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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Епітеліальні пухлини яєчників 

(ЕПЯ) є найбільш поширеними і різноманітними неопластичними процесами 

яєчників жінок різних вікових категорій. Крім цього рак яєчників є однією з 

онкологічних патологій, яка є причиною смерті до 45-50 % жінок в усьому світі 

[Vander H.L. et al., 2019]. Аналіз онкологічної захворюваності в Україні свідчить 

про щорічну стабільно значну (близько 3500) кількість зареєстрованих нових 

випадків злоякісних пухлин яєчників (ПЯ). За цим показником Дніпропетровщина 

посідає одне з провідних місць серед українських областей, поступаючись лише 

столичному регіону. За даними канцер-реєстру упродовж останніх 5 років кожна 

третя пацієнтка (27,1-32,6 %) помирала протягом першого року з моменту 

встановлення діагнозу злоякісної ПЯ [Національний канцер-реєстр України, 2018]. 

Високу захворюваність на злоякісні ПЯ можна пояснити поліпшенням якості їх 

діагностики через широке впровадження методів, переважно, променевої 

діагностики. Висока смертність жінок обумовлена тим, що у більшості пацієнток 

остаточний клініко-морфологічний діагноз раку яєчника через відсутність його 

ранніх симптомів та складну патоморфологічну диференційну діагностику із 

злоякісними неепітеліальними пухлинами і метастатичними процесами яєчників, 

встановлюється на пізніх стадіях його розвитку, коли прогноз життя хворих вже є 

несприятливим. 

У 2014 році вийшло 4-е переглянуте видання класифікації пухлин жіночої 

репродуктивної системи ВООЗ, в якому, завдяки визначенню генетичного 

профілю, представлено нові механізми патогенезу ЕПЯ та внесено зміни в їх 

класифікаційні рубрики, що з одного боку надало можливість пошуку нових 

критеріїв діагностики, а з іншого – аргументувало проведення новітніх 

досліджень для диференціації нових рубрик ЕПЯ [Kurrman R. J. et al., 2014].  

Таким чином, на сьогодні залишається актуальною і нерідко складною 

диференційна діагностика різних гістологічних варіантів ЕПЯ й встановлення 

рівня їх злоякісності, а також диференційна діагностика ЕПЯ з неепітеліальними 

пухлинами яєчника та з метастазами рака іншої первинної локалізації.  

Одним зі шляхів вирішення цієї проблеми є уточнення гістологічних та 

імуноморфологічних особливостей ЕПЯ різного злоякісного потенціалу 

відповідно до нової класифікації пухлин жіночої репродуктивної системи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри 

патологічної анатомії і судової медицини ДЗ «Дніпропетровська медична 

академія МОЗ України» на тему «Розробка діагностичних та прогностичних 

критеріїв новоутворень різних локалізацій з урахуваням біологічних показників 

активності пухлинного процесу» (номер державної реєстрації 0116U002827, 

2016–2018 рр.), в якій авторка була безпосереднім виконавцем досліджень 

морфологічних та імуногістохімічних особливостей епітеліальних пухлин 

яєчників.  
Тема дисертації була затверджена вченою радою ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія Міністерства охорони здоров`я України» (протокол № 2  
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від 16.02.2016) та уточнена вченою радою Дніпропетровської медичної академії 
МОЗ України (протокол № 9 від 28.05.2020). 

Мета дослідження. Оптимізувати алгоритми диференційної верифікації 

епітеліальних пухлин яєчників на основі комплексного імуноморфологічного 

аналізу. 

Завдання дослідження: 

1. Визначити діагностично значущі гістологічні компоненти 
епітеліальних пухлин яєчників різного ступеня злоякісності. 

2.  Охарактеризувати рівень експресії маркеру проліферації Кі-67 та 
діагностичне значення індексу проліферації у епітеліальних пухлинах яєчників 

різного ступеня злоякісності. 
3. Дослідити діагностичне значення рівня експресії маркеру клітинного 

циклу р53 у епітеліальних пухлинах яєчників різного ступеня злоякісності. 
4. Вивчити діагностичне значення рівня експресії маркерів 

епітеліального генезу (СК7, СК20, ЕМА, СА-125) та неепітеліального генезу 
(віментин) в епітеліальних пухлинах яєчників різного ступеня злоякісності. 

5.  Проаналізувати рівні експресії рецепторів до стероїдних гормонів 
(ER, PGR) у епітеліальних та неепітеліальних пухлинах яєчників. 

6. Вивчити діагностичне значення експресії епітеліальних (PanСК, ЕМА, 

СА-125) та неепітеліальних (WT-1, віментин, калретинін, S100) маркерів у 

злоякісних епітеліальних та неепітеліальних пухлинах яєчника. 

7. Визначити основні та додаткові імуногістохімічні маркери для 

верифікації гістологічного варіанту та потенціалу злоякісності епітеліальних 

пухлин яєчників.  

Об’єктом дослідження є первинні епітеліальні пухлини яєчників різного 

ступеня злоякісності, гранульозоклітинні пухлини яєчників, метастази 

колоректального раку в яєчники. 

Предметом дослідження є діагностичне значення гістологічних 

компонентів та особливостей імуногістохімічного профілю епітеліальних і 

гранульозоклітинних пухлин яєчників. 

Методи дослідження: гістологічний, морфометричний (визначення 

площі основних гістологічних компонентів пухлин яєчників у відсотковому 

еквіваленті), імуногістохімічний (ІГХ) аналіз та статистичний методи – для 

обчислення отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Отримані нові дані про 

частоту, площу і співвідношення основних гістологічних компонентів (мікро-, 

макропапіл, залозистих / фолікулярних, кістозних, солідних структур) та строми 

пухлини, а також про особливості експресії маркерів p53, Кі-67, РаnCK, СК7, 

СК20, ЕМА, СА-125, WT-1, ЕR, PGR, віментин, калретинін, S100 у основних 

гістологічних варіантах епітеліальних пухлин яєчників різного злоякісного 

потенціалу та у гранульозоклітинних пухлинах яєчників. Встановлено, що  

для серозних ЕПЯ найбільш характерним є папілярний компонент та  

р53-позитивний імунопрофіль, а також збільшення медіани рівня експресії  

Кі-67 та зменшення кількості СК7-позитивних клітин в інтервалі від доброякісної 
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пухлини до низькодиференційованої серозної карциноми. Найбільш 

характерними для муцинозних ЕПЯ є залозистий і кістозний компоненти та 

р53-негативний імунофенотип, а також збільшення медіани рівня експресії  

Кі-67 в інтервалі від доброякісної до злоякісної муцинозної пухлини яєчника. 

Для ендометриоїдних ЕПЯ притаманні залозистий, стромальний і солідний 

компоненти (солідний  для злоякісних пухлин) та  р53-негативний ІГХ 

профіль, а також збільшення медіани рівня експресії Кі-67 в інтервалі від 

доброякісної та пограничної ендометріоїдної пухлини. Оптимізовано діагностичну 

панель ІГХ маркерів групи злоякісних епітеліальних пухлин яєчників, яка має 

імунопрофіль «РаnCK+/ СК7+/-/ СК20+/-/ ЕМА+/ СА-125+/ WT-1+/ віментин-/ 

калретинін-/ ЕR+/ PGR+».  

