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Діагностика та лікування хворих на 
рак гортані на ранніх стадіях лишається 
актуальним питанням отоларингології вна-
слідок достатньо високої поширеності його 
як серед загальної онкопатології (від 1 до 
8%), так і серед новоутворень ЛОР-органів, 
зокрема (від 38 до 65%). Можливість прове-
дення хірургічного лікування ощадливими 
методами вимагає не тільки радикального 
видалення новоутворень гортані, але й су-
ворого дотримання законів абластики, крім 
того, актуальними в цих умовах постають 
питання місцевої та загальної реакції орга-
нізму онкохворого в післяопераційному 
періоді.     

 
Матеріали та методи 
До дослідження було залучено 69 

осіб: 20 хворих на Сr гортані до хірургічно-
го втручання; 12 пацієнтів через 1 міс після 
хірургічного втручання за стандартною ме-
тодикою; 15 хворих після хірургічного 
втручання з використанням ЕТА; 12 здоро-
вих донорів. 

Імунологічні дослідження були про-
ведені у відповідності з сучасними вимога-
ми оцінки імунного статусу різних груп 
хворих, в тому числі з онкологічними за-
хворюваннями [2, 8, 11], при цьому визна-
чали такі показники: стан базових парамет-
рів імунітету (кількість лейкоцитів загальна, 
Т- та В-лімфоцитів, великих гранулярних 
лімфоцитів (ВГЛ), концентрацію імуногло-
булінів різних класів); функціональну акти-
вність вроджених факторів (фагоцитів, при-
родних цитотоксичних клітин (ПЦК), акти-
вність міграції клітин крові); рівні онкомар-

керів у хворих на рак гортані в сироватці 
крові (CЕА, SCC); цитокіни (інтерлейкін 6, 
TNF-α). Концентрацію імуноглобулінів M, 
G, A в  сироватці крові визначали методом 
імуноферментного аналізу з використанням 
реактивів Вектор-Бест (РФ) та рідера 
LabLine (Австрія). Імуноглобуліни класу Е 
вивчали шляхом використання імунофер-
ментних наборів Хема-Медика (РФ). Вміст 
цитокінів – інтерлейкіну-6, фактору некрозу 
пухлини (ФНП-α) визначали з використан-
ням імуноферментного метода, для визна-
чення СЕА та SCC застосовували набори 
реактивів «CanAgEIA» (Швеція), для інтер-
лейкінів – ООО «Цитокін» (РФ). Як імуно-
ферментний аналізатор використано StatFax 
2100 (CША). Активність фагоцитозу дослі-
джували в латексному тесті з визначенням 
фагоцитарного показника (кількість фаго-
цитуючих клітин на 100 лейкоцитів) та фа-
гоцитарного індексу (кількість часточок 
латексу, що поглинуті однією фагоцитую-
чою клітиною). При цьому дотримувались 
рекомендацій І.П. Кайдашева [10]. Викори-
стовували калібровані часточки латекса 
розміром 1,1 мкм (Serva, Германія).  

В основу метода вивчення функціона-
льної активності ПЦК крові покладено ви-
значення маркерів деструкції клітин-
мішеней ефекторними клітинами крові, які 
здатні руйнувати ці мішені без попередньої 
сенсибілізації організму. Першим видом 
мішеней були ксеногенні ядровмісткі ерит-
роцити, які є метаболічно малоактивними 
клітинами-мішенями, їх руйнування визна-
чалось спектрофотометрично за виходом 
гемоглобіну, у відповідності до рекоменда-
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цій О.Ф. Мельникова та співавторів [15]. 
Умови реакції: час культивування 18 год в 
умовах термостату (37°С); співвідношення 
ефектор/мішень – 5:1; загальний об’єм су-
міші – 1,5 мл; стандартне середовище – зба-
гачений вітамінами безбарвний розчин Хе-
нкса, що містить 2% ЕТС (Serva) та  
40 мкг/мл гентаміцина. Використовували 
автоматичний аналізатор – спектрофото-
метр Stat Fax 2100 (США).  

