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В структурі загальної онкозахворюва-

ності рак гортані посідає 8-е місце та скла-
дає 60-70% в структурі онкооториноларин-
гології [1, 13, 17]. Запізніла діагностика ка-
рциноми даної локалізації обумовлює висо-
ку летальність, а також в більшості випадків 
радикальні підходи при лікуванні, що при-
водить до інвалідизації хворих. Злоякісні 
новоутворення гортані в 95% випадків 
представлені різними гістологічними типа-
ми плоскоклітинного рака [1, 10, 13, 17]. За 
результатами біопсій найчастіше зустріча-
ється високодиференційований плоскоклі-
тинний рак гортані (ПРГ) з ороговінням [3, 
4, 14-16]. Атипові клітини при даному різ-
новиді карциноми за рівнем диференцію-
вання нагадують епітеліоцити шипуватого 
шару багатошарового плоского епітелію. 

Морфологічні особливості плоскоклі-
тинного рака гортані описані в багатьох су-
часних фундаментальних наукових працях 
[2-9, 19, 21-24]. Проте ці дослідження при-
свячені переважно загальним характеристи-
кам плоскоклітинного рака гортані і не ма-
ють диференційованого підходу щодо різ-
них гістологічних його типів. В зв'язку з 
цим дослідження в даному напрямку пред-
ставляють собою досить актуальну і перс-
пективну проблему теоретичної та практич-
ної онкооториноларингології. 

Метою даного дослідження стало ви-
вчення особливостей морфогенезу високо-
диференційованого плоскоклітинного рака 
гортані з ороговінням при локалізації на го-
лосових складках. 

Об’єкт та методи дослідження 
Вивчення особливостей морфогенезу 

високодиференційованого плоскоклітинно-

го рака гортані з ороговінням при локаліза-
ції на голосових складках проводилось при 
ретроспективному аналізі клініко-
анатомічного матеріалу, взятого у 58 хво-
рих. З метою комплексного підходу нами 
використано звичайне гістологічне забарв-
лення гематоксиліном і еозином, гістохімі-
чне комбіноване забарвлення ШИК-реакція 
– альціановим синім та за способом Бергма-
на. Крім того, проведено цитогенетичні до-
слідження із застосуванням імерсії, імуногі-
стохімічні дослідження з визначенням сту-
пеня експресії цитокератина СК 34 βЕ 12 та 
антионкогена р-53, а також електронно-
мікроскопічні дослідження.  

Результати дослідження 
Високодиференційований плоскоклі-

тинний рак з ороговінням являє собою зло-
якісну епітеліальну пухлину, клітинні еле-
менти якої подібні до епітеліоцитів шипува-
того шару багатошарового плоского епіте-
лію [12].  

Зони інвазії при високодиференційо-
ваному ПРГ з ороговінням характеризують-
ся пухлинними комплексами. В результаті 
цього виникає сіткоподібна форма інвазії. 
При цьому в глибині комплексів атипових 
клітин виявляються поодинокі ”ракові пер-
лини”.  

В центрі інвазивних ракових комплек-
сів визначаються атипові клітини великих 
розмірів, що розташовані на деякій відстані 
одна від одної за рахунок спонгіозу, який 
виникає внаслідок розширення міжклітин-
них щілин. Ядра даних атипових клітин ха-
рактеризуються різними розмірами, фор-
мою, а також різною інтенсивністю забарв-
лення. На периферії пухлинних комплексів 
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спостерігаються клітинні елементи менших 
розмірів. В них визначається більш інтенси-
вне забарвлення цитоплазми та гіперхромні 
ядра.  

В товщині інвазивних ракових ком-
плексів іноді виявляються осередки орого-
віння у вигляді розсіяного ”гніздоподібно-
го” кератозу. При цьому цитоплазма клі-
тинних елементів набуває гомогенного буз-
кового кольору, що нагадує гіалін, а їх ядра 
стають пікнотичними. Слід зазначити, що в 
цитоплазмі окремих клітинних елементів 
міститься піниста або дрібнозерниста речо-
вина, а їх ядра лізуються або стають пікно-
тичними. В таких атипових клітинах мітози, 
як правило, не зустрічаються (рис. 1). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Зона інвазії високодиференційовано-

го ПРГ з ороговінням: 1 – ракові клітини з полі-
морфними ядрами; 2 – мітотичні атипові клітини; 
3 – зона розсіяного кератозу. Забарвлення гемато-
ксиліном і еозином. Зб. 40×10. 

