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Рак гортані займає сьоме місце в світі 
за поширеністю. Він становить від 1 до 8% 
у загальній структурі онкопатології та від 
38 до 65% від новоутворень ЛОР-органів [3, 
6, 9]. Захворюваність в Україні в 2007 р. 
становила 5,6 на 100000 населення, показ-
ник смертності хворих – 3,7 на 100000 насе-
лення, а не прожили 1 року з числа вперше 
захворівших 30,3%. Серед пацієнтів пере-
важають чоловіки у працездатному віці – 
від 40 до 55 років. Повноцінне комбіноване 
або комплексне лікування отримують 35% 
хворих, отже такі результати вважаються 
незадовільними. До 70% осіб вперше отри-
мують діагноз при розповсюджених стадіях 
захворювання (III-IVст.) коли необхідно за-
стосувати в повному обсязі комплексне лі-
кування [1, 11, 13]. Прогноз для життя – за-
гальне 5-річне виживання при розповсю-
дженому процесі не перевищує 20-56% ви-
падків. Несприятливими факторами, що 
впливають на виживання при раку гортані, є 
метастазування у реґіонарні лімфовузли, 
частота якого, за даними літератури, коли-
вається від 25 до 80%, і місцеві рецидиви, 
що виникають у 10-53% пацієнтів [17, 18]. 

Питання клініки, діагностики, прогно-
зування, лікування і профілактики у хворих 
на рак гортані достатньо представлені в лі-
тературі [4, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 16]. Проте 
розходяться думки щодо ефективності різ-
них методів лікування. Основним методом 
радикального лікування таких пацієнтів є 
хірургічний, але для підвищення його ефек-
тивності розробляються і вивчаються нові 
схеми і методи неоад’ювантної терапії. Ви-
користання неоад’ювантних методів при 
раку гортані має особливе значення внаслі-
док високої соціальної значущості органа за 
рахунок можливості проведення органозбе-

рігаючих операцій та збереження функцій 
гортані. Однак відсутні рандомізовані до-
слідження з визначення ефективності даних 
методів та їх впливу на результати такого 
лікування. 

Все це свідчить про актуальність і не-
обхідність досліджень з метою вирішення 
складної проблеми діагностики та лікування 
хворих на рак гортані. 

Метою роботи було вивчення відда-
лених результатів лікування хворих на рак 
гортані з різним клінічним перебігом в за-
лежності від виду проведеного радикально-
го комплексного лікування та морфологіч-
ної будови пухлини. 

Матеріали та методи 
Для виконання поставленої мети було 

обстежено 458 хворих на рак гортані III-IV 
стадій (T3-4N0-3M0), які проходили обсте-
ження, лікування і спостерігались в ЛОР-
онкологічному відділенні Дніпропетровсь-
кої обласної клінічної лікарні ім. І.І. Меч-
никова в період з 2001 по 2007 р. Вік обсте-
жуваних коливався від 31 до 74 років і в се-
редньому складав (M±SD) 57,1±9,5 роки. 
Переважна більшість пацієнтів була у віко-
вих групах від 41 до 70 років (85,4%). Спів-
відношення чоловіків і жінок становило 
25,9:1. У всіх хворих гістологічно діагнос-
тувався плоскоклітинний рак. Нео-
ад’ювантно отримали курс ПХТ 296 осіб за 
схемами PBMF і TP з різними варіантами 
введення препаратів, але з однаковими схе-
мами щоденного введення та курсовими 
дозами, передопераційний курс променевої 
терапії на гамма-терапевтичних апаратах 
типа «Агат-С» і «Рокус-М» в статичному 
режимі з 2 протилежних полів, розмірами 
6х8 і 8х10 см, з ритмом опромінення – 5 
фракцій за тиждень по 2 Гр щодня до сума-
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рної осередкової дози (СОД) 40 Гр – 103 
особи, з них у 70 проведена неоад'ювантна 
хіміоемболізація.  