Другим видом мішеней були клітини 
раку гортані людини – Hep-2 в суспензійній 
культурі. Умови проведення тестування були 
аналогічними, як мішені використовували  
ксеногенні еритроцити, інкубацію проводи-
ли в  середовищі 199 зі збагаченням, облік 
деструкції проводився з використанням віта-
льного барвника (трипановий синій) і мікро-
скопічної техніки. Для визначення міграції 
лейкоцитів крові використовували капіляр-
ний тест, як це рекомендовано Blank (1979). 
Клітини виділяли багаторазовим відстою-
ванням гепаринізованої крові з повертанням 
кожної порції плазми крові в первинно відіб-
рану кров, що дозволяє збільшити вихід лей-
коцитів крові в 2 рази [13]. Капіляри діамет-
ром 1,2 мм (Radіometer, Данія) заповнювали 
клітинною суспензією до дна із розтоплено-
го парафіну. Потім проводили центрифугу-
вання при 100g 5 хв., на кордоні осаду капі-
ляри обрізали та розташовували на дно кю-
вети, заповнювали середовищем 199 (Пан 
ЭКО,РФ) зі збагаченням незамінними аміно-
кислотами, глютаміном та антибіотиком 
(гентаміцин 40 мкг/мл), розташовували в  
стерильних чашках Петрі та проводили інку-
бацію при 370С протягом 15 год. По закін-
ченні кювети ставили в  фотозбільшувач та 
проекували зони міграції з капілярів на фо-
топапір, окреслюючи кінцеві краї міграції. 
Після цього вирізали з паперу зони міграції, 
зважували на торсійних вагах, що дозволяло 
об’єктивно виявити ефективність міграції 
клітин.  

Для ідентифікації клітинного складу 
крові використовували традиційний метод 
фарбування мазків крові за Романовським з 
використанням підрахунку різних груп клі-
тин в  світловому мікроскопі, використову-
ючи меланжерно-камерний метод [12]. Фе-
нотипічні характеристики лімфоцитів та 
моноцитів досліджували розетковим мето-

дом з використанням фіксованих монокло-
нальних антитіл проти CD3, 22, 14, як це 
рекомендовано Д.К. Новіковим [18].  

Статистична обробка даних проведена 
з використанням непараметричного крите-
рію «U» (Вілкоксона-Манна-Уітні) з пред-
ставленням середніх значень та меж мініма-
льних та максимальних коливань визначе-
них показників [7]. 

 
Результати досліджень  
та їх обговорення 
Під час дослідження встановлено, що 

кількість лейкоцитів в периферичній крові у 
хворих на рак гортані знижена (р<0,02) та 
суттєво не змінюється в найближчий період 
(1 міс) після хордектомії.  
 

 
Рис. 1. Вміст лейкоцитів в крові хворих на 

рак гортані до та після операції хордектомії з ви-
користанням ЕТА, без використання ЕТА та у 
здорових донорів.   

 

 

Вміст лімфоцитів та ВГЛ в перифери-
чній крові також не зазнавав суттєвих змін 
як після проведення операції за протоколом, 
так і з використанням ЕТА (рис. 2), однак в 
останньому випадку мала місце тенденція 
до відновлення кількості ВГЛ. 

Найбільш значні відхилення вмісту клі-
тин імунітету виявлено у хворих на рак гор-
тані з боку Т- та В-лімфоцитів,  відносна кіль-
кість яких була нижчою, ніж у здорових осіб 
(табл. 1). Кількість моноцитів в крові була в 
усіх групах достатньо варіабельною та укла-
далась в межі фізіологічної норми [12].  
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Рис. 2. Вміст лімфоцитів та ВГЛ до та після 

операції хордектомії з використанням ЕТА, без 
ЕТА та в  контрольній групі здорових донорів.  

 
 
В табл. 2 надано результати дослі-

дження одного з базових параметрів гумо-
рального імунітету – вміст імуноглобулінів 
різних класів. Було встановлено достовірну 
різницю в концентрації крупнодисеперсних 

білків IgM та IgA між групою контролю та 
хворими на рак гортані до операції. Через 1 
міс. після лікування рівень IgA наближався 
до показників здорових донорів тільки в 
групі з використанням електротермоадгезії. 
Рівень IgM лишався підвищеним в обох 
групах після операції, не дивлячись на те, 
що вектор змін окремих показників був в 
бік нормалізації значень. В інших класах 
імуноглобулінів (IgG, IgE) не виявлено сут-
тєвих відхилень від контролю та між група-
ми хворих на рак гортані. 

