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Актуальність обраної теми дисертації
Своєчасна діагностика і диференціальна діагностика пухлин яєчників до 

теперішнього часу залишається однією з найважливіших проблем сучасної 
практичної онкогінекології. Питання діагностики пухлин яєчників є 
надзвичайно актуальними у зв'язку з ростом частоти даної патології за останні 
роки. Також слід зазначити, що понад 70% хворих на рак яєчників до початку 
лікування мають вже поширений пухлинний процес, що значно погіршує 
результати лікування і прогноз. Невтішні результати лікування раку яєчників 
перш за все пов'язані з відсутністю чітких уявлень про патогенез захворювання 
при значному гістологічному поліморфізмі. Спектр мікроскопічних структур, 
що складають пухлини яєчника, надзвичайно широкий, градації за ступенем їх 
диференціювання важко встановлюються, роль конкретних предикторів в 
механізмах регуляції швидкості росту, проліферативної активності, апоптозу, 
рівень експресії рецепторів до стероїдних гормонів в різних пухлинах яєчників 
вимагає уточнення.

Незважаючи на значні досягнення в області морфологічної діагностики 
пухлин яєчників, залишаються актуальними узагальнюючі дослідження, що 
дозволяють надати чіткі критерії верифікації епітеліальних пухлин яєчників 
(ЕПЯ) різного ступеня злоякісності, гранульозоклітинних пухлин і деяких

і



метастатичних пухлин яєчників. З огляду на вищевикладене, представляється 
актуальним поглиблене дослідження біологічних властивостей пухлин 
яєчників, направлене на покращення їх патоморфологічної діагностики, що 
фактично покладено в основу дисертаційної роботи Савченко О.А. У зв’язку з 
цим, кандидатська дисертація Савченко Оксани Анатоліївни «Діагностичні 
критерії верифікації епітеліальних пухлин яєчників (імуноморфологічні аспекти)», 
яка представлена до захисту у спеціалізовану вчену раду Д 17.600.04, є 
актуальною та перспективною.

Зв’язок теми дисертаційної роботи з державними чи галузевими 

науковими програмами
Представлена робота є фрагментом 2-х науково-дослідних робіт кафедри 

патологічної анатомії і судової медицини ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія Міністерства охорони здоров’я України»: «Розробка діагностичних та 
прогностичних критеріїв новоутворень різних локалізацій з урахуванням 
біологічних показників активності пухлинного процесу», 2016-2018 рр. (№ 
держреєстрації 0116U002827), в яких дисертантка є безпосереднім виконавцем 
досліджень імуногістохімічних властивостей ЕПЯ. Авторкою особисто 
проведено гістологічне та імуногістохімічне дослідження матеріалу, виконано 
статистичний аналіз результатів.

Новизна дослідження та одержаних результатів
У дисертаційній роботі представлено результати дослідження ряду 

гістологічних та імуногістохімічних ознак ЕПЯ. Вивчені особливості експресії 
маркерів р53, Кі-67, PanCK, СК7, СК20, ЕМА, СА-125, WT-1, ER, PGR, 
віментину, калретиніну, S100 у основних гістологічних варіантах ЕПЯ різного 
злоякісного потенціалу та у гранульозоклітинних пухлинах яєчників. На основі 
імуногістохімічного дослідженні встановлені важливі диференційні відмінності 
серозних, муцинозних і ендометріоїдних пухлин, оптимізовано діагностичну 
панель ІГХ маркерів групи злоякісних ЕПЯ.

Теоретичне значення результатів дослідження
Отримані дані щодо імуноморфологічних особливостей досліджених 

пухлин доповнюють уявлення про патогенез та морфогенез основних 
гістологічних варіантів ЕПЯ різного злоякісного потенціалу та



гранульозоклітинних пухлин яєчників, а тому мають теоретичне значення для 
обгрунтування застосування нових підходів в діагностиці, прогнозуванні 
перебігу та індивідуалізації лікування онкохворих.