Для оцінки ефективності застосованих 
схем комбінованого та комплексного ліку-
вання, а також інших факторів, що вплива-
ють на результат, проаналізовані стандартні 
показники для онкологічних хворих: реци-
диви протягом 1 року, летальність в період 
до 1 року, результати трирічного виживання 
в групах обстежуваних. Для визначення 
тимчасових показників точкою відліку вва-
жалося закінчення спеціалізованого ліку-
вання.  

Аналіз показників 3-річного виживан-
ня хворих проводився з використанням ме-
тодики побудови кривих виживання Капла-
на-Мейєра, які характеризують ймовірність 
пережити деякий момент часу після настан-
ня початкової події [3, 14]. Методика дозво-
ляє враховувати специфічність показників 
часу життя, пов’язану, перш за все, з їх не-
повнотою (цензуровані дані): пацієнти під 
час спостереження можуть вибувати за ти-
ми чи іншими причинами (немає точної ін-
формації за деякий період часу, переїхав в 
інший населений пункт та ін.), тобто реаль-
ний час життя таких людей більше тривало-
сті спостереження за ними. Достовірність 
відмінностей кривих трирічного виживання 
оцінювалася за критеріями Гехана-
Вілкоксона (Gehan’s Wilcoxon Test – GWT) і 
логранковим тестам (Log-Rank Test – LRT), 
які характеризують відмінності в найближ-
чому і віддаленому періоді, відповідно.  
Для оцінки статистичної значимості різниці 
показників летальності і кількості рецидивів 
використовувався критерій згоди  
Пірсона χ2. Взаємозв'язок показників лета-
льності і виживання з різними чинниками 
оцінювався за коефіцієнтами кореляції Спі-
рмена (r).  

У пацієнтів досліджуваних груп в пе-
рший рік після проведеного лікування про-
водилося стандартне обстеження і спосте-
реження. Контрольний огляд протягом 
першого року здійснювався 1 раз на міс, в 
подальші роки – 1 раз за 3 міс.  

Для статистичної обробки отриманого 
матеріалу використовувалися сучасні методи 
математично-статистичного аналізу. Оброб-
ка отриманих даних виконувалась за допо-

могою пакетів ліцензійних програм статис-
тичного аналізу Statistica v.6.1 (Statsoft Inc., 
США, ліцензійний №AJAR909E415822FA), 
Microsoft® Office Excel® 2007 
(12.0.6514.5000) SP2 MSO (12.0.6425.1000), 
(США, ліцензійний №89409-707-9902422-
65234) і біостатистика (Москва, 1998). 

 
Результати досліджень 
У 98 (21,4%) осіб при спостереженні 

первинно відзначено розвиток рецидивів 
протягом першого року після лікування. До 
поняття «рецидиви до 1 року» відносились 
всі прояви ракової пухлини: локально – ре-
цидив (у 5; 1,1%), регіонарно – метастаз у 
реґіонарні лімфовузли (у 70; 15,3%), від-
строчено – метастаз у віддалені органи  
(у 21; 4,6%), генералізація ракового процесу 
(у 2; 0,4%). Всі вторинні пухлини відповіда-
ли гістологічному типу – плоскоклітинний 
рак. 

При виявленні рецидиву захворюван-
ня у пацієнта проводилося повне обстежен-
ня з гістологічною верифікацією тканини 
рецидиву. Далі за висновком онкологічного 
консиліуму йому призначалося радикальне 
або паліативне симптоматичне лікування. У 
51 (52,0%) обстеженого з наявністю реци-
диву (локального або регіонарного) вдалося 
провести радикальне хірургічне втручання з 
подальшим стандартним хіміотерапевтич-
ним лікуванням, решта хворих отримувала 
хіміопроменеве лікування за радикальною 
або паліативною схемою. 

Протягом першого року після закін-
чення спеціалізованого лікування померло 
84 особи. Показник летальності протягом 1 
року в цілому по всіх групах становив 
18,3%. При цьому виявлено тісний кореля-
ційний зв’язок між показниками цієї лета-
льності і рецидивом захворювання на пер-
шому році життя після лікування – коефіці-
єнт кореляції Спірмена r=+0,87 (p<0,001).  

