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Ларингофарингеальний рефлюкс (ЛФР) – патологічний стан організму, під
час якого відбувається регургітація та вплив шлункового рефлюктата на
позастравохідні структури. ЛФР є синдромом, який пов'язаний з сукупністю
симптомів, які включають в себе: захриплість, хронічний кашель, дисфагію, і інші
скарги.

Термін

«ларингофарингеальний

рефлюкс»

описує

анатомічне

розташування захворювання, а також його причину. Цей термін був прийнятий
Американською Академією Отоларингології – хірургії голови та шиї в 2002 році і
в даний час є загальноприйнятим.
Пошкоджуючі властивості рефлюктата проявляються, перш за все, в дії
соляної кислоти і пепсину на слизову оболонку стравоходу, глотки і гортані. Це є
ключовою відмінністю від гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ), при
якій патологічні зміни обмежуються стравоходом на всій його довжині.
Ларингофарингеальний рефлюкс є однією з причин виникнення поліпів і
гранульом гортані. Також висувається гіпотеза що ларингофарингеальний
рефлюкс є одним з причинних факторів ризику розвитку раку гортані.
Плоскоклітинні карциноми голови та шиї, включаючи рак гортані,
посідають шосте місце за розповсюдженістю за даними світової статистики
розвинутих країн. Незважаючи на покращення локального контролю та
виживання з використанням комбінованої хіміотераії, локальні рецидиви
реєструється у ≈ 30–40% пацієнтів, а в 20–30% випадків виникає метастазування.
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У сучасній медичній літературі обмежена кількість відомостей про
оцінювання взаємозв'язку ларингофарингеального рефлюксу і раку гортані. Крім
того, існують досить обмежені відомості про особливості ларингофарингеального
рефлюксу у хворих даної категорії.
Дисертація присвячена проблемі підвищення ефективності діагностики та
лікування хворих на плоскоклітинний рак гортані І-ІІ стадії на фоні
ларингофарингеального рефлюксу. На підставі морфологічних досліджень
визначити гістологічні змін, що виникають в слизовій оболонці у пацієнтів на
фоні ларингофарингеального рефлюксу.
Метою даної роботи було підвищення ефективності діагностики та
лікування хворих на плоскоклітинний рак гортані I-II стадії T1-2N0M0 на фоні
ларингофарингеального рефлюксу.
Наукова новизна полягає в тому, що вперше була вивчена частота прояву
ларингофарингеального рефлюксу у хворих на рак гортані I-II стадії за
допомогою добової рН-моніторування та анкетування на підставі модифікованих
візуально-аналогових шкал The Reflux Symptom Index і The Reflux Finding Score.
Відповідність даних pH-моніторування та візуально-аналогових шкал при їх
зіставленні досягає 63,1% у хворих на фоні ларингофарингеального рефлюксу.
Встановлено що, використання модифікованої оціночної шкали The Reflux
Symptom

Index

є

високо

достовірним

методом

скринінг-діагностики

ларингофарингеального рефлюксу у хворих на рак гортані.
Було визначено особливості патоморфологічної картини плоскоклітинного
раку гортані I-II стадії на фоні ларингофарингеального рефлюксу. На підставі
патоморфологічних досліджень було встановлено, що ларингофарингеальний
рефлюкс асоційований з розвитком хронічного запального процесу в слизовій
оболонці гортані та стимуляцією гіперплазії покривного епітелію. Зареєстрована
за умов ларингофарингеального рефлюксу інфільтрація слизової оболонки М2макрофагами за наявності значної кількості Т-регуляторних клітин свідчить про
вплив ларингофарингеального рефлюксу на поляризацію імунної відповіді, що
може створювати передумови для розвитку плоскоклітинних карцином гортані.
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На підставі отриманих даних розроблена програма диференційованого
лікування хворих на рак гортані I-II стадії на фоні ларингофарингеального
рефлюксу.
Практичне

значення.

Застосування

розробленого

лікувально-

діагностичного алгоритму для хворих на плоскоклітинний рак гортані I-II стадії
на фоні ларингофарингеального рефлюксу дозволяє підвищити ефективність
діагностики та лікування за рахунок зниження кількості рецидивів.
Клінічна апробація отриманих результатів показала практичну значимість у
поліпшенні ефективності діагностики і лікування хворих на плоскоклітинний рак
гортані I-II стадії на фоні ларингофарингеального рефлюксу.
Для вирішення поставлених завдань, відповідно до мети дослідження, за
період з 2015 по 2020 рр. на базі відділу онкопатології ЛОР-органів ДУ «Інститут
отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» було проведено
комплексне обстеження 200 хворих на рак гортані I-II стадії T1-2N0M0. Вік
пацієнтів варіював від 35 до 80 років, середній вік становив 64,7 років. З них
чоловіків було 169 (84,5%), жінок – 31 (15,5%).
Критерієм відбору пацієнтів для дослідження була наявність у них
морфологічно верифікованого раку гортані I-II стадії.
Після проведення скринінг-діагностики за шкалою RSI, у дослідження
увійшло 103 хворих на рак гортані.
Всі обстежені були розподілені наступним чином: в основну групу увійшло
34 хворих на рак гортані зі встановленим ларингофарингеальним рефлюксом,
яким в подальшому проводилася антирефлюксна терапія в післяопераційному
періоді. У групі порівняння спостерігалися 31 хворий на рак гортані, з
встановленим

ларингофарингеальним

рефлюксом,

яким

після

виконання

стандартного лікування антирефлюксна терапія не призначалася. Контрольну
групу склали 38 хворих на рак гортані, без наявності ларингофарингеального
рефлюксу.
Комплекс обстежень включав в себе збір скарг з використанням
оцінювальних шкал The Reflux Symptom Index, The Reflux Finding Score,
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фізикальний
пряма

огляд;

інструментальні

ларингоскопія,

методи

дослідження:

відеоларингоскопія,

(непряма

і

фіброларингоскопія);

внутрішньостравохідний рН-моніторинг; променеві методи діагностики (КТ і
МРТ,

ультразвукове

дослідження

шиї);

морфологічні

(патоморфологічні

дослідження біоптату і операційного матеріалу; імуногістохімічні дослідження з
використанням маркерів Т-клітин (CD3), Т-цитотоксичних лімфоцитів (CD8),
Т-регуляторних клітин (FOXP3), М1 макрофагів (СD68), М2 макрофагів (CD163).
Ларингофарингеальний рефлюкс виявлено у 32,5% хворого на рак гортані
І-ІІ ступенів. За результатами добового pH-моніторингу ЛФР діагностовано у
41,5 % хворого на рак гортані І стадії та у 58,5% хворих на рак гортані ІІ стадії.
Серед хворих на рак гортані І-ІІ стадії ларингофарингеальний рефлюкс легкого
перебігу визначено у 24,6% пацієнтів, ЛФР середнього ступеня тяжкості у 29,2%
пацієнтів, і виражений ЛФР у 46,2% хворих.
Комплексне використання модифікованої шкал и The Reflux Symptom Index
та The Reflux Finding Score рН-мониторингу є високо достовірним методом
діагностики ларингофарингеального рефлюксу у хворих на рак гортані І-ІІ стадії,
а співставлення даних добового pH-моніторингу та візуально–аналогової шкали
сягає 63,1%.
На

підставі

патоморфологічних

досліджень

встановлено

що

ларингофарингеальний рефлюкс асоціюється з розвитком хронічного запального
процесу в слизовій оболонці гортані та стимуляює гіперплазію багатошарового
плоского епітелію. У хворих на рак гортані І-ІІ стадій на фоні ЛФР зареєстрована
інфільтрація слизової оболонки М2-макрофагами за наявності значної кількості
Т-регуляторних, клітин що свідчить про вплив ларингофарингеального рефлюкса
на поляризацію імунної відповіді і може створювати передумови для розвитку
плоскоклітинних карцином гортані. В межах плоскоклітинних карцином гортані
визначено значну лімфогістіоцитарну інфільтрацію, більш виразну за наявності
ЛФР.
З метою виявлення частоти виникнення рецидивів та метастазування раку
гортані, а також оцінки виживаності здійснювалось динамічне спостереження за
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хворими, яке проводилось протягом 3 років після виконаного хірургічного
лікування. Частота огляду ЛОР-онкологом протягом першого року складала 1 раз
на 2 місяці, в подальшому – 1 раз на 3 місяці.
Серед усіх хворих в дослідженні, протягом періоду спостереження рецидив
раку гортані розвинувся у 15,5% пацієнтів. З них, у перший рік спостереження
наявність рецидиву виявлено у 10,7% пацієнтів від загальної кількості хворих.
Протягом

трьох

років

спостереження

було

зафіксовано

5,8%

випадків

метастазування раку гортані І-ІІ стадії в групах обстеження. Протягом періоду
спостереження від причин, пов’язаних з онкологічним захворюванням, померло
11,7% хворих. Більшість летальних випадків (62,5%) у дослідженні розвилось
серед пацієнтів з рецидивом захворювання протягом терміну спостереження.
Більша кількість рецидивів виникла у групі хворих на рак гортані на фоні
ларингофарингеального рефлюксу. Відсутність антирефлюксної терапії у хворих
на рак гортані на фоні ЛФР підвищувала ризик розвитку рецидиву раку гортані.
Ключові

слова:

ларингофарингеальний

рефлюкс,

рак

антирефлюксна терапія, pH-моніторинг, імунне мікрооточення пухлини.

гортані,
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SUMMARY
Kizim YaV. Clinical and morphological substantiation of Anti-Reflux therapy in
patients with squamous cell carcinoma of the larynx stage I-II T1-2N0M0 in association
with laryngopharyngeal reflux – Qualifying scientific work on the rights of the
manuscript. The dissertation for obtaining the scientific degree of the Doctor of
Philosophy (Ph.D) in the specialty 222 “Medicine” – 14.01.19 – otorhinolaryngology.
– State Institution "Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of National Academy of
Medical Sciences of Ukraine", Kyiv, 2021.
Laryngopharyngeal reflux (LPR) is a pathological condition during which
backflow of stomach contents into the laryngopharynx on esophageal structures. LPR is
a syndrome that is associated with a set of symptoms that include: hoarseness, chronic
cough, dysphagia, and other complaints. The term "laryngopharyngeal reflux" describes
the anatomical location of the disease, as well as its cause. This term was adopted by the
American Academy of Otolaryngology - head and neck surgery in 2002 and is now
common.
The damaging properties of the reflux are manifested primarily in the action of
hydrochloric acid and pepsin on the mucous membrane of the esophagus, pharynx and
larynx. This is a key difference from gastroesophageal reflux disease (GERD), in which
pathological changes are limited to the esophagus along its entire length.
Laryngopharyngeal reflux is one of the causes of polyps and laryngeal
granulomas. It is also hypothesized that laryngopharyngeal reflux is one of the causal
risk factors for laryngeal cancer.
Squamous cell carcinomas of the head and neck, including laryngeal cancer, are
the sixth most common according to world statistics in developed countries. Despite the
improvement of local control and survival with the use of combined chemotherapy,
local recurrences are registered in ≈ 30–40% of patients, and in 20–30% of cases
metastasis occurs.
In the modern medical literature there is a limited information on the assessment
of the relationship between laryngopharyngeal reflux and laryngeal cancer. In addition,
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there is very limited information about the features of laryngopharyngeal reflux in
patients of this category.
The dissertation is devoted to the problem of increasing the efficiency of
diagnosis and treatment of patients with stage I - II laryngeal cancer of the larynx in
association with laryngopharyngeal reflux. On the basis of morphological researches to
define the histologic changes arising in a mucous membrane at patients against a
laryngopharyngeal reflux.
The aim of this work was to increase the effectiveness of diagnosis and treatment
of patients with squamous cell carcinoma of the larynx stage I-II in association with
laryngopharyngeal reflux.
The scientific novelty is that for the first time the frequency of laryngopharyngeal
reflux in patients with stage I-II laryngeal cancer was studied using daily pH-monitoring
and questionnaires based on modified visual-analog scales The Reflux Symptom Index
and The Reflux Finding Score. The correspondence of pH-monitoring data and visualanalog scales when comparing them reaches 63.1% in patients with laryngopharyngeal
reflux. It was found that the use of a modified rating scale The Reflux Symptom Index
is a highly reliable method of screening for laryngopharyngeal reflux in patients with
laryngeal cancer.
Features of the pathomorphological picture of squamous cell carcinoma of the
larynx of stage I-II in association with laryngopharyngeal reflux were determined.
Based on pathomorphological studies, it was found that laryngopharyngeal reflux is
associated with the development of a chronic inflammatory process in the laryngeal
mucosa and the stimulation of hyperplasia of the integumentary epithelium. The
infiltration of the mucosa by M2 macrophages in the presence of a significant number
of T-regulatory cells registered under conditions of laryngopharyngeal reflux indicates
the influence of laryngopharyngeal reflux on the polarization of the immune response,
which may create preconditions for the development of squamous cell carcinoma of the
larynx.
Based on the obtained data, a program of differentiated treatment of patients with
stage I-II laryngeal cancer in association with laryngopharyngeal reflux was developed.
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Practical meaning. The application of the developed therapeutic and diagnostic
algorithm for patients with squamous cell carcinoma of the larynx stage I-II in
association with laryngopharyngeal reflux can increase the effectiveness of diagnosis
and treatment by reducing the number of relapses.
Clinical approbation of the obtained results showed practical significance in
improving the effectiveness of diagnosis and treatment of patients with squamous cell
carcinoma of the larynx stage I-II in association with laryngopharyngeal reflux.
To solve the tasks, in accordance with the purpose of the study, for the period
from 2015 to 2020 on the basis of the ENT-oncology department of "Kolomiychenko
Institute of Otolaryngology

National Academy of Medical Sciences of Ukraine"

conducted a comprehensive examination of 200 patients with laryngeal cancer stage I-II
T1-2N0M0. The age of patients ranged from 35 to 80 years, the average age was 64.7
years. Of these, 169 were men (84.5%) and 31 were women (15.5%).
The criterion for selecting patients for the study was the presence of
morphologically verified laryngeal cancer.
After screening for RSI, the study included 103 patients with laryngeal cancer.
All subjects were distributed as follows: the main group included 34 patients with
laryngeal cancer with verified laryngopharyngeal reflux, who were subsequently treated
with antireflux therapy in the postoperative period. In the comparison group, there were
31 patients with laryngeal cancer with verified laryngopharyngeal reflux, who after
standard treatment was not prescribed antireflux therapy. The control group consisted of
38 patients with laryngeal cancer without laryngopharyngeal reflux.
The set of examinations included the collection of complaints using the rating
scales The Reflux Symptom Index, The Reflux Finding Score, physical examination;
instrumental research methods: (laryngoscopy, videolaryngoscopy, fibrolaryngoscopy);
intraesophageal pH-monitoring; radiological methods of diagnosis (CT and MRI,
ultrasound examination of the neck); morphological (pathomorphological studies of
biopsy and surgical material; immunohistochemical studies using markers of T-cells
(CD3), T-cytotoxic lymphocytes (CD8), T-regulatory cells (FOXP3), M1 macrophages
(CD68), M2 macrophages (CD163).
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Laryngopharyngeal reflux was detected in 32.5% of patients with laryngeal
cancer. According to the results of daily pH-monitoring, LPR was diagnosed in 41.5%
of patients with stage I laryngeal cancer and in 58.5% of patients with stage II laryngeal
cancer. Among patients with stage I-II laryngeal cancer, mild laryngopharyngeal reflux
was detected in 24.6% of patients, moderate LPR in 29.2% of patients, and severe LPR
in 46.2% of patients.
Combined use of modified scales and The Reflux Symptom Index and pHmonitoring is a highly reliable method of diagnosing laryngopharyngeal reflux in
patients with stage I-II laryngeal cancer, and the comparison of daily pH monitoring and
visual-analog scale reaches 63.1%.
Based

on

pathomorphological

studies,

it

has

been

established

that

laryngopharyngeal reflux is associated with the development of a chronic inflammatory
process in the laryngeal mucosa and stimulates hyperplasia of the multilayered
squamous epithelium. In patients with stage I-II laryngeal cancer in association with
LPR registered infiltration of the mucous membrane by M2 macrophages in the
presence of a significant number of T-regulatory cells, indicating the effect of
laryngopharyngeal reflux on the polarization of the immune response and may create
preconditions for squamous cell carcinoma. Within squamous cell carcinomas of the
larynx, significant lymphohistiocytic infiltration was detected, more pronounced in the
presence of LPR.
In order to identify the frequency of recurrence and metastasis of laryngeal
cancer, as well as to assess survival, dynamic monitoring of patients was carried out,
which was carried out for 3 years after surgery. The frequency of examination by an
ENT-oncologist during the first year was once in 2 months, then – once in 3 months.
Among all patients in the study, laryngeal cancer recurrence developed in 15.5%
of patients during the observation period. Of these, in the first year of follow-up,
recurrence was detected in 10.7% of patients from the total number of patients. During
the three years of follow-up, 5.8% of cases of metastasis of stage I-II laryngeal cancer
were recorded in the study groups. During the follow-up period, 11.7% of patients died
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of cancer-related causes. The majority of deaths (62.5%) in the study developed among
patients with recurrence of the disease during the follow-up period.
The higher number of relapses occurred in patients with cancer of the larynx in
association with laryngopharyngeal reflux. Absence of Anti-Reflux treatment in patients
with laryngeal cancer in association with laryngopharyngeal reflux increased the risk of
recurrence of laryngeal cancer.
Key words: laryngopharyngeal reflux, laryngeal cancer, Anti-Reflux treatment,
pH-monitoring, tumour immune microenvironment.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ЛФР

– ларингофарингеальний рефлюкс

ВПЛ, HPV – вірус папіломи людини
ІГХ

– імуногістохімічне дослідження

ІПП

– інгібітор протонної помпи

ІС

– імунний статус

ГЕРХ

– гастроезофагеальна рефлюксна хвороба

ПККГ

– плоскоклітинна карцинома гортані

ШКТ

– шлунково-кишковий тракт

RSI

– Reflux Symptom Index

RFS

– Reflux Finding Score
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ВСТУП
Ларингофарингеальний рефлюкс (ЛФР) – патологічний стан організму, під
час якого відбувається регургітація та вплив шлункового рефлюктата на
позастравохідні структури [71]. ЛФР є синдромом, який пов'язаний з сукупністю
симптомів, які включають в себе: захриплість, хронічний кашель, дисфагію, і інші
скарги [147].
Термін «ларингофарингеальний рефлюкс» описує анатомічне розташування
захворювання, а також його причину. Цей термін був прийнятий Американською
Академією Отоларингології – хірургії голови та шиї в 2002 році і в даний час є
загальноприйнятим [137].
Пошкоджуючі властивості рефлюктата проявляються, перш за все, в дії
соляної кислоти і пепсину на слизову оболонку стравоходу, глотки і гортані. Це є
ключовою відмінністю від гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ), при
якій патологічні зміни обмежуються стравоходом на всій його довжині [16, 96].
Спираючись на доведені факти пошкоджуючих властивостей рефлюктата,
встановлено що ларингофарингеальний рефлюкс є однією з причин виникнення
поліпів і гранульом гортані і виявляється у 33,7% хворих з поліпами і у 48,5%
хворих з гранульомами гортані [4,5].
Куріння, вживання алкоголю, вплив вірусних і токсичних агентів є
загальновизнаними факторами ризику розвитку плоскоклітинного раку гортані.
Однак за даними

Deganello [89], жоден з вищезгаданих факторів ризику не

присутній в анамнезі у 5% пацієнтів з плоскоклітинним раком гортані. У ряді
досліджень гастроезофагеальний рефлюкс був визначений як один з факторів
розвитку раку верхніх відділів дихального і травного тракту [110].
Натомість, слід зауважити, що серед злоякісних пухлин верхніх дихальних
шляхів рак гортані є найбільш поширеним захворюванням. Питома вага раку
гортані

становить

3-5,6%

серед

всіх

онкологічних

захворювань,

і

найпоширенішим структурі ЛОР-онкологічних [1, 87].
Хронічне подразнення слизової оболонки гортані шлунковим рефлюктатом
є важливим фактором індукції розвитку раку. Гіпотеза про те, що патологічний
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рефлюкс відіграє роль у розвитку плоскоклітинного раку гортані, була вперше
висловлена Gabriel і Jones в 1960 році [109]. Пізніше в 1976 році Glanz і
Klainsasser повідомили, що хронічне подразнення рефлюктатом слизової
оболонки верхніх дихальних шляхів, що приводить до злоякісної трансформації,
може бути важливим чинником у розвитку раку гортані [114]. У 1983 році Olson
підкреслив зв'язок між гастроезофагеальним рефлюксом і раком гортані в п'яти
спостереженнях [170].
У 1988 році Ward і Hanson в проведеному ретроспективному дослідженні у
хворих на рак гортані, котрі не палили протягом усього життя, повідомили, що
контактні гранульоми можуть трансформуватися в інвазивний рак [213]. У 1988
році Morrison також повідомив про шість некурящих пацієнтів з раком
серединного відділу гортані, у яких були виражені симптоми рефлюксной
хвороби [161]. Незважаючи на те, що ці дослідження були корисні для виявлення
взаємозв'язку між ГЕРХ і раком гортані, об'єктивні прояви ЛФР не були
продемонстровані, оскільки ці дослідники використовували тільки анамнез
розвитку рефлюксу, дані ларингоскопії і езофагографію з пасажем барію в
діагностиці рефлюксу. Оскільки в середині 80-х років була відзначена висока
частота кислотного рефлюксу у хворих на рак гортані, які не вживають алкоголь і
не курять, це призвело до збільшення інтересу в зв'язку між розвитком раку
гортані і наявністю рефлюксу [216].
У 1991 році Koufman встановив ЛФР у 58% пацієнтів з раком гортані,
використовуючи добовий рН-моніторинг стравоходу за допомогою двоканальних
електродів, і продемонстрував, що навіть одного епізоду рефлюксу, що досягає
гортані, досить для пошкодження слизової оболонки гортані [139].
У більш пізніх дослідженнях частота ЛФР і ГЕРХ у пацієнтів, хворих на
рак гортані, варіювала від 16% до 67% відповідно [112].
Ларингофарингеальний рефлюкс суттєво корелює із споживанням алкоголю
та палінням серед хворих на рак гортані. Висока частота ларингофарингеального
рефлюксу при раку гортані вказує на те, що ларингофарингеальний рефлюкс
можна розглядати як можливий визначальний фактор розвитку раку гортані [202].
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Незважаючи на те, що деякі автори довели, що поширеність ЛФР вище серед
хворих на рак гортані, ніж у контрольних групах, і отже, ЛФР є важливим
фактором ризику розвитку раку гортані, інші автори [142] такої закономірності не
спостерігали.
На сьогодні прогнозування перебігу раку гортані ґрунтується на аналізі
клінічних даних та результатів патогістологічного дослідження, наявності таких
факторів ризику, як паління, інфікування вірусом папіломи людини тощо [1, 2,
19]. При цьому до важливих з прогностичної точки зору патогістологічних
параметрів

відносяться:

гістологічних

тип

розмір

карциноми,

пухлини,

атипова

гістологічний

клітинна

грейд,

морфологія,

наявність

ознак

лімфоваскулярної інвазії, стадія пухлинного процесу [2].
Таким

чином,

все

попередньо

зазначене

обумовлює

необхідність

поглибленого вивчення даної проблеми, а саме, особливостей перебігу раку
гортані на фоні ларингофарингеального рефлюксу.
Мета дослідження
Підвищення

ефективності

діагностики

та

лікування

хворих

на

плоскоклітинний рак гортані I-II стадії T1-2N0M0 на фоні ларингофарингеального
рефлюксу.
Завдання дослідження
1.

Вивчити частоту прояву ларингофарингеального рефлюксу у хворих

на плоскоклітинний рак гортані I-II стадії T1-2N0M0 з використанням скринінгдіагностики і добового рН-моніторування.
2.

Удосконалити візуально-аналогові шкали The Reflux Symptom Index і

The Reflux Finding Score з метою скринінг-діагностики ларингофарингеального
рефлюксу у хворих на плоскоклітинний рак гортані I-II стадії T1-2N0M0.
3.

Вивчити особливості патоморфологічної картини плоскоклітинних

карцином гортані I-II стадії T1-2N0M0 на фоні ларингофарингеального рефлюксу з
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використанням маркерів Т-клітин (CD3), Т-цитотоксичних лімфоцитів (CD8),
Т-регуляторних клітин (FOXP3), М1-макрофагів (СD68), М2-макрофагів (CD163).
4.

Вивчити

вплив

ларингофарингеального

рефлюксу

на

перебіг

захворювання у хворих на рак гортані I-II стадії T1-2N0M0.
5.

Провести порівняльну оцінку впливу антирефлюксної терапії на

частоту виникнення рецидивів пухлини у хворих на плоскоклітинний рак гортані
I-II стадії T1-2N0M0 на фоні ларингофарингеального рефлюксу.
6.
на

Оцінити ефективність запропонованої антирефлюксної терапії хворих

плоскоклітинний

рак

гортані

I-II

стадії

T1-2N0M0

на

фоні

ларингофарингеального рефлюксу.
Об’єкт дослідження: Плоскоклітинний рак гортані I-II стадії T1-2N0M0,
на фоні ларингофарингеального рефлюксу.
Предмет

дослідження:

плоскоклітинний

рак

Стан

гортані

слизової
I-II

оболонки

стадії

у

хворих

T1-2N0M0,

на

на
фоні

ларингофарингеального рефлюксу; Перебіг раку гортані (рецидиви, метастази)
на

фоні

ЛФР;

імунна

відповідь

популяції

Т-лімфоцитів

(CD3+),

Т-цитотоксичних лімфоцитів (CD8+), Т-регуляторних клітин (FOXP3+).
Методи дослідження: у роботі використовувались стандартні клінічні
методи дослідження: збір скарг та анамнезу з використанням оцінювальних
шкал The Reflux Symptom Index, The Reflux Finding Score; фізикальний огляд;
інструментальні методи дослідження: (непряма і пряма ларингоскопія,
відеоларингоскопія,

фіброларингоскопія);

внутрішньостравохідне

рН-

моніторування; клініко-лабораторні (загальноклінічний аналізи крові, сечі;
біохімічні аналізи крові); променеві методи діагностики (КТ і МРТ,
ультразвукове дослідження шиї); морфологічні (патоморфологічні дослідження
біоптату

і

операційного

матеріалу;

імуногістохімічні

дослідження

з

використанням маркерів Т-клітин (CD3), Т-цитотоксичних лімфоцитів (CD8),
Т-регуляторних клітин (FOXP3), М1 макрофагів (СD68), М2 макрофагів
(CD163); статистичні методи оцінки результатів лікування і їх достовірності.
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Наукова новизна отриманих даних:
Вперше була вивчена частота прояву ларингофарингеального рефлюксу у
хворих на рак гортані I-II стадії T1-2N0M0 за допомогою добової рН-моніторування
та анкетування на підставі модифікованих візуально-аналогових шкал The Reflux
Symptom Index і The Reflux Finding Score. Відповідність даних pH-моніторування
та візуально-аналогових шкал при їх зіставленні досягає 63,1% у хворих на фоні
ларингофарингеального

рефлюксу.

Встановлено

що,

використання

модифікованих оціночних шкал The Reflux Symptom Index і The Reflux Finding
Score

є

високо

достовірним

методом

скринінг-діагностики

ларингофарингеального рефлюксу у хворих на рак гортані.
Було визначено особливості патоморфологічної картини плоскоклітинного
раку гортані I-II стадії T1-2N0M0 на фоні ларингофарингеального рефлюксу. На
підставі

патоморфологічних

досліджень

було

встановлено,

що

ларингофарингеальний рефлюкс асоційований з розвитком хронічного запального
процесу в слизовій оболонці гортані та стимуляцією гіперплазії покривного
(багатошарового

плоского

ларингофарингеального

епітелію).