Практичне значення одержаних результатів. Для практичної  

діяльності лікарів-патологоанатомів, гінекологів, онкологів та онкогінекологів 

визначений комплекс гістологічних та ІГХ характеристик доброякісних, 

пограничних і злоякісних епітеліальних пухлин яєчників та їх гістологічних 

варіантів (серозний, муцинозний, ендометриоїдний, світлоклітинний,  

серозно-муцинозний, пухлина Бреннера, недиференційована карцинома).  

Для верифікації епітеліальних пухлин яєчників запропоновано декілька ІГХ 

панелей: первинна – для диференціації доброякісної та пограничної  

ЕПЯ, первинна та вторинна – для злоякісних ЕПЯ. Доказано, що мізерний 

відсоток макропапіл та, навпаки, легко помітні мікропапіли статистично 

достовірно свідчать про серозну злоякісну пухлину або про 

низькодиференційовану  серозну карциному яєчника, та аргументує вибір 

первинної панелі для злоякісних ЕПЯ. Проте одночасна наявність залозистих і 

фолікулярних структур статистично достовірно свідчить про гранульозоклітинну 

пухлину яєчника, та є підставою залучення вторинної ІГХ панелі для 

злоякісних ЕПЯ. 

Результати дисертаційного дослідження використовують у практичній 

діяльності КЗ «Дніпропетровське обласне патологоанатомічне бюро»  

(м. Дніпро), у патологоанатомічних відділеннях 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). 

Нові матеріали дисертації впроваджені в навчальний процес на кафедрах 

патологічної анатомії Харківського національного медичного університету, 

ДВНЗ «Івано-Франківського національного медичного університету», 

Буковинського державного медичного університету, Сумського державного 

університету МОН України; на кафедрах патологічної анатомії і  

судової медицини Запорізького державного медичного університету,  

ДЗ «Дніпропетровської медичної академії МОЗ України»; на кафедрі 

патологічної анатомії з секційним курсом Української медичної стоматологічної 

академії, на кафедрі патологічної та топографічної анатомії НМАПО  

імені П.Л. Шупика.  
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Особистий внесок дисертанта. Здобувачка самостійно сформувала 

дизайн дослідження, сформулювала мету та завдання, провела пошук та 

дослідження матеріалу, також виконала гістологічне, імуногістохімічне 

дослідження зразків тканини пухлин. Авторка самостійно провела пошук та 

аналіз літературних даних, статистичне оброблення одержаних результатів та їх 

інтерпретацію, визначення основних положень, що виносяться на захист, 

оформлення дисертації, формулювання висновків.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи оприлюднені на: Всеукраїнській науково-практичній конференції 

молодих вчених та студентів «Здобутки теоретичної медицини  в практику 

охорони здоров’я» (м. Запоріжжя, 24-25 березня 2016 р.); Всеукраїнській 

науковій конференції «Актуальні питання біології та медицини» (м. Суми, 16-17 

листопада 2017 р.); Другій всеукраїнській науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології» (м. Дніпро,  

10-12 жовтня 2018 р.); Х Конгресі Асоціації патологів України «Перспективи 

розвитку сучасної патології» (м. Івано-Франківськ, 27-28 вересня 2018 р.); 

Третій всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Теорія та практика сучасної морфології» (м. Дніпро, 9-11 жовтня 2019 р.). 

Дисертаційну роботу заслухано на міжкафедральному засіданні 

Дніпропетровської медичної академії 18 чрвня 2020 року (протокол №16 ). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 11 наукових праць:  

5 статей у наукових фахових виданнях України (з них 1 – у журналі, що 

індексуються міжнародною наукометричною базою Web of Science) та  

6 тез у матеріалах конференцій та конгресів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 272 сторінках 

комп’ютерного тексту й складається з анотацій, вступу, огляду літератури, 

розділу матеріалів і методів дослідження, результатів власних досліджень  

(3 розділи), аналізу та обговорення результатів дослідження, висновків, 

практичних рекомендацій, приміток, списку використаних джерел, а також 

додатків. Робота містить 103 рисунки, 46 таблиць та список використаних 

джерел із 202 джерел (18 кирилицею та 184 латиницею). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. Вибірка репрезентативного матеріалу 

(305 випадків), була сформована за результатами ретроспективного аналізу 

гістологічного матеріалу та медичної документації пацієнток із пухлинами 

яєчників (у стадії II, III чи IV для злоякісних новоутворень), яким  з січня  

2014 р. по грудень 2018 р. була виконана гістеректомія, оваріоектомія чи 

цистектомія (без передуючої неоад’ювантної хіміо-/променевої терапії) у 

відділеннях онкогінекології Дніпропетровського обласного клінічного та 

Криворізького онкологічних диспансерів, у відділенні гінекології 

Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова. Проведення 

дослідження було схвалено етичним комітетом Дніпропетровської медичної 

академії (протокол № 4 від 11.03.2020). 
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Всі випадки було розділено на 2 групи: первинні (n=295) та метастатичні 

(n=10) новоутворення яєчника. Перша група була поділена на 2 групи 

порівняння: ЕПЯ (n=230) та гранульозоклітинні пухлини яєчників (n=65),  

яку склали 6 пухлин ювенільного типу та 59 пухлин дорослого типу. Групу ЕПЯ 

склали 6 підгруп за гістологічним варіантом пухлин: серозні (n=137), муцинозні 

(n=53), ендометриоїдні (n=20), світлоклітинні (n=7), серозно-муцинозні 

пухлини (n=5), пухлини Бреннера (n=6) та недиференційовані карциноми (n=2). 

В залежності від ступеня диференціювання в групу ЕПЯ увійшли: доброякісні 

(n=43), пограничні (n=106) та злоякісні (n=81) пухлини (табл. 1). 

Вік пацієнток у групі ЕПЯ коливався в діапазоні 18 – 78 років, середній 

вік жінок склав 43,12±11,20 років, проте найбільша частота неоплазій яєчників 

була визначена у віковій групі 30-55 років. Середній вік пацієнток з діагнозом 

серозні доброякісні ПЯ складав 47,71±3,68, пограничні серозні ПЯ  42,75±1,79, 

злоякісні серозні ПЯ  50,23±1,51; муцинозні доброякісні ПЯ  46,45±3,55, 

пограничні муцинозні ПЯ - 49,11±2,40, злоякісні муцинозні ПЯ  45,40±5,60; 

ендометриоїдні доброякісні ПЯ - 34,80±2,60, пограничні ендометриоїдні  

ПЯ  37,5±5,18, злоякісні ендометриоїдні ПЯ  49,25±1,89; світлоклітинні 

пограничні ЕПЯ  60,5±2,50, злоякісні ЕПЯ  47,2±4,60; злоякісні серозно-

муцинозні ЕПЯ  59,5±1,5. 

