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Актуальність теми дисертації.

Рак передміхурової залози (РПЗ) у структурі злоякісних пухлин 

чоловічого населення в Україні посідає друге місце та перше серед чоловіків 

віком понад 75 років. При цьому наявне щорічне зростання захворюваності 

та смертності на це захворювання. Так за даними Національного канцер- 

реєстру України загальна кількість нових випадків на РПЗ у 2018р. становила 

7936, тоді як у 2017р. та 2016 р. -  7495 та 6913 відповідно. Таким чином, 

щорічне зростання захворюваності на РПЗ складає 6-9%. РПЗ 

характеризується також висом показником смертності пацієнтів, що на 

2018р. становив 8,1 на 100 тисяч населення або 3211 випадків.

РПЗ характеризується неоднорідністю біологічної поведінки та 

клінічного перебігу. Зокрема однією з притаманних для деяких РПЗ 

властивостей є раннє метастазуванням із ураженням кісток, проте причини та 

патоморфологічні механізми даного феномену залишаються 

дискутабельними.

Серед прогностичних критеріїв перебігу захворювання на РПЗ 

найбільш цінними залишаються: стадія захворювання за системою TNM, 

сума за Глісоном, біохімічне рецидивування. Також у рутинній діагностиці 

РПЗ імуногістохімічний метод дослідження може дати відповіді щодо
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особливостей клінічного перебігу захворювання, розуміння біологічної 
поведінки пухлини, стрімкої дисемінації, тощо. Наразі є актуальним пошук 

прогностичних факторів перебігу РПЗ задля обрання необхідної 

індивідуальної лікувальної тактики та диференційованого підходу до 

лікування пацієнтів на РПЗ, впровадження принципів «персоніфікованої 

медицини».

Одними з актуальних питань у патоморфології РПЗ залишається 

питання морфогенезу біомінералізації РПЗ, зокрема особливостей структури 

інтралюменальних включень (ІлВ) та їх роль у перебігу захворювання, 

розвитку ускладнень та метастазів РПЗ у кісткову тканину.

На відміну від конкрементів сечостатевої системи та жовчовивідних 

шляхів, фізико-хімічний склад та патоморфологічні механізми розвитку 

простатолітів залишаються не достатньо вивченими. Потребую подальшого 

дослідження питання взаємозв’язку у системі «біомінерал -  пухлинна 

тканина», а також їх вплив на процеси метастатичного поширення пухлини, 

зокрема із розвитком у присутності ІлВ специфічного остеобластичного 

імунофенотипу неопластичних клітин первинних РПЗ, що може сприяти 

розвитку кісткових метастазів.

Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими
програмами

Дисертація виконана відповідно до плану наукових досліджень 

кафедри патологічної анатомії Медичного інституту Сумського державного 

університету та у рамках науково-дослідних робіт «Розробка методу 

діагностики пухлин органів репродуктивної системи з використанням 

молекул клітинної адгезії раково-ембріонального антигену» (номер 

державної реєстрації №0117U003937) та «Ефективність «liquid biopsy» та 

тканинної біопсії у діагностиці та лікуванні злоякісних пухлин» (номер 

державної реєстрації № 0118U003570, 2017-2020 рр.), у яких дисертант був 

виконавцем та провів ряд досліджень щодо вивчення морфологічних та
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імуногістохімічних особливостей неопластичної тканини раку

передміхурової залози за умов наявності патологічної біомінералізації.

Новизна дослідження та одержаних результатів
У дисертаційній роботі на підставі комплексного морфологічного 

дослідження (гістологічного, гістохімічного, фізико-хімічного, 

імуногістохімічного, морфометричного) отримані нові дані щодо

патоморфологічних та молекулярно-біологічних властивостей РПЗ з 

біомінеральними ІлВ, особливостей їх взаємодії з тканинами РПЗ; 

встановлені морфологічні та фізико-хімічні особливості біомінеральних 

утворень тканини РПЗ та роль простатолітів у формуванні остеобластичного 

імунофенотипу пухлинних клітин передміхурової залози.

Вперше автором було встановлено, що простатичні конкременти та 

corpora amylacea мають принципово різні механізми формування, а відтак і 

відмінні за фізико-хімічним складом та структурою.

Розширені наукові поняття щодо структурних та фізико-хімічних 

особливостей патологічних біомінералізованих ІлВ. Було продемонстровано, 

що мінеральною основою простатичних конкрементів є гідроксиапатит 

кальцію, а його кристалохімічні особливості мають риси спорідненості із 

структурою фізіологічною кісткової тканини.

