
Відгук
офіційного опонента -  завідувача кафедри патологічної анатомії №2 

Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України 

доктора медичних наук, професора Гички Сергія Григоровича 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», представлену на здобуття 

наукового ступеня доктора медичних наук за фахом 14.03.02 - патологічна

анатомія.

Актуальність вибраної теми дисертації. Проблема діагностики 

метастатичних пухлин з нетиповою морфологією залишається до кінця не 

вирішеною, не зважаючи на широкі діагностичні можливості сучасних 

патогістологічних лабораторій. Останні десятиріччя велика кількість 

наукових робіт з онкоморфології присвячено первинно-дисемінованим 

пухлинам з агресивним клінічним перебігом та' нетиповим характером 

метастатичного процесу. В таких випадках знахідка під час біопсії 

недиференційованих (анапластичних) клітин значно розширює план 

клінічного обстеження пацієнта та викликає необхідність проведення 

додаткового імуногістохімічного дослідження з метою з’ясування органа або 

тканини походження пухлинного процесу. Стандартні діагностичні 

імуногістохімічні алгоритми включають первинну панель з розподілом 

недиференційованих пухлин на чотири категорії: епітеліальні, мезенхімальні, 

меланоцитарні та гемолімфоцитарні пухлини. Але велика кількість 

рекомендованих маркерів та індивідуальні вподобання дослідників роблять 

діагностичний пошук джерела недиференційованих (анапластичних) 

метастатичних пухлин досить складним та заплутаним, з точки зору 

остаточної оцінки отриманих результатів. Морфологічними ознаками, що



дозволяють зорієнтуватись, часто стають розміри та форми клітин, що 

визначаються патоморфологом приблизно «на око», звідси й виникли такі 

категорії, як «дрібноклітинні пухлини», «дрібно-кругло-синьо-клітинні 

пухлини», «великоклітинні пухлини», тощо. Знаходження об’єктивних 

критеріїв діагностичного пошуку у вигляді показників цифрової морфометрії 

стала можлива завдяки виникненню сучасного обладнання та програмного 

забезпечення з аналізу цифрових зображень.

Дисертаційна робота Пославської О. В. поєднує в собі 

імуногістохімічних метод верифікації недиференційованих (анапластичних) 

або низькодиференційованних пухлин та цифрову морфометрію з метою 

покращення диференційно-діагностичних алгоритмів, що є перспективним 

рішенням актуальної задачі онкоморфології з дослідження метастатичних 

пухлин.

Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами. Дисертаційна робота Пославської О. В. є фрагментом 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), «Розробка діагностичних та прогностичних 

критеріїв новоутворень різних локалізацій з урахуванням біологічних 

показників активності пухлинного процесу» (номер державної реєстрації 

0116U002827), в яких здобувач була відповідальним виконавцем, та 

«Морфологічні та молекулярно-генетичні критерії діагностики та прогнозу 

перебігу передпухлинних станів та новоутворень різних локалізацій» (номер 

державної реєстрації 0119U100027), в якій автор є співвиконавцем.

Новизна дослідження та одержаних результатів. В дисертаційній 

роботі Пославської О. В. були розроблені критерії морфометричного 

визначення категорій пухлин за розміром «дійсно дрібноклітинні» (до 30 

мкм2 за площею, до 25 мкм за периметром, різні за коефіцієнтом круглості),



• • 2«середньоклітинні» (ЗО - 50 мкм' за площею, 25 -  35 мкм за периметром, 

різні за коефіцієнтом круглості) та «великоклітинні» (більше 50 мкм за 

площею, більше 35 мкм за периметром, різні за коефіцієнтом круглості) 

пухлини, що суттєво допомагає визначити діагностичний алгоритм другого 

етапу імуногістохімічного дослідження. А також були з’ясовані діапазони 

морфометричних показників для «дрібно-кругло-синьо-клітинних пухлин», 

що давали можливість вибрати замість стандартної імуногістохімічної 

первинної панелі маркерів [Pan СК АЕ1/3, CD45, Vimintin, S100 і/або 

НМВ45], іншу більш розширену і адаптовану саме для дрібно-кругло-синьо- 

клітинних пухлин [Pan СК АЕ1/3, Desmin, CD45, CD56, CD99, S100 і/або 

НМВ45]. Автором вперше в Україні були ретельно досліджені вікові, 

тендерні, гістологічні, імуногістохімічні, морфометричні особливості 

сприятливих імунофенотипів клініко-морфологічного синдрому «Рак 

невідомої первинної локалізації», а також наявність в них ампліфікації гену 

ERBB2 і делеції локусу 9р21 гену CDKN2A методом FISH.

Теоретичне значення результатів дослідження. Результати 

дисертаційної роботи Пославської О.В. формують уявлення про об’єктивні 

морфометричні показники «площа», «периметр» та «коефіцієнт круглості» 

метастазів пухлин різного гістогенезу (меланом, лімфом, сарком, карцином), 

в тому числі й визначають місце «дрібно-кругло-синьо-клітинних пухлин» 

серед інших, систематизуючи уявлення щодо їх реальних розмірів. 

Результати доповнюють та поглиблюють теоретичні знання стосовно 

характеристик сприятливих імунофенотипів клініко-морфологічного 

синдрому «Рак невідомої первинної локалізації» в порівнянні з первинними 

місцево-розповсюдженими варіантами карцином. Дисертаційна робота надає 

інформацію стосовно користі FISH методу для диференційної діагностики 

карцином невідомого походження, порівняно з імуногістохімічним методом.

