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Неходжкінські лімфоми (НХЛ) – гру-

па високозлоякісних захворювань лімфоїд-
ної тканини. Вони залишаються серйозною 
проблемою теоретичної та практичної он-
кології. Це гетерогенна та поліетіологічна 
група злоякісних лімфопроліферативних 
пухлин, які відрізняються за біологічними 
властивостями, морфологічною будовою, 
клінічними проявами, відповіддю на тера-
пію та прогнозом. Актуальність проблеми 
полягає в тому, що через погіршення еколо-
гічного стану відзначається тенденція до 
зростання захворюваності населення Украї-
ни на неходжкінські лімфоми (НХЛ) і це 
захворювання виникає у людей найбільш 
активного та працездатного віку [2, 3, 5, 6, 
7]. 

Протягом останніх двох десятиліть 
захворюваність на цей вид раку у світі зрос-
ла більш ніж у 1,5 рази. За даними Націона-
льного канцер-реєстру України у 2011 р. 
захворюваність на НХЛ становила 5,2 на 
100 тис. населення [4]. 

Неходжкінські злоякісні лімфоми 
(НХЛ) займають п’яте місце серед злоякіс-
них пухлин після раку молочної і передмі-
хурової залоз, легень та товстого кишечника 
і відносяться до пухлин, смертність від яких 
у всьому світі невпинно зростає [2]. 

Питання діагностики, незважаючи на 
порівняно невелику питому вагу, є най-
більш важкими в онкології, і це обумовлено 
анатомічним розташуванням глотки, прихо-
ваним перебігом пухлинного процесу, різ-
нобічними клінічними проявами [1]. 

В даний час розподіляються НХЛ за 
ступенем злоякісності. Згідно з класифіка-
цією REAL, виділено дві основні групи лі-
мфом: високого ступеня (агресивні) і низь-
кого ступеня злоякісності (індолентні) [3, 5, 
7, 8]. 

Лімфобластна лімфома входить в гру-
пу високого ступеня злоякісності, зустріча-
ється у дорослих менше, ніж в 5 % від усіх 
лімфом. Більшість (80 %) пухлин відносить-
ся до Т-клітинних, а 20 % – до В-клітинних 
[9]. Клінічними проявами захворювання є 
ураження лімфатичної тканини, в першу 
чергу лімфатичних вузлів, проте симптоми 
можуть бути різними, що залежить як від 
виду лімфоми, так і від індивідуальних осо-
бливостей хворого. 

Враховуючи складність діагностики 
та різнобічність клінічних проявів лімфоми 
ротової частини глотки, приводимо наше 
спостереження. 

Хворий Б., 48 років, до отоларинголо-
га звернувся зі скаргами на періодичне 
утруднення дихання, ковтання, відчуття 
наявності стороннього тіла в глотці, слаб-
кість і схуднення. Пацієнт хворіє біля 2 ро-
ків, до отоларинголога не звертався. Погір-
шення відмічає біля півроку, оглядався ді-
льничним терапевтом. Після огляду отола-
рингологом пацієнт госпіталізований у 
ЛОР-відділення обласної лікарні 02.12.2015 
р. з приводу новоутворення ротової частини 
глотки. 

При поступленні стан хворого – задо-
вільний. Шкірні покрови шиї не змінені, лі-



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2016  63 

мфовузли не пальпуються. Пульс – 78 уд. за 
1 хв, АТ – 120/80 мм рт. ст. Дихання через 
ніс – вільне, через рот – дещо утруднене. 

При фарингоскопії слизова оболонка 
була рожева. Ротова частина глотки випов-
нена пухлинним дольчатим рухомим утво-
ренням. При пальцевому дослідженні пух-
лина зміщується в порожнину рота (рис. 1, 
2), основа пухлини – верхній полюс лівого 
піднебінного мигдалика, задня піднебінна 
дужка і бокова стінка ротової частини глот-
ки. Пухлина звисає до кореня язика. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Загальний вигляд пухлини ротової 
частини глотки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Загальний вигляд пухлини ротової 
частини глотки при зміщенні в порожнину рота. 
 
 

При непрямій ларингоскопії патології 
з боку гортанної частини глотки, гортані не 
виявлено. 

Враховуючи наявність великих розмі-
рів пухлинного утворення ротової частини 
глотки зліва, що приводило до утруднення 

ковтання, дихання, 03.12.2015 р. була про-
ведена операція – видалення новоутворення 
ротової частини глотки зліва. Операція ви-
конана під інфільтраційною анестезією 0,25 
% розчином лонгокаїну – 10,0 мл. Пухлина 
видалена одним блоком з піднебінним миг-
даликом у межах здорової слизової оболон-
ки. Кровотеча – помірна, гемостаз – по ходу 
операції. Перебіг післяопераційного періоду 
– без особливостей (рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Макропрепарат. Видалена пухлина 
ротової частини глотки зліва. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Мікропрепарат. Дифузна неходжкін-
ська лімфобластна лімфома. 
 
 

 
Аналіз крові: ер. – 4,4х1012 в/л; Нв – 

135 г/л; L – 8,4х109 в/л; ШОЕ – 51 мм/год. 
Глюкоза крові – 4,7 ммоль/л. RW – негатив-
на. Група крові: В (ІІІ) Rh позитивна. Аналіз 
крові – показники системи згортання: про-
тромбіновий індекс – 93 %; активний час 
декальцифікації – 48``; фібриноген плазми – 
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2,6 г/л; фібриноген В +; протромбіновий час 
– 16``. Аналіз сечі: питома вага – 1010; бі-
лок, цукор не виявлені; лейкоцити – 0-1 в 
п/з. Кал на я/глистів – не виявлено. 

