи дослідження:
1.

Клінічні – збір скарг, анамнезу, огляд, ендоскопічне обстеження

ЛОР органів.
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2.

Лабораторні – забір крові для імуноферментного аналізу крові

на ВЕБ, аналіз отриманих результатів
3.

Морфологічне дослідження операційного матеріалу і біопсії

тканин носоглотки.
4.

Статистичний обрахунок та аналіз даних виконувався разом з

співробітниками

Національного

інституту

раку

із

використанням

статистичних непараметричних критеріїв, зокрема для цілей порівняння
розподілів номінальних ознак проводилось попарне порівняння заданих груп
шляхом побудови таблиць спряженості та оцінки значущості міжгрупових
відмінностей за допомогою точного критерію Фішера [120]. Граничний
рівень статистичної значимості α при оцінці результатів тестування
статистичних гіпотез приймали рівним 0,05.
Місце та засоби проведення дослідження:
ЛОР відділення Закарпатської ОКЛ ім. А.Новака м. Ужгород, клінічні
бази кафедри хірургічних хвороб медичного факультету Ужгородського НУ
та кафедри оториноларингології з курсом хірургії голови та шиї ІваноФранківського національного медичного університету.
Наукова новизна:
Доповнено наукові дані на основі комплексу клініко-лабораторних
досліджень клінічного перебігу хронічного назофарингіту у дорослих в
залежності від титру Ig G VCA p-1, EBNA-1 до ВЕБ антитіл до ВЕБ, що
підтверджується більш частою появою симптому постназального затікання
(53.1%), дисфункції слухової труби (12.5%), тривалого субфебрилітету
(21.9%), лімфаденопатії задньошийної групи лімфатичних вузлів (40.6%) та
гіпертрофія носоглоткового мигдалика (53.1%) у пацієнтів з високими
титрами (≥100 мо/мл).
Доповнено наукові дані про патоморфологічні зміни тканин носоглотки
у хворих на хронічний назофарингіт із високими титрами Ig G VCA p-1,
EBNA-1

до

ВЕБ

(≥100

мо/мл),

що

підтверджується

структурною
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перебудовою тканин у вигляді метаплазії у 72%, кістоутворення у 53.1,
койлоцитозу в 87.3% та дифузно-вогнищевого склерозу у 64.5%.
Вперше визначені критерії формування групи ризику на рак
носоглотки: постназальне затікання, дисфункція слухової труби, дві і більше
скарги загального характеру, тривалий субфебрилітет, анамнез захворювання
три і більше років, лімфаденопатія по задньому краю кивального м’яза,
гіпертрофія тканин носоглотки та високі титри ІgG до VCA p-18 та NA-1
антигенів ВЕБ (≥100 мо/мл), що підтверджується покращенням ранньої
діагностики РН на 16.3%.
Практичне значення:
1.

Розроблені клінічні критерії формування групи ризику на рак

носоглотки: постназальне затікання, порушення носового дихання, тривалий
субфебрилітет, збільшення шийних лімфатичних вузлів, тривалим анамнез
більше 3-х років, є підставою для скерування до отоларинголога

для

подальшого обстеження.
2.

Запропоновано та впроваджено

у пацієнтів із клінічними

критеріями групи ризику на РН визначення IgG до

VCA p-18 та NA-1

антигенів ВЕБ.
3.

Запропоновано та впроваджено

у пацієнтів, в яких виявлені

клінічні критерії характерні для групи ризику на РН та визначені високі
титри (більше 100 мо/мл) IgG до

VCA p-18 та NA-1 антигенів ВЕБ,

проведення ендоскопічного обстеження носоглотки та прицільної біопсії.
4.

Розроблено алгоритм діагностичних заходів у пацієнтів з

наявністю критеріїв формування групи ризику на РН для різних рівнів
надання медичної допомоги, який впроваджено в практику в ЗОКЛ
ім.А.Новака, Івано-Франківському клінічному онкологічному диспансері та в
Івано-Франківськомій клінічній обласній лікарні.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особистим
самостійним науковим дослідженням автора, що втілив оригінальні наукові
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ідеї й задуми. За допомогою наукового керівника складена програма та
концепція дослідження. Дисертант самостійно провів пошук джерел науковопатентної інформації у відповідності з темою дисертації, особисто визначив
обсяг необхідних досліджень, обстежував всіх пацієнтів, особисто розробив
індивідуальні карти спостереження для систематизації отриманих даних і
можливості їх аналітичної і статистичної обробки, формулювання висновків
й практичних рекомендацій, здійснено впровадження отриманих даних в
практику. Автором самостійно здійснена підготовка публікацій до друку та
матеріалів доповідей на наукових конференціях, засіданнях ЛОР-товариства і
з'їзді отоларингологів. Автором не було використано результатів та ідей
співавторів публікацій.
Апробація результатів дисертації:
1.

ХІ З’їзд отоларингологів України. Судак 17-19 травня 2010

виступ: «Роль вірусу Епштейн-Барр в етіології хронічних епіфарингітів»
2.

«VI

міжнародна

консенсусна

конференція

по

назальному

поліпозу», Київ 25-28 вересня 2011. Виступ: «Імунологічні маркери раку
носоглотки»
3.

Щорічна

традиційна

весняна

конференція

українського

наукового медичного товариства лікарів отоларингологів «Сучасні методи
діагностики і лікування хронічних запальних захворювань лор-органів».
Судак

травня

20-22

2012.

Виступ:

«Нові методичні підходи до ранньої діагностики раку носоглотки»
4.
медичного

Щорічна традиційна осіння конференція українського наукового
товариства

лікарів

отоларингологів

«Нові

технології

в

оториноларингології». Тернопіль 23-25 вересня 2012. Виступ: «Динаміка
захворюваності і ранньої діагностики хворих на злоякісні пухлини
носоглотки в Івано-Франківській області за 2002-2011 роки»
5.

Щорічна

традиційна

весняна

конференція

українського

наукового медичного товариства лікарів отоларингологів «Сучасні методи
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діагностики та лікування хронічних захворювань лор-органів у дорослих та
дітей». Севастополь 20-21 травня 2013. Виступ: «Роль імунологічних
маркерів в діагностиці раку носоглотки»
6.

ХІI З’їзд отоларингологів України. Львів 18-20 травня 2015р.

виступ: «Впровадження методики ранньої діагностики раку носоглотки»
Повнота відображення матеріалів дисертації в публікаціях. За темою
дисертації опубліковано 7 наукових праць, із них 2 статті – у виданні, що
входить до міжнародних наукометричних баз, 3 – у фахових виданнях,
затверджених ДАК МОН України, і 2 тез доповідей у матеріалах
конференцій.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 173
сторінках машинописного тексту і складається зі вступу, огляду літератури,
матеріалів і методів, 3 розділів власних досліджень, аналізу отриманих
результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних
джерел, який містить 129 посилань, у тому 61 кирилицею та 68 – латиницею.
Роботу ілюстровано 27 таблицями та 43 рисунками.

22
РОЗДІЛ І
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1. Рак носоглотки
Протягом останнього десятиліття, відзначається зростання рівня
злоякісних новоутворень, які займають вагому частку серед захворюваності,
інвалідизації та смертності. Частота захворюваності і смертності на РН
складає 0,1-1 % від загальної онкологічної захворюваності, біля 2 % — серед
пухлин голови та шиї і 50 % - серед пухлин глотки [1,7,17,37,41,59,63]. За
даними госпітальних канцер-реєстрів, в Закарпатській та Івано-Франківській
областях, захворюваність складає 0.46% і відповідає загальноукраїнським
показникам.
За даними літератури найчастіше РН зустрічається в південно-східній
Азії. В таких регіонах як Південний Китай, Гонконг, Сінгапур, Малайзія та
Тайвань рівень захворюваності коливається від 10 до 53 випадків на 100000
нас. на рік. Також існує високий рівень захворюваності на РН серед ескімосів
на Алясці та в Гренландії і складає 15-20 випадків на 100000 нас. на рік. На
решті території світу РН зустрічається відносно рідко ( ≤ 1 випадку на 100000
нас на рік), хоча швидкість росту цього захворювання, одна з найбільших
[63,78,116]. За даними госпітального реєстру по Закарпатті в період з 2000 р.
по 2010 р. зареєстровано 10-15 первинних хворих на рік. РН частіше
хворіють чоловіки, співвідношення чоловіків і жінок – 2:1 – 3:1. Вікові межі
досить широкі, але характерно два вікові піки – 15-25 та 40-60 років.
Проблема діагностики РН залишається актуальною і сьогодні, адже в 7090% випадків РН діагностується на III-IV стадіях захворювання. Лише 15%
хворих починають протипухлинне лікування на ранніх стадіях (до 3-х місяців
від появи скарг), що пояснює поганий прогноз та низькі показники
п’ятирічного виживання [37,41,59,63]. Основними причинами пізньої
діагностики РН є:

23
 довготривалий безсимптомний перебіг хвороби
 відсутність специфічних симптомів хвороби
 анатомо-топографічні особливості будови носоглотки
 відсутність формування груп ризику РН
За даними більшості авторів, РН вдається діагностувати при задній
риноскопії

та

пальцевому

методі

обстеження

носоглотки

в

50%,

рентгенографії в 52%, фіброепіфарингоскопії в 94,6% [56,59].
На сьогоднішній день, в онкології широко використовуються онкомаркери
до

цитокератину

плоскоклітинних

типів

пухлин

інших

локалізацій

(простатспецифічний, СА/25, СА72-4, СА/9.9, SCC та інші). Кожен з них
володіє певною специфічністю та чутливістю до певних органів та до
певного виду пухлин. Оскільки в носоглотці частіше верифікується
низькодиференційований

рак,

то

перелічені

онкомаркери

є

мало

інформативними для даної локалізації [63,71,82].
Для ранніх стадій РН характерний безсимптомний перебіг. Симптоми РН
поділяються на носові, вушні, неврологічні та метастатичні. Зрозуміло, що до
відносно ранніх симптомів можна віднести носові та вушні, хоча і вони часто
з’являються лише при III стадії хвороби. Особливості перших проявів
хвороби багато в чому залежать від локалізації пухлини в носоглотці,
характеру і направленості росту, залучення сусідніх органів та систем (Chong
V., Fan Y., Khoo J.,1996).
Носові симптоми характерні для таких поширених захворювань як ГРВІ,
риносинусит, тому не розцінюються як окремі симптоми РН. Звичайно, при
пухлинах
прогресують

симптоми носять більш виражений і тривалий характер,
і

погано

коригуються

медикаментозно.

Ці

симптоми

зустрічаються в 25-39% випадків [1].
Друга група симптомів – це вушні симптоми. Спостерігаються при
розташуванні пухлини на боковій стінці носоглотки, а особливо, при
локалізації в ділянці слухової труби або ямки Розенмюллера. У зв’язку з
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анатомічними особливостями і переважно підслизовим розташуванням,
пухлини цієї ділянки найскладніше діагностувати і вони нерідко виявляються
лише при появі регіонарних метастазів. Характерними симптомами є:
відчуття закладеності вуха, погіршення слуху за кондуктивним типом
приглухуватості, біль у вусі [1,63].
По мірі прогресування процесу, пухлина закриває або проростає в
трубний валик слухової труби, що призводить до порушення регуляції тиску
між носоглоткою і середнім вухом, появою закладеності та болю у вусі.
Повна закупорка просвіту слухової труби зумовлює виникнення серозного
отиту, а при приєднанні патогенної інфекції – гнійного середнього отиту.
Такі хворі часто довготривало отримують протизапальне лікування без
огляду носоглотки. За даними різних авторів, вушні симптоми зустрічаються
в 4-73.2% хворих [12, 78]
З розвитком пухлини з’являються і інші пізні симптоми РН. Клініка, як
правило, зумовлена вектором росту пухлини. При поширенні пухлини в
порожнину носа її можна візуалізувати методом передньої риноскопії [1].
При проростанні в навколоносові пазухи носа з'являються симптоми болю в
проекції ураженої пазухи. Через задні клітини гратчастого лабіринту пухлина
може досягнути ретробульбарного простору та викликати екзофтальм. При
поширенні пухлини допереду, часто відтісняється м'яке піднебіння, з
можливою візуалізацією її при фарингоскопії. Якщо пухлина бокової стінки
поширюється в крило-піднебінну ямку – розвивається тризм жувальних
м’язів. Ріст пухлин склепіння носоглотки вверх може відбуватись через
природні отвори або через руйнування кістки і викликати симптоми
ураження черепно-мозкових нервів.
До третьої групи симптомів належать неврологічні симптоми, які
з'являються уже при поширеному пухлинному ураженні. Зокрема, біль
голови (в 38-42%), що може бути наслідком пухлинної інтоксикації,
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приєднанням вторинних запальних захворювань або порушенням мозкового
кровообігу.
Симптоми ураження черепно-мозкових нервів можуть виникати як
наслідок прямого проростання пухлиною, так і внаслідок компресії
метастатичними лімфовузлами. Пухлини склепіння носоглотки та пухлини,
що розміщені в ямці Розенмюллера, можуть проростати в порожнину черепа
в напрямку латеральної стінки кавернозного синусу та викликати симптоми
ураження окорухових нервів. Ці симптоми зустрічаються від 25 до 50% [1,7].
Четверта група симптомів виникає внаслідок метастатичних уражень
лімфатичних вузлів шиї. Метастази в лімфовузлах шиї спостерігаються у
80% у первинних хворих раком носоглотки, а у 50% з них є першою ознакою
захворювання, яка змусила звернутися пацієнта за медичною допомогою.
Двостороннє ураження лімфовузлів відзначено у 40-50% хворих [1,7].
Розміри первинної пухлини не завжди корелюють з наявністю
регіонарних метастазів. Інколи при невеликих розмірах і глибині інвазії
первинної пухлини, можуть спостерігатися множинні метастази. Також
відзначено, що при ураженні більше трьох стінок носоглотки реґіонарні
метастази виявляють в 59% хворих, а у 8% випадків їх розміри перевищують
6 см [7,17].
Віддалені метастази найчастіше спостерігаються в кістки, печінку,
легені, причому у 30% на ранніх стадіях захворювання. Існує пряма
залежність між розмірами лімфовузлів і віддаленими метастазами: при
діаметрі більше 6 см (N3) вони спостерігаються в 70%. Частота
локалізованих форм пухлин, що не виходять за межі носоглотки, не
перевищує 14-27%. Однак, при виконанні багаторазової біопсії з усіх стінок
носоглотки, лише в 7% випадків з діагнозом Т1 підтверджено ураження
однієї стінки, а в половини випадків виявляється ураження усіх стінок
носоглотки. Це підтверджує умовність стадіювання пухлинного росту [98]. В
той же час, поява збільшених лімфовузлів

на шиї часто призводить до
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діагностичних помилок, особливо при звертанні в неспеціалізований
медичний заклад. Без ретельного ЛОР-огляду, виставляється помилковий
діагноз і проводиться медикаментозне лікування, призначається фізіотерапія,
яка

сприяє

прогресуванню

хвороби.

Враховуючи

особливості

метастазування, слід зауважити, що найбільш ранньою дисемінацією
характеризуються недиференційовані форми пухлин – 63,5% [63,67].
У третини хворих, які поступають в клініку на дообстеження з діагнозом
метастази в лімфовузли шиї без встановленої первинної пухлини, знаходять
рак носоглотки [56]. Важкість постановки діагнозу, що призводить до пізніх
термінів

лікування,

зумовлена

не

тільки

низькою

інформативністю

«традиційних» методів діагностики, але і складністю взяття біопсії. У
більшості хворих біопсія проводиться «наосліп», тому виникає необхідність
у повторних оперативних втручаннях.
Клінічне обстеження не втратило свого значення в діагностиці РН і
сьогодні. Скрупульозно зібраний анамнез дозволяє уточнити терміни
захворювання, клінічну симптоматику, поширеність пухлини [1].
Основним методом огляду носоглотки
залишається

задня

риноскопія

або

на сьогоднішній день

дзеркальна

епіфариноскопія

запропонована Czermak в 1859 р. Низько стояче м’яке піднебіння,
підвищений глотковий рефлекс - затрудняють огляд носоглотки. Та ці
фактори не можуть виправдати неточний діагноз, які в ряді випадків стають
причинами пізньої діагностики РН, коли пухлину діагностують лише при її
клінічному прогресуванні. Важливим методом діагностики є і пальцевий
метод. Погосов В.С та Шеврыгин Б.В., 1971 надають йому важливого
значення в диференційній діагностиці аденоїдних вегетацій та РН. Хоча, цей
метод не завжди є безпечним та недостатньо інформативним.
Роль класичної рентгенологічної діагностики на теперішній час
знизилась, здаючи позиції більш інформативним методам, таким як КТ, МРТ
та ПЕТ-КТ. Із традиційних методик найбільш поширеним є краніографія в 3-
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х проекціях: передньо-аксіальна, підборідна, бокова. Рентгенологічні
симптоми

злоякісних

пухлин

носоглотки

проявляються

наявністю

патологічних утворень в цій ділянці та симптомами поширення пухлини на
сусідні органи та тканини. За допомогою сучасних КТ, МРТ чи ПЕТ-КТ
можна оцінити ступінь поширення пухлини вздовж нервових волокон через
природні отвори на основу черепа, виявляти деструкцію кісткових структур.
Парафарингеальний простір є незначним бар’єром для пухлини і тому
уражається до 56% випадків [127]. Основними напрямами росту пухлини є:
 допереду з залученням порожнини носа, клітин решіткового лабіринту,
гайморових пазух, крило піднебінної ямки
 дозаду, в ділянку хребта, спинного мозку і задньої черепної ями.
 доверху, з проростанням в основну пазуху і середню черепну ямку
 дозаду і латерально, через рваний отвір до кавернозного синусу
 задньолатеральний ріст з ураженням парафарингіального простору.
Тільки за допомогою КТ обстеження в 50-60% хворих вдається виявити
ураження навкологлоткової клітковини і у 30% хворих діагностувати раніше
не діагностовані метастази в шийні лімфовузли, а в 58% випадків виявити
двобічне ураження при пальпаторно виявлених однобічних метастазах [57].
Метод МРТ дозволяє уточнити ступінь ураження тканин мозку, кісткових
структур, поширення в заглотковий простір. Нові можливості нам надає
позитронно-емісійна томографія (ПЕТ-КТ), вона ж двофотонна емісійна
томографія – радіонуклідно-томографічний метод дослідження внутрішніх
органів людини. Метод заснований на реєстрації пари гамма-квантів, що
виникають

при

позитронному

анігіляції

бета-розпаді

позитронів.
радіонукліду,

Позитрони
що

виникають

входить

до

при

складу

радіофармпрепарату, який вводиться в організм перед дослідженням. При
пухлинах голови та шиї дане обстеження використовується для первинної
діагностики, моніторингу ефективності лікування, рестадіювання, виявлення
рецидивів та динамічного спостереження. За Alberico R.A., 2004 [127], ПЕТ-
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КТ-сканування має високу точність для виявлення місцевих та регіонарних
вузлових рецидивів під час тривалого спостереження. Що стосується
постановки T (первинної пухлини), ПЕТ-КТ показала розбіжність з МРТ у
32,4% випадків дослідження. У зв'язку з постановкою N (реґіонарні
метастази), ПЕТ-КТ показала розбіжність з МРТ 13,5% у пацієнтів. Серед
суперечливих випадків, МРТ краще демонструє залучення в пухлинний
процес парафарингеальний простір, основу черепа, внутрішньочерепну
ділянку, клиноподібні пазухи і заглоткові лімфовузли. ПЕТ-КТ краще
демонструє метастази в шию. За допомогою ПЕТ-КТ вдається діагностувати
віддалені метастази в 81,25% випадків. За повідомленням Shu-Hang Ng., 2009
хибнопозитивні результати при ПЕТ-КТ складають в 18,8. Отже КТ, МРТ та
ПЕТ-КТ мають високу цінність для діагностики РН, але через їх високу ціну,
вони більше застосовуються для уточнюючої діагностики.
На

противагу

традиційним

методам

інструментального

огляду

фіброепіфарингоскопія дозволяє встановити РН до 94,6% випадків [7].
Цінність фіброепіфарингоскопії зростає при використанні прицільної біопсії,
що дозволяє покращити гістологічну та цитологічну діагностику і
попереджує потребу повторної біопсії.
Морфологічна будова пухлини в 60-70% випадків представлена
недиференційованими

формами

раку

з

вираженою

лімфоїдною

інфільтрацією.
Найбільш уживаною морфологічною

класифікацією на сьогодні – є

класифікації ВООЗ
Класифікація ВООЗ:
1. Зроговілий плоскоклітинний рак (SCC)
2. Незроговілий плоскоклітинний рак (NKC)
- Недиференційований (UCNK)
- Диференційований
3. Базалоїдний плоскоклітинний рак
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Незважаючи на наявність класифікації новоутворень верхніх дихальних
шляхів, в практичній роботі залишається багато розбіжностей. Рак
носоглотки – збірна група пухлин, для яких існує багато морфологічних
класифікацій з вживанням різних термінів.
Термін «лімфоепітеліома», який широко використовувався раніше,
зустрічається і сьогодні. Він вперше запропонований Schminke i Regeund в
1921. Кожен з них незалежно один від одного, описав особливий варіант
пухлини носоглотки, підкреслюючи її подвійну природу. Але, згідно
сучасного розуміння морфології, від вживання терміну «лімфоепітеліома»
потрібно відмовитись, тому що це факт «незнання» і вживається лише тоді,
коли важко віддати перевагу недиференційованому типу чи лімфомі
(Клініко-морфологічна Міжнародна класифікація пухлин носоглотки, 1991).
Морфологічна будова пухлини в 65-80% випадків представлена
недиференційованим типом пухлин. На відміну від інших варіантів
плоскоклітинного раку, для недиференційованого РН характерні: подвійний
пік захворюваності – приблизно в 20 і 60 років; раннє і поширене
метастазування;

більш

сприятливий

прогноз.

Диференційований

плоскоклітинний рак зустрічається в 20-35% і відрізняється за клінічним
перебігом [1,7,17,116].
Клініко-морфологічна Міжнародна класифікація пухлин носоглотки, що
розроблена в 1978р. (Shanmugaratman K., Sobin L.H. 1978) та переглянута в
1991 р., через свою громіздкість та меншу практичну значимість, в клініці
застосовується рідше.
Натомість,

введення

в

роботу

обліку

онкологічних

хворих

в

Госпітальний канцер-реєстр Закарпатської та Івано-Франківської областей, та
використання Міжнародної класифікації хвороб 10 перегляду, потрібно
розглянути ті класифікації, які в них застосовані. Згідно МКХ-10 злоякісні
новоутворення носоглотки отримали шифр - C.11:


C.11.0 Злоякісне новоутворення верхньої стінки носоглотки
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C.11.1 Злоякісне новоутворення задньої стінки носоглотки



C.11.2 Злоякісне новоутворення бокової стінки носоглотки



C.11.3 Злоякісне новоутворення передньої стінки носоглотки



C.11.8 Ураження носоглотки, яке виходить за межі однієї і
більше вищезгаданих локалізацій
C.11.9 Злоякісне новоутворення носоглотки, неуточнене



Діагностика

раку

носоглотки

базується

на

даних

ендоскопії,

рентгенологічного та патоморфологічного обстеження, в тому числі даних
біопсії метастатичних лімфовузлів. Для оцінки поширеності процесу
застосовують ультразвукове, радіоізотопне та імунологічне обстеження. Для
визначення

стадії

процесу

та

гістологічну

ступінь

злоякісності

використовують рекомендації Американського комітету з вивчення раку
(AJCC) і включають в себе наступні параметри (класифікація TNM 7-го
перегляду):
Первинна пухлина – T
Tх – пухлина не може бути визначена;
Т0 – нема доказів первинної пухлини;
Tis – рак in situ;
Т1 – пухлина розміщена в порожнині носоглотки;
Т2 – пухлина поширюється на м'яке піднебіння і/або в порожнину носа;
Т2а – без ознак парафарингеального поширення;
Т2b – з ознаками парафарингеального поширення;
Т3 – пухлина проростає в кісткові структури і/або навколоносові синуси;
Т4 – пухлина з внутрічерепним поширенням і/або залученням черепномозкових нервів, підвискової ямки, гортаноглотки або орбіти.
Регіональні лімфатичні вузли – N
Nх – лімфатичні вузли не визначаються;
N0 – немає метастазів в лімфатичні вузли;

31
N1 – наявність однобічних метастазів в лімфатичні вузли до 6 см,
виключаючи надключичну ділянку;
N2 – двосторонні метастази в лімфатичні вузли 6 см або менше, виключаючи
надключичну ділянку;
N3 – метастази в лімфатичні вузли:
N3а – більше 6 см в діаметрі;
N3b – поширення в надключичну ділянку.
Віддалені метастази – М
Мх – нема даних за віддалені метастази;
М0 – метастази не виявлені;
М1 – віддалені метастази в інші органи.
Групування за стадіями відбувається таким чином:
Стадія 0 – TisN0M0
Стадія I – T1N0M0
Стадія IIA – T2aN0M0
Стадія IIB – T1N1M0, T2N1M0, T2aN1M0,T2bN0M0,T2bN1M0
Стадія III - T1N2M0, T2aN2M0, T2bN2M0, T3N0M0, T3N1M0, T3N2M0
Стадія IVA – T4N0M0, T4N1M0, T4N2M0
Стадія IVB – T0-4N3M0
Стадія IVC – T0-4N0-3M1
Гістологічна ступінь злоякісності (Grade, G):
GX Ступінь диференціювання пухлини не може бути визначена;
G1 високодиференційована пухлина;
G2 помірно диференційована пухлина;
G3 низькодиференційована пухлина;
G4 недиференційована пухлина.
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Вважається, що майже в 100% випадків недиференційованого РН
асоціюється з вірусом Епштейна- Барр.
У 1961 році доктор Деніс Парсон Беркіт опублікував доповідь про
високу поширеність у дітей в Африці онкологічного захворювання, що
отримало пізніше назву «Лімфоми Беркіта».
Пізніше у 1964 році вірус Епштейна-Барр був виділений в біопсійному
матеріалі лімфоми Беркіта вченими M. Epstein та Y. Barr.
Це

був

перший

вірус,

який

чітко

пов’язаний

з

злоякісними

новоутвореннями. Незабаром почались сероепідеміологічні дослідження
населення різних регіонів земної кулі, котрі доводили інфікованість ВЕБ всіх
груп населення планети (Riverand E., Ruiz R., 1979). Причому, первинне
інфікування ВЕБ, а також ступінь поширеності інколи різко відрізнялися в
різних групах.
Цитологічний метод, який широко застосовується в останні два
десятиліття в онкології, особливо в онкогінекології, знайшов своє місце і
серед пухлин голови та шиї. Абсолютна безпечність, швидкість (при
обладнанні робочого місця цитолога, термінове цитологічне обстеження
може бути виконане протягом 10 хв.), відносна простота і доступність,
можливість використання багаторазового обстеження (для оцінки динаміки
захворювання та для оцінки ефективності лікування) - це не повний перелік
переваг методу, що зумовлює його широке застосування в онкології взагалі
та при раку носоглотки зокрема. За даними Kirsch J.P., 1991р., цитологічне
дослідження пунктатів з пухлини та метастатичних лімфовузлів при
мінімальній інвазії дозволяє встановити

достовірний діагноз в 67-98%

випадків.
Результати цитологічного обстеження в значній мірі залежать від
точності

взяття

матеріалу та

його

кількості.

