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PECULIARITIES OF SURGICAL TREATMENT OF

EXTENSIVE CANCER OF THE LARYNX
According to information of Ukrainian cancer register,

the morbidity level of cancer of the larynx is still on the
high level. The number of recurrences of larynx cancer is in-
creasing and the probability of patients’ survival is low. The
author notes that the usage of modern diagnostic researches
allows to determine in detail zones of tumorous affection
and to use a proper surgical treatmen. Observing 130 of pa-
tients showed that the duration of recurrence-free period de-
pends on the stage of the disease, the size of surgical opera-
tion and the length of the medication.

Key words: cancer of the larynx, combined therapy, med-
ication.
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РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ГОРТАНИ
По данным канцеррегистра Украины, уровень заболе-

ваемости раком гортани остается высоким. Число реци-
дивов рака гортани увеличивается, выживаемость боль-
ных низкая. Отмечено, что использование современных
диагностических исследований позволяет детально опре-
делить зоны опухолевого поражения и адекватно провес-
ти хирургическое лечение. Наблюдения над 130 больны-
ми раком гортани показали, что длительность безрецидив-
ного периода зависит от стадии заболевания, объема хи-
рургического вмешательства и продолжительности лекар-
ственной терапии.

Ключевые слова: рак гортани, комбинированное лече-
ние, лекарственное сопровождение.

Актуальність вивчення уро-
генітального хламідіозу зу-
мовлена значною поширеніс-
тю інфекції, невизначеністю
багатьох патогенетичних ас-
пектів. Встановлено загально-
визнані особливості цієї інфек-
ції: складність клінічної та ла-
бораторної діагностики, схиль-
ність до латентного, суб’єк-
тивно-асимптомного перебігу,
значна етіологічна значущість
у розвитку запальних захво-
рювань сечостатевої системи,
порушень репродуктивної си-
стеми, неонатальної та пери-
натальної патології, екстраге-
нітальних ускладнень. Вва-
жається, що провідна роль у
патогенезі хламідійної інфекції
належить імунопатологічним
механізмам [1; 2].
Останніми роками виник

інтерес до вивчення стану
мембран імунокомпетентних
клітин при захворюваннях,
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пов’язаних зі змінами імунних
реакцій. Деякі автори вказують
на можливий зв’язок між функ-
ціональною недостатністю імун-
ної системи й особливостями
структури лімфоцитів [3; 4].
Сьогодні в науковій літера-

турі досить повно висвітлено
загальнобіологічні  законо-
мірності розвитку вільноради-
кального та, зокрема, перекис-
ного окиснення ліпідів, а та-
кож їхню роль у розвитку па-
тологічних процесів. Перок-
сидна оксидація ліпідів (ПОЛ)
розглядається як ланцюговий
екзотермічний хімічний процес
окиснювальної модифікації
нейтральних ліпідів і фосфо-
ліпідів, а також білків. Розви-
ток ПОЛ каталізується актив-
ними формами кисню — супер-
оксидним ( 2O− ) та гідроксиль-
ним ( 2HO− ) радикалами, синг-
летним киснем, пероксидами.
Внаслідок посилення чи ослаб-

лення ПОЛ змінюється склад
клітинних мембран, їхня струк-
турна організація та функціо-
нальна активність клітини [5].
Але роль цього патобіохіміч-
ного механізму в функціональ-
них змінах імунокомпетентних
клітин при урогенітальному
хламідіозі до сьогодні зали-
шається невивченою.
Об’єктом дослідження було

вибрано лімфоцити як основні
клітини адаптативного імуні-
тету. Стан внутрішньоклітин-
ного та мембранного метабо-
лізму лімфоцитів впливає на
їхні функціональні можливості
та характеризує реакцію імун-
ної системи на інфекцію, що
має значення у розвитку за-
хворювань.
Мета  роботи — вивчення

інтенсивності перекисного оки-
снення ліпідів і окисної моди-
фікації білків мембран лімфо-
цитів та їх АТФазної актив-
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ності при урогенітальному
хламідіозі.