 

Таблиця 1  Розподіл випадків первинних епітеліальних пухлин яєчника 

за гістологічними варіантами та ступенем злоякісності, n, % 

Гістологічний варіант епітеліальних 

пухлин яєчників 

Потенціал злоякісності 

епітеліальних пухлин яєчників 

доброякісні пограничні злоякісні 

серозні (n=137; 59,57%) n=21 n=60 n=56 

муцинозні (n=53; 23,04%) n=11 n=36 n=6 

ендометриоїдні(n=20; 8,70%) n=6 n=6 n=8 

світлоклітинні (n=7; 3,04%) - n=2 n=5 

пухлини Бреннера(n=6; 2,61%) n=5 - n=1 

серозно-муцинозні(n=5; 2,17%) - n=2 n=3 

недиференційовані карциноми 

(n=2;0,87%) 
- - n=2 

Всього n=230 
n=43 

(18,70%) 

n=106 

(46,08%) 

n=81 

(35,22%) 
Примітка. «-» – відсутні випадки. 
 

Гістологічний метод. Для гістологічного дослідження фрагменти пухлин 

яєчників впродовж 24 годин фіксували в розчині 10% нейтрального буферного 

формаліну, зневоднювали і заливали парафіном На ротаційному мікротомі 

«Microm HM-340» (Німеччина) виготовляли парафінові серійні зрізи товщиною 

4×10
–6

м. Депарафінізовані зрізи забарвлювали гематоксиліном та еозином, в 

мікроскопі Leica DM 2000 визначали гістологічні особливості пухлин, наявність 

та площу характерних паттернів, кількість мітозів.  
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Імуногістохімічне дослідження. Серійні зрізи пухлин яєчників товщиною 

4×10
–6

м, виготовлені з парафінових блоків, наносили на адгезивні скельця Super 
Frost (Thermo Scientific, США («TS»)) і висушували за температури 37 °С 
впродовж 18 годин. Демаскування антигенів проводили шляхом нагрівання 
зрізів у цитратному буфері (рН 6,0) при температурі 95–98°С. Для візуалізації 
результатів ІГХ дослідження застосовували систему детекції «UltraVision 
Quanto» («TS»). 

Активність ендогенної пероксидази блокували застосуванням  

«Ultra Vision Quanto Peroxidase Blok», «TS» при температурі 21-22°С протягом 

10 хвилин, неспецифічне фонове забарвлення блокували використанням  

«Ultra V Block» («TS»), ІГХ реакцію посилювали за допомогою «Primary 

Antibody Quanto Amplifier» (TS»), для ідентифікації ІГХ реакції 

використовували розчин хромогену ДАБ «Quanto» («TS»). 

У дослідженнях використана наступна панель антитіл: Кі-67, Clone sp6 

(«TS»), p53, Clone sp5 («TS»), PanCK АЕ1/АЕ3, Clone Ab-1 («TS»), СК7,  

Clone RCK105 («TS»), CK20, Clone Кs 20.8 (DakoCytomation, Данія), CA-125, 

Clone Ab-1 («TS»), ЕМA, Clone E29,  («TS»), ER, Clone sp1 («TS»), PGR,  

Clone (sp2) Ab-8 («TS»), віментин, Clone sp20 (Dianova, Німеччина), калретинін, 

Clone sp13 («TS»), WT-1, Clone 6F-H2 («TS»), S100, Clone Ab-1 («TS»). 

Внутрішній контроль ІГХ реакцій дозволив виключити хибно-позитивні та 

хибно-негативні реакції.  

За наявності 10-50 %  пухлинних клітин з мембранною реакцією із 

PanCK, CK7, CK20, CA-125, EMA, калретиніном, віментином або ядерною 

реакцією із WT-1, статус пухлини розцінювався як «позитивний в частині 

клітин» («+ в частині клітин (ч/клітин)»-статус), за наявності >50 % ІГХ 

позитивних клітин статус пухлини розцінювався як «позитивний» («+»-статус), 

за наявності <10 % ІГХ позитивних клітин пухлина розцінювалася як 

імунонегативна («-»-статус). Експресія ER, PGR підраховувалась за системою 

H-score. Індекс проліферації клітин визначався за ядерною експресією Кі-67 і 

розцінювався як низький (за наявності <10 % Кі-67+ клітин), як помірний  

(11-20 % Кі-67+ клітин), як високий (>20 % Кі-67+ клітин). Згідно до рекомендацій 

ВООЗ 2014 р. за «р53-негативний» статус серозних низькодиференційованих 

карцином і злоякісних епітеліальних пухлин свідчить наявність в них 1-10 %  

р53-позитивних клітин. При визначеній мутації гену TP53 пухлина вважається 

«р53-позитивною» навіть при відсутності забарвлення на р53 її клітин  

[R. J. Kurrman et al., 2014]. 

Морфометричне дослідження включало вимірювання площ, що їх займали 

мікроскопічні структури (макро- та мікропапіли, залозисті/фолікулярні, кістозні, 

солідні та строма) в пухлині, та аналіз їх комбінацій. Для цього використовувались 

вимірювальні квадратні сітки Автанділова, що були накладені на мікропрепарат 

при збільшенні х400 (в співвідношенні тестових ліній перетинів – 50 ліній 

перетинів). Аналіз мітотичної активності проводили шляхом визначення суми 

кількості мітозів на 10 п/з при збільшенні х400. Аналізували кожний випадок, 

отримані значення співставляли з загальною площею пухлини. 
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Статистичний аналіз. З метою виконання перевірки нормальності 
розподілу випадків у різних групах порівняння було використано критерій 
Шапіро-Вілка. За умови підтвердження нормального розподілу підраховували 
параметричні статистичні критерії описової статистики (M±m, де M – середнє 
арифметичне значення, m – стандартна похибка середнього) та для порівняння 

двох непоєднаних кількісних рядів  t-критерій Стьюдента. У разі ненормального 
розподілу дані описової статистики представляли у вигляді (Ме (QuarI; QuarIII),  
де Me – медіана, Quar I, ІІІ – 1-й, 3-й квартилі) та для оцінювання статистичної 
значущості між двома підгрупами кількісних показників використовували 
критерій Манна – Уїтні, між трьома і більше – критерій Краскела-Уоліса.  
Для аналізу таблиць спряженості за якісними показниками у групах із 
ненормальним розподілом використовували критерій χ

2
 Пірсона. При усіх 

статистичних розрахунках результати вважали достовірними при p<0,05. 
Результати дослідження та їх обговорення. Відповідно до класифікації 

ВООЗ (2014 р.) в ПЯ були досліджені площі макро-, мікропапіл, 

залозистих/фолікулярних, кістозних, солідних структур, стромального 
компоненту та їх комбінації. Загальною особливістю архітектоніки всіх 

первинних ПЯ було поєднання «характерних компонентів» (ХК), що займали 
від 30 % до 70 % відносної площі зрізу (ВПЗ) тканини пухлини та «менш 

характерних компонентів», що займали 5-15 % ВПЗ пухлини. Найчастішим 
гістологічним варіантом були серозні ПЯ. Характерним компонентом 

доброякісних серозних ПЯ була виражена строма, яка складала 32,00 % 
(21,00 %; 40,00 %) ВПЗ, ХК пограничних пухлин були макропапіли,  

які займали 35,00 % (25,00 %; 41,50 %) ВПЗ; ХК злоякісних серозних  
пухлин були мікропапіли, які складали 29,00 % (25,50 %; 32,50 %) ВПЗ 

високодиференційованих карцином та 30,00 % (24,00 %; 36,00 %) ВПЗ 
низькодиференційованих серозних  карцином. Менш характерним компонентом 

всіх серозних ПЯ були залози, медіана площі яких не перевищувала 16,00 %.  