Анатомо-топографічно

носоглотка є важкою ділянкою для огляду, а особливо, для забору
цитологічного матеріалу. З розвитком ендоскопії виросла достовірність
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результатів і цитологічного методу, що зумовлено можливістю взяття
прицільно мазка відбитку.
Вивчення

цитоморфологічних

особливостей

пухлинних

клітин,

характер їх розташування, ступінь диференціювання, дозволили виділити
варіанти цитограм, що відображають особливості гістологічної будови різних
типів пухлин.
Помірно- та високодиференційований плоскоклітинний рак, що складає
20-25% випадків має характерний вигляд, так само, як і цистоаденоїдна
карцинома і практично не викликає складностей в трактовці цитограм.
Низькодиференційований плоскоклітинний рак майже в кожному
випадку складний в трактовці візуальної картини та постановці точного
діагнозу і є одним з варіантів пухлин що важко диференціювати.
Цитологічна картина найбільш поширеного морфологічного варіанту
РН, недиференційований рак, має досить специфічну цитологічну картину і
дозволяє цитологу встановити не тільки форму пухлини, але і визначити її
органоспецифічність по метастазу, при невідомому первинному вогнищі.
Результати

проведених

досліджень

показали

високу

чутливість

цитологічного методу при недиференційованих формах РН в 79.4 % [7,17,56].
Отже, РН являється надзвичайно актуальним, оскільки проблеми
РН в літературі висвітлені недостатньо, а ситуація в Україні залишається
критичною по кількості виявлення занедбаних стадій. В доступній літературі
мало описано про причини виникнення та фактори ризику розвитку раку
носоглотки.

1.2. Вірус Епштейна-Барр та рак носоглотки
ВЕБ належить до роду Herpes viridae, підроду γ-герпес-віруси, що
характеризуються тропністю до лімфоїдних клітин (Т- і В-лімфоцитів), в
яких вони здатні довготривало персистувати та їх трансформувати,
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викликаючи лімфоми, саркоми. Крім ВЕБ, сюди належить HHV-8-герпес –
вірус, що асоціюється з саркомою Капоши [55,59,62,78].
Герпес віруси взагалі входять в число найбільш поширених і погано
контрольованих інфекцій людини. Вони можуть циркулювати в організмі
людини з нормальною імунною системою безсимптомно, а у людей з
імуносупресією викликати важкі захворювання з летальними випадками та
злоякісні новоутворення. За даними ВООЗ, смертність від герпетичних
інфекцій серед вірусних інфекцій займає друге місце (15.8%) після вірусного
гепатиту (35.8%).
ВЕБ відноситься до найбільш поширених інфекцій людини. Антитіла до
ВЕБ

знаходять

в

50%

дітей

2-х

років

і

у

80-100%

дорослих

[77,78,79,80,81,82,83,84].
Час і частота первинного інфікування напевно пов’язані з соціальноекономічними умовами життя, так як 80% дітей Мексики і Уганди уже в
річному віці є інфіковані [63], а діти в добре забезпечених сім'ях США,
мають такий відсоток інфікування лише в 10 років.
ВЕБ має в своєму складі три антигени: ранній антиген (EA –early
antigen), оболонковий антиген (VCA – virus capsid

antigen) та ядерний

антиген (NA-nuclear antigen). Особливістю патологічного процесу при ВЕБ є
його можливість до трансформації В-лімфоцитів, пожиттєва персистенція в
організмі людини, індукція вторинного імунодефіцитного стану, автоімунних
реакцій, розвиток злоякісних пухлин. Джерело інфікування ВЕБ – хворі як з
маніфестними так і безсимптомними формами. 70-90% хворих, що перенесли
гострі форми ВЕБ, виділяють вірус в наступні 8-18 місяців. Шляхи передачі
ВЕБ:

повітряно-крапельний,

контактно-побутовий,

парентеральний,

статевий, вертикальний. Гостра ВЕБ інфекція характеризується епідемічними
спалахами один раз в 6-7 років, частіше в віці 1-5 років в організованих
колективах. Вхідними воротами для ВЕБ є слизова оболонка верхніх
дихальних шляхів. Як відомо з анатомії, носоглоткова мигдалина єдина в
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лімфаденоїдному кільці Вальдеєра, яка вкрита миготливим епітелієм
слизової оболонки. Тому вірус, який тропний до слизової, руйнує її і
проникає

в

лімфоїдну

тканину,

інфікує

В-лімфоцити,

розвивається

поліклональна активація В-лімфоцитів, дисемінація збуднику в складі Влімфоцитів. Синтез антитіл, як відповідь на антигенну стимуляцію,
знижений. В першу чергу ВЕБ уражає лімфоїдні органи (лімфоїдне кільце,
печінку, селезінку). В міру розмноження і накопичення, вірус проникає в
реґіонарні л/в, а через 30-50 днів з моменту інфікування, потрапляє в кров, де
інфікує В-лімфоцити крові і проникає у всі органи, що містять лімфоїдну
тканину. Таким чином, настає генералізація процесу і дисемінація вірусу.
Наступний етап – утворення клону сенсибілізованих цитотоксичних CD 8
клітин, послідовний синтез

антитіл VCA-, EA-, EBNА-антигенам вірусу.

Внаслідок порушення імунної відповіді, функціональної активності факторів
вродженого
інтеферону)

імунітету

(нейтрофілів,

формується

макрофагів,

вторинний

NK-клітин,

імунодепресивний

системи
стан

[77,78,79,80,81,82,83,84].
Наявність антитіл до капсидного антигену (VCA) захищає організм від
можливого суперінфікування ВЕБ. Це може відігравати дуже важливу роль,
оскільки, як з'ясувалося в експерименті in vitro, В-лімфоцити, заражені ВЕБ,
набувають здатність до нескінченного поділу. Таку властивість «безсмертя»
виявляють лише лімфоцити, одержані від людей, котрі раніше перенесли
інфекційний мононуклеоз. Чи не сприяє це виникненню злоякісних форм in
vivo? Патогенез злоякісних форм – назофарингеальної карциноми і лімфоми
Беркіта - не вивчений. Здатність вірусної ДНК вбудовуватися у ДНК клітини
хазяїна, властивість клітин до «безсмертя» за суперінфекції ВЕБ (особливо
характерно для країн, що розвиваються) - частина факторів, що зумовлюють
цей несприятливий процес.
Багато авторів пов’язують ВЕБ ще з одним досить поширеним
синдромом, зокрема і в розвинених країнах – це синдром хронічної втоми.
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Адже найбільш переконливою теорією цього синдрому – є вірусна теорія.
Згідно з нею, тригерними факторами синдрому хронічної втоми може бути
ВЕБ та інші герпес-віруси, про що свідчить висока частота виявлення герпесвірусів та ознаки їх реактивації (Bell E.J. 1988, Buchwald D. 1991, Vecchiet J.
2003…). Головним діагностичним критерієм синдрому хронічної втоми є
постійна втома зі зниженням працездатності, що виникає на тлі звичайного
здоров'я, що триває не менше 6 місяців і не пов'язана з іншими
захворюваннями. Одним з провідних симптомів при синдромі хронічної
втоми є виснажуваність, особливо чітко виявляється при дослідженні
спеціальними

методами

вивчення

працездатності

(таблиці

Шульте,

коректурна проба тощо), проявляється як гіпостенічний або гіперстенічний
синдроми. З явищами «виснаження» при синдромі хронічної втоми
безпосередньо пов'язана і недостатність активної уваги, що проявляється як
збільшення кількості помилок.
Більш того, все частіше вдається виявити антитіла до ВЕБ у хворих на
лімфогранулематоз, саркоїдоз, системний червоний вовчак.
Перші відомості про використання серологічних маркерів в діагностиці
РН з’явилися в кінці 60-х років, як Henle at al. повідомили про присутність
гуморальних вірусспецифічних антитіл у хворих недиференційованими
формами РН. Хоча перші результати були отримані з епідемічних зон по РН
– південні провінції Китаю, Гонконгу, Сінгапуру, де РН займав одне з
перших місць в структурі пухлинних захворювань і складав 20% всіх пухлин,
дані результати були подібні і в інших куточках земної кулі. Високий рівень
захворювання також виявлений на Філіпінах, в Індонезії, Таїланді, Алясці та
в Гренландії [67].
Середні

показники

рівня

захворюваності

РН

в

районах

Середземномор’я, а також в деяких країнах Північної і Східної Африки, і
складає 1,5-9 випадків на 100000 населення або 5-7% від усіх злоякісних
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новоутворень (MuirW., 1972). В інших країнах захворюваність РН досить
низька і її показники коливаються від 0,05 до 1 на 100000 населення в рік.
Така висока захворюваність РН в Південно-Західній Азії спонукала до
проведення багатьох епідеміологічних досліджень. Зокрема найвищий рівень
захворюваності виявлено в п’яти китайських провінціях біля річки Pearl, а
саме Guangdong, Hainan, Guangxi, Hunan i Fujian і становить 27,2/100000
чоловічого населення на рік та 11,3/100000 жіночого населення. Високу
захворюваність пояснюють впливом генетичного фактору, способу життя,
вживання засоленої риби (за кантонезійським стилем з використанням
презервів) та раннє інфікування ВЕБ. Підтвердженням впливу генетичного
фактору [83], може служити той факт, що високий рівень захворюваності
залишається як серед перших поколінь емігрантів з вказаних провінцій, так і
серед дітей від змішаних подружніх пар з південних районів та представників
некитайського населення. У деяких районах світу з високим рівнем
захворюваності на РН, таких як Hong Kong, Тайвань і Сінгапур, рівень
первинного РН почав знижуватись, що пов’язують з соціально-економічними
причинами. На противагу цьому, в тих п’яти областях, рівень захворюваності
залишається стабільним останні 20 років. Ці райони і до сьогодні
залишаються досить бідними. В провінції Гуандун навпаки відзначається
зростання захворюваності РН на 21,4% протягом останніх 30 років. Науковці
пов’язують це зі зміною способу життя корінного населення та з вищим
рівнем інфікування ВЕБ [83,89].
Сероепідеміологічні дослідження, проведені за допомогою непрямої
імунофлюореценції,

показали,

що

в

сироватці

крові

хворих

недиференційованою формою РН із Гонконгу, Сингапуру IgG до VCA ВЕБ в
8-10 разів вищий ніж в сироватці крові здорових осіб, і їх рівень коригує з
стадією захворювання. Різниця між титрами антитіл у здорових осіб і
хворими РН значна уже на I ст. хвороби. З поширенням пухлини на сусідні
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органи та системи чи/або при ураженні реґіонарних чи віддалених
лімфовузлів титр антитіл ще більше зростає [66,80,81,82,83].
Підвищені титри антитіл до ВЕБ, наразі розглядаються як важливі
маркери при скринінгу, в діагностиці та прогнозі ВЕБ асоційованих хвороб (,
2008). Зокрема, в 2008 році, за даними Ahmed S. Abdulamir, Rand R. Hafidh,
Fatimah Abu Bakar в найбільш епідеміологічно несприятливих районах
Китаю по РН, був проведений скринінг чоловічого населення, з метою
раннього виявлення раку. Пацієнти на ранніх стадіях (І – ІІ) досягають 5
річного виживання в 94%, а пацієнти в ІІІ-ІV стадіях мають аналогічнй
показник нижче 75%. Дослідження проводились в провінціях Гуаньджоу і
Чжуншань серед чоловіків 30-59 рр.

Визначали IgA до VCA ВЕБ. Рак

носоглотки в цих районах має довгу доклінічну фазу, яка в середньому
триває 38 міс. (при позитивному IgA). При отриманні позитивних результатів
у здорових осіб з підозрою на РН, їх обстежували оториноларингологи.
Проводили фіброепіфарингоскопію та при потребі проводилась біопсія. Під
скринінг підпадало близько 60000 чоловік. Було обстежено 12934 чоловіків,
виявлено 37 випадків раку носоглотки, 28 з них на І – ІІ стадіях що становить
75.7%.
Тим не менше, за повідомленням Stevens S. J., Verkuijlen S. A., 2005 р.,
що пізніше підтверджено Wakisaka N., Furukawa M., в 2006р., ВЕБ
сироватковий IgA та IgG не залежать від циркулюючих нуклеїнових кислот
вірусу – що відповідно призводить до деяких суперечностей. Крім того, було
повідомлено про різні показники сироваткового та слинного IgA та IgG NA,
капсидного VСA, та раннього EA антигенів ВЕБ при РН. Незважаючи на те,
що поява сироваткового Ig, як відповідь на ВЕБ при РН, вважається
інформативним показником, немає надійних і простих імунологічних
комплексів для діагностики та скринінгу РН серед здорового населення. Це
може бути пов’язано з поняттям, що IgG та IgA до ВЕБ присутні у великої
популяції здорових осіб, що пояснюється перенесеною ВЕБ інфекцією
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(інфекційний мононуклеоз) в дитинстві, або латентним перебігом ВЕБ
інфекції. Таким чином, непросто виділити показники сироваткового
імуноглобуліну, котрі б вказували на РН. Крім того, сироватковий IgA при
РН має ряд недоліків, хоча він більш чутливий ніж сироватковий IgG.
Зокрема продукція IgA більше залежить від імунної супресії, яка виникає під
час розвитку РН, а також період життя IgA значно коротший ніж IgG, тому
його важче використовувати для діагностики РН. Але з застосуванням в
клініці

кількісних методик визначення імуноглобулінів на противагу

якісним, показано їх краща інформативність. Зокрема Ahmed S. Abdulamir,
Rand R. Hafidh at all 2008 описують кращу специфічність та інформативність
методу визначення

IgG до оболонкового антигену за допомогою

імуноферментного методу при рахуванні серопозитивними результати лише
вище 100 мо/мл (лабораторна норма ≤ 22 мо/мл). При порівнянні результатів
в групах з різними пухлинами голови та шиї, групою ВЕБ-носіїв, групою з
латентним перебігом ВЕБ-інфекції та з групою здорових осіб отримали
чутливість/специфічність визначення IgG до оболонкового антигену ВЕБ для
РН як 76.19%/86% [62].
Були спроби застосувати більш чутливу і специфічну методику - ПЛР
(полімеразна ланцюгова реакція) при діагностиці РН, що являє собою процес,
який складається із повторних циклів ампліфікації (копіювання) специфічної
послідовності ДНК з метою отримання достатньої кількості копій, які можна
виявити лабораторно. За допомогою даної методики, навіть із декількох
молекул ДНК, можна отримати необхідну кількість копій її специфічного
фрагменту. Перевага даного методу – висока чутливість. На практиці ПЛР
виявляє тип вірусу і не може вказувати на фазу процесу, чи ступінь
прогресування хвороби. Тому ПЛР – є менш інформативним при РН.
Хоча більшість досліджень, які свідчать про зв'язок ВЕБ та РН, були
проведені в епідемічних районах для даної патологї, аналогічні дослідження з
неепідемічних для РН країнах – підтверджують дану закономірність.
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Зокрема, В.Є. Гурцева повідомляє, що серед хворих на РН в СРСР та на Кубі,
середні показники IgG VCA у хворих РН в 10.4 рази вищі ніж у здорових
людей та в 6.4 рази вищі, ніж у хворих пухлинами голови, шиї та інших
локалізацій. Отримані дані дозволили зробити висновок, що на зв'язок ВЕБ з
РН суттєвого впливу не мають ні кліматичні умови, ні географічне
розташування.
За даними ряду авторів, крім можливості застосування серологічних
маркерів в діагностиці РН, рівні IgG до VCA та до NA ВЕБ залежать від
ефективності проведеної специфічної терапії, тому можуть бути використані
для моніторингу лікування та прогнозу РН. Дана кореляція була пізніше
підтверджена і в неепідемічних для РН зонах. Роботи, які виконані в США та
Японії підтверджують, що успішно проведене лікування призводить до
значного зниження гуморальної відповіді до ВЕБ (Wilmes E., Wolf Y.,
Deinhardt E., 1981). А довготривала ремісія характеризується зниженням
титрів ВЕБ специфічних антитіл усього спектру. Рецидив патологічного
процесу призводить до нового посилення гуморальної відповіді. Підйом
титрів

антитіл

передує

клінічно

видимому

рецидиву

пухлини.

Ця

закономірність уже широко використовується для моніторингу пухлинного
процесу після проведеного специфічного лікування [83].
Вивчаючи різновидність ВЕБ , було відмічено, що певні штампи вірусу
можуть викликати відповідні захворювання, зокрема РН. Наприклад, одна
група авторів (Alfieri C, Ghibu F, Joncas JH. Lytic,1984) говорить про хронічну
активну ВЕБ інфекцію, що викликана вірусом мутантом. Інша група авторів
говорить про штам вірусу з високою швидкістю реплікації (Jager M, Prang N,
Mitterer M, 1996). Тим не менше, таких робіт з переконливими доказами
даного феномену дуже мало, тому дану гіпотезу вважають малоймовірною.
Вивчаючи генетичну структуру та функцію окремих генів ВЕБ, вчені
зробили висновок, що ряд генів вірусу, які кодують білки латентної інфекції,
мають ту чи іншу трансформуючу властивість. Зокрема, латентна інфекція
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ВЕБ в організмі людини може бути розділена на чотири типи перебігу. У
здорових носіїв ВЕБ зберігається в В-лімфоцитах пам’яті і експресується
лише LMP2 (латентний мембранний протеїн) білок. Це тип 0 (latency type 0)
перебіг інфекції. При лімфомі Беркіта, експресується тільки LMP1. Такий тип
називається тип І (latency type I). При РН, Ходжкінській лімфомі і
периферичній

Т-клітинній

лімфомі,

експресується

EBNA-1

(ядерний

протеїн), LMP1 і LMP2. Це є другий тип латентної інфекції (latency type IІ).
Третій тип (latency type IІІ) латентної інфекції характеризується експресією
повного спектру EBNA та LMP, а також BARFO. Він зустрічається при
гострій інфекції ВЕБ (Rickinson A.B., Kieff E., 2001; Cohen J.I., 2000). Для
раку носоглотки найбільш цікавим є LMP1, так як він має всі ознаки онкобілка. Він може трансформувати В-лімфоцити і фібробласти гризунів in vitro,
а введення таких клітин безтимусним мишам, призводить до виникнення в
них пухлин (BaichwalV.R., SudgenB., 1998; DirmeierU. etal., 2003). Аналіз
молекулярних маханізмів клітинної трансформації показав, що LMP1
впливає на клітину декількома сигналами. Ці шляхи з активуванням різних
транскрипційних факторів (NFkB, STAT- білки, AP-1 і ATF2) і В-клітиних
поверхневих маркерів (CD23, CD25 і CD40), а також з експресією молекул
клітинної адгезії (LFA-1, LFA-3 і ICAM-1), анти-апоптотичних генів (bcl-2,
A20, mcl-1 і bfl-1) та інгібіція (через NFkB) літичного циклу інфекції ВЕБ
[79,80,81,82].
Накопичений матеріал по LMP1 не дає відповіді на питання, чому при
тотальному інфікуванні населення ВЕБ, РН виникає вкрай рідко. Відповідь
на це принципове питання частково намагалися дати в роботі Hu et al. (1991).
Вони знайшли у китайського хворого РН, LMP1 який містить делецію 30 п.н.
в С-термінальній ділянці гена і набір точкових мутацій в примоторній
ділянці. Цей варіант гена отримав назву «Сао», проявляв більш виражену
туморогенну властивість у мишей з комбінованим імунодефіцитом (SCID) в
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порівнянні з стандартним штамом вірусу В95.8, який використовується як
стандарт для порівняння [73].
Отже, незважаючи на величезну кількість досліджень, які вивчали
вплив ВЕБ на виникнення РН, повністю не вдається пояснити весь процес
малігнізації та чому при тотальному інфікуванні населення даним вірусом,
РН виникає досить рідко. Але більшість авторів, які займаються даною
проблемою, беззаперечно пов’язують ВЕБ з РН, використовують його
антигени та антитіла до нього для скринінгу, діагностики та моніторингу
лікування РН.
1.3.Проблема хронічного назофарингіту у дорослих.
Хронічний назофарингіт (ХН) широко описаний в літературі як
нозологічна одиниця, що часто зустрічається у дитячого населення –
хронічний аденоїдит (ХА). Починаючи з підліткового віку наступають
інволютивні зміни глоткового мигдалика (ГМ), в зв’язку з чим, знижується
частота захворюваності на ХН, а відповідно і інтерес дослідників до даної
проблеми. Як наслідок, наукових робіт, що присвячені ХН у дорослих досить
мало, відповідно і недостатня увага клініцистів до даної проблеми. Тим не
менше,

ріст

інфекційних

захворювань,

особливо

вірусного

ґенезу

(інфікування вірусом Епштейна-Барр (ВЕБ) в тому числі), погіршення
екології,

висока міграція населення, шкідливі звички - зумовлюють ріст

захворюваності верхніх дихальних шляхів, зокрема і на ХН у дорослих
[6,11,14,16].
За даними Макарової І.С. (1994) гіпертрофія лімфоїдної тканини глотки
у дітей, обумовлена її інтенсивною функцією через формування активного
імунітету. Таким чином, її функціональна діяльність веде до «робочої»
гіпертрофії мигдалика, тобто структурним і функціональним змінам.
Глотковий

мигдалик

при

його

гіпертрофії

або

назофарингіті

імуносенсибілізований, на що вказують результати гістологічних досліджень.
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Причинами можуть бути бактеріальні, вірусні інфекції, харчові чинники,
медикаментозна алергія, переохолодження тощо.
Період інволюції ГМ Гефф З. (1934) називає вік 20-30 років,
Преображенський Б.С., Попова Г.Н. (1970) – 12 років, Кусков В.В.

–

починаючи з 13 років, акцентуючи увагу на тому, що повна інволюція
лімфоїдної тканини ГМ не настає навіть в старечому віці. Звідси виходить,
що функція утворення клітин лімфоїдного ряду, а також активність ГМ, як і
інших мигдаликів, з віком знижується, але не припиняється. За даними
Сапіна М.Р. (1996), ріст ГМ сповільнюється в 12-14 років, потім наступає
період часткового зворотнього розвитку, а після 20-22 роки розміри ГМ мало
змінюються (таб.1.1).
Внаслідок дії несприятливих факторів: часті гострі назофарингіти або
загострення ХА в дитячому віці, перенесені інфекційні захворювання,
зокрема інфекційного мононуклеозу, погана екологія, алергічні чинники,
супутні імунодефіцитні стани – інволютивні зміни глоткового мигдалика не
наступають в підлітковому віці і є основою для формування ХА (або ХН) в
дорослих. Особлива роль в хронізації процесу належить ВЕБ, адже цей вірус
тропний саме до лімфоїдної тканини носоглотки і може персистувати в ній у
вигляді латентної інфекції протягом всього життя.
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Таблиця 1.1
М.Р. Сапін (1987) приводить розміри ГМ по Заріцькому Л.А.
Вік

Число
Довжина, мм
спостережень

Ширина, мм Товщина, мм

1 день – 2міс.

8

5-7

5-6

3-4

3 — 5 міс.

7

7-10

6-8

3-4

6 міс. – 1рік

10

11 - 12

8-10

4-6

2-3 роки

48

11 - 13

8-11

4-6

4-5 років

84

12-15

9-12

3-7

6-7 років

105

13-17

9-12

4-8

8-10 років

200

14-19

10-14

5-12

11-13 років

195

15-19

10-15

6-14

14- 16 років

224

15-20

12-15

7-10

17 -20 років

118

13-21

10-15

6-10

21 -30 років

185

12-20

10-14

5-10

31 — 40 років

94

11-20

10-13

5-7

41 —50 років

85

12-19

10-13

5-7

51 - 60 років

78

11 - 17

8-11

4-6

61 — 70 років

40

11 - 15

6-9

3-5

Старші 70 років

14

10-12

6-8

3-4

Гіпертрофія глоткового мигдалика у дорослих поліетіологічна, причому і
досі немає єдиного підходу до схеми необхідного обстеження таких пацієнтів,
а також диференційованого вибору методів лікування (Є. В. Сміянов, І. Б.
Безшапочний 2013).
Відсутність або затримку вікової інволюції глоткового мигдалика перш за
все пов’язують з рецидивним або хронічним інфекційним процесом. Тому,
значна частина робіт присвячена дослідженню мікробного пейзажу
носоглотки. Відомо, що в носоглотці в нормі висівається різноманітна
аеробна мікрофлора, але при цьому в звичайних умовах мікроорганізми
позбавлені

вірулентності.

Етіологічну

роль

патогенної

мікрофлори
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підтверджує і той факт, що після аденотомії визначають поступове зниження
висівання патогенних бактерій носоглотки та заміщення їх умовно
патогенними мікроорганізмами [6,11,14,46].
Доведено, що не має принципового значення місце забору матеріалу для
посіву на мікрофлору (з носоглотки за допомогою носоглоткових тампонів,
мазків зі слизової оболонки порожнини носа, мазків-відбитків з поверхні
глоткового мигдалика або із глибини вилученої розрізаної аденоїдної
тканини).