Матеріали та методи
дослідження

Було обстежено групу хво-
рих на урогенітальний хламі-
діоз (20 осіб) та групу прак-
тично здорових донорів (22 осо-
би). Для підтвердження діагно-
зу використовували мікробіо-
логічні, імунологічні та серо-
логічні методи дослідження.
Лімфоцити одержували ме-

тодом розподілу на градієнті
щільності фікол — верографін.
Параметри перекисного окис-
нення ліпідів — вміст дієнових
(ДК), трієнових (ТК), оксодіє-
нових (ОДК) кон’югатів —
визначали спектрофотомет-
рично [6]; кількість вторинних
продуктів, що реагують із тіо-
барбітуровою кислотою, ви-
значали за рівнем малонового
діальдегіду (МДА) [3]; оцінку
окисної модифікації білків
мембран лімфоцитів проводи-
ли за реакцією з 2,4-динітро-
фенілгідразоном  [7]. Вміст
білка в пробі визначали за ме-
тодом Лоурі. Визначення ак-
тивності Са- та Na/К-АТФази

в лімфоцитах проводили за
оцінкою рівня фосфору неор-
ганічного [8].
Статистичну обробку про-

водили з використанням кри-
терію Стьюдента.

Результати дослідження
та їх обговорення

У табл. 1 наведено дані, що
ілюструють наявність істот-
них відмінностей перебігу ре-
акцій утворення кон’югованих
ненасичених похідних жирних
кислот у лімфоцитах хворих
на урогенітальний хламідіоз.
Показано, що у цих хворих
спостерігається підвищення
первинних і вторинних про-
дуктів ПОЛ. Співвідношення
ДК/ТК і ДК/ОТК у лімфоци-
тах хворих значно вище, ніж у
групі порівняння — 2,61±0,14
та 3,52±0,32 (відповідно 2,14±
±0,04 та 3,08±0,25; Р<0,05 у
нормі), що вказує на ступінь
окиснення жирних кислот і
свідчить про активацію про-
цесів пероксидації ненасиче-
них ліпідів мембран лімфо-
цитів. Коефіцієнт співвідно-
шення МДА/ДК у мембранах
лімфоцитів у хворих знижений

на 35 %, що може свідчити про
зрив компенсаторно-адапта-
ційних механізмів на клітинно-
молекулярному рівні при хла-
мідіозі [9].
Було виявлено статистичну

різницю між відносним вміс-
том динітрофенілгідразинів
(ДНФГ) у лізаті лімфоцитів у
нормі та при урогенітальному
хламідіозі (табл. 2). Відмічено
збільшення рівня альдегідо- та
кетонопохідних нейтрального
(370 нм) і основного характе-
ру (430 нм). При проведенні
розрахунку абсолютного вміс-
ту ДНФГ (з урахування вміс-
ту білка в лізаті клітин) вияв-
лено вірогідне збільшення рів-
ня нейтральних альдегідо- та
кетонопохідних ДНФГ.
Ціла низка важливих фізіо-

логічних процесів у клітині за-
лежить від стану мембрани та
пов’язана з функціонуванням
специфічних каналів і пор. Се-
ред них найважливішими фер-
ментативними системами є
АТФазні комплекси — у плаз-
матичній мембрані це Ca- та
Na/K-АТФаза. Тому для оцін-
ки функціонального стану
плазматичних мембран лімфо-
цитів нами було проведено

Таблиця 1
Вміст продуктів окиснювальної трансформації поліненасичених жирних кислот

у лімфоцитах периферичної крові у хворих на урогенітальний хламідіоз

Обстежені групи ДК ТК ОДК МДА, нмоль/2·106 кл.

