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АНОТАЦІЯ 

Савченко О.А. Діагностичні критерії верифікації епітеліальних пухлин 

яєчників (імуноморфологічні аспекти). – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.02 «Патологічна анатомія» – ДЗ «Дніпропетровська медична 

академія МОЗ України», Дніпро, 2020.  

Запорізький державний медичний університет, МОЗ України, Запоріжжя, 

2020. 

Дисертаційна робота присвячена удосконаленню та оптимізації діагностики 

епітеліальних пухлин яєчників (ЕПЯ) шляхом визначення та аналізу 

диференційних морфологічних критеріїв на підставі вивчення особливостей 

гістологічної будови та імуногістохімічної (ІГХ) експресії маркерів біологічних 

властивостей тканин. Було використано наступні групи маркерів, а саме, маркери 

регуляції процесів клітинного циклу (Ki-67, p53), проміжних філаментів 

(цитокератини – PanCK, СК7, СК20), стероїдних гормонів (ER, PGR), 

транскрипційних регуляторів (WT-1) та муцинів (СА125, ЕМА), а також віментин, 

калретинин, S100. 

Саме можливість одночасного визначення і поєднання таких гістологічних 

«характерних компонентів» як макро- та мікропапіли, кістозні й залозисті 

структури, солідного, фіброзного компонентів у всіх ЕПЯ (від 30 % до 70 % 

відносної площі зрізу тканини пухлини), призводить до виникнення перших 

труднощів піл час верифікації правильного діагнозу новоутворень яєчників. Це є 

підгрунтям для додаткового аналізу гістологічної будови. За результатами нашого 

дослідження статистично підтверджене діагностичне значення мало збільшення 

площі макро-, мікропапіл, залозистого компоненту (p<0,05) та, навпаки, 

зменшення площі стромального компоненту більш, ніж в двічі для серозного, 

муцинозного та ендометриоїдного варіантів доброякісних і пограничних 

епітеліальних пухлин яєчників (ДЕПЯ та ПЕПЯ відповідно) (всі p<0,05). Так, у 
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групі ПЕПЯ та ЗЕПЯ мікропапілярні структури домінували, займаючи близько 

42 % та до 36 % тканини пухлини відповідно, в той час, як у групі ДЕПЯ – цей 

компонент носив більш фокальний характер, займаючи лише до 10 % ТП. Для 

верифікації високодиференційованої серозної карциноми мало значення 

зменшення відносної площі макропапіл й кістозного компоненту та збільшення 

відсотку площі мікропапіл (р<0,05). В групі ЗЕПЯ, незалежно від гістологічного 

варіанту неоплазії, був виражений відсоток солідних патернів, що у серозних 

низькодиференційованих карциномах (НДК) (високозлоякісних high-grade) 

займав до 27 % ТП. В характеристиках ендометріоїдних ДЕПЯ, ПЕПЯ та ЗЕПЯ 

такою діагностичною особливістю стала будова пухлини, що включала 

здебільшого залозисті структури (до 40 % ТП, p>0,05).  

У нашому дослідженні пухлини, загальна кількість яких не перевищувала 5 

випадків, були об'єднані у групу «інші» гістологічні варіанти, це також не 

дозволило включити їх до статистичного аналізу. До таких гістологічних 

варіантів було віднесено світлоклітинні, серозно-муцинозні пухлини, пухлини 

Бреннера та недиференційовані карциноми. 

До діагностично значущих морфологічних особливостей світлоклітинних 

пухлин, незалежно від рівня їх потенціалу злоякісності, можна віднести помітний 

відсоток кістозних та залозистих структур у будові однієї пухлини (близько 46 % 

та 25 % ВПЗ пухлин), що спостерігались у всіх досліджуваних випадках. 

Гістологічна будова доброякісних та злоякісних пухлин Бреннера складалася з 

окремих солідних комплексів (36 % ВПЗ пухлин) серед стромального (50 % ВПЗ 

доброякісних пухлин) компоненту. Тільки 33,33 % пухлин Бреннера мали кістозну 

трансформацію зазначених солідних комплексів (по одному випадку 

доброякісного та злоякісого варіантів. 