У

більшості

випадків

виявляється

ідентичний

набір

мікроорганізмів. Серед патогенних мікробів досить довго переважав
стрептокок, виявлений в носоглотці у 64,5% хворих, що значно перевищувало
частоту його ідентифікації з піднебінних мигдаликів (43,4%), але при цьому
була констатована значно менша його патогенність [14,21].
Найбільше уваги приділено бактеріальній сенсибілізації при гіпертрофії
аденоїдних вегетацій у дітей. За даними Б. І. Псахіса (1976), існує певна
відповідність між ступенем аденоїдів у дітей та частотою позитивних шкірноалергійних реакцій зі стрептоалергеном. Пухлік С. М. (2000, 2001) так само
надає великого значення флорі аденоїдних вегетацій у сенсибілізації організму.
На думку В. Н.Медведєва (1967), в умовах експериментального відтворення
алергічної реакції звичайно визначається чітко виражена гіперплазія
лімфаденоїдної тканини. Це дає підставу авторові стверджувати, що
бактеріальна алергія може служити фактором, що

сприяє розвитку та

рецидивуванню аденоїдних вегетацій у післяопераційному періоді.
Однією із причин гіпертрофії глоткового мигдалика у дорослих
вважають утруднення носового дихання внаслідок інших патологічних станів,
що, у свою чергу, має ефект бумеранга. Порушення носового дихання тісно
поєднується з накопиченням патологічного вмісту в порожнині носа, зміною
показників

місцевого

гомеостазу,

зниженням

концентрації

глюкози,

накопиченням молочної та інших кислот циклу Кребса . Особливу негативну
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роль гіпертрофії аденоїдних вегетацій у дорослих поєднують з виникненням
синдрому апное під час сну [46] .
З’ясовується роль лімфотропних вірусів (Епштейна-Барр, герпесу) при
гіпертрофії аденоїдних вегетацій у дорослих, що можуть підтримувати
поточний запальний процес, впливати на імунну відповідь, зокрема у вигляді
гіперплазії лімфоїдної тканини та перебудови органу, що проявляється
руйнуванням миготливого епітелію, метаплазією епітелію та збільшенням
склерозу строми.
Окремої класифікації ХА чи ХН для дорослих в літературі не знайдено.
Так само немає чіткого визначення даної патології в Міжнародній
класифікації хвороб десятого перегляду. Зокрема, в класі хвороб органів
дихання, в блоці J30-J39 – інші захворювання верхніх дихальних шляхів,
окремим діагнозом хронічний назофарингіт не винесено. Під кодом J35 –
хронічні захворювання мигдаликів і аденоїдів, ми можемо знайти лише
гіпертрофію аденоїдів код J35.2 та інші хронічні захворювання мигдаликів і
аденоїдів код J35.8. На нашу думку, хронічний назофарингіт під кодом J31.1
не висвітлює в повній мірі дану патологію носоглотки. Адже ізольований
хронічний назофарингіт від інших відділів глотки (не як складова хронічного
фарингіту J31.2), може бути пояснений переважним ураженням лімфоїдної
тканини носоглотки, зокрема найбільшої з них – глоткової мигдалини. Тому
термін «хронічний назофарингіт» в більшій мірі висвітлює клінікопатоморфологічну складову даної хвороби.
Класифікація по ступеню гіпертрофії аденоїдних вегетацій та клінічна
класифікація І.М. Розенфельда (1949 р.) розроблені для дитячого населення і
не можуть в повній мірі відобразити хронічний назофарингіт у дорослих та
не відповідають вимогам клініцистів. Згідно класифікації по ступеню
гіпертрофії аденоїдних вегетацій розрізняють три ступені гіпертрофії: І
ступінь – аденоїдні вегетації на третину прикривають сошник, ІІ ступінь аденоїдні вегетації на двітреті прикривають сошник, ІІІ ступінь – аденоїдні
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вегетації майже повністю прикривають сошник або хоани. Як доведено
клініцистами, ступінь гіпертрофії не завжди корелює з клінічними проявами
та ступенем обструкції дихальних шляхів, особливо у дорослих. ІІІ ступінь у
дорослих зустрічається досить рідко, а клінічні прояви більше залежать від
типу запалення. Дослідники пропонували порівнювати абсолютний розмір
аденоїдів із розміром вільного простору носоглотки за допомогою
рентгенографії в боковій проекції. З урахуванням середніх значень віку
пацієнтів та розмірів глоткового мигдалика M. Fujioka (1979) запропонував
класифікацію, відповідно до якої нормальному розміру глоткового мигдалика
по бічній рентгенограмі відповідає аденоїдно-носоглоткове співвідношення
не більше 0,64, великі аденоїди – 0,86, маленькі аденоїди – 0,40.
Інформативність

рентгенографії

носоглотки

порівняно

із

клінічними

симптомами назальної обструкції вивчали Н. Rivero et al (1983), P. J.Wormald,
C. A. J. Prescott (1992), J. L. Paradise et al (1998). Вони дійшли висновку, що
клінічна відповідність особливо помітна у випадках, або при вираженій
назальній обструкції, або при вільному носовому дихання. При невеликому
ступені гіпертрофії клініка менше відповідає даним рентгенографії, що
помітно

знижує

цінність

методу.

Відсутність

кореляції

результатів

рентгенографії з операційними знахідками підтверджували L. M. Cohen та ін.
(1992), а шкідливість радіологічного опромінення в цьому випадку та
неможливість диференціювати з новоутвореннями підкреслювали S. A. AlKindy, A. O. Obaideen (2003) , тому рентгенодіагностика аденоїдних вегетацій
зараз не застосовується .
Згідно з клінічною класифікацією І.М. Розенфельда розрізняють місцеві
симптоми, загальні симптоми та рефлекторні розлади. Рефлекторні розлади
більш характерні для дитячого віку, а клінічна картина хронічого
назофарингіту у дорослих являє собою комплекс місцевих та загальних
симптомів, що часто трактуються як гострий або хронічний риносинусит [6],
що лише частково може знайти відображення в цій класифікації. Все це,
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змушує клініцистів шукати нові критерії до формування класифікації, яка б
відповідала вимогам.
Найчастіше пацієнтів турбує утруднення носового дихання, слизові або
слизово-гнійні виділення, головний біль, почуття тяжкості в ділянці лоба або
обличчя. При ретельному зборі анамнезу вдається з'ясувати, що нерідко
хворих довгостроково турбувало відчуття дискомфорту в ділянці носоглотки
та затікання виділень по задній стінці глотки. Особливо яскраво загострення
відзначалися у весняно-осінній період.
За даними М. М. Эфендієва (1986), близько 20% дорослих пацієнтів
скаржаться на порушення або відсутність нюху, 34% пацієнтів – на
періодичний головний біль, 28% – на постназальні виділення та відчуття
подразнення задньої стінки глотки. Явища аносмії та почуття печіння,
сверблячки в носоглотці, на думку автора, є ознаками грибкової етіології
назофарингіту. Крім того, у 25% хворих є супутній хронічний тонзиліт, і
майже в 15% хворих автор виявив порушення слуху.
Нерідко хворих турбує почуття «стороннього тіла» у носоглотці,
утруднення ковтання та кашель, що супроводжується задухою . Загальне
самопочуття звичайно не страждає, але бувають скарги на слабість,
стомлюваність, субфебрилітет. Про відчуття стороннього тіла у глотці при
хронічному назофарингіті у дорослих так само повідомляв Вільгельм Мейєр
(1868). Часто хронічний назофарингіт супроводжує гіпертрофічний риніт.
Такі характерні для дитячого віку скарги як, нічне хропіння, аденоїдний
тип обличчя, у дорослих зустрічаються рідше. Збільшення шийних
лімфатичних вузлів є типовою ознакою цієї патології та спостерігається у
більшості пацієнтів. Нерідко дорослих пацієнтів турбує задишка при
фізичному навантаженні, слинотеча під час сну. Поєднання хронічного
назофарингіту у дорослих з патологією середнього вуха відзначають майже всі
автори, при цьому як часті гострі отити, так і загострення хронічних отитів
[13,16,18].
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При огляді носоглотки спостерігатися, що глотковий мигдалик може бути
розмірами від поодиноких лімфоїдних скупчень до гіпертрофії 3-го ступеня.
При запаленні – яскраво гіперемований, покритий слизовим або гнійним
вмістом. У частини хворих можна бачити фібринозний наліт на тканині
носоглотки, при знятті якого залишається ерозована поверхня. У деяких
хворих нашарування виходять за межі глоткового мигдалика та поширюються
на бічні стінки носоглотки. Гіперемія слизової задньої стінки глотки, задніх
піднебінних дужок та язичка м'якого піднебіння є характерними для
хронічних постназальних виділень. У випадках загострення назофарингіту
абсцеси або виразки глоткового мигдалика так само не є рідкістю для
пацієнтів цієї групи [21,23,26].
Таким чином, симптоми ХН досить часто зустрічаються серед пацієнтів
отоларингологічного

профілю

і

нерідко

патологія

носоглотки

не

враховується при цьому. Анатомо-топографічні особливості носоглотки,
відсутність специфічних симптомів, утруднюють

діагностику ХН. Це

призводить до тривалого перебігу хвороби, персистенції хронічної інфекції в
товщі мигдалика та створює підґрунтя для морфологічної перебудови тканин
носоглотки.
1.4. Резюме
Злоякісні новоутворення носоглотки займають перше місце серед
пухлин глотки і складають за даними різних авторів від 0.4% до 3% усіх
онкозахворювань. Розповсюдженість РН залежить від територіального
розміщення, расової ознаки, факторів навколишнього середовища

та

генетичних факторів.
За останнє десятиліття відзначається приріст

захворюваності РН в

країнах Європи майже в 1.5 рази, а проблема своєчасної діагностики
залишається актуальною, адже у 85-90% випадків хвороба діагностується на
задавнених – III-IV стадіях [63].
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Для діагностики раку носоглотки виділено три групи симптомів. Перша
група – симптоми, зумовлені наявністю пухлини носоглотки, друга група –
симптоми, пов’язані з пухлинною інфільтрацією оточуючих носоглотку
анатомічних зон і третя – з наявністю метастатичного ураження. Жодний із
симптомів не може вважатись раннім, що створює об’єктивні умови для
пізньої діагностики раку носоглотки. На ранніх етапах РН клінічно схожий з
запальними захворюваннями носоглотки або маскується під них. В літературі
не описані захворювання, які б вважалися передраковими для цієї ділянки,
чітко не виділені групи ризику на РН, тому не ведеться диспансерне
спостереження та лікування даних пацієнтів.
Високий відсоток діагностичних помилок при обстеженні носоглотки,
зумовлений

анотомо-топографічними

особливостями,

що

затруднють

повноцінний огляд. Так, РН можна запідозрити при задній риноскопії та
пальцевому обстеженні лише в 50% випадків, за даними рентгенологічного
обстеження в 52%, і лише фіброепіфарингоскопія дозволяє діагностувати
хворобу в 94.6% випадків. Цінність фіброепіфарингоскопії зростає при
використанні прицільної біопсії, що дозволяє покращити гістологічну та
цитологічну

діагностику

та

попереджує

потребу

повторної

біопсії

[7,56,57,59].
Велику

увагу

дослідники

приділяють

вивченню

зв’язку

між

недиференційованою формою РН та герпес вірусом IV-типу – вірусом
Епштейна-Барр (ВЕБ), через його тропність до лімфоїдної тканини та високу
онкогенність. Носоглотковий мигдалик, як частина імунної системи, є не
тільки місцем первинного контакту з інфекцією, але і місцем постійної
персистенції

вірусу.

Первинне

інфікування

ВЕБ

супроводжується

продукцією гуморальних антитіл до раннього антигену (EA-early antigen),
оболонкового антигену (VCA-virus capsid antigen) та ядерного антигену (NAnuclear antigen). Антитіла до раннього антигену зникають , тоді як антитіла,
зокрема IgG, до VCA та до NA можуть залишатися в крові тривалий час. У
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вірусоносіїв, або при переході хвороби в хронічну форму, підвищені
серологічні показники можуть знаходити протягом всього життя, а кількість
антитіл прямо залежить від стадії захворювання. При деяких пухлинних
захворюваннях, зокрема при РН, титри антитіл до антигенів ВЕБ значно
підвищуються. В більшості випадків підвищення титрів антитіл до ВЕБ
зумовлене зниженням контролю над рівнем розмноження вірусу клітинним
імунітетом. В даному випадку, виникають симптоми хронічної вірусної
інфекції. Хронічна ВЕБ інфекція характеризується тривалим рецидивуючим
перебігом і наявністю певних клінічних ознак вірусної активності. Пацієнтів
турбують слабкість, пітливість, нерідко - болі в м'язах і суглобах, утруднене
носове дихання, дискомфорт у горлі, раніше нехарактерні для даного
хворого, головні болі, емоційна лабільність, депресивні розлади. Часто
спостерігаються

субфебрильна

температура, збільшення

задньошийних

лімфовузлів. Нерідко ця симптоматика має хвилеподібний характер. Доказом
присутності латентного вірусу в здорових осіб є наявність антитіл до ВЕБ.. В
нормальних умовах титр антитіл до VCA та NA не перевищує 20 мо/мл. При
РН виникає значне підвищення титрів вказаних антитіл внаслідок зниження
контролю клітинним імунітетом над розмноженням вірусу [62].
В результаті подальших досліджень продемонстровано, що визначення
рівня імуноглобулінів до ВЕБ можна використовувати для моніторингу
ефективності

лікування

раку

носоглотки,

причому

існує

прямий

кореляційний зв'язок між ступенем регресії пухлин і титром імуноглобулінів.
Ряд дослідників рекомендує досліджувати рівень імуноглобулінів в
динамічному контролі, після радикального лікування пухлини, з метою
ранньої діагностики рецидиву.
Ефективність ранньої діагностики злоякісних новоутворень інших
локалізацій, зокрема гортані, зумовлено виділенням груп ризику хвороби, що
дозволяє проводити диспансерне спостереження. Існуючі на сьогодні
специфічні онкомаркери до плоскоклітинного раку, малочутливі, адже при
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РН

в 60-70% випадків морфологічно діагностуються недиференційовані

форми раку.
Таким чином, відсутність чітких клінічних проявів РН на ранніх стадіях
хвороби, відсутність специфічних маркерів для РН та відсутність критеріїв
формування групи ризику на РН є основними причинами пізньої діагностики
хвороби. Враховуючи факт наявності високих титрів імуноглобулінів до
вірусу Епштейна-Барр у більшості хворих на РН та тропність ВЕБ до
лімфоїдної тканини з можливістю персистувати

в носоглотковому

мигдалику, було висунуто припущення про можливість використання цієї
закономірності у хворих на хронічний назофарингіт, для формування
критеріїв групи ризику на РН.

Більш глибоке обстеження зв'язку ВЕБ і

недиференційованого РН, а також аналіз гістологічного варіанту, клінічного
перебігу, ендоскопічних картин і прогнозу захворювання – являються досить
цікавими

і

перспективними

діагностичних проблем РН.

напрямками

у

вивченні

лікувально-
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
2.1. Матеріали дослідження
Дослідження поводились на базі отоларингологічного відділення
Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А.Новака, на кафедрі хірургічних
хвороб медичного факультету Ужгородського НУ, на базі радіологічного
відділення Закарпатського ОКД та на кафедрі оториноларингології з курсом
хірургії голови та шиї Івано-Франківського національного медичного
університету.
В наше дослідження включено 138 дорослих осіб віком від 18 до 68
років. Досліджуваних було розподілено на дві групи: 108(78.3%) хворих на
хронічний назофарингіт, які звернулись в поліклінічне відділення ЗОКЛ та
30(21.7%) хворих із встановленим діагнозом рак носоглотки, що проходили
лікування в радіологічному відділенні Закарпатського ОКД. В групі ХН було
43 (39.8%) жінки та 65 (60.2%) чоловіків, віком від 18 до 61 року, середній
вік складав 32 роки. У групі хворих з РН переважали чоловіки у
співвідношенні як 2:1, зокрема чоловіків 20 (66.7%), жінок 10 (33.3%) віком
від 18 до 68 років. Середній вік складав 48 років. (рис.2.1).

Рис.2.1 Розподіл обстежуваних за статтю.
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Група РН та група ХН містять майже однакові пропорції чоловіків та
жінок без статистично достовірної різниці (р=0.66).
У віковому розрізі, переважна більшість обстежуваних в досліджуваних
групах була працездатного віку, зокрема 117 (84.7%) осіб віком до 59 років,
що підкреслює актуальність даної патології в соціальному аспекті. Вікові
межі при розподілі обстежуваних на три вікові групи від 18 до 25 років, від
26 до 45 років та від 46 років і старше, виявлено наступні результати (таб.
2.1).
Таблиця 2.1
Віковий розподіл досліджуваних осіб з хронічним назофарингітом та
раком носоглотки
Групи

Вікові групи (роки, р.р.)
18-25

26-45

46-68

Група ХН n=108 (100%)

35 (32.4%)

53 (49%)

20 (18.5%)

Група РН n=30 (100%)

3 (10%)*

13 (43.3%)

14 (46.6%)*

* - достовірна статистична різниця між групою РН та ХН

Група РН статистично достовірно відрізнялися по віковій ознаці від
групи ХН (р=0,0025). Так, в віковому діапазоні від 18 до 25 років частка
обстежуваних в групі РН була втричі меншою. Натомість частка хворих
старше 46 років в цій групі була 2.5 разів більшою. Вікова різниця
підтверджується і при розрахунку середнього віку. Так, в групі РН середній
вік був 48 років, що на 16 років більше за аналогічний показник в групі ХН.
Ймовірно, ця вікова різниця пояснює час за який проходить злоякісна
трансформація процесу.
Серед обстежуваних з РН морфологічний варіант пухлини та
занедбаність процесу співпадала із літературними даними в цілому (рис.2.2).
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Рис. 2.2. Розподіл хворих на рак носоглотки за стадіями
По морфологічному типу пухлин носоглотки хворі були розподілені на
три групи згідно класифікації ВООЗ (рис. 2.3.).

Рис. 2.3. Розподіл хворих за морфологічним типом пухлини носоглотки
Зроговілий плоскоклітинний тип пухлини виявлений в 4 випадках РН
(13.3%), незроговілий плоскоклітинний тип пухлини виявлений в 6 випадках
РН (20%)

і недиференційований тип пухлини, виявлений в найбільшої

кількості хворих на РН

(недиференційований

веретеноподібний рак) в 20 випадках (66.6%).

рак, лімфоепітеліома,
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Таким чином, серед первинно діагностованих пухлин переважали
задавнені

випадки

(рис.2.2).

У

більшості

хворих

виявлено

недиференційований тип пухлини.
Критеріями

включення

пацієнтів

в

групу

хворих

на

хронічний

назофарингіт були:
- дорослий вік (старше 18 років);
- наявність 2 і більше локальних скарг (порушення носового дихання,
відчуття першіння, комка в горлі, симптомів постназального затікання,
закладеність вуха) характерних для тривалого запального процесу в
носоглотці;
- наявність

загальних

скарг

(швидка

втомлюваність,

знижена

працездатність, тривалий субфебрилітет)
- об’єктивні ознаки запального процесу в носоглотці (гіперемія, набряк,
патологічні виділення, гіпертрофія глоткового мигдалика).
Усім без винятку проводились серологічні обстеження для виявлення
специфічних імуноглобулінів

Ig G до оболонкового (VCA p-18) та до

ядерного (NA-1) антигенів ВЕБ.
Завдяки використанню методики кількісного визначення антигенів до
ВЕБ, пацієнти з хронічним назофарингітом були розділені на три підгрупи,
залежно від їх рівня. За статево-віковою ознакою всі три підгрупи були
статистично однорідні (таб.2.2.)
Даний розподіл пацієнтів виконаний з метою виявлення особливостей
перебігу хвороби в залежності від рівня активності ВЕБ інфекції. Так, до I
підгрупи включено 22 (20.4%) хворих на хронічний назофарингіт у яких
серологічні показники до ВЕБ не перевищували лабораторну норму (Ig G до
VCA та до NA ВЕБ ˂ 20 мо/мл). В ІІ підгрупу включено відповідно 54 (50%)
хворих з симптомокомплексом характерним для хронічного назофарингіту,
та у яких був виявлений підвищений титр Ig G до VCA та до NA ВЕБ в
межах 20-100 мо/мл. ІІІ підгрупу складали 32 (29.6%) хворих на хронічний
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назофарингіт з високою активністю ВЕБ інфекції, про що свідчать високі
титри імуноглобулінів Ig G (Ig G до VCA та до NA ВЕБ вище 100 мо/мл).
Таблиця 2.2
Розподіл хворих з назофарингітом по підгрупах та гендерній ознаці
Підгрупи\стать

Чол.

Жін.

І підгрупа n=22 хв.(20.4%)

11 (50%)

11 (50%)

ІІ підгрупа n=54 хв.(50%)

35 (64.8%)

19 (35.2%)

ІІІ підгрупа n=32 хв.(29.6%)

19 (59%)

13 (41%)

Всього n=108 хв.(100%)

65 (60.2%)

43 (39.8%)

2.2. Методи дослідження.
1. Клінічні методи дослідження:
 збір та оцінка скарг хворого згідно візуально-аналогової шкали;
 збір анамнезу: перенесений інфекційний мононуклеоз в анамнезі,
з'ясування

частоти

та

особливість

перебігу

ГРВІ,

підвищену

втомлюваність, наявність тривалого субфибрилітету, патології з боку
середнього вуха, наявність або відсутність хірургічних втручань на
носі, приносових пазухах, лімфоглотковому кільці. При аналізі
алергічного анамнезу зверталась увага на наявність алергічного риніту
та медикаментозну алергію. Проводилось опитування щодо наявності
захворювань лімфоглоткового кільця в родичів;
 загальний огляд пацієнта: оцінка загального стану згідно візуальноаналогової шкали, зовнішнього вигляду («аденоїдного типу обличча»,
порушення прикусу), огляд і пальпація шиї (наявність збільшених
лімфатичних вузлів);
 огляд ЛОР-органів:
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- Передня риноскопія: оцінка стану слизової оболонки порожнини носа;
носової переділки; наявність і характер виділень
- Трансназальний

огляд

носоглотки

при

передній

риноскопії

виконувався при достатньо широких загальних носових ходах та при
відсутності аномалій

в носі (оцінка стану слизової, носоглоткової

мигдалини, колір, наявність виділень).
- Огляд носоглотки за допомогою носоглоткових дзеркал при задній
риноскопії (оцінка слизової стінок носоглотки, глоткового та трубного
мигдаликів, наявність та характер виділень, стан вічок слухових труб)
- Пальпаторний огляд проводився за потреби уточнення форми, розмірів,
щільності, консистенції та рухливості структур носоглотки
- Отоскопія: оцінка слухового проходу та барабанної перетинки
2. Інструментальні методи дослідження
- Ендоскопічне

обстеження

носа

та

носоглотки

проведено

всім

обстежуваним за методикою Штамбергера:
Проводилось фіброскопами фірми Olimpus (Японія) тип ENF XP, ENF GP та
жорсткими риноскопами з різним кутом торцевої оптики фірми Storz
(Німеччина). Проводилась: оцінка стану слизової оболонки носа та
внутрішньоносових

структур,

трансназальний

огляд

носоглотки,

ороепіфарингеальний огляд носоглотки.
Фіброскопічні обстеження проводились натще-серце або через 4
години після прийому їжі. Це зумовлено можливим подразненням
рефлексогенних зон глотки і підвищеним глотковим рефлексом. У більшості
обстежуваних фіброскопічний огляд проводився без премедикації.

При

вираженій салівації одноразово вводили 0.1% розчин атропіну в обємі 0.7-1.0
мл.
Анестезію слизової оболонки виконували 10% розчином лідокаїну,
шляхом розпилення або/і аплікації на слизову оболонку носа та глотки.
Спочатку проводили огляд носової порожнини, далі, просуваючись вглиб
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оглядали носоглотку. Оцінювали слизову верхньої, задньої, бокових стінок
носоглотки, особливо звертали увагу на вічка слухових труб, трубний валик,
ямку Розермюллера. При збільшенні кута ендоскопа вниз, оглядали глоткову
поверхню м'якого піднебіння.
За допомогою передньої фіброепіфариноскопії можна оглянути всі
відділи

носоглотки

за

винятком

передньої

стінки.

Задня

фіброепіфарингоскопія доповнювала дані передньої фіброепіфариноскопії, а
при збільшенні кута згину і просування апарату до переду оглядалась
передня частина носоглотки та задні відділи носа. Також, використовувася
жорсткий ендоскоп з оптикою 30⁰. Жорсткий ендоскоп з торцевою оптикою
0⁰ використовувався рідко, в зв’язку з поганою деталізацією бокової та
верхньої стінки носоглотки. Застосування 2-х 3-х ендоскопів з різною
торцевою оптикою не доцільно, адже це подовжує час обстеження та
підвищує ризик травмування слизової.
При потребі, одразу виконувався забір матеріалу для морфологічного та
цитологічних досліджень. Спочатку з шматочка тканини робили мазкивідбитки, далі його опускали в пробірку з формаліном;
- аудіометричне обстеження та імпедансометрія проводилась у хворих з
патологією вуха в сурдологічному кабінеті поліклінічного відділення
ЗОКЛ ім. А.Новака;
3. Серологічні методи обстеження:
Виявлення специфічних імуноглобулінів Ig G до оболонкового (VCA p-18)
та до ядерного (NA-1) антигенів ВЕБ проводилось за допомогою
імуноферментного методу.

Метод є кількісним і базується на технології

ЕLISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay). Позитивними результати
вважались показники вище 22 мо/мл. Обстеження виконані в сертифікованій
лабораторії «Астра-Діа» № РВ-0045-15;
4. Морфологічні дослідження біоптату з носоглотки.
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Показами до проведення біопсії з носоглотки були зміни тканин
носоглотки (гіперплазія, виразкування тощо) виявленні під час проведення
ендоскопічного огляду. Біопсію проводили виключно під ендоскопічним
контролем. Операційний матеріал фіксували у 10% розчині нейтрального
формаліну

(Ph-7,0).

Для

виготовлення

нейтрального

формаліну

використовувався одно- та двохзаміщений фосфат натрію. Ph розчину
вимірювався Рh-метром 150-М. Об'єм фіксатора у 10 разів перевищував об'єм
шматочка (шматочків) тканини, яка підлягала гістологічному дослідженню.
Час фіксації складав 24 години. В подальшому шматочки тканини промивали
у водопровідній воді протягом 10-20 хвилин та поміщали у висхідну батарею
спиртів для дегідратації, далі у хлороформ, суміш хлороформ-парафін (1:1),
парафін (при температурі 57°С). Після парафінової препідготовки, шматочки
заливали у парафін. На санному мікротомі робили гістологічні зрізи
товщиною 5-6 мкм на предметні скла. Зрізи забарвлювали гематоксиліном і
еозином.
Гістологічні препарати досліджувались світлооптично на мікроскопі
Leica

DME

при

збільшенні

Мікрофотографування
цифрової

фотокамери

х40,

забарвлених
"Nikon

х100,

зрізів

P5100"

х200,

здійснювали
та

системи

х400

і

х1000.