Як видно з табл. 1, рис. 1, переважна 
частина обстежуваних з рецидивами (81; 
82,7%) померли протягом першого року, ще 
11 – протягом наступних 2-3 років. Розра-
хований показник 3-річного виживання се-
ред них склав лише 4,7%. Показник леталь-
ності до 1 року серед пацієнтів, які не мали 
рецидивів, становив 0,83% (p<0,001), 3-
річне виживання – 67,8% (p<0,001). 
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Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
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Таблиця 1 

Залежність показників летальності в період до 1 року і трирічного виживання хворих на рак  
гортані від розвитку рецидивів протягом першого року після лікування 

Протягом 1 року За 3 роки 
Група хворих Всього  

(n) померло (n) летальність, M±m 
(%) померло (n) 3-річна виживаність, 

M±m (%) 
Без рецидивів (Rec-) 360 3 0,83±0,48 94 67,8±2,8 

З рецидивами (Rec+) 98 81 82,7±3,8 92 4,7±2,1 

Р (Rec-) - (Rec+) χ2 : р<0,001 GWT: р<0,001 
LRT: р<0,001 

Всього 458 84 18,3±1,8 186 54,5±2,6 
 
Примітки: 1) 3-річне виживання обчислюється за методикою Каплана-Мейєра; 2) χ2 - критерій зго-

ди Пірсона; GWT – тест Гехана-Вілкоксона; LRT – логранковий тест. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 1. Криві 3-річного виживання хворих на рак гортані в залежності від розвитку рецидивів про-

тягом першого року після лікування. 
 
 
 
Таким чином, виживання хворих на 

рак гортані суттєво залежить від рецидиву-
вання захворювання. З іншого боку, всі ці 
показники мають достовірний кореляційний 
зв’язок як з гістологічним типом пухлини 
(ороговілий – не ороговілий ПРГ), так і зі 
ступенем її зрілості. Кількість рецидивів 
збільшувалась при неороговілому ПРГ 
(r=+0,27; p<0,001) і при зниженні ступеня 
диференціювання пухлини (r=+0,43; 
p<0,001). Відповідні коефіцієнти кореляції 
для показника летальності за період до 1 
року становили r=+0,24 (p<0,001) і r=+0,33 

(p<0,001); для 3-річного виживання – 
r=+0,10 (p<0,05) і r=+0,17 (p<0,001).  

Віддалені результати лікування паціє-
нтів при раку гортані в залежності від гісто-
логічного типу і ступеня диференціювання 
пухлини представлені в табл. 2, рис. 2, 3. 

Летальність протягом першого року 
після лікування була у 2,7 рази вищою при 
неороговілому ПРГ, ніж при ороговілому 
(р<0,001). Такі ж достовірні закономірності 
спостерігались при порівнянні показників 
трирічного виживання – 49,1 і 57,5%, відпо-
відно (р<0,01). 
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Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
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Не визначено суттєвих розбіжностей 
між віддаленими результатами лікування 
осіб з високодиференційованими і помірно-
диференційованими пухлинами (p>0,05). 
Проте близько половини обстежуваних з 
низькодиференційованим ПРГ (40; 54,8%) 

померло протягом першого року після ліку-
вання, ще 12 осіб – протягом наступних 2-3 
років. Отже розраховане 3-річне виживання 
хворих в цій групі складало 24,2% (р<0,001 
порівняно з іншими ступенями диференці-
ювання ПРГ). 

  
 

Таблиця 2 

Залежність показників летальності за період до 1 року і трирічного виживання  
хворих на рак гортані від гістологічного типу і ступеня диференціювання пухлини 

Протягом 1 року За 3 роки 
Група хворих Всього  

(n) померло 
(n) 

летальність, M±m 
(%) 

померло  
(n) 

3-річне виживання,
M±m (%) 

