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Рак гортані являє собою одну з най-
важливіших проблем сучасної онкології, 
актуальність якої обумовлена постійним 
зростанням частоти ураження, несвоєчас-
ною діагностикою, складністю лікування, а 
також високим рівнем інвалідизації та смер-
тності. Таким чином, карцинома даної ло-
калізації посідає 8-е місце, що складає бли-
зько 2% в структурі загальної захворювано-
сті на злоякісні новоутворення, та в перева-
жній більшості випадків представлена різ-
ними гістологічними типами плоскоклітин-
ного рака [1, 5, 7]. 

Променева терапія до цього часу за-
лишається одним з найважливіших елемен-
тів лікування хворих на плоскоклітинний 
рак гортані. На пізніх стадіях онкопроцесу 
вона застосовується, як правило, в комбіна-
ції з хірургічним методом та хіміотерапією 
[1, 3, 5, 7, 9]. При цьому безперечно, що 
ефективність даного методу на першому 
етапі комбінованого лікування в подальшо-
му обумовлює менший радикалізм при хі-
рургічних втручаннях [3, 6-9]. 

Цілком природно, що важливість 
опромінення як невід’ємного методу в алго-
ритмі лікування при раку на пізніх стадіях 
спонукала до вивчення механізмів промене-
вого патоморфозу [4, 6, 8]. Проте особливо-
сті останнього, які виникають в ході про-
гресування плоскоклітинного рака гортані 
(ПРГ), вивчені недостатньо. В зв’язку з цим 
дослідження в даному напрямку є актуаль-
ними та перспективними.  

Метою даного дослідження стало ви-
вчення механізмів променевого патоморфо-
зу при прогресуванні низькодиференційо-
ваного плоскоклітинного рака гортані.  

Об’єкт та методи дослідження 
Дослідження проводились на підставі 

ретроспективного аналізу клініко-
анатомічного матеріалу, який отримано під 
час операцій (часткова або тотальна ларин-
гектомія) у 13 осіб з ІІІ-ІV стадією низько-
диференційованого ПРГ. На першому етапі 
комбінованого лікування хворі проходили 
курс променевої терапії (дистанційна гам-
ма-терапія) до сумарної осередкової дози 
(СОД) 65–70 Гр. В наступні 5 років після 
комбінованого лікування у них виявлено 
рецидиви та метастази низькодиференційо-
ваного ПРГ. Забір матеріалу робився з діля-
нок найглибшої інвазії ПРГ, що дозволило 
вивчити особливості променевого патомор-
фозу, які виникають в ході його прогресу-
вання. За результатами дослідження матері-
алу, отриманого у хворих даної групи, на 
зрізах спостерігалось переважання судано-
фільних «ракових перлин».  

З отриманого матеріалу за загально-
прийнятою методикою виготовлялись пре-
парати, які фарбувались звичайними гісто-
логічними способами: гематоксиліном і ео-
зином, пікрофуксином за Ван-Гізоном на 
колагенові волокна, фуксиліном за Хартом 
на еластичні волокна, а також комбінованим 
методом фарбування фуксиліном з дофар-
буванням пікрофуксином. Оскільки в про-
цесі обробки препаратів за загальноприйня-
тою методикою ліпіди вимивались спиртом 
та ксилолом, то при класичному гістологіч-
ному фарбуванні гематоксиліном і еозином 
цитоплазма ліпідовміщуючих ракових клі-
тин була прозорою. В зв'язку з цим в проце-
сі дослідження визначення інтрацелюляр-
них ліпідних включень попередньо базува-
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лось на ідентифікації клітин з прозорою ци-
топлазмою, що в подальшому підтверджу-
валось специфічним гістохімічним фарбу-
ванням на нейтральні жири суданом ІІІ з 
дофарбовуванням гематоксиліном. Крім то-
го, в деяких випадках застосовувався ком-
бінований гістохімічний метод фарбування 
Шифф-реактивом з дофарбовуванням тіоні-
новим синім.  

Відповідно до поставленої мети, в за-
лежності від стадії мітотичного циклу, згід-
но з І.О. Казанцевою [2], проведено цитоге-
нетичні дослідження на імерсійному збіль-
шенні мікроскопа з визначенням форм па-
тології мітозів. З метою вивчення постпро-
меневих процесів, що відбуваються на уль-
траструктурному рівні, виконана прицільна 
трансмісійна електронна мікроскопія рако-
вих клітин.  

