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Актуальність теми дисертації
Рак передміхурової залози в умовах збільшення тривалості життя посідає 

провідні позиції у структурі онкологічної захворюваності та смертності 

чоловічого населення як в Україні, так і по всьому світу, що обумовлює 

надзвичайно високе соціально-економічне значення даної патології. Скелетна 

система, особливо хребет, є найпоширенішим місцем метастазування раку 

передміхурової залози. Кісткові метастази викликають значну захворюваність 

через патологічні переломи; стиснення спинного мозку та біль сильно знижують 

якість життя хворих. Метастатичному захворюванню передує складний процес, 

який передбачає втрату адгезивного росту пухлинних клітин, локальну інвазію та 

інвазію в судини, виживання в кровотоці, екстравазацію та подальший розвиток 

вторинних пухлин у віддалених органах.

На сьогодні відсутні діагностичні алгоритми, які дозволили б точно 

спрогнозувати перебіг даної неоплазії та передбачити розвиток ускладнень, 

зокрема формування метастазів до кісткової тканини. Розроблені методи раннього 

виявлення та прогнозування ризику розвитку метастазів не враховують 

морфологічних особливостей первинного вогнища пухлини, які є вкрай 

важливими для оцінки біологічної поведінки неопластичних клітин. З іншого
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боку, варіанти проявів патологічної біомінералізації пухлинної тканини, їх 

причини та можливі наслідки є також недостатньо дослідженими.

На сьогодні відсутні чіткі та однозначні результати, що вказували б на 

участь інтралюмінальних включень у процесах ремоделювання пухлинної 

тканини та модифікації її імунофенотипу. Досі є суперечливими дані щодо 

морфології та фізико-хімічних властивостей простатичних конкрементів та їх 

взаємодії з навколишніми тканинами.

Таким чином, дослідження суттєвих для онкогенезу клінічних, 

гістологічних, гістохімічних, імуногістохімічпих, електронно-мікроскопічних, 

фізичних властивостей покращить точність патоморфологічної діагностики та 

прогнозування перебігу раку простати, що є однією з задач патологічної анатомії, 

онкології, урології. У зв'язку з цим, кандидатська дисертаційна робота 

Піддубного А.М. «Патоморфологічна характеристика біомінералізації при 

раку передміхурової залози», яка присвячена саме такому дослідженню, є 

актуальною та своєчасною.

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), у 

якій дисертант був відповідальним виконавцем, та «Ефективність «liquid biopsy» 

та тканинної біопсії у діагностиці та лікуванні злоякісних пухлин» (номер 

державної реєстрації № 0118U003570, 2017-2020 рр.), у якій автор проводив 

дослідження патоморфологічних особливостей раку передміхурової залози з 

інтралюмінальними включеннями.
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Новизна дослідження та одержаних результатів

Під час виконання дисертаційної роботи були отримані принципово нові 

дані щодо патоморфологічних особливостей пухлинної тканини раку 

передміхурової залози з інтралюмінальними включеннями. Вперше за допомогою 

комплексу морфологічних, гістохімічних та імуногістохімічних методів були 

визначені основні параметри мінералізованих та немінералізованих 

інтралюмінальних включень, механізми їх формування, їх взаємодія та вплив на 

навколишні елементи неоплазії.

Дисертантом вперше проведений детальний епідеміологічний аналіз та 

визначена динаміка показників захворюваності та смертності на рак 

передміхурової залози в Сумській області та їх порівняння із 

загальнонаціональними показниками.

За допомогою комплексу сучасних фізико-хімічних методів дослідження 

були вперше продемонстровані особливості структури та хімічного складу 

інтралюмінальних включень. Це дозволило з’ясувати принципову відмінність 

механізмів формування мінералізованих та немінералізованих інтралюмінальних 

включень раку передміхурової залози.

Автор доповнив та розширив наукові поняття щодо впливу простатичних 

конкрементів на зміну імунофенотипу пухлинних клітин. Вперше було 

продемонстровано, що присутність простатолітів супроводжується експресією 

остеобластичних маркерів, зокрема колагену І типу та остеонектину, пухлинною 

тканиною. Подальшого розвитку набуло положення щодо впливу простатичних 

конкрементів на запальне пухлинне мікрооточення. Автором встановлено 

особливості інфільтрації пухлинної тканини макрофагами та нейтрофілами, їх 

локалізацію з інтралюмінальними включеннями, а також їх безпосередній вплив 

на процеси формування corpora amylacea.

Вперше був встановлений та статистично підтверджений вплив 

інтралюмінальних включень на інтенсивність процесів апоптозу, неоангіогенезу, 

експресії білків теплового шоку у пухлинній тканині. Отримані дані доповнюють 

та розширюють наукові уявлення про прогресію та імуноморфологічні



4

особливості раку передміхурової залози.