Практично здорові донори n=10 n=10 n=10 n=22
0,990±0,036 0,465±0,023 0,356±0,019 1,58±0,03

Пацієнти з урогенітальним n=12 n=12 n=12 n=20
хламідіозом 1,81±0,13 0,745±0,045 0,565±0,019 1,88±0,06

Р<0,001 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05
Відносно групи порівняння, % +82,3 +60,2 +58,7 +18,9

Примітка. Вміст ДК, ТК та ОДК у відносних одиницях екстинції на 1 млн клітин. У табл. 1–3 Р дано відносно
групи практично здорових донорів.

Таблиця 2
Окисна модифікація білків мембран лімфоцитів периферичної крові

у хворих на урогенітальний хламідіоз

Обстежені групи

370 нм 430 нм

відносний вміст абсолютний вміст відносний вміст абсолютний вміст
ДНФГ, ум. од./мл  ДНФГ, ум. од./мг   ДНФГ, ум. од./мл  ДНФГ, ум. од./мг

білка білка

Практично здорові 3,46±0,23 1,76±0,29 2,40±0,19 1,66±0,30
донори, n=22

Хворі на урогенітальний 4,90±0,24 2,28±0,16 3,89±0,23 1,62±0,11
хламідіоз, n=20 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05
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дослідження активності цих
ферментативних комплексів.
У хворих на урогенітальний

хламідіоз спостерігається під-
вищення активності Са-АТФаз
у лімфоцитах периферичної
крові. Активність Na, K-АТФа-
зи у лімфоцитах хворих зали-
шається на рівні контрольних
значень (табл. 3).
Ушкодження ліпідного мат-

риксу біомембран за рахунок
утворення перекисних молеку-
лярних продуктів поліненаси-
чених ацилів, яке супрово-
джується окисною модифіка-
цією білків та порушенням
біофізичних властивостей мем-
бранних білків, у свою чергу,
може призводити до глибоких
змін іонтранспортуючих влас-
тивостей мембран і викликати
порушення роботи транспорт-
них АТФаз [5; 6]. Було доведе-
но, що у хворих на ускладнені
форми урогенітального хла-
мідіозу спостерігається зни-
ження рівня кальцію у лімфо-
цитах [10]. Можливо, що саме
внаслідок підвищеної актив-
ності Са2+-АТФази у лімфоци-
тах у хворих на хламідіоз ви-
никає зниження вмісту каль-
цію в мононуклеарних кліти-
нах, що може впливати на іму-
нологічні процеси і динаміку
суглобних уражень при таких
ускладнених формах хламідіо-
зу, як хвороба Рейтера [10].
Узагальнюючи одержані

дані, можна припустити, що
порушення структурно-функ-
ціонального стану лімфоцитів
— один з основних механізмів
розвитку патологічних про-
цесів при хламідійній інфекції.
Але однозначно інтерпретува-
ти ці дані неможливо, оскіль-
ки мононуклеарні клітини яв-
ляють собою не тільки ключо-

ву ланку в реалізації проти-
бактеріального імунітету, а й
безпосередньо взаємодіють із
хламідіями [1; 2]. Тому розви-
ток хронічної урогенітальної
хламідійної інфекції припускає
участь мононуклеарів, з одно-
го боку, як фактора, що лі-
мітує «бактеріальну агресію»,
а з іншого — як фактора, який
бере участь у реалізації інфек-
ційного процесу.

Висновки

Отже, активація процесів
перекисного окиснення ліпідів
і білків при урогенітальному
хламідіозі спричинює дестабі-
лізацію плазматичних мем-
бран лімфоцитів периферичної
крові та впливає на їх функ-
ціональний стан. Порушення
структурно-функціонального
стану лімфоцитів може бути
одним з основних механізмів
розвитку патологічних про-
цесів при хламідійній інфекції.
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PEROXIDATION OF LIPIDS AND OXIDATIVE MOD-

IFICATION OF  LYMPHOCYTES MEMBRANES  PRO-
TEINS AT UROGENITAL CHLAMYDIOSIS

In lymphocytes suspension of patients suffering from
urogenital chlamydiosis and practically healthy donors de-
fined the level of LPO products and the degree of oxidative
modification of proteins were defined. Na/K-and Ca-ATP
activity were also estimated. It is shown, that in lymphocytes
membranes of the patients with chlamydiosis the elevated
level of both products of lipoperoxidation of PUFA and the
modified proteins. Activation of Ca-ATP is noted. It is as-
sumed that these changes can cause disorder in the immune
system of the patients with urogenital chlamydiosis and lead
to chronization of the pathological process.

