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Згідно концепції розвитку охорони здоров'я країн СНД злоякісні 

захворювання відносяться до групи найбільш соціально значущих хвороб, що в 

значній мірі визначають якість трудового потенціалу суспільства. 

Злоякісні пухлини голови і шиї займають 6 місце по поширеності у 

всьому світі. За останні роки відмічається неухильна тенденція до збільшення 

кількості хворих на рак гортані. Так, за даними Parkin (Global Cancer Statistic, 

1999р.), щорічно в Європі виявляється 70 000 пацієнтів з новоутвореннями 

голови та шиї. У світі ця цифра сягає 500 000, зі смертельним результатом –  це 

200 000 чоловік на рік. [13]. Найбільш висока захворюваність раком гортані 

визначається в Польщі, Таїланді і Огайо (штат в США). У Західній Європі до 

несприятливих країн відносять Францію, Іспанію і Італію. До цього 

захворювання схильні в основному чоловіки в співвідношенні 1:10, за винятком 

Шотландії, де це співвідношення складає 1:2. До країн з низькою 

захворюваністю (менше 2 на 100 000 населення) відносяться Норвегія, Швеція, 

Японія [18]. Гортань і гортаноглотка по частоті захворюваності є основними 

локалізаціями серед органів голови і шиї, а рак гортані вийшов на 5-е місце в 

Росії. Тільки за період з 1985 по 1991 р. число хворих з вперше встановленим 

злоякісним новоутворенням гортані виросло на 15,5% і досягло 5,5 на 100 000 

чоловік населення. У 2000 р. число знов хворих раком гортані склало вже 7,8 на 

100 000 населення Російської Федерації, з яких 65,8% хворих були в 

працездатному віці [26]. У США в 2000 р. було зафіксовано більше 12 000 знов 

виявлених випадків раку гортані. У Великобританії рак гортані складає майже 

1% всіх злоякісних пухлин у чоловіків або 4 на 100 000 населення. В Україні 



щорічно виявляють приблизно 7 000 випадків пухлинних уражень ЛОР органів 

і це становить близько 7,8% всіх вперше діагностованих злоякісних 

новоутворень. Серед злоякісних пухлин верхніх дихальних шляхів ці 

новоутворення зустрічається найбільш часто (65 – 70%). Ріст захворюваності 

відмічається і у Полтавській області. Так, за період 2001 – 2005рр. Цей 

показник збільшився від 5,1 до 6,6 на 100 тис. населення, а кількість виявлених 

занедбаних випадків за цей період зросла на 4%. Серед етіологічних чинників, 

що приводять до розвитку злоякісних новоутворень гортані, виділяють куріння 

тютюну, вживання алкоголю. Підтвердження цьому знайшлося в дослідженнях, 

присвячених вивченню поведінки пухлинного гена – супресора р53. Так, серед 

хворих раком гортані була виявлена його мутація у 42%. При цьому у тих, що 

п’ють і палять мутація цього гена наголошувалася у 58%, в групі тих, що 

палять, але що не п’ють відсоток склав вже 33%, а у тих, хто не палив і не 

вживав алкоголю всього 17%. Більш того, аналіз показав, що мутація р53 у тих, 

що не палять і таких, що не вживають алкоголь відбувалася в ділянці ДНК, 

характернішій для ендогенних мутацій. Певну роль у виникненні пухлинного 

процесу грають також чинники живлення, радіація, PVI (papilloma virus 

infection). Серед злоякісних новоутворень гортані найчастіше (95%) 

розвивається плоскоклітинний рак [19]. Загальною проблемою такої 

захворюваності та занедбаності є проблема своєчасної діагностики об`ємних 

уражень голови та шиї. Для визначення поширеності пухлинного процесу 

необхідно враховувати анатомічну особливість будови органу. Підрозділ 

гортані на 3 відділи обумовлений анатомічними відмінностями слизистої 

оболонки і підслизового шару, крово- і лімфообігу та іншими особливостями. 