Автором були розширені патоморфологічні уявлення про особливості 

наявного ремоделювання як стромального, так і паренхиматозного 

компонентів РПЗ, що мають біомінеральні ІлВ. Зокрема встановлено, що для 

РПЗ з ІлВ характерна кістозна трансформація залоз із порушенням 

дренажної функції та застоєм секрету, характерен розвиток

перигландулярного запалення і склерозу строми з достовірно значущим 

підвищення експресії колагену І типу, остеобластичного маркеру 

остеонектину, підвищення присутності МРО- та СБ68-позитивних клітин, як 

свідоцтва зростання інтенсивністі запалення, зростання апоптозу ракових 

клітин (за результатами статистично значущого підвищення експресії
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маркерів CASP3 та Вах), зниження неоангіогенезу (VEGF). Доведено, що 

наявність інтралюмінальних патологічних включень призводить до зміни в 

експресії стресових тканинних факторів (Hsp90).

Було встановлено, що сукупність указаних факторів з появою 

специфічного остеобластичного імунофенотипу ракових клітин має вплив на 

процеси вираженого остеотропізму метастазів раку передміхурової залози.

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження
Результати дисертаційної роботи доповнюють та поглиблюють сучасні 

уявлення про патоморфологічні особливості тканини раку передміхурової 

залози, надають нові дані щодо фізико-хімічних особливостей біогенних 

мінералів у пухлинній тканині, висвітлюють нові дані щодо причин розвитку 

кісткових метастазів та пухлинної прогресії раку передміхурової залози за 

участі простатичних конкрементів.

Отримані у даному дослідженні результати є теоретичною основою для 

формування груп пацієнтів із підвищеним ризиком розвитку метастазів, 

зокрема віддалених. Дисертаційна робота доводить необхідність включення 

простатичних конкрементів до діагностичних алгоритмів з застосуванням 

рутинних гістологічних та гістохімічних методів їх дослідження. Виявлення 

як макроскопічних так мікроскопічних кальцифікатів у неопластичній 

тканині має слугувати додатковим діагностичним критерієм щодо включення 

пацієнтів до груп високого ризику розвитку метастазів до кісткової тканини. 

Зміни у патернах глікозилювання пухлинної тканини дозволяє 

використовувати кислі глікозаміноглікани як додатковий діагностичний 

критерій при диференційній діагностиці між доброякісною гіперплазією та 

раком передміхурової залози. Проведення імуногістохімічного дослідження з 

використанням МКАТ до остеонектину дозволить дати прогноз

метастазування у кістки.
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Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків 

і рекомендацій, сформульованих у дисертації
В дисертаційній роботі Піддубного А.М. сформульовані нові 

положення, висновки і практичні рекомендації, які базуються на достатній 

кількості морфологічних досліджень тканини раку передміхурової залози, на 

виділенні репрезентативних груп досліджень, на застосуванні адекватних, 

доцільних і сучасних патоморфологічних, фізико-хімічних та статистичних 

методів аналізу отриманих результатів.

Для досягнення мети та виконання поставлених завдань дисертаційної 

роботи було використано достатню кількість патоморфологічного 

дослідження біопсійного матеріалу від 60 пацієнтів, які були розділені на 2 

групи: ЗО пацієнтів з раком передміхурової залози з біомінералізованими 

інтралюмінальними включеннями та ЗО зразків тканин пацієнтів хворих на 

рак передміхурової залози без проявів патологічної біомінералізації.

Для виконання досліджень були використані сучасні патогістологічні, 

електронно-мікроскопічні, фізико-хімічні, гістохімічні, імуногістохімічні та 

морфометричні методи дослідження. Автором дисертації зі співавторами 

було отримано патент на корисну модель «Спосіб виділення 

інтралюмінальних включень залоз простати з парафінових гістологічних 

блоків». Імуногістохімічне дослідження неопластичної тканини було 

використане для оцінки рівня апоптозу, чутливості до андрогенів, 

васкуляризації, інвазивного потенціалу пухлинної тканини, особливостей 

клітинного складу запального пухлинного мікрооточення, рівнів експресії 

клітинних стресових факторів та остеобластичних маркерів. Методом 

просвічуючої та скануючої електронної мікроскопії були визначені 

структурні особливості кристалічних фаз простато літів. За допомогою 

фізико-хімічних методів дослідження було показано гідроксиапатитну 

природу усіх досліджених простатичних конкрементів, а також особливості 

їх структури, що вказують на циклічність їх утворення. Сукупність 

гістохімічних методів дослідження дозволило дослідити не лише мінеральну
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основу біомінералів, але й оцінити ступінь глікозилювання пухлинної 

тканини.

