
Відгук офіційного опонента
на дисертаційну роботу доцента кафедри патологічної анатомії і 

судової медицини ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

кандидата медичних наук Пославської Олександри Володимирівни 

на тему «Діагностика анапластичних пухлин та пухлин без 
встановленої первинної локалізації: імуноморфологічні аспекти», яка

подається на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук 

за фахом 14.03.02 - патологічна анатомія.

1. Актуальність теми дисертації.

За даними світової статистики раки з невідомого первинного джерела 

складають 3-5 % усіх метастатичних пухлин. За класифікацією 2003 року 

20% первинно дисемінованих пухлин мають відносно сприятливий прогноз, 

тому що відповідають на лікування і демонструють вищий відсоток 

виживання серед пацієнтів. Серед них аденокарциноми традиційно 

залишаються найбільш частим гістологічним типом пухлин, походження 

яких стає диференціально-діагностичною проблемою. Взагалі, пацієнти з 

клініко-морфологічним синдромом «Рак невідомої первинної локалізації» 

або так званим CUP (cancer of unknown primary site) мають поганий клінічний 

прогноз з обмеженою тривалістю життя. Середній термін життя пацієнтів з 

таким діагнозом складає вісім місяців при метастазах, що вражають лише 

регіональні лімфатичні вузли, і не більше трьох місяців при екстранодальній 

дисемінації. Агресивні метастатичні пухлини відрізняються нетиповим 

малюнком метастатичного процесу, швидким прогресуванням дисемінації, 

хромосомною нестабільністю, поганою реакцією на хіміотерапію тощо.

Імуногістохімічна діагностика анапластичних пухлин базується на 

принципах специфічності маркерів до антигенів певних тканин та /або 

органів, але втрата диференціації злоякісних клітин вимагає розширення 

панелей та використання нових більш специфічних маркерів. Метод 

флуоресцентної гібридизації in situ дає більш надійні результати в



діагностиці метастатичних пухлин, через визначення генетичної похибки не 

залежно від продуктів експресії, але робіт з дослідження первинно 

дисемінованих пухлин методом FISH в Україні майже немає.

Враховуючи складність діагностики анонімних метастазів 

низькодиференційованих та недиференційованих пухлин, дисертаційна 

робота Пославської О. В. на тему «Діагностика анапластичних пухлин та 

пухлин без встановленої первинної локалізації: імуноморфологічні аспекти» 

є актуальною і практично важливою.

2. Зв’язок теми дисертаційної роботи з державними чи 

галузевими науковими програмами.
Дисертація Пославської О.В. є фрагментом науково-дослідницьких 

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), «Розробка діагностичних та прогностичних 

критеріїв новоутворень різних локалізацій з урахуванням біологічних 

показників активності пухлинного процесу» (номер державної реєстрації 

0116U002827), 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 Oil 9U100027), в якій здобувач є співвиконавцем.

3. Новизна дослідження та одержаних результатів.
Наукова новизна дисертаційної роботи Пославської О.В. полягає у 

визначені діагностично значущих діапазонів розмірів ядер клітин пухлин у 

порівнянні з розмірами звичайних лімфоцитів у програмі з обробки 

цифрових зображень ImageJ та формуванні морфометричних критеріїв таких 

категорій, як «дрібноклітинні», «середньоклітинні», «великоклітинні» 

пухлини та окремо «дрібно-кругло-синьо-клітинні» пухлини, через те що 

останні завжди характеризуються подібною анапластичною будовою, не



залежно від гістогенезу, і потребують ретельної диференційної діагностики. 

Це завдання було виконано шляхом співставлення об’єктивних параметрів 

«площа», «периметр» та «коефіцієнт круглості» ядер клітин метастатичних 

пухлин з діагнозом, підтвердженим імуногістохімічним методом. Завдяки 

цьому, були детально дослідженні морфометричні та імуногістохімічні 

особливості імунофенотипів клініко-морфологічного синдрому «Рак 

невідомої первинної локалізації», у порівнянні з відповідними локо- 

регіональними варіантами карцином. Для верифікованих імунофенотипів 

клініко-морфологічного синдрому «Рак невідомої первинної локалізації» 

дисертантом були проведені FISH дослідження ампліфікації гену ERBB2 та 

делеції локусу 9р21 гену CDKN2А з подальшим аналізом імуногістохімічних 

реакцій відповідних маркерів епідермального фактору росту HER-2/neu та 

онкопротеїну р16ШК4А, що об’єктивно продемонструвало більшу діагностичну 

значущість FISH методу.

4. Теоретичне значення результатів дослідження.

Розширені фундаментальні дані про вікові, тендерні, гістологічні, 

імуногістохімічні та морфометричні особливості сприятливих 

імунофенотипів клініко-морфологічного синдрому «Рак невідомої первинної 

локалізації» з метою розуміння унікальної біології первинно-дисемінованих 

карцином. Визначено, що невелика кількість спостережень метастатичних 

карцином з ампліфікацією гену ERBB2 робить його більш специфічним для 

FISH диференційної діагностики фенотипів клініко-морфологічного 

синдрому «Рак невідомої первинної локалізації», порівняно із делецію 9р21 

(р 16rNK4A / CDKN2A), що вірогідно носить універсальний характер набуття 

інвазивного та дисемінованого перебігу карцином різних локалізацій.

5. Практичне значення результатів дослідження.