 
Результати дослідження 
На підставі попередніх власних дослі-

джень визначено, що в ході прогресування 
низькодиференційованого ПРГ формуються 
різні за гістохімічними властивостями «ра-
кові перлини»: еозинофільні (тіонін-
позитивні), ШИК-позитивні та суданофільні. 
Очевидно, що для кожного типу «ракових 
перлин» характерні свої особливі механізми 
променевого патоморфозу. Опромінення ви-
кликає некротичні зміни в еозинофільних 
(тіонін-позитивних) «ракових перлинах». 
Даний процес виникає внаслідок міграції 
сегментоядерних лейкоцитів, а також виві-
льнення їх протеолітичних ферментів. Про-
меневий патоморфоз в ділянках ШИК-
позитивних «перлин» проявляється перева-
жно у вигляді апоптозу ракових клітин.  

Проведені дослідження із застосуван-
ням гістохімічного фарбування на нейтра-
льні жири суданом ІІІ з дофарбовуванням 
гематоксиліном свідчать про те, що в центрі 
ліпідовміщуючих «ракових перлин» знахо-
диться гомогенний жировий детрит. При 
цьому даний детрит значно більший за сво-
їми розмірами, ніж той, який визначається в 
суданофільних «ракових перлинах» до 
опромінення. В ракових клітинах спостері-
гається як інтрацелюлярне, так і екстраце-
люлярне розташування ліпідів, що свідчить 
про ліпофанероз окремих рогових лусочок 
(рис. 1). 

Наявність даного процесу підтвер-
джується також результатами проведених 
досліджень з використанням фарбування за 
допомогою ШИК-реакції – тіонінового си-
нього. В центральній частині «ракової пер-
лини» виявляються ШИК-позитивні гомо-
генні структури, які, очевидно, представля-
ють собою залишки зруйнованої цитоплаз-
ми. На периферії «перлини» розташовані 
ракові клітини з вакуолізованою цитоплаз-
мою, в якій відмічаються дрібні дифузні 
тіонін-позитивні зерна. Такі зміни свідчать 
про розвиток в цих клітинах ацидофільної 
дистрофії цитоплазми, що проявляється у 
пікнозі ядра за необоротним механізмом 
розвитку. 

В подальшому некробіотичний процес 
в ліпідовміщуючих ракових клітинах су-
проводжується явищами не тільки білкової, 
але й також вираженої жирової дистрофії. 
При класичному гістологічному фарбуванні 
гематоксиліном та еозином в атипових клі-
тинах, що оточують еозинофільну серцеви-
ну «ракової перлини», відбувається не тіль-
ки вакуольна і балонна дистрофія, а також 
внутрішньоклітинна жирова дистрофія. 
Остання характеризується появою в цито-
плазмі великих вакуолей, що розміщуються 
ексцентрично, витісняючи ядро до перифе-
рії. Таким чином, після опромінення вияв-
ляються перснеподібні ракові клітини з ва-
куолізованою цитоплазмою та ексцентрич-
но розташованим пікнотичним ядром.  

Виконані дослідження із застосуван-
ням фарбування фуксилін-пікрофуксином 
показують, що при опроміненні низькоди-
ференційованого ПРГ в стромі навколо су-
данофільних «ракових перлин» дистрофічні 
процеси не виникають. Проте на тлі дестру-
ктивних процесів в ракових клітинах част-
ково зберігаються їх мембрани, а також 
прилеглий до них глікопротеідний ком-
плекс. Внаслідок цього утворюються осере-
дки за феноменом сітчастого склерозу «ра-
кових перлин». 

Для більш детального вивчення про-
цесів некробіозу, які мають місце в ракових 
клітинах, проведено електронно-
мікроскопічне дослідження. В деструктив-
них ракових клітинах спостерігається пік-
ноз ядра з маргінацією агрегатів поблизу 
ядерної оболонки. Завдяки наявності дріб-
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них та великих вакуолей, заповнених кон-
центричними мієліноподібними структура-
ми, ядро зміщується на периферію цитопла-
зми. Вакуолі утворюються шляхом аутолізу 
внутрішньоклітинних органел та тонофіб-
рил. При цьому в ділянках цитоплазми на-
вколо ексцентрично розташованого ядра 
зберігаються не тільки пучки тонофібрил, 
але й десмосомоподібні контакти між сумі-
жними раковими клітинами.  