Достовірність отриманих результатів та висновків дисертаційної 

роботи засвідчується сучасними математично-статистичними методами, 

проведеними з використанням ліцензійного програмного забезпечення.

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях і
авторефераті

Основні положення дисертаційної роботи повністю викладені в 13 

наукових праць, з яких 5 статей -  у наукових фахових виданнях України, 

рекомендованих ДАК МОН України для медичних наук, 2 - у  наукових 

журналах, що індексується НМБ Scopus, 1 патент на корисну модель, 6 праць 

-  у матеріалах з’їздів та конференцій (в тому числі 2, що індексуються НМБ 

Web of Science).

В авторефераті лаконічно викладені матеріали дисертаційної роботи, її 

основні положення, висновки.

Основні положення роботи були представлені та обговорені на 3-х 

Конгресах Європейського товариства патологів, 2 міжнародних науково- 

практичних конференціях, міжкафедральних семінарах.

Структура і зміст дисертації
Дисертація Піддубного А.М. оформлена згідно «Основних вимог до 

дисертацій та авторефератів дисертацій» ДАК України, викладена 

українською мовою на 169 сторінках друкованого тексту (основний текст -  

138 сторінок) і складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів та 

методів дослідження, результатів власних досліджень (5 розділів), аналізу і 

узагальнення результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій, 

додатків та списку використаних джерел. Бібліографія включає 269 джерел 

(11 кирилицею та 258 латиницею), містить переважно нові літературні 

джерела. Робота ілюстрована 5 таблицями і 71 рисунком.
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У вступі дисертант розкриває актуальність проблеми раку 

передміхурової залози, проблемні питання біомінералоутворення у 

пухлинній тканині та розвитку метастатичного враження кісток і обґрунтовує 

необхідність подальшого дослідження патоморфологічних особливостей 

неопластичної тканини, чітко формулює мету та завдання дослідження, 

характеризує новизну та практичну значущість отриманих результатів.

Характеристика роботи за розділами

У першому розділі автор поглиблено аналізує сучасні, переважно 

англомовні, літературні дані щодо епідеміологічних особливостей 

поширення раку передміхурової залози. Проведений аналіз даних сучасної 

літератури щодо гістохімічних та молекулярно-біологічних особливостей 

пухлинної тканини. Особливу увагу автор приділив питанню остеотропності 

метастазів раку передміхурової залози та зв’язку цього феномену з 

особливостями імунофенотипу пухлинних клітин.

У другому розділі «Матеріали і методи дослідження» автор описує 

дизайн та методологію дослідження, формування груп зразків неопластичної 

тканини, детально описує методи, що були використані під час виконання 

роботу. Усі методи, зокрема гістологічні, гістохімічні, імуногістохімічні, 

фізико-хімічні та статистичні оцінки достовірності отриманих результатів 

описані детально та указані усі модифікації зазначених методів. Даний розділ 

віддзеркалює алгоритм та дизайн дослідження, використане обладнання, 

реактиви та методи морфологічної діагностики.

Третій розділ дисертації присвячений поглибленому 

епідеміологічному дослідженню показників захворюваності на рак 

передміхурової залози серед населення Сумської області. Були 

ідентифіковані райони області із найнижчою та найвищою захворюваністю, а 

також проведений аналіз цих показників впродовж періоду спостереження 

(2010-2017 рр.).

У четвертому розділі роботи наведені результати макроскопічного, 

гістологічного, гістохімічного та імуногістохімічного дослідження тканини
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раку передміхурової залози з присутністю інтралюмінальних включень. За 

допомогою макроскопічного та гістологічного методів дослідження були 

встановлені основні патерни ремоделювання пухлинної тканини, структурні 

особливості простатичних конкрементів. Гістохімічне дослідження 

дозволило автору отримати нові дані щодо складу та структури corpora 

amylacea. Були визначені особливості експресії імуногістохімічних матерів у 

пухлинній тканині та узагальнення отриманих результатів.