При визначенні активності ПЦК крові 
хворих на рак гортані та у практично здоро-
вих осіб було встановлено, що деструктивна 
активність даної групи клітин була знижена 
більше до клітин рака гортані Нер-2 в порі-
внянні з клітинами мішенями – еритроци-
тами курчат, які є метаболічно малоактив-
ними, що підтверджує отримані раніше дані 
щодо клітин-мішеней в діагностиці цитолі-
тичної активності ПЦК. Використання еле-
ктротермоадгезії нормалізувало активність 
ПЦК до обох видів клітин мішеней, тоді як 
після операції за стандартною методикою 
часткова нормалізація визначалась лише по  
відношенню до ксеногенних еритроцитів. 

 
 

 

Таблиця 1 
Вміст Т-та В-лімфоцитів, клітин моноцитарного ряду  

в крові хворих на рак гортані різних груп 

Групи 
Відносний вміст клітин, % 

Т-лімфоцити (CD3+) В лімфоцити (CD-22+) Моноцити (CD14+) 
Контроль 55,2 (42,0 – 61,0) 12,7 (10,0 – 17,0) 5,0 (4,0 – 7,0) 
Хворі до операції 23,5 (15,0 – 33,0)* 7,2 (3,0 – 15,0)* 7,1 (6,0 – 10,0) 
Операція з ЕТА 30,2 (20,0 – 38,0)* 15,5 (12,0 – 18,0) 6,5 (6,0 – 10,0) 
Операція за протоколом 29,2 (20,0 – 33,0)* 9,6 (5,0 – 12,0) 9,1 (5,0 – 11,0) 

 

Примітка: *- достовірність різниці показників хворих на рак гортані в порівнянні з контролем. В 
дужках указані межі коливання значень. 

 

Таблиця 2  
Вміст імуноглобулінів різних класів у сироватці крові  

хворих на рак гортані до та після операції в різних групах 

Групи 
Концентрація, г/л МЕ/мл 

IgM IgA IgG IgE 
Контроль 1,4 (0,5 – 2,0) 1,5 (1,0 – 2,6) 11,9 (8,0– 14,0) 33,3 (0 – 60,0) 
Хворі на рак гортані 3,8(1,2– 9,0)* 3,5 (2,0 – 6,0)* 12,8 (7,0 – 15,0) 23,5 (0 – 58,0) 
Операція з ЕТА 2,9 (2,0 – 4,0)* 2,2 (1,0 – 3,2) 9,5 (6,0 – 13,0) 45,6 (20,0 – 75,0) 
Операція за протоколом 3,4 (3,0 – 5,0)* 2,9 (2,0 – 4,0)* 10,6 (8,0 – 14,0) 39,2 (15,0 – 60,0) 

 

Примітка: *- достовірність різниці показників хворих на рак гортані в порівнянні з контролем. В 
дужках указані межі коливання значень 
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Таблиця 3 
Деструктивна активність ПЦК крові хворих на рак гортані при хірургічному лікуванні  

за стандартною методикою та з використанням електротермоадгезії 

Показник 
Групи 

контроль до операції після операції  
за протоколом 

після операції  
з ЕТА 

Hep-2 28,2 (18,0-33,0) 5,0 (0-12,0)** 10,2 (5,0-14,0)* 22,0 (16,0-27,0) 
ЕК 44,5 (19,0-49,0) 15,0 (12,0-17,0)* 18,4 (13,0-22,0)* 31,0 (20,0-40,0) 

 
Примітка: * - достовірність різниці показників хворих на рак гортані в порівнянні з контролем 

(р<0,05); ** - p<0,02. В дужках указані межі коливання значень  
 
 
Як відомо, фагоцитоз є основним фак-

тором вродженого імунітету, його достатні 
кількісна та якісна складові багато в чому 
визначають високий рівень протипухлинно-
го імунітету. Дослідження кількості фаго-
цитуючих клітин крові та їх усереднена 
активність в поглинанні інертного антипін-
ного матеріалу, яким є часточки латекса, 
надано в табл. 4. 

З представлених результатів можна 
зробити висновок, що активність фагоцито-
зу у хворих на Са гортані пригнічена як за 
фагоцитарним показником, так і за фагоци-
тарним індексом. Проведення хірургічного 
лікування хворих на Са гортані не сприяло 
активації фагоцитоза за обома показникам 
протягом 1 міс. після хірургічного втручан-
ня, тоді як використання ЕТА супроводжу-

валось достовірною активацією фагоцитоза 
протягом 1 міс. після операції. 