Таким чином, результати електронно-
мікроскопічних досліджень підтверджують, 
що після опромінення в ліпідовміщуючих 
ракових клітинах відбуваються явища ліпо-
фанерозу або декомпозиції. Внутрішньоклі-
тинна дистрофія ліпідовміщуючих ракових 
клітин обумовлена аутолітичними процеса-
ми, внаслідок яких руйнуються гліко-
ліпопротеідні комплекси. Останні входять 
до складу як внутрішньоклітинних органел, 
так і специфічних внутрішньоклітинних 
структур – тонофібрил. При декомпозиції 
дані структури руйнуються за механізмом 
аутолізу, внаслідок чого в цитоплазмі 
з’являються дисоційовані глікопротеіди, 
ліпіди та білки. Декомпозиція складних глі-
ко-ліпопротеідних комплексів внутрішньо-
клітинних органел і структур пов’язана з 
порушенням оксидантно-антиоксидантних 
систем та з активацією певних ферментів 
клітини.  

Виконані цитогенетичні дослідження 
із застосуванням імерсійного збільшення 
свідчать про те, що в ліпідовміщуючих ра-
кових клітинах часто виявляється патологі-
чна форма мітозу у вигляді пульверизації 
хромосом, а також моноцентричного мітозу. 
Моноцентричний мітоз виникає на стадії 
метафази, коли під час формування метафа-
зної пластинки поряд з нею визначаються 
темні округлі хромосоми, які в подальшому 
не досягають мітотичного веретена. 

Після опромінення, завдяки розвитку 
таких форм патології мітозу, з ліпідовмі-
щуючих ракових клітин утворюються полі-
плоідні клітини. В подальшому ці поліплоі-
дні клітини можуть вступати в особливу 
форму мітозу – ендомітоз, внаслідок чого 
формуються гігантські багатоядерні кліти-
ни, так звані «променеві химери». Таким 
чином, навіть після опромінення ракові клі-
тини можуть ділитись, зберігаючи при цьо-

му не тільки ядерну, але й цитоплазматичну 
мембрану.  

Проведені дослідження з використан-
ням фарбування за допомогою ШИК-реакції 
– тіонінового синього свідчать про те, що 
такі багатоядерні атипові клітини мають 
тіонін-позитивну цитоплазму. Поряд з ними 
розташовані ракові клітини з ШИК-
позитивною цитоплазмою, а також ліпідов-
міщуючі «ракові перлини» (рис. 2).  

 
 
 

 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Суданофільна «ракова перлина» при 

низькодиференційованому ПРГ. Стан після про-
меневої терапії (СОД – 65 Гр.): 1) жировий детрит 
в центрі; 2) ліпідовміщуючі рогові лусочки. Фар-
бування суданом ІІІ з дофарбовуванням гематок-
силіном. Зб. 40×10. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Багатоядерні атипові клітини («про-

меневі химери») при низькодиференційованому 
ПРГ. Стан після променевої терапії (СОД – 65 
Гр.): 1) багатоядерна клітина з тіонін-позитивною 
цитоплазмою; 2) ШИК-позитивні ракові клітини; 
3) ліпідвміщуюча «ракова перлина». Фарбування 
ШИК-реакція – тіоніновий синій. Зб. 20×10. 

1 

2 

2 

2 

1 

3 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2010 5

«Променеві химери» характеризують-
ся резистентністю до опромінення. Цілком 
очевидно, що саме вони, зберігаючись в 
умовах некробіозу, можуть обумовлювати в 
подальшому розвиток рецидивів та метаста-
зів низькодиференційованого ПРГ.  

Таким чином, після опромінення при 
низькодиференційованому ПРГ в ліпідов-
міщуючих ракових клітинах виникають 
некробіотичні процеси. Вони полягають у 
явищах білкової та жирової дистрофії. При 
цьому утворюються перснеподібні ракові 
клітини з вакуолізованою цитоплазмою та 
ексцентрично розташованими пікнотичним 
ядром, в яких спостерігаються явища ліпо-
фанерозу та декомпозиції. Декомпозиція 
обумовлена аутолітичними процесами, 
внаслідок чого руйнуються гліко-
ліпопротеідні комплекси, що входять до 
складу внутрішньоклітинних органел та 
тонофібрил. Виникнення феномену деком-
позиції, очевидно, пов’язано з постпроме-
невим порушенням оксидантно-
антиоксидантних систем та активацією пе-
вних ферментів клітини. 