П’ятий розділ дисертації присвячений дослідженню тканини раку 

передміхурової залози без проявів біомінералізації. Автором були визначені 

основні макроскопічні, морфологічні, гістохімічні та імуногістохімічні 

параметри неопластичної тканини. Дисертант виділив основні закономірності 

експресії остеобластичних, проапоптотичних та інших маркерів у пухлинній 

тканині.

У шостому розділі дисертації за допомогою сучасних морфологічних, 

гістохімічних та фізико-хімічних методів описав фізико-хімічні, 

морфологічні та структурні особливості біомінералізованих 

інтралюмінальних включень у раку передміхурової залози. Завдяки 

застосуванню комплексного підходу автором було встановлено основні 

структурні компоненти простатичних конкрементів, що були представлені 

кальцію гідроксиапатитом. Автор демонструє приклад алгоритму, за яким 

простатоліти можуть бути ідентифіковані як у нативних мікропрепаратах, так 

і з використанням рутинних гістохімічних методів.

Сьомий розділи дисертації містить результати статистичного аналізу 

показників імуногістохімічного та імуноморфологічного дослідження 

пухлинної тканини обох груп пацієнтів. Автором за допомогою сучасних та 

достатніх статистичних параметрів визначені достовірні різниці у рівнях 

експресії маркерів апоптозу, стресових та остеобластичних маркерів, 

факторів васкуляризації та присутності клітин запального пухлинного 

мікрооточення.
У восьмому розділі «Аналіз та обговорення отриманих результатів»
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дисертантом проведений поглиблених аналіз власних досліджень, їх 

обговорення та порівняння з результатами інших дослідників, що 

віддзеркалює новизну та практичну значущість дослідження для 

патоморфологічної діагностики раку передміхурової залози.

Представлені п’ять висновків дисертаційної роботи, що базуються на 

отриманих результатах, логічно завершують роботу, є обґрунтованими, 

відповідають меті та завданням дослідження.

У останньому розділі дисертації автором наведені п’ять практичних 

рекомендацій щодо покращення якості морфологічної діагностики раку 

передміхурової залози, використання остеобластичних маркерів у якості 

предиктору розвитку метастатичного враження кісток, окреслено 

розроблений дисертантом алгоритм патоморфологічного дослідження 

пухлинної тканини.

Дисертаційна робота написана грамотно, науковим стилем викладення 

матеріалу дослідження, положень, висновків і практичних рекомендацій. 

Розділи добре ілюстровані макро- та мікрофотографіями, таблицями, 

авторськими схемами.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення
Принципових зауважень щодо змісту, оформлення та стилю 

дисертаційної роботи та автореферату немає. Поряд з цим є окремі 

зауваження та побажання, а саме:

1. В першому висновку дисертаційної роботи вдало наведені 

отримані дані щодо епідеміології досліджуваного захворювання, встановлена 

частота виявлення біомінеральних ІлВ у тканині РПЗ, проте, нажаль, відсутні 

загальні дані стосовно клініко-морфологічних характеристик РПЗ з та без ІлВ.

2. В роботі розглядаються актуальні питання впливу 

біомінералізації на прогноз РПЗ. З використаного в дисертаційній роботі
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матеріалу випливає, що РПЗ з біомінеральними ІлВ характеризується 

статистично доведеним більш розповсюдженим інвазивним ростом та 

метастазуванням, що дозволяє встановлювати висновки щодо 

прогностичного значення досліджуваних критеріїв, проте ці питання в роботі 

розкрити недостатньо повно та ґрунтовано.

3. Метод оцінки ІГХ реакції за підрахунком числа експресуючих 

маркер клітин в полі зору не є загальноприйнятим, адже на результат можуть 

впливати такі фактори як: ступінь присутності строми та різна ступінь 

клітинності пухлини.

4. В роботі автором використовуються дані Національного канцер- 

реєстру України, проте у тексті відсутні посилання до цих джерел.

5. В обзорі літератури приділяється забагато уваги лабораторній 

діагностиці РПЗ, що не є предметом дисертаційного дослідження, надано 

надмірно докладний опис критеріям градації рака за системою Глисон, що є 

загальновідомим, а також цей критерій не враховувався у подальшому 
дослідженні.

Наведені зауваження не впливають на науковий рівень дисертаційної 

роботи та не зменшують її теоретичне та практичне значення.