Практичне значення дисертаційної роботи Пославської О.В. полягає в 

підвищенні якості і швидкості верифікації недиференційованих 

(анапластичних) пухлин, низькодиференційованих пухлин та метастазів 

пухлин з невідомих первинних джерел через оптимізацію імуногістохімічних



алгоритмів. А саме, запропоновано до проведення імуногістохімічних 

досліджень на етапі аналізу зрізів, забарвлених гематоксиліном і еозином, 

проводити цифрову морфометрію з використанням програми ImageJ. При 

визначенні морфометричних параметрів «дрібно-кругло-синьо-клітинних 
пухлин» (ЗО -  45 мкм2 за площею, 25 -  35 мкм за периметром та 0,75 -  0,90 за 

показником круглості) є об’єктивні підстави змінити стандартну первинну 

імуногістохімічну панель [Pan СК АЕ1/3, Vimentin, CD45, S100 і/або НМВ45] 

на [Pan СК АЕ1/3, Desmin, CD45, CD56, CD99, S100 і/або НМВ45], що зразу 

охоплює більшість нозологічних одиниць категорії «дрібно-кругло-синьо- 

клітинних пухлин». Також, за результатами проведених досліджень в 

дисертаційній роботі визначено, що частка метастатичних пухлин третьої 

категорії верифікації «підтверджені раки невідомої первинної локалізації», 

значно перевищує світові показники (21,95 % проти 3-5 %), що піднімає 

практичне питання міждисциплінарної комунікації та якості обстеження 

пацієнтів на «добіопсійному етапі». Визначена практична цінність FISH 

методу в диференційній діагностиці фенотипів клініко-морфологічного 

синдрому «Рак невідомої первинної локалізації», порівняно з 

імуногістохімічним методом.

6. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 
висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації.

В дисертаційній роботі Пославською О. В. сформульовані основні 

положення, висновки і практичні рекомендації, які базуються на достатній 

кількості досліджень метастазів пухлин імуногістохімічним методом (716 

протоколів) та FISH методом (61 протокол), що відповідає сучасному рівню 

морфологічних досліджень. Для морфометричного методу було використано 

сучасне потужне обладнання та ліцензоване програмне забезпечення. 

Достовірність отриманих результатів та висновків дисертаційної роботи 

засвідчується відповідними статистичними методиками.

Наукова робота Пославської О. В. оформлена згідно «Основних вимог 

до дисертацій та авторефератів дисертацій» ДАК України, викладена



державною мовою на 308 сторінках друкованого тексту, складається зі 

вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, 4 розділів 

власних досліджень, розділу аналізу та узагальнення результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. Робота 

ілюстрована 48 таблицями і 72 рисунками. Список літератури містить 308 

джерел (93 кирилицею та 215 латиницею).

7. 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 

наукометричними базами, зокрема 4 з них в базі Web of Science; 15 тез в 

матеріалах міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій. 

Отримано 1 патент України на корисну модель № 111478 та 1 інформаційний 

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

Ці роботи повною мірою висвітлюють основні результати досліджень, 

є актуальними, містять наукову новизну і мають практичне значення.

8. Зауваження і побажання до дисертації та автореферату щодо 

їхнього змісту і оформлення.
Робота виконана на високому методичному рівні, з використанням 

сучасних морфологічних методик. Принципових зауважень до змісту, 

оформлення та стилю дисертаційної роботи та автореферату немає. Поряд з 

цим є окремі зауваження та побажання, а саме:

1. У тексті автореферату та дисертації зустрічаються окремі граматичні,

стилістичні, технічні негаразди та русизми. Для прикладу: С Т ..241

«гіперфосфоріліровання» тощо.

2. На деяких рисунках бажано було би зробити підписи з позначенням 

морфологічних структур та виявленої патології.

3. Окремі рисунки, особливо флюоросцентна мікроскопія, мають технічні 

дефекти, не чітке зображення, фарбування, відсутні позначення



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 запитання:

1. Чи раціонально з фінансової сторони використання 
морфометричних досліджень для попередньої діагностики 

недиференційованних (анапластичних) пухлин та пухлин без відомого 

первинного джерела?

2. Як Ви можете пояснити достовірне зменшення показників площі та 

периметру ядер клітин (р<0,05) у метастазах, порівняно з первинними 

карциномами передміхурової залози у хворих за віком чоловіків (50,00±9,89 

проти 66,00±7,76 у більш молодого віку?

3. Які категорії верифікації анонімних метастатичних уражень виявлені 

Вами для розуміння ефективності імуногістохімічного метода в діагностиці 

пухлин з невідомого джерела?

9. Рекомендації щодо використання результатів дисертації у 

практиці.
Результати дисертаційного дослідження рекомендується 

використовувати під час викладання дисциплін «патологічна анатомія», 

«патоморфологія» та «онкологія» у вищих медичних навчальних закладах.

10. 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 котрій 

сформульовані та обґрунтовані нові наукові положення, висновки та 

рекомендації. За актуальністю, сучасним методичним рівнем, науковій 

новизні та практичному значенні результатів, наукових положень, висновків 

й рекомендацій, їх достовірності і повноті відображення в опублікованих 

працях, дисертація відповідає вимогам п. 10 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України



№ 567 від 24 липня 2013 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами 

Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015, №1159 від ЗО. 12.2015, 

№ 567 від 27.07.2016) відносно докторських дисертацій за спеціальністю 

14.03.02 -  патологічна анатомія, а її автор заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора медичних наук.

Офіційний опонент

завідувач кафедри патологічної анатомії 

Медичного інституту

Сумського державного університету МОЗ України 

доктор медичних наук, професор А. М. Романюк
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