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За даними національного канцер-
реєстру України, у 2010 р. захворюваність на 
рак ротової частини глотки становила 4,44 на 
100 тис. населення [7]. За останні 10 років 
число злоякісних новоутворень ротової час-
тини глотки по Запорізькому регіону зросло 
практично з 892 випадків до 1100 і станови-
ло 1,07% від усієї онкопатології, 34,4% від 
пухлин ЛОР-органів і 76,5% неоплазій глот-
ки. Смертність до 1 року при раку ротової 
частини глотки досягає 42,5% [1]. Медіана 
загального й безрецидивного виживання для 
пацієнтів із захворюванням ПІ-ІУ стадії 
складає, відповідно, 27 і 11 міс [7]. Більше 
90% пухлин цих локалізацій мають будову 
плоскоклітинного раку. Всі пацієнти потре-
бують комбінованого, або комплексного 
лікування із застосуванням хіміотерапії (ХТ), 
променевої терапії (ПТ) з хірургічним втру-
чанням або без нього [4, 20]. Підходи до лі-
кування хворих з місцево розповсюдженим 
раком ротової частини глотки в Україні ха-
рактеризуються стандартною послідовністю 
з проведенням індукційної ХТ та наступною 
променевою терапією і операцією за умови 
резектабельності та згоди пацієнта [6]. В 
останній час за кордоном виразно намітилася 
тенденція до Міжнародного об'єднання фахі-
вців в області лікування пацієнтів з пухли-
нами голови і шиї з метою розробки міжна-
родних критеріїв і стандартів (EAFO, 
Eurasian Federation Onkology). При цьому 
стандартом терапії на даний момент вони 
безапеляційно вважають необхідність прове-
дення комбінованого лікування із застосу-

ванням операції на першому етапі. Подібний 
підхід грунтується на тому, що такий поря-
док використання специфічних методів дії на 
пухлину дозволяє детально визначати її ха-
рактеристики та адекватно планувати після-
операційне лікування пацієнтів [9, 10, 12]. 
Комбінована терапія на 15-17% забезпечує 
кращі віддалені результати (після 2 років 
спостереження), ніж хіміопроменева терапія, 
але супроводжується низькою якістю життя 
хворих після радикальних хірургічних втру-
чань у зв'язку з різноманітними функціона-
льними і косметичними порушеннями [5]. 
Результати стандартного лікування цієї гру-
пи пацієнтів на сьогодення залишаються 
незадовільними, оскільки близько 60% з них 
на час визначення діагнозу мають III-IV ста-
дії поширення процесу, що значно обмежує 
можливості радикальної терапії. Ще більш 
складнішим є вибір лікувальної тактики при 
рецидивах пухлини після комбінованого, 
комплексного лікування, а також неоднора-
зового їх поєднання. У цих випадках пока-
зання до променевої терапії обмежені лімі-
том толерантності опромінених тканин, су-
путнім запаленням і некрозом в зоні уражен-
ня. Часто єдино можливим способом лока-
льного контролю у цієї групи хворих є кріо-
хірургічний метод, однак йому притаманні 
такі вади, як неповна деструкція пухлини в 
зоні заморожування.  

Альтернативним кріохірургічному ме-
тоду локального контролю над залишкови-
ми та рецидивними пухлинами є радіочас-
тотна термоабляція (РЧТА), яка відноситься 
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до розряду інтерстиціальної термотерапії [2, 15, 
16]. Відомо, що використання в онкологіч-
ній практиці методу радіочастотної термоа-
бляції при резекції печінки з метастатични-
ми пухлинами з контролюванням чистоти 
краю резекції призводить до покращання 
абластичності їх видалення [2, з, 11, 13, 17- 
19]. В той же час залишається практично 
відкритим питання про доцільність і ефек-
тивність використання РЧТА як одного з 
високотехнологічних методів руйнування 
новоутворень у хворих з залишковим та 
рецидивним раком ротової частини глотки. 

Таким чином, пошук шляхів покра-
щання результатів лікування пацієнтів з 
залишковими та рецидивними злоякісними 
пухлинами ротової частини глотки, наяв-
ність теоретичного підґрунтя і позитивний 
досвід застосування вищезазначених мето-
дів терапії у онкологічних хворих, а також 
відсутність інформації про їх поєднання у 
таких пацієнтів спонукало нас до проведен-
ня даного дослідження. 

Мета дослідження – розробити мето-
дику та визначити показання до використання 
РЧТА при локальному контролюванні хіміора-
діорезистентного рака ротової частини гло-
тки; вивчити терапевтичну ефективність 
методу радіочастотної термоабляції (РЧТА) 
на підставі контрольних біопсій і міжнарод-
них критеріїв REGIST («повна відповідь, 
часткова відповідь, стабілізація» або «прогресу-
вання захворювання») в досягненні локально-
го контролю над пухлиною при лікуванні 
хворих з даною патологією [14]. 

