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Актуальність вибраної теми дисертації
Труднощі верифікації первинної неоплазії при досліджені метастазів 

недиференційованих та низькодиференційованих пухлин створює багато 

проблем та потребує залучення додаткових методів патоморфологічного 

дослідження. Знання щодо локалізації пухлини зазвичай диктує загальний 

прогноз для пацієнтів та очікувані результати від лікування. Клінічна 

симптоматики дисемінованих форм пухлин залежить від розташування 

метастатичних вогнищ, часто мають ознаки збільшення різних груп 

лімфатичних вузлів, інколи навіть нетипові для виявленої будови та 

імунофенотипу, утруднення дихання, збільшення розміру живота за рахунок 

абдомінального росту пухлини та асциту, нудота, біль у кістках, головний 

біль, епілептичні судоми, зміни поведінки тощо. Найчастіші симптоми в цій 

групі пацієнтів це -  анорексія, схуднення та хронічна втома. Медіана 

виживання становить приблизно 6-9 місяців, що звичайно є віддзеркаленням 

перебігу агресивних форм пухлин. Найбільшою часткою метастатичних 

недиференційованих пухлин з труднощами верифікації джерела походження 

складають метастатичні карциноми, які через різноманітність симптомів та 

локалізацій об’єднують в клініко-морфологічний синдром «Раки невідомої



первинної локалізації». Більшість пацієнтів з первинно дисемінованними 

карциномами мають низьку чутливість до терапії і медіана загального 

виживання складає всього 6-10 місяців.

Багато досліджень останніх десятиріч присвячені проблемам 

діагностики «Раків невідомої первинної локалізації», але все одно біологія 

цієї групи карцином залишається майже невідомою. Тому дисертаційну 

роботу Пославської О. В., присвячену вивченню особливостей 

метастатичного процесу первинно дисемінованних пухлин слід вважати 

актуальною науковою задачею сучасної патоморфології і онкології.

Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими
програмами

Дисертаційна робота Пославської О. В. є фрагментом трьох науково- 

дослідних робіт кафедри патологічної анатомії і судової медицини ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України» «Патоморфологічна 

діагностика та прогноз перебігу новоутворень різних локалізацій з 

урахуванням маркерів біологічних властивостей» (номер державної 

реєстрації 0112U006965, терміни виконання 2012-2015рр.), «Розробка 

діагностичних та прогностичних критеріїв новоутворень різних локалізацій з 

урахуванням біологічних показників активності пухлинного процесу» (номер 

державної реєстрації 0116U002827, терміни виконання 2016-2018рр.), в яких 

автор була відповідальним виконавцем, та «Морфологічні та молекулярно- 

генетичні критерії діагностики та прогнозу перебігу передпухлинних станів 

та новоутворень різних локалізацій» (номер державної реєстрації 

0119U100027, терміни виконання 2019-2022рр.), в якій здобувач є 

співвиконавцем.

Новизна дослідження та одержаних результатів

Дисертантом визначені об’єктивні розміри ядер клітин для категорій 

«дрібноклітинні пухлини», «середньоклітинні пухлини», «великоклітинні



пухлини» та окремо для «дрібно-кругло-синьо-клітинні пухлини», порівняно 

з розмірами звичайних лімфоцитів у програмі з обробки цифрових зображень 

ImageJ, що є важливим з точки для алгоритму діагностичного процесу при 

досліджені низькодиференційованих та недиференційованих пухлин. 