Достовірне значення для диференційної діагностики між серозними 

доброякісними та пограничними епітеліальними пухлинами яєчників мало 

суттєве збільшення площі макро-, мікропапіл, залозистого компоненту (p<0,05) 

та, навпаки, зменшення площі стромального компоненту більш, ніж в двічі  

[з 32,00 % (21,00 %; 40,00 %) до 13,50 % (10,00 %; 32,25 %), відповідно] 

(р<0,05). В диференційній діагностиці між пограничною та злоякісною 

епітеліальною ПЯ, високодиференційованою серозною карциномою мало 

значення зменшення відносної площі макропапіл й кістозного компоненту та 

збільшення відсотку площі мікропапіл (р<0,05). 

Для високодиференційованих карцином, в порівнянні з низькодиференційованими, 

була статистично вірогідною лише менша площа макропапіл (р<0,05).  

Тим не менш, заслуговували на увагу наступні тенденції: відсоток площі 

солідного компоненту був більшим у низькодиференційованих карциномах 

[20,00 % (17,00 %; 27,00 %)], ніж у високодиференційованих карциномах 

[16,00 % (13,00 %; 20,00 %)], та у низькодиференційованих карциномах була 

менша площа кістозного компоненту. Хоча статистична вірогідність цих 

тенденцій не була підтверджена (р˃0,05 та р˃0,05, відповідно), вони можуть 
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враховуватися для диференційної діагностики карцином яєчника різного ступеня 

диференціювання. 

Друге місце за частотою посідали  муцинозні ЕПЯ, в яких кістозний 

компонент займав близько третини ВПЗ пухлини. Характернмми компонентами 

муцинозних ПЯ була  також виражена строма, яка   становила 31,00 % (15,50 %; 

37,50 %) ВПЗ муцинозних доброякісних і 28,00 % (22,50 %; 42,00 %) ВПЗ 

пограничних муцинозних пухлин, а також залозистий компонент, який 

дорівнював 26,50 % (24,50 %; 35,25 %) ВПЗ муцинозних злоякісних ПЯ. 

Найрідшим гістологічним паттерном муцинозних ПЯ були мікропапіли, які 

становили 12,00% ВПЗ  злоякісних муцинозних ПЯ.  

Для диференційної діагностики між групами муцинозних доброякісних та 

пограничних ПЯ статистично вірогідне значення мало збільшення площі 

макропапіл (р<0,05), тоді як інші досліджувані гістологічні структури, за 

відсотком ВПЗ пухлини, майже не відрізнялись в цих групах (р>0,05 за всіма 

структурами). З іншого боку, про муцинозні злоякісні ПЯ свідчили зменшення 

відносної площі макропапіл та строми (р<0,05,) та, навпаки, збільшення 

відносної площі залозистого компоненту (р<0,05).  

Третє місце за частотою займали ендометриоїдні ПЯ, характерним 

компонентом яких були залози, що займали, незалежно від ступеня злоякісності, 

до 40 % ВПЗ тканини пухлини (р>0,05). У багатьох спостереженнях визначався 

суттєвий відсоток строми, який мав тенденцію до зменшення [від 35,50 % 

(24,25 %; 50,50 % у доброякісних пухлинах до 25,00 % (18,75 %; 31,50 %  у 

злоякісних], а у підгрупі ендометриоїдних злоякісних ПЯ визначався солідний 

компонент, який складав 31,00 % ВПЗ пухлини, що дозволило вважати його  

ХК ендометриоїдних ПЯ.  

В «інші» гістологічні варіанти були об'єднані пухлини, загальна кількість 

яких у нашому дослідженні не перевищувала 5 випадків, що не дозволило 

включити їх до статистичного аналізу. До таких гістологічних варіантів було 

віднесено світлоклітинні, серозно-муцинозні пухлини, пухлини Бреннера та 

недиференційовані карциноми. Для світлоклітинних пограничних та злоякісних 

ЕПЯ характерним компонентом були кісти (що займали 35,50 % і 46,00 % ВПЗ 

пухлин, відповідно) та залози (які складали 24,50 % ВПЗ  пограничних пухлин). 

Характерними компонентами доброякісних та злоякісних пухлин Бреннера були 

солідний (складав 36 % ВПЗ пухлин) та стромальний (займав 50 % ВПЗ 

доброякісних пухлин), а також найменша кількість мітозів. Особливу увагу 

привернули серозно-муцинозні пухлини та недиференційовані карциноми, що 

з'явились вперше у останній класифікації ВООЗ 2014 р. Характерним 

компонентом пограничних та злоякісних серо-муцинозних пухлин були 

мікропапіли і залози (у пограничних ЕПЯ), вони відрізнялися від серозних ЕПЯ 

комбінацією типів покривного епітелію. Характерними компонентами  

недиференційованих карцином були солідні комплекси (складали 52,50 % ВПЗ) 

та строма (займала 38,00 % ВПЗ), а також значна кількість мітозів. 

Узагальнюючи, можна сказати, що в групі доброякісних ЕПЯ 

ендометриоїдний варіант відрізняли відсутність мікропапіл, низька площа 
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макропапіл (р<0,05) та превалювання залоз (р<0,05), тоді як серозні та 

муцинозні доброякісні ЕПЯ мали схожі параметри. Серед пограничних ЕПЯ 

серозний варіант відрізнявся превалюванням макро- (р<0,05) та мікропапіл 

(р<0,05), а ендометриоїдний – переважанням залоз та строми (р<0,05).  

В групі злоякісних ЕПЯ мало характерним компонентом для всіх 

гістологічних варіантів пухлин були макропапіли, які найчастіше визначалися у 

висодиференційованих карциномах (р<0,05); мікропапіли, навпаки, були 

характерним компонентом низькодиференційованих та висодиференційованих 

карцином (р<0,05). Ендометриоїдний варіант злоякісних ЕПЯ визначали такі 

характерні компоненти як залози (р<0,05) та солідні структури (р<0,05),  

а муцинозний варіант  – кісти (р<0,05) (рис. 1).  

При порівнянні груп первинних злоякісних ЕПЯ та гранульозоклітинних 

пухлин яєчників про первинну злоякісну ЕПЯ свідчили наявність залозистих 

та/чи солідних, та/чи кістозних структур, що становили більше чверті ВПЗ 

пухлини (р<0,05 за всіма показниками). Залозисті структури також 

превалювали  в групі метастазів колоректального раку (р<0,05). 

 
Рисунок 1 - Відсоткова частка характерних компонентів пухлин яєчників в 

залежності від їх гістологічного варіанту та походження. 
 