Ороговілий ПРГ 281 31 11,0±1,9 103 57,5±3,3 

Неороговілий ПРГ 177 53 29,9±3,4 83 49,1±4,1 

Р (ороговілий – неороговілий) χ2 : р<0,001 GWT: р<0,001 
LRT: р<0,01 

Високодиференційовані (G1)  109 9 8,3±2,6 41 54,7±5,7 

Помірнодиференційовані (G2)  276 35 12,7±2,0 93 61,4±3,2 

Низькодиференційовані (G3)  73 40 54,8±5,8 52 24,2±5,5 

Р (G1 – G2) χ2 : р=0,219 GWT: р=0,263 
LRT: р=0,267 

Р (G1 – G3) χ2 : р<0,001 GWT: р<0,001 
LRT: р<0,001 

Р (G2 – G3) χ2 : р<0,001 GWT: р<0,001 
LRT: р<0,001 

Всього 458 84 18,3±1,8 186 54,5±2,6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Рис. 2. Криві 3-річного виживання хворих на рак гортані в залежності від гістологічного типу пух-

лини: 1-а група – ороговілий ПРГ; 2-а група – неороговілий ПРГ. 
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Рис. 3. Криві 3-річного виживання хворих на рак гортані в залежності від ступеня диференціювання 

пухлини: 1-а група – G1; 2-а група – G2; група 3 – G3. 
 
 
Виконані спостереження показали, що 

причинами смерті пацієнтів виявилися ре-
цидивування або віддалене метастазування 
з подальшим прогресуванням захворюван-
ня. 

Показники віддалених результатів лі-
кування хворих на рак гортані по групах 
представлені в табл. 3, рис. 4, 5. 

Середній показник рецидивів протя-
гом першого року становив 21,4%. При по-
рівнянні по групах він складав 13,6% та був 
достовірно нижчим в 7-й групі хворих, яка 

не отримувала неоад'ювантного лікування 
(р<0,002). При порівнянні цього показника 
по групах в залежності від отриманого виду 
неоад'ювантної терапії відмічається змен-
шення кількості випадків ранніх рецидивів 
при застосуванні неоад’ювантної поліхіміо-
терапії на основі таксанів в порівнянні зі 
схемою PBMF на 12,5% (р<0,05) та в групі 
осіб, що отримували хіміоемболізацію, в 
порівнянні з ПТ на 23,8% (р<0,01), що під-
тверджує високу ефективність нових мето-
дів лікування. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Криві 3-річного виживання хворих на рак гортані в залежності від схеми лікування: 1-а гру-

па – в/а PBMF; 2-а група – в/в PBMF; 3-а група – в/а TP; 4-а група – в/в TP. 
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Таблиця 3 

Віддалені онкологічні результати лікування хворих на рак гортані по групах 

Протягом 1 року За 3 роки 

рецидиви Групи хворих Всього 
(n) 

(n) M±m (%) 
померло 

(n) 
летальність, 

M±m (%) 
померло 

(n) 
3-річне виживання,

M±m (%) 

1-а В/а PBMF 80 21 26,3±4,9 18 22,5±4,7 33 53,8±6,1 

2-а В/в PBMF 70 20 28,6±5,4 17 24,3±5,1 32 47,4±6,7 

Р (1-2) χ2 : р=0,750 χ2 : р=0,796 GWT: р=0,461 
LRT: р=0,440 

3-я В/а TP 84 13 15,5±3,9 11 13,1±3,7 26 64,4±5,6 

4-а В/в TP 62 9 14,5±4,5 8 12,9±4,3 19 59,7±7,1 

Р (3-4) χ2 : р=0,873 χ2 : р=0,973 GWT: р=0,635 
LRT: р=0,868 

Р (1-3) χ2 : р=0,089 χ2 : р=0,115 GWT: р=0,057 
LRT: р=0,101 

Р (2-4) χ2 : р=0,042 χ2 : р=0,096 GWT: р<0,005 
LRT: р<0,05 

5-а ХЕ + ПТ 70 13 18,6±4,6 12 17,1±4,5 29 50,6±6,6 

6-а ПТ 33 14 42,4±8,6 10 30,3±8,0 15 46,7±9,1 

Р (5-6) χ2 : р<0,010 χ2 : р=0,128 GWT: р=0,198 
LRT: р=0,478 

7-а 
ПРГ без  

неоад'ювантного  
лікування 

59 8 13,6±4,5 8 13,6±4,5 32 35,6±7,1 

Р (5-7) χ2 : р=0,442 χ2 : р=0,575 GWT: р=0,069 
LRT: р=0,066 

Р (6-7) χ2 : р<0,002 χ2 : р=0,052 GWT: р=0,889 
LRT: р=0,581 

Всього 458 98 21,4±1,9 84 18,3±1,8 186 54,5±2,6 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Криві 3-річного виживання хворих на рак гортані в залежності від схеми лікування: 1-а гру-

