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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 деякими авторами висувається гіпотеза, що ларинго-
фарингеальний рефлюкс є одним з причинних факторів ризику розвитку раку 
гортані. Наявність ларингофарингеального рефлюксу суттєво корелює зі спо-
живанням алкоголю та палінням серед хворих на рак гортані. Висока частота 
ларингофарингеального рефлюксу при раку гортані вказує на те, що ларинго-
фарингеальний рефлюкс можна розглядати як можливий визначальний фактор 
розвитку раку гортані. 

Куріння, вживання алкоголю і вплив вірусних і токсичних агентів є зага-
льновизнаними факторами ризику розвитку плоскоклітинного раку гортані. 
Однак, жоден з вищезгаданих факторів ризику не присутній в анамнезі у 5% 
пацієнтів з плоскоклітинним раком гортані. 

У структурі загальної захворюваності на злоякісні новоутворення рак гор-
тані, за різними даними, посідає 4-8-е місце та становить 1-8% усіх локалізацій. 
За даними Національного канцер-реєстру України, захворюваність на рак гор-
тані протягом останніх років в Україні залишається відносно стабільною і сягає 
4,7-5,2 на 100 000 населення.  

У сучасній медичній літературі обмежена кількість відомостей про визна-
чення взаємозв'язку ларингофарингеального рефлюксу і раку гортані. Крім то-
го, існують досить обмежені відомості про особливості діагностики і лікування 
ларингофарингеального рефлюксу у хворих цієї категорії. 

Все вищенаведене й обумовлює актуальність даної проблеми. 
 
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи, яка виконувалась 
спільно з ДУ «Інститут невідкладної та відновної хірургії імені В.К. Гусака 
НАМН України»: «Вивчити клінічні та морфологічні аспекти впливу патологі-
чного рефлюксу на виникнення рецидивів та перебіг раку гортані для удоско-
налення методів прогнозування та профілактики рецидивів» (№ державної ре-
єстрації 0117U000466). 
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Наукова новизна. Вперше була вивчена частота прояву ларингофарингеа-

льного рефлюксу у хворих на рак гортані I-II стадії T1-2N0M0 за допомогою до-
бового рН-моніторування та анкетування на підставі модифікованих візуально-
аналогових шкал The Reflux Symptom Index і The Reflux Finding Score. Ларин-
гофарингеальний рефлюкс виявлено у 65 (32,5%) хворих на рак гортані І-ІІ ста-
дії. 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 ларинго-
фарингеального рефлюксу у хворих на рак гортані. 

 Вперше було визначено особливості патоморфологічної картини плоскок-
літинного раку гортані I-II стадії T1-2N0M0 на фоні ларингофарингеального реф-
люксу. На підставі патоморфологічних досліджень було встановлено, що лари-
нгофарингеальний рефлюкс асоційований з розвитком хронічного запального 
процесу в слизовій оболонці гортані та стимуляцією гіперплазії покривного ба-
гатошарового плоского епітелію. В межах плоскоклітинних карцином гортані 
визначено значну лімфогістіоцитарну інфільтрацію, більш виражену за наявно-
сті ЛФР. Склад інфільтратів у пацієнтів з наявністю та відсутністю ЛФР відріз-
нявся за популяціями асоційованих з плоскоклітинними карциномами гортані 
лімфоцитів та макрофагів. Вперше встановлено що, зареєстрована за умов ла-
рингофарингеального рефлюксу інфільтрація слизової 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. 

Вперше було вивчено частоту виникнення рецидивів та метастазування ра-
ку гортані І-ІІ стадії на фоні ларингофарингеального рефлюкса. Встановлено 
що, рецидив раку гортані І-ІІ ст. на фоні ЛФР було зареєстровано у 11 (16,9%) 
хворих в порівнянні з 5 (13,1%) рецидивами у хворих на рак гортані без ЛФР 
(р˂0,05).  

Запропонована антирефлюксна терапія у хворих на рак гортані І-ІІ ст. на 
фоні ЛФР з використанням інгібіторів протонної помпи, прокінетиків і антаци-
дних препаратів дозволяє зменшити число рецидивів в 1,3 рази в порівнянні з 
хворими, які не отримували зазначену терапію (р˂0,05). Наряду з цим встанов-
лено, що наявність ЛФР не впливала на частоту виникнення метастазування у 
хворих на рак гортані І-ІІ стадії. 