рефлюксу

Зареєстрована

інфільтрація

слизової

за

умов

оболонки

М2-

макрофагами за наявності значної кількості Т-регуляторних клітин свідчить про
вплив ларингофарингеального рефлюксу на поляризацію імунної відповіді, що
може створювати передумови для розвитку плоскоклітинних карцином гортані.
На підставі отриманих даних розроблена програма диференційованого
лікування

хворих

на

рак

гортані

I-II

стадії

T1-2N0M0

на

фоні

ларингофарингеального рефлюксу.
Практичне значення отриманих результатів:
Застосування розробленого лікувально-діагностичного алгоритму для
хворих на плоскоклітинний рак гортані

I-II стадії T1-2N0M0

на фоні

ларингофарингеального рефлюксу дозволяє підвищити ефективність діагностики
та лікування за рахунок зниження кількості рецидивів.
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Клінічна апробація отриманих результатів показала практичну значимість у
поліпшенні ефективності діагностики і лікування хворих на плоскоклітинний рак
гортані I-II стадії T1-2N0M0 на фоні ларингофарингеального рефлюксу.
Отримані результати можуть бути впроваджені в роботу ЛОР-онко клінік,
ЛОР-відділень обласних та міських лікарень, гастроентерологічних відділень,
педагогічний процес медичних ВУЗів.
Особистий внесок здобувача полягає у розробці методологічної основи
роботи, адекватному формулюванні мети та завдань досліджень, в аналізі та
узагальнюванні спеціальної вітчизняної та закордонної літератури. Автор брав
безпосередню участь в клінічному обстеженні хворих, інструментальних
дослідженнях та хірургічному лікуванні. Самостійно провів аналіз даних, їх
статистичну обробку, наукову інтерпретацію отриманого фактичного матеріалу,
розробив основні положення роботи та висновки.
Апробація результатів дисертації:
Основні положення та результати дослідження представлено й обговорено
на науково-практичних конференціях різного рівня: щорічних традиційних
конференціях

Українського

наукового

медичного

товариства

лікарів-

оториноларингологів (УНМТЛО) з міжнародною участю (м. Запоріжжя 2017 р.,
м. Одеса 2018 р.); на Науково-практичній конференції з міжнародною участю
"Мультидисциплінарний підхід в невідкладній та відновній медицині" (м. Київ,
2019 р.); ХІІІ з’їзді оториноларингологів України (м. Одеса, 2021 р.); на
закордонних конференціях: IFOS ENT World Congress 2017 (м. Париж, Франція),
5th Congress of European ORL-Head & Neck Surgery 2019 (м. Брюссель, Бельгія).
Результати проведених досліджень обговорювались на засіданнях Вченої Ради ДУ
«Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України».
Отримано деклараційний патент (№ 101208).
Публікації:
За темою дисертації було опубліковано 24 наукові роботи, в тому числі 5
статей у фахових науково-практичних виданнях, рекомендованих ВАК України.
Статті опубліковано в журналах: «Оториноларингологія»; «Оториноларингология
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Восточная

Европа»;

«Фізіологічний

журнал»

(входить

до

міжнародної

наукометричної бази Scopus); «Clinical and Experimental Otorhinolaryngology»
(входить до міжнародної наукометричної бази Scopus); 18 тез доповідей
опубліковано у збірках матеріалів традиційних щорічних конференцій та з’їздів;
1 патент України на корисну модель.
Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами:
Робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи: ДУ «Інститут
невідкладної та відновної хірургії імені В.К. Гусака НАМН України»: «Вивчити
клінічні та морфологічні аспекти впливу патологічного рефлюксу на виникнення
рецидивів та перебіг раку гортані для удосконалення методів прогнозування та
профілактики рецидивів» (№ державної реєстрації 0117U000466). Здобувач є
відповідальним виконавцем науково-дослідної роботи.
Обсяг і структура дисертації:
Дисертаційна робота викладена державною мовою на 185 сторінках
машинописного друкованого тексту. Робота складється складається з титульного
аркуша, анотації, вступу, 7-ми розділів, в тому числі огляду літератури, матеріалів
та методів дослідження, 3-х розділів з результатами власних досліджень, розділу
узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій,
списку використаних джерел та 3-х додатків. Робота ілюстрована 28-ма
таблицями, 52-ма рисунками. Список використаних джерел на 23 сторінках
містить 222 джерела, з них 53 кирилицею та 169 латиницею.
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РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
Ларингофарингеальний рефлюкс (ЛФР) – патологічний стан організму, під
час якого відбувається вплив шлункового рефлюктата на позастравохідні
структури [71, 75]. ЛФР є синдромом, пов'язаним з сукупністю симптомів, які
включають в себе: ларингіт, захриплість, хронічний кашель та інші скарги з якими
зазвичай стикається отоларинголог [71, 116].
Термін «ларингофарингеальний рефлюкс» описує анатомічне розташування
захворювання, а також його причину. За даними Sataloff «ларингофарингеальний
рефлюкс» включає в себе складний спектр патологій» [194]. Цей термін був
прийнятий Американською Академією Отоларингології - хірургії голови та шиї в
2002 році і в даний час є загальноприйнятим [137].
З кінця 1960-х років гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ) стали
розглядати в контексті залучення в патогенез деяких позастравохідних розладів,
включаючи ларингіт [82]. Незважаючи на те, що причинно-наслідковий зв'язок
був підтверджений свіжішими даними, сукупність доказів у питаннях діагностики
і лікування цих розладів, все ще знаходиться в процесі розвитку. Спектр цих
порушень складають різні симптоми, функціональні і структурні порушення, які
зачіпають гортань, та інші суміжні структури, розташовані проксимальніше
стравоходу.

Пацієнти

з

ознаками

і

симптомами,

пов'язаними

з

екстраезофагеальним рефлюксом, можуть становити до 10% від усіх звернень в
практиці отоларинголога

[139]. Велика

кількість патологічних

процесів,

пов'язаних з ГЕРХ і ЛФР, лікується в основному отоларингологами. Цей список
включає в себе наступні патологічні стани і нозології: хронічний ларингіт,
захриплість, відчуття «грудки в горлі», хронічний кашель, дисфагія, неприємний
запах з рота, хронічний риносинусит, середній отит, дентальні поразки,
ларингомаляція, стеноз гортані, рак гортані [62, 80]. Хоча раніше розглядалося,
що ці симптоми складають спектр ГЕРХ, в даний час вважається, що
ларингофарингеальний рефлюкс є окремою нозологій, і до нього необхідний
особливий підхід в діагностиці і лікуванні [105].
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1.1.

Епідеміологія

Істинна частота ГЕРХ і ЛФР може бути недооцінена через відносно низьку
частку людей, які звертаються за медичною допомогою з приводу симптомів
рефлюксу. За оцінками ряду авторів від 15 до 20% пацієнтів, які звертаються до
оториноларинголога, скаржаться на хронічний кашель, відчуття «грудки в горлі»,
дисфонію і дискомфорт у горлі [4, 5, 79, 92, 158]. В одному з досліджень
повідомляється, що тільки 5% пацієнтів з симптомами печії і відрижки
відвідували лікаря через ці проблеми протягом року. За оцінками, 4-10%
хронічних неспецифічних захворювань гортані в отоларингологічних клініках
пов'язані з рефлюксною хворобою.
Опитування населення США показують, що до 50% дорослих (або 60
мільйонів чоловік) мають симптоми печії не рідше одного разу на місяць. Понад
чверть дорослих американців використовують антацидні препарати 3 або більше
разів на місяць. Хоча майже половина населення США відчуває випадкові печії,
тільки 4-7% повідомляють про щоденні симптомах [62].
Недавній ретроспективний огляд показав значне збільшення кількості
амбулаторних візитів в США з приводу ГЕРХ: з 1,7 на 100 до 4,7 на 100 візитів
протягом 12 років. При цьому отоларингологи, грають все більш помітну роль в
діагностиці та лікуванні цього захворювання [58].
Фактори, що ушкоджують
Фізіологічні бар'єри
Фізіологічні бар'єри для (від) ЛФР включають нижній і верхній стравохідні
сфінктери, стравохідний кліренс, на який впливають перистальтика стравоходу,
слина і гравітація. Коли ці бар'єри виходять з ладу, вміст шлунка вступає в
контакт зі слизовою оболонкою гортані і глотки, викликаючи ушкодження
епітелію, дисфункцію війок, запалення і зміна чутливості слизової оболонки.
Вважається, що вугільна ангидраза ІІІ виконує важливу захисну функцію в
епітелії гортані за допомогою активної секреції бікарбонату, регулюючи рН у
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відповідь на кислотний рефлюкс. На підтримку цієї гіпотези було встановлено,
що цей фермент відсутній у 64% біопсій тканини гортані у пацієнтів з ЛФР [105].
Кислотність
Показник pH в глотці є нейтральним (pH 7), в той час як рівень кислотності
в шлунку коливається від 1,5 pH до 2 pH. Пошкодження глотки є результатом
зниження pH і впливу компонентів рефлюксу, таких як: пепсин, солі жовчних
кислот і ферменти підшлункової залози [217]. У стравоході, 50 епізодів рефлюксу
в день вважаються нормальними, тоді як в гортаноглотці три епізоди вже можуть
викликати пошкодження її слизової оболонки [125]. Однак вплив кислоти на
гортань неясно, і деякі дослідження припускають, що необхідно поєднання
кислоти і пепсину для виникнення пошкодження слизової оболонки глотки і
гортані [127].
Пепсин
Безкислотний (лужний) рефлюкс асоціюється із запаленням як при ЛФР, так
і при ГЕРХ. Моніторинг імпедансу pH виявляє епізоди лужного або слабокислого
шлункового рефлюксу у пацієнтів з симптомами ЛФР, що дозволяє припустити,
що компоненти рефлюксу, такі як пепсин і солі жовчних кислот, можуть
викликати пошкодження слизової оболонки [190]. Наявні дані вказують на те, що
пепсин активно транспортується в епітеліальні клітини гортані і залишається
стабільним при рН 7,4, але незворотньо інактивується при рН 8. Після реактивації
пепсину і при зниженні рН від 7,4 до 3 зберігається 72% пептичної активності
[126]. Активність пепсину оптимальна при рН 2 [217]. Недавні дослідження
показують, що пепсин є причинним фактором пошкодження гортані при лужному
рефлюксі [125,190]. При середньому рН 6,8 в гортані може міститися стабільний
пепсин, який може знову активуватися під час наступних епізодів рефлюксу або
під впливом іонів водню з будь-якого джерела, в тому числі і після прийому їжі
[217, 136]. Крім того, є дані, що свідчать про те, що пепсин може викликати
внутрішньоклітинні пошкодження, оскільки клітинні компоненти, такі як
комплекс Гольджі і лізосоми, мають низький рН (5,0 і 4,0 відповідно) [126].
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Подальше дослідження показало, що пепсин підвищує рівні генетичних маркерів,
які пов'язані з виникненням раку [206].
Жовчні кислоти
Рефлюкс дуоденально-шлункового соку містить жовчні кислоти і секрет
підшлункової залози і так само може досягати гортані [192]. Кон'югована жовч
викликає пошкодження слизової оболонки при низькому pH (від 1,2 до 1,5) [150].
Хенодезоксихолева

кислота

активується

при

pH

7, а

не при

рН

2.

Експериментальне дослідження показало, що кон'юговані жовчні кислоти більш
шкідливі для слизової оболонки при кислотному рН, тоді як хенодезоксихолева
кислота активна при рН 5-8 [192]. У цьому дослідженні слизову оболонку гортані
щурів піддавали дії таурохолевої і хенодезоксихолевої кислот при рН 1,5-7,4 і
результати порівнювали з контрольною групою, де слизова оболонка гортані
щурів піддавалася впливу фізіологічного розчину. Таурохолева кислота була
більш шкідливою для слизової оболонки при рН 1,5, тоді як хенодезоксихолева
кислота викликала максимальне запалення при рН 7,4. Дослідження показало, що
жовч може викликати пошкодження гортані як при кислому, так і при лужному
рН. Однак немає жодних доказів того, що такий же механізм зустрічається і в
гортані людини.
ЛФР і ГЕРХ
Незважаючи на схожість між ЛФР і ГЕРХ, це два різних захворювання.
Ретроградний потік гастродуоденального вмісту в стравохід і / або структури які
розташовані проксимально, може привести до рефлюкс-асоційованих симптомів
як: відчуття «грудки» в горлі, бажання прополоскати горло, печія [121].
При ГЕРХ рефлюкс шлункового вмісту обмежений стравоходом. При ЛФР
шлунковий рефлюктат впливає на гортань і глотку. Незважаючи на перехресні
діагнози ЛФР і ГЕРХ, між ними існують суттєві відмінності.
ГЕРХ супроводжується кислотністю і печією (загрудинне печіння), що
рідко зустрічається у пацієнтів з ЛФР. При ГЕРХ прояви рефлюксу зазвичай
виникають вночі (нічні рефлюкси), в той час як при ЛФР, епізоди рефлюксу
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найчастіше виникає протягом дня (денні рефлюкси). Для ЛФР характерно
виникнення симптомів, коли пацієнти перебувають у вертикальному положенні,
під час фізичних навантажень, тоді як рефлюкс при ГЕРХ виникає переважно в
горизонтальному положенні пацієнта [49, 83].
Стравохідні

сфінктери,

які

перешкоджають

ретроградному

руху

шлункового рефлюктата, грають важливу роль в патогенезі розвитку обох
захворювань. У більшості пацієнтів з ГЕРХ має місце порушення моторики і
тривала кислотність при порушенні функції нижнього стравохідного сфінктера,
що дозволяє шлунковій кислоті рухатися вгору по стравоходу, викликаючи печію
[137, 139]. Розвиток ЛФР пов'язано з порушенням функції верхнього
стравохідного сфінктера, що дозволяє рефлюктату потрапляти в гортань, глотку,
порожнину носа і в порожнину середнього вуха [56, 137, 55, 24]. У пацієнтів з
ЛФР зазвичай має місце пошкодження епітеліальної тканини глотки і гортані [5,
137, 25].
Типові прояви ГЕРХ включають в себе такі симптоми як: печія, відрижка,
біль в грудях.
Типові прояви ЛФР включають в себе хронічний кашель, захриплість,
відчуття «грудки» в горлі, епізоди задишки, наявність ларингіту. Пацієнти з ЛФР,
як правило, не повідомляють про наявність печії, яка є характерним симптомом у
пацієнтів з ГЕРХ. Іноді буває важко розрізнити ЛФР і ГЕРХ через збіг симптомів.
ЛФР рідко зустрічається в ізольованій формі, тобто без супутніх симптомів, які
типові для ГЕРХ [11, 26, 27]. Обов'язкові діагностичні критерії ГЕРХ, а саме
пошкодження слизової оболонки стравоходу (ерозія або виразка), виявлені під час
відеоендоскопічного обстеження стравоходу, були зареєстровані тільки у 25%
пацієнтів з ЛФР [137].

1.2.

Етіопатогенез ЛФР

Етіопатогенез ЛФР включає в себе як прямі, так і непрямі механізми.
Рефлюксні компоненти, які містять соляну кислоту, пепсин і жовчні кислоти,
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призводять до пошкодження слизової оболонки гортані [80, 125, 127, 150, 192].
Епізоди рефлюксу в стравоході можуть відбуватися до п'ятдесяти разів на добу
без патологічних наслідків, тоді як рефлюктат в гортані викликає пошкодження
слизової оболонки вже після трьох епізодів [125, 118]. Прямий вплив рефлюктата
може викликати місцеве запалення слизової оболонки і з подальшим розвитком
ларингоспазма. Підвищена чутливість в сенсорних закінченнях нервової тканини
гортані може привести до кашлю і задухи [118].
Непрямий механізм включає в себе рефлекси гортані, які викликані впливом
рефлюктата, який не досягає гортані. Рефлекс викликає вагально-опосередковану
зміну, що приводить до клінічних симптомів, включаючи хронічний кашель і
симптоми, схожі на клінічну картину астми (бронхоспазм). Зниження тонусу
верхнього і нижнього стравохідних сфінктерів і підвищення внутрішньочеревного
тиску також пов'язані з рефлюксним болюсом і подальшими появами ЛФР [57, 64,
67, 76, 84, 86, 108, 168, 189].
Прямий і непрямий фактори впливу рефлюктата на слизову оболонку
гортані можуть мати наслідки для голосових складок: набряк слизової голосових
складок, псевдоборозди, контактні виразки та гранульоми які клінічно
проявляються у вигляді захриплості [105, 139]. Псевдоборозди голосових складок,
які пов'язані з внутріскладковим набряком, були виявлені у 90% пацієнтів з ЛФР
[105, 122].
Розвитку ЛФР також сприяють культура харчування, вузький одяг, стрес і
зайва вага. Ларингофарингеальний рефлюкс частіше зустрічається у людей, які
зазвичай вживають кислу, жирну або гостру їжу. Вживання алкоголю також є
чинником, що сприяє розвитку ЛФР. Стрес може викликати підвищення рівня
кислотності, і тим самим сприяє розвитку ЛФР. Надмірний тиск на шлунок і
стравохід одягом, який щільно облягає, може підвищувати ризик закидання
рефлюктата, що призводить до появи ЛФР. Загальновизнаним вважається, що
люди з надмірною вагою більш схильні до розвитку патологічного рефлюксу [80].
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1.3. Прояви ларингофарингеального рефлюксу з боку ЛОР-органів
Встановлено, що слизова оболонка глотки у багато разів чутливіша до дії
рефлюктата, ніж слизова оболонка стравоходу [3, 125, 187]. В першу чергу це
пов'язано з подразнюючою дією кислоти і пепсину. Разом з тим, різні ділянки
гортані по різному реагують на вплив рефлюктата і його окремі компоненти.
Слизова оболонка підскладочного простору і міжчерпаловидного простору
найбільш чутливі до шлункового вмісту [78, 85].
Основними факторами, що приводять до ЛФР, є дисфункція верхнього і /
або нижнього стравохідних сфінктерів, порушення моторики, порушення кліренсу
кислоти і зниження резистентності слизової оболонки глотки і гортані [3, 6, 139].
За результатами досліджень ряду авторів, встановлено достовірний зв'язок
між патологічним рефлюксом і globus hystericus. За різними даними, частота
виявлення ЛФР у пацієнтів з globus pharyngeus коливається від 73 до 92% [7, 18,
53, 135, 148, 160].
ЛФР є однією з найбільш поширених причин розвитку хронічних запальних
захворювань верхніх дихальних шляхів. Встановлено роль патологічного
рефлюксу у розвитку таких патологічних станів як: поліпи і гранульоми гортані,
хронічний набряково-поліпозний ларингіт Рейнке-Гайєка, подскладковий стеноз
гортані [3, 8, 30, 47, 58, 85]. Ларингофарингеальний рефлюкс є однією з причин
виникнення поліпів і гранульом гортані і виявляється у 33,7% хворих з поліпами і
у 48,5% з гранульомами гортані [8, 9, 47].
Куріння, вживання алкоголю і вплив вірусних і токсичних агентів є
загальновизнаними факторами ризику розвитку плоскоклітинного раку гортані
[89]. Однак жоден з вищезгаданих факторів ризику не присутній в анамнезі у 5%
пацієнтів

з

плоскоклітинним

раком

гортані

[169].

У

ряді

досліджень

гастроезофагеальний рефлюкс був визначений як один з факторів розвитку раку
верхніх відділів дихального і травного тракту [87, 109, 110].
Хронічне подразнення є важливим фактором індукції розвитку раку.
Гіпотеза про те, що рефлюкс шлункової кислоти грає роль в розвитку
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плоскоклітинного раку гортані, була вперше висловлена Gabriel і Jones [109] в
1960 році. Пізніше в 1976 році Glanz і Klainsasser [114] повідомили, що хронічне
подразнення рефлюктатом слизової оболонки верхніх дихальних шляхів, що
приводить до злоякісної трансформації, може бути важливим чинником у
розвитку

раку

гортані.

У

1983

році

Olson

підкреслив

зв'язок

між

гастроезофагеальним рефлюксом і раком гортані в п'яти спостереженнях [170].
Оскільки в середині 80-х років була відзначена висока частота кислотного
рефлюксу у хворих на рак гортані, які не вживають алкоголь і не курять, це
призвело до збільшення інтересу в зв'язку між розвитком раку гортані і наявністю
рефлюксу

[216].

У

1988

році

Ward

і

Hanson

[213]

в

проведеному

ретроспективному дослідженні у пацієнтів з раком гортані, що не курили
протягом усього життя, повідомили, що контактні гранульоми можуть
трансформуватися в інвазивний рак.
У 1988 році Morrison [161] також повідомив про шість пацієнтів з раком
серединного відділу гортані, що не курили, у яких були виражені симптоми
рефлюксной хвороби. Незважаючи на те, що ці дослідження були корисні для
виявлення взаємозв'язку між ГЕРХ і раком гортані, об'єктивні прояви ЛФР були
продемонстровані, оскільки ці дослідники використовували тільки анамнез
розвитку рефлюксу, дані ларингоскопії і езофагографію з пасажем барію в
діагностиці рефлюксу.
У 1991 році Koufman [139] встановив ЛФР у 58% пацієнтів з раком гортані,
використовуючи добовий рН-моніторинг стравоходу за допомогою двоканальних
катетерів, і продемонстрував, що навіть одного епізоду рефлюксу, що досягає
гортані, досить для пошкодження слизової оболонки гортані.
У більш пізніх дослідженнях частота ЛФР і ГЕРХ у пацієнтів з раком
гортані варіювала від 16 до 67% відповідно [81, 87]. Незважаючи на те, що деякі
автори припустили, що поширеність ЛФР вище у пацієнтів з раком гортані, ніж у
контрольній групі, і отже, ЛФР є важливим фактором ризику розвитку раку
гортані, інші автори стверджують, що поширеність ЛФР у пацієнтів з раком
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гортані істотно не відрізняється від інших пацієнтів з різною патологією ЛОРорганів.
Рядом авторів було встановлено, що гастроезофагеальний рефлюкс відіграє
роль в розвитку раку нижнього відділу стравоходу, припускаючи що
ларингофарингеальний рефлюкс також може грати роль в розвитку раку гортані
[66, 109]. Тим не менш, у даний час ведеться безліч дискусій щодо значення і ролі
ЛФР в розвитку злоякісних неопластичних захворювань гортані.
Існує ряд досліджень в яких був вивчений епідеміологічний зв'язок між
ГЕРХ та хронічним риносинуситом (ХРС).
У дослідженні серед 101 366 пацієнтів було встановлено що ерозивний
езофагіт або стриктура стравоходу були пов'язані з синуситом (відношення
шансів 1,6 при довірчому інтервалі 95%) [99].
У 2017 році Leason і група авторів виконали метааналіз шести «випадокконтроль» досліджень, на підставі яких було продемонстровано, що рефлюкс
частіше зустрічався у пацієнтів з риносинуситом (75 з 143 обстежених), ніж у
пацієнтів без риносинусита (40 з 207). В цілому 52,4% пацієнтів з хронічним
риносинуситом мали коморбідний рефлюкс [145].
Аналогічним чином, Tan і колеги виявили значне збільшення поширеності
рефлюксу (29,6%) у пацієнтів з поліпозним риносинуситом, в порівнянні з
контрольною групою [203].
Інше проспективне популяційне дослідження з Тайваню продемонструвало,
що у пацієнтів, у яких вперше виявлено ГЕРХ, ризик розвитку риносинусита в
2,36 рази вище, в порівнянні з контрольною групою. Ризик розвитку
риносинусита без поліпозу був вище, ніж поліпозно риносинуситу [151].
У літературі існує кілька теорій про те, як рефлюкс сприяє розвитку ХРС,
хоча істинний патогенез може включати комбінацію різних факторів і механізмів
[152].
Останнім часом, велику увагу в літературі приділяють проблемі синдрому
обструктивного апное уві сні (OSAS). За даними ряду авторів близько 50%
пацієнтів з OSAS мають різні прояви ЛФР [163, 188].
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Має місце гіпотеза «хибного» кола ЛФР - OSAS: зупинка дихання уві сні
призводить до порушення дихального циклу, в результаті якого збільшується
негативний

тиск

в

грудній

клітці.

Таким

чином,

шлунковий

вміст

«присмоктується» в стравохід, а горизонтальне положення сприяє просуванню
рефлюктата в глотку [107, 171].
Багато із симптомів ЛФР неспецифічно пов'язані із захворюваннями
порожнини носа, такими як алергічний риніт і синдром постназального затікання
[182, 208], так само існує взаємозв'язок між ЛФР і неприємним запахом з рота,
розладом смаку або нюху [161].
Патологічні зміни слизової оболонки, викликані ЛФР, не обмежуються
лише горлом і гортанню, а зачіпають і сусідні органи [93, 139]. Кілька досліджень
показали, що ЛФР може викликати захворювання середнього вуха [156, 179]. В
інших дослідженнях показано, що пацієнти з хронічними захворюваннями
середнього вуха добре реагували на антирефлюксну терапію [179, 180, 197].
Вищенаведені положення підтверджуються даними ряду авторів про те, що
шлунковий вміст виявлявся в порожнині середнього вуха [134, 199, 204].
У деяких дітей із середнім ексудативним отитом було підтверджено
наявність ЛФР [131]. У подібному дослідженні Górecka-Tuteja [115] ЛФР частіше
реєструвався у дітей з ексудативним середнім отитом, в порівнянні з пацієнтами
контрольної групи, і це може бути важливим фактором ризику в розвитку цього
захворювання.
ЛФР може впливати на середнє вухо, шляхом попадання рефлюктата до
євстахієвої труби. Експеримент на тваринах показав, що багаторазова дія пепсину
і соляної кислоти призводить до дисфункції євстахієвої труби у щурів [120].
Дисфункція євстахієвої труби вважається найбільш важливим фактором розвитку
середнього секреторного отиту. Рефлюктат, який надходить з носоглотки, може
викликати запалення слизової оболонки середнього вуха і випіт рідини в
барабанну порожнину [196].
В даний час залишається відкритим питання про вплив патологічного
рефлюксу на розвиток хронічного середнього отиту. У своєму дослідженні Yazdi
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[219] виявив, що антирефлюксне лікування у пацієнтів з хронічним середнім
отитом на тлі ГЕРХ протягом двох місяців перед тимпанопластикою покращує
хірургічні результати. Дослідження показали, що ЛФР може грати роль в
патогенезі хронічного середнього отиту, а відповідно антірефлюксна терапія є
важливим аспектом в його лікуванні.
У недавніх дослідженнях висловлюється припущення про те, що кислотний
рефлюкс може бути пов'язаний з проблемами внутрішнього вуха, такими як, шум
у вухах і периферичне запаморочення [211].

1.4.

Діагностика ЛФР

Діагноз ЛФР ґрунтується на скаргах пацієнта, ларингоскопічній картині і
даних об'єктивного дослідження, а також морфологічній картині операційного
матеріалу [68].
До найбільш поширених симптомів ЛФР відносяться: постійний кашель,
відчуття «грудки» або «стороннього тіла» в горлі (globus pharyngeus), захриплість
[64, 72, 105, 108, 138].
Печія є найбільш поширеним симптомом серед пацієнтів з ГЕРХ, що
виникає в більш ніж 75% випадків [92], однак за даними ряду авторів, тільки 2040% пацієнтів з ЛФР скаржаться на печію [70, 108, 139]. Так, наприклад, Reichel і
Issing повідомили, що метаплазія (стравохід Барретта) було зафіксовано тільки в
пацієнтів, у яких печія була основним симптомом [185]. Це говорить про те, що
відеоендоскопія

верхніх

відділів

шлунково-кишкового

тракту

з

метою

виключення структурних пошкоджень або новоутворень повинна бути показана
пацієнтам з ЛФР, які називають печію своєю основної скаргою.
Для

скринінг-діагностики

ЛФР,

Belafsky

і

співавтори

розробили

опитувальник Reflux Symptom Index (RSI), який складається з дев'яти пунктів і
полягає в оцінці симптомів у пацієнтів з проявами рефлюксу [70]. Показник для
кожного окремого пункту в опитувальнику, варіюється від 0 (відсутність скарг) до
5 (виражені скарги), з максимальним балом 45 (таблиця 1.1). Автори прийшли до
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висновку, що візуально-аналогова шкала демонструє високу вірогідність
наявності патологічного рефлюксу, якщо показник RSI> 13. На думку авторів,
значення RSI було набагато вище у нелікованих пацієнтів з ЛФР, в порівнянні з
контрольною групою. Одна з проблем в діагностиці ЛФР полягає в тому, що
симптоми ЛФР не володіють достатньою специфічністю для підтвердження
патологічного рефлюксу. Слід зазначити, що кілька досліджень показали погану
кореляцію

між

симптомами

ЛФР,

даними

ларингоскопічної

картини

і

показниками pH-метрії в гортаноглотці [27, 56, 157, 167].
Таблиця 1.1
Шкала оцінювання тесту RSI
Як сильно Вас турбували такі проблеми
протягом останнього місяця?
Відчуття пирхоти/ бажання прополоскати горло?
Велика кількість слизу, або стікання його задньою
стінкою глотки?
Затруднення при ковтанні їжі, рідини, таблеток?
Кашель після прийому їжі, або після переходу в
положення лежачи?
Напади кашлю або задухи?
Постійний неприємний, дратівливий кашель?
Відчуття чогось «липкого» або почуття «грудки» в
горлі?
Печія, біль в грудях, відрижка?