Розширені наукові уявлення про вікові, тендерні, гістологічні, 

імуногістохімічні та морфометричні особливості сприятливих 

імунофенотипів клініко-морфологічного синдрому «Рак невідомої первинної 

локалізації» для розуміння унікальної біології первинно-дисемінованих 

карцином, в порівнянні з відповідними місцево-розповсюдженими 

карциномами. Автором підтверджено єдине джерело походження серозного 

папілярного канцероматозу у жінок з імунофенотипом СК 7 (+), СА-125 (+), 

СК 20 (-), ER (+), РАХ-8 (+), WT-1 (+), p l61NK4A (+), р53 (+) та серозної 

аденокарциноми яєчників варіанту «high-grade» з інтраепітеліальної неоплазії 

дистальних фрагментів маткової труби, що дозволяє виключити такий 

імунофенотип ізольованого канцероматозу з клініко-морфологічного 

синдрому «Рак невідомої первинної локалізації». Вперше в Україні 

подальшого розвитку набули дослідження щодо відповідності змін експресії 

епідермального фактору росту HER-2/neu до ампліфікації гену ERBB2 і 

експресії онкопротеїну pl6INK4Ab до делеції локусу 9р21 гену CDKN2A в 

метастатичних карциномах невідомої первинної локалізації з клініко- 

морфологічного синдрому «Рак невідомої первинної локалізації», що робить 

дисертаційну роботу сучасною та актуальною.

Теоретичне значення результатів дослідження

Результати дисертаційної роботи доповнюють та поглиблюють 

теоретичні сучасні уявлення щодо деталізації характеристики 

патоморфологічної діагностики імунофенотипів клініко-морфологічного 

синдрому «Рак невідомої первинної локалізації» для розширення уявлення 

про унікальні біологічні властивості дисемінованих карцином в порівнянні з 

первинними місцево-розповсюдженими варіантами карцином. Отримані



дисертанткою данні обґрунтовують високу специфічність FISH методу для 

диференційної діагностики карцином невідомого походження, дозволяє 

встановлювати набуття інвазивного та агресивного перебігу карцином різних 

локалізацій.

Практичне значення одержаних результатів

Дисертаційна робота має велике практичне значення через оптимізацію 

діагностичних алгоритмів верифікації низько диференційованих, 

недиференційованих пухлин та метастазів пухлин з невідомих первинних 

джерел. В роботі запропонований спосіб поєднання цифрової морфометрії та 

імуногістохімічного дослідження, коли на етапі рутинного забарвлення зрізів 

гематоксиліном і еозином проводиться морфометричне дослідження зрізів 

пухлин в програмі аналізу цифрових зображень ImageJ. Отримуючи 

параметри характерні для дрібно-кругло-синьоклітинних пухлин (ЗО -  45 

мкм за площею, 25 -  35 мкм за периметром та 0,75 -  0,90 за показником 

круглості), рекомендовано змінювати стандартну первинну

імуногістохімічну панель Pan СК (АЕ1/АЕЗ)/ Vimentin / CD 45 / SI00 і/або 

НМВ45 на Pan СК (АЕ1/АЕЗ) / Desmin / CD 45 / CD 56 /  CD 99 I S100 і/або 

HMB45, яка є більш специфічна для цієї категорії пухлин. Автором визначена 

частка спостережень метастатичних карцином, яка припадає на 3 категорію 

верифікації «підтверджені раки невідомої первинної локалізації», що значно 

перевищує світові показники (21,95% проти 3-5%). Це свідчить про значення 

міждисциплінарної комунікації та якості обстеження пацієнтів на 

«добіопсійному етапі». Доведена більша точність FISH методу в діагностиці 

делеції 9p21/CDKN2A та ампліфікації ERBB2 порівняно з

імуногістохімічним методом, що визначає їх непрямим шляхом, а через 

продукти ядерно-цитоплазматичної експресії ріб та мембранної надекспресії 

HER2/neu відповідно.



Отримано патент України на корисну модель № 111478 та інформаційний 

лист № 68-2019 про нововведення в системі охорони здоров’я за розробку 

«Спосіб прогнозування метастазів плоскоклітинного раку гортані».