Були визначені структуро-хімічні особливості складу неорганічного 

компоненту простатолітів. Вперше було продемонстровано кристалографічну та 

фізико-хімічну спорідненість простатичних конкрементів до фізіологічної 

кісткової тканини. На основі комплексу зазначених досліджень вперше 

продемонстрований зв’язок між процесами біомінералоутворення та розвитком 

остеотропності метастатичного враження при раку передміхурової залози.

Теоретичне значення результатів дослідження
Автором були отримані дані, які поглиблюють та доповнюють теоретичні 

знання щодо особливостей раку передміхурової залози та впливу

інтралюмінальних включень на його імунофенотип, перебіг та особливості 

метастазування. Отримані результати висвітлюють нові уявлення щодо фізико- 

хімічного складу простатичних конкрементів та corpora amylacea, процесів їх 

утворення та кристалохімічної структури. Дані дисертаційної роботи

поглиблюють розуміння патоморфологічних особливостей та механізмів розвитку 

кісткових метастазів та надають теоретичне підґрунтя для розробки методу 

раннього прогнозу їх розвитку.

Практичне значення результатів дослідження
Дисертаційне дослідження Піддубного А.М. має вагоме практичне значення 

патологічної анатомії та доводить можливість використання факту присутності 

простатичних інтралюмінальних включень у тканині раку передміхурової залози 

як предиктору розвитку його ускладнень, зокрема метастазів до кісткової 

тканини. Саме у зв’язку з цим автором було запропоновано алгоритм діагностики 

та виявлення мікроскопічних простатичних конкрементів у неопластичній 

тканині.

Іншим вагомим практичним внеском даного дослідження є встановлення 

карбогідратного профілю неопластичної тканини. Вказані у роботі особливості 

присутності полісахаридів та кислих глікозаміногліканів дає можливість
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використовувати їх у якості додаткового диференційно-діагностичного критерію 

під час діагностики раку передміхурової залози.

Ступінь обгрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації
Результати дисертаційної роботи базуються на значній кількості клінічного 

матеріалу. Усі етапи дослідження були проведені з дотриманням міжнародних 

вимог по біоетиці та відповідно до законодавства України. Для роботи були 

використані 60 зразків раку передміхурової залози, з яких складалися 2 групи 

дослідження: ЗО зразків раку передміхурової залози з присутністю

інтралюмінальних включень та ЗО зразків неопластичної тканини без них. 

Дослідження було проведене з використанням комплексу сучасних та достатніх за 

інформативністю гістологічних, гістохімічних, імуногістохімічних, 

морфометричних, фізико-хімічних методів дослідження. Статистичний аналіз 

отриманих результатів був проведений з використанням адекватних та достатніх 

за об’ємом статистичних критеріїв, що обумовлює вірогідність висвітлених в 

дисертації положень та висновків.

Дисертаційна робота ГІіддубного Артема Михайловича виконана на 

високому методичному рівні та повністю відповідають дизайну дослідження. Усі 

кількісні результати дослідження та патоморфологічні особливості неопластичної 

тканини представлені у рисунках та таблицях, що полегшує сприйняття 

матеріалу, ілюструє та доповнює текст дисертації.

Висновки та практичні рекомендації дисертаційної роботи відповідають її 

завданням, є лаконічними та достатніми за об’ємом, базуються на результатах, що 

викладені в дисертаційній роботі.

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях і

авторефераті
За матеріалами дисертаційної роботи ГІіддубним А.М. зі співавторами та 

одноосібно було опубліковано 13 наукових праць, з яких 5 статей -  у наукових
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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), що повністю розкривають основні положення 

дисертації. Окрім того, результати дисертаційної роботи були представлені 

автором на 29-му, 30-му та 31-му Конгресах Європейського товариства патологів, 

2-х міжнародних науково-практичних конференціях та міжкафедральних 

семінарах.

Автореферат дисертації повністю відображає основні положення 

дисертаційної роботи, є лаконічним та зрозумілим.

Структура і зміст дисертації
Дисертаційна робота Піддубного Артема Михайловича викладена 

державною мовою та складається з 192 сторінки друкованого тексту, з яких 117 

сторінок -  основний текст). Дисертація оформлена відповідно до «Основних 

вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій» ДАК України та 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. Робота 

містить 71 рисунок та 3 таблиці.