Ці чинники значною мірою визначають і відмінності клінічного перебігу 

злоякісних пухлин надскладочного відділу гортані, голосових складок і 

подскладочного відділу. З цих анатомічних структур найчастіше вражається 

надскладочный відділ гортані 50 – 70%, ураження складочного відділу 

визначається в 30 – 40% випадків, і в подскладочном відділі процес 

розвивається у 3 – 5% хворих. Найбільш злоякісний перебіг захворювання 



визначається при пухлинному ураженні вестибулярного відділу, при цьому 

частота розвитку метастазів складає від 40 до 60%. Найбільш сприятливий 

прогноз перебігу захворювання при ураженні складочного відділу, де частота 

метастазування складає від 5 до 12%.  

Приблизно такі ж показники мають місце і при ураженні подскладочного 

відділу гортані. Вибір адекватного методу лікування хворих раком гортані 

визначається цілим комплексом чинників, що включають локалізацію пухлини, 

її поширеність, форму зростання, ступінь злоякісності. Найважливішим 

дослідженням є виконання біопсії і гістологічне визначення типу пухлинної 

тканини. Використання фіброларингоскопії і комп'ютерної томографії показали 

їх високу вирішуючу можливість в діагностиці уражень навкологортанних 

просторів і хрящів гортані. Зокрема, при уражень цих структур в комплекс 

лікувальних заходів обов'язково повинно бути включено хірургічне втручання 

[13]. Вирішення своєчасної проблеми діагностики та лікування об`ємних 

уражень гортані, за думанням різних дослідників, пов`язано з пошуком 

перспективних шляхів використання різних хімічних та фізичних засобів, які 

підвищують радіочутливість пухлини (різні режими фракціонування дози та 

видів випромінювання, гіпертермія, лазерне випромінювання, а також 

застосування цитостатиків в неоад’ювантному та хіміопроменевому режимах). 

Використання радіомодифікуючих факторів при раці гортані має особливе 

значення внаслідок високої соціальної значущості органу.  

По образному виразу професора Д.І. Зімонта, через всю історію розвитку 

методів терапії раку гортані «червоною ниткою проходить прагнення 

примирити між собою положення, що важко: необхідність радикальної операції 

і можливість збереження цього органу» [4]. Не зупиняючись на історії, яка по 

суті почалася тільки з моменту винаходу в 1854р. непрямої ларингоскопії, 

хотілося б підкреслити, що саме прагнення зберегти гортань зі всіма її 

функціями при радикальному лікуванні раку зумовило розвиток 

органзберігаючого лікування місцево-поширеного раку гортані, зокрема 

Т3N0М0. Сучасна терапевтична тактика при раку гортані Т3N0М0 має на увазі 



проведення хіміопроменевого лікування. Хіміотерапія, яка раніше 

застосовувалася тільки як метод лікування хворих з поширеними пухлинами, 

що мають рецидиви і метастази, при неоперабельних або нерадикально 

видалених пухлинах в даний час використовується як неоад’ювантна терапія з 

метою зменшення об'єму хірургічного втручання чи ж в поєднанні з 

променевою терапією для проведення органзберігаючого лікування. Таким 

чином, у значного числа хворих зберігається гортань і значно підвищується 

якість життя [12]. Променева терапія при певних локалізаціях і стадіях 

захворювання є альтернативою оперативному втручанню. 

Проведені дослідження за оцінкою ефективності різних методів лікування 

променевого, хірургічного і комплексного [21,4,7], показало, що при раці 

надскладочного відділу гортані і поширеності пухлинного процесу T1N0M0 слід 

віддавати перевагу променевої терапії, де високий відсоток лікування (95%) і 

при цьому зберігаються всі функції гортані. При поширеності пухлини T2N0M0 

даній локалізації показано виконання хірургічного втручання (органзберігаючої 

операції), оскільки більшість рецидивів захворювання (до 80%) після 

променевого лікування пов'язана з поразкою цих структур гортані. 