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

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

Аналіз мітотичної активності продемонстрував зростання кількості мітозів 

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

диференційної діагностики між серозними пограничними та злоякісними ЕПЯ, 

висодиференційованими карциномами та між ендометриоїдними доброякісними 

та пограничними ЕПЯ нами не отримано статистично підтвердженого 

діагностичного значення цього показника (p>0,05 за всіма показниками). 

Індекс проліферації (ІП) епітеліальних клітин пухлин яєчників визначався у 

кожній зазначеній групі. Статистична значущість відмінностей проліферативною 

активністі була зафіксована між групами доброякісних і пограничних серозних та 

муцинозних пухлин (р<0,05), а для ендометриоїдних (р<0,05), в бік збільшення ІП 

серед ПЕПЯ. Також статистично підтверджена різниця була встановлена між 

високо- диференційованими серозними карциномами яєчників (ВДК) і НДК 

(p<0,05), з тенденцією до збільшення ІП з падінням ступеня диференціювання. 

Але при порівнянні ПЕПЯ та ЗЕПЯ різниця була нівельована (p>0,05), що 

свідчить про недоцільність використання зазначеного параметру для 

диференційної діагностики між цими групами ЕПЯ. Медіана рівню експресії Кі-

67 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). 

Оцінка, досліджуваної нами, експресії p53 є важливим фактором визначення 

ступеня злоякісності серед серозних ЕПЯ, тоді як «р53+»-статус не був 

«критерієм злоякісності» для муцинозних (p>0,05) та ендометриоїдних ЕПЯ, в 

яких експресія р53 не визначена в жодному випадку. На противагу Кі-67, реакції 

р53 були присутні лише у злоякісних серозних ЕПЯ (р<0,05), відсоткова частка 

«р53+» пухлин зростала від групи пограничних ЕПЯ до низькодиференційованих 

карцином. Серед групи ЗЕПЯ експресія p53 статистично достовірно свідчить на 

користь серозних НДК, ніж серозних ВДК (p<0,05). Узагальнюючи, можна 
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зазначити корисність маркерів Кі-67 і р53 для оцінки та визначення ступеня 

злоякісності ЕПЯ. 

Відсутність експресії до рецепторів ЕR і РGR, яку продемонстрували 100 % 

муцинозних, 85,71 % світлоклітинних пухлин та всі пухлини Бреннера на відміну 

від серозних і ендометриоїдних ПЯ, може бути використана в якості 

діагностичного критерію (p<0,05 за всіма показниками) між гістологічними 

варіантами. Хоча статистична залежність позитивного статусу ЕR і РGR від рівня 

злоякісності досліджуваних новоутворень не підтвердилась (p˃0,05 за всіма 

показниками), ми визначили наступну тенденцію: вищий рівень показників 

експресії рецепторів ЕR серед серозних (p>0,05) та ендометриоїдних (p>0,05) 

пухлин було виявлено у групі ПЕПЯ, і навпаки, ДЕПЯ та ЗЕПЯ демонстрували 

майже однакові значення. Експресія до рецепторів РGR не мала статистичної 

значущості як серед серозних (p>0,05) так і серед ендометриоїдних (p<0,05) 

пухлин. Експресія ER у гранульозоклітинних пухлинах яєчників зустрічалась 

частіше, ніж у групі злоякісних ЕПЯ. 

Для адекватного вибору комплексу лікування та прогнозу ЕПЯ велике 

значення також має приналежність пухлини до гістологічного варіанту, який 

визначався за допомогою пар цитокератинів СК7 і СК20. Не зважаючи на той 

факт, що рівні експресії СК7 і СК20 були статистично незалежними від 

потенціалу злоякісності пухлин (p>0,05 за всіма показниками), нами був 

визначений достовірний зв’язок із гістологічними варіантами ДЕПЯ, ПЕПЯ та 

ЗЕПЯ (p<0,05 за всіма показниками). Так, позитивний статус СК7 вирішальне 

значення мав для таких гістологічних варіантів, як серозний (p<0,05)., 

ендометріоїдний (p<0,05), світлоклітинний, серозно-муцинозний та пухлини 

Бреннера (p<0,05 за всіма показниками). Рівень експресії СК7, як «критерій 

злоякісності» мав статистично вірогідне значення тільки для серозних ПЯ (р<0,05), в 