На підставі отриманих даних розроблена програма диференційованого лі-
кування хворих на рак гортані I-II стадії T1-2N0M0 на фоні ларингофарингеаль-
ного рефлюксу. 
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Практичне значення. Розроблено та опрацьовано діагностичний алгоритм 

обстеження хворих на плоскоклітинний рак гортані І-ІІ стадії на фоні ларинго-
фарингеального рефлюксу.  

Клінічне застосування розробленого алгоритму обстеження та комплекс-
ного лікування хворих на плоскоклітинний рак гортані I-II стадії T1-2N0M0 на 
фоні ларингофарингеального рефлюксу дозволяє підвищити ефективність діаг-
ностики та лікування за рахунок зниження кількості рецидивів. 

 
Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій, що містяться в дисертації.  
Основні положення, висновки та практичні рекомендації дисертаційної ро-

боти, обґрунтовані проведеними дослідженнями, базуються на адекватному ме-
тодологічному підході і повністю випливають з фактичного матеріалу, мети і 
поставлених завдань. Роботу виконано на високому науково-методичному рів-
ні. 

Достовірність результатів не викликає сумнівів і ґрунтується на достат-
ньому об’ємі проведених досліджень, застосовуванні сучасних адекватних ме-
тодів дослідження та методів варіаційної статистики для аналізу отриманих да-
них.  

Висновки дисертації та практичні рекомендації є логічним завершенням 
проведених досліджень і повністю ґрунтуються на отриманих результатах. Во-
ни конкретні, змістовні, аргументовані, мають суттєву новизну і ґрунтуються на 
аналізі отриманих результатів. 

Дисертацію викладено на 131 сторінці друкованого тексту, який склада-
ється із вступу, 5 розділів, в т.ч. огляду даних літератури та 4 розділів власних 
досліджень, висновків, практичних рекомендацій і списку використаних літера-
турних джерел, що містить 222 роботи, із яких 53 кирилицею та 169 латиницею. 
Робота містить 26 таблиць та 52 рисунка. 

 
Повнота викладення матеріалів дисертації. За матеріалами дисертацій-

ної роботи опубліковано 23 наукових праці, у тому числі 5 статей в спеціалізо-
ваних фахових виданнях, серед яких 2 публікації в базі Scopus. Наукові публі-
кації за кількістю і якістю відповідають вимогам п.11 «Тимчасового порядку 
присудження ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою КМ 
України №167 від 06.03.19 р. Результати проведених досліджень повністю ві-
дображені у опублікованих наукових працях. 
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вача: організація збору матеріалу).  

18.  Кизим ЯВ. ЛФР-ассоциированные неоплазии гортани. Журнал вуш-
них, носових и горлових хвороб. 2018;3-с:159-160. (Особистий внесок здобува-
ча: організація збору матеріалу, обробка матеріалів дослідження, узагальнення 
результатів, написання тез). 

19.  Кізім ВВ, Толчинський ВВ, Кізім ЯВ. Можливості використання біо-
маркерів в діагностиці ларингофарингеального рефлюксу при неопластичних 
захворюваннях гортані. Журнал вушних, носових и горлових хвороб. 2018;5-
с:43. (Особистий внесок здобувача: організація збору матеріалу, написання та 
оформлення публікації). 

20.  Кизим ВВ, Толчинский ВВ, Кизим ЯВ, Нечипоренко ПВ. Шкалы “RSI” 
и “RFS” в диагностике ларингофарингеального рефлюкса у больных раком гор-
тани. Матеріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю "Му-
льтидисциплінарний підхід в невідкладній та відновній медицині". 
2019;4(20):33. (Особистий внесок здобувача: організація збору матеріалу, на-
писання та оформлення публікації). 

21.  Кізім ВВ, Толчинський ВВ, Кізім ЯВ, Сітухо МІ. Діагностика ларин-
гофарингеального рефлюксу при неопластичних захворюваннях гортані. Мате-
ріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю "Мультидисцип-
лінарний підхід в невідкладній та відновній медицині". 2019;4(20):51-52. (Осо-
бистий внесок здобувача: організація збору матеріалу). 

22.  Zabolotnyi D, Kizim Ya. Comprehensive using of “RSI”, “RFS” tests and 
biomarkers in the diagnosis of laryngopharyngeal reflux in laryngeal neoplastic dis-
eases. 5th Congress of European ORL-Head & Neck Surgery E-posters abstract book 
– laryngology. 2019:88. (Особистий внесок здобувача: обробка матеріалів дос-
лідження, узагальнення результатів, переклад англійською мовою та написан-
ня тез). 