При раці гортані з ураженням складочного відділу і в стадії T1N0M0 

лікування, як правило, починається з променевої терапії. Враховуючи, що 

виліковність при цьому способі складає 75 – 78%, необхідно оцінювати 

результати лікування на дозі 40Гр і у разі регресу пухлини менше 70% можливо 

виконання операції в об'ємі хордектомії. При поширеності пухлини на передню 

комісуру або другу голосову складку показано виконання операції в об'ємі 

резекції гортані, оскільки віддалені результати в цьому випадку вищі, ніж при 

променевому лікуванні. Застосування хіміотерапії не покращує результати 

лікування раку гортані в стадії T1-2N0M0.  

При лікуванні месцеворозповсюдженого раку гортані в стадії T3N0M0 - 

T4N0M0 використання комбінованого методу лікування з різною послідовністю 

виконання променевого і хірургічного компонентів одержали найбільше 

визнання, оскільки дозволяють добитися 5-річної виживаності у 70 – 73% 



хворих. Проте при цьому традиційно виконується ларингектомія, яка приводить 

до інвалідизації хворого. Заслуговує уваги застосування нових методик 

променевої терапії, таких як мультифракціювання дози та використання 

радіомодифікуючих агентів. При порівнянні з традиційним опромінюванням 

(по 2Гр 5 разу на тиждень), цей метод (по 1,1Гр 2 рази на день з інтервалом в 4 

ч 5 разів на тиждень) показав свою перевагу в зниженні частоти рецидивів і 

зменшенні числа променевих епітеліїтів. Використання хіміопроменевої терапії 

із застосуванням препаратів платини, 5-ФЕ і блеомицетина дозволяє добитися 

3-річного лікування у 71% хворих і при цьому вдається зберегти гортань. 

 Кажучи про сучасні методи лікування раку гортані, не можна не 

зупинитися на застосуванні хірургічного лазера. За даними авторів, що 

використовують хірургічний лазер для лікування злоякісних новоутворень 

гортані, ця методика має приблизно такі ж онкологічні і функціональні 

показники, що і променевий, і хірургічний метод [18]. При цьому в порівнянні з 

традиційною хірургією операція проходить швидше. Завдяки тому, що 

втручання проводиться із застосуванням прямої опорної ларингоскопії, немає 

необхідності в зовнішніх розрізах шкіри і хряща. Під час видалення пухлини 

фізичні характеристики лазера забезпечують коагуляцію судин, зменшуючи 

кровотечу і підвищуючи ступінь абластики. В порівнянні з телегаматерапією 

(ТГГ) лікування проходить значно швидше, при цьому практично відсутні 

ускладнення з боку здорових тканин, такі як променевий епітеліїт, загальне 

зниження імунітету і т.д. Проте в порівнянні з традиційними методами 

застосування хірургічного лазера значно дорожче із-за високої ціни самої 

лазерної установки і її обслуговування, а відсутність широкого доступу до 

структур гортані, як при тиреотомії, не дозволяє провести пластику дефекту, 

що утворився після видалення пухлини. 

Підсумовуючи всі органзберігаючі методики лікування поширеного раку 

гортані, слід зазначити, що вони дозволяють зберегти гортань у 67,7% хворих 

[4]. Приблизно такі ж результати лікування отримані і у зарубіжних фахівців. 



В даний час розроблено і широко використовується велика кількість 

різних органозберігаючих операцій (ОЗО), які дозволяють зберегти функції 

гортані і тим самим виключити інвалідизацію хворого. Розширення показань до 

органозберігаючих операцій відбулося за рахунок хворих з поширеністю 

процесу T3N0M0 при певних варіантах локалізацій і розповсюдження пухлинної 

поразки, а також за рахунок пацієнтів, у яких виявлений рецидив пухлини після 

променевого лікування обмеженого раку. У зв'язку з цим з'явилася можливість 

радикального видалення пухлини з одного боку – з іншою збереженням 

максимально можливого функціонального резерву гортані [10]. 