0

Не турбували – 0 балів
Сильно турбували – 5 балів
1
2
3
4
5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Всього балів

Ларингоскопічна оцінка ознак патологічних змін в гортані, пов'язаних з
рефлюксом, виконується з використанням гнучких трансназальних або жорстких
трансоральних відеоендоскопів. В одному з досліджень показано, що ознаки
подразнення

гортані

частіше

виявляються

при

використанні

гнучких

відеоларингоскопів [55, 159].
У спробі виявити найбільш специфічні Ларингоскопічні ознаки ЛФР,
Belafsky і співавтори розробили діагностичний тест The Reflux Finding Score
(RFS), який грунтується на результатах фіброоптичної ларингоскопії [70]. Цей
тест полягає в оцінюванні восьми пунктів, які включають найбільш поширені
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ларингоскопічні дані у пацієнтів з ЛФР: набряк підскладкового простору,
облітерація гортанних шлуночків, гіперемія слизової оболонки, гіперемія
голосових складок, дифузний набряк гортані, гіпертрофія слизової оболонки
міжчерпаловидного простору, наявність гранульом і грануляцій, присутність
ендоларингеально слизу. Кожен пункт оцінюється в залежності від ступеня
тяжкості, локалізації, і наявності або відсутності ознаки, при максимальному
загальному балі 26 (таблиця 1.2).
Таблиця 1.2
Шкала оцінювання тесту RFS
Набряк підскладкового простору

0 – немає; 2 – є

Облітерація гортанних шлуночків

0 – немає; 2 – часткова; 4 – повна

Гіпертрофія слизової оболонки
межчерпаловидного простору

0 – немає; 2 – тільки черпаловидні
відростки; 4 - дифузна
0 – немає; 1 – помірна; 2 – середнього
ступеня; 3 – тяжка; 4 - дифузна
0 – немає; 1 – помірний; 2 – середнього
ступеня; 3 – тяжкий; 4 - обструктивний
0 – немає; 1 – помірна; 2 – середнього
ступеня; 3 – тяжка; 4 - обструктивная

Гранулема і грануляції

0 – немає; 2 – є

Ендоларингеально слиз

0 – немає; 2 – є

Гіперемія слизової оболонки
Гіперемія голосових складок
Дифузний набряк гортані

Всього балів:

Пацієнти з сумою балів 7 або вище, класифікуються як пацієнти, що мають
ЛФР. Таку шкалу оцінювання корисно використовувати в оцінці динамічних змін
в гортані, у пацієнтів приймають антірефлюксную терапію [158].
Проте, існує слабка кореляція між симптомами ЛФР і результатами
ендоскопічного дослідження гортані. Крім того, ларингоскопічна діагностика
ЛФР може бути дуже суб'єктивною, в значній мірі залежить від досвіду клініциста
[74]. Примітно, що ознаки подразнення гортані також можуть бути результатом
нерефлюксної етіології, такої як алергічні реакції, куріння, голосове навантаження
[29, 51, 130]. Достовірна ларингоскопічна оцінка ЛФР, ймовірно, є складною, і не

40

рекомендується встановлювати діагноз ЛФР виключно на підставі результатів
ларингоскопічних досліджень [29, 74, 130, 138, 182].
«Золотим стандартом» діагностики ЛФР є добовий рН-моніторинг з
одночасним використанням двох зондів (в проксимальному і дистальному
відділах стравоходу) [20, 34, 69, 113]. Сучасні пристрої дозволяють протягом 24
годин контролювати рівень рН в стравоході і гортаноглотці одночасно.
Інформація, отримана за допомогою добової рН-метрії, дозволяє точно
встановити, протягом якого часу слизова оболонка піддавалася впливу соляної
кислоти. Також можна оцінити і ефективність стравохідного кліренсу [91].
З метою отримання максимально достовірних даних необхідно, як мінімум
за 2 тижні до дослідження, виключити прийом інгібіторів протонної помпи або
Н2-блокаторів. Пацієнтам рекомендується вести звичний для них спосіб життя і
режим харчування, під час виконання дослідження. Вживання таких продуктів,
які впливають на кислотність (фруктові соки, йогурт, чай, кофеинсодержащие),
може викликати транзиторні зміни рН, але істотно не впливають на сумарну
картину добового рН. Обстежуваному необхідно вести особистий щоденник, в
якому він зазначає час прийому їжі, та час, проведений в горизонтальному
положенні. [90, 91, 108, 153].
У нормальних умовах в глотці і стравоході рН відповідає 6,0. Хоча б один
епізод зниження рН в гортаноглотці нижче 4 можна вважати достовірною
ознакою ЛФР. Рівень рН = 4 було встановлено в якості порогового, оскільки, поперше, саме такий рівень дозволяє найбільш надійно статистично розділити
хворих рефлюкс-езофагітом і здорових. По-друге, симптоми рефлюкс-езофагіту у
більшості хворих виникають при значеннях рН нижче 4. По-третє, при рН нижче
4 набуває активність пепсин - найбільш агресивний ушкоджуючий фактор [184,
200]. Однак, в даний час висловлюються сумніви щодо достовірності
вищеперелічених критеріїв діагностики. У ряді досліджень було відзначено, що
29% хворих ГЕРХ з ендоскопічними ознаками рефлюкс-езофагіту мають
«нормальні» значення загального добового часу з внутрішньостравохідним рН
менше 4,0, а у хворих з повторюваною печією в 43% випадків відзначається
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«нормальний» час контакту кислоти зі слизовою оболонкою стравоходу [45, 124,
198]. На думку інших авторів, зниження рН в гортаноглотці менше 5 може
свідчити про наявність у пацієнта ЛФР [184]. Оцінка отриманих даних
проводиться відповідно до критерію DeMeester, який дозволяє встановити ступінь
кислого рефлюксу [91].
Пошкодження слизової оболонки глотки або стравоходу залежить не тільки
від наявності шлункової кислоти в рефлюктаті, скільки від її експозиції. Таким
чином, прийнято обчислювати кількість піків підвищення кислотності, і чим вони
нижче, тим вище здатність до самоочищення стравоходу. Патологічні рефлюкси,
тривалістю більше 5 хвилин, побічно свідчать про порушення моторики
стравоходу [91].
Також необхідно враховувати фізіологічні рефлюкси. Вони відрізняються
тим, що з'являються переважно після прийому їжі, мають невелику тривалість (за
добу може бути не більше 50 таких рефлюксів, а сумарний час, протягом якого рН
становить менше 4,0, не більше 1 години), рідко спостерігаються під час сну і
проявляються у вигляді відрижки повітря.
В останні роки, застосування мультиканальної внутрішньостравохідної
імпедансометрії, при одномоментному проведенні рН-моніторування, показало
високу ефективність в діагностиці позастравохідних проявів ГЕРХ [184]. Дана
методика дозволяє охарактеризувати склад рефлюктата, протяжність рефлюксу, а
також дозволяє оцінити стравохідний кліренс [45]. Однак, варто зазначити, що
низька чутливість і специфічність всіх наявних в даний час діагностичних методів
діагностики ЛФР була підкреслена в декількох оглядових статтях [80, 83].
Існує також новий метод діагностики ЛФР - тест на визначення пепсину в
слині [106, 119, 190, 218]. Даний вид обстеження ставиться під сумнів, у
використанні в щоденній практиці. Виявлення пепсину в слині менш інвазивно,
ніж проведення добового рН-моніторингу. Однак, існує ряд недоліків. Наявність
пепсину, за допомогою індикаторних смужок визначається в порожнині рота.
Таким чином, багато рефлюксів, які досягають тільки гортані, гортаноглотки, але
не досягають порожнини рота, можуть бути втрачені. Зразки слини повинні бути
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взяті на дослідження безпосередньо після епізоду рефлюксу, що на практиці дуже
проблематично здійснити. У дослідженні Yadlapati і співавт. ні визначення рН в
ротоглотці, ні аналіз пепсину в слині не змогли встановити відмінність між
здоровими добровольцями і суб'єктами з патологічним рефлюксом [218].
В останні роки велика увага приділяється вивченню патогенезу розвитку
ЛФР. Велика роль відводиться імуногістохімічним дослідженням, а саме,
вивчення експресії різних біомаркерів [80]. За допомогою цих методик були
встановлені механізми ушкодження епітелію слизової оболонки гортані.
Запальні цитокіни
Множинні маркери залучені в запалення слизової оболонки стравоходу,
викликане рефлюксом. Встановлено, що ГЕРХ змінює експресію інтерлейкіну
(IL)-6, цитокіна; які, в свою чергу, беруть участь у розвитку запалення слизової
оболонки, викликаному рефлюксом [210]. Відомо, що IL-6 відіграє роль в
гострому запаленні і імунній відповіді організму [123]. Рівні IL-6 в стравоході
збільшуються відповідно до ступеня рефлюксу і знижуються на тлі лікування
ГЕРХ. IL-6, мабуть, є індикатором запалення слизової оболонки, пов'язаного з
рефлюксом [123]. Підвищена експресія IL-8 також пов'язана з рефлюксом,
особливо в слизовій оболонці стравоходу у пацієнтів з дисплазією Барретта і
аденокарциномою стравоходу. Після хірургічних втручань з приводу рефлюксної
хвороби, спостерігалося зниження рівня IL-8 [169]. Дослідження in vitro
продемонструвало підвищену експресію IL-8 і інших запальних маркерів при
впливі пепсину [190].
Вугільна ангидраза
Вугільна ангидраза є захисним компонентом слизової оболонки, який
каталізує гідратацію вуглекислого газу, утворюючи бікарбонат, який, в свою
чергу, нейтралізує кислотний рефлюкс у позаклітинному просторі. У стравоході
вугільна ангидраза нейтралізує кислотний рефлюкс майже до нейтральності [205].
Збільшення експресії вугільної ангідрази III може бути наслідком гіперплазії
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епітелію, яка є гістопатологічною ознакою езофагіту [65]. У пацієнтів з ЛФР
відмінності у ступені вираженості експресії вугільної ангидрази III спостерігалася
між різними ділянками біопсії [65]. Було встановлено, що на тлі ЛФР, при впливі
пепсину експресія вугільної ангидрази III в області голосових складок
знижується, паралельно зростаючи в задній комісурі гортані, таким чином,
збільшуючи викликане кислотою пошкодження. Дане спостереження було
встановлено при дослідженні кореляції між тяжкістю симптомів ЛФР, і рівнями
цього біомаркери в різних ділянках гортані [125].
E-Cadherin
E-cadherin грає важливу роль в підтримці цілісності і збереженні бар'єрної
функції епітелію [26, 66, 217]. Відомо, що пепсин розщеплює внутрішньоклітинні
структури, відповідальні за міжклітинну когезію [217]. В одному з досліджень,
було показано, що рівень E-cadherin знижується у пацієнтів з ЛФР [186]. Однак,
залишається незрозумілим, чи пов'язано це зниження з рефлюкс-компонентами
(кислотою або пепсином) або з запальною реакцією, викликаною патологічним
рефлюксом. Існують переконливі докази того, що E-cadherin є пухлинним
супрессором і що втрата експресії цього білка є першим кроком до пухлинної
інвазії [143].
Муцини
Муцини

-

це

глікопротеїни,

що

експресуються

різними

типами

епітеліальних клітин на ділянках слизової оболонки, які зазнають коливань рН,
концентрації іонів, ділянках гідратації і оксигенації. Функції муцинів включають
в себе: захист, змазування, транспорт, оновлення та диференціювання епітелію,
модуляцію клітинного циклу, адгезію і передачу клітинного сигналу [191].
Встановлено, що ЛФР знижує секрецію муцинів, порушуючи захист епітелію.
Також вивчено, що у пацієнтів з рефлюкс-езофагітом спостерігається знижена
секреція стравохідних муцинів [191].
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Таким

чином,

молекулярні

дослідження

намагалися

ідентифікувати

біомаркери рефлюксу, такі як інтерлейкіни, вугільну ангидразу III, E-cadherin і
муцини. Дані цих досліджень пояснюють роль біомаркерів не тільки в участі
формування механізмів захисту слизової оболонки, але і як важливих чинників в
розвитку пухлинного процесу [80].

1.5.

Лікування пацієнтів з ЛФР-асоційованими захворюваннями

Важливо, щоб ЛФР діагностували і лікувавали ефективно. Невиконання цієї
вимоги може призвести до хронічного кашлю, розвитку гранульом і грануляцій
голосових складок. Цей стан також пов'язаний з астмою, бронхітом, хронічним
ринітом,

синуситом

потенційний

зв'язкок

і

середнім
між

отитом.

патологічним

Дослідники
рефлюксом

повідомляють
і

про

новоутвореннями

стравоходу, ротоглотки і гортаноглотки [24, 67, 142].
Дослідження показали, що приблизно половина пацієнтів з легким
перебігом ЛФР можуть уникнути симптомів захворювання, лише змінивши спосіб
життя [83, 118]. Ці зміни способу життя пов'язані зі зміною режиму прийому їжі,
напоїв і відмовою від шкідливих звичок. Наприклад, було показано, що підняття
головного

кінця

ліжка

запобігає

симптомам

ЛФР.

Пацієнтам

також

рекомендується відмовитися від куріння, скинути зайву вагу і носити вільний
одяг.
Дієта
Прояви ЛФР можуть бути зменшені шляхом зміни звичок харчування.
Пацієнтам рекомендується не пізній прийом їжі (принаймні за дві години до сну),
щоб дати час для перетравлення перед тим, як лягти, зайняти горизонтальне
положення [24, 83, 108]. Крім того, пацієнтам з патологічним рефлюксом також
не рекомендується вживати занадто багато кави [150] або газованих напоїв, які, як
відомо, впливають на кислотність і сприяють рефлюксу [101].
Гостра їжа подразнює слизову оболонку нижнього відділу стравоходу, що
призводить до печії і відчуття «печіння» в грудній клітці. Відомо, що їжа з
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високим вмістом жирів і шоколад продовжують кліренс шлунка, а їжі з високим
вмістом жирів потрібно більше часу для перетравлення, що пов'язано з більш
високою частотою виникнення ГЕРХ і ерозивного езофагіту [98]. Слід звернути
увагу, що в деяких дослідженнях повідомлялося, що дієта з високим вмістом
жирів не впливає на дію кислоти на слизову оболонку стравоходу або тимчасове
розслаблення нижнього стравохідного сфінктера [154, 174, 178]. Проте, пацієнтам
слід рекомендувати уникати прийому жирної їжі, щоб полегшити травлення і
поліпшити загальний стан здоров'я. Висококалорійна дієта також може впливати
на дію кислоти на стравохід. Одне дослідження показало, що висококалорійна
дієта пов'язана з тривалою кислотністю в шлунку, яка може погіршити симптоми
рефлюксу [107].
Зміни способу життя
Рефлюксні захворювання також відомі як «захворювання способу життя». У
зв'язку з цим, пацієнтам рекомендується відмовитися від куріння, так як відомо,
що куріння викликає посилення утворення кислоти [108]. Куріння безпосередньо
пов'язано із затримкою кислоти, що призводить до подальшого уповільнення
кліренсу стравоходу. Також було показано, що особи, які курять, мають більш
високу частоту симптомів рефлюксу в порівнянні з тими, хто не курить. [24, 128,
214].
Дослідники виявили прямий зв'язок між споживанням алкогольних напоїв, а
також впливом кислоти і рефлюксом. Алкогольні напої всіх видів є прямою
причиною печії. Споживання великої кількості алкоголю створює однакові
ризики виникнення патологічного рефлюксу, незалежно від того, чи було це пиво,
вино або міцні спиртні напої. Також було виявлено, що вино і пиво викликають
рефлюкс навіть в невеликих кількостях. Ендоскопічні дослідження показали, що
біле вино і пиво надають однаковий вплив на рефлюкс-езофагіт і змінюють рівень
pH. Встановлено, що біле вино надає більш виражений вплив на кислотність, ніж
червоне вино [175, 176, 177, 212].
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Зниження ваги
Зниження ваги має важливе значення для пацієнтів, які страждають ЛФР і
ГЕРХ, через поширеність цих симптомів у пацієнтів з ожирінням. Дослідники
показали тісний зв'язок між ожирінням і кислотним рефлюксом [100], а високий
індекс маси тіла (ІМТ) безпосередньо пов'язаний з кислотним рефлюксом [95,
195]. Збільшення у вазі може погіршити симптоми рефлюксу, а втрата ваги може
мати зворотний ефект, дозволяючи пацієнтам скоротити прийом антирефлюксних
препаратів [63, 164].
Пацієнтам рекомендується виконувати фізичні вправи тривалістю не менше
30 хвилин кожен день, в якості захисту від симптомів рефлюксу. Пацієнти, які
менш активні фізично, більш схильні до ризику виникнення проблем з рефлюксом
[165, 166].
Медикаментозне лікування
В даний час найбільш часто використовуваними для лікування ЛФР
лікарськими засобами є інгібітори протонної помпи (ІПП), які пригнічують
вироблення кислоти, безпосередньо впливаючи на H + -K + АТФ-азу парієтальних
клітин. ІПП не тільки запобігають вплив рефлюктата на верхні дихальні шляхи, а
й зменшують пошкодження, викликані ферментативної активністю пепсину, для
активації якої необхідна кисле середовище [94].
Клінічні дані вказують на те, що лікування повинно включати використання
ІПП мінімум протягом 3 місяців, що призначаються двічі на день (наприклад: 40
мг омепразолу), за 30-60 хвилин до їжі. Цей період прийому препарату важливий,
оскільки він забезпечує найбільшу концентрацію лікарського засобу в період
стимуляції протонної помпи під час прийому їжі [73, 105].
На відміну від ГЕРХ, терапевтична відповідь у пацієнтів з ЛФР на
застосування ІПП є непостійною [208], частково тому, що ЛФР вимагає більш
агресивної і тривалої терапії, ніж ГЕРХ [172]. Хоча у більшості пацієнтів
симптоми поліпшуються протягом 3 місяців, однак зменшення ларингеальних
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симптомів і поліпшення ларингоскопічної картини зазвичай настає через 6 місяців
[73, 105].
У ряді досліджень намагалися встановити деякі стандарти лікування ЛФР
[24, 69, 81, 149]. Значні показники невдач при лікуванні ЛФР були зареєстровані,
коли використовувалася одноразова добова доза прийому ІПП, і більшість
досліджень рекомендують прийняття ІПП в режимі двох добових доз. У
дослідженні Park і співавторів встановлено, що позитивна відповідь на лікування,
спостерігалася у 50% пацієнтів після 2 місяців лікування, при використанні
подвійної дози ІПП, в той час як прийом однієї добової дози викликав позитивний
результат тільки у 28% пацієнтів. У 54% пацієнтів в групі з одноразовою дозою, у
яких не було поліпшення, показали регресію симптомів після додаткових 2
місяців лікування двома добовими дозами [172].
Максимальна

антирефлюксная

терапія

складається

з

комбінованого

прийому ІПП два рази в день (до прийому сніданку і обіду) і антагоніста Н2рецепторів перед сном [136, 139]. Хоча цей режим призводить до помітнішого
придушення кислотності, ніж при монотерапії ІПП, частота негативної відповіді
на лікування залишається на досить високому рівні (від 10 до 17%) [81].
Дослідження, що аналізують ефективність терапії ІПП у пацієнтів з ЛФР,
надають різні моделі відповіді на лікування, ймовірно, через відмінності в умовах
включення і істинної поширеності ЛФР. Більшість неконтрольованих досліджень
припускають частоту позитивної відповіді на лікування за допомогою ІПП на
рівні майже 70% [208]. Навпаки, в більшості контрольованих досліджень не було
виявлено позитивного впливу ІПП в порівнянні з плацебо [181]. Різні результати
були зареєстровані в трьох останніх контрольованих дослідженнях. Fass і співавт.
[101] не спостерігали відмінностей в акустичних параметрах або сприйнятті
голосу між пацієнтами з ЛФР, які отримували езомепразол, і групою, яка
приймала плацебо. Навпаки, в дослідженні Lam і співавт. [144] за участю 24
пацієнтів з ЛФР рабепразол перевершує плацебо з точки зору поліпшення
симптомів після 12 тижнів лікування. У рандомізованому контрольованому
дослідженні, що включає пацієнтів з синдромом постназального затікання в якості

48

основного симптому, лікування ІПП показало значно кращий результат ніж
плацебо [207].
Висока частота відповіді на плацебо можливо пояснюється неоднорідністю
груп пацієнтів, і тим, що у багатьох пацієнтів ймовірно не було підтвердженого
ЛФР [173]. Проте, загальний консенсус передбачає початкове емпіричне
лікування ІПП два рази в день протягом 2-3 місяців [129].
ІПП зменшують явища кислотного рефлюксу, але мало ефективні при
некислотному рефлюксі. При попаданні всередину рідкий алгінат вступає в
реакцію з кислотою в шлунку, утворюючи так званий, «пліт», який діє як
фізичний бар'єр проти рефлюксу. Це єдине нехірургічне лікування, яке фізично
запобігає кислотній і некислотній рефлюксній хворобі. Алгінати діють швидко,
недорогі, не мають побічних ефектів і діють тривалий час [79]. Антагоністи Н2рецепторів, прокінетичні препарати і цитопротектори слизової оболонки
(наприклад, сукральфат) можуть використовуватися в якості додаткового
лікування

[105,

108,

155].

Нейромодулятори

(наприклад,

трициклічні

антидепресанти, габапентин і прегабалін) можуть бути придатними для пацієнтів
з симптомами, що не зменшуються при придушенні кислоти, особливо в тих
випадках, коли чутливість гортані (нейропатія), вочевидь, сприяє появі симптомів
ЛФР [86, 108, 117, 168].

Хірургічне лікування
Фундоплікація

за

Ніссеном добре

зарекомендувала

себе

в

якості

хірургічного лікування ГЕРХ і дає надійні результати. Однак його роль в
лікуванні пацієнтів з ЛФР неясна. Недавнє дослідження переглянуло велику серію
пацієнтів, які перенесли фундоплікацію, і виявило однакове поліпшення у
пацієнтів з ларингеальними симптомами і типовими симптомами ГЕРХ, так і у
пацієнтів з виключно типовими симптомами ЛФР. Навпаки, погані результати
були отримані для пацієнтів виключно з ларингеальними симптомами, але з
позитивним тестом при рН-моніторингу, що вказує на можливість того, що
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причина симптомів не пов'язана з рефлюксом у багатьох з цих пацієнтів [183].
Було висловлено припущення, що фундоплікація за Ніссеном не повинна
проводитися у пацієнтів, резистентних до ІПП [54]. Крім того, одне дослідження
показало, що тільки у 10% пацієнтів відзначається позитивний ефект на
фундоплікацію за Ніссеном після неефективної терапії ІПП, і цей показник не
відрізнявся від групи, яка продовжувала використовувати ІПП (7%) [201]. Sataloff
і співавт. повідомили про позитивні результати після фундопликації у пацієнтів з
симптомами, які пов'язані з некислотним рефлюксом [193].
Таким чином, на сьогоднішній день, вирішення проблеми діагностики та
лікування ларингофарингеального рефлюксу є актуальним завданням. У сучасній
літературі

недостатньо

висвітлена

інформація

щодо

поширеності

ларингофарингеального рефлюксу як в цілому, так і у хворих на рак гортані,
зокрема. До сих пір не встановлено ступінь впливу ларингофарингеального
рефлюксу на розвиток неопластичних процесів в гортані. Також відсутні будь-які
рекомендації лікування ларингофарингеального рефлюксу у хворих на рак
гортані.
Все вищевикладене і визначило мету і завдання даної роботи.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Матеріали, представлені в роботі, були отримані при обстеженні та лікуванні
200 хворих на плоскоклітинний рак гортані I-II стадії T1-2N0M0, які лікувалися на
базі відділення ЛОР-онко ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.
Коломійченка НАМН України». Комплекс обстежень включав в себе клінічні
методи: вивчення скарг та збір анамнезу захворювання; фізикальний огляд;
інструментальні

методи

дослідження:

(непряма

і

пряма

ларингоскопія,

відеоларингоскопія (включаючи оцінювання за шкалою The Reflux Finding Score,
фіброларингоскопія,

внутрішньостравохідне

рН-моніторування,

клініко-

лабораторні (загальноклінічний аналізи крові, сечі; біохімічні аналізи крові);
променеві методи діагностики (КТ і МРТ, ультразвукове дослідження шиї);
морфологічні (патоморфологічні дослідження біоптату і операційного матеріалу;
імуногістохімічні дослідження з використанням маркерів Т-клітин (CD3),
Т-цитотоксичних лімфоцитів (CD8), Т-регуляторних клітин (FOXP3), М1
макрофагів (СD68), М2 макрофагів (CD163); статистичні методи оцінки
результатів лікування і їх достовірності.
Клінічні методи дослідження
Скарги:
Для

попередньої

діагностики

ларингофарингеального

рефлюксу

ми

використовували оціночну шкалу «The Reflux Symptom Index» – індекс симптомів
рефлюксу (Belafsky, 2002).
З метою можливості діагностики ЛФР у хворих на рак гортані, нами був
модифікований стандартний тест RSI. У тесті RSI, показник «захриплість» був
нами виключений, як симптом основного захворювання. Оцінка симптомів
проводилася за 5-ти бальною шкалою. Максимальна сума балів, яку міг отримати
пацієнт при додаванні цифр, становить «40», мінімальна «0». Таким чином, в разі
індексу RSI більш «13», у пацієнта можна запідозрити наявність патологічного
рефлюксу. Кожен симптом (скарга) міг бути оцінений як: симптом відсутній – 0,
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турбує вкрай рідко – 1, іноді – 2, часто – 3, дуже часто – 4, постійно – 5. Таким
чином, на підставі індексу RSI була складена бальна оцінка, в якій враховувалася
ступінь вираженості і частота виникнення кожного симптому. Модифікований
тест RSI наведено у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
The Reflux Symptom Index (RSI , Індекс симптомів рефлюксу)
0

1

2

3

4

5

Бажання прополоскати горло
Велика кількість слизу в горлі
Утруднення при ковтанні їжі, рідини, таблеток
Кашель після їжі або в положенні лежачи
Напади кашлю або утруднення дихання
Постійний неприємний, дратівливий кашель
Відчуття «комка» в горлі
Печія, біль за грудиною

Анамнестичні дані:
Збір анамнезу складався з опитування хворих та вивчення медичної
документації. Під час

збору анамнезу, з’ясовували час

виникнення перших

симптомів захворювання, динаміку їх розвитку, наявність

діагностичних та

лікувальних заходів. Обов’язково враховували наявність супутніх захворювань та
шкідливих звичок: паління, вживання алкоголю. Окрема увага приділялась
сімейному анамнезу.
Інструментальні методи дослідження
Ларингоскопія:
Всім пацієнтам після збору анамнезу та деталізації скарг були проведені
загальні клінічні обстеження і стандартний оториноларингологічний огляд. Огляд
ЛОР-органів, включаючи відеоендоларингоскопію, проводився всім хворим.
Відеоендоларингоскопія проводилася за допомогою відеосистеми Stryker™
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(США), фіброларингоскопія проводилася за допомогою відеосистеми Olympus™
CV150 (Японія), яка оснащена фіброскопом і бронхоскопом. Об'єктивізація
ларингоскопічної

картини

і

динамічне

спостереження

здійснювалося

за

допомогою тесту The Reflux Finding Score (RFS), запропоновану Belafsky і
співавторами (таблиця 2.2). Сума оціночних балів варіювала від 0 до 26.
Використовуючи дану оціночну шкалу, ми документально відображали динаміку
зміни ларингоскопічної картини.
Таблиця 2.2

The Reflux Finding Score (RFS)
Набряк підскладкового простору

0 – немає; 2 – є

Облітерація гортанних шлуночків

0 – немає; 2 – часткова; 4 – повна

Гіперемія слизової оболонки

0 – немає; 2 – тільки черпакуваті відростки;
4 – дифузна

Набряк голосових складок

0 – немає; 1 – незначна; 2 – середній
ступінь; 3 – важкий ступінь; 4 – дифузна

Дифузний набряк гортані

0 – немає; 1 – незначна; 2 – середній
ступінь;

3

–

важкий

ступінь;

4

–

обструктивний
Гіпертрофія міжчерпакуватого простору

0 – немає; 1 – незначна; 2 – середній
ступінь;

3

–

важкий

ступінь;

4

–

обструктивний
Гранульома та грануляції

0 – немає; 2 – є

Ендоларингеальний слиз

0 – немає; 2 – є

Всього балів

Слід зазначити, що враховувалося стан слизової оболонки, яка не була
уражена пухлинним процесом. Тест RFS використовується з метою скринінгдіагностика ларингофарингеального рефлюкса, а також для динамічного вивчення
патологічних змін гортані. За наявності суми балів більше ніж 7, у хворого можна
запідозрити наявність ЛФР.
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Добовий рН–моніторинг
Добове

дослідження

проводили

на

базі

відділення

ЛОР-онко

ДУ «Інституту отоларингології ім. проф. А.І. Коломійченка НАМН України» в
умовах стаціонару. Для проведення добового рН-моніторингу використовувався
«Ацидогастрограф АГ–1pH–М» з електродної системою (виробництва ТОВ
«Старт», Україна) (рис. 2.1). Прилад дозволяє провести тривале вимір активності
іонів водню в одиницях рН різних відділів шлунково-кишкового тракту.
Вимірювання проводили в одиницях рН за допомогою одноелектродного
оригінального надтонкого мікрозонда, обладнаним одним датчиком і автономним
портативним реєструючим блоком. Інтервал вимірювань дорівнював 2 с.
Пристрій «Ацидогастрограф АГ–1pH–М» пройшов відповідну державну
метрологічну атестацію.