за

допомогою

для

отримання

мікроскопічних зображень гістологічних мікропрепаратів [Пат. 17273
Україна, МПК G01N 13/00. Пристрій для отримання мікроскопічного
зображення гістологічних препаратів: Пат. 17273 Україна, МПК G01N 13/00/
Багрій М. М., Михайлюк І. О., Голубєв В. Г. – № u200603466; Заявл.
30.03.2006; Опубл. 15.09.2006; Бюл. № 9, 2006 р.]. Морфометричне
дослідження проводили за допомогою вище вказаної системи отримання
цифрових зображень гістопрепаратів і морфометричної програми Image Tool
3,0 for Windows.
5.

Статистичний обрахунок та аналіз даних виконувався разом з

співробітниками

Національного

інституту

раку

із

використанням
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статистичних непараметричних критеріїв, зокрема для цілей порівняння
розподілів номінальних ознак проводилось попарне порівняння заданих груп
шляхом побудови таблиць спряженості та оцінки значущості міжгрупових
відмінностей за допомогою точного критерію Фішера [120]. Граничний
рівень статистичної значимості α при оцінці результатів тестування
статистичних гіпотез приймали рівним 0,05.
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РОЗДІЛ 3
КЛІНІКО-ЕНДОСКОПІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ
ХРОНІЧНОГО НАЗОФАРИНГІТУ У ДОРОСЛИХ
Обстежено 108 хворих на хронічний назофарингіт віком від 18 до 61
року, з них 43 (39.8%) жінки та 65 (60.2%) чоловіків, середній вік складав 32
роки. Пацієнти з хронічним назофарингітом були розділені на три підгрупи.
Так, до I підгрупи включено 22 (20.4%) хворих на хронічний назофарингіт у
яких серологічні показники до ВЕБ не перевищували лабораторну норму (Ig
G до VCA та до NA ВЕБ ˂ 20 мо/мл). В ІІ підгрупу включено відповідно 54
(50%)

хворих

з

симптомокомплексом

характерним

для

хронічного

назофарингіту, та у яких був виявлений підвищений титр Ig G до VCA та до
NA ВЕБ в межах 20-100 мо/мл. ІІІ підгрупу складали 32 (29.6%) хворих на
хронічний назофарингіт з високою активністю ВЕБ інфекції, про що свідчать
високі титри імуноглобулінів Ig G (Ig G до VCA та до NA ВЕБ вище 100
мо/мл).
3.1. Суб’єктивні клінічні прояви хронічного назофарингіту
Під час збору скарг та анамнезу у хворих на хронічний назофарингіт
виділено дві групи скарг: місцеві та загальні.
До найбільш частих місцевих скарг належать: порушення носового
дихання, синдром постназального затікання, симптоми дисфункції слухової
труби або захворювання вуха, гугнявість мови, хронічний нежить, відчуття
першіння, «комка» в горлі та порушення нюху (таб.3.1).
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Таблиця 3.1
Місцеві скарги обстежуваних пацієнтів з хронічним назофарингітом в
залежності від ступеню асоціації з ВЕБ
Симптоми

Пацієнти І

Пацієнти ІІ

Пацієнти ІІІ

підгрупи

підгрупи

підгрупи

n=22 (100%)

n=54(100%)

n=32(100%)

14 (63.6%)

36 (69.2%)

25 (78.1%)

7 (31.8%)

19 (36.5%)

17 (53.1%)

7 (31.8%)

15 (28.8%)

10 (31.3%)

Хронічний риніт

2 (9%)

10 (19.2%)

4 (12.5%)

Гугнявість

1 (4.5%)

4 (7.7%)

4 (12.5%)

Відчуття закладання

1 (4.5%)

3 (5.7%)

4 (12.5%)

0 (0%)

1 (2%)

3 (9.3%)

Відчуття першіння,
дискомфорт в горлі
Симптом
постназального
затікання
Порушення носового
дихання

вуха
Порушення нюху

Найчастішими

симптомами

хвороби

були

відчуття

першіння,

дискомфорт в горлі, інколи відчуття комка в горлі і виявлялися в 69.4%
пацієнтів. Хоча ці скарги були частими, пацієнти рідко самостійно вказували
на них. Вони виявлялися лише при активно зібраному анамнезу. Статистично
достовірної різниці по цій ознаці між пацієнтами трьох підгруп немає
(таб.3.2).

64

Таблиця 3.2
Відчуття першіння, дискомфорт в горлі у пацієнтів з хронічним
назофарингітом в залежності від ступеню асоціації з ВЕБ
Відчуття першіння, дискомфорт в горлі
Пацієнти І підгрупи Пацієнти ІІІ
підгрупи
Частоти, строка – так
14
25
Відсоток від загального
25,926%
46,296%
Частоти, строка – ні
8
7
Відсоток від загального
14,815%
12,963%
Сума по стовпчикам
22
32
Відсоток від загального
40,741%
59,259%
Фі коефіцієнт
,02526
Фішера р, односторонній
p= ,1948
Пацієнти ІІ підгрупи Пацієнти ІІІ
підгрупи
Частоти, строка - так
36
25
Відсоток від загального
41,860%
29,070%
Частоти, строка – ні
18
7
Відсоток від загального
20,930%
8,140%
Сума по стовпчикам
54
32
Відсоток від загального
62,791%
37,209%
Фі коефіцієнт
,01488
Фішера р, односторонній
p= ,1887

Сума
39
72,222%
15
27,778%
54

Сума
61
70,930%
25
29,070%
86

Найбільш специфічним симптомом хвороби, можна вважати симптом
постназального затікання, який зустрічається у більшої половини пацієнтів
третьої підгрупи 53.1% та у меншої половини ІІ та І підгруп (36.5% та 31.8%
відповідно), хоча статистично різниця не достовірна p=0,08. До того ж,
клінічно більш виражена

симптоматика була у хворих ІІІ підгрупи, що

ймовірно пояснюється високою активністю ВЕБ інфекції. Дані симптоми
спостерігались частіше вранці, після сну. В частини пацієнтів постназальне
затікання спостерігалось протягом цілого дня. Близько 25%

пацієнтів

незалежно від підгрупи відмічало продуктивний вологий кашель зумовлений
подразненням дихальних шляхів стіканням по задній стінці. У невеликої
частини пацієнтів закладеність носа супроводжувалась катаральними
виділеннями з носа, що ймовірно пов’язане з застійними явищами (таб.3.3).
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Таблиця 3.3
Симптом постназального затікання у пацієнтів з хронічним
назофарингітом в залежності від ступеню асоціації з ВЕБ
Симптом постназального затікання
Пацієнти І підгрупи
Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка – ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р, односторонній

7
12,963%
15
27,778%
22
40,741%
,04439
Пацієнти ІІ підгрупи

Частоти, строка – так
Відсоток від загального
Частоти, строка – ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р, односторонній

19
22,093%
35
40,698%
54
62,791%
,03090

Пацієнти ІІІ
підгрупи
17
31,481%
15
27,778%
32
59,259%
p= ,1017
Пацієнти ІІІ
підгрупи
17
19,767%
15
17,442%
32
37,209%

Сума
24
44,444%
30
55,556%
54

Сума
36
41,860%
50
58,140%
86

p= ,0804

Порушення носового дихання - один з найчастіших симптомів, що
зустрічається майже однаково часто в усіх підгрупах і складав в І підгрупі
31.3%, ІІ групі 28.9% та 32.6% відповідно. Цей симптом часто був головним
фактором, що змушував

звернутися пацієнтів до лікаря. Ступінь

закладеності варіювала від легкого до середнього ступеню. Оцінка ступеню
важкості симптому, проводилась за 10 бальною шкалою, де 1-3 бали – легкий
ступінь; 4-7 балів – середньо важкий; 8-10 балів – важкий ступінь обструкції.
Пацієнти самостійно оцінювали важкість своїх симптомів після надання їм
аналогово-візуальної шкали важкості. У ІІІ підгрупі, де була висока
активність ВЕБ інфекції, відсоток порушення носового дихання середнього
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ступеня важкості незначно переважав над іншими групами, ця різниця була
статистично недостовірна (таб.3.4).
Таблиця 3.4
Порушення носового дихання у пацієнтів з хронічним назофарингітом
в залежності від ступеню асоціації з ВЕБ

Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка – ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р, односторонній

Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка – ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р, односторонній

Порушення носового дихання
Пацієнти І підгрупи Пацієнти ІІІ
підгрупи
7
10
12,963%
18,519%
15
22
27,778%
40,741%
22
32
40,741%
59,259%
,00004
p= ,5974
Пацієнти ІІ підгрупи Пацієнти ІІІ
підгрупи
15
10
17,442%
11,628%
39
22
45,349%
25,581%
54
32
62,791%
37,209%
,00137
p= ,4579

Сума
17
31,481%
37
68,519%
54

Сума
25
29,070%
61
70,930%
86

Гугнявість досить рідкісний симптом хвороби, що з’являється
внаслідок порушення резонаторної функції носоглотки при її майже повній
обтурації лімфоїдною тканиною та виділеннями. Гугнявість частіше
спостерігалась в пацієнтів ІІІ підгрупи в 12,5%, проти 7.7% в ІІ підгрупі та
4.5% в І підгрупі відповідно. Ймовірно, це пояснюється більшим ступенем
гіпертрофії лімфоїдної тканини носоглотки та більшою кількістю виділень в
пацієнтів ІІІ підгрупи, хоча дана ознака статистично не відрізнялася в даних
підгрупах (таб 3.5).
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Таблиця 3.5
Гугнявість у пацієнтів з хронічним назофарингітом в залежності від
ступеню асоціації з ВЕБ
Гугнявість

Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка – ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р, односторонній

Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка – ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р, односторонній

Пацієнти І
підгрупи
1
1,852%
21
38,889%
22
40,741%
,01818
Пацієнти ІІ
підгрупи
4
4,651%
50
58,140%
54
62,791%
,00718

Пацієнти ІІІ
підгрупи
4
7,407%
28
51,852%
32
59,259%
p= ,3138
Пацієнти ІІІ
підгрупи
4
4,651%
28
32,558%
32
37,209%

Сума
5
9,259%
49
90,741%
54

Сума
8
9,302%
78
90,698%
86

p= ,3365

Симптоми дисфункції слухової труби, зокрема відчуття закладеності
вуха чи кондуктивна приглухуватість на момент огляду, спостерігалась
однаково часто в перших двох підгрупах та дещо частіше в ІІІ підгрупі,
зокрема в 4.5% хворих І підгрупи, 5.7% хворих ІІ підгрупи та 12.5% хворих
ІІІ підгрупи відповідно (таб.3.6).
Невелика кількість хворих скаржилась на порушення нюху (3.7%). В
першій підгрупі не було ні одного пацієнта з даною скаргою. Серед пацієнтів
ІІ підгрупи виявлена гіпосмія в 1 (13.2%) хворого, а в третій підгрупі таких
пацієнтів було 3 (9.3%).
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Таблиця 3.6
Відчуття закладання вуха у пацієнтів з хронічним назофарингітом в
залежності від ступеню асоціації з ВЕБ

Частоти, строка – так
Відсоток від загального
Частоти, строка – ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р, односторонній

Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка – ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р, односторонній

Відчуття закладання вуха
Пацієнти І
Пацієнти ІІІ
підгрупи
підгрупи
1
4
1,852%
7,407%
21
28
38,889%
51,852%
22
32
40,741%
59,259%
,01818
p= ,3138
Пацієнти ІІ
Пацієнти ІІІ
підгрупи
підгрупи
3
4
3,488%
4,651%
51
28
59,302%
32,558%
54
32
62,791%
37,209%
,01507
p= ,2294

Сума
5
9,259%
49
90,741%
54

Сума
7
8,140%
79
91,860%
86

При порівнянні частоти цього симптому по підгрупах, різниця ознаки
була статистично не достовірною (р=0.14). На додаток, симптом гіпосмії мав
тимчасовий характер і залежав від стадії захворювання та супутньої патології
носа чи приносових пазух.
Отже, місцеві скарги зустрічались статистичного однаково у пацієнтів
із ХН в різних підгрупах, і не можуть вказувати на ступінь асоціації ВЕБінфекції в даних пацієнтів.
До загальних скарг ХН, які ймовірно залежать від активності інфекції,
зокрема ВЕБ, відносять: загальна слабість, швидку втомлюваність, зниження
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працездатності, розбитість, дратівливість тощо. Відмінною рисою хворих
третьої підгрупи є наявність великої кількості пацієнтів з двома і більше
загальних скарг в порівнянні з пацієнтами інших підгруп (р<0.01) (таб.3.7).
Таблиця 3.7
Скарги загального характеру у пацієнтів з
хронічним назофарингітом
Симптоми

2-ві і більше

І підгрупа

ІІ підгрупа

ІІІ підгрупа

n=22 (100%)

n=54 (100%)

n=32 (100%)

1 (4.6%)

5 (9.3%)

13 (40.6%)*

2 (9%)

4 (7.04%)

7 (21.9%)

загальних скарг
Тривалий
субфебрилітет
* - достовірна статистична різниця між ІІІ та І,ІІ підгрупами

Зокрема в пацієнтів І та ІІ підгруп 2-ві і більше загальних скарги
зустрічалися лише в 4.6% та 9% відповідно, а в пацієнтів ІІІ підгрупи аж
40,6%, що ймовірно пояснюється активністю ВЕБ-інфекції (таб.3.8).
Таблиця 3.8
Скарги загального характеру у пацієнтів з
хронічним назофарингітом

Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка – ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р, односторонній

2-ві і більше загальних скарг
Пацієнти І підгрупи
Пацієнти ІІІ
підгрупи
1
13
1,852%
24,074%
21
19
38,889%
35,185%
22
32
40,741%
59,259%
,16365
p= ,0025

Сума
14
25,926%
40
74,074%
54
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Пацієнти ІІ підгрупи
Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка – ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р, односторонній

5
5,814%
49
56,977%
54
62,791%
,13889

Пацієнти ІІІ
підгрупи
13
15,116%
19
22,093%
32
37,209%

Сума
18
20,930%
68
79,070%
86

p= ,0008

Так, в третій підгрупі показник складає 21,9%, проти 9% та 7.04% в І
та ІІ підгрупах відповідно. Цю різницю, також можна пояснити наявністю та
активністю хронічної вірусної інфекції [16,32].
Таблиця 3.9
Тривалий субфебрилітет у пацієнтів з
хронічним назофарингітом

Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка – ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р, односторонній

Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка – ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р, односторонній

Тривалий субфебрилітет
Пацієнти І
Пацієнти ІІІ
підгрупи
підгрупи
2
7
3,704%
12,963%
20
25
37,037%
46,296%
22
32
40,741%
59,259%
,02841
p= ,1950
Пацієнти ІІ
Пацієнти ІІІ
підгрупи
підгрупи
4
7
4,651%
8,140%
50
25
58,140%
29,070%
54
32
62,791%
37,209%
,04384
p= ,0560

Сума
9
16,667%
45
83,333%
54

Сума
11
12,791%
75
87,209%
86
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Крім того, при детальному зборі анамнезу, вдалося виявити і інші
особливості хронічного назофарингіту:
- тривалий анамнез захворювання,
- часте загострення хвороби протягом року
- рецидивуючі захворювання середнього вуха
- аденотомія в дитячому віці
Симптоми хронічного назофарингіту пацієнти відзначали протягом 2-6
років і більше, з частотою загострення 2-8 разів на рік. Більша частина
пацієнтів І та ІІ підгруп (70.5% та 66.5% відповідно) мала тривалість
захворювання 1-5 роки, в той час, переважна більшість хворих ІІІ підгрупи
(60.44%) мала тривалість захворювання більше 5 років (рис.3.1). Середні
показники тривалості захворювання були майже однакові в усіх підгрупах і
становлять близько 3.2 роки.

Рис.3.1. Тривалість хронічного назофарингіту в пацієнтів різних
підгруп.
Також, вища частота загострень хвороби протягом року в пацієнтів на
ХН з високими титрами IgG до ВЕБ. Зокрема, у І та ІІ підгрупах загострення
ХН в середньому зазначено 1,9 та 2,1 загострення на рік. Аналогічний
показник в пацієнтів ІІІ підгрупи становить 3,8 рази на рік, що ймовірно,
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пов’язано з активізацією хронічної ВЕБ інфекції. А в пацієнтів І та ІІ підгруп
загострення інфекції, пов’язане з збільшенням частоти гострих респіраторних
вірусних інфекцій в осінньо-весняний період.
При зборі анамнезу 4 (12.5%) хворих на ХН з високими титрами IgG до
ВЕБ та 10 (18.5%) хворих ІІ підгрупи відмічали раніше перенесені
захворювання середнього вуха, ще 2 хворих І підгрупи не можуть вказати
напевне за захворювання вуха в анамнезі. В одного пацієнта ІІ групи
виявлено однобічний хронічний гнійний мезотимпаніт в стадії загострення.
Анамнестично з’ясовано, що загострення отиту часто співпадало з
загостренням ХН.

Зрозуміло, що про цю закономірність не можна

стверджувати напевне, через малу кількість спостережень. У чотирьох
хворих виявлено рубцеві зміни барабанної перетинки (2 хворих ІІ підгрупи та
2 хворих ІІІ підгрупи), як доказ про раніше перенесені захворювання
середнього вуха.
З анамнезу захворювання відомо, що 37% хворих неодноразово
зверталась з симптомами ХН до лікарів, отримували лікування, без
очікуваного тривалого результату. Також, в частини пацієнтів в анамнезі
проводилось

оперативне

лікування

з

приводу

викривлення

носової

перегородки (13,0%), видалення аденоїдних вегетацій (8,2%), тонзилотомія
або тонзилектомія (7.4%), операції на нижніх носових раковинах (14.8%).
Статистично достовірної різниці по даних ознаках між пацієнтами з ХН в
усіх підгрупах не виявлено (таб.3.10).
Узагальнюючи вище сказане, потрібно зауважити, що найбільш
характерними місцевими проявами ХН є відчуття першіння в горлі (69.4%),
симптом постназального затікання (39.8%), порушення носового дихання
(44.4%). Причому, симптом постназального затікання, більш ніж у півтори
рази зустрічається частіше (53.1%), а його вираженість вища у пацієнтів ІІІ
підгрупи, що ймовірно пов’язано з активною ВЕБ інфекцією.
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Таблиця 3.10.
Оперативні втручання в анамнезі у пацієнтів з хронічним
назофарингітом
Оперативні втручання

І підгрупа

ІІ підгрупа

ІІІ підгрупа

n=22 (100%)

n=54 (100%)

n=32 (100%)

1 (4.5%)

9 (11.8%)

5 (15.6%)

Аденотомія

2 (8%)

5 (9.3%)

2 (6.3%)

Тонзилектомія

1 (4.5%)

5 (9.3%)

0 (0%)

Втручання на носових

0 (0%)

9 (11.8%)

7 (21.9%)

Пізслизова резекція
переділки носа

раковинах

Такий патогномонічний симптом для РН, як дисфунція слухової труби,
хоча і зустрічається частіше в ІІІ підгрупі (12.5% проти 4.5% та 5.7% в І та ІІ
підгрупах відповідно), але його частота досить низька. Решта місцевих
симптомів, зустрічаються майже однаково по підгрупах і не може вказувати
на активність ВЕБ процесу.
Отже, відмінною рисою хворих ІІІ підгрупи є наявність великої
кількості пацієнтів з загальною слабістю, дратівливістю, стомлюваністю
(40,6%), майже в три рази частіше в цій підгрупі зустрічається субфебрилітет
(40,6%) та більш ніж у півтори рази зустрічається частіше (53.1%) симптом
постназального затікання. Дані особливості, ймовірно можна пояснити
тривалою персистенцією вірусу Епштейна-Барр в тканинах носоглотки
3.2. Клініко-ендоскопічні прояви хронічного назофарингіту.
Перед інструментальним оглядом ЛОР органів проводилась пальпація
шиї на предмет виявлення збільшених реґіонарних лімфатичних вузлів. Для
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носоглотки реґіонарною ділянокю – є задньошийна ділянка, по задньому
краю кивального м’язу. У пацієнтів ІІІ підгрупи шийна лімфаденопатія була
значно вираженою і складала 40.6% (13хв.) проти 9% (2 хв.) та 7.4% (4 хв.)
хворих І та ІІ підгруп відповідно (таб.3.11).
Таблиця 3.11
Лімфаденопатія по задньому краю кивальних м’язів в обстежуваних
пацієнтів із хронічним назофарингітом
Лімфаденопатія по задньому краю кивальних м’язів

Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка – ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р, односторонній

Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка – ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р, односторонній

Пацієнти І
підгрупи
2
3,704%
20
37,037%
22
40,741%
,11967
Пацієнти ІІ
підгрупи
4
4,651%
50
58,140%
54
62,791%
,16255

Пацієнти ІІІ
підгрупи
13
24,074%
19
35,185%
32
59,259%
p= ,0105
Пацієнти ІІІ
підгрупи
13
15,116%
19
22,093%
32
37,209%

Сума
15
27,778%
39
72,222%
54

Сума
17
19,767%
69
80,233%
86

p= ,0003

Інструментальний огляд ЛОР органів проводився класичним способом
та з застосуванням жорсткої та фіброоптичної оптики.
При передній риноскопії, майже в усіх обстежуваних виявляли
гіперемію та набряк слизової носа. Зокрема, в 95.5% хворих І підгрупи, в
92.6% хворих ІІ групи та 100% хворих ІІІ підгрупи відповідно. В майже
половини обстежуваних (41.6%), були наявні виділення в порожнині носа
слизового або слизово-гнійного характеру. Зокрема, для пацієнтів ІІІ
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підгрупи більш характерні слизово-гнійні виділення 31.3% проти 11.1% та
18.1% випадків в ІІ та І підгрупах відповідно (р=0.02). На противагу третій
підгрупі, в пацієнтів І та ІІ підгруп переважали слизові виділення 27.2% та
25.9% спостережень відповідно проти 15.6% в пацієнтів ІІІ підгрупи. Явища
застою корелювали з величиною обструкції носа глотковим мигдаликом.
Звертає на себе увагу досить велика кількість обстежуваних з викривленою
переділкою носа та патологією нижніх носових раковин (таб.3.12).
Таблиця 3.12
Риноскопічні зміни в обстежуваних пацієнтів
Симптоми

І підгрупа

ІІ підгрупа

ІІІ підгрупа

n=22 (100%)

n=54 (100%)

n=32 (100%)

Набряк та гіперемія слизової

21 (95.5%)

50 (92.6%)

32 (100%)

Слизові виділення в

6 (27.2%)

14 (25.9%)

5 (15.6%)

Слизово-гнійні виділення

4 (18.1%)

6 (11.1%)

10 (31.3%)*

Викривлення переділки носа

8 (36.3%)

28 (51.9%)

9 (28.1%) *

Патологія нижніх носових

8 (36.3%)

18 (33.3%)

7 (21.9%)

8 (36.3%)

22 (40.7%)

10 (31.3%)

порожнині носа

раковин
Збільшення лімфоїдної
тканини на стінках носоглотки

* - достовірна статистична різниця між ІІІ та ІІ підгрупою

У 37% хворих на хронічний назофарингіт виявлені зміни слизової
ротоглотки, у вигляді гранул лімфоїдної тканини по задній та бокових
стінках глотки. Хоча дана ознака зустрічається з майже однаковою частотою
в різних підгрупах і не може вказувати на наявність ВЕБ етіології, вона може
пояснити

наявність

скарг

у

пацієнтів

характерних

для

хроніного

назофарингіту в цілому та свідчить про єдину систему лімфаденоїдного
глоткового кільця.
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Відмічено статистично достовірна вища кількість риноскопічних змін у
хворих на хронічний назофарингіт без ВЕБ етіології, що може частково
пояснити хронізацію запального процесу в глотковому мигдалику, внаслідок
дії несприятливих факторів для дихання, та менш значимий фактор хронічної
інфекції для даної патології в пацієнтів І та ІІ підгруп. Зокрема, викривлення
переділки носа виявлено в 51.9% хворих ІІ підгрупи та в 36.3% хворих І
підгрупи, проти 28.1% випадків в ІІІ підгрупі (таб.3.13).
Таблиця 3.13
Викривлення переділки носа в обстежуваних пацієнтів
Пацієнти І підгрупи
Частоти, строка да
Відсоток від загального
Частоти, строка -н ет
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р, односторонній

8
14,815%
14
25,926%
22
40,741%
,00760
Пацієнти ІІ підгрупи

Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка – ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р, односторонній

28
32,558%
26
30,233%
54
62,791%
,05366

Пацієнти ІІІ
підгрупи
9
16,667%
23
42,593%
32
59,259%
p= ,3641
Пацієнти ІІІ
підгрупи
9
10,465%
23
26,744%
32
37,209%

Сума
17
31,481%
37
68,519%
54

Сума
37
43,023%
49
56,977%
86

p= ,0263

Патологія нижніх носових раковин в І та ІІ підгрупах також
спостерігалась частіше в 36.3% та 33.3% відповідно, проти 21.9% в ІІІ
підгрупі, хоча різниця була не достовірною.
Для більш детального огляду носоглотки застосовували ендоскопічне
обстеження носоглотки. Метою проведення ендоскопії були:
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- загальна оцінка розмірів, місця прикріплення лімфоїдної тканини,
співвідношення до інших структур носоглотки, стан глоткових вічок
слухових труб.
- оцінка варіантів запально-гіперпластичного процесу в лімфоїдній
тканині, характер виділень.
Обстеження проводилося в сидячому положенні. Таке положення
дозволяє найкраще візуалізувати структури носоглотки.
Ендоскоп вводився по черзі в обидві половини носа невеликими
обертально-поступальними рухами. Зазвичай застосовувався жорсткий
ендоскоп з оптикою 30⁰ або фіброендоскоп діаметром 4 мм.
Спочатку виконувався огляд порожнини носа з оцінкою стану слизової
оболонки, наявністю виділень. При подальшому огляді, оцінювались
глоткова мигдалина, трубний мигдалик, наявність виділень в лімфоїдній
тканині, наявність або відсутність патологічної тканини. Ці показники
оцінювались як при носовому диханні, так і при диханні через рот та при
ковтанні. При необхідності проводились пальпація лімфоїдної тканини
самим ендоскопом або гудзиковим зондом для визначення меж та зон
фіксації мигдалика, патологічної тканини. В подальшому, оцінювалось
розміщення трубного мигдалика, стан ямки Розермюллера, стан глоткового
вічка

слухової

труби

(ГВСТ)

в

стані

спокою

та

при

виконанні

функціональних проб (ковтання). При повороті ендоскопа оптикою до низу
оцінювався стан нижньої стінки носоглотки.
Другим етапом проводили ороепіфарингеальний огляд за допомогою
жорсткого ендоскопу з кутом огляду 70⁰. Після анестезії 10% спреєм
лідокаїну задньої стінки глотки, кореня язика та м'якого піднебіння пацієнт
висовував язик та утримував його в положенні допереду і до низу.
Ендоскоп вводився в ротову порожнину оптичним зрізом вверх та
просувався за м'яке піднебіння не торкаючись задньої стінки глотки. При
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недостатньому огляді, інколи було необхідно відтіснити м’яке піднебіння
допереду. Для цього використовували гумові катетери введені через ніс.
Потрібно враховувати, що при ороепіфарингіальному огляді розмір
носоглотки збільшується за рахунок відкритого рота та опущення
м’якогопіднебіння. Тому глоткова мигдалина виглядає відносно меншою при
ороепіфарингіальному огляді ніж при трансназальному.
При трансназальному огляді ми отримуємо реальний розмір структур
носоглотки, але у фрагментарному вигляді, а при ороепіфарингіальному
отримуємо загальну картину з візуалізацією форми її структур. Тому, ці два
доступи доповнюють один одного.
Для більшої наочності приведених нижче ознак патології носоглотки,
спочатку буде описана нормальна анатомія носоглотки та її структур,
відповідно отриманих результатів при обстеженні хворих, що звертались до
отоларинголога, без наявних ознак ураження носоглотки (рис.3.2.).