Так, за даними А.В. Вакера [10] з ціллю покращення результатів 

лікування хворих на пухлини гортаноглотки використовувалась неоад’ювантна 

хіміотерапія. Розповсюдженість процесу відповідала T2N0-1, T3N1-2, T4N1-2. 

Схема лікування включала три курси поліхіміотерапії з подальшою 

променевою терапією в звичайному режимі до СОД 70Гр. Курси 

поліхіміотерапії проводилися з 2-3-тижневим інтервалом. Курс включав: 1-й 

день: цисплатин 80 мг/м2, 2 – 6 доба: 5-FU в дозі 750 мг/м2 у вигляді 24-

годинної інфузії. У результаті лікування у 41,9% пацієнтів пухлини 

зменшилися до 50%, а у 58,1% - трохи. Подальша променева терапія в повній 

дозі була успішною тільки у 3 чоловік, живі від 1 до 3 років. У решти хворих 

зростання пухлин через 2 – 6 міс. поновилося. Три курси неоад’ювантної 

хіміотерапії були проведені 71 пацієнту, після чого пухлини клінічно не 

визначалися у 52,1% хворих, на 70 – 80% зменшилися у 21,1% і у 13,6% 

регресували до 50 – 60%. У більшості хворих первинний осередок 

зменшувалося дещо більше, ніж метастази. 

Після променевої терапії відсутність пухлини констатована переважно у 

тих пацієнтів, у яких вони не визначалися вже після хіміотерапії. Не дивлячись 

на це, протягом подальших декількох місяців у більшості хворих зростання 

новоутворень поновилося. Результати лікування залежать від поширеності 

процесу, розміру метастазів і ін. Отже, неоад’ювантна хіміотерапія у хворих 

поширеними пухлинами гортаноглотки покращує результати в порівнянні з 



променевою терапією і збільшує можливості органзберігаючого і 

комбінованого лікування. 

Однак, успіхи радіобіології дозволили виявити найбільш перспективні 

шляхи розширення терапевтичних можливостей променевої терапії. Вельми 

перспективним представляється продовження досліджень з проблем 

селективного управління радіочутливістю тканин за допомогою різних 

радіомодифікуючих агентів: гіпер- і гіпотермії, електроно-акцепторних 

з’єднань, протипухлинних лікарських препаратів, радіопротекторів 

(короткочасної газової гіпоксії) і ін., що проводяться в РОНЦ ім. Н.Н. Блохіна і 

МРНЦ ім. П.А. Герцена і МРНИ РФ, НДІ онкології і медичної радіології ім. 

Н.Н. Александрова МЗ Республіки Білорусь і ін. Використання 

радіомодифікуючих чинників при раці гортані має особливе значення внаслідок 

високої соціальної значущості органу. Проте, органзберігаючий метод 

лікування при хірургічному втручанні можливий на ранніх стадіях даного 

захворювання. У разі місцевопоширеного процесу тільки застосування 

променевої терапії дозволяє у значної частини хворих зберегти функцію органу 

[21]. 

У Російській АМН за останні роки накопичений значний досвід 

консервативного, комбінованого і комплексного методів лікування хворих 

раком гортані. Тактика лікування хворих з первинними пухлинами гортані в 

основному зводилася до планування двоетапного опромінювання (спліт-курси). 