Однією із властивостей клітинних фак-
торів вродженого імунітету є здатність клітин 
до міграції, таксису. Інтенсивність міграції 
визначає ступінь функціонального стану клі-
тин. Було встановлено (рис. 4), що у хворих 
на рак гортані суттєво (в 4 рази, р<0,05) стра-
ждає міграційна здатність лейкоцитів у порі-
внянні з показниками здорових донорів. Після 
проведення хірургічного втручання та пода-
льшого лікування за стандартними методика-
ми не відмічалось відновлення цієї функції. 
При використанні ЕТА в хірургічному ліку-
вання хворих на Са гортані виявлено достові-
рну тенденцію до нормалізації рівня міграції 
(0,05<p<0,1), який, однак, не досягав  значень 
обстежених контрольної групи. 

 
Таблиця 4  

Фагоцитарна активність клітин крові різних груп обстежених 

Показник 
Групи 

контроль до операції після операції за протоколом після операції з ЕТА 
ФП 88,2 (78,0-93,0) 65,0 (50,0-72,0)* 60,2 (50,0-74,0)* 82,0 (66,0-87,0) 
ФІ 5,5 (4,0-6,0) 2,0 (1,0-3,7)** 2,4 (1,3-3,2)* 4,0 (2,0-7,0) 
  

Примітка: * - достовірність різниці показників хворих на рак гортані в порівнянні з контролем 
(р<0,05); ** - p<0,02. В дужках указані межі коливання значень 

 
Таблиця 5 

Концентрації цитокінів у сироватці крові осіб різних груп 

Показники Групи 
контроль до операції після операції за протоколом після операції з ЕТА 

ІЛ-6, пг/мл 3,2 (2,0-6,0) 25,0 (5,0-42,0)* 20,2 (50,0-74,0)* 8,0 (6,0-10,0)* 
ФНП-α, мкг/мл 15,5 (10,0-20,0) 62,0 (19,0-87,0)** 32,0 (13,0-52,0)* 24,0 (12,0-37,0) 

  

 
Примітка: * - достовірність різниці показників хворих на рак гортані в порівнянні з контролем 

(р<0,05); ** - p<0,02. В дужках указані межі коливання значень 
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Рис. 4. Міграційна здатність лейкоцитів у 
хворих на рак гортані до та після операції, а також 
у осіб контрольної групи. 

 

В даний час в діагностиці станів імун-
ної системи у хворих та практично здорових 
осіб широко використовується визначення 
цитокінів, інших регуляторних пептидів, а в 
онкології – при визначенні донорів та ви-
значенні маркерів онкологічного процесу. 
Нами проведено визначення прозапальних 
цитокінів ІЛ-6, ФНП-α, з онкомаркерів були 
визначені канцерембріональний антіген 
(СЕА) та маркер плоскоклітинного раку 
людини SCC. З наведених в табл. 5 даних 
випливає, що, як ІЛ-6, так і фактор некрозу 
пухлини-альфа у хворих до операції були 
підвищені (р<0,05) в порівнянні зі здорови-
ми донорами. Проведення операції хордек-
томії за стандартною методикою суттєво не 
змінювало вміст цих цитокінів. Викорис-
тання термоадгезії під час операції супро-
воджувалось достовірною тенденцією 
(0,05<p<0,1) до зниження рівня цих цитокі-
нів. 

 
Таблиця 6  

Вміст онкомаркерів в сироватці крові обстежених контрольної групи,  
хворих на рак гортані до операції та в післяопераційному періоді 

Групи 
CEA, мкг/л SCC, мкг/л 

середнє значення межі коливань середнє значення межі коливань 
Контроль 12,2 0-18,5 1,7 0-2,0 
Хворі до операції 56,2* 1,6-70,5 6,8* 3-12,0 
Операція за протоколом 27,7 * 0-44,0 2,8 0-4,5 
ЕТА 21,7* 0-39,5 1,7 0-2,7 

 

Примітка: * - достовірність різниці показників хворих на рак гортані в порівнянні з контролем 
(р<0,05). 

 

 
 
Рівень маркера плоскоклітинного рака 

SCC інтенсивно знижувався при обох видах 
хірургічного втручання і, особливо, – при 
використанні ЕТА. 

Висновки  
У хворих на рак гортані відмічається 

підвищення рівня IgA (3,5г/л), який в після-
операційному періоді в групі хворих, проо-
перованих за стандартною методикою, за-
лишався підвищеним (2,9 г/л). Рівень IgA 
наближався до показників здорових донорів 
тільки в групі з використанням електротер-
моадгезії (2,2 г/л). Рівень IgM лишався під-
вищеним в обох групах після операції (10,6 

г/л при використанні стандартної методики 
та 9,5г/л – при використанні ЕТА). 