23.    Zabolotnyi D, Kizim V, Zabolotna D, Kizim Ya, Sulaieva O. Laryngopha-
ryngeal reflux affects tumour immune microenvironment in carcinoma of larynx. 
ESMO Virtual Congress 2020 Annals of Oncology. 2020;31(4):245-259. (Особис-
тий внесок здобувача: обробка матеріалів дослідження, узагальнення резуль-
татів, переклад англійською мовою та написання тез). 

 

Наукові праці, які додатково відображають  
наукові результати дисертації 

24. Кізім ВВ, Юренко КО, Кізім ЯВ, винахідники; патентовласники. Спо-
сіб діагностики ларингофарингеального рефлюксу.  Патент України   № 101208.  
2015 Серп. 25. (Дисертантом підготовлено та оформлено патент). 

 

Основні положення дисертації представлені на щорічних традиційних 
конференціях ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-
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оториноларингологів» з міжнародною участю (м. Запоріжжя 2017 р., м. Одеса 
2018 р.); на Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Мульти-
дисциплінарний 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). 

 
Особистий внесок здобувача.  
Автором роботи самостійно виконані аналіз даних літератури, відбір хво-

рих, клінічний огляд, обстеження. Визначені напрямки і завдання досліджень, 
проведено інструментальні обстеження та аналіз їх результатів. Автор особисто 
провів статистичний аналіз отриманих результатів дослідження, самостійно на-
писав всі розділи дисертації, сформулював висновки і практичні рекомендації. 

 
Впровадження результатів роботи в практику.  
Результати проведених досліджень впроваджені в роботі відділення ЛОР-

онко Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійче-
нка Національної академії медичних наук України» (Київ), онкохірургічного 
відділення Комунального некомерційного підприємства «Обласне територіаль-
не медичне об’єднання м. Краматорськ» (Краматорськ). Матеріали наукових 
досліджень впроваджені у навчальний процес Донецького національного меди-
чного університету МОЗ України (Лиман). 

 Спеціальність, якій відповідає дисертація. Зміст дисертації цілком від-
повідає спеціальності 222 Медицина 14.01.19 – оториноларингологія, за якою 
вона подається до захисту. 

 
Відповідність дисертації вимогам МОН України. Дисертаційна робота 

Кізіма Я.В. на тему «Клініко-морфологічне обґрунтування антирефлюксної те-
рапії у хворих на плоскоклітинний рак гортані І-ІІ стадії T1-2N0M0 на фоні лари-
нгофарингеального рефлюксу» є самостійною, завершеною науково-дослідною 
роботою, містить наукові положення, нові науково обґрунтовані результати до-
сліджень, які стосуються підвищення ефективності діагностики та лікування 
хворих на плоскоклітинний рак гортані I-II стадії T1-2N0M0 на фоні ларингофа-
рингеального рефлюксу. Дисертаційна робота виконана на високому науково-
методичному рівні, містить нові дані щодо частоти прояву ларингофарингеаль-
ного рефлюксу у хворих на рак гортані I-II стадії T1-2N0M0 за допомогою добо-
вого рН-моніторування та анкетування на підставі модифікованих візуально-
аналогових шкал. Визначено особливості патоморфологічної картини плоскок-
літинного раку гортані I-II стадії T1-2N0M0 на фоні ларингофарингеального реф-
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люксу. Була запропонована антирефлюксна терапія у хворих на рак гортані І-ІІ 
ст. на фоні ЛФР, що має суттєве значення для отоларингології. Наукові поло-
ження, висновки і рекомендації, сформульовані в дисертації, обґрунтовані, ма-
ють наукову новизну і практичне значення. За загальним обсягом проведених 
досліджень, методичним рівнем, науковою новизною, практичному та теорети-
чному значенню, можливостям подальшого впровадження результатів дисерта-
ційної роботи в медичну практику наукова робота Кізіма Ярослава Володими-
ровича на тему «Клініко-морфологічне обґрунтування антирефлюксної терапії 
у хворих на плоскоклітинний рак гортані І-ІІ стадії T1-2N0M0 на фоні ларинго-
фарингеального рефлюксу» повністю відповідає вимогам МОН України до ди-
сертацій на здобуття ступеня доктора філософії (п.10 «Тимчасового порядку 
присудження ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою КМ 
України №167 від 06.03.19 р) за спеціальністю 222 Медицина. 
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