Двотижнева перерва в променевій терапії проводилася на дозі 32 – 40Гр в 

залежності від способу фракціонування дози. Після закінчення перерви 

здійснювалася етапна візуальна оцінка реакції пухлини на опромінювання. У 

разі повної і вираженої регресії пухлини (>75%) курс променевої терапії тривав 

до радикальної дози близько 54 – 70Гр. У всіх інших випадках пацієнтам 

пропонувалося оперативне втручання, тобто йшлося про комбіноване лікування 

[11]. Також і ГУ ім. Н.Н. Блохіна РАМН (Москва) за основний метод лікування 

раку гортаноглотки III – IV стадії бере комбінований. На першому етапі 

виконується розширена ларингектомія з резекцією гортаноглотки. Операції 



приводять до значного функціонального дискомфорту хворих і погіршенню 

якості їх життя. Ними проведено порівняльний аналіз променевого, 

хіміопроменевого і комбінованого методів лікування 163 хворих раком 

гортаноглотки. Всі хворі мали місцеворозповсюджені пухлини. І за їх 

дослідженням, проведення променевої терапії в комбінації з хіміотерапією і 

оперативним лікуванням дозволило поліпшити ефективність лікування в 

порівнянні з радіотерапією в самостійному варіанті. Дослідження показало 

практично рівну ефективність хіміопроменевої терапії і комбінованого 

лікування. Застосування консервативного методу лікування хворих на 

місцеворозповсюджені раки гортаноглотки сприяло поліпшенню якості життя 

пацієнтів [4]. 

Але ж, сучасний підхід до лікування хворих з розповсюдженими формами 

раку гортані припускає не тільки досягнення надійного онкологічного 

результату, але і якісну функціональну peaбілітацію пацієнтів. Рішення цієї 

проблеми йде в різних напрямках. Одним з їх є розробка методу відновлення 

функції і структури органів, які підлягали резекції. У хворих з поширеним 

раком гортані використовувалися розроблені і вдосконалені варіанти 

сагітальної резекції гортані з одномоментною пластикою гортані не вільним 

м’язово – кістковим клаптем і субтотальної резекції гортані з кріохіоідопексією, 

які дозволяють значно поліпшити функціональні результати лікування, 

зберігши при цьому онкологічну надійність виконуваних втручань. 

У рамках даного підходу здійснювалося використання нових пластичних 

матеріалів. Комплекс післяопераційних заходів, що включає логопедичні 

заняття, дозволивши добитися відновлення якісної голосової функції. З цією 

метою розпочата робота по розробці тканинних еквівалентів для реконструкції 

органів і тканин у онкологічних хворих. Тканинні еквіваленти можуть 

застосовуватися для відновлення як ураженої структури, так і втраченої 

функції. У першому випадку конструкція, що розробляється, володіє 

тривимірною структурою і гістотипічною подібністю. У іншому випадку як 

трансплантат може бути вибраний клітинний трансплантат, здатний тимчасово 



замістити уражений орган або тканину функціонально. Реалізується 

біоінженерний напрям в рішенні цієї проблеми. Реконструкція органів 

онкологічних хворих здійснюється з відновленням всіх елементів органу, що 

становлять, включаючи кістково-хрящовий кістяк, м'язову кулю, епітеліальне 

вистилання, а також функціонально достатній об'єм і форму органу. 

Використання даного методу дозволяє відновити безперервність дихальних 

шляхів. Поставлене завдання розв'язується тим, що реконструкцію гортані 

здійснюють із застосуванням аутопластичного матеріалу з рукоятки грудини та 

кивального м'язу. Особливість даного способу полягає в тому, що відновлення 

всіх елементів органу, що становлять, здійснюють за допомогою комбінованого 

пластинчастого імплантату [23]. Проведені дослідження, що охоплюють 

вивчення фундаментальних механізмів репарації тканин і практичні аспекти 

застосування тканинних клітинних трансплантатів дозволяють серйозно 

просунутися у області відновлення втрачених тканинних структур і функцій. 