Використання електротермоадгезії 
сприяло нормалізації активності ПЦК до 
клітин мішеней Нер 2 та ЕК (31,0 та 15,0, 
відповідно), тоді як після операції за стан-
дартною методикою часткова нормалізація 
визначалась лише по  відношенню до ксе-
ногенних еритроцитів (10,2 – до Нер-2 та 
18,4 – до ЕК). 

Проведення хірургічного лікування 
хворих на рак гортані за стандартною мето-
дикою не сприяло активації фагоцитоза за 
обома показникам протягом 1 міс. після 
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операції (ФП – 60,2; ФІ – 2,4), тоді як вико-
ристання ЕТА супроводжувалось достовір-
ною активацією фагоцитарної активності 
лейкоцитів (ФП – 82,0; ФІ – 4,0) в порів-
нянні з контрольною групою (ФП – 88,2; ФІ 
– 5,5; р<0,05).    

У хворих на рак гортані суттєво (в 4 
рази) страждає міграційна здатність лейко-
цитів у порівнянні зі здоровими донорами. 
Після проведення хірургічного втручання за 
стандартними методиками не відмічалось 
відновлення цієї функції. При використанні 
ЕТА в хірургічному лікуванні хворих на Са 
гортані активність міграції лейкоцитів крові 
хоча і не  досягала рівня значень в контро-
льній групі, проте продемонструвала суттє-
ву тенденцію до нормалізації. 

ІЛ-6 і фактор некрозу пухлини у хво-
рих до операції були підвищені (ІЛ-6 – 25,0; 
ФНП – 62,0; р<0,05) в порівнянні зі здоро-
вими донорами. Хордектомія за стандарт-
ною методикою суттєво не змінювала рі-
вень цих цитокінів. Використання ЕТА під 

час операції супроводжувалось достовірною 
тенденцією до їх зниження (ІЛ-6 – 8,0; ФНП 
– 24,0; 0,05<p<0,1). 

Рівень СЕА та маркера плоскоклітин-
ного рака SCC інтенсивно знижувались при 
обох видах втручання, особливо, при вико-
ристанні ЕТА (р<0,05).  

Використання ЕТА при хірургічних 
втручаннях у хворих на рак гортані призво-
дить до більш швидкого відновлення функ-
ціональної активності факторів вродженого 
імунітету (ФП, ФІ, ПЦК), сприяє нормалі-
зації показників гуморального захисту (IgA) 
та цитокінів.  

На основі цих фактів можна зробити 
висновок, що методика ЕТА менш травма-
тична по відношенню до тканин, ніж опера-
ція, проведена за стандартною методикою, 
та сприяє більш швидкому та повному від-
новленню визначених показників імуноло-
гічної реактивності та реабілітації організму 
онкохворого в найближчому післяоперацій-
ному періоді.  
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА СОСТОЯНИЕ МЕСТНОЙ  
РЕАКТИВНОСТИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ ГОЛОСНИКОВОИ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

Абызов Р.А., Онищенко Ю.И., Мельников А.Ф. (Киев) 

А н н о т а ц и я  

Актуальность: злокачественные опухоли гортани составляют около 60% всех ЛОР-онкологических заболеваний, и, 
к сожалению, отмечается тенденция к росту их количества не только в Украине, но и в мире. Диагностика опухоли на ранних 
стадиях позволяет использовать органосохраняющие оперативные вмешательства. Состояние местного и общего иммунитета 
после экономных оперативных вмешательств является важным вопросом в течение послеоперационного периода и после-
дующей реабилитации больных.  

Целью исследования является оптимизация хирургического лечения больных раком гортани срединной локализации 
при выполнении хордектомии с использованием электротермоадгезии (ЭТА), изучение состояния местного, общего иммуни-
тета и абластичности вмешательства. 

Объектом исследования является рак гортани срединной (голосниковой) локализации. 
Использованные методы: иммуноферментный анализ с соответствующими наборами реактивов, спектрофотомет-

рический метод, латексный тест, метод окраски мазков крови по Романовскому с использованием подсчета различных групп 
клеток в световом микроскопе, розеточный метод с использованием фиксированных моноклональных антител, статистиче-
ская обработка данных с использованием параметрического критерия «U» (Вилкоксона-Манна-Уитни). 