Матеріали дисертаційної роботи впроваджено у практичну діяльність КЗ 

«Дніпропетровське обласне патологоанатомічне бюро» (м. Дніпро), 

патологоанатомічного відділення КЗ «Міська клінічна лікарня №4 

Дніпровської міської ради» (м. Дніпро), КЗ «Полтавське обласне 

патологоанатомічне бюро» (м. Полтава), КЗ «Одеське обласне 

патологоанатомічне бюро» (м. Одеса), патологоанатомічного відділення 

Кіровоградської обласної лікарні (м. Кропивницький), а також в педагогічний 

процес кафедри патологічної анатомії і судової медицини ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія» МОЗ України, кафедри патологічної 

анатомії і судової медицини Запорізького державного медичного університету 

МОЗ України, кафедри патологічної анатомії ВДНЗ «Буковинський 

державний медичний університет», кафедри патологічної анатомії

Харківського національного медичного університету, кафедри патологічної 

анатомії Медичного інституту Сумського державного університету, кафедри 

патологічної анатомії з секційним курсом Української медичної

стоматологічної академії, кафедри патологічної анатомії ДВНЗ «Івано- 

Франківський національний медичний університет», кафедри патологічної та 

топографічної анатомії НМАПО імені П.Л. Шупика.

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків й 

рекомендацій сформульованих у дисертації

Дисертаційна робота Пославської О.В. базується на великій кількості 

матеріалу: фактичний матеріал дисертації включає 716 протоколів

імуноморфологічного та 61 FISH дослідження. По кожному з досліджень є 

опис, їх статистична обробка у вигляді таблиць Microsoft Excel.



Дисертація викладена на 308 сторінках комп’ютерного тексту і 

складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалу і методів 

дослідження, 4 розділів з результатами власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій та 

списку використаних джерел. Отримані дані статистично опрацьовані та 

представлені у вигляді 48 таблиць та 72 рисунків, які повною мірою 

відображають об’єм проведених досліджень. Джерела вітчизняної та 

іноземної літератури у кількості 308 використані протягом виконання роботи, 

представлені рефератами, копіями статей, які систематизовані відповідно до 

теми дисертації. Наявний у автора фактичний матеріал точно відповідає 

наведеним в дисертації даним. Наукові положення та висновки дисертації 

аргументовано випливають із фактичного матеріалу, є обґрунтованими 

узагальненнями, повністю відповідають меті та завданням дисертації.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих роботах

За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 39 наукових праць, 

серед яких 21 стаття у провідних фахових журналах України та 1 в 

закордонному науковому фаховому журналі, що індексуються міжнародними 

науко-метричними базами, зокрема 4 з них в базі Web of Science, 15 тез в 

матеріалах міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних 

конференцій. Отримані патент України на корисну модель № 111478 та 

інформаційний лист № 68-2019 про нововведення в системі охорони 

здоров’я. Ці роботи повною мірою висвітлюють основні результати 

досліджень дисертаційної роботи. В представленому авторефераті стисло 

викладені матеріали дисертаційної роботи, її основні положення, висновки та 

практичні рекомендації.

Структура і зміст дисертації

Дисертаційна робота Пославської О.В. оформлена згідно «Основних 

вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій» ДАК України., викладена



державною мовою на 308 сторінках друкованого тексту (основний текст -  

213 сторінок), складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і методів 

дослідження, 4 розділів власних досліджень, аналізу та узагальненню 

результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

джерел, додатків. Робота ілюстрована 48 таблицями та 72 рисунками. Список 

літератури містить 308 джерела (93 кирилицею та 215 латиницею).

У вступі здобувай переконливо висвітлює актуальність теми, зв'язок з 

науковими планами і темами, чітко формулює мету та завдання дослідження, 

характеризує наукову новизну та практичну значущість отриманих 

результатів, особистий внесок дисертанта, апробацію результатів дисертації, 

загальні характеристики роботи.

Характеристика роботи за розділами:

У першому розділі, що присвячений огляду літератури, автор 

поглиблено аналізує складність верифікації низькодиференційованих та 

недиференційованих пухлин, піднімає питання диференційної діагностики 

метастазів пухлин невідомої первинної локалізації. Проведений ретельний 

аналіз літературних джерел щодо сучасних уявлень особливостей 

імунофенотипів клініко-морфологічного синдрому «Рак невідомої первинної 

локалізації». Вказані критерії таких категорій верифікації метастазів пухлин 

невідомої первинної локалізації, як «злоякісні пухлини невідомого 

походження», «попередній рак невідомої первинної локалізації», 

«підтверджений рак невідомої первинної локалізації». Автором наведені 

актуальні теорії канцерогенезу первинно-дисемінованих пухлин. Детальний 

аналіз огляду даних сучасної літератури дозволив окреслити невирішені 

аспекти даної проблеми, що потребують подальшого дослідження.