 
 
Оскільки концентричні еозинофільні 

рогові лусочки виявляються саме в центрі 
”ракової перлини”, то, очевидно, що проце-
си ороговіння в ній відбуваються ззовні – 
всередину. Таким чином рогові лусочки 
нашаровуються одна на одну, утворюючи 
пошарові структури, навколо яких часто 
визначається перифокальне запалення.  

Проведені дослідження з викорис-
танням комбінованого елективного забарв-
лення ШИК-реакція – альціановим синім та 
за способом Бергмана показали деякі гісто-
хімічні особливості цього різновиду кар-
циноми [18]. Виявлено, що переважна час-

тина ракових клітин має світлу цитоплаз-
му, в якій визначаються дрібні зерна кера-
тогіаліну. Ці зерна в деяких клітинах роз-
ташовані безпосередньо навколо ядра, а в 
інших – мають фібрилярну структуру та 
досягають периферії цитоплазми. Крім то-
го, ці гомогенні маси бузкового кольору 
іноді виходять за межі клітин та, очевидно, 
формують рогові лусочки. В той же час яд-
ра ракових клітин мають світло-фіолетовий 
колір та містять Бергман-позитивну  
хроматофільну речовину. Ця речовина 
концентрується у вигляді ”півмісяця” біля 
полюсів ядерної оболонки або посередині 
ядра.  

Враховуючи отримані результати, ми 
запропонували використання комбінованого 
елективного гістохімічного забарвлення 
ШИК-реакція – альціановим синім та за 
способом Бергмана з метою визначення 
ступеня малігнізації ракових клітин.  

З метою ідентифікації ступеня ультра-
структурного диференціювання атипових 
клітин при високодиференційованому ПРГ з 
ороговінням нами проведено їх електронно-
мікроскопічне дослідження. В результаті 
цих ультраструктурних досліджень виявле-
но, що атипові клітини мають всі ультра-
структурні ознаки, властиві клітинам бага-
тошарового плоского епітелію, а саме: дес-
мосоми, тонофібрили та зерна кератогіаліну 
в цитоплазмі.  

Десмосоми мають вигляд дископодіб-
них пластинок, що розташовані на цитопла-
зматичній мембрані. При цьому темні плас-
тинки десмосом орієнтовані перпендикуля-
рно по відношенню до поверхні цитоплаз-
матичної мембрани. В цитоплазмі ракових 
клітин містяться пучки тонофіламентів, які 
мають різну товщину. Більш товсті пучки 
тонофіламентів розташовані паралельно до 
цитоплазматичної мембрани, а більш тонкі 
хаотично розміщені по всій цитоплазмі. Зе-
рна кератогіаліну мають різний діаметр та 
дифузно розповсюджені по всій цитоплазмі 
клітини (рис. 2).  

При більш детальному вивченні рако-
вих клітин визначено, що зерна кератогіалі-
ну розташовані між пучками тонофібрил і 
мітохондріями. Мітохондрії мають округлу 
або овальну форму, а їх кристи слабоконту-
ровані. 
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Мал. 2. Ультраструктура ракової клітини з 

плоскоклітинним диференціюванням: 1 – пучок 
тонофіламентів; 2 – десмосома; 3 – зерна кератогі-
аліну; 4 – мітохондрії; 5 – міжклітинні щілини. 
Електронограма. Зб. 5000. 

 

 
Таким чином, ракові клітини при ви-

сокодиференційованому ПРГ з ороговінням 
при локалізації на голосових складках ма-
ють всі ультраструктурні ознаки, властиві 
шипуватим клітинам багатошарового плос-
кого епітелію, а саме: десмосоми, тонофі-
ламенти та зерна кератогіаліну. В зв’язку з 
цим за такими характеристиками їх можна 
умовно віднести до високодиференційова-
них клітинних елементів. 