Практичне значення результатів дослідження
Відсутність абсолютних діагностичних критеріїв доброякісних, 

пограничних і злоякісних епітеліальних пухлин яєчників та їх гістологічних 
варіантів обумовлює необхідність використання певних наборів антитіл. Для 
верифікації епітеліальних пухлин яєчників запропоновано декілька ІГХ панелей: 
первинна -  для диференціації доброякісної та пограничної ЕПЯ, що включає р53, 
Кі-67, СК7, СК20, первинна та вторинна -  для злоякісних ЕПЯ, що включають 
відповідно ER, PGR, WT-1, СА-125 і PanCK, ЕМА, калретинин, віментин, S100. 
В роботі доведено, що мізерний відсоток макропапіл та, навпаки, легко помітні 
мікропапіли статистично достовірно свідчать про серозну злоякісну пухлину або 
про низькодиференційовану серозну карциному яєчника, що 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.

Ступінь обгрунтованості та достовірності положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації

Для досягнення поставленої мети та вирішення завдань дослідження 
дисертантом вивчено достатній, для отримання достовірних результатів, обсяг 
фактичного матеріалу -  305 випадків пухлин яєчників з яких 295 випадків 
становили первинні пухлини і 10 випадків -  метастатичні новоутворення 
яєчників. В роботі застосовані адекватні та сучасні методи дослідження, а саме 
гістологічний, імуногістохімічний, морфометричний та статистичний для 
обробки отриманих даних, із відповідною, останнім затвердженим
рекомендаціям, методикою оцінювання отриманих результатів. Всі зроблені 
висновки та ствердження щодо використання в якості діагностичних критеріїв 
імуноморфологічних особливостей доброякісних та злоякісних новоутворень 
яєчників, базуються на даних статистичної обробки отриманих результатів. 
Вищенаведене вказує на обґрунтованість та достовірність одержаних
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результатів, наукових положень, висновків та практичних рекомендацій, які 
виходять із основних положень та поставлених завдань дисертації.

Повнота викладу матеріалу дисертації в опублікованих працях і 
авторефераті

Основні положення дисертаційної роботи опубліковані у 11 наукових 
роботах, серед яких 5 статей у наукових фахових виданнях (з них 1 -  у журналі, 
що індексуються міжнародною наукометричною базою Web of Science), та 6 тез 
у матеріалах конференцій та конгресів.

Представлені у публікаціях дані цілком відображають зміст кандидатської 
дисертації. Отримані дані оприлюднені та обговорені 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.); X 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.).

В авторефераті лаконічно викладені матеріали кандидатської дисертації, її 
основні положення, висновки і практичні рекомендації. Автореферат співпадає 
з головними положеннями дисертації та всебічно висвітлює її зміст.

Структура і зміст дисертації. Дисертація викладена на 272 сторінках, 
оформлена у відповідності до вимог ДАК України і містить вступ, огляд 
літератури, опис матеріалів і методів, 3 розділи власних досліджень, аналіз та 
узагальнення результатів дослідження, висновки, практичні рекомендації, 
список використаних літературних джерел та додатки. Роботу ілюстровано 72 
рисунками і 58 таблицями. Список використаних літературних джерел містить 
202 найменування (18 -  кирилицею, 184 -  латиницею).



Анотація дисертації представлена двома мовах, де відображені основні 
результати. Ключові слова відповідають основному змісту наукової роботи і 
відображають тематику дослідження.

У вступі, який містить всі необхідні розділи, дисертант обґрунтовує 
актуальність обраної теми, відображає зв’язок із науковими програмами та 
наукову новизну. Автором чітко сформульовані мета і завдання дослідження, 
представлені теоретичне і практичне значення результатів дослідження, перелік 
наукових зборів, де проходили апробацію отримані дані.

В першому розділі «Огляд літератури» відображено аналіз останніх 
літературних вітчизняних та зарубіжних джерел за тематикою проведеного 
дослідження. Аналізу підданий достатньо великий об’єм інформації. В огляді 
літератури представлені сучасна класифікація ЕПЯ, морфологічні особливості, 
імуноморфологічні та молекулярні характеристики ЕПЯ. Автор демонструє 
уміння критично аналізувати та узагальнювати літературні дані.