Використання в медичній практиці даного методу дозволяє здійснювати 

реконструкцію верхніх дихальних шляхів після резекцій, викликаних 

онкозахворюваннями. Даний спосіб дозволяє досягти відновлення 

функціонально достатнього об'єму і форми органу, зокрема, всіх елементів, що 

становлять, включаючи кістково-хрящовий остов, епітеліальне вистилання, а 

також дозволяє відновити безперервність, слизисту оболонку дихальних 

шляхів, а також голосову функцію після резекції гортані [14,7]. Сьогодні 

більшість дослідників ідуть напрямком вдосконалення і розробки методів 

органзберігаючого хірургічного лікування місцево-поширеного раку гортані, 

що включає і етап реабілітації. Необхідно відмітити, що для забезпечення 

радикальності хірургічного лікування при місцево-поширеному раку гортані 

доводитися видаляти великі фрагменти органу. У результаті подальшого 

рубцювання, що виникає у 17-35% хворих, розвивається стеноз гортані з 

необхідністю постійного канюленосійства, що позбавляє сенсу саму 

органзберігаючу операцію (В.О. Ольшанській, 1986; А.В. Бистренін, 2000). Так, 

В.С. Алферов (2000), аналізуючи результати органозберігаючих операцій на 



гортані, наводити наступні дані: голосова функція відновлена у 89% хворих, 

дихальна – у 85%, захисна – лише у 77% пацієнтів. Проте 23% хворих після 

резекції гортані залишились канюленосіями, що, безумовно, знижує якість 

життя. Для усунення післяопераційних стенозів гортані запропоновані різні 

види пластичних операцій, методи дилятаційної терапії з використанням різних 

протезів (А.І. Циганов, Л.А. Бухман, 1976; С.М. Соколенко і соавт., 1991; Г.М. 

Пеньковській, 1999; П.Г. Бітюцкий і соавт., 1999; В.С. Ушаков і соавт., 2001; 

Patel T.B. et al., 1989) [5,8].  

Голосова реабілітація хворих після повного видалення гортані - це 

складний комплексний процес створення нового фонаційного компенсаторного 

органу і перебудови умовно-рефлекторних зв'язків в центральній нервовій 

системі при підлягаючому зберіганню апараті артикуляції. Мовне спілкування 

може бути відновлено за допомогою утворення стравохідного голосу. Для 

появи псевдоголосу необхідне формування нової фізіологічної освіти в 

стравоході – псевдоголосової щілини на рівні 5-6 шийних хребців. Наявність 

безканюльної трахеостоми, забезпечуючи адекватне дихання, значно покращує 

можливості для проведення логовосстановлюючих зайняти (Патент РФ № 

2202383 «Спосіб відновлення звучної мови у хворих після повного видалення 

гортані з безканюльною трахеостомою») [9]. Відновлення голосової функції 

після повного видалення гортані наголошується в 91% випадків в терміни від 2 

тижнів до 2 місяців, причому 68% пацієнтів оволоділи стравохідною мовою в 

повному об'ємі на 3 бали. Не дивлячись на  інвалідність, більшість хворих 

зберегли трудову активність або продовжують працювати в тих самих умовах. 

Голосоутворююча функція гортані після резекції гортані відновлюється за 

рахунок компенсації частини органу, що залишилася. Нами розроблений спосіб 

відновлення звучної мови після резекції гортані з ендопротезуванням пористим 

нікелідом титану (Патент РФ № 2185862). Ефективність відновлення голосу 

після резекції гортані склала 93% [9].  

За наслідками дослідження якості життя за міжнародною програмою 

EORTC виявлено, що відновлення звучної мови після резекції і повного 



видалення гортані є основним засобом, за допомогою якого досягається 

соціальна адаптація і трудова реабілітація даної категорії хворих. Так, після 

проведення реабілітаційних заходів до трудової діяльності приступили 67,7% 

пацієнтів після повного видалення гортані і 78,2% після резекцій гортані.  