яких кількість СК7+ клітин знижувалась із втрачанням диференціювання пухлини. А 

позитивний статус СК20 для муцинозних пухлин (p>0,05).  
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Епітеліальний мембранний антиген (ЕМА), відомий, як Мuсіn -1, мав 

виражену мембранну / цитоплазматичну експресію в епітеліальних комплексах 

всіх гістологічних варіантів, незалежно від ступеня злоякісності, як первинних 

пухлин яєчників, так і метастазів колоректального раку. Через що його не можна 

вважати специфічним маркером, а отже й оцінювати можна тільки у комплексі з 

іншими маркерами. Необхідність використання цього маркеру аргументована 

можливістю верифікації саме епітеліального гістогенезу пухлин яєчників за 

умови вираженої експресії у більшій частині пухлинних клітин. Експресія PanCK 

також була встановлена у всіх первинних ЕПЯ та у всіх метастазах 

колоректального раку, що виключає застосування цього маркеру для 

диференційної діагностики цих груп пухлин. Наявність експресії ЕМА і PanCK 

маркерів мала певне значення при диференційній діагностиці злоякісних ЕПЯ та 

гранульозоклітинних пухлин яєчників. 

Для епітеліальних клітин ЕПЯ характерна експресія муцину - Мuсіn-16, 

відомого нам, як СА125. Виражена мембранно/цитоплазматична реакція була 

характерна майже для половини серозних високо- і низькодиференційованих 

карцином і для половини випадків ендометриоїдних злоякісних ЕПЯ (p<0,05) на 

відміну від світлоклітинного варіанту карцином та пухлин Бреннера. Отже, 

відсутність експресії СА125, яку демонстрували вище зазначені пухлини, може 

бути використана в якості критерію для верифікації гістологічного варіанту ЕПЯ. 

Проте експресія цього маркеру не може бути застосована в якості критерію 

визначення ступеня злоякісності новоутворення: кількість доброякісних «СА-

125+» ЕПЯ статистично не відрізнялась від групи ПЕПЯ. 

Ядерна експресія транскрипційного регулятора, який кодується геном WT-1, 

має важливе значення для виникнення серозних ЗЕПЯ. Позитивна реакція була 

характерною для більшості серозних карцином: «WT-1» позитивний статус мали 

серозні злоякісні ЕПЯ, кількість забарвлених пухлинних клітин та інтенсивність 

їх забарвлення зменшувалася в ряду від високодиференційованих карцином 

(71,43 % пухлин до низькодиференційованих карцином 41,07 %), в той час як всі 
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випадки інших гістологічних варіантів ЗЕПЯ були WT-1 негативними (серед них: 

муцинозні, ендометріїдні та світлоклітинні карциноми). «WT-1» негативний 

статус мали всі муцинозні злоякісні ЕПЯ та кожна друга ендометриоїдна 

карцинома. В групі гранульозоклітинних пухлин яєчників було виявлено 

9,23 %спостереженнь 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). Не 

визначено жодного метастазу в яєчник колоректального раку із забарвленням 

більше 10 % клітин на СА-125 та WT-1. Враховуючи зазначену тенденцію, дані 

маркери можна використовувати під час диференціальної діагностики ЕПЯ в 

сукупності з іншими антитілами. 

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 

калретинін-позитивного статусу пухлини свідчило на користь 

гранульозоклітинних пухлин яєчників у 92,31 % (p<0,05), хоча 6,17 % серозних 

низькодиференційованих карцином теж мали статус «калретинін+ в ч/клітин». 

Реакції з маркером S100 були негативними у всіх гранульозоклітинних пухлинах 

дорослого типу та у всіх злоякісних ЕПЯ. S100-позитивний статус визначався у 

всіх гранульозоклітинних пухлинах ювенільного типу. 