Аналіз мітотичної активності визначив очікуване зростання кількості 

мітозів (в 10 полях зору) від групи доброякісних ЕПЯ до групи злоякісних ЕПЯ, 

описане також M.D. Jalid Sehouli et al.  (2019). Але нами не отримано 

статистично підтвердженого діагностичного значення цього показника для 

диференційної діагностики між серозними пограничними та злоякісними  

ЕПЯ, висодиференційованими карциномами та між ендометриоїдними 

доброякісними та пограничними ЕПЯ (p>0,05 за всіма показниками). Серед усіх 

гістологічних варіантів пограничних ЕПЯ  найбільша кількість мітозів була 

визначена у групі ендометриоїдних пограничних ЕПЯ [2,50 (2,00;3,75), р<0,05], 

а серед злоякісних ЕПЯ – у низькодиференційованих карциномах [9,00 (8,00; 
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14,00)] та в муцинозних злоякісних ЕПЯ [9,50 (8,25; 11,50)], але p>0,05.  

У обох групах гранульозоклітинних пухлинах яєчників та в групі  

метастазів колоректального раку мітотична активність [2,00 (1,00; 3,00) і  

5,00 (4,00; 6,75), відповідно] була суттєво нижчою за групу злоякісних ЕПЯ 

[9,00 (7,00; 12,00)] (р<0,05). 

Рівень експресії Кі-67 також зростав від груп доброякісних до злоякісних 

ЕПЯ у всіх гістологічних варіантах пухлин, окрім ендометриоїдних 

пограничних та злоякісних ЕПЯ (p>0,05), що пояснювалось найвищим рівнем 

експресії Кі-67 [17,00 % (14,75 %; 20,50 %)] у ендометриоїдній пограничній 

ЕПЯ (р<0,05). Серед злоякісних ЕПЯ за рівнем експресії Кі-67 лідером була 

група низькодиференційованих карцином [27,00 % (22,00 %; 32,00 %)], а 

мінімальним цей показник був у групі висодиференційованих карцином  

[19,00 % (18,00 %; 22,5 %)], хоча це не знайшло статистичного підтвердження 

(p>0,05). Медіана рівню експресії Кі-67 25,00 відрізняла злоякісні ЕПЯ від 

гранульозоклітинних пухлин яєчників (р<0,05), та не мала диференційного 

значення між злоякісною ЕПЯ та метастазом колоректального раку (p>0,05). 

Доведено, що індекс проліферації (за рівнем експресії Кі-67) був низьким 

у всіх доброякісних та у половині серозних пограничних ЕПЯ (n=25, 41,67 %), 

що також зазначається С. Zhao  et al. (2011). Високий індекс проліферації  

(>20 % Кі-67+ клітин) був характерним для чверті пограничних муцинозних 

(n=9, 25,00 %) та ендометриоїдних (n=2, 33,33 %) пухлин, а також для 

низькодиференційованих карцином та злоякісних муцинозних ЕПЯ (р<0,05); 

тоді як помірний індекс проліферації притаманний висодиференційованим 

карциномам (р<0,05). 

«р53+»-статус визначався у злоякісних серозних ЕПЯ (р<0,05); відсоткова 

частка «р53+» пухлин зростала з 18,33 % (n=11) до 87,76 % (n=43) від групи 

пограничних ЕПЯ до низькодиференційованих карцином (відповідно). Проте, 

«р53+»-статус не був «критерієм злоякісності» для муцинозних (p>0,05) та 

ендометриоїдних ЕПЯ, в яких експресія р53 не визначена в жодному випадку.  

З іншого боку, «р53+»-статус мав серозний варіант злоякісної ЕПЯ (р<0,05) та 

не визначався в групах доброякісних (p>0,05) та пограничних ЕПЯ (p>0,05). 

Аналіз експресії рецепторів естрогенів (ER) та рецепторів прогестерону 

(PGR) виявив «ER+/PGR+» статус у 95,00 % (n=19)/90,00 % (n=18) 

ендометриоїдних пухлин, у 81,75 % (n=112)/70,07 % (n=96) серозних та у  

67,69 % (n=44)/40,00 % (n=26) гранульозоклітинних пухлин яєчників (відповідно). 

Таким чином, диференційного діагностичного значення набув факт відсутності 

ER та/чи PGR позитивного статусу у муцинозних ЕПЯ. З іншого боку,  

«ER та/чи PGR» позитивний статус досліджених ПЯ не залежав від рівня їх 

диференціювання та гістогенезу: не виявлено статистично вірогідної різниці у 

жодній парі порівнянь (p>0,05). Хоча експресія ER у гранульозоклітинних 

пухлинах яєчників зустрічалась частіше, ніж у групі злоякісних ЕПЯ (53,09 %, 

n=43), а серед ендометриоїдних доброякісних та пограничних ЕПЯ не було 

визначено жодного «ER-/PGR-» спостереження. Також негативна реакція із 

зазначеними маркерами зустрічалась в два рази частіше у серозних 
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низькодиференційованих карциномах (28,57 %, n=43), ніж у ендометриоїдних 

злоякісних ЕПЯ (12,50 %, n=1). Крім цього, визначався  вищий рівень експресії 

ER і PGR у всіх пограничних ЕПЯ, у порівнянні з доброякісними і злоякісними 

ЕПЯ, що також відмічали J. Escobar et al. (2013). 

Рівень експресії СК7 мав статистично вірогідне значення як «критерій 

злоякісності» тільки для серозних ПЯ (р<0,05), в яких кількість СК7+ клітин 

знижувалась із втрачанням диференціювання пухлини.  Статус «СК7+ в ч/клітин» 

був визначений у третині ендометриоїдних пограничних ПЯ (33,33 %, n=2) та у 

37,50 % (n=3) злоякісних ЕПЯ, але статистично різниця не була підтверджена 

(p>0,05). Статистично вірогідної різниці в статусі «СК7+ в ч/клітин»  між групами 

серозних та ендометриоїдних ЕПЯ також не встановлено (р>0,05). Крім цього,  

у 20,00 % муцинозних злоякісних ПЯ експресія СК7 була виявлена менш ніж у  

10 % клітин, що було розцінено як негативна реакція.  

Експресію СК20 очікувано визначили у всіх муцинозних ПЯ, тому 

«СК20+» статус мав діагностичне значення для визначення гістологічного 

варіанту муцинозних ПЯ (р<0,05), але не розцінювався в якості критерію їх 

злоякісності (p>0,05). Крім цього, реакція «СК20+ в ч/клітин» була встановлена 

у третині (32,14 %, n=18) серозних низькодиференційованих карцином. Таким 

чином, визначення експресії СК7 і СК20, з урахуванням встановлених 

особливостей, доцільно використовувати для диференційної діагностики ЕПЯ. 

При порівнянні злоякісних ЕПЯ та метастазів в яєчник колоректального 

раку встановлено, що усі метастази мали «СК7-/СК20+» статус (р<0,05),  

що мало диференційно-діагностичне значення (рис.2). Виключенням були 

муцинозні злоякісні ПЯ, «СК7-/СК20+» фенотип яких співпадав з аналогічним 

фенотипом метастазів колоректального раку. В гранульозоклітинних пухлинах 

яєчників експресія СК7 була виявлена лише в окремих клітинах у 1,54% (n=1) 

пухлин дорослого типу, а експресія СК20 в цих пухлинах взагалі була відсутня.  