 
Матеріали і методи дослідження 
При проведенні роботи використано 

дані особистого клінічного матеріалу - істо-
рії хвороб 14 хворих на хіміорадіорезистен-
тний рак ротової частини глотки, які з січня 
2008 по січень 2012 р. знаходились на об-
стеженні і стаціонарному лікуванні за до-
помогою РЧТА в ЛОР-клініці Запорізького 
ДМУ, та дані ретроспективного аналізу іс-
торій хвороб 12 пацієнтів контрольної гру-
пи з хіміорадіорезистентним раком ротової 
частини глотки, у яких здійснювався лока-
льний контроль за допомогою кріохірургіч-
ного методу в період з січня 2005 по гру-
день 2007 р. Всі ці 26 обстежуваних осіб 
були у віці від 43 до 65 років (середній вік - 

57 років), мали місцево розповсюджений 
хіміорадіорезистентний плоскоклітинний 
рак ротової частини глотки, підтверджений 
гістологічно. Всі хворі отримували комбі-
новане та комплексне лікування за стандар-
тами з використанням сучасних методів. На 
першому етапі проводилась індукційна хі-
міотерапія, на другому етапі – курс дистан-
ційного теле-гамма опромінення на ділянку 
первинного осередку та регіонарних лімфа-
тичних колекторів з підведенням СОД 60-70 
Гр.  

У 14 пацієнтів здійснювалась РЧТА за 
допомогою апарату з генератором 
CelonLabENT. Генератор RFITT абсолютно 
безпечний і зручний для користувача, бо 
відображає на дисплеї всі необхідні пара-
метри процесу. Звуковий сигнал вказує 
ступінь коагуляції тканини. Це дозволяє 
контролювати поточний імпеданс по звуку і 
здійснювати акустичний моніторинг за ста-
ном коагуляції. Проведені нами 
дослідження визначили вибір оптимальної 
потужності і експозиції. Загальна доза 
енергії, що подається, для тканини пухлини 
повинна складати 15 Вт/см². При розмірах 
пухлини до 2 см аплікатор імплантувався в 
центральну її частину. Час абляції складав, 
в середньому, 2-4 хв. Об'єм коагуляційного 
некрозу становив, в середньому, 5,5 мм³, а 
його діаметр перевищував діаметр пухлини 
на 0,5 см, що дозволяло говорити про повну 
пухлинну циторедукцію. Більш 
розповсюджені пухлини потребували 
додаткової імплантації аплікатора. Серед 
обстежуваних було 8 осіб з обмеженими 
рецидивами (до 2 см) і 5 – з поширеними 
(>2 см), а у 1 виявлена пухлина діаметром 
>4 см.  

 Серед 12 хворих контрольної групи 
було 7 з обмеженими хіміорадіорезистент-
ними пухлинами і 5 – з поширеними. У цієї 
групи пацієнтів крідеструкція новоутворен-
ня здійснювалась з використанням апарату 
"Кріотон - 2.05" трициклоновім, пенетра-
ційним і контактним способами. За необ-
хідністю через 2-3 дні повторювався сеанс 
кріодеструкції залишкової пухлини. Най-
більш об'єктивним критерієм ефективності 
локальної протипухлинної дії була морфоло-
гічна оцінка тканин пухлинного осередка 
після радіочастотного впливу. На підставі 
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даних літератури та наших спостережень, 
чистий край резекції визначає 87% барьер 2-
річного безрецидивного виживання [8, 9]. 
Для гістологічного дослідження застосову-
вались формалін-фіксовані парафінові бло-
ки біопсійного матеріалу плоскоклітинного 
рака ротової частини глотки. У 14 пацієнтів 
основної групи під час РЧТА хіміорадіоре-
зистентних пухлин проводилась інтраскопі-
чна та інтраопераційна відеомікроскопічна 
топічна діагностика за допомогою опера-
ційного мікроскопа YZ20T4 (Китай) та ри-
гідного ендоскопа «ЭлеПС» (Росія) з відео-
камерою. Ефект від застосованого лікуван-
ня оцінювався після вщухання явищ післяо-
пераційного мукозиту та відторгнення нек-
ротично змінених тканин (в середньому 
через 9-11 днів) згідно з критеріями RECIST 
(критерії відповіді солідних пухлин) на ос-
нові фізикального, відеомікроскопічного, 
гістологічного, а при необхідності - ультра-
звукового дослідження. Моніторинг здійс-
нювався в перші півроку з інтервалом 1 міс, 
в другі півроку - кожні 2 міс і на другому 
році – через кожні 3 міс. 

Для оцінки статистичної значущості 
різниці відповіді на лікування в порівнюва-
них групах використовувався точний крите-
рій Фішера. У процедурі статистичного 
аналізу критичний рівень значущості стано-
вив 0,025. 

 
Результати та їх обговорення 
У 4 хворих контрольної групи ефект 

лікування оцінено як стабілізацію (змен-
шення пухлини становило не більше 
25,5%), у 3 – як часткова відповідь, у 2 – як 
повна відповідь, а ще у 3 відмічено прогре-
сування захворювання.  