Рис.3.2. Ендоскопічна картина носоглотки у дорослого в нормі. (ВСТвічко слухової труби, КН-купол носоглотки, С-сошник).
Хоани мають вертикально-овальну форму з більш широким нижнім
полюсом, при цьому їх висота близько в півтори-два рази більша ширини.
Глоткове вічко слухової труби знаходиться на рівні заднього кінця носової
раковини і має округлу (53,3%) або овальну (46,7%) форму. При овальному
варіанті довший діаметр розташований вертикально. Трубний мигдалик (ТМ)
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чітко визначався у 7 (23.3%) оглянутих. В 2-х ТМ розміщувався на
медіальній та задній поверхні вічка слухової труби. В п’яти випадках ТМ
поширювався з ямки Розермюллера на задню поверхню і мав ніжно рожевий
колір.
В інших випадках відзначались залишки лімфоїдної тканини в ямці
Розермюллера у вигляді щільної бугристості. Форма ямки Розермюллера
була у вигляді вертикально витягнутої кишені, глибина якої не рідко (23,3%)
перевищує виступ вічка слухової труби. Глотковий мигдалик візуалізований
в 100% випадків. У 10% випадків виявлено гіпертрофію ГМ, яка починалася
в куполі носоглотки та поширювалася по задній стінці. ГМ мав рожевий
колір та 4-6 вертикальних борозн і займав 1/4- 1/3 носоглотки.
В

40%

випадків глотковий мигдалик був представлений тонкими

сагітально розміщеними складками лімфоїдної тканини щільно-еластичної
консистенції, блідо-рожевого кольору (рис.3.3).

Рис.3.3. Глоткова мигдалина у здорового дорослого.
В половині випадків ГМ представлений залишками лімфоїдної тканини
у вигляді окремих бугристих утворень в куполі та на задній стінці
носоглотки. Слизова оболонка носоглотки блідо-рожевого кольору, у курців
з жовтуватим відтінком. На фоні нормальної слизової, візуалізується ін’єкція
судин. При хронічному назофарингіті, в тій чи іншій мірі, відзначаються
ознаки запального процесу носоглотки. Зокрема виявлена гіперемія слизової
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оболонки у всіх пацієнтів. Гіперемія слизової оболонки часто поєднувалась з
слизовими або слизово-гнійними виділеннями (рис.3.4).

Рис.3.4. Слизово-гнійні виділення в лакунах мигдалини на фоні
дольчатої гіперплазії.
В І та ІІ підгрупах виділення були в основному слизового характеру
36.4% та 31.5% спостережень, слизово-гнійні виявлені лише в

13,1% та

22.2% випадків відповідно. Натомість в ІІІ підгрупі переважали слизовогнійні виділення 37.5% випадків спостереження, проти - 28.1% слизового
характеру (таб.3.14).
Таблиця 3.14
Ендоскопічні ознаки у хворих на хронічний назофарингіт у різних
підгрупах в порівнянні між собою
Ознака

І підгрупа
n=22 (100%)

ІІ підгрупа
n=54 (100%)

ІІІ підгрупа
n=32 (100%)

Гіперемія слизової оболонки

22 (100%)

54 (100%)

32 (100%)

Характер виділень

слизовий

8 (36.4%)

17 (31.5%)

9 (28.1%)

Слизовогнійні

3 (13.6%)

12 (22.2%)

12 (37.5%)

І підгрупа
n=22 (100%)

ІІ підгрупа
n=54 (100%)

ІІІ підгрупа
n=32 (100%)

І ст.

5 (22.7%)

17 (31.5%)

5 (15.6%)

ІІ ст.

1 (4.5%)

3 (5.6%)

12 (37.5%) *

5 (22.7%)

10 (18.5%)

6 (18.7%)

Ознака
Гіперплазія носоглоткового мигдалика

Наявність гнійних пробок в
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носоглотковій мигдалині
Наявність кісти Торнвальда

0 (0%)

0 (0%)

1 (3.1%)

* - достовірна статистична різниця між ІІІ та І, ІІ підгрупами

В І та ІІ підгрупах гіперплазія ГМ спостерігалась в 27.3% та в 37.1%
випадках відповідно. В підгрупі хворих, де ХН асоційований з ВЕБ етіології,
цей показник був статистично достовірно вищий і складав 53.1%. Ступінь
гіперплазії ГМ також був вищий в ІІІ підгрупі, це підкреслює вплив вірусу
на ГМ (таб.3.15).
Таблиця 3.15
Гіперплазія носоглоткового мигдалика - ІІ ст. у хворих на хронічний
назофарингіт у різних підгрупах в порівнянні між собою
Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка – ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р, односторонній
Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка – ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р, односторонній

Пацієнти І підгрупи
1
1,852%
21
38,889%
22
40,741%
,14344
Пацієнти ІІ підгрупи
3
3,488%
51
59,302%
54
62,791%
,16557

Пацієнти ІІІ підгрупи
12
22,222%
20
37,037%
32
59,259%

Сума
13
24,074%
41
75,926%
54

p= ,0048
Пацієнти ІІІ підгрупи
12
13,953%
20
23,256%
32
37,209%

Сума
15
17,442%
71
82,558%
86

p= ,0003

В 2 випадках в ІІІ підгрупі виявлені фолікулярні кісти ГМ.
Загалом 19.2% випадках лакунах або бороздках ГМ виявлені гнійні
пробки.
Макроскопічно по формі гіперплазію ГМ поділяли (за Шишмарева
Е.В.,2005) на: дольчасту (класичний вигляд аденоїду), вузлову форму
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(відсутні борозни, лімфоїдна тканина

зібрана в вузли), зернисту форму

(відсутні борозни, має місце збільшення фолікулів) та гладку гіперплазію
(відсутні борозни, поверхня мигдалика гладка) (рис.3.5 а,б,в,г.).

Рис. 3.5 а,б,в,г. Різні форми гіперплазії носоглоткового мигдалика: адольчата, б-вузлова, в-зерниста, г-гладка (ГМ – глотковий мигдалик, ВСТ –
вічко слухової труби, С-сошник, НП – носова порожнина).
Серед обстежуваних усіх підгруп з назофарингітом, превалювала
дольчата

форма гіперплазії (таб.3.16). Ця форма гіперплазії зустрічалась

майже однаково в різних підгрупах. Гладка форма гіперплазії спостерігалась
частіше в ІІ та ІІІ підгрупах, в 30% та в 23.5% відповідно. В ІІІ підгрупі в
17.6% випадків виявлена вузлова форма гіперплазії, яка не спостерігалась в
інших підгрупах. Мікроскопічно в даній формі спостерігається метаплазія
війчастого епітелію в багатошаровий плоский незроговілий зі збільшенням
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сполучної тканини строми за рахунок периваскулярного і перифолікулярного
склерозу,

міжфолікулярні

лімфоїдні

елементи

превалювали

над

фолікулярними структурами (детальніше в підрозділі 4.2).
Таблиця 3.16
Форма гіперплазії глоткової мигдалини
при хронічному назофарингіті
форма гіперплазії ГМ

І підгрупа

ІІ підгрупа

ІІІ підгрупа

n=6 (100%)

n=20 (100%)

n=17 (100%)

Дольчата

4 (66.7%)

12 (60%)

8 (47%)

Вузлова

0 (0%)

0 (0%)

3 (17.6%)

Зерниста

1 (16.7%)

2 (10%)

2 (11.8%)

Гладка

1 (16.7%)

6 (30%)

4 (23.5%)

Зерниста гіперплазія ГМ спостерігалась майже однаково в усіх
підгрупах і складала в І підгрупі 16.7%, в ІІ - 10% та в 11.8% випадків в ІІІ
підгрупі. Мікроскопічно при ній зазначалась фолікулярна гіперплазія.
Фолікулярні структури розташовувались під епітелієм. В центрі таких
фолікул знаходилась велика кількість макрофагів, плазматичних клітин.
Війчастий епітелій був набряклий та інфільтрований лімфоцитами, судини
повнокровні (детальніше в підрозділі 4.2). Відмінність між підгрупами не
достовірна через малу кількість обстежень.
Отже, найбільш частими клініко-ендоскопічноми проявами ХН є:
гіперемія та набряк тканин носоглотки (100% випадків), наявність
патологічних виділень в носоглотці (57.1%) та гіперплазія ГМ (39.1%). В ІІІ
підгрупі наявність патологічних виділень в носоглотці (66.6%) та гіперплазія
ГМ (53.1%) були більш частими, що ймовірно можна пояснити тривалою
персистенцією ВЕБ в тканинах носоглотки.
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3.3. Резюме
Серед великої кількості місцевих симптомів, таких як: дискомфорт,
відчуття першіння в горлі, закладеності носа тощо, що зустрічаються майже
однаково в усіх підгрупах, виділяються симптоми постназального затікання
та закладання вух. Зокрема, у хворих ІІІ підгрупи постназальне затікання
виявлено в 53.1%, а закладеність вуха в 12.5 %. В інших підгрупах показники
були в два рази нижчі. Це свідчить, про більш виражений запальний процес в
носоглотці та більшою ступеню гіперплазії ГМ
Серед загальних симптомів хронічного назофарингіту, слід підкреслити
наявність великої кількості пацієнтів ІІІ підгрупи з симптомами загального
характеру 40.6%. До того ж, частота загострень хвороби в цих пацієнтів є
майже в два рази вищою. Лімфаденопатія шийних лімфовузлів в ІІІ підгрупі
знайдена в 40.6% випадків, значно нижчий цей показник у І та ІІ підгрупах
( 9% та 7.4% відповідно). З анамнезу хвороби обстежуваних, також виявлено
більш тривалий перебіх хвороби в пацієнтів ІІІ підгрупи . Це вказує на
хронічну персистенцію ВЕБ інфекції в даній групі.
При передній риноскопії майже в усіх пацієнтів виявлена гіперемія та
набряк слизової носа 95%. У половини з них спостерігались слизові або
слизово-гнійні виділення. В носоглотці, при проведені ендоскопії виявлена
гіперемія слизової оболонки у всіх хворих на хронічний назофарингіт. В І та
ІІ підгрупі переважали виділення слизового характеру в 36.4% та 31.7%
спостережень, а слизово-гнійні виявлені лише в 13,6% та 22.6% випадків
відповідно. Натомість, в ІІІ підгрупі переважали слизово-гнійні виділення
37.5% проти - 28.1% слизового характеру. В 39.8% випадків, в усіх підгрупах
загалом, виявлена гіперплазія ГМ. Кількість випадків гіперплазії та її ступінь
переважали в пацієнтів ІІІ підгрупи, що ймовірно можна пояснити тривалою
персистенцією ВЕБ в тканинах ГМ.

Серед пацієнтів превалювала, в

основному, дольчата форма гіперплазії. Ця форма гіперплазії зустрічалась
майже однаково часто в різних підгрупах. Гладка форма гіперплазії
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спостерігалась частіше в ІІ та ІІІ підгрупах, в 30% (6 хв.) та в 23.5%
відповідно. В ІІІ підгрупі в 17.6% (3 хв.) випадків виявлена вузлова форма
гіперплазії, яка не спостерігалась в інших підгрупах. Зерниста гіперплазія ГМ
спостерігалась майже однаково в усіх підгрупах і складала в І підгрупі 16.7%,
в ІІ - 10% та в 11.8% випадків в ІІІ підгрупі.
Отже,

підсумовуючи

клініко-ендоскопічні

особливості

перебігу

хронічного назофарингіту у дорослих, потрібно виділити пацієнтів ІІІ
підгрупи,

у

яких

статистично

частіше

зустрічаються

симптоми

постназального затікання, дисфункція слухової труби, симптоми загального
характеру, лімфаденопатія задньошийної групи лімфатичних вузлів, у цих
пацієнтів частіше виявляється гіпертрофія носоглоткового мигдалика, що
ймовірно можна пояснити тривалою персистенцією ВЕБ інфекції в тканинах
носоглотки.
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РОЗДІЛ 4
КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ХРОНІЧНОГО
НАЗОФАРИНГІТУ ТА РАКУ НОСОГЛОТКИ
У даному розділі виконана порівняльна оцінка серологічних маркерів в
крові та патоморфологічних змін тканин носоглотки 108 осіб з діагнозом
хронічний назофарингіт та 30 хворих із раком носоглотки. У всіх без винятку
проводились

серологічні

обстеження

для

виявлення

специфічних

імуноглобулінів Ig G до оболонкового (VCA p-18) та до ядерного (NA-1)
антигенів ВЕБ. Завдяки використанню методики кількісного визначення
антигенів до ВЕБ, пацієнти з хронічним назофарингітом були поділені на
три підгрупи, залежно від титру антитіл.
Даний розподіл пацієнтів виконаний з метою виявлення особливостей
перебігу хвороби в залежності від рівня активності ВЕБ інфекції. Так, до I
підгрупи включено 22 хворих на хронічний назофарингіт, у яких серологічні
показники до ВЕБ не перевищували лабораторну норму (Ig G до VCA та до
NA ВЕБ ˂20 мо/мл). У ІІ підгрупу

включені відповідно 54 хворих з

симптомокомплексом, характерним для хронічного назофарингіту, та у яких
був виявлений підвищений титр Ig G до VCA та до NA ВЕБ в межах 20-100
мо/мл.

ІІІ підгрупу

складали 32 хворих на хронічний назофарингіт з

високою активністю ВЕБ інфекції, про що свідчать високі титри
імуноглобулінів Ig G (Ig G до VCA та до NA ВЕБ вище 100 мо/мл). Другу
групу складали 30 хворих на рак носоглотки.

4.1. Результати серологічного обстеження

хворих на хронічний

назофарингіт та рак носоглотки
У всіх обстежуваних осіб проводилось виявлення специфічних
імуноглобулінів Ig G до оболонкового (VCA p-18) та до ядерного (NA-1)
антигенів ВЕБ за допомогою імуноферментного методу. Метод є кількісним
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і базується на технології ЕLISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay).
Позитивними результати вважались показники вище 20 мо/мл. При
проведенні імунологічних досліджень,

в групі хронічного назофарингіту

отримані такі результати: підвищений титр Ig G до оболонкового антигену
ВЕБ виявлено в 88 (81,48%) осіб, підвищений титр Ig G до ядерного антигену
ВЕБ визначений в

66 (61.1%) осіб. В групі хворих на рак носоглотки

підвищений титр Ig G до оболонкового антигену ВЕБ виявлено в 28 (93.3%) з
30 осіб, підвищений титр Ig G до ядерного антигену ВЕБ виявлений в 21
(70.0%) осіб.
В цілому відмічена висока частота підвищених титрів антитіл до
оболонкового та нуклеарного антигенів в обох групах (рис.4.1). Висока
інфікованість ВЕБ інфекцією корелює з даними літератури, про інфікованість
популяції в цілому [16,32,55,62,66]. Тому для більшої специфічності методу,
використаний розподіл хворих в залежності від титру антитіл до ВЕБ. Дана
методика надає більшу чутливість методу.

Рис.4.1. Частота виявлення антигенів до ВЕБ в хворих на РН та ХН
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При кількісному порівнянні показників в залежності від титру
імуноглобулінів, хворі на РН були поділені на три підгрупи (таб.4.1). Такий
розподіл досліджуваних підвищує чутливість даного методу дослідження для
РН, зокрема для недиференційованої форми РН.
Таблиця 4.1
Розподіл хворих на рак носоглотки залежно від титру Ig G до
оболонкового антигену та до ядерного антигену Епштейна-Барр вірусу
Тип антигену

норма (˂ 20

20-99 мо/мл

> 100 мо/мл

мо/мл)
Ig G VCA p-18, n=30 (100%)

2 (6.7%)

1 (3.5%)

27 (90%)

Ig G NA-1, n=30 (100%)

9 (30%)

8 (26.7%)

13 (43.3%)

У двох хворих на РН, де титри Ig G VCA p-18 до ВЕБ були в межах
лабораторної

норми,

гістологічно

верифікований

плоскоклітинний

зроговілий тип раку (рис.4.2).

Рис.4.2. Порівняльна характеристика рівня Ig G VCA р-18 EBV та Ig G
NA-1 у хворих на РН з різними морфологічними формами пухлини.
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З дев’яти хворих на РН, де титри Ig G NA-1 не перевищували норму у
чотирьох верифікований зроговілий плоскоклітинний тип раку, в інших п’яти
- незроговілий плоскоклітинний рак. Пацієнт, у якого титр Ig G VCA p-18
був в межах 20-100 мо/мл мав плоскоклітинний незроговілий рак. У всіх 20
пацієнтів з недиференційованою формою раку рівень
вище 100 мо/мл, з них у 60% (12 хв.) титр

Ig G VCA p-18 був

Ig G NA-1 також був вище 100

мо/мл. Це свідчить про високий рівень асоціації даного морфологічного типу
пухлини з вірусом Епштейна-Барр та співпадає з даними інших авторів
[7,59,62].
При порівнянні показників в залежності від титру імуноглобулінів в
групі хворих на хронічний назофарингіт, обстежувані також були розподілені
на три підгрупи (рис.4.3). Такий розподіл досліджуваних дозволяє виділити
хворих з високою активністю ВЕБ-інфекції.

Рис.4.3. Розподіл хворих на хронічний назофарингіт залежно від рівня
Ig G до VCA p-18 та до NA-1 Епштейна-Барр вірусу
У групі хворих на хронічний назофарингіт у 22 хворих титри Ig G до VCA
p-18 та в 42 хворих до NA-1 були в межах норми. У основної частини
хворих, визначені титри зафіксовані в межах 20-100 мо/мл. Зокрема титр Ig
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G до VCA p-18 в таких межах складав в 63.9% пацієнтів та титр Ig G до NA-1
– в 37.04% пацієнтів. Таку високу кількість пацієнтів з позитивними титрами
антитіл до ВЕБ, можна пояснити, як високою інфікованістю серед дорослого
населення, так і вірусоносійством. Наші результати, також підтверджуються
даними літератури [16,32,55].
При порівнянні титрів антитіл до ВЕБ у хворих на хронічний
назофарингіт, виділяються хворі з такими високими титрами антитіл до ВЕБ,
як при недиференційованій формі РН. Так, серед групи хворих на хронічний
назофарингіт, у 29.6% випадків виявлені титри Ig G до VCA p-18 вище 100
мо/мл. Титри IgG до NA-1 у цій групі виявлені в 24% випадках. Високі титри
IgG до оболонкового та ядерних антигенів ВЕБ у хворих на хронічний
назофарингіт можуть свідчити про високу активність даного вірусу.
Підсумовуючи

серологічні

дослідження,

можна

зробити

наступні

висновки: рівень інфікованості досліджуваних ВЕБ – є однаково високий як
серед хворих РН так і ХН. Завдяки кількісному методу дослідження
імуноглобулінів, виявлено превалювання високих титрів (більше 100 мо/мл)
та до NA-1 ВЕБ у хворих на рак носоглотки. Визначення IgG до VCA p-18
ВЕБ має більшу діагностичну цінність ніж визначення IgG до NA-1 ВЕБ.
Отже, виділення підгрупи хворих із ХН у яких титри IgG були такі ж високі
як при РН та їх детальне обстеження, має високу діагностичну цінність, як
хворих у яких може виникнути малігнізація.

4.2. Клініко-морфологічні особливості раку носоглотки
Під нашим спостереженням знаходилось 30 хворих

з уперше

встановленим діагнозом раку носоглотки.
Для клінічної діагностики раку носоглотки виділені три групи
симптомів:
- перша група – симптоми, зумовлені наявністю пухлини носоглотки,

91
- друга група – симптоми, пов’язані з пухлинною інфільтрацією
оточуючих носоглотку анатомічних зон
- третя група – наявністю метастазів.
Жоден із даних симптомів, не може вважатись раннім, що створює
об’єктивні умови для пізньої діагностики раку носоглотки.
З анамнезу захворювання хворих РН встановлено, що у 50% (15 хв.)
випадків, причиною звернення до лікаря була шийна лімфаденопатія. У
23.3% (7 хв.) ведучим симптомом було порушення носового дихання, що не
покращувалось або майже не покращувалось від прийому ендоназальних
деконгестантів. У 6.7% (2 хв.) в анамнезі виникали носові кровотечі. В 13.3%
(4 хв.) випадків пухлина поширювалась на сусідні органи та тканини, що
призводило до виникнення очних симптомів (екзофтальм, офтальмоплегія,
зниження зору). У одного хворого виявлена ригідність м’якого піднебіння та
гугнявість при мовленні. Можливих внутрішньочерепних симптомів в
обстежуваних не спостерігалося. Загальні симптоми у вигляді болю голови,
загальної слабкості відзначалися в 80% (24 хв.) хворих, ще у 10% (3 хв.)
зафіксована втрата ваги.
В середньому, термін від появи уже пізніх симптомів хвороби і до
встановлення остаточного діагнозу становив 7 місяців (в межах ±1.4міс.
93.3%). При детальному збиранні анамнезу, у частини хворих на РН виявлені
симптоми, що передували появі вищевказаних трьох груп «пізніх»
симптомів, які в основному з'являються при ІІІ-IV ст. хвороби. Ці симптоми
можуть вважатися ранніми, хоча звичайно вони не можуть трактуватися як
специфічні. Дані симптоми характерні і для хронічного назофарингіту. Це
зокрема: відчуття першіння, «комка» в горлі в 86.6%, відчуття затікання по
задній стінці глотки в 40%, розбитість, частий вечірній субфебрилітет в
третини хворих,

порушення носового дихання в 46.7% (таб.4.2).

Анамнестична давність даних симптомів складала 8-12 років.
Таблиця 4.2
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Порівняльна характеристика «ранніх» скарг хворих на РН з підгрупами
хворих на хронічний назофарингіт.
Симптоми

Хворі на ХН І Хворі на ХН ІІ

Хворі на ХН ІІІ Рак носоглотки

підгрупи

підгрупи

підгрупи

n=22 (100%)

n=54 (100%)

n=32 (100%)

14 (63.6%)

36 (69.2%)

25 (78.1%)

26 (86.6%) *

7 (31.8%)

19 (36.5%)

17 (53.1%)

12 (40%)*

7 (31.8%)

15 (28.8%)

10 (31.3%)

14 (46.7%) **

Хронічний риніт

2 (9%)

10 (19.2%)

4 (12,5%)

4 (13,3%)

Гугнявість мови

1 (4.5%)

4 (7.7%)

4 (12.5%)

5 (16.7%)

Симптоми

1 (4.5%)

3 (5.7%)

4 (12.5%)

5 (16.7%)

Порушення нюху

0 (0%)

1 (2%)

3 (9.3%)

2 (6.6%)

Тривалий

2 (9%)

4 (7,04%)

7 (21.9%)

7 (23.3%) *

1 (4.6%)

5 (9,3%)

13 (40.6%)

8 (26,7%) ***

Відчуття

n=30 (100%)

першіння, комка
в горлі
Симптом
постназального
затікання
Порушення
носового дихання

дисфункції
слухової труби

субфебрилітет
≥2 загальних
скарг
* - достовірна статистична різниця між хворими на РН та хворими на ХН ІІ підгрупи
** - достовірна статистична різниця між хворими на РН та хворими на ХН І,ІІ та ІІІ
підгруп
*** - достовірна статистична різниця між хворими на РН та хворими на ХН І та ІІ підгруп

Виконавши порівняльний аналіз частоти даних симптомів при ХН та у
хворих із РН в анамнезі, встановлено, що відчуття першіння, комка в горлі
зустрічалось достовірно частіше в анамнезі в групі із РН ніж в ІІ підгрупі із
ХН (таб.4.3).
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Таблиця 4.3
Відчуття першіння, комка в горлі у хворих на РН в порівнянні із
підгрупами хворих на хронічний назофарингіт
Відчуття першіння, комка в горлі
Хворі на ХН І підгрупи
Рак носоглотки
Частоти, строка - так
14
26
Відсоток від загального
26,923%
50,000%
Частоти, строка - ні
8
4
Відсоток від загального
15,385%
7,692%
Сума по стовпчикам
22
30
Відсоток від загального
42,308%
57,692%
Фі коефіцієнт
,07293
Фішера р, односторонній
p= ,0537
Хворі на ХН ІІ підгрупи Рак носоглотки
Частоти, строка - так
36
26
Відсоток від загального
42,857%
30,952%
Частоти, строка - ні
18
4
Відсоток від загального
21,429%
4,762%
Сума по стовпчикам
54
30
Відсоток від загального
64,286%
35,714%
Фі коефіцієнт
,04751
Фішера р, односторонній
p= ,0380
Хворі на ХН ІІІ
Рак носоглотки
підгрупи
Частоти, строка - так
25
26
Відсоток від загального
40,323%
41,935%
Частоти, строка - ні
7
4
Відсоток від загального
11,290%
6,452%
Сума по стовпчикам
32
30
Відсоток від загального
51,613%
48,387%
Фі коефіцієнт
,01249
Фішера р, односторонній
p= ,2936