Рис. 2.1. Ацидогастрограф АГ–1pH–М
Добовий рН-моніторинг стравоходу є сучасним та надійним методом
діагностики ЛФР. Дана методика передбачає розташування вимірювального
електрода рН-зонда нижче верхнього стравохідного сфінктера. Встановлено, що
проведення зонда діаметром 3 мм не впливає на частоту виникнення
гастроезофагеальних епізодів рефлюксу. Інформація, отримана при 24-х годинній
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рН-метрії, дозволяє точно встановити, коли і протягом якого часу слизова
оболонка піддається впливу соляної кислоти. Також фіксувалося загальний час
рН≤ 4. Рівень рН = 4 було встановлено в якості порогового, оскільки, симптоми у
більшості хворих виникають при значеннях рН в стравоході нижче 4, а також при
рН нижче 4 набуває активність пепсин – найбільш агресивний фактор, що
ушкоджує слизову оболонку.
Важливою умовою перед проведенням добового рН–моніторингу

було

скасування прийому хворими інгібіторів протонної помпи або Н2–блокаторів не
менше ніж за три доби до початку дослідження.
Перед початком кожного дослідження виконувалось калібрування зонда в
буферних розчинах. Моніторинг починали натщесерце з ранку. Зонд вводили
трансназально і фіксували до щоки лейкопластиром. Датчик зонда знаходився на
рівні верхнього стравохідного сфінктера, що дозволяло фіксувати епізоди
рефлюксу в глотку та гортань.
Під час моніторингу пацієнт вів звичний для нього спосіб життя і
самостійно відзначав наступні події: прийом їжі, сон, прийом медикаментів,
епізоди печії. Ці позначки в подальшому допомагали при зіставленні виникнення
симптомів рефлюксу і виразністю і тривалістю рефлюксу. У процесі дослідження
пацієнт приймав будь-яку їжу за винятком алкоголю, риби і продуктів, що
впливають на рівень рН в ШКТ.
Через 24 години зонд видаляли, а отримані результати з реєструючого блоку
передавалися на персональний комп'ютер і заносилися в базу даних. Математичну
обробку отриманих даних, їх аналіз, отримання графічного відображення рівня рН
протягом доби та архівація даних виконувалось за допомогою спеціальної
комп'ютерної програми «Ацидогастрограф» (рис. 2.2).
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Рисунок 2.2. Інтерфейс комп’ютерної програми «Ацидогастрограф»
При аналізі отриманих рН-грам використовувалися наступні показники
(DeMeester та ін., 1980):
1. Відсоток часу, протягом якого рН <4. Це найбільш значуща відмінність
між патологічним і фізіологічним рефлюксом. Цей показник не залежить від того,
чи були епізоди рідкісними, але тривалими або, навпаки, короткими, але частими.
2. Відсоток часу, протягом якого рН <4 при вертикальному положенні тіла
пацієнта.
3. Відсоток часу, протягом якого рН <4 при горизонтальному положенні
тіла пацієнта.
4. Загальна кількість рефлюксів з рН <4 за добу.
5. Число рефлюксів з рН <4 тривалістю понад 5 хв за добу.
6. Тривалість найбільш тривалого рефлюксу з рН <4.
Числова величина вираховувалася по кожному з наведених вище шести
параметрів за такою формулою:

дані пацієнта−середнє значення
стандартне відхилення

+ 1,
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де середні значення і стандартні відхилення по кожному параметру бралися з
таблиці, наведеної нижче (DeMeester, 1992) (Таблиця 2.3). Сума обчислених
величин називається показником DeMeester. Нормальним вважається показник
DeMeester менше 14,72. Якщо показник DeMeester перевершує величину 14,72, то
це говорить про наявність рефлюксу.
Таблиця 2.3
Нормальні показники добового рН–моніторингу
Показники
Час з рН < 4,
загальний, %
Час з рН < 4,
стоячи, %
Час з рН < 4,
лежачи, %
Кількість
рефлюксів з рН < 4
Кількість рефлюксів
тривалістю більше 5
хвилин

Найбільш тривалий
рефлюкс, хв

Середнє
значення

Стандартне
відхилення

Медіана

Мінімальна
величина

Максимальна
величина

95%
інтервал
(нормальна
величина)

1,51

1,4

1,2

0

6,0

4,45

2,2

2,3

1,6

0

9,3

8,4

0,6

1,0

0,1

0

4,0

3,5

19,0

12,8

16,0

2,0

56,0

46,9

0,8

1,2

0

0

5,0

3,5

6,7

7,9

4,0

0

46,0

19,8

Також існує таблиця градації ступеня тяжкості рефлюксу за показаннями
добового рН–моніторингу, за допомогою якої розподіляли пацієнтів за тяжкістю
рефлюксу (Таблиця 2.4).
Таблиця 2.4
Ступень тяжкості рефлюксу за показаннями добового рН–моніторингу
Показники

Норма

Легка ступень

Час з рН < 4,
загальний, %
Час з рН < 4, стоячи,
%
Час з рН < 4, лежачи,
%
Кількість рефлюксів з
рН < 4

4,5

Кількість рефлюксів
тривалістю більше 5
хвилин

4,5-6,0

Середня
ступень
6,0-7,5

Виражений
рефлюкс
Выше 7,5

8,4

8,4-9,3

9,3-10,2

Выше 10,2

3,5

3,5-4,0

4,0-4,5

Выше 4,5

47

47-56

56-67

Выше 67

3,5

3,5-4,0

4,0-6,5

Выше 6,5
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Продовження табл. 2.4
Найбільш
тривалий
рефлюкс, хв

20

20-46

46-66

Выше 66

Морфологічні методи дослідження
Процесінг біоматеріалу для морфологічного дослідження
Отриманий операційний матеріал фіксували у 10% розчині забуференого
нейтрального формаліну. Проводку біоматеріалу (дегідратацію та просочування
парафіном) здійснювали у автоматизованих гістопроцесорах (Milestone LOGOS
Microwave Hybrid Tissue Processor, Milestone, Italy). Після проводки проводили
заливку матеріалу у парафін з виготовленням парафінових блоків на станціях
заливки та виготовлення парафінових блоків Thermo Scientifiс HistoStar (Thermo
Fisher Scientifiс, USA).
Гістологічні зрізи товщиною 4 мкм виготовляли на напівавтоматизованому
ротаційному мікротомі Thermo Scientific HM 340E.
Препарати забарвлювали гематоксиліном та еозином з використанням
автоматизованого коверстейнера Dako CoverStainer (Agilent, USA). Гістохімічне
забарвлення проводили мануально.
При мікроскопічному дослідженні матеріалу використовували мікроскоп
NIKON ECLIPSE E200 (NIKON CORPORATION, Japan).
Патоморфологічна оцінка матеріалу
У дослідження були включені тільки зразки, отримані від пацієнтів, які за
результатами попереднього тестування виявилися ВПЛ-негативними.
Загальну структуру пухлин оцінювали відповідно до Міжнародної
гістологічної класифікацією пухлин голови та шиї ВООЗ (2017). При загально
морфологічному дослідженні визначали розмір і глибину інвазії пухлини, її
гістологічний тип і ступінь диференціювання (грейд).
Основним

заданням

морфологічного

дослідження

була

оцінка

імуноопосередкованих механізмів та ролі ЛФР у розвитку карцином гортані.
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Для реалізації даного завдання була проведена порівняльна оцінка
матеріалу, отриманого у пацієнтів 3 груп:
1)

Пацієнти з ЛФР без ознак пухлинного росту

2)

Пацієнти з плоскоклітинними карциномами гортані без ознак ЛФР

3)

Пацієнти

з

плоскоклітинними

карциномами

гортані

на

фоні

верифікованого ЛФР
Для аналізу імуно-опосреедкованих механізмів, які потенційно можуть бути
сприяти розвитку плоскоклітинної карциноми, проведено оцінку кількості та
просторового розподілу наступних клітин: Т-лімфоцитів, Т-цитотоксичних
лімфоцитів, Т-регуляторних клітин, М1-макрофагів та
Візуалізацію

клітини

різних

підтипів

М2-макроагів.

проводили

за

допомогою

імуногістохімічного дослідження (ІГХ) з використанням моноклональних антитіл
(МАТ), перелік і характеристики яких представлені у таблиці 2.5. ІГХ було
виконано відповідно до стандартного протоколу та рекомендацій виробників
антитіл для ІНХ, у патоморфологічній лабораторії «CSD Health Care».
Таблиця 2.5
Характеристика імуногістохімічних маркерів, використаних у роботі
Маркер

Основна роль

Виробник

Клон

CD3

Маркер Т-клітин

Dako

F7,2,38

CD8

Маркер Т-цитотоксичних

Dako

C8/144B

лімфоцитів
FOXP3

Маркер Т-регуляторних

Abcam

клітин

236A/E7

СD68

Маркер М1-макрофагів

DAKO

KP1

CD163

Маркер М2-макрофагів

Cell Marque

MRQ-26
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Методика оцінки імунного статусу пухлини
Для оцінки щільності імунної інфільтрації використовували метод,
описаний Rui-Qing Peng's (2010). Метод базується на підрахунку щільності
лімфоцитів, які інфільтрують пухлину (TILs) наступним чином:
1)

імунні клітини підраховували у принаймні 10 полях зору кожного

зрізу, з подальшим перерахунком на 1 мм2.
2)

до підрахунку кількості клітин обирали поля зору з найбільш високою

щільністю інфільтрації;
3)

проводили підрахунок клітин у різних компартментах

4)

ділянки некрозів виключали з оцінки.

5)

Для порівняння оцінювали щільність інфільтрації у межах інтактного

епітелію та строми поза межами пухлини.
TIL оцінювали на основі комплексного аналізу щільності розташування
CD3+, CD8+, і FOXP3+ клітин у центральній частині пухлини та в межах
інвазивного

краю.

При

цьому

враховували

просторовий

розподіл

імунопозивтиних клітин у межах двох компартментів:
- Внутрішньопухлинний компартмент (клітини внутри пухлинних гнізд);
-

Перитуморозна строма (клітини в межах строми навколо пухлинних

кластерів)
Для оцінки імунореактивності поза пухлиною проводили оцінку кількості
аналогічних клітин у межах інтактних тканин поза пухлиною. При цьому
визначали чисельність клітин у межах інтактного епітелію та у сполучній тканині
власної пластинки слизової оболонки.
Додатково для оцінки балансу між різними ланками вродженого та набутого
імунітету і його ланок підраховували співвідношення CD3, CD3 і FOXP3, а також
CD68+ і CD163+ клітин (CD3 : CD4; CD8 : CD4; CD3 : FOXP3; CD8 : FOXP3;
CD68:CD163) в межах кожного компартменту, а також порівнювали показники у
межах пухлини та за її межами у інтактних тканинах кожного зразку.
Загальну оцінку кількості CD3, CD8, FOXP3, CD68 і CD163 позивтиних
клітин проводили з перерахуванням на 1 мм2 в межах кожного компартменту.
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Хірургічне лікування
Всім пацієнтам проводилося планове хірургічне лікування з приводу
основного

захворювання.

Пацієнтам

виконувалося

радикальне

видалення

новоутворень гортані. В залежності від локалізації та поширеності злоякісного
процесу виконувались наступні види хірургічних втручаннь: ендоскопічна
хордектомія; хордектомія (зовнішнім доступом); бокова резекція гортані;
переднє-бокова (фронто-латеральна) резекція гортані; передня (фронтальна)
резекція гортані. При наявності І стадії раку гортані найчастіше виконувалась
хордектомія (переважно зовнішнім доступом). У хворих на рак гортані ІІ стадії
переважали органозберігаючі, функіональні резекції гортані.
Імуногістохімічне дослідження
Візуалізацію різних видів імунних клітин проводили імуногістохімічним
методом. Для дослідження виготовляли зрізи товщиною 4 мкм. Після цього
проводили депарафінізацію зрізів інкубуючи по 5 хвилин в двох змінах ксилолу,
етанолу та промиваючи після цього в проточній воді. Для демаскування
використовували апарат PT-Link (DAKO). Демаскування антигенів проводили за
температури 98°С протягом 30 хв., після чого охолоджували зрізи до 60°С. Для
блокування ендогенної пероксидази зрізи 5 хв інкубували з peroxidase blocking
reagent (DAKO, EnVision FLEX) (0.03% перекис водню). Після промивки TRISHCL буфері (pH 7.2, DAKO EnVision FLEX) зрізи інкубували з первинними
антитілами. Інкубацію проводили за кімнатної температури протягом 30 хв. Після
цього

зрізи

знову

промивали

в

TRIS-HCL

буфері.

Для

візуалізації

імуногістохімічної реакції використовували полімерну систему детекції EnVision
FLEX (DAKO). Для візуалізації реакції з антитілами зрізи інкубували відразу з
полімером HRP. Після чергової промивки на всі зрізи наносили DAB, після чого
промивали в проточній воді. Ядра контрастували гематоксиліном Майєра
протягом 1 хв і промивали зрізи в проточній воді. Зрізи висушували та заключали
під покривне скло.
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Статистичні методи дослідження
Описова статистика включала визначення середніх значень (M) та
стандартного відхилення (SD) для даних, що мали нормальний розподіл і медіани
(Me) для даних, де розподіл був не нормальний. Відповідність розподілу даних
нормальному проводили за критерієм Шапіро-Уілка. Неперервні показники
представлені у вигляді (M±SD) для даних з нормальним розподілом. Для
пропорцій (p) також визначалось стандартне відхилення (SDp), дані представлені
у вигляді (p±SDp). Для середніх, медіан і пропорцій визначався 95% довірчий
інтервал (95% ДІ).
Перевірка нульової гіпотези про випадковість наявної різниці між групами
для неперервних даних з нормальним розподілом проводилась за допомогою
дисперсійного аналізу (ANOVA) для неперервних даних з нормальним
розподілом і критерію Краскела-Уолеса для неперервних даних з ненормальним
розподілом. Для корекції результатів множинних порівнянь використовували
процедуру Т’юкі.
Порівняння категоріальних даних проводили із застосуванням критерію Хіквадрат.
Нульова гіпотеза про випадковість знайдених відмінностей між групами
відкидалася при досягненні значення Р нижче критичного рівня значущості α =
0,05.
Аналіз виживаності проводився шляхом побудови кривих Каплана-Мейєра і
подальшого регресійного аналізу пропорційних ризиків Кокса з визначенням
відношення ризиків (hazard ratio) і 95% ДІ для нього.
Всі статистичні обчислювання проводились за допомогою ліцензованої
програми «MedCalc».
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РОЗДІЛ 3
КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ
Для вирішення поставлених завдань, відповідно до мети дослідження, за
період з 2015 по 2020 рр. на базі відділення ЛОР-онко ДУ «Інститут
отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» було проведено
комплексне обстеження 200 хворих на рак гортані I-II стадії T1-2N0M0. Вік
пацієнтів варіював від 35 до 80 років, середній вік становив 64,7 років. З них
чоловіків було 169 (84,5%), жінок – 31 (15,5%).
Критерієм відбору пацієнтів для дослідження була наявність у них
морфологічно верифікованого раку гортані I-II стадії.
Всім

пацієнтам

проводилося

анкетування

за

візуально-аналоговим

шкалами, добовий рН-моніторинг та хірургічне лікування з подальшим
морфологічним дослідженням операційного матеріалу.
Після проведення скринінг-діагностики за шкалою «The Reflux Symptom
Index» (RSI), встановлено що у 97 (48,5%) хворих він був менший, або дорівнював
показнику «13», у 103 (51,5%) хворих RSI перевищував показник «13». Таким
чином в дослідження увійшло 103 хворих на рак гортані.
Критерії включення в дослідження були наступні:
-

хворі на рак гортані I-II стадії T1-2N0M0;

-

пацієнти обох статей;

-

особи, які досягли 18 років.

Критерії виключення з дослідження були:
-

наявність HPV16, HPV18 інфекції при ПЛР-дослідженнях;

-

пацієнти, що приймали інгібітори протонної помпи менш ніж за 3

місяці до початку дослідження в зв'язку з раніше встановленої ГЕРХ;
-

наявність психічних порушень;

-

важка соматична патологія в стадії декомпенсації.

У дослідження увійшли пацієнти, які відповідали критеріям включення, і
дали добровільну згоду на обстеження і лікування, відповідно до Європейської
Конвенції з прав людини від 04.04.1997р.
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Всі обстежені були розподілені наступним чином: в основну групу
увійшло 34 хворих на рак гортані зі встановленим ларингофарингеальним
рефлюксом, яким в подальшому проводилася антирефлюксна терапія в
післяопераційному періоді. У групі порівняння спостерігалися 31 хворий на рак
гортані,

з

встановленим

ларингофарингеальним

рефлюксом,

яким

після

виконання стандартного лікування антирефлюксна терапія не призначалася.
Контрольну

групу

склали

38

хворих

на

рак

гортані,

без

наявності

ларингофарингеального рефлюксу. Схематично розподіл хворих за клінічними
групами наведено на рисунку 3.1.

Хворі на рак
гортані І-ІІ стадії
n=103

Основна группа:

Контольна група:

«+»ЛФР

«-»ЛФР

«-» Антирефлюксна

«+» Антирефлюксна

«-»Антирефлюксна

терапія

терапія

n=31

n=34

n=38

Група порівняння:

«+»ЛФР
терапія

Рис. 3.1. Розподіл хворих на рак гортані І-ІІ стадії за групами спостереження.
Дослідження показало, що рак гортані частіше був діагностований у чоловіків –
84 (81,6%), ніж у жінок 19 (18,4%) осіб відповідно (Рис. 3.2).
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18,4%

Чоловіки

81,6%

Жінки

Рис. 3.2 Розподіл хворих на рак гортані І-ІІ стадії за групами спостереження.
Розподіл хворих на рак гортані І-ІІ стадії за статтю та віком представлено в
таблиці 3.1.
Таблиця 3.1
Розподіл хворих на рак гортані І-ІІ стадії за статтю та віком
n

31-40 років

41-50 років

51-60 років

≥61 рік

Чоловіки

84

5 (6,0%)

10 (11,9%)

19 (22,6%)

50 (59,5%)

Жінки

19

1 (5,3%)

2 (10,5%)

5 (26,3%)

11 (57,9%)

Всього

103

6 (5,8%)

12 (11,7%)

24 (23,3%)

61 (59,2%)

Згідно даних, наведеними в таблиці 6, видно, що дана патологія
зустрічалась частіше у чоловіків, ніж у жінок у всіх вікових групах. Також
відзначено, що переважна кількість пацієнтів 61 (59,2%) були у віці старше 61
року. Відмінності середнього віку не мають статистичного значення і групи
порівнянні за статтю та віком.
При розподілі хворих за стадією використовували TNM-класифікацію, яка є
загальновизнаним стандартом для класифікації ступеня поширення злоякісних
пухлин в організмі людини (UICC TNM Classification 8-ме видання). Розподіл
хворих за стадіями злоякісного процесу наведено у таблиці 3.2.
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Таблиця 3.2
Розподіл хворих на рак гортані за стадіями та статтю
n

І стадія

ІІ стадія

Чоловіки

84

33 (39,3%)

51 (60,7%)

Жінки

19

7 (36,8%)

12 (63,2%)

Всього

103

40 (38,8%)

63 (61,2%)

Згідно даних, наведеними в таблиці 3.2, видно, що ІІ стадія превалювала у
пацієнтів як у чоловіків

– 51 (60,7%), так і у жінок – 12 (63,2%). Загалом

злоякісний процес ІІ стадії виявлено у 63 (61,2%) хворих, порівняно з 40 (38,8%)
хворими з І стадією. Схематично розподіл хворих за стадіями та статтю наведено
на рисунку 3.3.
90
80
70
60
50
40

ІІ стадія

30

І стадія

20
10
0
Чоловіки

Жінки

Рис. 3.3 Розподіл хворих за стадіями та статтю
Серед обстежених 103 пацієнтів 17 (16,5%) мали двосторонню (передні
відділи гортані) локалізацію процесу і 86 (83,5%) односторонню. Серед
односторонніх уражень у 27 (31,4%) пацієнтів спостерігалася правобічна
локалізація і у 59 (68,6%) – лівостороння (рис. 3.4).
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17 (16,5%)

Двобічна
Правобічна

27 (31,4%)

59 (68,6%)

Лівобічна

Рис. 3.4. Розподіл хворих на рак гортані І-ІІ стадії за локалізацією
(стороною) процесу.
Всіх пацієнтів було розподіллено в залежності гістологічного ступеня
злоякісності процесу (G, Grade, грейд) в видаленому матеріалі. До дослідження
увійшли хворі з наступним гістологічним ступенем злоякісного процесу:
G1 – високодиференційована пухлина; G2 – помірнодиференційована пухлина;
G3

–

низькодиференційована

пухлина.

Розподіл

хворих

в

залежності

гістологічного ступеня злоякісності процесу та статтю представлено в таблиці 3.3.
Таблиця 3.3
Розподіл хворих в залежності гістологічного ступеня злоякісності процесу
та статтю
G
(Grade, грейд)
G1
G2
G3
Всього

Стать
Чоловіки
n
30
45
9
84

Жінки
%
35,7
53,6
10,7
100

n
11
6
2
19

%
57,9
31,6
10,5
100

Згідно даних, наведених у таблиці 3.3, у хворих чоловічої статі превалювали
помірнодиференційовані
найчастіше

зустрічались

пухлини

–

45

(53,6%),

високодиференційовані

натомість

пухлини

–

11

у

жінок
(57,9%).
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Низькодифференцированні пухлини представлені в найменшій кількості у хворих
обох статей: у чоловіків – в 9 (10,7%) випадках, у жінок – 2 (10,5%).
Розподіл хворих за гістологічним ступенем злоякісності процесу у хворих
на рак гортані у пацієнтів з ЛФР і без нього не мала значних відмінностей.
Пацієнти розподілилися наступним чином (табл. 3.4):
Таблиця 3.4
Розподіл хворих за гістологічним ступенем злоякісності процесу у хворих на
рак гортані у пацієнтів з ЛФР і без ЛФР
G
(Grade, грейд)

Пацієнти с ЛФР

Пацієнти без ЛФР

G1

29 (44,6%)

14 (36,9%)

G2

31 (47,7%)

17 (44,7%)

G3

5 (7,7%)

7 (18,4%)

Всього

65 (100%)

38 (100%)

Як видно з таблиці 3.4, при розподілі хворих за гістологічним ступенем
злоякісності процесу у пацієнтів з ЛФР і у пацієнтів контрольної групи (без ЛФР)
переважали помірнодиференційовані типи пухлин, при цьому частка пацієнтів з
даним типом пухлини була практично однаковою (47,7% та 44,7% відповідно).
Частки всіх типів плоскоклітинного раку гортані у хворих з ЛФР та без нього не
мали статистично значимої відмінності.
Всім пацієнтам проводилося планове хірургічне лікування з приводу
основного

захворювання.

Пацієнтам

виконувалося

радикальне

видалення

новоутворень гортані. В залежності від локалізації та поширеності злоякісного
процесу виконувались наступні види хірургічних втручаннь: ендоскопічна
хордектомія; хордектомія (зовнішнім доступом); бокова резекція гортані;
переднє-бокова (фронто-латеральна) резекція гортані; передня (фронтальна)
резекція гортані. При наявності І стадії раку гортані найчастіше виконувалась
хордектомія (переважно зовнішнім доступом). У хворих на рак гортані ІІ стадії
переважали органозберігаючі, функіональні резекції гортані.
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В післяопераційному періоді призначалася антибактеріальна терапія з
урахуванням

індивідуальної

переносимості

препаратів,

знеболюючі

та

протинабрякові лікарські засоби.
Крім того, пацієнтам основної групи (34 хворих) проводився курс
антирефлюксної терапії в післяопераційному періоді: інгібітори протонної помпи,
прокінетики та антацидні препарати.
У тому числі були дані профілактичні рекомендації щодо зміни способу
життя і харчування.
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РОЗДІЛ 4
РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ
І-ІІ СТАДІЇ НА ФОНІ ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНОГО
РЕФЛЮКСУ
4.1 Оцінка результатів добового pH-моніторингу у хворих на рак гортані І-ІІ
стадії (T1-2N0M0) на фоні ларингофарингеального рефлюксу
В даному розділі роботи представлені отримані дані та аналіз частоти
прояву ларингофарингеального рефлюксу у хворих на рак гортані, а також
представлені його характеристики.
Загальноприйнятим

«золотим

стандартом»

діагностики

ларингофарингеального рефлюксу є добовий рН-моніторинг. Дана методика
передбачає розташування вимірювального електрода рН-зонда строго нижче
верхнього стравохідного сфінктера. Інформація, отримана при проведенні 24-х
годинного рН-моніторингу, дозволяє точно встановити, коли і протягом якого
часу слизова оболонка піддається впливу соляної кислоти.
Нами була поставлена задача оцінити поширеність не тільки «традиційних»
кислих рефлюксів, але провести аналіз виникнення рефлюксу в залежності від
часу доби (рефлюкс вертикального і/або горизонтального положення тіла). Також
фіксувалося загальне час рН≤ 4. Рівень рН = 4 було встановлено в якості
порогового, оскільки, симптоми у більшості хворих виникають при значеннях рН
в стравоході нижче 4. Важливим є факт, що при рН нижче 4 набуває активність
пепсин – найбільш агресивний фактор, що ушкоджує слизову оболонку. За
допомогою критеріїв DeMeester ми визначали ступінь тяжкості рефлюксу і
проводили кореляцію між ступенем його тяжкості та ларингоскопічними змінами.
Слід зауважити, що у сучасній медичній літературі обмежена кількість
відомостей про подібне оцінювання взаємозв'язку ларингофарингеального
рефлюксу і раку гортані. Крім того, існують досить обмежені відомості про
особливості ларингофарингеального рефлюксу у хворих даної категорії.
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Головним чином, при розподілі хворих за клінічними групами, ми брали до
уваги дані добового рН-моніторингу верхнього відділу стравоходу у хворих на
рак гортані І-ІІ стадії. З урахуванням вищевикладеного, всі хворі в залежності від
наявності ларингофарингеального рефлюксу були розділені на 2 клінічні групи.
Хворі на рак гортані І-ІІ стадії з діагностованим ларингофарингеальним
рефлюксом склали першу клінічну групу (65 обстежених). Пацієнти з раком
гортані І-ІІ стадії, у яких за результатами виконаного добового рН-моніторингу не
виявили ларингофарингеального рефлюксу, увійшли в другу клінічну групу (38
обстежених).
В даному розділі наведені приклади графічних зображень добового
рН-моніторингу у хворих різних клінічних груп. На рисунках представлені
графічне відображення добового рН-моніторингу та математичний аналіз
отриманих даних. Червоною лінією на графіках схематично позначено рівень
рН=4,0 – межа початку кислого середовища. При статистичній обробці даних
найважливішими є показники загальної кількості кислих рефлюксів (nW↑) та
загальна кількість рефлюксів які тривають більше 5 хвилин (n1W↑). На рисунку
4.1 наведено приклад графіка добового рН-моніторингу хворого на рак гортані
ІІ стадії І-ої клінічної групи.

Рис. 4.1. Результати добового рН-моніторингу хворого І-ї клінічної групи
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Як ми можемо побачити з вищенаведеного рисунка – загальна кількість
кислих рефлюксів (nW↑) дорівнює 427 (епізодів).

Кількість рефлюксів які

тривають більше 5 хвилин (n1W↑) – 17 (епізодів). На підставі такої кількості
епізодів кислого рефлюксу можно зробити висновок про переконливі дани за
наявність ларингофарингеального рефлюкса у цього хворого.
Далі визначали показник DeMeester для кожного з обстеженного хворого.
Для визначення показника DeMeester враховувалися наступні 6 показників:
відсоток часу, протягом якого рН <4; відсоток часу, протягом якого рН <4 при
вертикальному положенні тіла пацієнта; відсоток часу, протягом якого рН <4 при
горизонтальному положенні тіла пацієнта; загальна кількість рефлюксів з рН <4
за добу; число рефлюксів з рН <4 тривалістю понад 5 хв за добу; тривалість
найбільш тривалого рефлюксу з рН <4. Показник DeMeester більше за 14,72
засвідчує у хворого наявність рефлюксу. У таблиці 4.1 наведені розраховані
показники хворого на рак гортані ІІ стадії І-ої клінічної групи. За результатами
підрахунків показник DeMeester склав 143,2, що переконливо свідчить про
наявність ларингофарингеального рефлюксу у цього хворого.
Таблиця 4.1
Приклад розрахунку показника DeMeester для хворого І-ї клінічної групи
Показники
Час з рН < 4, загальний, %
Час з рН < 4, стоячи, %
Час з рН < 4, лежачи, %
Кількість рефлюксів з рН < 4
Кількість рефлюксів тривалістю більше 5 хвилин
Найбільш тривалий рефлюкс, хв
Показник DeMeester

Дані хворого

62,64
21,61
41,03
427
17
0,52

Результат

143,2

44,66
9,4
41,43
32,8
14,7
0,21

Як видно з отриманих результатів, кількість кислих рефлюксів у пацієнта за
добу склало 427, з них 17 тривали більше 5 хвилин, що є достовірною ознакою
лариннгофарингеального рефлюксу. Крім того, у хворого 62,64% від тривалості
доби рН в ділянці верхнього стравохідного сфінктера складав ˂4. Впродовж доби
переважав рефлюкс горизонтального положення, тобто «нічний рефлюкс». Таким
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чином, відповідно до критеріїв DeMeester у даного пацієнта має місце виражений
рефлюкс.
На рисунку 4.2

наведено приклад графіка добового рН-моніторингу

хворого на рак гортані ІІ стадії ІІ-ої клінічної групи.