Залишаються дискутабельними і вимагають рішення деякі аспекти даної 

проблеми: вибір матеріалу для протезування видалених фрагментів гортані, 

терміни функціонування імплантату, особливості його взаємодії з 

навколишніми тканинами і т.д. Для профілактики післяопераційного стенозу 

гортані вченими м. Томськ застосовується оригінальної конструкції 

ендопротеза з пористого нікеліду титану (Патент РФ №2160564), розроблений в 

співдружності з вченими НДІ медичних матеріалів і імплантатів з пам’яттю 

форми [5,20]. Ендопротез є зігнутим під кутом 80g пластини з пористого 

нікеліду титану завтовшки 0,3 – 1мм, з величиною пори від 100 до 400мкм. 

Розмір імплантату моделюється під час операції звичайними ножицями в 

залежності від дефекту. Імплантат здатний депонувати в порах лікарські 

речовини, зокрема цитостатики і впливати тривалий час на навколишні 

тканини, у зв'язку з чим імплантат перед установкою витримують 30хв. у 

розчині антибіотика [18]. Але, все ж таки, зі всього цього видно, послідовних 

методів на сьогодні не оснує. Однак, органзберігаючий метод лікування при 

хірургічному втручанні можливий на ранніх стадіях захворювання. У випадку 

месцеворозповсюдженого процесу використання тільки променевої терапії дає 

змогу значній частині хворих зберегти функцію органу. Тому виникає 

необхідність в проведенні даного дослідження, що, на наш погляд, підвищить 

ефективність лікування даної патології, дозволити своєчасно та на виявити 

злоякісний процес на більш ранніх стадіях. Застосування сучасних 

можливостей нових методів променевої діагностики дозволити також 

оптимізувати методи планування променевої терапії. Все це дозволяє 

сподіватися на збільшення рівня виліковуваності злоякісних пухлин гортані, 

загального покращення наслідків їх терапії (Е.В. Лукач, 2000р.; М.А. Чибісова 

та ін., 2002р.). 
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 Перспективи органзберігаючого лікування місцевопоширеного раку 

гортані 

Жукова Т.О., Чорнобай А.В. 

Рак гортані належить до групи пухлин, яка за останні роки демонструє 

стабільність та зростає. Захворюваність у світі сягає 500 000 випадків на 

100 000 населення. В Україні за останні 5 років (2001 – 2005рр.) відбувається 

стабільне зростання числа захворівши, яке складає 8% від усієї онкопатології. 

Разом з цим зростає і соціальне значення цієї патології. Тому зараз особливо 

актуально стає проблема органзберігаючого лікування, що можливо тільки за 

умов комплексного підходу. Так на сьогоднішній день є перспективним 

поєднання хіміотерапії з опроміненням, як в неоад’ювантному режимі так і в 

режимі хіміопроменевої терапії, що дає змогу досягти збереження гортані у 

60% хворих. 

Ключові слова: рак, гортань, органзберігаюче лікування, хіміопроменева 

терапія. 

 Перспективы органсохраняющего лечения местнораспространенного рака 

гортани 

Жукова Т.О., Чорнобай А.В. 

Рак гортани принадлежит к группе опухолей, которая за последние годы 

демонстрирует стабильность и растет. Заболеваемость в мире достигает 500 000 

случаев на 100 000 населения. В Украине за последние 5 лет (2001 – 2005рр.) 

происходит стабильный рост числа заболеваний, что составляет 8% от всей 

онкопатологии. Вместе с этим растет и социальное значение этой патологии. 

Потому сейчас особенно актуально становится проблема органсохраняющего 

лечения, что возможно только при условии комплексного подхода. Так на 

сегодняшний день является перспективным сочетание химиотерапии с 

облучением, как в неоадъювантном режиме, так и в режиме химиолучевой  

терапии, что дает возможность достичь сохранения гортани у 60% больных. 

Ключевые слова: рак, гортань, органсохраняющее лечение, химиолучевая 

терапия. 