Сума
40
76,923%
12
23,077%
52

Сума
62
73,810%
22
26,190%
84

Сума
51
82,258%
11
17,742%
62

Симптом постназального затікання також частіше зутрічався в групі із
РН в порівнянні з ІІ підгрупою ХН (таб 4.4).
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Таблиця 4.3
Відчуття першіння, комка в горлі у хворих на РН в порівнянні із
підгрупами хворих на хронічний назофарингіт
Симптом постназального затікання
Хворі на ХН І
Рак носоглотки
підгрупи
Частоти, строка - так
7
12
Відсоток від загального
16,667%
28,571%
Частоти, строка - ні
15
8
Відсоток від загального
35,714%
19,048%
Сума по стовпчикам
22
20
Відсоток від загального
52,381%
47,619%
Фі коефіцієнт
,07997
Фішера р, односторонній
p= ,0636
Хворі на ХН ІІ
Рак носоглотки
підгрупи
Частоти, строка - так
19
12
Відсоток від загального
25,676%
16,216%
Частоти, строка - ні
35
8
Відсоток від загального
47,297%
10,811%
Сума по стовпчикам
54
20
Відсоток від загального
72,973%
27,027%
Фі коефіцієнт
,04989
Фішера р, односторонній
p= ,0493
Хворі на ХН ІІІ
Рак носоглотки
підгрупи
Частоти, строка - так
17
12
Відсоток від загального
32,692%
23,077%
Частоти, строка - ні
15
8
Відсоток від загального
28,846%
15,385%
Сума по стовпчикам
32
20
Відсоток від загального
61,538%
38,462%
Фі коефіцієнт
,00454
Фішера р, односторонній
p= ,4224

Сума
19
45,238%
23
54,762%
42

Сума
31
41,892%
43
58,108%
74

Сума
29
55,769%
23
44,231%
52

Порушення носового дихання достовірно частіше зустрічалося при РН
в порівнянні з усіма підгрупами хворих на ХН, та є важливим діагностичним
критерієм для ранної діагностики РН (таб.4.4).
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Таблиця 4.4
Порушення носового дихання у хворих на РН в порівнянні із підгрупами
хворих на хронічний назофарингіт
Порушення носового дихання
Хворі на ХН І підгрупи Рак носоглотки
Частоти, строка - так
7
14
Відсоток від загального
16,667%
33,333%
Частоти, строка - ні
15
6
Відсоток від загального
35,714%
14,286%
Сума по стовпчикам
22
20
Відсоток від загального
52,381%
47,619%
Фі коефіцієнт
,14545
Фішера р, односторонній
p= ,0147
Хворі на ХН ІІ
Рак носоглотки
підгрупи
Частоти, строка - так
15
14
Відсоток від загального
20,270%
18,919%
Частоти, строка - ні
39
6
Відсоток від загального
52,703%
8,108%
Сума по стовпчикам
54
20
Відсоток від загального
72,973%
27,027%
Фі коефіцієнт
,14754
Фішера р, односторонній
p= ,0013
Хворі на ХН ІІІ
Рак носоглотки
підгрупи
Частоти, строка - так
10
14
Відсоток від загального
19,231%
26,923%
Частоти, строка - ні
22
6
Відсоток від загального
42,308%
11,538%
Сума по стовпчикам
32
20
Відсоток від загального
61,538%
38,462%
Фі коефіцієнт
,14301
Фішера р, односторонній
p= ,0070

Сума
21
50,000%
21
50,000%
42

Сума
29
39,189%
45
60,811%
74

Сума
24
46,154%
28
53,846%
52

Цікавим є той факт, що гугнявість та симптоми дисфункції слухової
труби, які часто виявляються при РН, в анамнезі зі слів даних пацієнтів,
спостерігалися лише в 16.7% випадків, що робить їх статистично однаковими
з підгрупами хворих на ХН.
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Тривалий субфебрилітет зустрічався достовірно частіше в анамнезі в
групі із РН ніж в ІІ підгрупі із ХН, що ймовірно можна поясними
персистенцією ВЕБ-інфекції в хворих на РН в анамнезі (таб.4.5).
Таблиця 4.5
Тривалий субфебрилітет у хворих на РН в порівнянні із підгрупами
хворих на хронічний назофарингіт

Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка - ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального

Тривалий субфебрилітет
Хворі на ХН І
Рак носоглотки
підгрупи
2
7
3,846%
13,462%
20
23
38,462%
44,231%
22
30
42,308%
57,692%

Фі коефіцієнт
,03459
Фішера р, односторонній
Хворі на ХН ІІ
підгрупи
Частоти, строка - так
4
Відсоток від загального
4,762%
Частоти, строка - ні
50
Відсоток від загального
59,524%
Сума по стовпчикам
54
Відсоток від загального
64,286%
Фі коефіцієнт
,05117
Фішера р, односторонній
Хворі на ХН ІІІ
підгрупи
Частоти, строка - так
7
Відсоток від загального
11,290%
Частоти, строка - ні
25
Відсоток від загального
40,323%
Сума по стовпчикам
32
Відсоток від загального
51,613%
Фі коефіцієнт
,00030
Фішера р, односторонній

При

p= ,1667
Рак носоглотки
7
8,333%
23
27,381%
30
35,714%
p= ,0437
Рак носоглотки
7
11,290%
23
37,097%
30
48,387%

Сума
9
17,308%
43
82,692%
52

Сума
11
13,095%
73
86,905%
84

Сума
14
22,581%
48
77,419%
62

p= ,5652

порівнянні даних груп по ознаці 2 і більше скарг загального

характеру, виявлена достовірна різниця в анамнезі в групі хворих на РН в
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порівнянні з І та ІІ пігрупами із ХН та недостовірна різниця з ІІІ пігрупою
хворих із ХН. Дану кореляцію можна пояснити персистенцією ВЕБ-інфекції
(таб.4.6).
Таблиця 4.5
Дві і більше скарг загального характеру у хворих на РН в порівнянні із
підгрупами хворих на хронічний назофарингіт

Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка - ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р,
односторонній
Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка - ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р,
односторонній
Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка - ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р,
односторонній

≥2 загальних скарг
Хворі на ХН І
Рак носоглотки
підгрупи
1
8
1,923%
15,385%
21
22
40,385%
42,308%
22
30
42,308%
57,692%
,08345
p= ,0389
Хворі на ХН ІІ
підгрупи
5
5,952%
49
58,333%
54
64,286%
,05318

Сума
9
17,308%
43
82,692%
52

Рак носоглотки

Сума

8
9,524%
22
26,190%
30
35,714%

13
15,476%
71
84,524%
84

p= ,0381
Хворі на ХН ІІІ
підгрупи
13
20,968%
19
30,645%
32
51,613%
,02172

Рак носоглотки

Сума

8
12,903%
22
35,484%
30
48,387%

21
33,871%
41
66,129%
62

p= ,1864
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Отже, аналізуючи підгрупи хворих з ХН із підгрупою РН видно, що
частоти усіх симптомів у ІІІ підгрупі і РН відрізняються менше ніж на 15%, а
значить «підгрупи схожі»
Більш ніж третина хворих з РН, що відзначали симптоми характерні
для «хронічного назофарингіту», в анамнезі звертались за медичною
допомогою: до лікарів загальної практики 6 (20%), до отоларингологів 5
(16.6%). В жодному з випадків, а це 36.6% хворих, дані симптоми не
розцінювались як симптоми можливого раку.
Знайдені симптоми у хворих на РН в доклінічному періоді характерні і
для хронічного назофарингіту асоційованого з ВЕБ-інфекцією, на що вказує
відсутність статистично достовірних відмінностей по більшості симптомів
між групами РН та ІІІ підгрупою РН. Це підтверджує гіпотезу, що у більшої
частини хворих РН, в анамнезі передував ХН. Тому відчуття першіння, комка
в горлі, симптом постназального затікання, порушення носового дихання,
тривалий субфебрилітет та наявність двох і більше скарг загального
характеру є важливими критеріями ранньої діагностики РН.

4.3. Морфологічні зміни носоглоткового мигдалика у хворих з
хронічним назофарингітом та раком носоглотки та РН.
В даному підрозділі виконано аналіз біопсійного матеріалу тканин
носоглотки 32 (100%) хворих на ХН ІІІ підгрупи, 20 (37.03%) хворих на ХН
ІІ підгрупи та 6 (27.3%) хворих на ХН І пігрупи. Показом до проведення
біопсії у хворих на хронічний назофарингіт, було виявлення ознак гіперплазії
тканин носоглотки при ендоскопічному обстеженні. Також виконано аналіз
біопсійного матеріалу 21 (70%) хвориго з РН, у яких забір матеріалу
викоканий на межі пухлина/здорова тканина.
Патоморфологічні зміни у глотковому мигдалику при хронічному
назофарингіті

характеризуються

перебудовою

призматичному епітелії, так і в лімфоїдній тканині.

як

у

поверхневому
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Лімфоїдна тканина мигдаликів вкрита респіраторним епітелієм
(рис.4.4).
Респіраторний

епітелій

є

псевдобагатошаровим

циліндричним

війчастим висотою 57,42±2,63 мкм. У деяких ділянках покривний епітелій
пронизаний емігруючими з лімфоїдної тканини лімфоцитами. Їхня кількість є
варіабельною та невеликою, що є проявом лімфоепітеліального симбіозу.

Рис. 4.4. Глотковий мигдалик вкритий респіраторним епітелієм
а – респіраторний покривний епітелій,
б – крипта,
в – світла зона гермінативного центру лімфоїдного фолікула,
г – темна зона гермінативного центру лімфоїдного фолікула,
д – корона фолікула,
е – парафолікулярне накопичення лімфоцитів.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 20.
В окремих випадках лімфоїдна тканина у ІІІ підгрупі хворих на ХН
серед інтраепітеліальних лімфоцитів зустрічаються атипові клітини з
широкою базофільною цитоплазмою за типом широкопротоплазматичних
лімфоцитів (рис. 4.5), які властиві Епштейна-Барр вірусній інфекції.
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Рис. 4.5. Інтраепітеліальні широкопротоплазматичні лімфоцити.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 40.
Поверхня гіперплазованих глоткових мигдаликів є нерівною, формує
заглиблення (крипти), які вкриті аналогічним епітелієм. На окремих ділянках
призматичний

епітелій

метаплазується

в

багатошаровий

плоский

незроговілий (рис. 4.6). Висота метаплазованого епітелію складає 86,34±7,89
мкм. Метаплазія поверхневого епітелію є морфологічним маркером
хронічного запалення.
Досліджувана тканина глоткового мигдалика в усіх підгрупах хворих з
ХН

є гіперплазованою, за рахунок проліферації елементів лімфоїдної

тканини: як лімфоїдних фолікулів, так і парафолікулярних лімфоцитів
(рис.4.4).
Розміри лімфоїдних фолікулів є варіабельними. Невелика частина
фолікулів дрібні. Більшість фолікулів є великими, переважно зі світлими
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Рис. 4.6. Метаплазія покривного епітелію.
а – метаплазований багатошаровий плоский незроговілий епітелій,
б – парафолікулярна лімфоїдна тканина,
в – осередки склерозу,
г – посткапілярна венула.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 20.
гермінативними центрами. У реактивних центрах наявні лімфоцити, які
знаходяться на різних стадіях каріокінетичного поділу. Периферичні зони
фолікулів

візуалізуються

парафолікулярною

переважно

сполучною

нечітко,

тканиною,

яка

зливаючись

із

інфільтрована

гіперплазованими лімфоцитами. Характерною особливістю лімфоїдної
тканини є наявність у частині фолікулів капілярів.
Строма лімфоїдної тканини у хворих у ХН, як правило, не
візуалізується. Це зумовлено масивною лімфоцитарною інфільтрацією пухкої
сполучної тканини, ймовірно, Т-лімфоцитами (рис. 4.7). Оскільки, як відомо,
парафолікулярні ділянки лімфоїдної системи слизових оболонок, як і
паракортикальні зони лімфатичних вузлів, містять Т-лімфоцити (Т-хелпери,
Т-кілери тощо). Виражена гіперплазія парафолікулярних лімфоцитів у пухкій
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сполучній

тканині

дозволяє

говорити

про

формування

у

тканині

міжфолікулярної лімфоїдної тканини.

Рис.

4.7.

Метаплазія

покривного

епітелію

та

гіперплазія

парафолікулярних лімфоцитів.
а – метаплазований багатошаровий плоский незроговілий епітелій,
б – парафолікулярна лімфоїдна тканина,
в – осередки склерозу,
г – посткапілярні венули.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 10.
У стромі гіперплазованих глоткових мигдаликів при ВЕБ-інфікуванні
спостерігається

виражений

ангіоматоз

і

склероз.

Ангіоматоз

парафолікулярної лімфоїдної тканини зумовлений переважно наявністю у ній
артеріол, посткапілярних венул діаметром 29,02±8,89 мкм (рис. 4.8). Судини
переважно розширені та заповнені еритроцитами. Їхні ендотеліальні клітини
візуалізуються чітко, ядра гомогенні. Дистрофічно-некротичні процеси
судинних

стінок

не

візуалізуються.

накопичення плазматичних клітин.

Периваскулярно

спостерігається
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Рис. 4.8. Ангіоматоз парафолікулярної сполучної тканини.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 40.
Розростання сполучної тканини в ІІІ підгрупі з ХН, де виявлені високі
титри імуноглобулінів до ВЕБ, переважно дифузно-вогнищевого, а у інших
підгрупах – вогнищевого характеру. Досить часто відмічається поєднання
ділянок ангіоматозу та склерозу (рис.4.9). В осередках розростання
колагенових волокон відмічаються дрібні ділянки гіалінозу.

Рис. 4.9. Ангіоматоз (а) і склероз (б) парафолікулярної сполучної
тканини. Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 20.
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Характерною особливістю гіпертрофованих глоткових мигдаликів при
ВЕБ-інфікуванні є наявність різного розміру та форми кістозних утворів у
товщі лімфоїдної тканини (рис.4.10.).

Рис. 4.10. Кіста у товщі гіперплазованого глоткового мигдалика.
а – просвіт кісти, б – епітеліальна вистилка кісти, в – лімфоїдний
фолікул мигдалика, г – парафолікулярна тканина мигдалика.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 10.
Їхній діаметр коливається від 745,40 мкм до 1798,88 мкм (в середньому
– 1189,27±1157,44 мкм). Дані утвори за будовою є справжніми кістами.
Внутрішня поверхня їх вистелена, як правило, псевдобагатошаровим
респіраторним епітелієм, який зберігає слизопродукуючу властивість. Це
проявляється наявністю слизистих мас у їхньому просвіті (рис.4.11.). Часто у
товщі слизу візуалізуються групи нейтрофільних лейкоцитів (рис.4.12), що
свідчить також і про розвиток гострої запальної реакції.
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Рис. 4.11. Просвіт кісти заповнений слизистими масами.
а – просвіт кісти,
б – епітеліальна вистилка кісти,
в – лімфоїдна тканина мигдалика.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 40.
Висота епітелію, який вистеляє кісти, достовірно (p<0,05) вища
покривного епітелію (94,25±14,26 мкм). Проте, висота епітеліальної вистилки
кіст є нерівномірною. У ділянках стоншення вона складає 55,30 мкм, у
ділянках потовщення – 106,08 мкм. Зростання висоти епітелію кіст
зумовлено

збільшенням серед його клітинного складу келихоподібних і

високих (проміжних) вставних клітин (рис.4.11.).
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Рис. 4.12. Просвіт кісти заповнений слизом із групами лейкоцитів.
а – слиз у просвіті кісти,
б – нейтрофільні лейкоцити у просвіті кісти,
в – епітеліальна вистилка кісти з ознаками гіперсекреції,
г – лімфоїдна тканина мигдалика.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 40.
Проміжні вставні клітини є перехідними формами від базальних
(коротких вставних клітин чи стовбурових) до війчастих або келихоподібних
клітин. Місцями в такому епітелії спостерігається втрата полярності
розташування

клітин.

Це

зумовлено

значним

збільшенням

розмірів

келихоподібних клітин із розривом цитоплазматичної мембрани та виходом
слизистого

секрету

у

товщу

епітеліального

пласта

з

вторинними

дистрофічними змінами клітин і інтраепітеліальною макрофагальною
інфільтрацією (рис.4.13). Базальна мембрана епітелію в даних ділянках є
звивистою, у ній наявні вогнища фрагментації.
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Рис. 4.13. Дистрофічно-деструктивні зміни стінки кісти, що передують
її розриву.
а – слиз у просвіті кісти,
б – переповнені слизом келихоподібні клітини,
в – дистрофічно-деструктивні зміни епітелію.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 40.
Ймовірно, ці ділянки є місцем локалізації розриву стінки кісти, що
спостерігається в окремих випадках. Розрив відбувається внаслідок
переповнення просвіту кісти слизом. При цьому останній проникає в
оточуючу лімфоїдну тканину та формує несправжні кістозні утвори
(псевдокісти) (рис.4.14.).
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Рис. 4.14. Розрив стінки переповненої слизом кісти.
а – слиз у просвіті кісти,
б – епітеліальна вистилка кісти,
в – ділянка розриву стінки,
г – проникнення слизу в оточуючу лімфоїдну тканину мигдалика.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 20.
Епітелій

частини

кіст

інфільтрований

клітинами

лімфоїдно-

плазмоцитарного ряду, що зумовлює нечіткість межі між епітелієм та
лімфоїдною тканиною аденоїдних вегетацій. У стінці окремих кіст наявні
значні інтраепітеліальні групи лейкоцитів. У цих випадках у клітинному
інфільтраті наявні лімфоїдні елементи, невелика кількість плазмоцитів разом
із невеликою кількістю нейтрофільних лейкоцитів. Спостерігаються вогнища
некрозу

осередків

інтраепітеліальної

інтраепітеліальних абсцесів (рис.4.15).

інфільтрації

за

типом
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Рис. 4.15. Виражена інтраепітеліальна лейкоцитарна інфільтрація у
стінці кісти.
а – просвіт кісти,
б – епітеліальна вистилка кісти,
в – інтраепітеліальні нейтрофільні лейкоцити,
г – лімфоїдна тканина мигдалика.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 20.
Крім того, зустрічаються кісти зі значним накопичення слизистого
секрету у просвіті без порушення цілісності її стінки: у таких випадках
епітелій зазнає вторинної атрофії (від тиску) і його висота в середньому
складає 29,73±5,68 мкм (рис.4.16).
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Рис. 4.16. Переповнена слизом кіста.
а – слиз у просвіті кісти,
б – епітеліальна вистилка кісти з ознаками вторинної атрофії,
в – лімфоїдний фолікул,
г – парафолікулярна тканина,
д – вогнища склерозу,
е – паракістозні судини,
є – крипта мигдалика.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 10.
У епітелії частини кіст і в покривному епітелії візуалізуються клітини з
гіперхромними пікнотичними ядрами та перинуклеарним гало (рис. 4.17,
4.18). Виявлений койлоцитоз епітелію є непрямим доказом вірусної інфекції.
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Рис. 4.17. Койлоцитоз поверхневого респіраторного епітелію.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 40.
Навколо

кіст

у

сполучній

тканині

аденоїдних

вегетацій

спостерігаються ділянки циркулярного розташування колагенових волокон
разом із капілярами та посткапілярними венулами. Судини переважно
розширені та повнокрівні (рис.4.19). Це свідчить, можливо, про формування
сполучнотканинної стінки кістозних утворів.
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Рис. 4.18. Койлоцитоз епітелію кісти.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 40.
Як доказ цього, в одному з досліджуваних випадків нами виявлена
справжня кіста діаметром 5,0 мм. Стінка її представлена щільною сполучною
тканиною з перевагою колагенових волокон. У товщі стінки візуалізується
незначно

виражена

повнокрівними

макрофагальна

судинами.

Вистилка

інфільтрація
даної

з

кісти

поодинокими
складається

з

багатошарового респіраторного епітелію висотою 54,05±4,85 мкм (рис. 4.20).
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Рис. 4.19. Перикістозний ангіоматоз (а) і склероз (б).
в – просвіт кісти.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 20.
Як доказ цього, в одному з досліджуваних випадків нами виявлена
справжня кіста діаметром 5,0 мм. Стінка її представлена щільною сполучною
тканиною з перевагою колагенових волокон. У товщі стінки візуалізується
незначно

виражена

повнокрівними

макрофагальна

судинами.

Вистилка

інфільтрація
даної

з

кісти

поодинокими
складається

з

багатошарового респіраторного епітелію висотою 54,05±4,85 мкм (рис. 4.20).
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Рис. 4.20. Кіста глоткового мигдалика зі сполучнотканинною стінкою.
а – епітеліальна вистилка кісти,
б – сполучнотканинна стінка кісти.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 20.
Таким чином, у гіперплазованих глоткових мигдаликах у ІІІ підгрупі
хворих на ХН спостерігається:
- вогнищева

метаплазія

поверхневого

респіраторного

епітелію

у

багатошаровий плоский незроговілий в 23 (72%) випадках;
- гіперплазія лімфоїдної тканини фолікулів і парафолікулярної тканини;
- кістоутворення з формуванням справжніх кіст і псевдокіст, внаслідок
проникнення слизистого секрету у лімфоїдну тканину в 17 (53.1%)
випадках;
- койлоцитоз поверхневого епітелію й епітелію кіст в 28 (87.3%)
випадках;
- дифузно-вогнищевий склероз, який корелює з ангіоматозом в 21
(65.6%) випадках;
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- поява

поодиноких

інтраепітеліальних

широкопротоплазматичних

лімфоцитів.
Всі ці ознаки вказують на вірусну природу захворювання, важливе
значення ВЕБ як етіологічного чинника виникнення запалення, здатність
вірусу до структурної перебудови уражених тканин.
Патоморфологічно

низькодиференційований

рак

носоглотки

представлений полігональними, іноді веретеноподібними клітинами, які
розміщені переважно компактно у вигляді різного розміру та форми солідних
осередків

(рис.

4.21).

Злегка

відзначаються

ознаки

епітеліального

диференціювання. Межі клітин розмиті, цитоплазма еозинофільна. У частини
клітин цитоплазма та, відповідно, плазмолема практично не розрізняються.
Ядра неправильної круглої чи овальної форми, займають більшу частину
клітини, базофільні, з гетерогенним хроматином, чіткою візуалізацією
збільшених у розмірах ядерець. Відмічається помірна кількість мітозів (рис.
4.22).

Рис. 4.21. Структура носоглоткового раку.
а – полігональні ракові клітини,
б – веретеноподібні ракові клітини,
в – клітинна строма.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 40.
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Рис. 4.22. Мітози у клітинах носоглоткового раку.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 40.
Між клітинами носоглоткового раку знаходиться багатоклітинна
строма, у якій переважають клітинні гематогенні елементи: макрофаги,
лімфоцити, плазматичні клітини (рис. 4.21). Кількість реактивних лімфоїдних
елементів різного ступеню диференціювання може варіювати. В інших
випадках стромальні клітинні елементи проникають у товщу ракових
епітеліальних комплексів, в яких епітеліальні елементи розміщені менш
компактно (рис. 4.23).
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Рис. 4.23. Структура носоглоткового раку.
а – дисоційовані ракові клітини,
б – стромальні лімфоїдні елементи,
в – покривний метаплазований багатошаровий плоский незроговілий
епітелій.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 40.
Кількість сполучнотканинних волокон у стромі невелика. Поряд із цим
виявляються дрібні судини діаметром 33,72±7,53 мкм, які представлені
переважно артеріолами та посткапілярними венулами. В одних випадках
просвіти судин вільні (рис. 4.24 а), в інших – заповнені клітинами крові (рис.
4.24 б). Нами відмічено наявність у просвітах судин великої кількості
нейтрофільних лейкоцитів. Стінка судин гомогенна, еозинофільна, не
потовщена. Ядра ендотеліальних клітин чітко візуалізуються, гомогенні,
помірно базофільні, овальної форми.
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Рис. 4.24 а. Ангіоматоз строми носоглоткового раку.
а – судини, які позбавлені формених елементів крові,
б – стромальні лімфоїдні елементи.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 40.
У товщі носоглоткового раку в окремих випадках візуалізуються
поодинокі залозисті елементи (рис. 4.25),

Рис. 4.24 б. Ангіоматоз строми носоглоткового раку.
а – судини різного калібру,
б – інтраваскулярні нейтрофільні лейкоцити.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 40.
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що, найбільш ймовірно, є залишками крипт носоглоткового мигдалика.
Вистелені вони гіперплазованим респіраторним епітелієм, який зберігає
слизопродукуючу властивість, оскільки у просвітах відмічається незначна
кількість слизу. Зростання висоти епітелію зумовлено збільшенням серед
його клітинного складу келихоподібних і

вставних клітин. Останні, на

відміну від вистилки крипт гіпертрофованих носоглоткових мигдаликів, зі
збільшеними овально-округлими гомогенними ядрами. Серед епітеліоцитів
відмічаються поодинокі лімфоїдні елементи.

Рис. 4.25. Залоза у товщі носоглоткового раку.
а – просвіт залози,
б – проміжні клітини з овальними ядрами,
в – келихоподібні клітини.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 40.
Розростання носоглоткового раку в усіх досліджених випадках вкриті
метаплазованим багатошаровим плоским незроговілим епітелієм висотою від
45,56 до 247,61 мкм (в середньому – 130,9±58,9 мкм). Епітеліоцити з
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широкою еозинофільною цитоплазмою, розташовані переважно компактно.
Ядра клітин збільшені, округлі й овальні, гомогенні, з чіткою візуалізацією
ядерець. У товщі епітеліального пласта візуалізується переважно невелика
кількість лімфоїдних елементів дифузного характеру (рис. 4.26).

Рис. 4.26. Інтраепітеліальна лімфоцитарна інфільтрація покривного
епітелію.
а – інтраепітеліальні лімфоцити,
б – групи ракових клітин,
в – групи лімфоцитів у стромі,
г – плазмоцити у стромі.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 40.
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Збільшення кількості інтраепітеліальних лейкоцитів супроводжується
дискомплексацією епітеліоцитів покривного епітелію (рис. 4.27), іноді надто
вираженою (рис. 4.28а та 4.28б), що призводить до дегенеративних змін і
завуальованості епітеліоцитів на фоні лейкоцитарної інфільтрації.

Рис. 4.27. Дискомплексація епітеліоцитів покривного епітелію.
а – інтраепітеліальні лейкоцити,
б – дискомплексовані епітеліоцити,
в – групи ракових клітин,
г – лімфоїдно-макрофагальні стромальні елементи.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 40.
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Рис. 4.28а. Виражена інтраепітеліальна лейкоцитарна інфільтрація
метаплазованого покривного епітелію з його дегенеративними змінами.
а – інтраепітеліальні лімфоцити,
б – дегенеративно змінені епітеліоцити,
в – групи ракових клітин.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 40.
У

більшості

випадків

епітелій,

що

покриває

розростання

носоглоткового раку, має виражені дифузно-дистрофічні зміни у вигляді
перинуклеарних просвітлень цитоплазми (перинуклеарного гало) з незначно
вираженими пікноформними змінами ядер таких клітин (рис. 4.29).
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Рис. 4.28б. Виражена інтраепітеліальна лейкоцитарна інфільтрація
метаплазованого покривного епітелію з його дегенеративними змінами.
а – інтраепітеліальні лейкоцити,
б – дегенеративно змінені епітеліоцити,
в – клітини носоглоткового раку.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 40.
Нами відмічено часту асоціацію інтраепітеліальної лімфоцитарної
інфільтрації та перинуклеарного гало.