Рис. 4.2. Результати добового рН-моніторингу хворого ІІ-ї клінічної групи
У таблиці 4.2 наведені розраховані показники хворого на рак гортані ІІ
стадії І-ої клінічної групи. За результатами підрахунків показник DeMeester склав
11,01, що свідчить про відсутність у конкретного хворого ларингофарингеального
рефлюксу.
Таблиця 4.2
Приклад розрахунку показника DeMeester для хворого ІІ-ї клінічної групи
Показники
Час з рН < 4, загальний, %
Час з рН < 4, стоячи, %
Час з рН < 4, лежачи, %
Кількість рефлюксів з рН < 4
Кількість рефлюксів тривалістю більше 5 хвилин
Найбільш тривалий рефлюкс, хв
Показник DeMeester

Дані хворого

Результат

4,52
4,04
0,48
34
3
0,23

44,66
9,4
41,43
32,8
14,5
0,21
11,01
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Як видно з представлених результатів, кількість кислих рефлюксів у
пацієнта за добу склало 34, з них лише 3 тривали більше 5 хвилин, що є ознакою
фізіологічного рефлюксу (загальний час з рН<4 був менше

5%), який

спостерігався переважно у період сну хворого. Таким чином, відповідно до
критеріїв DeMeester (11,01) у даного пацієнта ознаки ларингофарингеального
рефлюксу відсутні.
На рисунку 4.3 представлено розподіл хворих на рак гортані за стадіями
злоякісного процесу в залежності від отриманих результатів добового pHмоніторингу.
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Рис. 4.3. Розподіл хворих на рак гортані за стадіями на фоні ЛФР та без нього

За результатами добового pH-моніторингу ларингофарингеальний рефлюкс
діагностовано у 41,5 ±4,7% хворого на рак гортані І стадії. Серед хворих на рак
гортані ІІ стадії ларингофарингеальний рефлюкс виявлено у 58,5±3,6%.
Вищезазначені дані свідчать про те що ларингофарингеальний рефлюкс
найчастіше переважав у хворих на рак гортані І стадії (р˂0,05).
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Після

проведення

добового

рН-моніторингу

в

ділянці

верхнього

стравохідного сфінктера був проведений аналіз даних в клінічних групах. Для
визначення патологічного рефлюксу ми виходили з загальноприйнятого критерію,
при якому рН˂4 фіксується впродовж більше ніж 5% від тривалості доби.
Рефлюкс який триває менше ніж 5% від тривалості доби є фізіологічним.
У таблиці 4.3 представлені середні показники тривалості рН˂4 впродовж
доби у хворих на рак гортані І-ІІ стадії.
Таблиця 4.3
Середні показники тривалості рН˂4 впродовж доби у хворих на рак гортані
І-ІІ стадії
І група (з ЛФР)

І група (без ЛФР)

Показники

65 хворих

38 хворих

Час з рН < 4, загальний, %

26,95±14,34

1,79±1,45

Час з рН < 4, стоячи, %

12,25±7,74

0,71±0,98

Час з рН < 4, лежачи, %

14,71±8,65

1,07±1,33

Таким чином, показники середнього часу з рН<4 протягом доби у хворих на
рак гортані на фоні ЛФР склав 26,95±14,34%, у пацієнтів без ЛФР середній
показник загального часу з рН<4 склав 1,79±1,45%. Дані показники пояснюють
те, що у пацієнтів першої клінічної групи були зафіксовані максимальні
показники рН˂4 (насамперед тривалість епізодів рефлюксу), натомість у хворих
другою клінічної групи епізоди «кислого» рефлюксу були відсутні. При
проведенні статистичної обробки даних виявлені статистично значущі відмінності
значення рН в ділянці верхнього стравохідного сфінктера

в обох клінічних

групах (р˂0,01).
При порівнянні показників рН в ділянці верхнього стравохідного сфінктера
у хворих на рак гортані в залежності від положення тіла, встановлено, що у всіх
обстежених мав місце «змішаний» тип рефлюксу з незначним переважанням
рефлюксу в положенні лежачи, таким чином, отримані результати не мали
статистично значимої відмінності (рис. 4.4).
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Рис. 4.4. Розподіл типу рефлюксу у хворих на рак гортані на фоні ЛФР (І група) в
залежності від положення тіла.
Слід зазначити, що в своїх спостереженнях ми не зафіксували жодного
випадку суто «денного» («вертикальний») або «нічного» («горизонтальний»)
рефлюксу. У всіх пацієнтів спостерігалося як «денний» так і «нічний» рефлюкс з
переважанням того чи іншого виду, що не носило статистично значущої
відмінності. У всіх хворих на рак гортані на фоні ларингофарингеального
рефлюксу середні показники рівня рН в ділянці верхнього стравохідного
сфінктера відповідали кислим рефлюксам. Таким чином, у цих хворих
верифіковано

наявність

ларингофарингеального

рефлюксу

за

допомогою

добового pH-моніторингу.
Структура ларингофарингеального рефлюксу у хворих на рак гортані
І-ІІ стадії
В

даному

розділі

ми

визначали

і

аналізували

ступені

тяжкості

ларингофарингеального рефлюксу за критеріями, запропонованими DeMeester. У
всіх хворих на рак гортані першої групи (65 хворих) критерій DeMeester був
14,72 і більше, що також підтверджувало наявність рефлюксу і було покладено в
принцип формування клінічних груп.
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Серед хворих на рак гортані І-ІІ стадії ларингофарингеальний рефлюкс
легкого перебігу визначено у 16 (24,6 ± 3,5%) пацієнтів, ЛФР середнього ступеня
тяжкості – у 19 (29,2 ± 4,8%) пацієнтів і виражений ЛФР – у 30 (46,2 ± 5,5%).
(табл. 4.4). Отриманий результат частоти вираженого ступеня тяжкості ЛФР має
статистично значущу відмінність в порівнянні з легкою і середньою формами
ларингофарингеального рефлюксу (р˂0,01). Таким чином кислий рефлюкс
вираженого ступеня тяжкості значно частіше зустрічається серед хворих на рак
гортані на фоні ЛФР.
Таблиця 4.4
Розподіл хворих на рак гортані відповідно до ступеню тяжкості ЛФР
Показники

Легка ступінь, n

Середня ступінь, n

Виражений рефлюкс,
n

Кількість хворих

16 (24,6 ± 3,5%)

19 (29,2 ± 3,8%)

30 (46,2 ± 4,9%)

«Денний» рефлюкс

4 (25,0 ± 8,6%)

9 (47,4 ± 9,5%)

8 (26,7% ± 9,1%)

«Нічний» рефлюкс

12 (75,0 ± 3,7%)

10 (52,6 ± 3,1%)

22 (73,3 ± 4,4%)

28,50 ± 10,04

66,86 ± 13,45

116,90 ± 10,71

Показник DeMeester
(середнє значення)
Примітка: *- р˂0,01

При аналізі отриманих даних встановлено, що серед пацієнтів з
ларингофарингеальним рефлюксом середнього ступеню тяжкості рефлюкси в
положенні

лежачи

(«нічний»

рефлюкс)

і

стоячи

(«денний»

рефлюкс)

реєструвалися приблизно з однаковою частотою – 10 (52,6 ± 3,1%) і 9 (47,4 ±
9,5%) відповідно. Наряду з цим, серед пацієнтів з легкою формою ЛФР рефлюкси
в положенні лежачи виявляли значно частіше – у 12 (75,0 ± 3,7%) хворих, ніж
рефлюкси в положенні стоячи – у 4 (25,0 ± 8,6%) хворих. Подібний розподіл
хворих спостерігався і серед пацієнтів з вираженою формою ЛФР – 22 (73,3 ±
4,4%) пацієнтів з «нічним» рефлюксом і, відповідно, 8 (26,7% ± 9,1%) хворих з
«денним» рефлюксом. Результат має статистично значущу відмінність (р˂0,01).
На рис. 4.5 схематично зображено розподіл типу рефлюкса («денний» та
«нічний») в залежності від його ступеню тяжкості.
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Рис. 4.5. Розподіл типу рефлюкса («денний» та «нічний») в залежності від
його ступеню тяжкості.
У хворих на рак гортані на фоні ЛФР легкого ступеню тяжкості середній
показник pH=5 зустрічався найчастіше – у 6 (37,5%) хворих, дещо рідше – у 5
(31,3%) хворих превалював показник в pH=4. У пацієнтів з ЛФР середнього
степеню тяжкості превалювали показники з pH=4 – у 6 (31,6%) обстежених, та
pH=3 – у 5 (26,3%) хворих. У хворих з вираженою формою рефлюкса найчастіше
було виявлено показник

pH=3 – у 14 (46,7%), значно рідше зустрічались

показники з pH=4 та pH=5 – 8 (26,7%) та у 6 (20,0%) хворих відповідно (рис. 4.6).
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Рис. 4.6. Розподіл середнього показника pH в залежності від його ступеню
тяжкості.
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Таким чином, на підставі даних добового рН-моніторингу в ділянці
верхнього

стравохідного

сфінктера

ларингофарингеальний

рефлюкс

було

виявлено у 65 (63,1 ± 4,5%) хворих на рак гортані І-ІІ стадії. При порівнянні
показників рН в залежності від положення тіла під час обстеження впродовж доби
встановлено, що серед усіх обстежених мав місце «змішаний» рефлюкс з
незначним переважанням рефлюксу в положенні лежачи («нічний» рефлюкс). У
всіх хворих на рак гортані І-ІІ стадії першої клінічної групи критерій DeMeester
був більше за 14,72, що підтверджувало наявність ларингофарингеального
рефлюксу і було покладено в принцип формування груп спостереження.
Отриманий результат частоти зустрічальності вираженого ступеня тяжкості ЛФР
має статистично значущу відмінність в порівнянні з легкою і середньою формами
ларингофарингеального рефлюксу (р˂0,01).

Показник DeMeester у хворих з

вираженою формою ЛФР був найвищім і склав 116,90 ± 10,71.Таким чином
кислий рефлюкс вираженого ступеня тяжкості значно частіше зустрічається серед
хворих на рак гортані на фоні ЛФР.
Отримані дані свідчать про достатньо високу частоту зустрічальності
ларингофарингеального рефлюксу у хворих на рак гортані І-ІІ стадії. Цей факт
повинен бути враховано при плануванні комплексного лікування у даних
пацієнтів.
4.2 Аналіз результатів тестування хворих на рак гортані І-ІІ стадії
2N0M0) за візуально-аналоговим шкалами RSI та RFS

(T1-

Метою даного розділу роботи було вивчення скарг і особливостей
ларингоскопічної

картини

у

хворих

на

рак

гортані

на

фоні

ларингофарингеального рефлюксу і без нього.
Враховуючи

те,

що

ларингофарингеальний

рефлюкс

проявляється

неспецифічними симптомокомплексом і не дозволяє однозначно судити про
наявність чи відсутність досліджуваної патології, ми проаналізували характерні
скарги і відповідні ларингоскопічні зміни, з метою виявлення особливостей
прояву цього захворювання у хворих на рак гортані.
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Скарги хворих на рак гортані І-ІІ стадії розглядалися в залежності від
наявності або відсутності ларингофарингеального рефлюксу. Наряду з цим,
враховувався характер патологічного рефлюксу. Всі хворі в залежності від
наявності ларингофарингеального рефлюксу були розділені на 2 клінічні групи,
які були сформовані за результатами добового pH-моніторингу і представлені в
Розділі 4.1.
Першу (І) групу склали хворі (65 обстежених) на рак гортані І-ІІ стадії,
яким за результатами добового pH-моніторингу було верифіковано наявність
ларингофарингеального рефлюксу. Відповідно в другу (ІІ) групу увійшли 38
хворих на рак гортані І-ІІ стадії без супутнього ларингофарингеального
рефлюксу.
З метою попередньої діагностики ларингофарингеального рефлюксу ми
застосовували візуально-аналогову шкалу – «The Reflux Symptom Index» (RSI,
«Індекс

симптомів

ларингоскопічна

рефлюксу»).

проявів

при

Для

підвищення

точності

ларингофарингеальному

інтерпретації

рефлюксі

ми

використовували візуально-аналогову шкалу – «The Reflux Finding Score» (RFS).
Діагностику ЛФР у хворих на рак гортані, здійснювали за допомогою
модифікованого стандартного тесту RSI. Таким чином, у тесті RSI, показник
«захриплість» був нами виключений, як симптом основного захворювання.
Оцінка симптомів проводилася за 5-ти бальною шкалою. В разі отримання
індексу RSI більш «13», у пацієнта можна запідозрити наявність ЛФР. Таким
чином, на підставі індексу RSI була складена бальна оцінка, в якій враховувалася
ступінь вираженості і частота виникнення кожного симптому.
Також було модифіковано і тест RFS: оцінювався стан слизової оболонки
гортані, яка не була уражена пухлинним процесом. За наявності суми балів
більше ніж 7, у хворого регістрували наявність ЛФР.
Загальна структура скарг хворих на рак гортані на підставі тестування за
модифікованою візуально-аналоговою шкалою RSI представлено в таблиці 4.5.
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Таблиця 4.5
Структура скарг хворих на рак гортані І-ІІ стадії
за модифікованою шкалою RSI
Скарги

n, частота (%)
29 (28,2%)
27 (26,2%)
22 (21,4%)
33 (32,0%)
28 (27,2%)
60 (58,3%)
53 (51,5%)
19 (18,4%)

Бажання прополоскати горло
Велика кількість слизу в горлі
Утруднення при ковтанні їжі, рідини, таблеток
Кашель після їжі або в положенні лежачи
Напади кашлю або утруднення дихання
Постійний неприємний, дратівливий кашель
Відчуття «комка» в горлі
Печія, біль за грудиною

За результатами обстеження 200 хворих на рак гортані І-ІІ стадії, індекс RSI
перевищував «13» у 103 (51,5%) обстежених. При аналізі даних тестування хворих за
шкалою RSI, встановлено,

що превалювали скарги на постійний неприємний,

дратівливий кашель та відчуття «комка» в горлі – у 60 (58,3%) та у 53 (51,5%) хворих
відповідно. Рідше за всі скарги зустрічались печія, біль за грудиною та утруднений
прийом їжі, рідини, таблеток – у 19 (18,4%) та у 14 (21,4%) хворих відповідно.
Схематично структура скарг хворих на рак гортані за результатами модифікованого
опитувальника RSI представлено на рисунку 4.7.
18,4% 28,2%
26,2%
51,5%

21,4%

58,3%
32,0%
27,2%
Бажання прополоскати горло

Велика кількість слизу в горлі

Утруднення при ковтанні їжі, рідини, таблеток

Кашель після їжі або в положенні лежачи

Напади кашлю або утруднення дихання

Постійний неприємний, дратівливий кашель

Відчуття «комка» в горлі

Печія, біль за грудиною

Рис. 4.7. Структура скарг хворих на рак гортані І-ІІ стадії за шкалою RSI
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Розподіл скарг хворих на рак гортані на фоні ларингофарингеального
рефлюксу (І група) за ступенем вираженості (за бальною системою від «0» до «5»)
на підставі тестування за візуально-аналоговою шкалою RSI представлено в
таблиці 4.6.
Таблиця 4.6
Розподіл скарг хворих на рак гортані на фоні ЛФР за модифікованою
шкалою RSI (І група)
Скарги

Кількість балів

Бажання прополоскати горло
Велика кількість слизу в горлі
Утруднення при ковтанні їжі,
рідини, таблеток
Кашель після їжі або в положенні
лежачи
Напади кашлю або утруднення
дихання
Постійний неприємний, дратівливий
кашель
Відчуття «комка» в горлі
Печія, біль за грудиною

У

0

1

2

3

4

5

48
(73,9%)
49
(75,4%)
50
(77,0%)

1
(1,5%)
1
(1,5%)
4
(6,2%)

5
(7,7%)
5
(7,7%)
3
(4,6%)

6
(9,2%)
4
(6,2%)
5
(7,7%)

4
(6,2%)
4
(6,2%)
2
(3,0%)

1
(1,5%)
2
(3,0%)
1
(1,5%)

40
(61,5%)

7
(10,7%)

5
(7,7%)

4
(6,2%)

5
(7,7%)

4
(6,2%)

48
(73,9%)

5
(7,7%)

2
(3,0%)

4
(6,2%)

3
(4,6%)

3
(4,6%)

20
(30,8%)

12
(18,5%)

8
(12,3%)

9
(13,8%)

10
(15,4%)

6
(9,2%)

23
(35,5%)
53
(81,6%)

11
(16,9%)
5
(7,7%)

10
(15,4%)
4
(6,2%)

9
(13,8%)
1
(1,5%)

7
(10,7%)
1
(1,5%)

5
(7,7%)
1
(1,5%)

хворих на рак гортані на фоні ларингофарингеального рефлюксу,

найчастішою скаргою був постійний неприємний, дратівливий кашель – 45
(69,2±%) обстежених. Скарги на відчуття «комка» в горлі спостерігалися у 42
(64,6±%) обстежених. На кашель після їжі або в положенні лежачи скаржилися 25
(38,5±%) хворих. Бажання прополоскати горло та напади кашлю або утруднення
дихання виникали з однаковою частою у 17 (26,2 ± %) хворих. Скарги на велику
кількість слизу в горлі виникали у 16 (24,6 ± %) хворих, на утруднення при
ковтанні їжі, рідини, таблеток – у 15 (23,1 ± %) обстежених. Рідше за все хворі
висували скарги на печія, біль за грудиною – у 12 (18,5 ± %) випадках. Середній
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бал за шкалою RSI для хворих на рак гортані на фоні ларингофарингеального
рефлюксу склав 16,7 бали.
Розподіл скарг хворих на рак гортані без ларингофарингеального рефлюксу
(ІІ група) за ступенем вираженості на підставі тестування за візуальноаналоговою шкалою RSI представлено в таблиці 4.7.
Таблиця 4.7
Розподіл скарг хворих на рак гортані без ЛФР модифікованою шкалою RSI
(ІІ група)
Кількість балів

0

1

2

3

4

5

26
(68,4%)
27
(71,1%)

6
(15,8%)
4
(10,5%)

4
(10,5%)
5
(13,2%)

2
(5,3%)
1
(2,6%)

0

0

1
(2,6%)

0

Утруднення при ковтанні їжі,
рідини, таблеток

31
(81,5%)

3
(7,9%)

2
(5,3%)

0

2
(5,3%)

0

Кашель після їжі або в положенні
лежачи

30
(79,0%)

3
(7,9%)

4
(10,5%)

1
(2,6%)

0

0

Напади кашлю або утруднення
дихання

27
(71,1%)

4
(10,5%)

4
(10,5%)

2
(5,3%)

1
(2,6%)

0

Постійний неприємний, дратівливий
23
кашель
(60,4%)

5
(13,2%)

5
(13,2%)

3
(7,9%)

2
(5,3%)

0

27
(71,1%)
31
(81,5%)

4
(10,5%)
1
(2,6%)

2
(5,3%)
1
(2,6%)

3
(7,9%)
3
(7,9%)

1
(2,6%)
1
(2,6%)

1
(2,6%)
1
(2,6%)

Скарги

Бажання прополоскати горло
Велика кількість слизу в горлі

Відчуття «комка» в горлі
Печія, біль за грудиною

Як видно із таблиці 17, у хворих на рак гортані без ларингофарингеального
рефлюксу, найчастішою скаргою був постійний неприємний, дратівливий кашель,
який зустрічався у 15 (39,5 ± %) хворих. Рідше зустрічались скарги на бажання
прополоскати горло – у 12 (31,6 ± %) хворих. Скарги на велику кількість слизу в
горлі, напади кашлю або утруднення дихання та відчуття «комка» в горлі
виникали з однаковою частою у 11 (28,9±%) обстежених. Скарги на кашель після
їжі або в положенні лежачи реєструвалися в 8 (21,1±%) випадках. Рідше за все
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хворі висували скарги на печію, біль за грудиною та утруднення при ковтанні їжі,
рідини, таблеток – в 7 (18,4±%) випадках. Середній бал за шкалою RSI для хворих
на рак гортані без ларингофарингеального рефлюксу склав 13,2 бали.
Такі скарги як постійний неприємний, дратівливий кашель, скарги на
відчуття «комка» в горлі та наявність кашлю після їжі або в положенні лежачи
мають статично значущу відмінність та характерні для супутніх скарг у хворих на
рак гортані на фоні ларингофарингеального рефлюксу (р˂0,01).
Порівняння скарг хворих на рак гортані І-ІІ стадії за візуально-аналоговою
шкалою RSI на фоні ларингофарингеального рефлюксу та без нього схематично
представлено на рисунку 4.8.

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

ЛФР

без ЛФР

Рис. 4.8. Порівняння скарг за шкалою RSI у хворих на рак гортані на фоні
ЛФР та без нього.
Об'єктивізація ларингоскопічної картини і динамічне спостереження
здійснювалося за допомогою тесту The Reflux Finding Score (RFS). Сума

84

оціночних балів варіювала від 0 до 26. Використовуючи дану оціночну шкалу, ми
документально відображали динаміку зміни ларингоскопічної картини. Слід
зазначити, що враховувалося тільки стан слизової оболонки, яка не була уражена
пухлинним процесом. За наявності суми балів більше ніж 7, у хворого можна
запідозрити наявність ЛФР.
При оцінюванні ларингоскопічної картини хворих за шкалою RFS показник
«7 та більше» було зареєстровано у 24 (23,3%) обстежених.
Загальна структура ларингоскопічних змін у хворих на рак гортані на
підставі оцінювання за візуально-аналоговою шкалою RFS представлено в
таблиці 4.8.
Таблиця 4.8
Розподіл ларингоскопічних змін у хворих на рак гортані за візуальноаналоговою шкалою RFS
Ларингоскопічна ознака

n,Частота (%)

Набряк підскладкового простору

7 (6,8%)

Облітерація гортанних шлуночків

9 (8,7%)

Гіперемія слизової оболонки

68 (66,0%)

Набряк голосових складок

61 (59,2%)

Дифузний набряк гортані

2 (1,9%)

Гіпертрофія міжчерпакуватого простору

49 (47,6%)

Гранульома та грануляції

1 (0,9%)

Ендоларингеальний слиз

32 (31,1%)

При аналізі ларингоскопічних змін за шкалою RFS, можна зробити
висновок що превалювали наступні ларингоскопічні прояви: гіперемія слизової
оболонки та набряк голосових складок – у 68 (66,0%) та у 61 (59,2%) хворих
відповідно. Майже не зустрічались наступні ларингоскопічні прояви: дифузний
набряк гортані та гранульоми з грануляціями – в 2 (1,9%) та 1 (0,9%) випадках
відповідно. Схематично структура ларингоскопічних змін у хворих на рак гортані
І-ІІ стадії за результатами оцінювання за шкалою RFS представлено на рисунку
4.9.
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Набряк підскладкового простору
Гіперемія слизової оболонки
Дифузний набряк гортані
Гранульома та грануляції
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Рис. 4.9. Структура ларингоскопічних змін у хворих на рак гортані І-ІІ стадії
за результатами оцінювання за шкалою RFS.
Розподіл ларингоскопічних змін у хворих на рак гортані на фоні
ларингофарингеального рефлюксу (І група – 65 хворих) при оцінюванні за
візуально-аналоговою шкалою RFS представлено в таблиці 4.9.
Таблиця 4.9
Розподіл ларингоскопічних змін у хворих на рак гортані
на фоні ЛФР за візуально-аналоговою шкалою RFS (І група)
Ларингоскопічна ознака
Набряк підскладкового
простору
Облітерація гортанних
шлуночків

Гіперемія слизової
оболонки

Набряк голосових складок

Характеристика

Кількість
хворих
60

Частота,
%
92,3

Сума балів

2–є

5

7,7

10

0 – немає

59

90,8

0

2 – часткова

3

4,6

6

4 – повна

3

4,6

12

0 – немає

14

21,6

0

2 – тільки черпакуваті
відростки
4 – дифузна

34

52,3

68

17

26,1

68

0 – немає

24

36,9

0

1 – незначна

11

16,9

11

2 – середній ступінь

23

35,4

46

3 – важкий ступінь

5

7,7

15

0 – немає

0
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Дифузний набряк гортані

Гіпертрофія
міжчерпакуватого
простору

Гранульома та грануляції
Ендоларингеальний слиз

4 – дифузна

2

3,1

8

0 – немає

64

98,5

0

1 – незначна

0

0

0

2 – середній ступінь

1

1,5

2

3 – важкий ступінь

0

0

0

4 – обструктивний

0

0

0

0 – немає

27

41,5

0

1 – незначна

10

15,4

10

2 – середній ступінь

12

18,5

24

3 – важкий ступінь

11

16,9

33

4 – обструктивний

5

7,7

20

0 – немає

64

98,5

0

2–є

1

1,5

2

0 – немає

44

67,7

0

2–є

21

32,3

42

При аналізі ларингоскопічних змін у хворих на рак гортані на фоні
ларингофарингеального рефлюксу частіше за все, ми спостерігали гіперемію
слизової оболонки – у 51 (78,5±%) хворого. Дещо менше спостерігались набряк
голосових складок та гіпертрофія слизової оболонки в ділянці міжчерпакуватого
простору – у 41 (63,1±%) та у 38 (58,5±%) хворих відповідно. Ендоларингеальний
слиз було виявлено у

21 (32,3±%) хворих. Значно рідше було зафіксовано

облітерацію гортанних шлуночків – у 6 (9,2±%) хворих, та набряк підскладкового
простору – у 5 (7,7±%) обстежених. Дифузний набряк гортані та гранульоми з
грануляційною тканиною зустрічались у одиничних випадках (1,5±%). Середній
бал за шкалою RFS для хворих на рак гортані на фоні ларингофарингеального
рефлюксу склав 5,7 бали.
На рисунку 4.10 наведено приклади ларингоскопічної картини хворих на
рак гортані на фоні ларингофарингеального рефлюксу (І група). На обох фото
превалює Гіпертрофія слизової оболонки в ділянці міжчерпакуватого простору.
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Рис. 4.10. Ларингоскопічна картина хворих на рак гортані І групи. (ліве
зображення RFS=12; праве зображення RFS=8).
Розподіл

ларингоскопічних

змін

у

хворих

на

рак

гортані

без

ларингофарингеального рефлюксу (ІІ група – 38 хворих) при оцінюванні за
візуально-аналоговою шкалою RFS представлено в таблиці 4.10.
Таблиця 4.10
Розподіл ларингоскопічних змін у хворих на рак гортані без ЛФР за
візуально-аналоговою шкалою RFS (ІІ група)
Ларингоскопічна ознака
Набряк підскладкового
простору
Облітерація гортанних
шлуночків

Гіперемія слизової
оболонки

Набряк голосових складок

0 – немає

Кількість
хворих
36

Частота,
%
94,7

Сума
балів
0

2–є

2

5,3

4

0 – немає

35

92,1

0

2 – часткова

2

5,3

4

4 – повна

1

2,6

4

0 – немає
2 – тільки черпакуваті
відростки
4 – дифузна

21

55,3

0

16

42,1

32

1

2,6

4

0 – немає

18

47,4

0

1 – незначна

17

44,7

17

2 – середній ступінь

2

5,3

4

3 – важкий ступінь

1

2,6

3

4 – дифузна

0

0

0

Характеристика
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Продовження табл. 4.10
0 – немає

37

97,4

0

1 – незначна

1

2,6

1

2 – середній ступінь

0

0

0

3 – важкий ступінь

0

0

0

4 – обструктивний

0

0

0

0 – немає

27

71,1

0

1 – незначна

9

23,7

9

Гіпертрофія міжчерпакуватого простору 2 – середній ступінь

1

2,6

2

3 – важкий ступінь

1

2,6

3

4 – обструктивний

0

0

0

0 – немає

0

0

0

2–є

0

0

0

0 – немає

27

71,1

0

2–є

11

28,9

22

Дифузний набряк гортані

Гранульома та грануляції
Ендоларингеальний слиз

При аналізі ларингоскопічних змін у хворих на рак гортані без
ларингофарингеального рефлюксу, як і в групі з ЛФР частіше ми спостерігали
набряк голосових складок та гіперемію слизової оболонки – у 20 (52,6±%) та у 17
(63,2±%) обстежених відповідно. Дещо менше спостерігалась гіпертрофія
слизової

оболонки

в

ділянці

міжчерпакуватого

простору

та

наявність

ендоларингеального слизу – по 11 (28,9±%) хворих для кожної ознаки. Значно
рідше було зафіксовано облітерацію гортанних шлуночків – у 3 (7,9±%) випадках
та набряк підскладкового простору – у 2

(5,3±%) хворих. Дифузний набряк

гортані спостерігали лише у 1 хворого (2,6%±%). Такі ларингоскопічні зміни як
наявність гранульом та грануляцій ми не зустріли в жодного з обстежених.
Середній

бал

за

шкалою

RFS

для

хворих

на

рак

гортані

без

ларингофарингеального рефлюксу склав 2,9 бали.
На рисунку 4.11 наведено приклади ларингоскопічної картини хворих на
рак гортані без ЛФР (ІІ група). Слизова оболонка неураженної частини гортані на
представлених фото – практично без змін, на лівому зображені можна
прослідкувати незначну гіперемію в задніх відділах гортані.
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Рис. 4.11. Ларингоскопічна картина хворих на рак гортані ІІ групи. (ліве
зображення RFS=4; праве зображення RFS=1).
При проведенні статистичного аналізу і порівнянні груп хворих на рак
гортані на фоні ларингофарингеального рефлюксу та без нього було виявлено
статистично значущі відмінності за такими ларингоскопічними змінами як
гіперемія слизової оболонки та гіпертрофія в ділянці міжчерпакуватого простору
(р˂0,01).
Порівняння ступеню вираженості ларингоскопічних змін у хворих на рак
гортані І-ІІ стадії за результатами оцінювання за візуально-аналоговою шкалою
RFS на фоні ларингофарингеального рефлюксу та без нього схематично
представлено на рисунку 4.12.
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Рис. 4.12. Порівняння ларингоскопічних змін за шкалою RFS у хворих з раком
гортані на фоні ЛФР та без нього.
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Таким чином, як можна побачити з вищеперерахованих даних тест RSI має
достатньо

високу

чутливість,

що

підтверджується

результатами

добового

pH-моніторингу. При використанні тесту RSI у хворих на рак гортані І-ІІ стаді
чутливість тесту склала 63,1%. Наряду з цим, оцінювальна шкала RFS при
використанні її у хворих на рак гортані продемонструвала меншу чутливість тесту,
оскільки показник в «7» балів та більше був лише у 24 (36,9%) хворих відносно групи
хворих з підтвердженим ЛФР за результатами добового pH-моніторингу. Це пояснює і
відносно низькі середні бали при оцінюванні ларингоскопічних змін гортані за
шкалою RFS – 5,7 в групі хворих на рак гортані на фоні ЛФР, та відповідно 2,9 бали в
групі хворих на рак гортані без ЛФР.
Розділ написаний за матеріалами власних публікацій:
[13, 20, 22, 29, 31, 32, 222].
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РОЗДІЛ 5
ОЦІНКА ВПЛИВУ ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСУ НА
ІМУННЕ МІКРООТОЧЕННЯ ПЛОСКОКЛІТИННОГО РАКУ ГОРТАНІ
В даному розділі роботи представлені результати патоморфологічних та
імуногістохімічних досліджень, які були виконані з метою визначення
гістологічних змін, що виникають в слизовій оболонці у пацієнтів на фоні
ларингофарингеального рефлюксу.
До первинних факторів ризику розвитку раку гортані відносяться паління,
вживання алкоголю, наявність онкогенних штамів вірусу папіломи людини
(ВПЛ). Численні дослідження продемонстрували роль ВПЛ інфекції як фактору
ризику у розвитку плоскоклітинного раку гортані. Тютюн і алкоголь також добре
відомі фактори ризику розвитку раку гортані. Ларингофарингеальний рефлюкс
залишається спірним фактором розвитку раку гортані і потребує подальшого
вивчення, тим більше, що він став одним з найбільш поширених хронічних
захворювань дорослих у багатьох розвинутих країнах. З багатьох причин дуже
важко довести, що ЛФР є причиною розвитку раку гортані. Багато клінічних
досліджень показали високу поширеність ЛФР у хворих на рак гортані, однак,
цим дослідженням характерне те, що більшість пацієнтів з раком гортані мають
значну історію куріння і алкоголю, і багатьом дослідженням не вистачає
відповідного контролю [82] . Іншою проблемою є відсутність однорідності у
встановленні діагнозу ЛФР. Тим не менш, ЛФР може бути фактором, який
створює передумови щодо розвитку карциноми гортані, і потужним методом
вивчення такого впливу є морфологічне дослідження.
Незважаючи на тривалі дослідження у сфері імуноонкології, доводиться
констатувати, що на сьогодні не існує валідованої системи оцінки імунного
статусу (ІС) карцином гортані [36]. З досвіду використання ІС при карциномах
іншої локалізації також треба зазначити неоднозначність підходів, маркерів та
критеріїв оцінки інфільтрації імунних клітинами пухлини. Так, наприклад, за
умов колоректальних карцином використовуються принаймні два просторові
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компартменти: центральна зона пухлини та інвазивний край. Інші дослідники,
використовують оцінку імунної інфільтрації у пухлині та в у межах метастазів.
Крім того, деякі автори застосовують підхід оцінки інфільтрації окремо у
пухлинних гніздах та перитуморозній стромі.
Не менш дискутабельним є і вибір біомаркерів для оцінки відповіді імунної
системи організму на пухлину. Так, вважають за доцільне використання оцінки
пухлино-інфільтруючих
Т-лімфоцитів (CD3)

лімфоцитів

(TILs)

комбінації

загального

маркеру

і кількості цитотоксичних клітин (CD8). Інші віддають

перевагу оцінці підтипу пухлинного мікрооточення за комбінацією CD8 і PD-L1.
Протилежний прогностичний підхід ґрунтується на дослідженні CD3/CD45. Дехто
вважає більш інформативною оцінку фракції СD4 позитивних клітин та
Т-регуляторних лімфоцитів (Treg), одним з маркерів яких є FOXP3.
З іншого боку, окрім TILs, в карциномах різних локалізацій важливу роль
відіграють пухлино асоційовані макрофаги, або макрофаги, що інфільтрують
пухлину (TIMs). Ці клітини не тільки є джерелом ферментів (матриксних
металопротеїназ – ММР), цитокінів та хемокінів, а й широкого спектру факторів
росту, що стимулюють ангіогенез, і сприяють пухлинній прогресії. З цієї позиції
досить інформативною може вважатися оцінка кількості у пухлині М1 і М2
макрофагів маркерами яких є відповідно CD68 і CD163. Доведено роль
макрофагів у прогресуванні різних видів карцином, включаючи рак молочної
залози, колоректальні карциноми, карциноми шлунку, карциноми щитоподібної
залози тощо. Аналогічні роботи є й щодо раку гортані. На сьогодні доведено, що
виразність інфільтрації карцином гортані імунними клітинами:
1)

Тісно пов’язана з прогнозом і такими кінцевими точками дослідження

як виживання пацієнтів та вірогідність розвитку рецидивів;
2)

Є предиктивним показником, що дозволяє оцінити вірогідність

резистентності до хіміотерапії;
3)

Дозволяє визначити доцільність проведення імунотерапії.