Проведені цитогенетичні дослідження 
із застосуванням імерсії свідчать про те, що 
серед інтерфазних ракових клітин зустріча-
ються клітинні елементи, які перебувають 
на стадії мітоза. При цьому, поряд із зви-
чайними мітозами, визначаються патологіч-
ні мітози. Таким чином, в ділянках інвазії 
спостерігається велика кількість патологіч-
них багатополюсних мітозів, які визнача-
ються на стадії метафази. В таких випадках 
атипова клітина має єдину цитоплазму, в 
якій розташований базофільний гетерохро-
матин, представлений у вигляді декількох 
глибок. В результаті такого поділу, згідно з 
даними І.А. Казанцевої [11], виникає три 
або більше ракових клітини. Очевидно, що 
це обумовлює швидкий ріст інвазивних ра-
кових комплексів високодиференційованого 
ПРГ з ороговінням. Поряд з патологічним 
багатополюсним мітозом, в деяких атипо-
вих клітинах виявляються атипові мітози на 

стадіях метафази та профази з кон’югацією 
хромосом.  

Одночасно з патологічними мітозами 
на стадіях метафази та профази зустрічаєть-
ся патологія телофази. В таких випадках в 
єдиній цитоплазмі атипової клітини виявля-
ється кілька ядер, які не розійшлися під час 
її поділу. При формуванні ”перлини” части-
на з цих ядер багатоядерної атипової кліти-
ни пікнотизується, а сама клітина трансфо-
рмується у ракову луску (рис. 3).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мал. 3. Патологія мітозу в ділянці інвазії 

високодиференційованого ПРГ з ороговінням: 1 – 
багатоядерна клітина; 2 – ракова лусочка. Забарв-
лення гематоксиліном і еозином. Імерсійне збіль-
шення 100×10. 

 

 
Таким чином, проведені цитогенетич-

ні дослідження інвазивних комплексів ви-
сокодиференційованого ПРГ з ороговінням 
при локалізації на голосових складках ви-
явили значну кількість різних форм патоло-
гії мітозу. При цьому патологія профази у 
вигляді кон’югації хромосом в подальшому 
дає початок багатополюсному мітозу на 
стадії метафази та анафази. В результаті чо-
го на стадії телофази виникає багатоядерна 
атипова клітина, з якої в подальшому фор-
мується ”ракова перлина”, що містить 
окремі рогові лусочки з пікнотичними яд-
рами.  

Проведені імуногістохімічні дослі-
дження показали високий ступінь експресії 
цитокератина СК 34 βЕ 12 в ділянках ”рако-
вих перлин” (рис. 4). Це проявляється наяв-
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ністю смуг, а також дрібних та великих зе-
рен, які забарвлюються в темно-брунатний 
колір. Враховуючи виражену експресію да-
ного маркера в атипових клітинах, можна 
припустити, що саме його фракції надають 
епітелію руйнівну властивість пенетрувати 
базальну мембрану при інвазії високодифе-
ренційованого ПРГ з ороговінням.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Високий ступінь експресії цитокера-

тину в атипових клітинах в ділянці ”ракової пер-
лини” при високодиференційованому ПРГ з оро-
говінням: ІГХ метод; забарвлення на цитокератин 
СК 34 βЕ 12. Зб. 40×10. 

 
 
 
Проведені імуногістохімічні дослі-

дження показали, що в ділянках високоди-
ференційованого ПРГ з ороговінням спо-
стерігається високий та помірний ступінь 
експресії антионкогена р-53. Безпосередньо 
в ракових клітинах, що розташовані біля 
базальної мембрани, а також в клітинних 
елементах прилеглої строми визначається 
високий ступінь експресії даного маркера. В 
той же час для атипових клітин, які локалі-
зуються навколо ”ракових перлин”, харак-
терний помірний або низький ступінь екс-
пресії.  

Оскільки антионкоген р-53 являє со-
бою ключовий фактор в регуляції апоптозу, 
а також у збереженні цілісності геному, то 

саме з його мутацією пов’язують трансфор-
мацію нормальної клітини в атипову[4, 6, 
21]. В нормі так званий ”дикий” тип р-53 
присутній у всіх клітинах на центріолях мі-
тотичного веретена. Даний тип є нестійким 
та практично не експресується в нормі. В 
той же час мутантний тип антионкогена р-
53 характерний для ракових клітин, в 
зв’язку з чим досить часто визначається ви-
ражена інтрануклеарна експресія його мар-
кера [5, 22, 23].  