В основній групі нами проводилося 
проспективне відеомікроскопічне дослі-
дження, в рамках якого обстежено за даною 
методикою всіх 14 пацієнтів. Отримані дані 
дозволили об’єктивно оцінити безпосередні 
та віддалені результати лікування (мал. 1, 
2). 

Після РЧТА пухлини за розробленою 
нами методикою виконувалась гістологічна 
експрес-діагностика чистоти краю деструк-
ції хіміорадіорезистентного рака глотки. 
При проведенні дослідження отримано на-
ступні дані (мал. 3). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 1. Загальний вигляд операційного поля 
до вилучення пухлини за допомогою РЧТА. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Мал. 2. Загальний вигляд операційного поля 
після радіочастотної термоабляції пухлини. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 3. Слизова оболонка глотки. Забарв-
лення Г-Е. Чистий край – геморрагія та імуноклі-
тинна інфільтрація підслизового шару; ×100.  
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У 4 осіб виявлено та морфологічно 
веріфіковано ранній рецидив, що дозволило 
своєчасно і адекватно змінити тактику їх 
лікування. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мал. 4. Зроговілий плоскоклітинний рак го-

ртані. Забарвлення Г-Е. Тканевий атипізм у вида-
леній пухлині; ×200.  

В основній групі обстежуваних стабі-
лізацію пухлинного процесу та часткову 
відповідь отримано у 6 з поширеними хімі-
орадіорезистентними пухлинами (> 2 cм), 
що вимагало проведення у них повторної 
РЧТА, прогресування захворювання – у 1 в 
зв'язку з великим діаметром пухлинного 
осередку (> 4 см). Дані контрольних морфо-
логічних досліджень зони абляції показали 
повний пухлинний патоморфоз у 7 пацієн-
тів, що свідчило на користь «повної відпо-
віді» в досягненні локального контролю над 
пухлиною при такому лікуванні (таблиця). 

Сумарний рівень об’єктивних відпові-
дей на застосований метод лікування скла-
дав 85,7 % (12 пацієнтів) в основній групі та 
41,7% (6 пацієнтів) – в контрольній, при 
рівні повних відповідей 50 і 16,7%, відпові-
дно (мал. 5). 

 
Ефективність лікування хворих за допомогою кріохірургічного методу та РЧТА 

Ефективність  
лікування 

Контрольна група (кріо) Основна група (РЧТА) 
кількість пацієнтів 

абс. числа % абс. числа % 
Стабілізація 4 33,3 1 7,1 
Часткова відповідь 3 25 5 35,8 
Повна відповідь 2 16,7 7 50,0 
Прогресування 3 25 1 7,1 
Всього 12 100 14 100 

 

 
 

Мал. 5. Сумарний рівень об’єктивних від-
повідей на застосований метод лікування у пацієн-
тів контрольної та основної груп 

Висновки 
 
1. Застосування радіочастотної термо-

абляції з гістологічною експрес-
діагностикою чистоти краю зони абляції 
дозволяє достовірно покращити безпосере-
дні результати лікування хворих з місцево 
розповсюдженим хіміорадіорезистентним 
раком ротової частини глотки. 

 
2. Частота локальних рецидивів після 

РЧТА істотно збільшується при розмірах 
пухлин більше 4,0 см, у зв'язку з чим при 
виконанні абляції необхідно забезпечити 
розширення зони однорідної термічної дії в 
межах здорових тканин за рахунок додатко-
вих імплантацій аплікатора. 
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РАДИОЧАСТОТНАЯ ТЕРМОАБЛЯЦИЯ  
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  

С ХИМИОРАДИОРЕЗИСТЕНТНЫМ РАКОМ 
РОТОВОЙ ЧАСТИ ГЛОТКИ 

Лобова Е.В., Лукач Э.В., Троян В.И.  
(Киев, Запорожье) 

Р е з ю м е  

Исследована эффективность радиочастот-
ной термоабляции (РЧТА) у пациентов с химиора-
диорезистентным раком ротовой части глотки 
после комбинированной терапии. Обследовано 26 
больных, подразделенных на 2 группы: в кон-
трольной группе (12 человек) использовался крио-
хирургический, а в основной группе – РЧТА ме-
тод. Общий уровень объективных ответов на лече-
ние составил 85,7 % в основной группе и 41,7% – в 
контрольной.  

Ключевые слова: рак, ротовая часть глотки, 
радиочастотная термоабляция. 

RADIOFREQUENCY THERMOABLATION IN 
TREATMENT PATIENTS BY CHEMORADI-
ORESISTANT CANCER OF OROPHARYNX 

Lobova E.V., Loukatch E.V., Troyan V.I.  
(Kiev, Zaporozhie) 

S u m m a r y  

Efficiency of Radiofrequency thermoabblation 
is investigated in patients with the chemoradioresistant 
cancer of oropharynx after the combined therapy. 26 
patients are included in research and distributed on 2 
groups: in a control group patients got cryosurgical, 
and in research group – RFTA method. A general 
level of objective answers for treatment was 85,7 % in 
the research group and 41,7% in control. 

 
 
Key words:  cancer, oropharynx, radiofrequen-

cy thermoabblation. 
 