У другому розділі «Матеріали і методи дослідження» дисертанткою 

подається необхідна інформація щодо об’єму, груп та методів дослідження. 

Використані в роботі патоморфологічні методи дослідження (гістологічний, 

імуногістохімічний, метод флуоресцентної гібридизації in situ) та метод



цифрової морфометрії (вимірювання розмірів ядер клітин в програмі обробки 

цифрових зображень ImageJ) є сучасними та дозволяють у повному обсязі 

розв'язати поставлені завдання. Методи статистичного аналізу використані 

відповідно вихідних даним і дозволяють підтвердити достовірність 

отриманих результатів.

Третій розділ дисертаційної роботи складається з 2 підрозділів, 

присвячених оптимізації імуногістохімічних алгоритмів верифікації 

походження (Pan СК АЕ1/АЕЗ позитивних) і (Pan СК АЕ1/АЕЗ негативних, 

Vimentin позитивних) метастатичних пухлин при застосуванні 

морфометричного дослідження ядер клітин. Автор формує об’єктивні 

діапазони розмірів для категорій пухлин «дрібноклітинні», 

«середньоклітинні», «великоклітинні» та окремо для «дрібно-кругло-синьо- 

клітинних» пухлин, відносно розмірів звичайних лімфоцитів, що були 

використані, як еталон морфометричного дослідження. Розділ добре 

ілюстрований мікрофотографіями пухлин з імуногістохімічними реакціями, 

скріншотами робочих вікон програми ImageJ та графіками розмірів клітин, 

що значно поліпшує сприйняття викладеного матеріалу.

У четвертому розділі подаються гістологічні варіанти, 

імуногістохімічні особливості та морфометричні характеристики 

сприятливих фенотипів аденокарцином клініко-морфологічного синдрому 

«Рак невідомої первинної локалізації». Досліджено групи жінок з 

ізольованим папілярним канцероматозом очеревини, з метастазами карцином 

в ізольовані аксилярні лімфатичні вузли, чоловіків з метастазами 

аденокарцином кісток і підвищеним показником сироваткового PSA та 

аденокарцинома з профілем товстої кишки. Перелічені імунофенотипи 

пухлин проаналізовані на предмет клінічних (вік, стать, локалізація 

ураження) та імуноморфологічних (гістологічні варіанти, експресія 

діагностичних та прогностичних імуногістохімічних маркерів) характеристик 

в порівнянні з місцево-розповсюдженими подібними імунофенотипами, з



метою визначення ознак агресивності та маркерів прогнозу в первинно- 

дисемінованих карциномах.