 

 
Рисунок 2  Відсоткова частка позитивних ІГХ реакцій в злоякісних 

пухлинах яєчників різного гістогенезу. 
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Експресія ЕМА та PanCK була встановлена у всіх первинних ЕПЯ та у 

всіх метастазах колоректального раку, що виключало застосування цих маркерів 

для диференційної діагностики цих груп пухлин. Але наявність експресії цих 

маркерів мала певне значення при диференційній діагностиці злоякісних ЕПЯ 

та гранульозоклітинних пухлин яєчників. На відміну від групи злоякісних ЕПЯ, 

статус «PanCK+» (10,77 %, n=7) та статус «PanCK+в ч/клітин» (23,08 %, n=15) 

визначався також у третині гранульозоклітинних пухлин (р<0,05), а статус 

«ЕМА+ в ч/клітин»  в 1 спостереженні гранульозоклітинної пухлини ювенільного 

типу. Результати нашого дослідження підтверджують дані H. P. Cathro,  

M. H. Stoler (2012), що наявність позитивних реакцій з цитокератинами не 

дозволяє остаточно виключити гранульозоклітинну пухлину яєчника. 

Аналіз експресії пухлиноспецифічних маркерів СА-125 та WT-1 довів їх 

діагностичне значення для визначення варіанту злоякісної ЕПЯ. Так, «СА-125» 

позитивний статус був характерним майже для половини серозних  

високо- і низькодиференційованих карцином (57,14 %, n=4 та 44,90 %, n=22, 

відповідно) та для ендометриоїдних злоякісних ЕПЯ (50,00 %, n=4); а  

«СА-125» негативний статус – для більшої частини муцинозних злоякісних 

ЕПЯ (66,67 %, n=4) (р<0,05).  

«WT-1» негативний статус мали всі муцинозні злоякісні ЕПЯ (100%, n=6) 

та кожна друга ендометриоїдна карцинома (50,00 %, n=4). «WT-1» позитивний 

статус мали серозні злоякісні ЕПЯ, в яких кількість забарвлених пухлинних 

клітин та інтенсивність їх забарвлення були меншими в ряду від 

високодиференційованих карцином [«WT-1+» статус мали 71,43 % пухлин 

(n=5)] до низькодиференційованих карцином [статус «WT-1+ в ч/клітин» мали 

48,98 % пухлин (n=24)]. В групі гранульозоклітинних пухлин яєчників  

було 4 спостереження (9,23 %) із реакцією «WT-1+ в/частині клітин», що  

не знизило цінність даного маркеру для диференційної діагностики між 

гранульозоклітинними пухлинами яєчників та злоякісними ЕПЯ (p<0,05), проте 

аргументувало неможливість його уособленого використання. Не визначено 

жодного метастазу в яєчник колоректального раку із забарвленням більше 10 % 

клітин на СА-125 та WT-1.  

Аналіз експресії маркерів неепітеліального гістогенезу (віментину, 

калретиніну та S100) у гранульозоклітинних пухлинах яєчників обох типів у 

порівнянні з групою злоякісних ЕПЯ дав наступні результати. Наявність більш 

ніж 10 % калретинін-позитивних клітин у пухлині свідчило на користь 

гранульозоклітинних пухлин яєчників у 92,31 % випадах (n=60) (p<0,05), 

незважаючи на те, що 6,17 % серозних низькодиференційованих карцином 

(n=5) мали статус «калретинін+ в ч/клітин». Реакції з маркером S100 були 

негативними у всіх гранульозоклітинних пухлинах дорослого типу (n=59 із 65 

спостережень гранульозоклітинних пухлин) та у всіх злоякісних ЕПЯ.  

S100-позитивний статус визначався у всіх гранульозоклітинних пухлинах 

ювенільного типу (n=6). Проте, літературні джерела [Kitamura S. et. al.,  

2017, Okuno K. et.al., 2019] зазначають наявність S100-негативних 

гранульозоклітинних пухлин ювенільного типу.  
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Наявність більш ніж 10 % віментин-позитивних  клітин спостерігалась у  

6 випадках (12,24 %) серозних низькодиференційованих карцином, 1 випадку 

(16,67 %) муцинозної злоякісної ЕПЯ та у 2 (25,00 %) ендометриоїдних 

злоякісних ЕПЯ. З іншого боку, у всіх гранульозоклітинних пухлинах яєчників 

кількість віментин-позитивних  пухлинних клітин перевищувала 50 %. Таким 

чином, «віментин-позитивний» статус мав діагностичне значення для 

диференційної діагностики між злоякісними ЕПЯ та гранульозоклітинними 

пухлинами яєчників (p<0,05) та характеризував лише тенденцію переваги для 

серозних та ендоментриоїдних злоякісних ЕПЯ (p>0,05).  

Інші гістологічні варіанти ПЯ мали наступні ІГХ фенотипи: 

світлоклітинні ЕПЯ – PanCK+, ЕМА+, СК7+, СА-125+; пухлини Бреннера – 

PanCK+, ЕМА+, СК7+; серозно-муцинозні ЕПЯ – PanCK+, ЕМА+, СК7+ 

в ч/клітин, СК20+в ч/клітин; недиференційовані карциноми – PanCK+, ЕМА+, 

ER+, та «+/- СК7, СК20, СА-125, PGR ,WT-1 - в ч/клітин». 

Узагальнюючи все вищенаведене, можна зазначити, що наявність 

комбінації характерних компонентів (макро-, мікропал, залоз, кіст, солідних 

комплексів та/чи строми) у ЕПЯ спрощують верифікацію діагнозу при 

гістологічному дослідженні, але потребують також уточнення діагнозу шляхом 

ІГХ дослідження з використанням первинної панелі маркерів для доброякісних 

і пограничних ЕПЯ (р53, Кі-67, СК7, СК20, ER, PGR) та розширеної панелі  

для злоякісних ЕПЯ (р53, Кі-67, СК7, СК20, WT-1, СА-125). При неможливості 

визначити характерний компонент або малохарактерний компонент пухлин 

(частіше за все – у злоякісних новоутвореннях яєчників), необхідно  

залучити додаткові ІГХ маркери (PаnСК, ЕМА, віментин, S100, калретинін),  

що дозволяють статистично достовірно (р<0,05) диференціювати злоякісні ЕПЯ 

з метастазами колоректального раку та з гранульозоклітинними пухлинами 

яєчників.  

 

ВИСНОВКИ 

Незважаючи на перевагу епітеліальних пухлин яєчників серед усіх 

пухлин яєчників, на сьогодні відсутні чіткі критерії верифікації неоплазій 

зазначеної локалізації, що ускладнює їх патоморфологічну діагностику та 

прогнозування перебігу захворювання. У дисертаційній роботі надано теоретичне 

узагальнення та вирішено важливе для патологічної анатомії науково-практичне 

завдання, яке полягає в удосконаленні критеріїв диференційної діагностики 

епітеліальних пухлин яєчників, спираючись на взаємозв’язок між гістологічною 

будовою та характером експресії імуногістохімічних маркерів. 