Проте окрім суто практичної значущості, треба відзначити, що виразність
інфільтрації пухлини імунними клітинами відображає особливості індивідуальної
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імунної реактивності організму. Крім того, імунна реакція залежить від низки
локальних факторів, включаючи локальне середовище та системні гуморальні та
метаболічні зсуви. Так, існуюче запалення, зміни рН та метаболічних параметрів
впливає на поляризацію макрофагів, дозрівання дендритних клітин та специфіку
імунної відповіді. Це визначає можливість використання оцінки імунного
мікрооточення пухлини для визначення ролі та механізмів залучення локальних
факторів ризику у патогенез розвитку та прогресування карцином. Саме цей
підхід

було

використано

у

роботі

для

аналізу

ролі

та

значущості

імуноопосередкованих механізмів впливу ларингофарингеального рефлюксу на
розвиток плоскоклітинного раку гортані.
Для виконання морфологічних досліджень було відібрано зразки тканин
операційних і біопсійних матеріалів 30 хворих, які були розділені наступним
чином: в основну групу дослідження увійшли 10 хворих на рак гортані І-ІІ стадії з
встановленим ларингофарингеальним рефлюксом на підставі добового pHмоніторингу; групу порівняння склали 10 хворих на рак гортані, яким
ларингофарингеальний рефлюкс було виключено шляхом попередніх клінічних та
інструментальних

досліджень;

контрольну

групу

склали

10

хворих

ларингофарингеальним рефлюксом без наявності злоякісного неопластичного
процесу (хворі яким виконувалось хірургічне лікування з приводу поліпів та
гранульом гортані).
5.1. Патогістологічне дослідження слизової оболонки гортані за умов
наявності ларингофарингеального рефлюксу
Дослідження слизової оболонки гортані, отриманої від пацієнтів з ЛФР
показало наявність ознак хронічного запалення (рис. 5.1). У більшості хворих в
межах слизової оболонки визначалися ділянки, вкриті багатошаровим плоским
епітелієм, у окремих пацієнтів – були визначені зони переходу, що містили як
багатошаровий плоский, так і одношаровим багаторядний війчастий епітелій.
Оцінка зміни покривного епітелію за умов ЛФР показала, що епітелій був
вогнищево потовщеним із зростанням кількості шарів кератиноцитів, що відбиває
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гіперпластичні зміни, проте характеризувався збереженою стратифікацією та
відсутністю цитологічної атипії (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Слизова оболонка гортані за умов ЛФР. Покривний епітелій з ознаками
гіперплазії та гіперкератозу. Власна пластинка слизової з ознаками виразної
лімфогістіоцитарної інфільтрації.
Примітка. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. 100.

Місцями в межах епітелію визначався міжклітинний набряк, десквамація
кератиноцитів, подекуди зустрічалися ерозивні зміни. У таких зонах інфільтрати у
власній пластинці слизової оболонки були поліморфними, містили окрім
лімфоцитів та макрофагів, численні гранулоцити (нейтрофіли, еозинофіли) та
плазмоцити (рис. 5.2)
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Рис. 5.2. Ерозивне ураження слизової оболонки за умов ЛФР. Забарвлення
гематоксиліном та еозином.
А – Ураження покривного епітелію з локальною десквамацією шарів. Зб. 100.
Б – Вазодилятація та поліморфні інфільтрати у власній пластинці слизової
болонки за умов ЛФР. Зб. 400.
Виразні гіперпластичні зміни супроводжувалися не тільки потовщенням
епітелію, а й формуванням в окремих випадках поліпів. В межах поліпоїдних
утворень також визначався багатошаровий плоский епітелій з ознаками
гіперплазії та паракератозу. Субепітеліальна сполучні тканина у межах поліпів,
була з ознаками порушення кровоплину та фібриноїдного набухання строми, була
з ознаками виразної лімфогістіоплазмоцитарної інфільтрація.
Імуногістохімічне дослідження показало, що зони інфільтрації містять
помірну кількість Т-лімфоцитів (рис. 5.3), серед яких визначалися як CD8+
клітини (Т-цитотоксичні лімфоцити), так і Т-регуляторні клітини (Treg, FOXP3
позитивні клітини). При цьому кількість CD8+ клітин була незначною, вони
визначалися переважно інтраепітелільно в межах базального шару (рис. 5.4).
Незначна кількість CD8+ клітин виявлялася у складі інфільтратів. Цікаво, що в
межах слизової оболонки хворих з ЛФР визначалася дифузійна інфільтрація
FOXP3+ клітинами (рис. 5.5).
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Рис. 5.3. Помірна кількість Т-лімфоцитів у складі інфільтратів слизової болонки
гортані у хворих з ЛФР. Т-клітини визначаються як інтраепітеліально, так і у
складі інфільтратів.
Примітка. Імуногістохімічне дослідження з використанням МАТ до CD3. Зб. 200.

Рис.5.4. Незначна кількість Т-цитотоксичних лімфоцитів у складі слизової
оболонки гортані у хворих з ЛФР.
Примітка. Імуногістохімічне дослідження з використанням МАТ до CD8. Зб. 200.
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Рис. 5.5. Т-регуляторні клітини у складі інфільтратів в слизовій оболонці гортані у
хворих з ЛФР.
Примітка. Імуногістохімічне дослідження з використанням МАТ до FOXP3. Зб. 200.

Даний факт може відображати компенсаторне зростання чисельності даної
популяції лімфоцитів, оскільки останні спрямовані на пригнічення активності
інших імунних клітин та включення протизапального ефекту. Цей ефект
реалізується через численні цитокіни та фактори росту, включаючи IL-10, TGFβ
та VEGF, які окрім іншого ініціюють фібропастичні зміни строми, стимулюють
репаративні процеси та ангіогенез. Даному каскаду подій може також сприяти
переважання М2-фенотипу макрофагів у склад інфільтратів (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Численні М2-макрофаги у складі інфільтратів слизової болонки
гортані у хворих з ЛФР.
Примітка. Імуногістохімічне дослідження з використанням МАТ до CD163. Зб. 200.
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Таким чином, наявність ЛФР визначає розвиток у слизовій оболонці гортані
хронічного запального процесу з виразними гіперпластичними змінами. У складі
лімфогістіоцитарних інфільтратів ураженої слизової оболонки визначається
помірна кількість Т-лімфоцитів з нечисленними CD8+ клітинами. При цьому
інфільтрати містили помірну кількість Т-регуляторних лімфоцитів та значну
кількість макрофагів переважно М2-типу.
5.2. Патогістологічне дослідження плоскоклітинних карцином гортані в
залежності від наявності ЛФР
Для оцінки впливу ЛФР та потенційних механізмів залучення ЛФР у
патогенез розвитку плоскоклітинних карцином гортані (ПККГ) було проведено
вивчення матеріалу, отриманого від пацієнтів з супутнім ЛФР та без нього. Для
виключення впливу інших факторів, що вмішуються у даних розділ дослідження
були включені тільки HPV-негативні пацієнти. У обох групах пацієнтів були
зареєстровані випадки плоскоклітинної карциноми як з ороговінням, так і
незроговілий тип (рис. 5.7). Серед обстежених хворих не було визначено
статистично значущої різниці у ступені злоякісності карцином залежно від
наявності ЛФР. Крім того, в обох групах було зареєстровано наявність ознак
виразкування, лімфогістіоцитарної інфільтрації та десмопластичні зміни строми
(рис. 5.8). Проте характер і інтенсивність лімфогістіоцитарної інфільтрації значно
відрізнялася в обох групах, і були більш виразною у хворих на рак гортані на фоні
ЛФР (рис. 5.9).
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Рис. 5.7. Високодиференційована плоскоклітинна карцинома гортані у пацієнта
без ЛФР. Зони інвазивного росту оточені десмопластичною стромою на фоні
помірної лімфогістіоцитарної інфільтрації.
Примітка. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. 40.
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Рис.5.8. Ділянка інвазії плоскоклітинної карциноми углиб стінки гортані у
пацієнта без ЛФР. Слабка (А, Б) та помірна (В) лімфогістіоцитарна інфільтрація у
межах пухлини.
Примітка. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. А і В – 200, Б – 400.
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Рис. 5.9. Фрагмент плоскоклітинної карциноми гортані у пацієнта з ЛФР. Виразна
лімфогістіоцитарна інфільтрація інтратуморозної (Б) та перитуморозної зон (В).
Примітка. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. А – 100, Б, В – 200.
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Рис. 5.10. Ділянки інтактної слизової оболонки гортані поза межами
плоскоклітинної карциноми у хворих без ЛФР (А) та на фоні супутнього ЛФР (Б).
Примітка. У хворих без ЛФР у власній пластинці слизової оболонки гортані виявляються
набряк та слабка інфільтрація. За умов ЛФР визначається виразна лімфогістіоцитарна
інфільтрація власної пластинки слизової оболонки. Забарвлення гематоксиліном та еозином.
Зб. 200.

Закономірно, що в цих хворих більш виразними деструктивні зміни в межах
карциноми. Крім того, за умов наявності ЛФР більш часто реєстрували ознаки
лімфоваскулярної інвазії (P<0,05), що по факту свідчить про різний рівень
інвазивності карцином, які розвиваються на фоні ЛФР або без нього. Характерне,
що глибокий інвазивний край у хворих з ЛФР був більш чіткий, і обмежувався
демаркаційним лімфогістіоцитарним валом.
Характерне, що на периферії плоскоклітинних карцином на межі з
неураженими тканинами та в інтактній слизовій оболонці гортані також було
визначено розбіжності щодо виразності лімфогістіоцитарної інфільтрації.
У хворих на рак гортані на фоні ЛФР спостерігалася більш виразна
інфільтрація слизової оболонки як в периферійному краї пухлини, так і в межах
інтактної слизової оболонки., причому інтенсивність інфільтрації була сполучена
з виразністю гіперпластичних змін в покривному епітелії (рис. 5.10).
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5.3. Аналіз кількості та розподілу різних популяцій Т-лімфоцитів у
хворих на рак гортані в залежності від наявності ларингофарингеального
рефлюксу
Для порівняння складу інфільтратів було проведено імуногістохімічне
дослідження. Оцінка наявності та просторового розподілу Т-лімфоцитів у межах
плоскоклітинних карцином гортані у хворих без ЛФР показала наявність помірної
кількості CD3+ клітин у поверхневих ділянках, та концентрування Т-лімфоцитів у
перитуморозній стромі навколо краю інвазії (рис. 5.11).
Оцінка асоціації Т-лімфоцитів з певними компартментами в межах
пухлинного росту дозволила визначити, що CD3+ клітини інфільтрують як
епітеліальний компонент пухлини, так і пухлинну строму (рис. 5.12).
Аналогічна закономірність розподілу Т-лімфоцитів була зареєстрована і у
хворих на рак гортані на фоні ЛФР (рис. 5.13). При цьому була зареєстрована
виразна гетерогенність кількості Т-лімфоцитів, яка варіювала як межах пухлини,
так і між пацієнтами. Хоча треба визнати, що порівняння виразності інфільтрації
Т-лімфоцитами в межах карцином гортані у пацієнтів з та без ЛФР не виявила
статистично значущих розбіжностей як у межах пухлинних кластерів, так і в
пухлинній стромі.

Рисунок 5.11. Просторова характеристика інфільтрації плоскоклітинної
карциноми гортані Т-лімфоцитами.
Примітка. Помірна кількість лімфоцитів в межах пухлини, значна інфільтрація строми
навколо глибокого краю інвазії пухлини углиб стінки гортані. Імуногістохімічне дослідження з
використанням МАТ до CD3. Зб. 40.
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При аналізі кількості CD3+ клітин у інтактній слизовій оболонці поза
межами пухлини, було зареєстрована більша кількість Т-лімфоцитів за умов
комбінації плоскоклітинної карциноми та ЛФР, проте ці розбіжності не були
статистично значущими. (рис. 5.14). Проте у хворих на ПККГ на фоні ЛФР
кількість Т-лімфоцитів в епітелії та власній пластинці слизової оболонки була
значно вище за показники у хворих з ЛФР без пухлинного ураження (P<0,05).
Аналогічним чином було проведено аналіз кількості та розподілу
Т-цитотоксичних лімфоцитів (CD8+), який продемонстрував схожу тенденцію
(рис. 5.15). Характерно, що співвідношення CD8+ до CD3+ при карциномах не
мало статистично значущих відмін як в межах пухлинних кластерів, так і в
пухлинній стромі незалежно від наявності чи відсутності ЛФР (рис. 5.15). Проте
треба відзначити, що в межах інтактної слизової оболонки поза пухлиною картина
була дещо іншою.

А

105

Б
Рис. 5.12. Т-лімфоцити у межах плоскоклітинної карциноми інфільтрують як
пухлинні кластери, так і строму навколо них.
Примітка. Імуногістохімічне забарвлення з використанням МАТ до CD3. А – поверхнева зона,
Б – глибокі ділянки пухлини. Зб. 200

В

межах

інтактного

покривного

епітелію,

кількість

CD8+

була

максимальною у хворих на плоскоклітинні карциноми на фоні ЛФР (рис. 5.16).
Проте

у

сполучній

тканині

інтактної

слизової

оболонки

кількість

Т-цитотоксичних лімфоцитів у хворих з ПККГ та ЛФР не відрізнялася від
показника у пацієнтів з ЛФР без пухлини, і була значно нижчою, ніж у хворих на
ПККГ без ЛФР. Враховуючи те, що загальна кількість Т-клітин у інтактній
сполучній тканині була найвищою у даної групи пацієнтів, даний факт може
свідчити про участь інших субпопуляцій лімфоцитів у формування інфільтратів у
хворих із сполученням ПККГ та ЛФР (рис. 5.17).
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Рис. 5.13. Т-лімфоцити у межах плоскоклітинної карциноми на фоні ЛФР.
Примітка. Імуногістохімічне забарвлення з використанням МАТ до CD3. А – поверхнева зона,
Б – глибокі ділянки пухлинного росту. Зб. 200.
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Рис. 5.14. Кількість Т-лімфоцитів (CD3+) в різних компартментах у пацієнтів
різних груп.
Примітки:
1) По осі абсцис – досліджувані компартменти (TN – пухлинні гнізда (кластери), TS –
пухлинна строма, Ep – інтактний епітелій, CT – інтактна сполучна тканина слизової
оболонки гортані), по осі ординат – абсолютна кількість клітин на 1 мм2.
2) Позначення груп пацієнтів ЛФР – хворі з ларингофарингеальним рефлюксом без
пухлинного ураження, Са – хворі з плоскоклітинними карциномами без ЛФР, Са+ЛФР –
пацієнти з плоскоклітнними карциномами на фоні ЛФР.

Виходячи з цього, у роботі було проведено оцінку наявності та розподілу Трегуляторних клітин (Treg) одним з маркерів яких є FOXP3. Аналіз результатів
візуалізації даних клітин виявив значне переважання Treg як у межах пухлинних
кластерів (Р=0,02), так і в пухлинній стромі (P<0,001) у хворих з ПККГ на фоні
ЛФР порівняно з пацієнтами без ЛФР (рис. 5.17 – 5.18).
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Рис. 5.15. Співвідношення CD8+ до CD3+ позитивних клітин у межах
плоскоклітинних карцином не залежить від наявності супутнього ЛФР.
Примітка. По осі абсцис групи пацієнтів з ПККГ без ЛФР (Са) та з ПККГ на фоні ЛФР
(Са+ЛФР). По осі ординат – показник співвідношення кількості CD8+ клітин до CD3+
лімфоцитів.

Характерно, що у пацієнтів з ПККГ на фоні ЛФР FOXP3+ клітини
виявлялися не тільки у складі лімфогістіоцитарних інфільтратів, а і у межах
пухлинних

кластерів

(рис.

5.17),

що

може

відбивати

прямий

вплив

Т-регуляторних лімфоцитів на пухлинні клітини.
Цікаво, що у хворих з ПККГ без ЛФР визначалися лише поодинокі FOXP3+
клітини (рис. 5.18), що відбиває превалювання цитотоксичного пулу Т-лімфоцитів
і більшу ефективність клітино-опосередкованого протипухлинного імунітету. На
відміну від цього, аналіз кількості та розподілу Treg клітин показав, що у хворих
на рак гортані на фоні ЛФР чисельність цих клітин у всіх компартментах в межах
та поза межами пухлини, була значною вищою за показники чим у хворих на рак
гортані без ЛФР.
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Рис. 5.16. Кількість Т-цитотоксичних лімфоцитів (CD8+) в різних компартментах
у пацієнтів різних груп.
Примітки:
1) По осі абсцис – досліджувані компартменти (TN – пухлинні гнізда (кластери), TS –
пухлинна строма, Ep – інтактний епітелій, CT – інтактна сполучна тканина слизової
оболонки гортані), по осі ординат – абсолютна кількість клітин на 1 мм2.
2) Позначення груп пацієнтів ЛФР – хворі з ларингофарингеальним рефлюксом без
пухлинного ураження, Са – хворі з плоскоклітинними карциномами без ЛФР, Са+ЛФР –
пацієнти з плоскоклітнними карциномами на фоні ЛФР.

Аналіз співвідношення FOXP3+ до CD3+ клітин також підтвердив чітку
асоціацію між кількістю Т-регуляторних лімфоцитів у ПККГ та наявністю ЛФР.
Більш того, при аналізі наявності та розподілу Treg у інтактній слизовій оболонці
було визначено превалювання даної популяції Т-лімфоцитів у групах хворих на
КППГ в сполученні з ЛФР (рис. 5.19), та у пацієнтів з ЛФР. На відміну від цього у
хворих с ПККГ без ЛФР кількість цих клітин була мінімальною (табл. 5.1).
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Рис. 5.17. Кількість Т-регуляторних лімфоцитів у різних компартментах
плоскоклітинних карцином хворих з ЛФР і без нього.
Примітка. По осі абсцис – компартменти пухлини (TN – пухлинні гнізда, TS – пухлинна
строма). По осі ординат – абсолютна кількість FOXP3 позитивних клітин. Са – група хворих
на рак гортані без ЛФР, Са+ЛФР – хворі на рак гортані на фоні ЛФР.

Отже, в цілому аналіз кількості та розподілу Treg клітин показало, що у
хворих на рак гортані на фоні ЛФР чисельність цих клітин у всіх компартментах в
межах та поза межами пухлини, була значною вищою за показники у хворих на
рак гортані без ЛФР. Аналіз співвідношення FOXP3+ до CD3+ клітин також
підтвердив чітку асоціацію між кількістю Т-регуляторних лімфоцитів у хворих на
рак гортані на фоні ЛФР (рис. 5.20).
Характерне, що у хворих з ЛФР без наявності пухлинного процесу та у
хворих на рак гортані на фоні ЛФР Т-регуляторні лімфоцити визначалися
переважно на межі між епітелієм та сполучною тканиною (рис. 5.19), і їх
наявність була асоційована з гіперпластичними змінами в межах епітелію.
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Рис. 5.17. Т-регуляторні лімфоцити у складі пухлинних кластерів (А) і
лімфогістіоцитарних інфільтратів (Б) у хворих на рак гортані на фоні ЛФР.
Примітка. Імуногістохімічне забарвлення з використанням МАТ до FOXP3. Зб. 200.
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Рис. 5.18. Поодинокі Т-регуляторні лімфоцити у межах плоскоклітинної
карциноми хворих без ЛФР.
Примітка. Імуногістохімічне забарвлення з використанням МАТ до FOXP3. Зб. 400.

Рис. 5.19. Т-регуляторні лімфоцити у межах інтактної слизової оболонки гортані у
хворих на рак гортані на фоні ЛФР.
Примітка. Імуногістохімічне забарвлення з використанням МАТ до FOXP3. Зб. 400.
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Таблиця 5.1
Порівняльна характеристика кількості лімфоцитів у складі пухлини
та в межах інтактної слизової оболонки у пацієнтів різних груп
Показники

Хворі на рак
гортані без ЛФР

Хворі на рак гортані
на фоні ЛФР

Достовірність
розбіжностей

Кількість CD3+ клітин (Т-лімфоцитів
У межах пухлинних
кластерів
У пухлинній стромі
В інтактному епітелії
В інтактній сполучній
тканині

375,0±17,2
(340,02-410,0)
740,3±41,0
(656,6-824,0)
217,8±26,8
(161,7-273,9)
250,3±25,2
(197,5-303,0)

318,3±21,6
(274,2-362,4)

Р = 0,328

625±34,63
(554,4-695,5)
275,3±16,5
(240,9-309,6)
360,4±27,5
(303,4-417,5)

Р = 0,617
P = 0,08
Р = 0,03

Кількість CD8 клітин (Т-цитотоксичних лімфоцитів)
У межах пухлинних
кластерів
У пухлинній стромі
В інтактному епітелії
В інтактній сполучній
тканині

271,6±17,4
(235,8-307,2)
365,7±31,8
(300,5-430,7)

229,1±13,6
(201,3-257,0)
286,5±24,5
(236,5-336,4)

164,8±13,9
(135,8-193,9)
194,9±18,8
(155,4-234,5)

72,6±7,03
(57,8-87,5)
117,5±14,9
(85,8-149,3)

P = 0,483
P = 0,115
P < 0,001
P < 0,001

Кількість FOXP3+ клітин (Т-регуляторних клітин)
У межах пухлинних
кластерів
У пухлинній стромі
В інтактному епітелії
В інтактній сполучній
тканині

28,9±7,41
(13,4-44,3)
110,8±11,0
(87,0-134,6)
11,6±0,80
(9,9-13,4)
25,8±1,56
(22,5-29,2)

99±15,8
(64,1-133,9)
296,3±47,0
(193,9-398,8)
35,5±2,51
(29,9-41,0)
237,9±29,9
(171,9-303,9)

P < 0,001
P < 0,001
P < 0,001
P < 0,001

Примітка: Усі дані у таблиці представлені у форматі Mean±SEM (95% ДІ)
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Рис. 5.20. Співвідношення Treg до загальної популяції Т-лімфоцитів у межах
плоскоклітинних карцином у пацієнтів різних груп.
Примітка. По осі абсцис групи хворих на рак гортані без ЛФР (Са) та у хворих на рак гортані на
фоні ЛФР (Са+ЛФР). По осі ординат – показник співвідношення кількості CD8+ клітин до
CD3+ лімфоцитів.

Оскільки даний феномен був зареєстрований за умов наявності ЛФР, даний
факт може свідчити про роль ЛФР у зміні імунної реакції організму через
модифікацію

поляризації

імунної

відповіді

або

через

метаболічне

репрограмування імунного мікрооточення у межах пухлини. У будь якому разі, ці
зміни асоційовані з роботою макрофагальної ланки імунітету, що визначило
наступний крок роботи – аналіз кількості та просторового розподілу та фенотипу
макрофагів у межах плоскоклітинних карцином гортані та впливу ЛФР на їх
показники.
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5.4. Аналіз кількості та розподілу макрофагів у хворих на рак гортані в
залежності від наявності ЛФР
Аналіз кількості та розподілу пухлино асоційованих макрофагів було
проведено

з

урахуванням

фенотипу

макрофагів.

Показано,

що

М1- макрофаги інфільтрували як пухлинні кластери, так і пухлинну строму
(рис.

5.21).

Кількість

М1-макрофагів

у

межах

пухлинних

кластерів

плоскоклітинних карцином з і без ЛФР не мала достовірних розбіжностей між
собою (рис. 5.22). Проте кількість цих клітин у межах пухлинної строми мала інші
характеристики.

Рис. 5.21. Кількість М1-макрофагів (CD68+) в різних компартментах у пацієнтів з
ЛФР без пухлинного процесу (ЛФР), у хворих на рак гортані без ЛФР (Са), та у
хворих на рак гортані на фоні ЛФР (Са+ЛФР)
Примітка. По осі абсцис – досліджувані компартменти (TN – пухлинні гнізда (кластери), TS –
пухлинна строма, Ep – інтактний епітелій, CT – інтактна сполучна тканина), по осі ординат
– абсолютна кількість клітин на 1 мм2.
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Таблиця 5.2
Порівняльна характеристика кількості макрофагів у складі пухлини
та в межах інтактної слизової оболонки у пацієнтів різних груп
Хворі на рак гортані без

Хворі на рак гортані

Достовірність

ЛФР

на фоні ЛФР

розбіжностей

118,9±6,98

118,3±14,9

P = 0,289

104,0-132,7

87,5-149,1

549,9±45,9

297,3±12,3

455,6-644,2

272,0-322,6

29,8±4,31

85±17,3

20,7-38,8

48,27-121,7

165±24,1

106,6±15,2

114,3-215,6

75,1-138,1

Кількість М1 макрофагів (CD68+ клітин)

У межах пухлинних
кластерів
У пухлинній стромі

В інтактному
епітелії
В інтактній
сполучній тканині

P < 0,001

P < 0,001

P = 0,344

Кількість М2 макрофагів (CD163+ клітин)

У межах пухлинних
кластерів
У пухлинній стромі

В інтактному
епітелії
В інтактній
сполучній тканині

61,9±7,68

149,3±12,4

46,1-77,7

123,7-174,8

350±13,6

432,4±17,6

322,1-377,8

396,3-468,5

12,6±2,48

59,3±4,92

7,36-17,8

48,9-69,7

103,0±6,97

232,2±5,33

88,4-117,7

220,9-243,5

Усі дані у таблиці представлені у форматі Mean±SEM (95% ДІ)

P < 0,001

P = 0,02

P < 0,001

P < 0,001
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По-перше, треба відзначити, що незалежно від наявності ЛФР, чисельність
макрофагів у пухлинній стромі у пацієнтів без і з наявністю ЛФР була відповідно
у 2,5 і 5 разів вищою, порівняно з чисельністю цих клітин у межах пухлинних
гнізд (табл. 5.2). По-друге, у хворих на рак гортані без ЛФР кількість
М1-макрофагів у пухлинній стромі виявилася майже вдвічі вищою за показник у
хворих на рак гортані на фоні ЛФР (рис. 5.22).

А

Б
Рис. 5.22. Кількість СD68+ клітин у межах плоскоклітинної карциноми у пацієнтів
без (А) та з ЛФР (Б).
Примітка. Імуногістохімічне забарвлення з використанням МАТ до СD68. Зб. 200.
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При аналізі кількості макрофагів М1-типу в інтактних тканинах поза
межами пухлинного росту не було визначено статистично значущих розбіжностей
серед пацієнтів обстежених груп (рис. 5.21).
Оцінка кількості М2-макрофагів виявила дещо інші закономірності. У
хворих на рак гортані без ЛФР кількість CD163+ клітин у межах пухлини була
майже в двічі меншою за чисельність М1-макрофагів. Проте, за наявності ЛФР
визначено протилежну закономірність – кількість М2 макрофагів в межах
пухлинних гнізд була статистично значуще більшою за кількість макрофагів
М1-типу. Крім того, цей показник значно перевищував (P<0,001) кількість
М2-макрофагів у хворих без ЛФР (рис. 5.23).