Результаты исследования и обсуждение: У больных раком гортани отмечается повышение уровня IgA (3,5 г/л), кото-
рый в послеоперационном периоде в группе больных, прооперированных по стандартной методике, остается повышенным (2,9 
г/л). Уровень IgA приближался к показателям здоровых доноров только в группе с использованием электротермоадгезии (2,2 
г/л). Уровень IgM оставался повышенным в обеих группах после операции (10,6 г/л при использовании стандартной методики и 
9,5 г/л – при использовании ЭТА). Использование метода электротермоадгезии способствовало нормализации активности ПЦК 
по отношению к клеткам мишеней Нер 2 и ЭК (31,0 и 15,0, соответственно), тогда как после операции по стандартной методике 
частичная нормализация функциональной активности ПЦК определялась только по отношению к ксеногенным эритроцитам 
(10,2 в Нер-2 и 18,4 – к ЭК). Проведение хирургического лечения больных раком гортани по стандартной методике не способст-
вовало активации фагоцитоза по обоим показателям в течение 1 мес. после хирургического вмешательства (ФП – 60,2; ФИ – 
2,4), тогда как использование ЭТА сопровождалось достоверной активацией фагоцитарной активности лейкоцитов (ФП – 82,0; 
ФИ – 4,0) по сравнению с контрольной группой (ФП – 88,2; ФИ – 5,5; р <0,05). У больных раком гортани существенно (в 4 раза) 
страдает миграционная способность лейкоцитов по сравнению со здоровыми донорами. После проведения хирургического 
вмешательства по стандартным методикам не отмечалось восстановления этой функции. При использовании ЭТА в хирургиче-
ском лечении больных Са гортани активность миграции лейкоцитов крови хотя и не достигала уровня значений в контрольной 
группе, однако продемонстрировала существенную тенденцию к нормализации. ИЛ-6 и фактор некроза опухоли у больных до 
операции были повышены (ИЛ-6 – 25,0 пг/мл, ФНО – 62,0 мкг/мл; р<0,05) по сравнению со здоровыми донорами. Хордектомия 
по стандартной методике существенно не меняла уровень этих цитокинов. Использование ЭТА во время операции сопровожда-
лось достоверной тенденцией (ИЛ-6 – 8,0 пг/мл, ФНО – 24,0 мкг/мл; 0,05<p<0,1) к снижению. Уровень СЕА и маркера плоско-
клеточного рака SCC интенсивно снижались при обоих видах вмешательства, особенно при использовании ЭТА (р<0,05). Ис-
пользование ЭТА при хирургических вмешательствах у больных раком гортани приводит к более быстрому восстановлению 
функциональной активности факторов врожденного иммунитета (ФП, ФИ, ПЦК), способствует нормализации показателей 
гуморального защиты (IgA) и цитокинов.  

Выводы: На основе этих фактов можно сделать вывод, что методика ЭТА менее травматична по отношению к тканям, 
чем операция по стандартной методике, и способствует более быстрому и полному восстановлению определенных показателей 
иммунологической реактивности и реабилитации организма онкобольного в ближайшем послеоперационном периоде. 

Ключевые слова: электротермоадгезия, рак гортани, общий и местный иммунитет, абластичность. 
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Actuality: we were interested the immune status of patients who received surgical treatment in the amount of hordectomy by 
different techniques: the standard surgical intervention and use electrothermoadhesion.  

The aim of our study was to examine the state of local and general immunity, ablastics of hordektomy using 
electrothermoadhesion in case of larynx cancer middle-localization І-II st.  

Methods: ELISA with corresponding sets of reagents spektrophotometry method, latex test, staining of blood smears by 
Romanovsky and counting of different groups of cells in the light microscope, rosette method using fixed monoclonal antibodies, 
statistical processing conducted using parametric criteria «U» (Wilcoxon-Mann-Whitney). 

Results: Our studies confirm that patients with cancer of the larynx existing deviations content in blood serum tumor markers 
CEA, SSS, IgA, CIC and proinflammatory cytokines affected the activity of innate immunity factors compared to almost healthy 
donors. During chordectomy protocol for standard cell renewal to migration, changes in activity relative to 2 types of targets, CIC 
content in blood serum were significantly lower than during electrothermoadhesion. 

It’s use does not suppress antitumor immunity performance but also helps the organism in i immunorehabilitation of cancer 
patients in the immediate postoperative period. 

Keywords: electrothermoadhesion, laryngeal cancer, local immunity, ablastic.  