Анотації викладені українською та англійською мовами на 8 сторінках. У 

стислій формі описані основні результати дослідження з особливим акцентом на 

науковій новизні та практичному значенні, наведений список публікацій за темою 

дисертації. У вступі висвітлюється актуальність, мета і завдання дослідження 

відповідно до предмета та об’єкта дослідження, перераховані використані методи 

досліджень, представлена наукова новизна отриманих результатів, практичне 

значення отриманих результатів, особистий внесок здобувана, апробація 

матеріалів дисертації, відомості щодо публікацій та описана структура і обсяг 

дисертації.

Огляд літератури глибоко розкриває епідеміологічні, морфологічні, 

імуногістохімічні та молекулярно-біологічні особливості раку передміхурової
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залози. Особливу увагу автор звертає на процеси утворення простатичних 

конкрементів та інших інтралюмінальних включень, зокрема corpora amylacea, а 

також особливості розвитку кісткових метастазів, акцентує увагу на невирішених 

патоморфологічних питаннях щодо даної патології.

Другий розділ «Матеріали і методи дослідження» присвячений детальному 

опису проведеного дослідження. Автор розкриває дизайн дослідження, принципи 

розподілу груп пацієнтів, описує усі застосовані методи дослідження та їх 

модифікації, зазначає перелік використаних реактивів та обладнання.

У третьому розділі автор наводить та досліджує епідеміологічні показники 

раку передміхурової залози в Сумській області, визначає їх географічні та 

соціально-демографічні особливості.

Четвертий розділ дисертаційної роботи присвячений результатам 

дослідження тканини раку передміхурової залози з інтралюмінальними 

включеннями. Автор висвітлює основні результати проведеного

патоморфологічного дослідження, наводить результати морфометричного аналізу 

та особливостей експресії імуногістохімічних маркерів у неопластичній тканині.

П’ятий розділ дисертаційного дослідження містить результати всебічного 

патоморфологічного, гістохімічного та імуногістохімічного дослідження тканини 

раку передміхурової залози без інтралюмінальних включень. Автором 

встановлені основні макроскопічні, морфологічні та імуногістохімічні 

особливості неопластичної тканини та закономірності їх прояву.

У шостому розділі роботи представлені результати всебічного 

морфологічного та фізико-хімічного аналізу простатичних конкрементів. Автор 

вказує на ідентичність хімічного складу простатичних конкрементів, який 

представлений кальцію гідроксиапатитом, а також на наявність кристалохімічної 

спорідненості між структурою простатолітів та фізіологічної кісткової тканини.

Сьомий розділ дисертації містить результати статистичного аналізу 

отриманих результатів, що були викладені у попередніх розділах. Автором були 

виявлені статистично вірогідні різниці експресії білків Bax, Casp3, Hsp90, VEGF, 

Col І та OCH, а також вірогідну різницю присутності МРО- та СІ)68-позитивних
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клітин між тканиною раку передміхурової залози з простатолітами та без них.

У восьмому розділі автором проведений всебічний аналіз отриманих 

результатів власних досліджень, їх порівняння з результатами інших досліджень. 

У лаконічній формі та у вигляді дискусії дисертант пояснює та описує 

встановлені закономірності та особливості патологічного мінералоутворення в 

тканині раку передміхуровій залозі, а також їх вплив на розвиток кісткових 
метастазів.

Робота містить п’ять висновків, що логічно пов’язані та базуються на 
висвітлених в дисертаційній роботі результатах, узагальнюють встановлені 

закономірності, повністю розкривають мету та завдання дослідження.

Дисертант сформулював п’ять практичних рекомендацій, які мають на 

меті покращити якість морфологічної діагностики та оцінки ризику розвитку 

кісткових метастазів при раку передміхурової залози.

У списку використаної літератури переважають праці за останні 5 років 

та присутні фундаментальні літературні джерела. Бібліографічний список 

включає 269 найменувань, що дозволило охарактеризувати стан зазначеної 

проблеми та порівняти результати.

В ДОДАТКУ А представлені 17 актів впровадження отриманих результатів 

як в практичну медицину, так і в освітній процес кафедр медичних вищих 

закладів освіти України. ДОДАТОК Б представлений описом корисної моделі. В 

ДОДАТКАХ В і Г наведений список публікацій здобувана та дані щодо апробації 

результатів дисертації відповідно. Обсяг списку використаних джерел, додатків та 

ілюстративного матеріалу сукупно складає 75 сторінок.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення
Після ознайомлення з дисертаційною роботою принципових недоліків та 

зауважень щодо стилю та оформлення дисертації та автореферату немає. Наукова 

праця гарно скомпонована, викладена літературною мовою та побудована логічно 

й послідовно. Однак варто зазначити ряд недоліків та побажань, зокрема:

1. Бажано було б представити на початку дисертації розгорнутий дизайн
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дослідження, що дало б змогу краще зрозуміти як напрямок наукового 

пошуку дисертанта, так і доцільність використаних методів.