Для клітин строми ЕПЯ характерна експресія маркеру проміжних філаментів 

- віментину, а для клітин епітеліального компоненту, навпаки, варіабельна його 

експресія. В 12,24 % випадків серозних низькодиференційованих карцином, 

16,67 % муцинознох та у 25,00 % ендометриоїдних злоякісних ЕПЯ було виявлено 

більш ніж 10 % віментин-позитивних клітин. Серед всіх гранульозоклітинних 

пухлин яєчників кількість віментин-позитивних пухлинних клітин перевищувала 

50 %. Таким чином, «віментин-позитивний» статус мав діагностичне значення для 

диференційної діагностики між злоякісними ЕПЯ та гранульозоклітинними 
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пухлинами яєчників (p<0,05) та характеризував лише тенденцію переваги для 

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

Так, для експресії калретинину встановлена статистично значуща різниця 

між епітеліальними і гранульозоклітинними пухлинами із характером 

забарвлення на цей маркер (р<0,05). 

Таким чином, у зв'язку із визначенням лише статистично підтверджених 

залежностей та деяких тенденцій ми можемо зазначити необхідність під час 

диференційно-діагностичного пошуку проводити аналіз комплексу гістологічних 

(наявність й обсяг папілярних (мікро/макро), залозистих, фолікулярних і солідних 

структур) та ІГХ критеріїв, з яких в якості первинної діагностичної панелі 

виступатимуть Кі-67, р53,СК7, СК20, ЕR, РGR, та додатково можуть бути 

використані PanCK, ЕМА , віментин,СА-125, WT-1, та калретинин. 

Наукова новизна. 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 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 
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діагностичну панель ІГХ маркерів групи злоякісних епітеліальних пухлин 

яєчників, яка має імунопрофіль «РаnCK+/ СК7+/-/ СК20+/-/ ЕМА+/ СА-125+/ WT-

1+/ віментин-/ калретинін-/ ЕR+/ PGR+». 

Практична значимість. 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. 

Ключові слова: епітеліальні пухлини яєчників, злоякісний потенціал, 

імуногістохімія, проліферативна активність, діагностика. 
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ANNOTATION 

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

(immunomorphological aspects). - Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of medical 

sciences on a specialty 14.03.02 "Pathological anatomy" - Dnipropetrovsk Medical 

Academy of the Ministry of Health of Ukraine, Dnipro, 2020. 

Zaporizhia State Medical University, Ministry of Health of Ukraine, Zaporizhia, 

2020. 

This study is devoted to improvement and optimization of diagnostics of epithelial 

tumors of ovaries (EOT) by definition and analysis of differential morphological criteria 

on the basis of studying of features of histologic structure and immunohistochemical 

(IHC) expression of markers of biological properties of fabrics. The following groups of 

markers were used, namely, markers of regulation of cell cycle processes (Ki-67, p53), 

intermediate filaments (cytokeratins - CK7, CK20, vimentin), steroid hormones (ER, 

PGR), transcription regulators (WT-1) and mucins (CA125, EMA). 

It is the ability to identify such specific histological patterns as macro- and 

micropapillae, glandular, glandular-cystic and cystic structures, solid and cribrous 

complexes, in all EOT (from 30 % to 70 % of the relative area of the tumor tissue) leads 

to the first difficulties during verification of the correct diagnosis, which is the basis for 

additional analysis of histological structure. According to the results of our study, 

statistically confirmed diagnostic value for serous, mucinous and serous-mucinous 

variants of benign, borderline and malignant epithelial tumors of the ovaries (BEOT, 

BdEOT and MEOT, respectively) (all p <0,05). Thus, in the group of BEOT and BdEOT 

papillary structures dominated, occupying about 85 % of tumor tissue, while in the group 

of SEOT - was more focal in nature, occupying only up to 30 % of TT. In the 

characteristics of endometrioid BEOT and BdEOT such a diagnostic feature was the 

structure of the tumor, which included mostly glandular structures (up to 90 % of TT, 

p<0,05). In the group of MEOT, regardless of the histological variant of neoplasia, the 
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percentage of solid, cribrous patterns prevailed, which in low-grade carcinomas (high-

grade) occupied up to 80 % of TT. Diagnostically significant morphological features of 

clear cell tumors, regardless of their level of malignancy, include a significant percentage 

of cystic-glandular and cystic structures in the structure of one tumor (about half of TT), 

which were observed in all cases (n = 7). The histological structure of most Brenner's 

tumors (83,33 %, n = 5) consisted of individual cell complexes and only in one case of 

benign and malignant variants had cystic transformation of these complexes, which did 

not show statistically confirmed diagnostic value  (p> 0,05). 