Рис. 5.23. Кількість М2 макрофагів у межах плоскоклітинних карцином у
пацієнтів різних груп.
Примітка. По осі абсцис групи хворих на рак гортані без ЛФР (Са) та у хворих на рак гортані
на фоні ЛФР (Са+ЛФР). По осі ординат – показник співвідношення кількості CD8+ клітин до
CD3+ лімфоцитів.
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В межах пухлинної строми розбіжності були навіть більш виразними. В
стромі карцином гортані на фоні ЛФР визначалися численні CD163+ клітини, які
формували щільну сітку місцями з утворення невеликих груп (рис. 5.24 – 5.25).
Характерно, що у хворих на рак гортані на фоні ЛФР М2-макрофаги
визначалися безпосередньо серед пухлинних клітин. У поверхневих ділянках
пухлини в зонах трансформованого епітелію М2-клітини визначалися переважно
у межах базального шару.
Аналіз розподілу CD163+ клітин у пухлинній стромі продемонстрував
просторову асоціацію М2-макрофагів з ознаками інвазивного росту карциноми –
імунопозитивні клітини визначалися у вигляді кошика навколо інвазивного краю
пухлини. Крім того, значна кількість CD163+ клітин виявлялася навколо
кровоносних судин, і меншою мірою в межах інфільтратів.

Рис. 5.24. Кількість та розподіл М2-макрофагів у межах плоскоклітинної
карциноми у пацієнтів без ЛФР
Примітка. Імуногістохімічне дослідження з використанням МАТ до CD163. Зб. 200

120

А

Б
Рис. 5.24. Кількість та розподіл М2-макрофагів у межах плоскоклітинної
карциноми на фоні ЛФР
Примітка. А – поверхнева зона Імуногістохімічне дослідження з використанням МАТ до
CD163. Зб. 200

Більш того, оцінка співвідношення CD163+ до CD68+ показала, що якщо у
хворих на рак гортані без ЛФР в межах пухлини превалював М1-фенотип
макрофагів, що мають прозапальну дію, то за умов розвитку ПККГ на фоні ЛФР
відбувається поляризація макрофагів переважно у бік протизапального М2-типу
(рис. 5.25). При цьому, кількість CD163+ клітин тісно корелювала з чисельністю
Т-регуляторних лімфоцитів (r=0,709; P < 0,001).
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Рисунок 5.25. Співвідношення між кількістю М2 макрофагів у межах
плоскоклітинних карцином у пацієнтів різних груп.
Примітка. По осі абсцис групи хворих на рак гортані без ЛФР (Са) та хворих на рак гортані на
фоні ЛФР (Са+ЛФР). По осі ординат – показник співвідношення кількості CD163+ клітин до
CD68+ клітин.

Цікаво, що в межах інтактної слизової оболонки гортані поза межами
пухлини

також

було

виявлено

досить

значну

кількість

М2-макрофагів

(рис. 5.26). Причому порівняння кількості цих клітин між різними групами
показало їх превалювання за умов ЛФР: як у хворих на рак гортані на фоні ЛФР,
так і у хворих з ЛФР без ознак пухлинного росту. Це підтверджує роль ЛФР та
асоційованих з ним патогенетичних факторів (зокрема зниження рН) у
метаболічному репрограмуванні та альтернативній активації імунітету. Наслідком
цього є активація М2-фенотипу макрофагів, які окрім потужної протизапальної та
прорегенеративної дії, медіюють стимуляцію Treg та Th2 клітин, створюючи
таким чином передумови для імуносупресії та пухлинної прогресії.
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Рис. 5.26. Кількість М2-макрофагів у різних компартментах пацієнтів з ЛФР
без пухлинного процесу (ЛФР), хворих на рак гортані без ЛФР (Са), хворих на рак
гортані на фоні ЛФР (Са+ЛФР)
Примітка. По осі абсцис – досліджувані компартменти (TN – пухлинні гнізда (кластери), TS –
пухлинна строма, Ep – інтактний епітелій, CT – інтактна сполучна тканина), по осі ординат
– абсолютна кількість клітин на 1 мм2.

Таким чином, отримані результати на підставі морфологічних досліджень
свідчать про те що ларингофарингеальний рефлюкс асоціюється з розвитком
хронічного запального процесу в слизовій оболонці гортані та стимулює
гіперплазію покривного (багатошарового плоского епітелію).
Зареєстрована

за

умов

ЛФР

інфільтрація

слизової

оболонки

М2-макрофагами за наявності значної кількості Т-регуляторних клітин свідчить
про вплив ларингофарингеального рефлюкса на поляризацію імунної відповіді,
що може створювати передумови для розвитку плоскоклітинних карцином
гортані.
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В

межах

плоскоклітинних

карцином

гортані

визначено

значну

лімфогістіоцитарну інфільтрацію, більш виразну за наявності ЛФР. Склад
інфільтратів у пацієнтів з наявністю та відсутністю ЛФР відрізнявся за
популяціями асоційованих з плоскоклітинними карциномами гортані лімфоцитів
та макрофагів.
Розвиток плоскоклітинних карцином гортані на фоні ЛФР асоційований з
превалюванням

М2-макрофагів

та

зростанням

кількості

лімфоцитів.

Розділ написаний за матеріалами власних публікацій:
[26,33, 132, 133, 220, 221].

Т-регуляторних
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РОЗДІЛ 6
ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ І-ІІ СТАДІЇ НА ФОНІ
ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСУ
В даному розділі роботи представлені результати лікування хворих на рак
гортані І-ІІ на фоні ларингофарингеального рефлюкса. Хворі основної групи
окрім лікування основного захворювання також отримували антирефлюксну
терапію,

як

лікування

одного

з

ймовірних

факторів

ризику

розвитку

неопластичних процесів.
6.1 Хірургічне лікування хворих на рак гортані І-ІІ стадії
У структурі лікування раку гортані провідне місце займає хірургічний метод
лікування, оскільки є найбільш ефективним і радикальним як самостійним
методом, так і компонентом комбінованого лікування. Оскільки дана робота
присвячена лікуванню раку гортані І-ІІ стадії, то всім пацієнтам що були
включені

у

дослідження,

виконувалися

ощадні

реконструктивно-відновлювальні операції на гортані.

органозберігаючі

та

В даний час велика

увага приділяється органозберігаючому хірургічному лікуванню хворих на рак
гортані, яке отримало розвиток в двох аспектах: в ендоларингеальних втручаннях
із застосуванням мікрохірургічної техніки та лазера і відкритих операціях [14, 17,
37, 43, 46]. Найбільш важлива мета органозберігаючих втручань на гортані –
збереження її основних функцій. Гортань, що володіє як статичною, так і
динамічною функціональністю, здатна мінімізувати аспірацію, відтворювати
майже нормальний голос і підтримувати належну дихальну функцію [14, 38].
Важливою умовою при виборі виду і обсягу функціонально-зберігаючого
хірургічного втручання є точна передопераційна діагностика поширеності
пухлинного процесу. Обстеження для вибору хірургічної тактики містить в собі
променеві методи: КТ та МРТ с контрастуванням, ультразвукове дослідження,
відеоендоскопію гортані [38, 39].
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В залежності від локалізації та характеру росту пухлинного процесу були
застосовані різні хірургічні методики, як ендоскопічні так і екстраларингеальні.
Показами до ендоскопічних ендоларингеальних операцій були невеликі,
екзофітні новоутворення, які добре доступні для візуалізації [41]. Абластичності
виконання даних втручань сприяє використання мікроларингоскопічної техніки, а
також сучасних способів впливу на тканини (хірургічний лазер, плазмовий ніж)
[42]. Однак застосування цього методу викликає труднощі при короткій шиї,
патології хребта, захворюваннях скронево-нижньощелепного суглоба, наявності
тризму, великому язику і «згорнутому» надгортаннику. Слід зазначити, що ці
операції недостатньо адекватні при локалізації пухлини в області передньої
комісури,

що

пов'язане

післяопераційному

періоді

з

підвищеним
і

високим

ризиком
ризиком

утворення
виникнення

синехій

в

рецидивів

захворювання [40]. Велика частота рецидивів в області передньої комісури
обумовлена недостатньою візуалізацією цієї ділянки, ростом пухлини в
тангенціальному напрямку і проникненням її в зони окостеніння щитоподібного
хряща [44].
Виконання
онкологічну

відкритих

адекватність

резекцій
виконаного

гортані,

в

втручання,

свою
проте

чергу,
може

забезпечує
частково

порушувати важливі функції органу (дихальна, захисна, голосоутворююча) [42].
Серед екстраларингеальних методик хворим виконували наступні види операцій:
хордектомія, бокова (латеральна) резекція гортані, передня (фронтальна) резекція
гортані, переднє-бокова (фронто-латеральна) резекція гортані [48].
Хордектомія виконувалася пацієнтам, у яких пухлина займала лише одну
голосову складку і не поширювалася на комісуру і голосовий відросток
черпакуватого хряща. Класична трансцервікальна хордектомія полягає у
видаленні голосової складки разом з підлеглими тканинами, до внутрішнього
охрястя. Передня резекція гортані виконувалися в тих випадках, коли пухлина
займала комісуру або передню третину голосових складок. Показами до бокової
резекції гортані були пухлини середнього відділу гортані, які фіксували голосову
складку та поширювалися на гортанний шлуночок та частково на вестибулярну
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складку. Переднє-бокові резекції гортані виконувалися в разі коли пухлина
уражала середній відділ гортані, обмежувала в рухомості голосову складку та
поширювалась на комісуру, гортанний шлуночок, вестибулярну складку, за умови
наявності інтактного черпакуватого хряща. Розподіл хворих, в залежності від
стадії раку гортані та виконаного хірургічного втручання представлено в таблиці
6.1.
Таблиця 6.1
Структура хірургічних втручаннь у хворих на рак гортані в заложності від
стадії
Вид хірургічного втручання

Стадія

Всього

І (T1N0M0
40 хворих
25 (62,5%)

ІІ (T1N0M0)
63 хворих
7 (11,1%)

---

27 (42,9%)

27 (26,2%)

Переднє-бокова резекція гортані

4 (10,0%)

17 (27,0%)

21 (20,4%)

Передня резекція гортані

6 (15,0%)

12 (19,0%)

18 (17,5%)

Ендоскопічна хордектомія

5 (12,5%)

---

Хордектомія
Бокова резекція гортані

103 хворих
32 (31,1%)

5 (4,8%)

Як видно з таблиці 6.1, у хворих на рак гортані І стадії превалювали
трансервікальні хордектомії (62,5%), натомість хворим з ІІ стадією пухлинного
процесу найбільш часто виконувались різні варіанти резекцій гортані (88,9%).
Ендоскопічна хордектомія хворим на рак гортані ІІ стадії не виконувалась взагалі.
В післяопераційному періоді всі хворі отримували антибактеріальну,
протизапальну та симптоматичну терапію.
Слід зауважити, що променева терапія в післяопераційному періоді
призначалася хворим згідно протоколу.
6.2 Антирефлюксна терапія
Для

лікування рефлюксної хвороби, на сьогодні, найбільш часто

використовуваними лікарськими засобами є інгібітори протонної помпи (ІПП), які
пригнічують вироблення кислоти. ІПП не тільки запобігають вплив рефлюктата
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на

верхні

дихальні

шляхи,

а

й

зменшують

пошкодження,

викликані

ферментативною активністю пепсину, для активації якої необхідне кисле
середовище [52] .
Інгібітор протонної помпи (омепразол) призначався мінімум протягом 3
місяців, після підтвердження ларингофарингеального рефлюксу на підставі
добового pH-моніторингу. Омепразол призначали по 20 мг двічі на добу, за 30-60
хвилин до прийому їжі. Цей період прийому препарату важливий, оскільки він
забезпечує найбільшу концентрацію лікарського засобу в період стимуляції
протонної помпи під час прийому їжі.
З метою захисту слизової оболонки верхніх дихальних шляхів і зокрема
гортані від агресивного шлункового рефлюктата призначалися антациди
(гідроксид магнію, фосфат алюмінію). Як правило, перевага надається антацидам
що не всмоктуються. Їх здатність нейтралізувати будь-які кислоти робить
антациди препаратами вибору, коли антисекреторні засоби виявляються
малоефективними. Прийом антацидних препаратів, як правило виконувався перед
сном, коли пацієнт займає горизонтальне положення. Насамперед це найбільш
дієвий режим прийому препарату для хворих яким притаманний нічний
(«горизонтальний») рефлюкс.
В якості додаткової терапії призначалися також прокінетичні препарати
(стимулятори перистальтики). Широковідомий представник цієї групи –
домперидон, який є антагоністом дофаміну. При пероральному застосуванні
домперидон

підвищує

тиск

у

нижніх

відділах

стравоходу,

покращує

антродуоденальну моторику та прискорює вивільнення шлунка, позитивно
впливає на тонус верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, тим самим
перешкоджаючи регургітації рефлюктату в гортаноглотку, гортань.
Оскільки рефлюксні захворювання також відомі як «захворювання способу
життя», пацієнтам надавались рекомендації щодо зміни способу життя, зокрема
нормалізація режиму харчування та відмова від шкідливих звичок.
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6.3 Результати лікування хворих на рак гортані І-ІІ стадії на фоні
ларингофарингеального рефлюксу
Метою даного розділу роботи було оцінити виживаність хворих на рак
гортані, враховуючи наявність рецидивів та метастазування захворювання.
Після проведення комплексного обстеження (оцінювання за візуальноаналоговими шкалами, добовий pH-моніторинг), 103 хворі на рак гортані І-ІІ
стадії були розподілені на 3 групи: в основну групу (І група) увійшло 34 хворих
на рак гортані зі встановленим ларингофарингеальним рефлюксом, яким в
подальшому проводилася антирефлюксна терапія в післяопераційному періоді.
У групі порівняння (ІІ група) спостерігалися 31 хворий на рак гортані, з
встановленим

ларингофарингеальним

рефлюксом,

які

після

виконання

стандартного лікування, антирефлюксну терапію не отримували. Контрольну
групу склали 38 хворих на рак гортані, без наявності ларингофарингеального
рефлюксу (ІІІ група).
Досліджувалась частота та час до розвитку рецидиву захворювання,
метастазування та смерті в групах. Додатково було проведено аналіз виживання в
групі пацієнтів, в яких розвився рецидив протягом терміну спостереження.
Динамічне спостереження за хворими проводилось протягом 3 років після
виконаного хірургічного лікування. Частота огляду ЛОР-онкологом протягом
першого року складала 1 раз на 2 місяці, в подальшому – 1 раз на 3 місяці.
Протягом періоду спостереження рецидив розвинувся у 16 хворих (15,5%).
З них, у перший рік спостереження наявність рецидиву виявлено у 11 (10,7%)
пацієнтів (відсоток пацієнтів без рецидиву – 89,3% (95%ДІ = 86,1-94,5). Відсоток
пацієнтів без рецидиву через 3 роки спостереження – 84,5% (95% ДІ =71,1-92,3).
Середній час до розвитку рецидиву склав 18,5 місяців. Як можна побачити в
таблиці 6.2, більшість рецидивів у нашому дослідженні розвиналась протягом
першого року спостереження, при чому рецидиви на фоні ЛФР впродовж першого
року виникали частіше – 8 (12,3%) обстежених, порівнюючи з хворими на рак
гортані без супутнього рефлюксу – 3 (7,9%) хворих. Однак, слід зауважити, що
при спостереженні хворих протягом 3 років, показники рецидиву раку гортані на
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фоні ЛФР та без нього вирівнюються – 11 (16,9%) та 5 (13,2%) відповідно (95%ДІ
= 86,1-94,5).
Таблиця 6.2
Частота і час до розвитку рецидиву у хворих на рак гортані І-ІІ стадії (n=103)
Показник
Рецидив протягом

Рак гортані

Рак гортані

Загальна кількість

на фоні ЛФР

без ЛФР

хворих, n (%)

8 (12,3%)

3 (7,9%)

11 (10,7%)

11 (16,9%)

5 (13,2%)

16 (15,5%)

1 року
Рецидив протягом
3 років

Крива Каплана-Мейєра для розвитку рецидиву раку гортані протягом 3
років спостереження для всіх хворих (103) представлена на рисунку 6.1.

Рис. 6.1. Крива Каплана-Мейєра для розвитку рецидиву раку гортані
протягом 3 років спостереження.
При оцінюванні частоти виникнення рецидивів у хворих на рак гортані І-ІІ
стаді в залежності від групи дослідження, були отримані наступні результати: у
хворих основної (І) групи було зафіксовано 5 (14,7%) рецидивів, з яких 4 (11,8%)
виникли протягом першого року спостереження, та 1 (2,9%) рецидив впродовж
другого року спостереження. У пацієнтів групи порівняння (ІІ група) було
зареєстровано 6 (19,4%)

випадків рецидиву захворювання, з яких 4 (12,9%)
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виникли впродовж першого року спостереження, та по одному (3,2%) рецидиву
хвороби впродовж другого та третього років спостереження. В контрольній (ІІІ)
групі рецидиви захворювання було зафіксовано у 5 (13,2%) хворих, з них 3 (7,9%)
рецидива захворювання впродовж першого року спостереження, та 2 (2,6%)
рецидив на другий рік спостереження після проведеного лікування. Розподіл
епізодів виникнення рецидивів раку гортані І-ІІ стадії за групами представлено у
таблиці 6.3.
Таблиця 6.3
Розподіл рецидиву раку гортані І-ІІ стаді за групами спостереження
Рік спостереження

Основна група

Наявність рефлюксу

Група порівняння

На фоні ЛФР

Контрольна група
Без ЛФР

1 рік

4 (11,8%)

4 (12,9%)

3 (7,9%)

2 рік

1 (2,9%)

1 (3,2%)

2 (5,3%)

3 рік

0

1 (3,2%)

0

5 (14,7%)

6 (19,4%)

5 (13,2%)

Всього

Як видно з даних, представлених на рисунку 6.2, більшість рецидивів у всіх
групах дослідження виникли протягом першого року спостереження. Протягом
подальшого терміну спостереження розвилась незначна кількість рецидивів, і
вони порівнялись відносно друг друга в подальшому періоді спостереження.

Рис. 6.2. Криві Каплана-Мейєра для розвитку рецидиву раку гортані протягом 3
років спостереження при розподілі хворих за групами.
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При статистичному аналізі даних, представлених на рисунку 6.2,
встановлено що найбільша кількість рецидивів виникла у групі порівняння
(р=0,04). Крива Каплана-Мейєра для групи порівняння набула статистичної
достовірності порівняно з аналогічними кривими у основній та контрольній
групах (р=0,045). Слід зауважити, що при порівняні частоти виникнення рецидиву
захворювання між основною та контрольною групами, розбіжність між кривими
Каплана-Мейєра не набула статистичної достовірності (р=0,045). За результатами
регресії Кокса, відсутність антирефлюксної терапії у хворих на рак гортані на
фоні ЛФР підвищувала ризик розвитку рецидиву у 1,2 рази. (статистично
значуще, відношення ризиків =1,1; 95% ДІ=0,9-12,9; р=0,09). Слід зауважити що
при порівнянні груп хворих на рак гортані на фоні ларингофарингеального
рефлюксу та без нього розбіжність між кривими Каплана-Мейєра не набула
статистичної достовірності (р=0,065) (рисунок 6.3).

Рис. 6.3. Криві Каплана-Мейєра для розвитку рецидиву раку гортані на фоні
ЛФР та без нього.
Протягом трьох років спостереження було зафіксовано 6 (5,8%) випадків
метастазування раку гортані І-ІІ стадії в групах обстеження. При оцінюванні
частоти виникнення метастазів у хворих на рак гортані І-ІІ стаді в залежності від
групи дослідження, були отримані наступні результати: метастази були виявлені у
2 хворих в кожній з груп дослідження, що скало частоту 5,9% в основній групі,
6,5% – в групі порівняння, та 5,3% у пацієнтів контрольної групи (таблиця 6.4).
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Таблиця 6.4
Розподіл метастазів раку гортані І-ІІ стаді за групами спостереження
Рік спостереження
Наявність рефлюксу
1 рік
2 рік
3 рік
Всього

Основна група

Група порівняння
На фоні ЛФР
0
1 (3,2%)
1 (2,9%)
1 (3,2%)
1 (2,9%)
0
2 (5,9%)
2 (6,5%)

Контрольна група
Без ЛФР
1 (2,6%)
0
1 (2,6%)
2 (5,3%)

При статистичному аналізі даних, представлених на рисунку 6.4,
встановлено що метастази реєструвалися з однаковою частотою у всіх трьох
групах спостереження (р=0,06). Середній час до виникнення метастазування склав
21,7 місяці. При порівняні частоти виникнення метастазів раку гортані між
групами спостережень, розбіжність між кривими Каплана-Мейєра не набула
статистичної достовірності (р=0,045). За результатами регресії Кокса, відсутність
антирефлюксної терапії у хворих на рак гортані на фоні ЛФР підвищувала ризик
розвитку метастазування у 1,1 рази. (статистично значуще, відношення ризиків
=1,5; 95% ДІ=0,9-12,9; р=0,0051).

Рис. 6.4. Криві Каплана-Мейєра для виникнення метастазів раку гортані
протягом 3 років спостереження при розподілі хворих за групами.
При порівнянні груп хворих на рак гортані на фоні ларингофарингеального
рефлюксу та без нього, розбіжність між кривими Каплана-Мейєра відносно
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частоти виникнення метастазів раку гортані не набула статистичної достовірності
(р=0,055) (рис. 6.5).

Рис. 6.5. Криві Каплана-Мейєра для розвитку метастазів раку гортані на
фоні ЛФР та без нього.
Протягом періоду спостереження від причин, пов’язаних з онкологічним
захворюванням, померло 12 пацієнтів (11,7%). Більшість летальних випадків 10
(62,5%) у дослідженні розвилось серед пацієнтів з рецидивом захворювання
протягом терміну спостереження. Протягом першого року помер 1 пацієнт
(виживаність – 99,0% (95% ДІ=95,2-100,0). Трирічна виживаність склала 88,3%
(95% ДІ=81,8-94,7).
При оцінюванні частоти летальних випадків у хворих на рак гортані І-ІІ
стаді в залежності від групи дослідження, були отримані наступні результати: в
основній групі – 3 (8,8%) смерті, в групі порівняння – 4 (11,7%) смерті, в
контрольній групі – 5 (13,2%) летальних випадків (табл. 6.5).
Таблиця 6.5
Частота та час летальних випадків раку гортані І-ІІ стаді за групами
спостереження
Рік спостереження
1 рік
2 рік
3 рік
Всього

Основна група
Група порівняння
На фоні ЛФР
1 (2,9%)
1 (3,2%)
1 (2,9%)
1 (3,2%)
1 (2,9%)
2 (6,5%)
3 (8,8%)
4 (11,7%)

Контрольна група
Без ЛФР
1 (2,6%)
2 (5,3%)
3 (7,9%)
5 (13,2%)
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Як видно з даних, представлених на рисунку 6.6, більшість смертей серед
хворих на рак гортані незалежно від групи спостереження, виникли протягом
третього року спостереження. Протягом першого року та після двох років
спостереження розвилась незначна кількість смертей.

Рис. 6.6. Криві Каплана-Мейєра для виживаності протягом 3 років
спостереження при розподілі хворих за групами.
При порівнянні груп хворих на рак гортані на фоні ларингофарингеального
рефлюксу та без нього, розбіжність між кривими Каплана-Мейєра виживаності
протягом 3 років не набула статистичної достовірності (р=0,045) (рис. 6.7).

Рис. 6.7. Криві Каплана-Мейєра для виживаності протягом 3 років
спостереження у хворих на рак гортані на фоні ЛФР та без нього.
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При статистичній обробці даних, що летальність від онкологічного
захворювання реєструвалися з однаковою частотою у всіх трьох групах
спостереження (р=0,05). Середній час до настання смерті склав 24,1 місяці. За
результатами регресії Кокса, відсутність антирефлюксної терапії у хворих на рак
гортані на фоні ЛФР підвищувала ризик розвитку рецидиву лише у 1,1 рази.
(статистично значуще, відношення ризиків =1,5; 95% ДІ=0,9-12,9; р=0,0051).
Таким чином, протягом періоду спостереження рецидив онкологічного
процесу розвинувся у 15,5% хворих, при чому у 10,7% – в перший рік
спостереження. Середній час до розвитку рецидиву склав 18,5 місяців. Більша
кількість рецидивів виникла у групі хворих на рак гортані на фоні
ларингофарингеального рефлюксу. Відсутність антирефлюксної терапії у хворих
на рак гортані на фоні ЛФР підвищувала ризик розвитку рецидиву раку гортані.
Протягом

трьох

років

спостереження

було

зафіксовано

метастазування серед хворих на рак гортані І-ІІ

5,8%

випадків

стадії. Протягом періоду

спостереження від причин, пов’язаних з онкологічним захворюванням, померло
11,7%

хворих.

Більшість

летальних

випадків

протягом

всього

терміну

спостереження виникли серед пацієнтів з рецидивом захворювання. При
статистичній обробці даних, наявність ларингофарингеального рефлюкса значно
не впливала на виникнення метастазів захворювання та виживаність протягом
терміну спостереження.
Слід зауважити, що враховуючи відносно короткий термін спостереження
та невеликі клінічні групи дослідження, отримані результати лікування хворих на
рак гортані на фоні ларингофарингеального рефлюкса можна вважати як
попередні.

Розділ написаний за матеріалами власних публікацій:
[13, 15, 25, 30].
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РОЗДІЛ 7
ЗАКЛЮЧЕННЯ
На сьогодні ларингофарингеальний рефлюкс є актуальною проблемою
сучасної

оториноларингології.

Симптоми,

які

характерні

для

ларингофарингеального рефлюксу складають приблизно 4%-10% від загальної
кількості амбулаторних звернень до оториноларингологів, та до 50% від всіх
хворих в ларингологічній практиці (Lechien, 2019).
Незважаючи на частоту з якою виявляють ЛФР, суперечки стосовно його
діагностики та лікування тривають і сьогодні. Особливо дискутабельним,
залишається питання стосовно можливого впливу ларингофарингеального
рефлюксу на різноманітні неопластичні процеси в ЛОР-органах. Так, наприклад
встановлено, що ларингофарингеальний рефлюкс є однією з причин виникнення
поліпів і гранульом гортані (І.В. Добронравова, 2014; К.О. Юренко, 2015; Kuo,
2019).

В

дослідженнях

Deganello

(2015),

висувається

гіпотеза

що

ларингофарингеальний рефлюкс є одним з причинних факторів ризику розвитку
раку гортані.
Слід зауважити, що плоскоклітинні карциноми голови та шиї, включаючи
рак гортані, посідають шосте місце за розповсюдженістю за даними світової
статистики розвинутих країн. Незважаючи на покращення локального контролю
та виживання з використанням комбінованої хіміотерапії, локальні рецидиви
реєструється у ≈ 30–40% пацієнтів, а в 20–30% випадків виникає метастазування.

Таким чином, важливим завданням є не тільки вдосконалення діагностики

та лікування ларингофарингеального рефлюкса, але і встановлення можливих
факторів впливу на різні неопластичні процеси, і відповідно профілактувати
останні. Це і послугувало приводом для виконання даного дослідження. Слід
зауважити, що у сучасній медичній літературі, кількість відомостей про подібне
оцінювання взаємозв'язку ларингофарингеального рефлюксу і раку гортані досить
обмежена. Крім того, недостатньо вивчені особливості перебігу раку гортані у
хворих на фоні ларингофарингеального рефлюксу.
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Метою даної роботи стало підвищення ефективності діагностики та
лікування хворих на плоскоклітинний рак гортані I-II стадії T1-2N0M0 на фоні
ларингофарингеального рефлюксу.
Для досягнення поставленої мети, за результатами виконаних досліджень
була встановлена можливість використання візуально-аналогових шкал

The

Reflux Symptom Index (RSI), The Reflux Finding Score (RFS) як скринінгдіагностики даної патології. Для можливості використання візуально-аналогової
шкали RSI у хворих на рак гортані, вона була модифікована. Були виконані
інструментальні обстеження за допомогою добового pH-моніторингу, з метою
об’єктивізації та підтвердження отриманих даних стосовно діагностики ЛФР у
хворих на рак гортані.

Була вивчена частота прояву ларингофарингеального

рефлюксу у хворих на плоскоклітинний рак гортані I-II стадії на підставі
скринінг-діагностики

і

добового

рН-моніторування.

Були

використані

морфологічні та імуногістохімічні методи з метою аналізу ролі та значущості
імуноопосередкованих механізмів впливу ларингофарингеального рефлюксу на
розвиток

плоскоклітинного

раку

гортані.

Були

визначені

особливості

патоморфологічної картини плоскоклітинних карцином гортані I-II стадії на фоні
ларингофарингеального рефлюксу з використанням маркерів Т-клітин (CD3),
Т-цитотоксичних

лімфоцитів

(CD8),

Т-регуляторних

клітин

(FOXP3),

М1-макрофагів (СD68), М2-макрофагів (CD163). На підставі отриманих даних про
результати

лікування,

розроблена,

науково

обґрунтована

програма

диференційованої антирефлюксної терапії у хворих на рак гортані на фоні
ларингофарингеального рефлюксу. На підставі сучасних статистичних методик
була проведена порівняльна оцінка впливу антирефлюксної терапії на частоту
виникнення рецидивів пухлини у хворих на плоскоклітинний рак гортані
I-II стадії на фоні ларингофарингеального рефлюксу.
З метою вивчення поширеності ларингофарингеального рефлюксу було
задіяно 200 хворих на рак гортані І-ІІ стадії. Всім хворим, окрім стандартних
клінічних та інструментальних методів обстеження був виконаний збір скарг за
опитувальником (візуально-аналоговою шкалою) RSI. За результатами тестування
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за шкалою RSI до групи дослідження увійшли 103 хворих на рак гортані
І-ІІ стадії. За результатами добового pH-моніторингу були сформовані клінічні
групи: в основну групу (І група) увійшли 34 хворих на рак гортані І-ІІ стадії з
підтвердженим

ларингофарингеальним

рефлюксом

на

підставі

добового

pH-моніторингу, які в післяопераційному періоді отримали курс антирефлюксної
терапії. В групу порівняння (ІІ група) увійшли 31 хворий на рак гортані, також з
підтвердженим ларингофарингеальним рефлюксом, але які не отримували
антирефлюксну терапію в післяопераційному періоді. Контрольну групу
(ІІІ група) склали 38 хворих на рак гортані без ларингофарингеального рефлюксу.
За результатами обстеження 200 хворих на рак гортані І-ІІ стадії, індекс RSI
перевищував «13» у 51,5% обстежених. При аналізі скарг хворих за встановлено,
що превалювали скарги на постійний неприємний, дратівливий кашель та
відчуття «комка» в горлі – у 58,3% та у 51,5% хворих відповідно.