па – ХЕ + ПТ; 2-а група – ПТ; 3-а група – без неоад'ювантного лікування. 
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Показник летальності протягом пер-
шого року становив 18,3% та не мав досто-
вірних відмінностей по групах в залежності 
від виду отриманого лікування (р>0,05). 
Показник 3-річного виживання складав 
54,5%, але був вищим на 7,6% (р<0,005-
0,05) в групах пацієнтів, які отримували 
неоад’ювантну поліхіміотерапію на основі 
таксанів, що підтверджує ефективність да-
ного методу. Залежності віддалених резуль-
татів лікування від способу проведення 
ПХТ або від виду хірургічного втручання 
ми не виявили (р>0,05). 

Висновки. Віддалені результати лі-
кування хворих на рак гортані підтвер-

джують високу ефективність нових мето-
дів. 

Застосування неоад’ювантної поліхі-
міотерапії на основі таксанів призводить до 
зниження кількості випадків ранніх рециди-
вів на 12,5% (χ2: р=0,042), підвищуючи по-
казник 3-річного виживання на 7,6% (GWT: 
р<0,005; LRT: р<0,05). 

Використання селективної внутріш-
ньоартеріальної хіміоемболізації при прове-
денні променевої терапії викликає змен-
шення показника кількості ранніх рецидивів 
на 23,8% (χ2: р<0,010), не впливаючи на по-
казники 3-х річного виживання (GWT: 
р=0,198; LRT: р=0,478). 
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
РАКОМ ГОРТАНИ 

Ковтуненко А.В. (Днепропетровск) 

Р е з ю м е  

Работа посвящена изучению отдаленных он-
кологических результатов лечения больных раком 
гортани с разным клиническим течением заболева-
ния в зависимости от полученного вида радикаль-
ного комплексного лечения и морфологического 
строения опухоли. Проведен анализ эффективности 
примененных схем комплексного лечения больных 
раком гортани, а также других факторов, которые 
влияют на результат, проанализированы стандарт-
ные показатели для онкологических больных: реци-
дивы до 1 года, летальность до 1 года, трехлетние 
результаты выживаемости в группах исследуемых 
больных. Полученные данные свидетельствуют о 
высокой эффективности новых методов. Примене-
ние неадъювантной полихимиотерапии на основе 
таксанов приводит к снижению количества ранних 
рецидивов на 12,5% повышая показатель 3-летней 
выживаемости на 7,6%. Применение селективной 
внутриартериальной химиоэмболизации при прове-
дении лучевой терапии приводит к снижению ко-
личества ранних рецидивов на 23,8% не влияя на 
показатели 3-летней выживаемости. 

THERE ARE REMOTE RESULTS OF 
TREATMENT OF PATIENTS WITH CANCER 

OF LARYNX 

Kovtunenko A.V. (Dnepropetrovsk) 

R e s u m e  

Work is devoted to the study of remote on-
cologic results of treatment of patients the cancer of 
larynx with the different clinical flow of disease de-
pending on the got type of radical holiatry and mor-
phological structure of tumour. The analysis of effi-
ciency of the applied charts of holiatry of patients the 
cancer of larynx is conducted in research, and also 
other factors which influence on a result, standard 
indexes are analysed for oncologic patients: relapses 
to 1 year, lethality to 1 year, three-year results of sur-
vivability in the groups of the investigated patients. 
Findings testify to high efficiency of new methods. 
Application of neoadjuvant polychemotherapy on the 
basis of taxans results in the decline of amount of 
early relapses on 12,5% promoting the index of 3-
years-old survivability on 7,6%. Application selective 
endarterial chemoembolization during the leadthrough 
of radial therapy results in the decline of amount of 
early relapses on 23,8% not influencing on the indexes 
of  3th to summer survivability. 

 