The index of proliferation (IP) of epithelial cells of ovarian tumors was determined 

in each of these groups. Statistical significance of differences was recorded between 

groups of benign and borderline tumors with moderate and high proliferative activity 

(p<0,05), in the direction of increasing IP among BdEOT. Also, a statistically confirmed 

difference was found between highly differentiated ovarian carcinomas high-grade 

carcinoma and low-grade carcinoma (p<0,05), with a tendency to increase the IP with a 

decrease in the degree of differentiation. However, when comparing BdEOT and MEOT, 

the difference was leveled (p<0,05), which indicates the inexpediency of using this 

parameter for differential diagnosis between these groups of EOT. 

The assessment of p53 expression, which we studied, is an important factor in 

determining the degree of malignancy among EOT. In contrast to Ki-67, p53 reactions 

were present in only one-third of all tumors, predominantly in BdEOT as opposed to 

BdEOT and BEOT. Among the MEOT group, the expression of p53 was statistically 

significantly in favor of high-grade carcinoma than low-grade carcinoma (p<0,05). In 

summary, we can note the usefulness of the markers Ki-67 and p53 for the assessment 

and determination of the degree of malignancy of EOT. 

For adequate choice of treatment complex and prognosis of EOT, the tumor also 

belongs to the histological variant, which was determined using cytokeratin pairs CK7 

and CK20. Despite the fact that the expression levels of CK7 and CK20 were statistically 

independent of the potential for malignancy of tumors (p>0,05 for all indicators), we 

found a significant relationship with the histological variants of BEOT, BdEOT and 
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MEOT (p<0,05 for all indicators). Thus, the positive status of CK7 is crucial for 

histological variants such as serous, endometrioid, clear cell, serous-mucinous and 

Brenner's tumors (p<0,05 for all indicators), and the positive status of CK20 - for 

mucinous tumors (p<0,05). 

 For cells of the stroma of the EOT is characterized by the expression of a marker 

of intermediate filaments - vimentin, and for the cells of the epithelial component, on the 

contrary, almost complete absence. And only, in 26,32 % of epithelial cells of 

endometrioid tumors (n=5) from all group of epithelial neoplasms characteristic 

immunoreactivity of vimentin (p<0,05) was revealed. What is the basis for indicating the 

diagnostic function of vimentin. Although, on the other hand, in this case, the dependence 

of vimentin expression on the degree of malignancy of tumors was not established (p 

<0,05). 

Lack of expression of ER and PGR receptors, which was demonstrated by 98,07 % 

(n=51) of mucinous, all Brenner's tumors (n=6) and 85,71 % of clear cell tumors (n = 6) 

can be used as a diagnostic criterion p<0,05 for all indicators). Although statistically the 

dependence of ER and PGR - positive status on the level of malignancy of the studied 

tumors was not confirmed (p˃0,05 for all indicators), we can note the following trend: 

higher levels of ER and PGR receptors among serous and endometrioid tumors were 

found in the groupBEOT, and vice versa, BdEOT and MEOT, showed almost the same 

values. 

Nuclear expression of the transcriptional regulator encoded by the WT-1 gene is 

important for the development of serous EOT. A positive response was characteristic of 

76,79 % of serous BdEOT (n = 43), while all mucinous (n = 5), endometrial (n = 8) and 

clear cell (n = 5) serous BdEOT were WT-1 negative. Given this trend, this marker in the 

differential diagnosis can be used in conjunction with other antibodies. 