Практичне значення одержаних результатів. В дисертаційній роботі 

Пославської О.В. розроблені комбіновані алгоритми морфологічної 

діагностики недиференційованих (анапластичних),



низькодиференційованих пухлин та метастазів пухлин з невідомих 

первинних джерел завдяки поєднанню імуногістохімічних досліджень з 

цифровою морфометрією в програмі ImageJ. А саме в залежності від 

отриманих результатів морфометрії ядер клітин пухлин пропонується 

використовувати різні первинні панелі імуногістохімічних маркерів, що може 

скоротити час і вартість діагностики. В роботі важливе практичне значення 

має дослідження характеристик дев’яти відносно сприятливих 

імунофенотипів клініко-морфологічного синдрому «Рак невідомої первинної 

локалізації», за якими вони можуть бути трактовані як потенційно курабельні 

дисеміновані форми карцином відомих джерел з проведенням відповідного 

лікування. В роботі піднімається практичне питання міждисциплінарної 

комунікації (клініко-морфологічного підходу до формування діагнозу) та 

якості обстеження пацієнтів на «до-біопсійному етапі»: частка метастатичних 

пухлин третьої категорії верифікації «підтверджені раки невідомої первинної 

локалізації» в дослідженні автора значно перевищує світові показники 

(21,95 % проти 3-5 %). Дисертантом отриманий 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. В роботі досліджено достатню 

кількість матеріаліів: 716 зразків біопсійного і / або операційного матеріалу 

пацієнтів з пухлинами або метастазами пухлин різних локалізацій: на І етапі 

було дослідженно 41 випадок неопластичних уражень лімфатичних вузлів 

шиї ; на II -  614 спостережень метастазів пухлин дев’яти сприятливих 

імунофенотипів клініко-морфологічного синдрому «Рак невідомої первинної 

локалізації», та випадки еталонних первинних місцево-розповсюджених 

пухлин подібних імунофенотипів; для III етапу -  61 випадок клініко- 

морфологічного синдрому «Рак невідомої первинної локалізації», для FISH 

дослідження. Окремо було досліджено 10 біоптатів лімфатичних вузлів шиї 

без пухлинного ураження для з’ясування розмірів звичайних лімфоцитів в 

якості еталону цифрової морфометрії.

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, 

списку використаних джерел та додатків. Всі морфометричні дослідження 

проаналізовані відповідними статистичними методами з висновками про 

достовірність. Результати роботи представлені у вигляді 48 таблиць та 72 

рисунків, які покращують сприйняття матеріалу. Джерела використаної 

літератури включають 308 найменувань (93 кирилицею і 215 латиною). 

Наукові положення, висновки та методичні рекомендації дисертації



аргументовано випливають із результатів дослідження, є достатньо 

обґрунтованими, 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 

наукометричними базами, 15 тез в матеріалах міжнародних та 

Всеукраїнських науково-практичних конференцій. Отриманий патент 

України на корисну модель № 111478 та опубліковано інформаційний лист 

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

роботи відповідають необхідній кількості публікацій та висвітлюють основні 

результати дисертаційної роботи.

Зауваження і побажання до дисертації та автореферату щодо 

їхнього змісту і оформлення. Дисертація відповідає прийнятим нормам. її 

зміст та структура розкривають поставлену мету. В цілому, до викладення 

матеріалу та сформульованих висновків зауважень немає, проте, у окремих 

місцях трапляються стилістичні неточності та перевантаженість речень 

деєприслівниковими зворотами (наприклад, в задачі 9), неточності в 

термінології (наприклад -  «патоморфологічний метод дослідження», с.38; 

«аденопатія з клітин Меркеля», с.81 тощо). При формулюванні об'єкту 

дослідження доцільно було б зазначити, що вивчались анапластичні пухлини 

та пухлини без встановленої первинної локалізації, а не «метастази 

низькодиференційованих та недиференційованих пухлин невідомого 

походження з фокусом на метастази карцином сприятливих імунофенотипів 

клініко-морфологічного синдрому «Рак невідомої первинної локалізації».

Однак, принципових зауважень до змісту, оформленню і стилю 

дисертаційної роботи та автореферату немає.

Зважаючи на актуальність досліджуваної проблеми, хотілося б почути 

відповіді на наступні питання:



1. Чи враховували Ви при проведенні морфометричних досліджень 

розміри атипових клітин в стані мітозу?

2. Чи слугував індекс проліферації (Кі-67) додатковим фактором для 

диференційної діагностики дрібно-круглоклітинних пухлин?

3. Чи відрізнялись за морфометричними показниками дрібно- 

круглоклітинних пухлини різної локалізації, наприклад NEC легень і 

травного тракту?

Рекомендації щодо використання результатів дисертації у 

практичній діяльності. Результати досліджень, наукові положення та 

методичні рекомендації рекомендується використовувати під час викладання 

дисциплін «патологічна анатомія» та «онкології» у вищих медичних 

навчальних закладах, враховувати у науково-дослідних роботах за 

спеціальністю «патологічна анатомія».

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 
Дисертаційна робота Пославської О. В. «Діагностика анапластичних пухлин 

та пухлин без встановленої первинної локалізації: імуноморфологічні 

аспекти» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.03.02 - патологічна анатомія є завершеною кваліфікаційною 

науковою працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані результати, що 

в сукупності вирішують актуальне науково-практичне завдання, яке має 

суттєве значення для онкоморфології, а саме удосконалення алгоритмів 

імуногістохімічної діагностики недиференційованих (анапластичних) пухлин 

та пухлин без встановленої первинної локалізації на підставі вивчення 

показників експресії маркерів молекулярно-біологічних властивостей клітин 

та морфометричних показників.

За актуальністю, науковою новизною та практичним значенням 

результатів, наукових положень, висновків й рекомендацій, а також повноті й 

достовірності їх 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 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами 

Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015, № 1159 від 30.12.2015, 

№ 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.

Завідувач кафедри патологічної анатомії №2
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