Для сприятливих імунофенотипів аденокарцином клініко- 

морфологічного синдрому «Рак невідомої первинної локалізації» визначені 

діагностичні панелі імуногістохімічних маркерів та діапазони 

морфометричних показників: для ізольованого папілярного канцероматозу у 

жінок встановлено фенотип серозній аденокарциноми яєчника - СК 7 (+), 

СА-125 (+), СК 20 (-), ER (+/-), PGR (+/-), WT-1 (+), РАХ-8 (+), площа 

28,9±8,09, периметр 21,3±2,56, коефіцієнт круглості ядер 0,68±0,14; для 

жінок з метастазами карциноми в ізольовані аксилярні лімфатичні вузли 

відповідність фенотипу карциноми молочної залози - СК 7 (+), СК 20 (-), 

РАХ-8 (-) ER (+/-), PGR (+/-), HER-2/neu (+/-), площа 41,1±9,67, периметр 

25,5±2,96, коефіцієнт круглості ядер 0,70±0,12; для чоловіків з 

метастатичним ураженням кісток і підвищенням рівня серологічного маркера 

PSA відповідність фенотипу ацинарній аденокарциномі передміхурової 

залози - СК 8 (+), PSA (+), AMACR (p504s) (+), AR (+/-), площа 49,8 ± 9,93, 

периметр 27,6 ± 2,97, коефіцієнт круглості ядер 0,77 ± 0,11; для 

аденокарциноми колоректального профілю відповідність фенотипу 

колоректального раку - СК 20 (+), СК 7 (-), CDX-2 (+), площа 38,9±12,31, 

периметр 23,9±3,75, коефіцієнт круглості ядер 0,75±0,08.

Дисертанткою підтверджено єдине джерело походження серозного 

папілярного канцероматозу у жінок з наступним імунофенотипом - СК 7 (+), 

СА-125 (+), СК 20 (-), ER (+), РАХ-8 (+), WT-1 (+), pl6INK4A (+), р53 (+) та 

серозної аденокарциноми яєчників варіанту «high-grade» з інтраепітеліальної 

неоплазії дистальних фрагментів маткової труби, що дозволяє виключити 

такий імунофенотип ізольованого канцероматозу з клініко-морфологічного 

синдрому «Рак невідомої первинної локалізації».

В п’ятому розділі розглядаються гістологічні варіанти, 

імуногістохімічні особливості та морфометричні характеристики 

неаденогенних імунофенотипів клініко-морфологічного синдрому «Рак



невідомої первинної локалізації», а саме: низько диференційовані карциноми 

з розташуванням по середній лінії тіла (екстрагонадний зародковий 

синдром), анонімні метастази плоскоклітинного раку в лімфатичні вузли шиї, 

анонімні метастази плоскоклітинного раку в пахові лімфатичні вузли, 

низько диференційовані нейроендокринні карциноми (G3), метастази 

карциноми з клітин Меркеля, в порівнянні з місцево-розповсюдженими 

подібними імунофенотипами.

Для неаденогенних імунофенотипів клініко-морфологічного синдрому 

«Рак невідомої первинної локалізації» були визначені діагностичні панелі 

імуногістохімічних маркерів та діапазони морфометричних показників: для 

низькодиференційованої карциноми з розташуванням по середній лінії тіла 

(екстрагонадний зародковий синдром) відповідність ембріональній 

карциномі; для метастазів плоскоклітинного раку в лімфатичні вузли шиї 

відповідність фенотипу плоскоклітинного раку голови та шиї; для метастазів 

плоскоклітинного раку в пахові лімфатичні вузли відповідність фенотипу 

плоскоклітинного раку шийки матки (для жінок) та плоскоклітинного раку 

зовнішніх статевих органів (для чоловіків); для нейроендокринної карциноми 

(G3) відповідність фенотипу дрібноклітинної карциноми легенів та для 

метастазів карцином з клітин Меркеля відповідність імунофенотипу була Pan 

СК АЕ1/АЕЗ (парануклеарно +), СК 20 (парануклеарно +), Chromogranin А 

(+/-), Synaptophysin (+/-), площа 37,3±5,69, периметр 23,1±1,52, коефіцієнт 

круглості ядер 0,79±0,04.

У шостому розділі наведено дані, щодо порівняння імуногістохімічної 

експресії маркерів pl6INK4A та HER-2/neu у випадках сприятливих фенотипів 

клініко-морфологічного синдрому «Рак невідомої первинної локалізації» з 

наявністю відповідних генетичних ушкоджень делеції 9р21 (pl6INK4A / 

CDKN2A) та ампліфікації гену ERBB2 на FISH. Автором доведено, що 

обмежена кількість фенотипів з ампліфікацією гену ERBB2 на FISH (в 

фенотипах низькодиференційованої карциноми з розподілом по середній



лінії тіла; жінки з папілярною аденокарциномою черевної порожнини; жінки 

з аденокарциномою, що уражує тільки аксилярні лімфатичні вузли; 

низькодиференційованої нейроендокринної карциноми (пухлини мали 

вірогідне походження з молочної залози) та аденокарциноми з профілем 

товстої кишки (СК 7 (-), СК 20 (+), CDX-2 (+)) робить його більш 

специфічним для диференційної діагностики карцином невідомого 

походження, порівняно із делецію 9р21 (pl6INK4A / CDKN2A), що вірогідно 

носить універсальний характер набуття інвазивного та агресивного перебігу 

для карцином різних локалізацій.