1. Для визначення гістологічного варіанту епітеліальних пухлин яєчника 

достовірне діагностичне значення мали компоненти, що займали ≥30% площі 

зрізу пухлини: залози  у ендометриоїдних пухлинах всіх рівнів злоякісності 

[доброякісні  37,00 % (28,50; 51,75 %); пограничні  38,00 % (32,75 %; 44,75 %); 

злоякісні  36,50 % (13,25 %; 58,25 %)]; мікропапіли – у високо- та 

низькодиференційованих серозних карциномах [29,00 % (25,50 %; 32,50 %) та 

30,00 % (24,00 %; 36,00 %) відповідно], солідний компонент – у ендометриоїдних 
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карциномах (31,00 % (13,25 %; 49,75 %). При визначенні ступеня злоякісності 

новоутворень яєчника (від доброякісних, пограничних до злоякісних) достовірне 

значення мали: у серозних пухлинах  зменшення відсотку макропапіл і кіст,  та 

збільшення відсотку мікропапіл (у карциномах); у муцинозних пухлинах – 

зменшення відсотку макропапіл та збільшення – мікропапіл; у ендометриоїдних 

пухлинах  збільшення відсотку макропапіл та наявність солідного компоненту. 

2. Відсоток Кі-67-позитивних клітин достовірно зростав зі збільшенням 

рівня малігнізації у всіх групах пухлин яєчників, окрім пограничних та 

злоякісних ендометриоїдних пухлин. Серед пограничних пухлин яєчника 

найбільший відсоток  Кі-67-позитивних клітин визначався у ендометриоїдних 

пухлинах (17,00 % (14,75 %; 20,50 %) (p<0,05); високий індекс проліферації 

мали 33,33 % ендометриоїдних  та 25,00 % пограничних муцинозних пухлин,  

тоді як 42,85 % високодиференційованих серозних карцином мала помірний 

індекс проліферації. Найбільший показник кількісті випадків з високим значенням 

Кі-67-позитивних клітин мав місце у серозних низькодиференційованих  

(79,59 %, n=39) та у муцинозних (100 %, n=6) карциномах. 

3. «р53+»-статус мав достовірне діагностичне значення для визначення 

серозних карцином серед інших гістологічних варіантів злоякісних 

епітеліальних новоутворень яєчника (p<0,05). В серозних пухлинах «р53+»-статус 

був критерієм злоякісності: 9 із 10 низькодиференційованих серозних карцином 

(87,76 %, n=43) мали «р53+»-статус, тоді як у групах серозних доброякісних і 

пограничних пухлин, та навіть високодиференційованих карцином кількість 

таких випадків не перевищувала 15 % (p<0,05 за всіма показниками).  

4. Фенотип «СК7+/СК20-» мав діагностичне значення для серозних та 

ендометриоїдних пухлин яєчників, тоді як фенотип «СК7-/СК20+»  для 

муцинозних пухлин та метастазів колоректального раку (p<0,05). Статус «СК7+ 

в частині клітин» становив у високо- та низькодиференційованих серозних 

карциномах 14,29 % (n=1) та 32,65 % (n=16), відповідно, і був відсутнім серед 

доброякісних серозних пухлин; таким чином, відсоток СК7-позитивних клітин 

зменшувався при збільшенні ступеня злоякісності серозних новоутворень 

яєчника (p<0,05). Експресія віментину мала діагностичне значення для 

ендометриоїдних пухлин яєчників всіх ступенів злоякісності (p<0,05). 

5. У всіх муцинозних пухлинах яєчника відсутня експресія ER та PGR; 

крім цього, у гранульозоклітинних пухлинах яєчника визначалася така ж 

відсоткова частка ER+ та PGR+ пухлин [66,15 % (n=43) та 40 % (n=26), 

відповідно], як і у первинних карциномах яєчника [62,96 % (n=51) та 45,67 % 

(n=37), відповідно], що нівелювало діагностичне значення цих маркерів для 

визначення гістогенезу первинних пухлин яєчника (p>0,05 для обох маркерів). 

6. Для визначення гістологічного варіанту карцином та підтвердження їх 

епітеліального походження діагностичне значення мали маркери СА-125 і  

WT-1: «+» статус мав місце у серозних карциномах, статус «+ в ч/клітин» – у 

ендометриоїдних карциномах, «-» статус – у муцинозних карциномах (p<0,05 за 

всіма показниками). Наявність PanCK+ і ЕМА+ реакції вказувала на 

епітеліальне походження пухлин, тоді як «калретинін+»-, «віментин+»-, 
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«S100+»-статус визначався у гранульозоклітинних пухлинах (p<0,05 за всіма 

показниками). В первинних карциномах визначена група вийнятку: 6,17 % (n=5) 

первинних карцином мали статус «калретинін+ в ч/клітин», 9,87 % (n=8) 

карцином цієї ж групи мали статус «віментин+ чи віментин+ в ч/клітин».  

7. Комплексний аналіз гістологічних характеристик та статистично 

вірогідні особливості імунофенотипів пухлин дозволили сформувати первинну 

панель для доброякісних та пограничних епітеліальних пухлин яєчників, що 

включала: р53, Кі-67, СК7, СК20. Для злоякісних пухлин яєчника в первинну 

панель антитіл були додані ER, PGR, WT-1, СА-125; а до вторинної панелі 

також додатково введені PаnСК, EMA, калретинин, віментин, S100, що 

дозволило відрізняти первинні серозні та/чи ендометриоїдні епітеліальні 

пухлини від гранульозоклітинних пухлин яєчника (при неможливості 

визначення характерних гістологічних компонентів пухлин). 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для верифікації гістологічного варіанту пухлин яєчників необхідно 

проводити гістологічне дослідження комбінації характерних компонентів 

(макро-, мікропал, залоз, кіст, солідних комплексів та/чи строми) та ІГХ 

дослідження з використанням найбільш доцільних маркерів, таких як СК7, 

СК20, WT-1, СА-125, ER, PGR, Кі-67, р53.  

2. Для уточнення ступеня злоякісності первинних епітеліальних  

пухлин яєчника доцільно застосовувати маркери Ki-67, р53, CK7, експресія 

яких відіграє діагностичну роль у диференційній діагностиці між 

доброякісними та пограничними пухлинами, пограничними та злоякісними 

пухлинами, й особливо -між серозними високо- та низькодиференційованими 

карциномами.  

3. При неможливості визначення характерного компоненту або 

малохарактерного компоненту, що займає площу більше 15 % ВПЗ пухлини, 

необхідно залучити додаткові ІГХ маркери (PаnСК, ЕМА, віментин, S100, 

калретинін), які дозволяють диференціювати злоякісні епітеліальні 

новоутворення яєчників від гранульозоклітинних пухлин яєчників та від 

метастазів колоректального раку.  