Розділ «Матеріал і метод дослідження» надає детальну інформацію щодо 
кількості досліджених випадків та засади формування груп за певними 
критеріями. Описано комплекс методів, які були використані в даній роботі, та 
критерії їх оцінювання: гістологічний, імуногістохімічний, морфометричний та 
статистичний. Автор всебічно оцінив експресію вивчених маркерів, що 
переконує в якості дослідження і достовірності отриманих даних.

В цілому, кількість та якість спостережень, використані методи 
дослідження відповідають меті, завданням дослідження, сучасним методичним 
стандартам та є достатніми для отримання висновків.

Опис власних досліджень та їх результати представлено у трьох розділах 
дисертації (третій, четвертий, п’ятий), що документовані якісними кольоровими 
мікрофотографіями та багатьма інформативними таблицями. Отримані дані 
проаналізовані статистично, на підставі цього сформовані обгрунтовані 
результати, які подані у логічній послідовності.

Третій розділ власних досліджень присвячений аналізу гістологічної 
будови ЕПЯ різних гістологічних варіантів із різним злоякісним потенціалом. 
Автором виділені характерні морфологічні компоненти, які мають діагностичне 
значення для груп серозних, муцинозних та ендометріоїдних пухлин яєчників.



В розділі також розглянуті гістологічні особливості пухлини Бреннера і 
недиференційованих карцином.

У четвертому розділі оцінені ІГХ особливості первинних ЕПЯ різних 
гістологічних варіантів. Автором проведено порівняльний аналіз між групами 
пухлин за їх злоякісним потенціалом. Застосування достатньо значної панелі 
маркерів дозволило визначити діагностичне значення рівня експресії маркерів 
епітеліального і неепітеліального генезу, дослідити рівні експресії рецепторів 
до стероїдних гормонів, оцінити проліферативний потенціал ЕПЯ різного 
ступеня злоякісності.

У п’ятому розділі відображені дані щодо гістологічних та ІГХ 

особливостей гранульозоклітинних пухлин яєчників, метастазу 
колоректального раку в порівнянні із групою злоякісних ЕПЯ всіх 

гістологічних варіантів. Наведено перелік характерних імуногістохімічних 
особливостей експресії досліджуваних маркерів в пухлинах, та характер їх 
взаємозв’язків, що дозволило визначити імуноморфологічні диференційно- 
діагностичні критерії різних типів пухлин.

Також в розділі досліджується проблема диференційної діагностики 
первинних неопластичних процесів яєчників з їх метастатичним ураженням, а 
саме з метастазами колоректального раку в яєчники, що досить часто 
зустрічається в патологоанатомічній практиці.

Всі розділи власних досліджень добре ілюстровані мікрофотографіями, а 
кількісні дані наведені у вигляді інформативних діаграм і таблиць.

В шостому розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» 
відображен детальний аналіз власних даних. Даний розділ можна вважати 
достойним підсумком проведеного дослідження.

Висновки кандидатської дисертації обґрунтовані, базуються на отриманих 
результатах, логічно завершують дослідження та відповідають поставленій меті 
і завданням наукової роботи.

Дисертаційне дослідження завершують практичні рекомендації, в яких на 
підставі визначених статистично аргументованих зв’язків запропоновано 
сучасні алгоритми вирішення основних патоморфологічних ділем у діагностиці 
ЕПЯ.



Перелік посилань оформлено відповідно до затверджених вимог. Додатки 
включають скан-копії актів впровадження, список опублікованих праць 
здобувана та відомості щодо апробації роботи.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення
Оцінюючи роботу в цілому зазначу, що вона викладена літературною 

мовою, ретельно стилістично і граматично відредагована, логічно 
структурована, докладно і ясно ілюстрована. Проведена ретельна статистична 
обробка результатів дослідження. Принципових зауважень відносно дизайну 
дослідження, внутрішньої логіки побудови роботи, отриманих результатів і 
зроблених висновків немає.