Key words: urogenital clamydiosis, lymphocytes, LPO
products, transport ATP-asis, oxidative modification of pro-
teins.
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ПЕРОКСИДНА ОКСИДАЦІЯ ЛІПІДІВ І ОКИСНА

МОДИФІКАЦІЯ БІЛКІВ МЕМБРАН ЛІМФОЦИТІВ ПРИ
УРОГЕНІТАЛЬНОМУ ХЛАМІДІОЗІ

У суспензії лімфоцитів хворих на урогенітальний хла-
мідіоз і практично здорових донорів визначали рівень
продуктів ПОЛ та ступінь окисної модифікації білків.
Також оцінювали Na/K- і Са-АТФазну активність. Дове-
дено, що в мембранах лімфоцитів хворих на хламідіоз
спостерігається підвищений рівень як продуктів ліпопер-
оксидації поліненасичених жирних кислот, так і моди-
фікованих білків. Відмічається активація роботи Са-
АТфази. Припускається, що ці зміни можуть викликати
збій в імунній системі хворих на урогенітальний хламід-
іоз та призвести до хронізації патологічного процесу.

Ключові слова: урогенітальний хламідіоз, лімфоцити,
продукти ПОЛ, окисна модифікація білків, транспортні
АТФази.

Остеопороз широко розпов-
сюджений серед населення і
має високу соціальну значу-
щість, оскільки призводить до
тяжких наслідків і потребує
значних економічних витрат
на лікування і реабілітацію
хворих [1; 2]. Серйозною ме-
дичною проблемою є також
вторинний остеопороз, що ви-
никає при тривалому прийомі
кортикостероїдів, роль яких у
лікуванні різних захворювань
постійно зростає. Для профі-
лактики і лікування стероїдно-
го остеопорозу призначають
препарати кальцію, вітаміну
D3, бісфосфонати [3]. Прове-
дено окремі дослідження з
впливу адаптогенів рослинно-
го походження, зокрема екс-
тракту елеутерококу, на роз-
виток глюкокортикоїдного
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остеопорозу в експерименті [4;
5]. Раніше нами показано до-
сить високу профілактичну і
лікувальну дію препарату
ЕКСО на аліментарній, пост-
менопаузальній, гіпоестро-
генній моделях остеопорозу, а
також при відтворенні експе-
риментальних пародонтитів і
карієсу зубів [6]. У наших
дослідженнях доведено, що ос-
теопротекторна дія ЕКСО по-
в’язана з наявністю в його
складі ізофлавонів [7]. Крім ос-
теопротекторних властивостей,
ЕКСО виявляє й адаптогенну
дію, ефективно підвищуючи
неспецифічну резистентність
організму на фоні розвитку
патологічних станів.
Вищевикладене дозволило

сформулювати мету даної ро-
боти — вивчити остеопротек-

торну дію ЕКСО на моделі
глюкокортикоїдного остеопо-
розу в щурів.

Матеріали та методи
дослідження

Дослідження проводили на
самцях білих щурів віком 2 міс,
яких утримували на стандарт-
ному раціоні віварію. Тварин
розділили на три групи, по 10
особин у кожній. Перша група
— інтактні тварини. Щури
другої групи одержували вод-
ний розчин преднізолону добо-
вою дозою 5 мг/кг (модель ос-
теопорозу) [4]. Третя група на
фоні моделювання остеопоро-
зу одержувала препарат ЕКСО
добовою дозою 500 мг/кг. Три-
валість експерименту — 35 діб,
у ході якого кожні 7 днів щу-
рів зважували.