У порядку дискусії хотілось би почути відповіді на наступні питання:

1. При використанні таких ІГХ маркерів як: АР, VEGF, Hsp70, 

остеонектін - враховувалась експресія маркерів саме у пухлинних клітинах, 

але відомо, що реакцію на ці маркери можуть давати також і клітини 

пухлинної строми. Чи була ІГХ реакція у стромі? Якщо так, то чи була вона 

врахована?

2. Дисертаційна робота включає цікавий матеріал з даними щодо 

рівня інвазії РПЗ, метастазування у лімфатичні вузли і внутришні органи. В 

чому на Вашу думку, все ж таки, полягають особливості перебігу РПЗ з 

біомінералізацією, їх біологічної та клінічної поведінки?
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3. Уточніть методику оцінки ІГХ реакції, а саме як обирались місця 

пухлини, в яких проводився підрахунок числа експресуючих маркер клітин? 

Чи враховувалась неоднорідність присутності паренхиматозного компоненту 

в різних ділянках пухлини?

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці
Результати дисертаційної роботи Піддубного А.М. мають велике 

практичне значення і можуть використовуватися в практичній роботі 

лікарями-патологоанатомами та викладачами медичних закладів вищої 

освіти та післядипломної освіти при викладанні патоморфологїї.

Заслуговують на впровадження в патологоанатомічних бюро, 

відділеннях, патологоанатомічних відділах та лабораторіях НДІ України 

запропоновані дисертантом алгоритм дослідження тканини раку

передміхурової залози з інтралюмінальними включеннями,

Вказана в дисертації сукупність імунофенотипічних змін

неопластичних клітин за присутності біомінералізованих інтралюмінальних 

включень можуть бути використана під час діагностики раку передміхурової 

залози, а також як незалежні предиктори та фактори розвитку кісткових 

метастазів.

Результати дисертаційного дослідження з позитивним діагностичним 

ефектом впроваджені в роботу Полтавського, Вінницького, Одеського, 

Чернівецького, Чернігівського патологоанатомічних бюро та Державного 

патологоанатомічного центру України.

Результати дослідження бути використані на кафедрах патологічної 

анатомії в педагогічному процесі у вищих медичних навчальних закладах 

при вивченні патологічної анатомії, онкології, гістології.

Отримані нові теоретичні положення дисертаційної роботи 

використовуються при підготовці студентів на кафедрах патологічної 

анатомії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця,
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Харківського національного медичного університету, Буковинського 

державного медичного університету, Медичного інституту Сумського 

державного університету, кафедрі патологічної анатомії і судової медицини 

Запорізького державного медичного університету, кафедрі патологічної

анатомії, судової медицини та права Вінницького національного медичного 

університету ім. М. І. Пирогова, кафедрах патологічної анатомії з секційним 

курсом ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава), 

Одеського національного медичного університету, кафедрі патологічної

анатомії і судової медицини ДЗ «Дніпропетровської медичної академії 

МОЗ України», кафедрі загальної та клінічної патології Харківського 

національного медичного університету ім. В. О. Каразіна, кафедрі 

патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною

Тернопільського національного медичного університету

ім. І. Я. Горбачевського.

Відповідність дисертації встановленим вимогам

Дисертаційна робота Піддубного Артема Михайловича на тему 

«Патоморфологічна характеристика біомінералізації при раку передміхурової 

залози», на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.02 -  патологічна анатомія, яка виконана в Сумському 

державному університеті, слід кваліфікувати як закінчену наукову роботу, 

яка містить нові науково обґрунтовані результати, що у сукупності 

вирішують конкретну наукову задачу з удосконалення діагностики та оцінки 

перебігу раку передміхурової залози з інтралюмінальними включеннями, яка 

має суттєве значення для патологічної анатомії.

За актуальністю, новизною отриманих результатів дослідження, їх 

практичним значенням, об'ємом досліджень, огрунтованістю наукових 

положень, висновків та практичних рекомендацій, їх достовірністю та 

повнотою викладу в опублікованих працях, рівнем методичного вирішення 

поставлених завдань дисертаційна робота Піддубного Артема Михайловича
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відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24 липня 

2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів 

України №656 від 19.08.2015, №1159 від 30.12.2015, №567 від 27.07.2016), 

щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.02 -  патологічна анатомія, а її автор заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 
14.03.02 -  патологічна анатомія.

. Яковцова

Завідувачка кафедри патологічної 

анатомії Харківської медичної 

академії післядипломної освіти 

доктор медичних наук,
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