Серед атипових клітин, що перебува-
ють в стані некробіозу, виявляються ліпідо-
вміщуючі ракові клітини, які навіть після 
опромінення характеризуються високою 
проліферативною активністю. В цих кліти-
нах виявляються патологічні форми мітозів 
у вигляді моноцентричного мітозу, резуль-
татом якого є поліплоїдія. Поліплоідні ра-
кові клітини можуть вступати в особливу 
форму мітозу – ендомітоз, внаслідок чого 
утворюються гігантські багатоядерні кліти-
ни – «променеві химери». Цілком очевидно, 

що саме «променеві химери», зберігаючись 
в умовах некробіозу, можуть обумовлювати 
в подальшому рецидиви та метастази низь-
кодиференційованого ПРГ.  

 
Висновки 
1. Внаслідок опромінення при низько-

диференційованому ПРГ в ліпідовміщую-
чих ракових клітинах виникають некробіо-
тичні процеси, які супроводжуються яви-
щами білкової та жирової дистрофії. 

2. В результаті постпроменевих пору-
шень оксидантно-антиоксидантних систем в 
ліпідовміщуючих ракових клітинах спосте-
рігаються явища ліпофанерозу та декомпо-
зиції. Декомпозиція обумовлена аутолітич-
ними процесами, внаслідок чого руйнують-
ся гліко-ліпопротеідні комплекси, що вхо-
дять до складу внутрішньоклітинних орга-
нел та тонофібрил.  

3. Навіть після опромінення деякі лі-
підовміщуючі ракові клітини характеризу-
ються високою проліферативною активніс-
тю, яка супроводжується численними пато-
логічними мітозами. Внаслідок цього утво-
рюються поліплоідні ракові клітини, які 
можуть вступати в особливу форму мітозу – 
ендомітоз, трансформуючись при цьому в 
гігантські багатоядерні клітини – «промене-
ві химери».  

 
Перспективи подальших досліджень 
Результати дослідження в подальшо-

му можна використати для вивчення ефек-
тивності променевої терапії хворих на низь-
кодиференційований ПРГ стосовно його 
прогресування. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ 
НИЗКОДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ГОРТАНИ НА 
МЕХАНИЗМЫ ЛУЧЕВОГО ПАТОМОРФОЗА 

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

Р е з ю м е  

В результате проведенных исследований ус-
тановлено, что вследствие лучевой терапии больных 
низкодифферецированным плоскоклеточным раком 
гортани в липидосодержащих раковых клетках воз-
никают некробиотические процессы, которые сопро-
вождаются явлениями белковой и жировой дистро-
фии. Вследствие постлучевых нарушений оксидант-
но-антиоксидантных систем в раковых клетках воз-
никают явления липофанероза и декомпозиции. Да-
же после облучения некоторые липидосодержащие 
раковые клетки характеризуются высокой пролифе-
ративной активностью, которая проявляется много-
численными патологическими митозами. Таким об-
разом, возникают полиплоидные клетки, которые 
благодаря эндомитозу трансформируются в гигант-
ские многоядерные клетки – «лучевые химеры». 

INFLUENCE OF PROGRESSION OF LOW-
DIFFERENTIATED SQUAMOUS CELL 

CANCER OF LARYNX ON THE MECHANISMS 
OF RAY PATHOMORPHOSIS  

Bezchapochniy S.B., Gasyuk Y.A.(Poltava)  

S u m m a r y  

As a result of the conducted researches it is set, 
that because of irradiation therapy of of low-
differentiated squamous cell cancer of larynx in cancer 
cells with lipids there are necrobiotic processes which 
are accompanied the phenomena albuminous and fatty 
dystrophy. Because of post-radial violations of the 
oxidative-antioxidative systems there are the phenom-
ena of lipophanerosis and decomposition in cancer 
cells. Even after an irradiation some cancer cells with 
lipids are characterized high proliferative activity 
which shows up numerous pathological mitosises. 
Thus there are polyploidal cells which due to an en-
domitosis, transformed into giant multinuclear cells – 
«ray chimeras». 
 
 

  