Рис. 4.29. Дистрофічні зміни епітеліоцитів покривного епітелію.
а – койлоцитоз покривного епітелію,
б – інтраепітеліальні лейкоцити.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 40.
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Рис. 4.30. Дистрофічні зміни епітеліоцитів покривного епітелію.
а – койлоцитоз покривного епітелію,
б – паракератоз епітеліоцитів,
в – кератин.
Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ок. 10, об. 40.
В окремих випадках носоглоткового раку поверхневі епітеліоцити
метаплазованого епітелію зменшуються за висотою, ядра витягуються
паралельно пласту епітелію, зазнають пікноформної трансформації. На
повехні таких клітин у поодиноких випадках паракератозу відмічаються
безструктурні еозинофільні маси кератину (рис. 4.30).
При порівнянні та статистичній обробці патоморфологічних змін у
хворих різних груп встановлено, що у хворих з ХН ІІІ підгрупи, в порівнянні
з хворими на ХН І та ІІ підгруп, достовірно частіше виявляються
морфологічні зміни, які було виявлено в патоморфологічному матеріалі
хворих на РН, взятих з місць на межі раку та видимо здорової тканини (таб
4.3):
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Таблиця 4.3
Морфологічні особливості у хворих на ХН в залежності від титру
антитіл до ВЕБ та у хворих РН
Морфологічна

Хворі на ХН І Хворі на ХН ІІ

Хворі на ХН ІІІ Рак носоглотки

ознака

підгрупи

підгрупи

підгрупи

n=6 (100%)

n=20 (100%)

n=32 (100%)

метаплазія

0 (0%)

1 (5.0%)

23 (72%)**

18 (85.7%)

кістоутворення

0 (0%)

2 (10.0%)

17 (53.1%)**

13 (61.9%)

койлоцитоз

1 (16.7%)

5 (25.0%)

28 (87.3%)**

14 (66.7%)

дифузно-

2 (33.3%)

4 (20.0%)

21 (65.6%)**

18 (85.7%)

n=21 (100%)

вогнищевий
склероз
* - достовірна статистична різниця між хворими на ХН 2-ї та 3-ї підгруп

Зокрема, у хворих РН, у гіперплазованих глоткових мигдаликах
спостерігається осередкова метаплазія поверхневого респіраторного епітелію
у багатошаровий плоский незроговілий у 85.7% хворих, що достовірно
частіше в порівнянні із ХН І та ІІ підгруп, але недостовірно в порінянні із ХН
ІІІ підгрупи (таб. 4.4).
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Таблиця 4.4
Метаплазія у хворих на ХН в залежності від титру антитіл до ВЕБ та у
хворих РН (статистична обробка)

Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка - ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р,
односторонній
Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка - ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р,
односторонній
Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка - ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р,
односторонній

Метаплазія
Хворі на ХН І підгрупи
0
0,000%
6
22,222%
6
22,222%
,57143

Рак носоглотки
18
66,667%
3
11,111%
21
77,778%

Сума
18
66,667%
9
33,333%
27

p= ,0003
Хворі на ХН ІІ підгрупи
1
2,439%
19
46,341%
20
48,780%
,65460

Рак носоглотки
18
43,902%
3
7,317%
21
51,220%

Сума
19
46,341%
22
53,659%
41

p= ,0000
Хворі на ХН ІІІ підгрупи
23
43,396%
9
16,981%
32
60,377%
,02616

Рак носоглотки
18
33,962%
3
5,660%
21
39,623%

Сума
41
77,358%
12
22,642%
53

p= ,2016

Кістоутворення з формуванням справжніх кіст і псевдокіст внаслідок
проникнення слизистого секрету у лімфоїдну тканину у хворих РН, у
гіперплазованих глоткових мигдаликах спостерігається у 61.9% хворих, що
достовірно частіше в порівнянні із ХН І та ІІ підгруп, але недостовірно в
порівнянні із ХН ІІІ підгрупи (таб. 4.5).
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Таблиця 4.5
Кістоутворення у хворих на ХН в залежності від титру антитіл до ВЕБ
та у хворих РН (статистична обробка)

Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка - ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р,
односторонній
Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка - ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р,
односторонній
Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка - ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р,
односторонній

Кістоутворення
Хворі на ХН І підгрупи
0
0,000%
6
22,222%
6
22,222%
,26531

Рак носоглотки
13
48,148%
8
29,630%
21
77,778%

Сума
13
48,148%
14
51,852%
27

p= ,0101
Хворі на ХН ІІ підгрупи
2
4,878%
18
43,902%
20
48,780%
,29013

Рак носоглотки
13
31,707%
8
19,512%
21
51,220%

Сума
15
36,585%
26
63,415%
41

p= ,0006
Хворі на ХН ІІІ підгрупи
17
32,075%
15
28,302%
32
60,377%
,00751

Рак носоглотки
13
24,528%
8
15,094%
21
39,623%

Сума
30
56,604%
23
43,396%
53

p= ,3653

Койлоцитоз поверхневого епітелію і епітелію кіст у хворих РН, у
гіперплазованих глоткових мигдаликах спостерігається у 66.7% хворих, що
достовірно частіше в порівнянні із ХН І та ІІ підгруп, але недостовірно в
порінянні із ХН ІІІ підгрупи (таб. 4.6).
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Таблиця 4.6
Койлоцитоз у хворих на ХН в залежності від титру антитіл до ВЕБ та у
хворих РН (статистична обробка)

Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка - ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р,
односторонній

Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка - ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р,
односторонній

Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка - ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р,
односторонній

Койлоцитоз
Хворі на ХН І підгрупи
1
3,704%
5
18,519%
6
22,222%
,17500

Рак носоглотки
14
51,852%
7
25,926%
21
77,778%

Сума
15
55,556%
12
44,444%
27

p= ,0433
Хворі на ХН ІІ
підгрупи
5
12,195%
15
36,585%
20
48,780%
,17444

Рак носоглотки

Сума

14
34,146%
7
17,073%
21
51,220%

19
46,341%
22
53,659%
41

p= ,0085
Хворі на ХН ІІІ
підгрупи
28
52,830%
4
7,547%
32
60,377%
,06313

Рак носоглотки

Сума

14
26,415%
7
13,208%
21
39,623%

42
79,245%
11
20,755%
53

p= ,0702

Дифузно-вогнищевий склероз, який корелює з ангіоматозом у хворих
РН, у гіперплазованих глоткових мигдаликах спостерігається у 85.7% хворих,
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що достовірно частіше в порівнянні із ХН І та ІІ підгруп, але недостовірно в
порінянні із ХН ІІІ підгрупи (таб. 4.7).
Таблиця 4.7
Дифузно-вогнищевий склероз у хворих на ХН в залежності від титру
антитіл до ВЕБ та у хворих РН (статистична обробка)

Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка - ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р,
односторонній
Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка - ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р,
односторонній
Частоти, строка - так
Відсоток від загального
Частоти, строка - ні
Відсоток від загального
Сума по стовпчикам
Відсоток від загального
Фі коефіцієнт
Фішера р,
односторонній

дифузно-вогнищевий склероз
Хворі на ХН І підгрупи
Рак носоглотки
2
18
7,407%
66,667%
4
3
14,815%
11,111%
6
21
22,222%
77,778%
,24694
p= ,0239
Хворі на ХН ІІ підгрупи
4
9,756%
16
39,024%
20
48,780%
,43390

Рак носоглотки
18
43,902%
3
7,317%
21
51,220%

Сума
20
74,074%
7
25,926%
27

Сума
22
53,659%
19
46,341%
41

p= ,0000
Хворі на ХН ІІІ підгрупи
21
39,623%
11
20,755%
32
60,377%
,04967

Рак носоглотки
18
33,962%
3
5,660%
21
39,623%

Сума
39
73,585%
14
26,415%
53

p= ,0943

Отже, виявлені патоморфологічні зміни в гістологічних матеріалах на
межі рак/здорова тканина у хворих РН (метаплазія, кістоутворення,
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койлоцитоз та дифузно-вогнищевий склероз) та порівнюючи дані зміни в
гістологічних матеріалах у хворих із ХН, встановлена достовірно частіша
різниця в порівнянні із ХН І та ІІ підгруп, але недостовірна різниця в
порівнянні із ХН ІІІ підгрупи, що робить групу РН та ХН ІІІ підгрупи
статистично однорідними по даних ознаках. Отже, можна стверджувати що
дані зміни в біопсійному матеріалі є передраковими. До того ж, у 8 хворих на
хронічний назофарингіт із високими титрами антитіл до ВЕБ знайдено
назофарингеальний рак. Дані ознаки можуть вказувати на вірусну природу
захворювання, важливе значення ВЕБ як чинника підтримки запалення,
здатність вірусу до структурної перебудови уражених тканин.
4.4. Резюме
Підсумовуючи серологічні дослідження, потрібно зробити наступні
висновки: рівень інфікованості досліджуваних ВЕБ – є однаково високий як
серед хворих з РН так і хворих на ХН, що в принципі, співпадає з даними
літератури (Ladell K., Dorner M.,2009). Завдяки використанню кількісної
методики визначення імуноглобулінів, вдалося виявити превалювання
високих титрів (≥100 мо/мл) Ig G до VCA та до NA-1 ВЕБ у 90% хворих РН,
а у хворих з недиференційованою формою пухлини, високі титри антитіл
виявлені у 100 % випадків. Це свідчить про високий рівень асоціації даного
морфологічного типу пухлини з вірусом Епштейна-Барр, який складає 67%
від усіх форм РН. Завдяки даному критерію, хворі на ХН у яких титри
антитіл були високими, нами було виділено даних пацієнтів в ІІІ підгрупу,
що складало 29.6% від загальної кількості.
Аналізуючи знайдені симптоми у хворих на РН в анамнезі, характерні
для хронічного назофарингіту асоційованого з ВЕБ-інфекцією, на що вказує
відсутність статистично достовірних відмінностей по більшості симптомів
між групами РН та ІІІ підгрупою РН. Це підтверджує гіпотезу, що у більшої
частини хворих РН, в анамнезі передував ХН. Тому відчуття першіння, комка
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в горлі, симптом постназального затікання, порушення носового дихання,
тривалий субфебрилітет та наявність двох і більше скарг загального
характеру є важливими критеріями ранньої діагностики РН.
При порівнянні та статистичній обробці патоморфологічних змін у
хворих різних груп встановлено, що у пацієнтів ІІІ підгрупи, в порівнянні з
хворими на ХН І та ІІ підгруп, достовірно частіше (р˂0.01) виявляються і
морфологічні зміни, які було виявлено в патоморфологічному матеріалі
хворих РН, взятих з місць на межі раку та видимо здорової тканини. Зокрема,
у ІІІ-й підгрупі, у гіперплазованих глоткових мигдаликах спостерігається
осередкова

метаплазія

поверхневого

респіраторного

епітелію

у

багатошаровий плоский незроговілий (у 72% хворих); кістоутворення з
формуванням справжніх кіст і псевдокіст (у 53,1%), внаслідок проникнення
слизистого секрету у лімфоїдну тканину; койлоцитоз поверхневого епітелію і
епітелію кіст (у 87,3%); дифузно-осередковий склероз, який корелює з
ангіоматозом у 65,6% випадків; поява поодиноких інтраепітеліальних
широко протоплазматичних лімфоцитів. Порівнюючи ІІІ-тю підгрупу хворих
з ХН та групу з РН по даних ознаках, статистичної різниці не виявлено
(р>0.05). А у 8 хворих на хронічний назофарингіт та високими титрами
антитіл до ВЕБ знайдено назофарингеальний рак. Дані ознаки можуть
вказувати на вірусну природу захворювання, важливе значення ВЕБ як
чинника підтримки запалення, здатність вірусу до структурної перебудови
уражених тканин.
Матеріали висвітлені в наступних виданнях:
Статті:
1. Попович В.І. Клінічно-імунологічні можливості своєчасної діагностики
раку носоглотки / В.І. Попович, В.І. Лешак, Н.Ю. Дячун, Л.О.
Жолудєва, В.Р. Романчук, І.С. Цибран, В.М. Ванченко // Буковинський
медичний вісник. – 2012. – Т16, № 3
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2. Попович В.І. Клініко-імунологічні та морфологічні передумови
формування груп ризику на рак носоглотки / В.І. Лешак, В.І. Попович,
М.М. Багрій // Буковинський медичний вісник. – 2015. – Т19, № 3. –
С.129-133
3. Попович В.І. Клініко-лабораторні критерії формування групи изику
хворих на рак носоглотки / В.І. Попович, В.І. Лешак // Журнал вушних,
носових та горлових хвороб. – 2017. – №5. – С.75-81
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РОЗДІЛ 5
КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ ГРУП РИЗИКУ НА РАК НОСОГЛОТКИ

5.1. Принципи формування груп ризику на рак носоглотки
У даному підрозділі будуть детально описані суб’єктивні та об’єктивні
критерії формування групи ризику на РН, перелік діагностичних кроків для
лікаря отоларинголога поліклініки, перелік обов’язкових та додаткових
методів дослідження, показання для скерування хворого на третинний рівень
та проведення біопсії.
Основою для покращення ранньої діагностики РН має стати:
формування груп підвищеного ризику на РН та чіткий алгоритм обстеження
таких пацієнтів. Це, в свою чергу, дозволить виявляти пухлини на І-ІІ стадії
хвороби, незважаючи на часто утруднений огляд носоглотки. Основою для
групи ризику на РН є пацієнти з скаргами на постназальне затікання,
дисфункцію слухової труби, порушення носового дихання, першіння в
глотці, субфебрилітет, шийна лімфаденопатія

тривалого характеру та

наявними високими титрами імуноглобулінів до ВЕБ, тобто пацієнти ІІІ
підгрупи. Для полегшення розуміння принципу формування групи ризику
пропонуємо наступну схему (рис.5.1).
При первинному звертанні хворого до отоларинголога, пацієнти часто не
вказують симптомів, які характерні саме для захворювання носоглотки, тому
при

опитуванні,

потрібно

звертати

увагу

хворого

на

наступний

симптомокомплекс згідно нижче зображеного принципу.
Серед місцевих симптомів у пацієнтів, на фоні великої кількості інших
симптомів, найбільш специфічними треба вважати симптом постназального
затікання, що спостерігався у більшої половини пацієнтів (53.1% випадків) та
симптоми, що характеризують дисфункцію слухової труби (12.5% випадків),
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Місцеві скарги:
-

постназальне затікання
дисфункція слухової труби (закладенсть вуха, знижений
слух)
інші: печія, першіння в глотці, утруднене носове дихання
Тривалий анамнез ≥ 3 роки

Загальні скарги:
-

Тривалий субфебрилітет
Двох з наступних симптомів (загальна слабість, швидка
втомлюваність, розбитість, дратівливість)

Лімфаденопатія по задньому краю кивального м’яза

Гіпертрофія лімфоїдної тканини

Високі серологічні
показники:
-

-

Ig G до VCA p-18
ВЕБ ≥100 мо/мл
та/або
Ig G до NA-1 ВЕБ
≥100 мо/мл

Низькі серологічні
показники:
-

-

Ig G до VCA p-18
ВЕБ ˂100 мо/мл
та/або
Ig G до NA-1 ВЕБ
˂100 мо/мл

Ведення згідно протоколу
лікування хронічного
назофарингіту

Проведення ендоскопії та прицільної біопсії:

Ознаки малігнізації –
ведення згідно протоколу
лікування раку носоглотки

Без ознак малігнізації –
ведення згідно протоколу
лікування хронічного
назофарингіту

Рис.5.1. Критерії формування групи ризику на рак носоглотки
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зокрема

одностороннє

або

двостороннє

відчуття

закладання

вуха,

кондуктивна приглухуватість. Інші симптоми: дискомфорт, першіння глотки,
порушення носового дихання, зустрічались в 78.1% випадків
обстежуваних

з

хронічним

назофарингітом,

не

можуть

серед

вважатись

специфічними, адже часто спостерігаються і при інших захворюваннях
верхніх дихальних шляхів (таб.3.1). Хоча нерідко саме ці скарги змушували
пацієнтів звертатись до лікарів.
При виявленні даної групи симптомів згідно наведеного алгоритму,
переходять до збору скарг загального характеру. Найбільш часто звертають
на себе увагу наступні симптоми: загальна слабість, втомлюваність, знижена
працездатність, розбитість (40.6% випадків). Наявность двох і більше таких
симптомів входять в критерії формування груп ризику на РН.
випадків

обстежуваних

спостерігався

тривалий

21.9%

субфебрилітет,

що

ймовірніше пов’язано з хронічною ВЕБ-інфекцією (таб.3.7).
З анамнезу хвороби виявляли тривалість захворювання, яка у пацієнтів
ІІІ підгрупи складає в середньому 3.2 роки, а у 43% пацієнтів, анамнез скарг
перевищував 5 років.
При

виявленні скарг місцевого та загального характеру з тривалим

анамнезом згідно критеріїв формування групи ризику на РН потрібно
проводити огляд та пальпацію лімфатичних вузлів по задньому краю
кивального м’язу. Дана ознака виявляється в 40.6% випадків (таб.3.11).
При огляді носоглотки, у пацієнтів ІІІ підгрупи було виявлено в 53.1%
випадків

гіперплазія

ГМ

(таб.3.14).

Враховуючи,

що

серед

наших

обстежуваних пацієнти старші 18 років, дана ознака є досить вагомою і має
насторожувати лікаря. При ендоскопічному обстеженні вдалося виділити
декілька форм гіперплазії ГМ. Найбільш часто зустрічалася дольчата форма
гіперплазії.
Враховучи можливість знаходження доклінічного раку носоглотки у
пацієнтів з клінікою хронічного назофарингіту асоційованим з ВЕБ,
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важливим діагностичним критерієм формування групи ризику на РН – є
серологічні методи обстеження. Зокрема, у хворих з встановленим діагнозом
РН з недиференційованою формою пухлини, виявлено імуноглобуліни класу
G до оболонкового VCA p-18 та ядерного NA-1 антигенів ВЕБ у високих
титрах (більше 100 мо/мл, при лабораторній нормі до 20 мо/мл) (таб 4.1.,
рис.4.2). При обстеженні групи хворих на хронічний назофарингіт, в 29.6%
випадків виявлені титри Ig G до VCA p-18 ВЕБ вище 100 мо/мл. Титри Ig G
до NA-1 ВЕБ виявлені в 24% випадках відповідно (рис.4.3).
Таким чином, клініко-лабораторними критеріями формування групи
ризику

РН

є:

симптом

постназального

затікання,

симптоми,

що

характеризують дисфункцію слухової труби, два і більше симптомів
загального характеру в поєднанні з тривалим субфебрилітетом та тривалий
анамнез даних скарг більше 3.2 роки.
При об’єктивному обстеженні важливими клінічними критеріями є:
лімфаденопатія по задньому краю кивального мязу та ознаки гіперплазії
носоглоткового мигдалика.
Важливим лабораторним критерієм формування групи ризику на РН – є
серологічний метод обстеження. Зокрема, виявлення IgG до оболонкового
VCA p-18 та ядерного NA-1 антигенів ВЕБ у високих титрах (більше 100
мо/мл, при лабораторній нормі до 20 мо/мл).
За наявності у хворого вищеперерахованих критеріїв для групи ризику
на рак носоглотки, показано проведення ендоскопічного огляду носоглотки
та, при виявленні місць можливої атипії слизової оболонки або мигдалика,
прицільна біопсія для гістологічного дослідження.
Якщо у хворого гістологічно підтверджується РН, пацієнт скеровується
для подальшого обстеження та лікування, згідно протоколу лікування РН.
Пацієнти без ендоскопічних ознак малігнізації та пацієнти у яких РН не
підтверджено при гістологічному дослідженні, стають на диспансерний
нагляд по місцю проживання в отоларинголога.

137
Доказом ефективності даного алгоритму є факт виявлення малігнізації, у
хворих з клінікою хронічного назофарингіту асоційованим з ВЕБ в біоптаті.
У 8 випадках (7.4% усіх випадків) знайдено рак носоглотки. При детальному
обстеженні даних пацієнтів, лише в чотирьох пацієнтів виявлені «пізні»
клінічні ознаки, включені в діагностичні критерії пухлин носоглотки
(метастази в лімфатичні вузли шиї), що дало б змогу запідозрити РН за інших
умов. У другої половини випадків, дані діагностичні критерії були відсутні, і
без відповідного діагностичного алгоритму, РН ймовірно не був би
діагностований на ранній стадії. Всі випадки РН діагностовано виключно в
ІІІ підгрупі хворих, де ХН з високими титрами IgG до ВЕБ (8 із 32 або 25%).
Отже, основні критерії, що формують групу ризику на РН є: скарги на
постназальне затікання, порушення слуху, порушення носового дихання,
першіння в глотці, субфебрилітет, що тривають не менше трьох років, шийна
лімфаденопатія та високі титри IgG до оболонкового VCA p-18 та ядерного
NA-1 антигенів до ВЕБ.

5.2. Раннє виявлення раку носоглотки в Закарпатській та ІваноФранківській областях.
У даному підрозділі проведено вивчення епідеміологічних показників
захворюваності

на

РН

за

даними

госпітального

канцер-реєстру

в

Закарпатській та Івано-Франківській областях протягом останніх 15 років.
Вивчалась: захворюваність як в цілому, так і в динаміці; захворюваність в
гендерному співвідношенні та в віковокому аспекті; показники своєчасної
діагностики та морфологічний тип пухлини. Результати порівнювались до і
після впровадження в практику алгоритму формування груп ризику на РН.
Згідно даних госпітального канцер-реєстру, на Закарпатті в період з
2000 по 2014 рр. виявлено 183 хворих на злоякісні новоутворення
носоглотки. За аналогічний паріод на Прикарпатті – виявлено 199 хворих.
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Дані області є майже рівними по населенню (станом на 2014 рік 1257 тис.
осіб на Закарпатті та 1382 тис. осіб на Прикарпатті відповідно), що робить їх
статистично порівнюваними. В гендерному співвідношенні, чоловіки
переважали жінок в співвідношенні 2:1 (рис.5.2.), що погоджується з даними
літератури. Для чоловіків характерна двопікова захворюваність на РН в віці
до 25 років та після 45 років. На чоловіків старше 40 років припадає 82%
хворих. Серед жінок, найбільш критичним віком є вік 31-60 рр., в цьому
віковому проміжку знаходяться 79.5% хворих. Після 60 років у жінок
спостерігається різке зниження захворюваності на дану патологію.

Рис.5.2. Захворювання на рак носоглотки залежно від статі.
При вивченні динаміки захворюваності на рак носоглотки за останні 15
років, виконано порівняння даного показника в період 2010-2014 рр. з
аналогічним періодом 10 років тому – 2000-2004рр.(рис.5.3). Приріст
захворюваності складає 33.3%.
При розподілі цих хворих за стадіями РН, отримано наступні
результати: в І ст. виявлено – 1 хворий (0.5% випадків) , в ІІ ст. – 21 хворий
(11.5% випадків), в ІІІ ст. – 106 хворих (57.9% випадків) і в ІV cт. – 54 хворих
(29.5% випадків) відповідно.

139

Рис.5.3. Динаміка захворювання на рак носоглотки
в популяції з 2000 по 2014рр.
Як видно з наведених даних (рис.5.4.), 87.4% випадків виявлено на
пізніх стадіях (ІІІ-ІVст.), що вказує на низьку ранню діагностику хвороби.
Якщо порівняти аналогічні показники за період 2010-2014рр. з періодом
2000-2004рр., бачимо, що зростання захворюваності є істинним, адже
кількість хворих зросла незалежно від стадії пухлинного процесу (рис.5.4.).

Рис. 5.4. Розподіл хворих по стадіях за період 2000-2004рр та 20102014рр на Закарпатті.
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Хоча частка хворих в І-ІІ стадії зросла на 6.2%, ефективність ранньої
діагностики надалі залишається в незадовільному стані (83.8% хворих ІІІ-ІV
стадії за період 2010-2014рр).
У осіб обох статей за морфологічним типом пухлини переважали
недиференційовані раки (таб.5.1.). У чоловіків цей показник становив –
56.1%, а у жінок, ця перевага була ще більш вираженою і становила 67.7%
від усіх випадків
Таблиця 5.1
Морфологічний тип пухлин носоглотки

Плоскоклітинний

Чоловіки

жінки

Всього

52 (42.9%)

20 (32.2%)

72 (38%)

68 (56.1%)

42 (67.7%)

110 (59.5%)

1 (0,8%)

0 (0%)

1 (0.5%)

n=121 (66.1%)

n=62 (33.9%)

n=183 (100%)

рак
Недиференційовані
раки
Карцинома,
аденокарцинома
Всього

З 2010 року було впроваджена методика активного виявлення РН серед
пацієнтів з групи ризику в Івано-Франківській області, завдяки чому
досягнуті позитивні результати.
Для

визначення

захворюваність,

ефективності

статево-віковий

такого

склад,

підходу

морфологія

порівнювались
та

показники

ефективності ранньої діагностики РН згідно даних канцер-реєстру ІваноФранківської та Закарпатської областей в періоди до та після впровадження
даного алгоритму. Так, на Закарпатті в період з 2000 по 2004 рр
захворюваність становила 0.7 випадків на 100000 населення, а в ІваноФранківській області в два рази вища – 1.4 випадки на 100000 населення. В
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період 2010-2014рр. на Закарпатті захворюваність зросла до 1.1 випадки на
100000 населення. А захворюваність на Прикарпатті зросла до 3.3 випадка
на 100000 населення. Захворюваність в обох регіонах зросла більш ніж у 1.5
рази (рис.5.3).
Хворі із РН у

гендерному співвідношенні та віковому складі були

статистично однорідними в даних періодах. Зокрема, співвідношення між
чоловіками та жінками складало 2:1. Переважний вік: серед чоловіків, це
особи старше 40 років 82% хворих, серед жінок переважний вік 31-60 рр, що
складає 79.5%. Після 60 років у жінок відмічено зниження захворюваності на
дану патологію. В особ обох статей за морфологічним типом пухлини
превалювв недиференційований рак (асоційований з ВЕБ-інфекцією) – дві
третини випадків 63.5%. У чоловіків цей показник становив – 57%, а у жінок,
ця перевага була більш вираженою і становила більше 70%.
Щодо показників ефективності ранньої діагностики, то на Закарпатті в
період з 2000 по 2004 рр. рак носоглотки на І-ІІ стадії виявлено всього в
7.5%, в період з 2010 р. дещо зросли, але залишаються в незадовільному стані
і становлять відповідно 13%. В Івано-Франківській області дані показники
зросли більш вагомо, так в 2000 – 2004 рр. у пацієнтів з вперше встановленим
діагнозом, рак носогло-тки І-ІІ стадії виявлений у 8% хворих, а з 2010 рр.
завдяки впровадженню системи активного виявлення, рак носоглотки І-ІІ
стадії встановлено уже 25% хворих (рис.5.5.)
Покращення показників ранньої діагностики в Івано-Франківській
області відбулося, як видно з діаграми, за рахунок зменшення частки
пацієнтів з ІІІ стадією та прямо пов'язано з ефективністю запропонованого
алгоритму.
Натомість частка пацієнтів з ІV стадією процесу, майже не змінилась.
Що ймовірніше пов’язано, не так з можливостями ранньої діагностики РН, як
з низкою факторів, повязаних з самим пацієнтом. Зокрема, пізнє первинне
звернення за медичною допомогою.
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Рис.5.5. Виявлення хворих на рак носоглотки залежно від стадії
захворювання за період 2000-2004рр. та 2010-2014рр у Івано-Франківській
області.
Отже, тенденція до зростання захворюваності на РН в обох регіонах
спостерігається рівномірно, але впровадження системи формування груп
підвищеного ризику для РН в Івано-Франківській області демонструє свою
ефективність на практиці і дозволило значно покращити показники ранньої
діагностики з 8% до 25 % відповідно. Натомість, на Закарпатті, де дана
система не застосовувалась, показники ранньої діагностики зросли значно
менше з 7.5% до 13% .