2. Деякі мікрофотознімки мають зони розмитості, зустрічаються поодинокі 

артефакти на мікрофотографіях. Також було б доцільним використання 

масштабної лінійки на мікрофотографіях замість ефективного 

збільшення оптичної системи.

3. Дисертант досліджував кількість клітин з імуногістохімічною міткою в 

полі зору, але для більшості досліджуваних маркерів (caspase-3, р53, AR 

та інших) кращим параметром є індекс експресії, який нівелює вплив 

різної щільності пухлинних клітин;

4. pH є загальновизнаним показником, який не потребує включення у 

список умовних позначень.

Також, в тексті роботи зустрічаються поодинокі технічні та граматичні 

помилки (“теоретиче” на стор. 4, «скринінкових» на crop. 22). Загалом дані 

зауваження та побажання не впливають на загальний науковий рівень дисертації 

та ніяк не зменшують її теоретичне та практичне значення.

У порядку дискусії хотілось би почути відповіді на наступні питання:

1) PSA є протеїном, який опосередковано (через ген K L K 3)  залежить від 

андрогенного впливу. Спираючись на власну первинну документацію, чи 

фіксували Ви кореляцію між надекспресією рецепторів андрогенів і 

рівнем PSA?

2) Чому на Вашу думку відсутня достовірна різниця у показниках експресії 

проапоптотичного протеїну р53 між досліджуваними групами?

3) В чому полягає принципова різниця між механізмами формування, 

будовою і хімічним складом простатичних конкрементів та 

немінералізованих інтралюмінальних включень?

4) Чим обумовлено використання широкого спектру фізико-хімічних 

методів дослідження та чому було використано два різних 

температурних режими для підготовки проб до рентгендифракційного

дослідження?
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Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного
дослідження в практиці

Дисертаційна робота Піддубного А.М. поглиблює теоретичні знання щодо 

морфологічних, імуногістохімічних та молекулярно-біологічних особливостей 

раку передміхурової залози та їх зв’язок з процесами біомінералізації, що може 

бути використане у підготовці матеріалів лекційних та практичних занять 

викладачами закладів вищої медичної та післядипломної освіти, можуть бути 

використані при написанні монографій та підручників. Отримані результати 

мають неабияке практичне значення та можуть використовуватися лікарями- 

патологоанатомами у їх практичній діяльності для підвищення якості 

патоморфологічної діагностики раку простати.

Запропоновані дисертантом практичні рекомендації та алгоритми можуть 

бути впроваджені у практичну діяльність патологоанатомічних відділень, бюро на 

науково-дослідних лабораторіях НДІ. З позитивним ефектом результати 

дисертаційної роботи були проваджені в діагностичну роботу Полтавського, 

Чернігівського, Вінницького, Чернівецького та Одеського патологоанатомічних 

бюро та Державного патологоанатомічного центру України.

Висвітлені у дисертаційній роботі та опублікованих працях нові теоретичні 

положення вже впроваджені у матеріали лекцій та практичних занять при 

підготовці студентів на кафедрах патологічної анатомії Національного медичного 

університету ім. О.О. Богомольця, Запорізького державного медичного 

університету, Вінницького національного медичного університету ім. М.І. 

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

Дніпропетровської медичної академії МОЗ України, Буковинського державного 

медичного університету, Харківського національного медичного університету ім. 

В.О. Каразіна, Тернопільського національного медичного університету ім. І .Я. 

Горбачевського, Медичного інституту Сумського державного університету 

Харківського і Одеського національних медичних університетів.



Відповідність дисертації встановленим вимогам
Дисертаційна робота Піддубного Артема Михайловича на тему 

«Па гоморфологічна характеристика біомінералізанії при раку 
передміхурової залози», поданої до спеціалізованої вченої ради Д 17.600.04 при 

Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.02 -  

патологічна анатомія, є самостійною завершеною науковою роботою, яка містить 

нові науково обгрунтовані результати, що у сукупності розв’язують конкретну 

наукову задачу з удосконалення діагностики та оцінки перебігу раку 

передміхурової залози, яка має суттєве значення для патологічної анатомії.

За актуальністю, новизною отриманих результатів дослідження, їх 

практичним значенням, об'ємом досліджень, обгрунтованістю наукових 

положень, висновків та практичних рекомендацій, їх вірогідністю та повнотою 

викладу в опублікованих працях, рівнем методичного вирішення поставлених 

завдань дисертаційна робота Піддубного Артема Михайловича 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.
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