Висновки 
1. Для високодиференційованого ПРГ 

з ороговінням характерна сіткоподібна фо-
рма інвазії з формуванням в глибині пух-
линних комплексів ”ракових перлин”.  

2. Проведені гістохімічні дослідження 
показали, що в цитоплазмі ракових клітин 
виявляються дрібні зерна кератогіаліну, які 
виходять за їх межі та формують рогові лу-
сочки.  

3. Ракові клітини мають всі ультра-
структурні ознаки плоскоклітинного дифе-
ренціювання, а саме: десмосоми, тонофіла-
менти та зерна кератогіаліну, в зв’язку з 
чим їх умовно можна віднести до високо-
диференційованих.  

4. Цитогенетичні дослідження свід-
чать про велику кількість різних форм пато-
логії мітозу в інвазивних комплексах висо-
кодиференційованого ПРГ з ороговінням. 
Патологія профази у вигляді кон’югації 
хромосом в подальшому обумовлює виник-
нення багатополюсного мітозу, в результаті 
чого на стадії телофази виникає багатоядер-
на атипова клітина, з якої формується ”ра-
кова перлина”. 

5. В ракових клітинах визначається 
високий ступінь експресії цитокератина СК 
34 βЕ 12, фракції якого, очевидно, надають 
їм руйнівну властивість пенетрації базаль-
ної мембрани в процесі інвазії карциноми.  

6. В атипових клітинах в зонах інвазії 
високодиференційованого ПРГ з ороговін-
ням спостерігається високий та помірний 
ступінь інтрануклеарної експресії мутант-
ного типу антионкогена р-53. 
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОГЕНЕЗА 
ВЫСОКОДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ГОРТАНИ С 
ОРОГОВЕНИЕМ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НА 

ГОЛОСОВЫХ СКЛАДКАХ 

Безшапочный С.Б., Гасюк Ю.А., Лобурец В.В. 
(Полтава) 

Р е з ю м е  

В результате проведенных комплексных 
морфологических исследований установлено, что 
для высокодифференцированного плоскоклеточ-
ного рака гортани с ороговением характерна сете-
подобная форма инвазии с формированием в глу-
бине опухолевых комплексов - ”раковых жемчу-
жин”. Раковые клетки при данном типе карциномы 
имеют все ультраструктурные признаки плоско-
клеточной дифференцировки, в связи с чем их ус-
ловно можно отнести к высокодифференцирован-
ным. В инвазивных комплексах выявляется боль-
шое количество разных форм патологии митоза, в 
результате чего возникают многоядерные клетки, 
из которых формируются ”раковые жемчужины”. 
В раковых клетках определяется высокая степень 
экспрессии цитокератина СК34βЕ12, а также вы-
сокая и умеренная степень интрануклеарной экс-
прессии мутантного типа антионкогена р-53. 

 
 

FEATURES OF THE MORPHOGENESIS  
OF HIGH-DIFFERENTIATED 

 SQUAMOUS CELL СANCER OF LARYNX  
OF VOCAL LOCALIZATION 

Bezshapochniy S.B., Gasyuk Y.A., Loburets V.V.  
(Poltava) 

S u m m a r y  

It is set as a result of the conducted complex 
morphological researches, that for the high-
differentiated squamous cell сancer of larynx with a 
cornification the net-form of invasion is characteristic 
with forming at tumour complexes ”cancer pearls”. 
Cancer cells at this type of carcinoma have all of ul-
trastructural signs of squamous differentiation, in this 
connection them it is possible to attribute to high-
differentiated. Different forms of pathology of mitosis 
are identificate in invasion complexes, as a result there 
are multinuclear cells from which are formed ”cancer 
pearls”. The high degree of expression of cytokeratine 
СК 34 βЕ 12, and also high and middle degree of in-
tranuclear expression of mutant type of antioncogene 
р-53, is determined in cancer cells. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