Рідше за всі

скарги зустрічались печія, біль за грудиною та утруднений прийом їжі, рідини,
таблеток – 18,4% та у 21,4% хворих відповідно. При аналізі отриманих
результатів тестування за шкалою RSI у хворих на рак гортані на фоні
ларингофарингеального рефлюкса були отримані наступні дані: найчастішою
скаргою був постійний неприємний, дратівливий кашель – у 69,2 % обстежених.
Скарги на відчуття «комка» в горлі виникали дещо рідше і спостерігалися у 64,6%
обстежених. На кашель після їжі або в положенні лежачи скаржилися 38,5 %
хворих. Бажання прополоскати горло та напади кашлю або утруднення дихання
виникали з однаковою частою у 26,2 % хворих. Скарги на велику кількість слизу в
горлі виникали у 24,6% хворих, на утруднення при ковтанні їжі, рідини, таблеток
– 23,1% обстежених. Рідше за все хворі висували скарги на
грудиною

–

у

18,5%

випадках.

У

хворих

на

рак

печія, біль за
гортані

без

ларингофарингеального рефлюксу, найчастішою скаргою, як і хворих з
ларингофарингеальним рефлюксом, був постійний неприємний, дратівливий
кашель, який зустрічався у 39,5% хворих. Рідше зустрічались скарги на бажання
прополоскати горло –31,6% хворих. Скарги на велику кількість слизу в горлі,
напади кашлю або утруднення дихання та відчуття «комка» в горлі виникали з
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однаковою частою у

28,9% обстежених. Скарги на

кашель після їжі або в

положенні лежачи реєструвалися в 21,1% випадках. Рідше за все хворі висували
скарги на печію, біль за грудиною та утруднення при ковтанні їжі, рідини,
таблеток – в 18,4% випадках.
На підставі порівняльного аналізу скарг хворих за візуально-аналоговою
шкалою RSI можна побачити, що структура скарг хворих суттєво не відрізнялась
у хворих на рак гортані як на фоні ларингофарингеального рефлюксу так і без
нього. Проте, слід зазначити що кількість хворих які висували скарги на
постійний неприємний, дратівливий кашель, скарги на відчуття «комка» в горлі та
наявність кашлю після їжі або в положенні лежачи суттєво була більша у хворих з
наявністю ларингофарингеального рефлюксу. Середній показник індексу RSI в
групі хворих на рак гортані на фоні ларингофарингеального рефлюксу склав 16,7
бали, без ларингофарингеального рефлюксу – 13,2 бали.
Об'єктивізація ларингоскопічної картини і динамічне спостереження
здійснювалося за допомогою тесту RFS. При оцінюванні ларингоскопічної
картини хворих за шкалою RFS показник «7 та більше» було зареєстровано у
лише 23,3% обстежених. При аналізі ларингоскопічних за шкалою RFS змін у
хворих на рак гортані, як на фоні ЛФР так і без нього, можна зробити висновок
що превалювали наступні ларингоскопічні прояви: гіперемія слизової оболонки та
набряк голосових складок – у 66,0% та у 59,2% хворих відповідно. Майже не
зустрічались наступні ларингоскопічні прояви: дифузний набряк гортані та
гранульоми з грануляціями – в 1,9% та 0,9% випадках відповідно.
При аналізі ларингоскопічних змін у хворих на рак гортані на фоні
ларингофарингеального рефлюксу частіше за все, спостерігалась гіперемія
слизової оболонки – 78,5% хворих. Дещо менше спостерігались набряк голосових
складок та гіпертрофія слизової оболонки в ділянці міжчерпакуватого простору –
у 63,1% та у 58,5% хворих відповідно. Ендоларингеальний слиз було виявлено у
32,3% хворих. Значно рідше було зафіксовано облітерацію гортанних шлуночків –
у 9,2% хворих, та набряк підскладкового простору – у 7,7% обстежених.
Дифузний набряк гортані та гранульоми з грануляційною тканиною зустрічались
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у одиничних випадках (1,5%). Середній бал за шкалою RFS для хворих на рак
гортані на фоні ларингофарингеального рефлюксу склав 5,7 бали.
При аналізі ларингоскопічних змін у хворих на рак гортані без
ларингофарингеального рефлюксу, як і в групі з ЛФР частіше ми спостерігали
набряк голосових складок та гіперемію слизової оболонки – у 52,6% та у 17 63,2%
обстежених відповідно. Дещо менше спостерігалась гіпертрофія слизової
оболонки в ділянці міжчерпакуватого простору та наявність ендоларингеального
слизу – по 28,9% хворих для кожної ознаки. Значно рідше було зафіксовано
облітерацію гортанних шлуночків – у 3 7,9% випадках та набряк підскладкового
простору – у 5,3% хворих. Дифузний набряк гортані спостерігали лише у 2,6%
хворих. Такі ларингоскопічні зміни як наявність гранульом та грануляцій не були
виявлені в жодного з обстежених. Середній бал за шкалою RFS для хворих на рак
гортані без ларингофарингеального рефлюксу склав 2,9 бали.
Таким чином, як можна побачити з вищеперерахованих даних тест RSI має
достатньо високу чутливість, що підтверджується результатами добового
pH-моніторингу. При використанні тесту RSI у хворих на рак гортані І-ІІ стаді
чутливість тесту склала 63,1%. Наряду з цим, оцінювальна шкала RFS при
використанні її у хворих на рак гортані продемонструвала меншу чутливість
тесту, і склала 36,9%. Слід зауважити, що отримані нами результати тестування за
візуально-аналоговими шкалами дещо менші за середньостатистичні літературні
показники. Ми пояснюємо це тим, що при оцінюванні за шкалою RSI, нами був
виключено такий показник як «охриплість», як симптом основного захворювання.
В той час, така скарги на охриплість та зміну тембру голосу є провідними
скаргами у хворих на ларингофарингеальний рефлюкс. При оцінюванні за
шкалою RFS, оцінювали стан слизової оболонки яка не уражена пухлинним
процесом.
Головним чином, при розподілі хворих за клінічними групами, ми брали до
уваги результати добового рН-моніторингу в ділянці верхнього стравохідного
сфінктера у хворих на рак гортані І-ІІ стадії. З урахуванням вищевикладеного, всі
хворі в залежності від наявності ЛФР були розділені на 2 клінічні групи. Хворі на
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рак гортані І-ІІ стадії з діагностованим ларингофарингеальним рефлюксом склали
першу клінічну групу (65 обстежених). Пацієнти з раком гортані І-ІІ стадії, у яких
за

результатами

виконаного

ларингофарингеального

добового

рефлюксу,

рН-моніторингу

увійшли

в

другу

не

виявили

клінічну

групу

(38 обстежених).
Нами

було

поставлене

завдання

оцінити

поширеність

не

тільки

«традиційних» кислих рефлюксів, але провести аналіз виникнення рефлюксу в
залежності від часу доби (рефлюкс вертикального і/або горизонтального
положення тіла). Також фіксувалося загальне час рН≤ 4. Рівень рН = 4 було
встановлено в якості порогового, оскільки симптоми у більшості хворих
виникають при значеннях рН в стравоході нижче 4.
Після

проведення

добового

рН-моніторингу

в

ділянці

верхнього

стравохідного сфінктера був проведений аналіз даних за клінічними групами. Для
визначення патологічного рефлюксу ми виходили з загальноприйнятого критерію,
при якому рН˂4 фіксується впродовж більше ніж 5% від тривалості доби.
Рефлюкс який триває менше ніж 5% від тривалості доби є фізіологічним.
Таким чином, показники середнього часу з рН<4 протягом доби у хворих на
рак гортані на фоні ЛФР склав 26,95%, у пацієнтів без ЛФР середній показник
загального часу з рН<4 склав 1,79%. Дані показники пояснюють те, що у
пацієнтів першої клінічної групи були зафіксовані максимальні показники рН˂4
(насамперед тривалість епізодів рефлюксу), натомість у хворих другою клінічної
групи епізоди «кислого» рефлюксу були відсутні.
При математичній обробці даних отриманих за результатом pH-моніторингу
ми також визначали і аналізували ступені тяжкості ларингофарингеального
рефлюксу за критеріями, запропонованими DeMeester. У всіх хворих на рак
гортані першої групи (65 хворих) критерій DeMeester був 14,72 і більше, що
також підтверджувало наявність рефлюксу. За результатами підрахунку критерію
DeMeester для кожного хворого ми встановили ступень тяжкості ЛФР. Серед
хворих на рак гортані І-ІІ стадії ларингофарингеальний рефлюкс легкого перебігу
визначено у 24,6% пацієнтів, ЛФР середнього ступеня тяжкості – у 29,2%
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пацієнтів і виражений ЛФР – 46,2%. Таким чином кислий рефлюкс вираженого
ступеня тяжкості значно частіше зустрічається серед хворих на рак гортані на
фоні ЛФР.
При аналізі отриманих даних встановлено, що серед пацієнтів з
ларингофарингеальним рефлюксом середнього ступеню тяжкості рефлюкси в
положенні

лежачи

(«нічний»

рефлюкс)

і

стоячи

(«денний»

рефлюкс)

реєструвалися приблизно з однаковою частотою – 52,6% і 47,4% відповідно.
Наряду з цим, серед пацієнтів з легкою формою ЛФР рефлюкси в положенні
лежачи виявляли значно частіше – 75,0% хворих, ніж рефлюкси в положенні
стоячи

– у 25,0% хворих. Подібний розподіл хворих спостерігався і серед

пацієнтів з вираженою формою ЛФР –73,34% пацієнтів з «нічним» рефлюксом і,
відповідно, 26,7% хворих з «денним» рефлюксом. Слід зазначити, що в наших
спостереженнях не було зафіксовано жодного випадку суто «денного»
(«вертикальний») або «нічного» («горизонтальний») рефлюксу. У всіх пацієнтів
спостерігалося як «денний» так і «нічний» рефлюкс з переважанням того чи
іншого виду, що не носило статистично значущої відмінності.
Також були отримані дані стосовно середнього показника pH для хворих на
рак гортані на фоні ларингофарингеального рефлюксу в залежності від його
ступеню тяжкості. У хворих на рак гортані на фоні ЛФР легкого ступеню
тяжкості середній показник pH=5 зустрічався найчастіше – у 37,5% хворих, дещо
рідше – у 31,3% хворих превалював показник в pH=4. У пацієнтів з ЛФР
середнього степеню тяжкості превалювали показники з pH=4 – у 31,6%
обстежених, та pH=3 – у 26,3% хворих. У хворих з вираженою формою рефлюкса
найчастіше було виявлено показник pH=3 – у 46,7%, значно рідше зустрічались
показники з pH=4 та pH=5 – у 26,7% та у 20,0% хворих відповідно. Таким чином,
можна встановити кореляцію між ступенем тяжкості ЛФР, та наявністю більш
кислого середовища в ділянці обстеження впродовж доби.
Отримані дані добового pH-моніторингу свідчать про достатньо високу
частоту (63,1%) зустрічальності ларингофарингеального рефлюксу у хворих на
рак гортані І-ІІ стадії.
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З

метою

аналізу

результатів

клінічних

(тестування

за

візуально-

аналоговими шкалами) та інструментального (pH-моніторинг) досліджень, були
виконані морфологічні дослідження для визначення гістологічних змін, що
виникають в слизовій оболонці у пацієнтів на фоні ларингофарингеального
рефлюксу. Для виконання морфологічних досліджень було відібрано зразки
тканин операційних і біопсійних матеріалів 30 хворих, які були розділені
наступним чином: в основну групу дослідження увійшли 10 хворих на рак гортані
І-ІІ стадії з встановленим ларингофарингеальним рефлюксом на підставі добового
pH-моніторингу; групу порівняння склали 10 хворих на рак гортані, яким
ларингофарингеальний рефлюкс було виключено шляхом попередніх клінічних та
інструментальних

досліджень;

контрольну

групу

склали

10

хворих

ларингофарингеальним рефлюксом без наявності злоякісного неопластичного
процесу (хворі яким виконувалось хірургічне лікування з приводу поліпів та
гранульом гортані).
За результатами морфологічних досліджень встановлено що наявність
ларингофарингеального рефлюксу сприяє розвитку у слизовій оболонці гортані
хронічного запального процесу з виразними гіперпластичними змінами. У складі
лімфогістіоцитарних інфільтратів ураженої слизової оболонки визначається
помірна кількість Т-лімфоцитів з нечисленними CD8+ клітинами. При цьому
інфільтрати містили помірну кількість Т-регуляторних лімфоцитів та значну
кількість макрофагів переважно М2-типу.
Встановлена закономірність, що у хворих на рак гортані на фоні
ларингофарингеального рефлюксу були більш виразними деструктивні зміни в
межах карциноми. Крім того, за умов наявності ЛФР більш часто реєстрували
ознаки лімфоваскулярної інвазії, що по факту свідчить про різний рівень
інвазивності карцином, які розвиваються на фоні ЛФР або без нього. Характерне,
що на периферії плоскоклітинних карцином на межі з неураженими тканинами та
в інтактній слизовій оболонці гортані також було визначено розбіжності щодо
виразності лімфогістіоцитарної інфільтрації.
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У хворих на рак гортані на фоні ЛФР спостерігалася більш виразна
інфільтрація слизової оболонки як в периферійному краї пухлини, так і в межах
інтактної слизової оболонки., причому інтенсивність інфільтрації була сполучена
з виразністю гіперпластичних змін в покривному епітелії.
З метою порівняння складу інфільтратів було проведено імуногістохімічне
дослідження.
В цілому, аналіз кількості та розподілу Т-регуляторних лімфоцитів
показало, що у хворих на рак гортані на фоні ЛФР чисельність цих клітин у всіх
компартментах в межах та поза межами пухлини, була значною вищою за
показники у хворих на рак гортані без ЛФР. Аналіз співвідношення FOXP3+ до
CD3+

клітин

також

підтвердив

чітку

асоціацію

між

кількістю

Т-регуляторних лімфоцитів у хворих на рак гортані на фоні ЛФР.
Характерне, що у хворих з ЛФР без наявності пухлинного процесу та у
хворих на рак гортані на фоні ЛФР Т-регуляторні лімфоцити визначалися
переважно на межі між епітелієм та сполучною тканиною, і їх наявність була
асоційована з гіперпластичними змінами в межах епітелію. Оскільки даний
феномен був зареєстрований за умов наявності ЛФР, даний факт може свідчити
про роль ЛФР у зміні імунної реакції організму через модифікацію поляризації
імунної відповіді або через метаболічне репрограмування імунного мікрооточення
у межах пухлини. У будь якому разі, ці зміни асоційовані з роботою
макрофагальної ланки імунітету, що визначило наступний крок роботи – аналіз
кількості та просторового розподілу та фенотипу макрофагів у межах
плоскоклітинних карцином гортані та впливу ЛФР на їх показники.
Аналіз кількості та розподілу пухлино асоційованих макрофагів було
проведено з урахуванням фенотипу макрофагів. Показано, що М1- макрофаги
інфільтрували як пухлинні кластери, так і пухлинну строму. В межах інтактної
слизової оболонки гортані поза межами пухлини було виявлено досить значну
кількість М2. Причому порівняння кількості М2-клітин між різними групами
показало їх превалювання за умов ЛФР: як у хворих на рак гортані на фоні ЛФР,
так і у хворих з ЛФР без ознак пухлинного росту. Це підтверджує роль ЛФР та
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асоційованих з ним патогенетичних факторів (зокрема зниження рН) у
метаболічному репрограмуванні та альтернативній активації імунітету. Наслідком
цього є активація М2-фенотипу макрофагів, які окрім потужної протизапальної та
прорегенеративної дії, медіюють стимуляцію Т-регуляторних лімфоцитів та Тхелперів 2, створюючи таким чином передумови для імуносупресії та пухлинної
прогресії.
Таким чином, отримані результати на підставі морфологічних досліджень
свідчать про те що ларингофарингеальний рефлюкс асоціюється з розвитком
хронічного запального процесу в слизовій оболонці гортані та стимуляює
гіперплазію покривного (багатошарового плоского епітелію). Зареєстрована за
умов ЛФР інфільтрація слизової оболонки М2- макрофагами за наявності значної
кількості Т-регуляторних клітин свідчить про вплив ларингофарингеального
рефлюкса на поляризацію імунної відповіді, що може створювати передумови для
розвитку плоскоклітинних карцином гортані. В межах плоскоклітинних карцином
гортані визначено значну лімфогістіоцитарну інфільтрацію, більш виразну за
наявності ЛФР. Склад інфільтратів у пацієнтів з наявністю та відсутністю ЛФР
відрізнявся за популяціями асоційованих з плоскоклітинними карциномами
гортані

лімфоцитів та макрофагів. Розвиток плоскоклітинних карцином гортані

на фоні ЛФР асоційований з превалюванням М2-макрофагів та зростанням
кількості Т-регуляторних лімфоцитів.
Комплексне

лікування

хворих

на

рак

гортані

на

фоні

ларингофарингеального рефлюксу окрім лікування основного захворювання
(хірургічне лікування), полягало також в призначенні антирефлюксної терапії, як
профілактика та

лікування одного з ймовірних факторів ризику розвитку

неопластичних процесів. В даний час відсутні будь які консенсусні рекомендації з
лікування ЛФР та ЛФР-асоційованих захворювань. У зв'язку з цим, у виборі
програми лікування ми керувалися в першу чергу сучасними літературними
джерелами по лікуванню гастроезофагеальної хвороби, в тому числі і
рекомендаціями Монреальського консенсусу 2006 року.
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Для лікування рефлюксної хвороби, на сьогодні, найбільш часто
використовуваними лікарськими засобами є інгібітори протонної помпи (ІПП), які
пригнічують вироблення кислоти. ІПП не тільки запобігають вплив рефлюктата
на

верхні

дихальні

шляхи,

а

й

зменшують

пошкодження,

викликані

ферментативною активністю пепсину, для активації якої необхідне кисле
середовище. Інгібітор

протонної помпи (омепразол) призначався мінімум

протягом 3 місяців, після підтвердження ларингофарингеального рефлюксу на
підставі добового pH-моніторингу. Омепразол призначали по 20 мг двічі на добу,
за 30-60 хвилин до прийому їжі.
З метою захисту слизової оболонки верхніх дихальних шляхів і зокрема
гортані від агресивного шлункового рефлюктата призначалися антациди
(гідроксид

магнію, фосфат алюмінію). Як

правило, перевага надається

антацидним препаратам що не всмоктуються. Їх здатність нейтралізувати будь-які
кислоти робить антациди препаратами вибору, коли антисекреторні засоби
виявляються малоефективними. Прийом антацидних препаратів, як правило
виконувався перед сном, коли пацієнт займає горизонтальне положення.
Насамперед це найбільш дієвий режим прийому препарату для хворих яким
притаманний нічний («горизонтальний») рефлюкс. Гідроксид магнію призначали
по 1 дозі на добу, перед сном.
В якості додаткової терапії призначалися також прокінетичні препарати
(стимулятори перистальтики). Широковідомий представник цієї групи –
домперидон, який є антагоністом дофаміну. Домперидон в дозі 10 мг призначали
3 рази на добу за 30-40 хвилин до прийому їжі. Також в якості антирефлюксних
заходів хворим надавались рекомендації щодо зміни способу життя і режиму
харчування (нормалізація маси тіла, відмова від прийому їжі за 3-4 години до сну
або до фізичних вправ, що викликають підвищення внутрішньочеревного тиску,
виключення паління, алкоголю і продуктів, що впливають на моторику шлунковокишкового тракту).
Одним з найважливіших завдань роботи було оцінити виживаність хворих
на рак гортані І-ІІ стадії на фоні ларингофарингеального рефлюксу, враховуючи
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наявність рецидивів та метастазування захворювання. Для цього усі хворі були
розподілені на 3 групи. В основну групу (І група) увійшло 34 хворих на рак
гортані зі встановленим ларингофарингеальним рефлюксом, яким в подальшому
проводилася антирефлюксна терапія в післяопераційному періоді. У групі
порівняння (ІІ група) спостерігалися 31 хворий на рак гортані, з встановленим
ларингофарингеальним рефлюксом, яким після виконання стандартного лікування
антирефлюксна терапія не призначалася. Контрольну групу склали 38 хворих (ІІІ
група) на рак гортані, без наявності ларингофарингеального рефлюксу. Динамічне
спостереження за хворими проводилось протягом 3 років після

проведення

комбінованого лікування. Частота огляду ЛОР-онкологом протягом першого року
складала 1 раз на 2 місяці, в подальшому – 1 раз на 3 місяці.
Серед усіх хворих в дослідженні, протягом періоду спостереження рецидив
розвинувся у 15,5% пацієнтів. З них, у перший рік спостереження наявність
рецидиву виявлено у 10,7% пацієнтів від загальної кількості хворих. Більшість
рецидивів у хворих, що увійшли в наше дослідження розвинулось протягом
першого року спостереження, при чому рецидиви на фоні ЛФР впродовж першого
року виникали частіше, у – 12,3% обстежених, порівнюючи з хворими на рак
гортані без супутнього рефлюксу – 7,9% хворих. Однак, слід зауважити, що при
спостереженні хворих протягом 3 років, показники рецидиву раку гортані на фоні
ЛФР та без нього становили

– 16,9% та 13,2% відповідно. При оцінюванні

частоти виникнення рецидивів у хворих на рак гортані І-ІІ стаді в залежності від
групи дослідження, були отримані наступні результати: у хворих основної (І)
групи було зафіксовано 14,7%, пацієнтів групи порівняння (ІІ група) було
зареєстровано 19,4% випадків рецидиву захворювання. В контрольній (ІІІ) групі
рецидиви захворювання було зафіксовано у 13,2% хворих. Крива Каплана-Мейєра
стосовно рецидивів захворювання для групи порівняння набула статистичної
достовірності порівняно з аналогічними кривими у основній та контрольній
групах. Слід зауважити, що при порівняні частоти виникнення рецидиву
захворювання між основною та контрольною групами, розбіжність між кривими
Каплана-Мейєра не набула статистичної достовірності.

148

Протягом трьох років спостереження було зафіксовано 5,8% випадків
метастазування раку гортані І-ІІ стадії в групах обстеження. Метастази були
виявлені у 2 хворих в кожній з груп дослідження, що скало частоту 5,9% в
основній групі, 6,5% – в групі порівняння, та 5,3% у пацієнтів контрольної групи.
При порівняні частоти виникнення метастазів раку гортані між групами
спостережень, розбіжність між кривими Каплана-Мейєра не набула статистичної
достовірності. Слід зазначити, що при порівнянні груп хворих на рак гортані на
фоні ларингофарингеального рефлюксу та без нього, розбіжність між кривими
Каплана-Мейєра відносно частоти виникнення метастазів раку гортані також не
набула статистичної достовірності. Протягом періоду спостереження від причин,
пов’язаних з онкологічним захворюванням, померло 11,7% хворих. Більшість
летальних випадків (62,5%) у дослідженні розвилось серед пацієнтів з рецидивом
захворювання протягом терміну спостереження. Більшість смертей серед хворих
на рак гортані незалежно від групи спостереження, виникли протягом третього
року спостереження. При порівнянні груп хворих на рак гортані на фоні
ларингофарингеального рефлюксу та без нього, розбіжність між кривими
Каплана-Мейєра виживаності протягом 3 років не набула статистичної
достовірності.
Таким чином, більша кількість рецидивів виникла у групі хворих на рак
гортані на фоні ларингофарингеального рефлюксу. Відсутність антирефлюксної
терапії у хворих на рак гортані на фоні ЛФР підвищувала ризик розвитку
рецидиву

раку

гортані.

Проте

слід

зауважити,

що

наявність

ларингофарингеального рефлюкса значно не впливала на виникнення метастазів
захворювання та виживаність протягом терміну спостереження.
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ВИСНОВКИ
У дисертації наведено обґрунтування та вирішення актуального науковопрактичного завдання – підвищення ефективності діагностики та лікування
хворих

на

плоскоклітинний

рак

гортані

I-II

стадії

T1-2N0M0

на

фоні

ларингофарингеального рефлюксу.
1. Ларингофарингеальний рефлюкс виявлено у 65 (32,5%) хворих на рак
гортані І-ІІ стадії. За результатами добового pH-моніторингу ЛФР діагностовано
у 27 (41,5%) хворих на рак гортані І стадії та у 38 (58,5%) хворих на рак гортані ІІ
стадії. Серед хворих на рак гортані І-ІІ стадії ларингофарингеальний рефлюкс
легкого перебігу визначено у 16 (24,6%) пацієнтів, ЛФР середнього ступеня
тяжкості у 19 (29,2%) пацієнтів, і виражений ЛФР у 30 (46,2%) хворих.
2. Ларингофарингеальний рефлюкс виявлено у 65 (32,5%) хворих на рак
гортані І-ІІ стадії. За результатами добового pH-моніторингу ЛФР діагностовано
у 27 (41,5%) хворих на рак гортані І стадії та у 38 (58,5%) хворих на рак гортані ІІ
стадії. Серед хворих на рак гортані І-ІІ стадії ларингофарингеальний рефлюкс
легкого перебігу визначено у 16 (24,6%) пацієнтів, ЛФР середнього ступеня
тяжкості у 19 (29,2%) пацієнтів, і виражений ЛФР у 30 (46,2%) хворих.
3. Ларингофарингеальний рефлюкс виявлено у 65 (32,5%) хворих на рак
гортані І-ІІ стадії. За результатами добового pH-моніторингу ЛФР діагностовано
у 27 (41,5%) хворих на рак гортані І стадії та у 38 (58,5%) хворих на рак гортані ІІ
стадії. Серед хворих на рак гортані І-ІІ стадії ларингофарингеальний рефлюкс
легкого перебігу визначено у 16 (24,6%) пацієнтів, ЛФР середнього ступеня
тяжкості у 19 (29,2%) пацієнтів, і виражений ЛФР у 30 (46,2%) хворих.
4. За результатами дослідження модифікованим нами методом об’єктивізації
встановлено, що найбільш вираженими ларингоскопічними змінами у хворих на
рак гортані І-ІІ ст. на фоні ларингофарингеального рефлюксу були гіперемія
слизової оболонки та гіпертрофія в ділянці міжчерпакуватого простору які були
зареєстровані у 51 (78,5%) та 38 (58,5%) хворих відповідно, та були достовірно
специфічними в порівнянні з хворими на рак гортані без ЛФР (р˂0,05).
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5. За результатами морфологічних досліджень нами встановлено, що
ларингофарингеальний рефлюкс асоціюється з розвитком хронічного запального
процесу в слизовій оболонці гортані та стимуляює гіперплазію багатошарового
плоского епітелію
6. У хворих на рак гортані І-ІІ стадій на фоні ЛФР зареєстрована виражена
інфільтрація слизової оболонки М2-макрофагами за наявності значної кількості Трегуляторних клітин в порівнянні з хворими на рак гортані без ЛФР (P<0,001).
Отримані дані свідчать про вплив ларингофарингеального рефлюкса на імунне
мікрооточення, що може створювати передумови для розвитку плоскоклітинних
карцином гортані
7. Рецидив раку гортані І-ІІ ст. на фоні ларингофарингеального рефлюксу
було зареєстровано у 11 (16,9%) в порівнянні з 5 (13,1%) рецидивами у хворих на
рак гортані без ЛФР (р˂0,05).
8. Запропонована нами антирефлюксна терапія у хворих на рак гортані
І-ІІ ст. на фоні ЛФР з використанням інгібіторів протонної помпи, прокінетиків і
антацидних препаратів дозволяє зменшити число рецидивів в 1,3 рази, в
порівнянні з хворими які не отримували зазначену терапію (р˂0,05).
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. У хворих на рак гортані І-ІІ стадій під час збору анамнестичних даних та
скарг слід звертати увагу на постійний неприємний, дратівливий кашель відчуття
«комка» в горлі, на кашель після їжі або в положенні лежачи. Під час проведення
обстеження

потрібно брати до уваги такі ларингоскопічні прояви: гіперемія

слизової оболонки та набряк голосових складок, гіперемію слизової оболонки.
2. Хворим на рак гортані І-ІІ стадій є доцільним з метою скринінг
діагностики

ларингофарингеального

рефлюксу

проводити

тестування

за

модифікованими шкалами The Reflux Symptom Index і The Reflux Finding Score.
При в

підозрі на наявність патологічного рефлюксу показано проведення

добового pH-моніторингу.
3. Обстеження, комплексне лікування та подальше спостереження у хворих
на рак гортані І-ІІ стадій, слід проводити з урахуванням наявності патологічного
рефлюксу з метою підвищення онкологічної ефективності лікування.
4. Хворі на рак гортані з діагностованим ЛФР потребують динамічного
спостереження, профілактичної антирефлюксної терапії за існуючими схемами,
та запровадження антирефлюксних заходів.
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