В розділі «Аналіз та обговорення отриманих результатів»

дисертанткою проведено аналіз отриманих результатів, порівняння їх з 

результатами інших досліджень, що віддзеркалює новизну отриманих 

автором даних та їх практичну значущість для патоморфологічної 

діагностики низькодиференційованих, недиференційованих пухлин, а також 

метастазів карцином невідомої первинної локалізації.

Представлені одинадцять висновків дисертаційної роботи

обґрунтовані, базуються на отриманих результатах, логічно завершують 

роботу та відповідають поставленій меті і завданням дослідження.

Завершують дисертацію три практичні рекомендації, які дозволяють 

підвищити якість діагностики сприятливих імунофенотипів клініко- 

морфологічного синдрому «Рак невідомої первинної локалізації».

Дисертаційна робота написана грамотно, науковим стилем викладення 

матеріалу досліджень, положень, висновків і практичних рекомендацій. Всі 

розділи добре ілюстровані графіками, мікрофотографіями та таблицями.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення

Принципових зауважень до змісту, оформленню та стилю дисертаційної 

роботи, автореферату немає. Поряд з цим є окремі зауваження та побажання:



1. В тексті дисертаційної роботи зустрічаються окремі стилістичні помилки, 

не дуже вдалі вислови.

2. Окремі таблиці, наприклад 4.10, 4.11, 5.2, складно побудовані.

3. Окремі наведені фотографії не досить чіткої якості, наприклад 5.2, 5.10.

Наведені зауваження не зменшують наукову цінність дослідження, 

теоретичне та практичне значення роботи..

У порядку дискусії хотілось би почути відповіді на наступні запитання:

1. Чому в первинній імуногістохімічній панелі маркерів для «дрібно- 

кругло-синьо-клітинних» пухлин Ви рекомендуєте маркер CD56 замість 

Chromogranin А і/або Synaptophysin?

2. Якою класифікацією для градації ступеня злоякісності (визначення G) 

нейроендокринних пухлин Ви користувались в дослідженні?

3. При використання програми ImageJ в практичній роботі скільки часу 

Ви витрачаєте для аналізу одного випадку?

Рекомендації щодо використання результатів дисертації у 

практичній діяльності.

Матеріали роботи рекомендується використовувати під час викладання 

патологічної анатомії та онкології у вищих медичних навчальних закладах, 

враховувати у науково-дослідних роботах по онкоморфології.

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам

Дисертаційна робота Пославської О. В. «Діагностика анапластичних 

пухлин та пухлин без встановленої первинної локалізації: імуноморфологічні 

аспекти» являє собою самостійну завершену наукову працю, у якій 

сформульовані та обґрунтовані нові наукові положення, висновки та 

рекомендації щодо встановлення джерела походження анонімних метастазів



низькодиференційованих аденокарцином та недиференційованих раків,

недиференційованих (анапластичних) пухлин та пухлин без встановленої 

первинної локалізації за допомогою цифрової морфометрії та FISH. За 

актуальністю, сучасному методичному рівню, науковій новизні та 

практичному значенні результатів, обґрунтованих наукових положень, 

висновків й рекомендацій, їх достовірності і повноті відображення в 

опублікованих працях, дисертаційна робота Пославської О. В. відповідає п.10 

«Порядку присудження наукових ступенів», 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 

присудження наукового ступеня доктора медичних наук, дисертація 

відповідає спеціальності 14.03.02 — патологічна анатомія, а її автор 

заслуговує на присвоєння наукового ступеня доктора медичних наук.
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