ФГ ОГК № 819 від 27.11.2015 р. – в 
нормі. 

ПГЗ № 42690-99 від 08.12.2015 р. – 
Дифузна неходжкінська лімфобластна лім-
фома (рис. 4). 

На основі патогістологічного заклю-
чення визначено заключний діагноз – Ди-

фузна неходжкінська лімфобластна лімфома 
ротової частини глотки зліва ІІ а ст. ІІ кл. 
гр. 

Для подальшого лікування хворий на-
правлений до онкогематолога облонкодис-
пансеру. 

Дифузна неходжкінська лімфобластна 
лімфома ротової частини глотки є рідкісним 
захворюванням і супроводжується різнобіч-
ними клінічними проявами. Про це необ-
хідно знати практикуючим лікарям. 

 
 
Література 
 
1. Ашуров З.М., Сынебогов С.В., Денисова Л.Б., 

Варфоломеева С.Р., Инюшкина Е.В. Неходжкин-
ская лимфома кольца Пирогова – Вальдейера // 
Вестн. оториноларингологии. – 2004. – № 4. – С. 
54-55. 

2. Бережная Н.М., Чехун В.Ф. Иммунология злока-
чественного роста. – К.: Наукова Думка, 2005. – 
79 с. 

3. Гусева С.А. Ингибитор протесом (велкейд) в ле-
чении неходжкинских лимфом // Укр. журн. 
гематології та трансфузіології. – 2007. – №3. – С. 
5-10. 

4. Крячок І.А., Титаренко І.Б. Кардіотоксичність 
при проведенні хіміотерапевтичного лікування у 
пацієнтів похилого віку із неходжкінськими лім-
фомами // Клин. онкология. – 2014. – №1 (13). – 
С. 69-75. 

5. Паламарчук В.В. Обґрунтування впровадження 
таргетної терапії в практику онкооториноларин-

гології // Журн. вушних, носових і горлових хво-
роб. – 2007. – №4. – С. 27-32. 

6. Пересода Л.А. Неходжкінські лімфоми у дітей – 
варіабельність дебюту захворювання // Педіатрія, 
акушерство та гінекологія. – 2011. – Т.73, №3. – 
С. 84-86. 

7. Сівкович С.О., Алексик О.М. Особливості ліку-
вання хворих на дрібноклітинні неходжкінські 
лімфоми // Онкологія. – 2007. – Т.9, №3. – С. 
241-244. 

8. Харченко В.П., Сотников В.М., Паньшин Г.А., 
Доценко П.В., Ивашин Л.В., Смоляцова И.Н., 
Николаева Е.В. Химиолучевое лечение генерали-
зованных неходжкинских лимфом // Мед. радио-
логия и радиационная безопасность. – 2008. – 
№1. – С. 42-45. 

9. Холман П., Горрет Д., Джонсон У. Лимфомы и 
лимфогранулематоз. Перевод с английского. – 
М.: Практика, 2007. – 137 с. 

 

References 
 
1. Ashurov ZM, Synebogov SV, Denisova LB, Varfo-

lomeeva SR, Kliushkina EV. Non-Hodgkin's lym-
phoma of pharyngeal ring Pirogov-Valdeer. Vestnik 
otorinolarigologii. 2004;(4):54-5. Russian. 

2. Berezhnaya NM, Chekhun VF. Immunology of ma-
lignant growth. Kiev: Naukova Dumka; 2005. 79 p. 
Ukrainian. 

3. Gusev SA. Protesome inhibitor (Velcade) in the treat-
ment of non-Hodgkin's lymphoma. Ukr Zh gematologіi 
i transfuzіologіi. 2007;(3):5-10. Ukrainian. 

4. Kryachok IA, Titarenko IB. Cardiotoxicity during 
chemotherapy in elderly patients with non-Hodgkin 
lymphoma. Clin Oncologiya. 2014;13(1):69-75. 
Ukrainian. 

5. Palamarchuk VV. Rationale for implementation of 
targeted therapy in oncootolaryngology practice. 

Zhurnal vushnyh, nosovyh i gorlovyh hvorob. 
2007;(4):27-32. Ukrainian. 

6. Peresoda LA. Non-Hodgkin lymphoma in children – 
variability of debut. Pediatrics, Obstetrics and Gyne-
cology. 2011;73(3):84-6. Ukrainian. 

7. Sivkovych SO, Aleksyk AN. Features of small cell 
non-Hodgkin lymphoma treatment. Oncologiya. 
2007;9(3):241-4. 

8. Kharchenko VP, Sotnikov VM, Pan'shin GA, Dot-
senko PV, Ivashin AV, Smoliatsova IN, Nikolaeva 
EV. Chemoradiotherapy of generalized NHL. Med. 
radiologiia i radiatsionnaia bezopasnost'. 2008; 
(1):42-5. Russian. 

9. Holman P, Gorret D, Johnson U. Lymphoma and 
Hodgkin's disease. Translation from English. 
Moskow: Practice; 2007. 137 p. Russian. 

 
 

Надійшла до редакції 09.02.16. 

© А.М. Свєтлєйший, Р.А. Свєтлєйший, В.О. Синиця, С.В. Бєляєва, 2016 