Але в дисертації мають місце деякі недоліки: не зовсім коректне посилання 
на рис. 3.23, немає посилання в тексті на рис. 3.12Б, на деяких рисунках 
доцільно було б зробити позначки стрілками -  рис. 3.14А, рис. 3.29, невисока 
чіткість мікрофотографій 3.27, 5.1. В розділі «Аналіз і узагальнення результатів 
дослідження» поряд із всебічним аналізом власних досліджень, порівняльний 
аналіз даних з даними світових досліджень з тематики роботи представлено 
декілька обмежено.

Загалом зазначені зауваження не мають принципового значення та не 
впливають на науковий рівень та практичну цінність дослідження.

Автореферат в стислій формі відображає зміст кандидатської дисертації, 
основні її наукові положення та висновки.

Для дискусійного обговорення результатів дисертаційної роботи хотів би 
поставити її автору наступні запитання:

1. Плоскоклітинне диференціювання в епітеліальних пухлинах яєчника 
якось відображається на ступені злоякісності пухлин, або на їх прогнозі?

2. У висновках Вами зазначено що у муцинозних пухлинах яєчника 
відсутня експресія рецепторів естрогену (ER) та прогестерону (PGR), у 
гранульозоклітинних пухлинах яєчника визначалася така ж відсоткова частка 
ER+ та PGR+ пухлин як і у первинних карциномах яєчника, що нівелює 
діагностичне значення цих маркерів для визначення гістогенезу первинних 
пухлин яєчника. Але Вами все ж таки пропонується використання цих маркерів



для веріфікації гістологічного варіанту пухлин. Поясніть, для веріфікації яких 
пухлин використання цих маркерів Ви вважаєте доцільним і чому?

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 
дослідження в практиці

Отримані дисертантом результати та сформульовані на їх основі висновки 
й практичні рекомендації представляють науково-практичний інтерес та 
можуть використовуватися у діагностичній роботі лікарів-патологоанатомів 
обласних патологоанатомічних бюро і патологоанатомічних відділень міських 
лікарень, у відділах патоморфології і патоморфологічних лабораторіях науково- 
дослідних інститутів. Результати комплексного дослідження гістологічної 
будови та імуногістохімічного фенотипу слід впровадити у педагогічний 
процес при викладанні навчального матеріалу на кафедрах патологічної 
анатомії, онкології у вищих навчальних медичних закладах України.

Результати дисертаційної роботи достатньо впроваджені в сферу охорони 
здоров’я України: в практичну роботу КЗ «Дніпропетровське обласне
патологоанатомічне бюро» (м. Дніпро), патологоанатомічних відділень 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 також 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.

Відповідність дисертації встановленим вимогам
Дисертація Савченко О.А. «Діагностичні критерії верифікації епітеліальних 

пухлин яєчників (імуноморфологічні аспекти)», що представлена до офіційного



захисту на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.03.02 -  патологічна анатомія, є завершеним самостійно 
виконаним дослідженням, результати якого є новими й науково
обґрунтованими, що у своїй сукупності вирішують актуальну науково- 
практичну задачу патологічної анатомії, а саме -  удосконалення критеріїв 
диференційної діагностики епітеліальних пухлин яєчників, на підставі 
комплексного оцінювання гістологічної будови пухлин і характеру експресії 
імуногістохімічних маркерів.

За актуальністю, сучасним методичним рівнем виконання, новизною і 
практичним значенням отриманих результатів, обґрунтованістю наукових 
положень, висновків і рекомендацій, їх достовірністю і повнотою викладу в 
опублікованих працях дисертаційна робота Савченко О.А. «Діагностичні 
критерії верифікації епітеліальних пухлин яєчників (імуноморфологічні аспекти)» 
повністю відповідає вимогам пункту 11 «Порядку присудження наукових 
ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 
24.07.2013 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів 
України № 656 від 19.08.2015, № 1159 від 30.12.2015, № 567 від 27.07.2016). 
стосовно дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, а 
її автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних наук 
за спеціальністю 14.03.02 -  патологічна анатомія.

Завідувач кафедри патологічної анатомії 
і судової медицини Запорізького державного
медичного університету МОЗ України, 
доктор медичні
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