5.3.

Резюме

Отже, підсумовючи даний підрозділ, виділено наступні суб’єктивні та
об’єктивні критерії формування групи ризику для РН. Зокрема, серед
місцевих симптомів у даних пацієнтів, на фоні великої кількості інших
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симптомів, найбільш специфічними треба вважати симптом постназального
затікання, що спостерігався у більшої половини пацієнтів (53.1% випадків) та
симптоми, що характеризують дисфункцію слухової труби (12.5% випадків),
зокрема відчуття закладання вуха, кондуктивна приглухуватість. Серед скарг
загального характеру, найбільш специфічними є

наступні симптоми:

загальна слабість, втомлюваність, знижена працездатність, розбитість (40.6%
випадків). Ми вважаємо що, наявность двох і більше таких
входять в критерії формування груп ризику на РН.

симптомів

В 21.9% випадків

обстежуваних спостерігався тривалий субфебрилітет. З анамнезу хвороби
виявляємо тривалість захворювання, яка у пацієнтів з групи ризику складає в
середньому 3.2 роки. Серед об’єктивних критеріїв є: виявлення збільшених,
часто болючих при пальпації лімфатичних вузлів по задньому краю
кивального м’язу (дана ознака виявляється в 40.6% випадків) та гіперплазія
ГМ (у більшої половини обстежуваних).
Серологічним критерієм формування групи ризику на РН є виявлення
імуноглобулінів класу G до оболонкового VCA p-18 та ядерного NA-1
антигенів ВЕБ у високих титрах (більше 100 мо/мл), що спостерігається в
100% випадків у хворих з недиференційованим РН. При виявленні
вищеперерахованих критеріїв формування групи ризику на РН,

показано

скерування хворого на третинний рівень до отоларинголога та проведення
біопсії тканин носоглотки.
При аналізі захворюваності на РН в Івано-Франківській та Закарпатській
областях, завдяки впровадженню методики активного виявлення РН серед
пацієнтів з групи ризику в Івано-Франківській області з 2010 року, отримано
покращення показників ранньої діагностики даної патології. Зокрема, на
Закарпатті, де дана система не працює, в період з 2000 по 2004 рр. рак
носоглотки на І-ІІ стадії виявлено всього в 7.5%, в період з 2010 р. дещо
зросли, але залишаються в незадовільному стані і становлять відповідно 13%.
В Івано-Франківській області дані показники зросли більш вагомо, так в 2000
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– 2004 рр. у пацієнтів з вперше встановленим діагнозом, рак носоглотки І-ІІ
стадії виявлено у 8% хворих, а з 2010 рр., завдяки впровадженню системи
активного виявлення, рак носоглотки І-ІІ стадії встановлено уже 25% хворих.
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Злоякісні новоутворення носоглотки займають перше місце серед
пухлин глотки і складають за даними різних авторів від 0.4% до 3% усіх
онкозахворювань. Розповсюдженість РН

залежить від територіального

розміщення, расової ознаки, факторів навколишнього середовища

та

генетичних факторів.
За останнє десятиліття відзначається зростання захворюваності РН,
майже у 1.5 рази, а проблема своєчасної діагностики залишається
актуальною, адже на сьогоднішній день у 85-90% випадків хвороба
діагностується на задавнених (III-IV) стадіях процесу [1,7,59,63].
Традиційно для діагностики раку носоглотки виділені три групи
симптомів [1,7,59]:
- перша група – симптоми, зумовлені наявністю пухлини носоглотки,
- друга група – симптоми, які пов’язані з пухлинною інфільтрацією
оточуючих носоглотку анатомічних зон
- третя – наявністю метастатичного ураження.
Жоден із даних симптомів не може вважатись раннім, що створює
об’єктивні умови для пізньої діагностики раку носоглотки. На ранніх етапах
РН клінічно схожий із запальними захворюваннями носоглотки або
маскується ними. На додаток, у літературі не описані захворювання, які б
вважалися передраковими для цієї ділянки, чітко не виділено групи ризику на
РН. Отже, не ведеться диспансерне спостереження та лікування, яке б
передбачало профілактичний характер даного захворювання.
Високий відсоток діагностичних помилок при обстеженні носоглотки,
які виникають при використанні традиційних методик, зумовлений анотомотопографічними особливостями, що затруднють повноцінний огляд. Так, за
повідомленням Н.В.Белоусова та ін.. 2000, РН можна запідозрити на ранніх
стадіях при задній риноскопії та пальцевому обстеженні лише в 50%
випадків, за даними рентгенологічного обстеження в 52%, і лише

146
фіброепіфарингоскопія дозволяє діагностувати хворобу в 94.6% випадків.
Цінність фіброепіфарингоскопії зростає при використанні прицільної біопсії,
що дозволяє покращити гістологічну та цитологічну діагностику та
попереджує потребу повторної біопсії.
Велику

увагу

дослідники

приділяють

вивченню

зв’язку

між

недиференційованою формою РН та герпес вірусом IV-типу – вірусом
Епштейна-Барр (ВЕБ), через його тропність до лімфоїдної тканини та високу
онкогенність. Носоглотковий мигдалик, як частина імунної системи, є не
тільки місцем первинного контакту з інфекцією, але і місцем постійної
персистенції

вірусу.

Первинне

інфікування

ВЕБ

супроводжується

продукцією гуморальних антитіл до раннього антигену (EA –early antigen),
оболонкового антигену (VCA –virus capsid antigen) та ядерного антигену
(NA-nuclear antigen).

Антитіла до раннього антигену зникають , тоді як

антитіла, зокрема IgG, до VCA та до NA можуть залишатися в крові тривалий
час. У вірусоносіїв, або при переході хвороби в хронічну форму, підвищені
серологічні показники можуть знаходити протягом всього життя, а кількість
антитіл прямо залежить від стадії захворювання.

При деяких пухлинних

захворюваннях, зокрема при РН, титри антитіл до антигенів ВЕБ значно
підвищуються. В більшості випадків підвищення титрів антитіл до ВЕБ
зумовлене зниженням контролю над рівнем розмноження вірусу клітинним
імунітетом. В даному випадку, виникають симптоми хронічної вірусної
інфекції. Хронічна ВЕБ інфекція характеризується тривалим рецидивуючим
перебігом. Пацієнтів турбують слабкість, пітливість, нерідко - болі в м'язах і
суглобах,

утруднене

носове

дихання,

дискомфорт

у

горлі,

раніше

нехарактерні для даного хворого, головні болі, емоційна лабільність,
депресивні

розлади.

температура, збільшення

Часто

спостерігаються

задньошийних

лімфовузлів.

симптоматика має хвилеподібний характер. У

субфебрильна
Нерідко

ця

нормальних умовах титр

антитіл до VCA та NA ВЕБ не перевищує 20 мо/мл. У вірусоносіїв титр
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даних антитіл не перевищує 100 мо/мл, а при їх наростанні, з’являються
клінічні прояви хвороби.
При недиференційованому РН виникає значне підвищення титрів
вказаних антитіл до ВЕБ, що перевищує 100 мо/мл, з поступовим їх
наростанням по мірі прогресування хвороби [65,66,78].
подальших

досліджень

імуноглобулінів
ефективності

до

продемонстровано,

ВЕБ

лікування

можна
раку

що

використовувати

носоглотки,

В результаті

визначення
для

причому

рівня

моніторингу

існує

прямий

кореляційний зв'язок між ступенем регресії пухлин і титром імуноглобулінів.
Ряд дослідників рекомендує досліджувати рівень імуноглобулінів в
динамічному контролі, після радикального лікування пухлини, з метою
ранньої діагностики рецидиву [87,89].
Ефективність ранньої діагностики злоякісних новоутворень інших
локалізацій, зокрема гортані, зумовлено виділенням груп ризику хвороби, їх
прицільного обстеження та дозволяє проводити динамічне спостереження.
Існуючі на сьогодні онкомаркери до плоскоклітинного раку, мають низьку
специфічність для РН, адже при цій локалізації в 60-70% випадків
морфологічно діагностуються недиференційовані форми.
Враховуючи факт наявності високих титрів імуноглобулінів до вірусу
Епштейна-Барр у більшості хворих на РН та тропність ВЕБ до лімфоїдної
тканини з можливістю персистувати

в носоглотковому мигдалику, було

висунуто припущення про можливість використання цієї закономірності у
хворих на хронічний назофарингіт в поєднанні з високими титрами IgG до
ВЕБ, для формування груп ризику на РН. Розробка діагностичних критеріїв
таких пацієнтів стоїть в основі покращення ранньої діагностики РН.
Для вирішення питання покращення ранньої діагностики РН в
дисертаційній

роботі

була

поставлена

наступна

мета:

підвищення

ефективності ранньої діагностики раку носоглотки шляхом розробки
критеріїв формування груп ризику.
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Щоб досягти поставленої мети, сформульовані наступні завдання:
1. Вивчити клініко-ендоскопічні особливості перебігу раку носоглотки та
хронічного назофарингіту у дорослих
2. Дослідити особливості серологічних показників у хворих на хронічний
назофарингіт та рак носоглотки.
3. Вивчити морфологічні особливості тканин носоглотки у хворих на
хронічний назофарингіт та рак носоглотки.
4. Провести порівняльну оцінку клініко-ендоскопічних, серологічних та
морфологічних особливостей у хворих на хронічний назофарингіт, рак
носоглотки та визначити критерії формування груп ризику на рак
носоглотки.
5. Оцінити ефективність впровадження формування груп ризику на рак
носоглотки.
Основою дослідження були 108 хворих з хронічним назофарингітом та
30 пацієнтів з встановленим діагнозом раку носоглотки. Пацієнти з
хронічним назофарингітом були розділені на три підгрупи, залежно від їх
рівня. Даний розподіл пацієнтів виконаний з метою виявлення особливостей
перебігу хвороби в залежності від рівня активності ВЕБ інфекції. Так, до I
підгрупи

включено 22 хворих із хронічним назофарингітом у яких

серологічні показники до ВЕБ не перевищували лабораторну норму. У ІІ
підгрупу

включено

відповідно

54

хворих

з

симптомокомплексом

характерним для ХН, та у яких був виявлений підвищений титр Ig G до VCA
та до NA ВЕБ в межах 20-100 мо/мл. ІІІ підгрупу складали 32 хворих на
хронічний назофарингіт з високими титрами імуноглобулінів Ig G до ВЕБ (Ig
G до VCA та до NA ВЕБ вище 100 мо/мл). При детальному аналізі
суб’єктивних

та

об’єктивних

клінічних

проявів,

серологічних

та

морфологічних ознак хронічного назофарингіту, в порівнянні з групою
хворих на рак носоглотки вдалося виділити ряд особливостей, що дозволяє
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створити критерії формування групи ризику на РН та відповідні діагностичні
кроки.
В процесі дослідження вирізнялися пацієнти

ІІІ підгрупи з ХН та

високими титрами IgG до ВЕБ (≥100 мо/мл), у яких достовірно частіше
виявлялися клініко-серологічні ознаки, які були характерні для групи з РН в
порівнянні з І-ІІ групами хворих із ХН, де титри антитіл були меншими або
нормальними.

Зокрема, серед суб’єктивних клінічних проявів потрібно

виділити симптом постназального затікання, що значно частіше зустрічається
у хворих на хронічний назофарингіт з високими титрами IgG до ВЕБ. Інші
місцеві симптоми, зустрічаються майже однаково в усіх підгрупах і не
корелюють в залежності від рівня антитіл до ВЕБ.
Слід також підкреслити наявність великої кількості хворих із ХН ІІІ
підгрупи, у яких виявлено два і більше симптомів загального характеру. В
анамнезі, у хворих із РН в доклінічному періоді, тобто до появи ознак
пухлинного процесу, більша половина пацієнтів відмічала симптомокомлекс
характерний для ХН, а у 26.7% випадків в них виявлені скарги загального
характеру. Тому загальна слабість, втомлюваність, знижена працездатність,
розбитість, що

складає 40.6% випадків в ІІІ підгрупі – є важливим

діагностичним критерієм. До того ж, частота загострень хвороби в цих
пацієнтів є майже в два рази вищою. Лімфаденопатія шийних лімфовузлів в
ІІІ підгрупі знайдена у 40.6% випадків, значно нижчий цей показник у І та ІІ
підгрупах ( 9% та 7.4% відповідно). З анамнезу хвороби обстежуваних, також
виявлено більш тривалий перебіх хвороби в пацієнтів ІІІ підгрупи.
При передній риноскопії майже в усіх пацієнтів виявлена гіперемія та
набряк слизової носа. У половини з них спостерігались слизові або слизовогнійні виділення. Далі проводити огляд носоглотки, при якій у пацієнтів з
ХН з високими титрами IgG до ВЕБ було достовірно частіше виявлено
гіперплазію ГМ, що складала 53.1% випадків. Враховуючи, що серед наших
обстежуваних пацієнти старші 18 років, дана ознака є досить вагомою і має
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насторожувати лікаря. Майже у всіх пацієнтів з ХН виявлено гіперемію
слизової оболонки та патологічні виділення. В І та ІІ підгрупі переважали
виділення слизового характеру в 36.4% та 31.7% спостережень. Натомість, в
ІІІ підгрупі переважали слизово-гнійні виділення 37.5%.
Враховучи факт асоціації РН з ВЕБ, важливим діагностичним критерієм
формування групи ризику – є серологічні методи обстеження. Зокрема, у
хворих з встановленим діагнозом РН з недиференційованою формою
пухлини, виявлено імуноглобуліни класу G до оболонкового VCA p-18 та
ядерного NA-1 антигенів ВЕБ у високих титрах (більше 100 мо/мл, при
лабораторній нормі до 20 мо/мл) майже в 100%, що узгоджується з даними
літератури [62]. Саме IgG до даного вірусу використовується для скринінгу
та моніторингу РН в ендемічних регіонах, та прямопропорційно залежить від
стадії хвороби [62,78,101]. При обстеженні групи хворих на хронічний
назофарингіт, в 29.6% випадків виявлені титри Ig G до VCA p-18 ВЕБ вище
100 мо/мл. Титри Ig G до NA-1 ВЕБ вище 100 мо/мл, виявлені в 24%
випадках відповідно, що свідчить про високу асоціацію даного вірусу з
лімфоїдною тканиною носоглотки (Arnold C,2016).
Провівши аналіз патоморфологічного матеріалу у наших хворих,
виявлені ознаки у пацієнтів ІІІ підгрупи з ХН, які були також знайдені в
патоморфологічному матеріалі хворих із РН в місцях де раку не було. Дані
ознаки спостерігаються значно рідше у хворих із ХН з титрами антитіл до
ВЕБ, які відповідають нормі та з титрами даних антитіл в межах 20-100
мо/мл, що ймовірно, можна пояснити відсутністю онкогенного впливу даним
вірусом. Зокрема, у гіперплазованих глоткових мигдаликах спостерігалася
вогнищева

метаплазія

поверхневого

респіраторного

епітелію

у

багатошаровий плоский незроговілий; гіперплазія лімфоїдної тканини
фолікулів і парафолікулярної тканини; кістоутворення з формуванням
справжніх кіст і псевдокіст, внаслідок проникнення слизистого секрету у
лімфоїдну тканину; койлоцитоз поверхневого епітелію і епітелію кіст;
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дифузно-вогнищевий

склероз,

який

корелює

з

ангіоматозом;

поява

поодиноких інтраепітеліальних широкопротоплазматичних лімфоцитів. Дані
ознаки вказують на вірусну природу захворювання, важливе значення ВЕБ як
чинника підтримки запалення, здатність вірусу до структурної перебудови
уражених тканин.
Аналізуючи

структурні

зміни

гіперплазованних

носоглоткових

мигдаликів, можна виділити передракові патологічні стани для раку
носоглотки:

плоскоклітинна

метаплазія,

кістоутворення,

койлоцитоз

покривного епітелію, дифузно-вогнищевий склероз, який корелює з
ангіоматозом у гіперплазованих носоглоткових мигдаликах.
Підсумовуючи

клініко-лабораторні

та

морфологічні

особливості

перебігу хронічного назофарингіту у дорослих, потрібно виділити пацієнтів
третьої підгрупи з високими титрами імуноглобулінів до ВЕБ. Адже у даних
хворих виявлено достовірна різниця ознак в порівнянні з пацієнтами на ХН в
яких титри антитіл до ВЕБ були до 100 мо/мл, натомість не виявлена
достовірна різниця ознак з групою із РН, що робить цю підгрупу статистично
схожу за доклінічними ознаками в хворих РН. Отже, пацієнти третьої
підгрупи формують групу ризику на РН та на її основі сформульовані
відповідні критерії включення.
Для кращої наочності та ефективності формування групи ризику
пропонуємо користуватись наступною схемою (рис.5.1).
При первинному звертанні хворого до отоларинголога, пацієнти часто не
вказують симптомів, характерних саме для захворювання носоглотки, тому
при

опитуванні,

потрібно

звернути

увагу

хворого

на

наступний

симптомокомплекс згідно вище зображеної схеми.
Таким чином, клініко-лабораторними критеріями формування групи
ризику

РН

є:

симптом

постназального

затікання,

симптоми,

що

характеризують дисфункцію слухової труби, два і більше симптомів
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загального характеру в поєднанні з тривалим субфебрилітетом та тривалий
анамнез даних скарг більше 3.2 роки.
Місцеві скарги:
-

постназальне затікання
дисфункція слухової труби (закладенсть вуха, знижений
слух)
інші: печія, першіння в глотці, утруднене носове дихання
Тривалий анамнез ≥ 3 роки

Загальні скарги:
-

Тривалий субфебрилітет
Двох з наступних симптомів (загальна слабість, швидка
втомлюваність, розбитість, дратівливість)

Лімфаденопатія по задньому краю кивального м’яза

Гіпертрофія лімфоїдної тканини

Високі серологічні
показники:
-

-

Ig G до VCA p-18
ВЕБ ≥100 мо/мл
та/або
Ig G до NA-1 ВЕБ
≥100 мо/мл

Низькі серологічні
показники:
-

-

Ig G до VCA p-18
ВЕБ ˂100 мо/мл
та/або
Ig G до NA-1 ВЕБ
˂100 мо/мл

Ведення згідно протоколу
лікування хронічного
назофарингіту

Проведення ендоскопії та прицільної біопсії:

Ознаки малігнізації –
ведення згідно протоколу
лікування раку носоглотки

Без ознак малігнізації –
ведення згідно протоколу
лікування хронічного
назофарингіту

Рис.5.1. Критерії формування групи ризику на рак носоглотки
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При об’єктивному обстеженні важливими клінічними критеріями є:
лімфаденопатія по задньому краю кивального мязу, ознаки запалення тканин
носоглотки

та

гіперплазії

носоглоткового

мигдалика.

Важливим

лабораторним критерієм формування групи ризику на РН – є серологічний
метод обстеження. Зокрема, виявлення IgG до оболонкового VCA p-18 та
ядерного NA-1 антигенів ВЕБ в високих титрах (більше 100 мо/мл, при
лабораторній нормі до 20 мо/мл).
За наявності в хворого вищеперерахованих критеріїв з групи ризику на
рак носоглотки, показано проведення ендоскопічного огляду носоглотки, та
при виявленні місць можливої атипії слизової або мигдалика, повинна
проводитися прицільна біопсія для гістологічного дослідження.
Якщо у хворого гістологічно підтверджується РН, пацієнт скеровується
для подальшого обстеження та лікування, згідно протоколу лікування РН.
Пацієнтів без ендоскопічних ознак малігнізації та пацієнтів у яких РН не
підтверджено при гістологічному дослідженні, беруть під диспансерне
спостереження.
Доказом ефективності даного алгоритму є факт виявлення малігнізації, у
хворих з клінікою хронічного назофарингіту асоційованим з ВЕБ у
біопсійному матеріалі. Зокрема, у 8 випадках (7.4% усіх випадків) знайдено
рак носоглоткового типу. При детальному обстеженні даних пацієнтів, лише
в чотирьох пацієнтів виявлені «пізні» клінічні ознаки, включені в
діагностичні критерії пухлин носоглотки (метастази в лімфатичні вузли шиї),
що дало б змогу запідозрити РН за інших умов. У другої половини випадків,
дані діагностичні критерії були відсутні, і без відповідного діагностичного
алгоритму, РН ймовірно не був би діагностований на ранній стадії. Всі
випадки РН діагностовано виключно в ІІІ підгрупі хворих, де ХН з високими
титрами IgG до ВЕБ (8 із 32 або 25%). У половини наших випадків раку,
пухлина діагностована на ранніх І-ІІ стадіях процесу, що демонструє
ефективність діагностичного алгоритму на показники ранньої діагностики
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Завдяки впровадженню методики активного виявлення РН серед
пацієнтів з групи ризику в Івано-Франківській області з 2010 року, отримано
покращення показників ранньої діагностики даної патології. Зокрема, на
Закарпатті, де дана система не працює, в період з 2000 по 2004 рр. рак
носоглотки на І-ІІ стадії виявлено всього в 7.5%, в період з 2010 р. дещо
зросли, але залишаються в незадовільному стані і становлять відповідно 13%.
В Івано-Франківській області дані показники зросли більш вагомо, так в 2000
– 2004 рр. у пацієнтів з вперше встановленим діагнозом, рак носогло-тки І-ІІ
стадії виявлений у 8% хворих, а з 2010 рр. завдяки впровадженню системи
активного виявлення, рак носоглотки І-ІІ стадії встановлено уже 25% хворих.
Незважаючи

на

тенденцію

зростання

захворюваності

на

РН,

впровадження системи формування груп ризику для РН дозволяє значно
покращити показники ранньої діагностики.
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ВИСНОВКИ
Проблема діагностики РН залишається актуальною і по сьогодні, адже в
70-90% випадків РН діагностується на III-IV стадіях. Тому пошук нових
способів

ранньої

діагностики

РН

є

перспективний

для

сучасної

отоларингології та онкології.
1. У хворих на ХН з високими титрами IgG до ВЕБ та хворих на РН в
порівнянні з хворими на ХН з низькими титрами антитіл достовірно
частіше виявляються симптом постназального затікання, дисфункція
слухової труби (р<0.05), тривалий субфебрилітет, лімфаденопатія
задньошийної

групи

лімфатичних

вузлів

(р<0.01),

гіпертрофія

носоглоткового мигдалика (р<0.01) з ознаками структурної перебудови
тканин.
2. Високі титри IgG (≥100 мо/мл) до VCA p-18 та NA-1 антигенів ВЕБ
асоціюються з недиференційованим РН в 100% випадків та в 29.7% з
ХН. В 50% хворих на ХН виявлені низькі титри даних антигенів, а в
20.4% вони були відсутні.
3. Визначена

частота

патоморфологічних

змін

біоптату

тканин

носоглотки у хворих на ХН ІІІ підгрупи та на РН (в місцях де раку не
було) зустрічається достовірно частіше ніж у хворих на ХН ІІ та І
підгруп: метаплазія виявлена в 85.7% та 72%, проти 5% та 0%
відповідно; кістоутворення в 61.9% та 53.1%, проти 10% та 0%
відповідно; койлоцитоз в 66.7% та 87,3%, проти 25% та 16.7%
відповідно; дифузно-вогнищевий склероз в 85.7% та 64.5%, проти 20%
та 33.3% випадків відповідно.
4. ХН асоціюється з високими титрами IgG (≥100 мо/мл) до VCA p-18 та
NA-1 антигенів ВЕБ в ІІІ підгрупі, морфологічними змінами які
характерні для РН та високою частотою виявлення раку в цій підгрупі
(25% випадків).
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5. Критеріями формування груп ризику на РН є: постназальне затікання,
дисфункція слухової труби, дві і більше скарги загального характеру,
тривалий субфебрилітет, анамнез захворювання три і більше років,
лімфаденопатія по задньому краю кивального м’яза, гіпертрофія
тканин носоглотки та високі титри ІgG (≥100 мо/мл) до VCA p-18 та
NA-1 антигенів ВЕБ
6. Впровадження критеріїв формування груп ризику на РН, покращило
показники ранньої діагностики РН за даними госпітального канцерреєстру Івано-Франківської області на 16.3%
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

5. При виявленні у дорослих пацієнтів симптомів характерних для груп
ризику на рак носоглотки: постназального затікання, порушення
носового дихання, тривалого субфебрилітету, збільшення шийних
лімфатичних вузлів позаду грудинно-ключично-сосцевидного м’язу з
тривалим перебігом, слід скеровувати до отоларинголога

для

подальшого обстеження
6. У пацієнтів, з наявністю критеріїв формування групи ризику на РН,
показано проводити серологічні обстеження, зокрема визначення IgG
до капсидного та нуклеарного антигенів вірусу Епштейна-Барр
7. Пацієнтів, в яких виявлені клінічні критерії характерні для групи
ризику на РН та визначені високі титри (більше 100 мо/мл) IgG до
капсидного та/або нуклеарного антигенів вірусу Епштейна-Барр,
потрібно проведення ендоскопічного обстеження носоглотки та
прицільної біопсії.
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