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
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4. Гістологічні та імуногістохімічні особливості злоякісних 
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АНОТАЦІЯ 

Савченко О.А. Діагностичні критерії верифікації епітеліальних 

пухлин яєчників (імуноморфологічні аспекти). – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.02 – патологічна анатомія. – Запорізький державний 

медичний університет, МОЗ України, Запоріжжя, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню комплексу морфологічних 

критеріїв та особливостей експресії ІГХ маркерів у ЕПЯ. За результатами 

дослідження були уточнені гістологічні особливості та імунофенотипи 

гістологічних варіантів ЕПЯ різного потенціалу злоякісності згідно до  

новітньої класифікації новоутворень ВООЗ: серозні, муцинозні, ендометриоїдні, 

світлоклітинні. серозно-муцинозні, пухлини Бреннера, недиференційовані 

карциноми. З метою визначення гістологічного варіанту ЕПЯ статистично 

аргументовано застосування комплексного аналізу площі гістологічних 

компонентів (макро-, мікропапіл, залоз/фолікулярних та солідних структур, 

строми) в пухлині та експресію маркерів СК7, СК20, WT-1, СА-125, ER, PGR, 

Кі-67, р53 (p<0,05 за всіма показниками). З метою визначення ступеню 

злоякісності ЕПЯ також статистично аргументованим був комплексний підхід із 

врахуванням площі зазначених гістологічних паттернів та експресії Кі-67, р53, 

СК7 (останній лише для групи серозних новоутворень) (p<0,05 за всіма 

показниками). З метою верифікації гістогенезу злоякісних пухлин яєчників 

додатково до вищезазначених маркерів необхідно застосувати віментин, PanCK, 

СА-125, WT-1, ЕМА, калретинін, S100 (p<0,05 за всіма показниками). 

Ключові слова: епітеліальні пухлини яєчників, морфологічне 

дослідження, імунофенотипи пухлин яєчників, діагностичні критерії. 

 

АННОТАЦИЯ 

Савченко О.А. Диагностические критерии верификации 

эпителиальных опухолей яичников (иммуноморфологические аспекты). – 

На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.03.02 – патологическая анатомия – Запорожский 

государственный медицинский университет, МЗ Украины, Запорожье, 2021. 

Диссертационная работа посвящена изучению комплекса морфологических 

критериев и особенностей экспрессии ИГХ маркеров в ЭПЯ. По результатам 

исследования были уточнены гистологические особенности и иммунофенотипы 

гистологических вариантов ЭПЯ разного потенциала злокачественности 

согласно новой классификации новообразований ВОЗ: серозный, муцинозный, 

ендометриоидный, светлоклеточный. серозно-муцинозный, опухоль Бреннера, 

недифференцированная карцинома. С целью определения гистологического 
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варианта ЭПЯ статистически аргументировано использование комплексного 

анализа площади гистологических компонентов (макро-, микропапил, 

желез/фолликулярных и солидных структур, стромы) в опухоли и экспрессию 

маркеров СК7, СК20, WT-1, СА-125, ER, PGR, Кi-67, р53 (p <0,05 по всем 

показателям). С целью определения степени злокачественности ЭПЯ также 

статистически аргументированным был комплексный подход с учетом площади 

указанных гистологических паттернов и экспрессии Кi-67, р53, СК7 (последний 

только для группы серозных новообразований) (p <0,05 по всем показателям).  

С целью верификации гистогенеза злокачественных опухолей яичников 

дополнительно к вышеупомянутым маркерам необходимо было использовать 

виментин, PanCK, СА-125, WT-1, ЕМА, кальретинин, S100 (p <0,05 по всем 

показателям). 

 

ABSTRACT 

Savchenko O.A. Diagnostic criteria for verification of ovarian epithelial 

tumors (immunomorphological aspects).  Qualifying scientific work on the 

rights of the manuscript. 

Thesis for а Candidate of Medical degree by specialty 14.03.02 «Pathological 

anatomy». – Zaporizhia State Medical University, Ministry of Health Сare of 

Ukraine, Zaporizhzhia, 2021. 

This research study is devoted to the study of a set of morphological criteria 

and features of expression of IHC markers in ETO. According to the results of the 

study, the histological features and immunophenotypes of ETO histological variants 

with different malignant potential were specified according to the latest tumors 

classification of WHO: serous, mucinous, endometrioid, clear cell. seromucinous, 

Brenner's tumors, undifferentiated carcinomas. In order to determine the histological 

variant of ETO, the use of a comprehensive analysis of the histological components 

area (macro-, micropapillae, glands/follicular and solid structures, stroma) in one 

tumor and the expression of markers CK7, CK20, WT-1, CA-125, ER, PGR, Ki-67, 

p53 (p <0.05 for all indicators). ETO of one histological variant, however, of varying 

degrees of malignancy was characterized by the predominance of different 

histological components. Thus, serous BETO had a median of 35.00% of AT 

occupied by macropapillae, while both groups of serous METO had micropapillae 

occupied by a third of AT: median 29.00% and 30.00%. Mucinous BeETO and BETO 

were characterized by the prevalence of glands and stroma (Me 30.00% and 28.00% 

AT, respectively), for METO - the domination of glands and cysts (Me 26.50% and 

25.00% AT), while all groups endometrioid tumors had glands like KC. The "+" 

status of the markers CK7, WT-1, CA-125, ER, PGR, p53 and moderate  

PI (for BETO) and moderate/high PI (for high-grade and low-grade serous 

carcinomas, respectively) indicated in favor of the serous variant. The endometrioid 

variant had the immunophenotype "CK7+/ WT-1- (50.00%, n = 4)/ CA-125 + in part 

of the cells (50.00%, n = 4)/ ER + (95.00%, n = 19)/ PGR + (90.00%, n = 18)/ p53-, 

moderate PI (for BETO) and high PI (for METO). The mucinous variant  

had "CK20 +" status, 22.98% (n = 6) cases with "p53 +" reaction, 33.33% (n = 2) 
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carcinomas with "CA-125 + in part of the cells" reaction and predominantly moderate 

IP for BETO and only high IP for METO. In order to determine the degree of  

ETO malignancy, a comprehensive approach was also statistically substantiated, 

taking into account the area of these histological patterns and the expression of  

Ki-67, p53, CK7 (the latter was only for the group of serous tumors) (p <0.05 for all 

indicators). Thus, the increase in the area of micropapillae and the decrease in the 

area of macropapillae and cysts testified in favor of malignancy in the group of 

serous ETO, reduction of glands and stroma  in the group of the mucinous variant.  

In order to verify the histogenesis of malignant ovarian tumors in addition to the 

above markers, it was necessary to use vimentin, PanCK, CA-125, WT-1, EMA, 

calretinin, S100 (p <0.05 for all indicators). "Vimentin +" METO were only 11.11% 

(n = 9), "calretinin +" were 6.17% (n = 5), and no "S100 +" case of METO was found. 

Key words: ovarian epithelial tumors, morphological examination, 

immunophenotypes of ovarian tumors, diagnostic criteria. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ,  

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

ПЯ  – пухлина яєчника. 

ЕПЯ (ETO) – епітеліальна пухлина яєчника. 

ВПЗ   відносна площа зрізу (пухлини) 

ІГХ(IHC) – імуногістохімічне дослідження. 

ХК(KC) – «характерний» компонент. 

в ч/клітин – в частині пухлинних клітин. 

ЕМА  – епітеліальний мембранний антиген. 

СА-125 – вуглеводний антиген 125, відомий також як муцин-16. 

CК7  – цитокератини 7. 

CК20  – цитокератини 20. 

p53  – білок р53. 

WT-1  – Wilms tumor protein-1. 

ER  – маркер естрогенових рецепторів. 

PGR  – маркер рецепторів прогестерону. 

ТS  – компанія-виробник «Termo Scientific», CША. 
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