 Epithelial cells are characterized by the expression of mucin - Musin-16, known to 

us as CA125. A pronounced membrane / cytoplasmic reaction was characteristic of 

serous, endometrioid, and clear cell EOT in contrast to the mucinous variant of carcinoma 

and Brenner's tumors (p<0,05, p<0,05). Therefore, the lack of CA125 expression 
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demonstrated by all mucinous tumors and Brenner's tumors can be used as a criterion to 

verify the histological variant of the tumor. However, the expression of this marker 

cannot be used as a criterion for determining the degree of malignancy of the tumor: the 

number of benign "CA-125 +" EOT did not differ statistically from the group of BdEOT 

(p<0,05). 

Epithelial membrane antigen (EMA), known as Musin -1, had a pronounced 

membrane / cytoplasmic expression in epithelial complexes of all histological variants, 

regardless of the degree of malignancy of both primary ovarian tumors and colorectal 

cancer metastases, p> 0,05, p<0,05). Therefore, it can not be considered a specific 

marker, and therefore can be evaluated only in combination with other markers. The need 

to use this marker is justified by the possibility of verifying the epithelial histogenesis of 

ovarian tumors under the condition of expressed expression in most tumor cells.  

Nuclear expression of the transcriptional regulator encoded by the WT-1 gene is 

important for the development of serous BEOT A positive reaction was characteristic of 

most serous carcinomas: "WT-1" had a positive status of serous malignant EOT, the 

number of stained tumor cells and the intensity of their staining decreased in a range from 

highly differentiated carcinoma (71,43 % of tumors to low-differentiated carcinoma 

41,07 %) while all cases of other histological variants of BEOT were WT-1 negative 

(among them: mucinous, endometrial and clear cell carcinomas). All mucinous malignant 

EOT and every second endometrioid carcinoma had a negative status of "WT-1". In the 

group of granulosa cell tumors of the ovaries were found 9,23 % of observations with the 

reaction "WT-1 + in / part of the cells", which did not reduce the value of this marker for 

differential diagnosis between granulosa cell tumors of the ovaries and malignant EOT (p 

<0,05). No ovarian colorectal cancer metastases with more than 10 % staining of CA-125 

and WT-1 cells were detected. Given this trend, these markers can be used in the 

differential diagnosis of EOT in combination with other antibodies. 

Analysis of the expression of markers of non-epithelial histogenesis (vimentin, 

calretinin and S100) in granulosa cell tumors of the ovaries of both types in comparison 

with the group of malignant EOT gave the following results. The presence of calretinin-
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positive tumor status was in favor of granulosa cell tumors of the ovaries in 92,31 % (p 

<0,05), although 6,17 % of serous low-grade carcinomas also had the status of "calretinin 

+ in h / cells". Reactions with the marker S100 were negative in all adult granulosa cell 

tumors and in all malignant EOT. S100-positive status was determined in all granulosa 

cell tumors of the juvenile type. 

For the cells of the EOT stroma is characterized by the expression of the marker of 

intermediate filaments - vimentin, and for the cells of the epithelial component, on the 

contrary, its variable expression. More than 10% of vimentin-positive cells were detected 

in 12,24 % of cases of serous low-differentiated carcinoma, 16,67 % of mucinous and 

25,00 % of endometrioid malignant EOT. Among all granulosa cell tumors of the ovaries, 

the number of vimentin-positive tumor cells exceeded 50 %. Thus, "vimentin-positive" 

status was of diagnostic value for the differential diagnosis between malignant EOT and 

granulosa cell tumors of the ovaries (p <0,05) and characterized only a tendency to 

predominate for serous and endometrioid malignant EOT (p> 0,05). 

Thus, a statistically significant difference was found between epithelial and 

granulosa cell tumors with the nature of staining for this marker of granulosa cell tumors 

(p<0,05). 

Thus, in connection with the definition of only statistically confirmed dependencies 

and some trends, we can note the need during the differential diagnostic search to analyze 

a complex of histological (presence and volume of papillary (micro / macro), glandular, 

follicular and solid structures) and IHC criteria, of which the primary diagnostic panel 

will be CK7, CK20, vimentin, ER, PGR, CA-125, WT-1, Ki-67, p53 and additionally 

EMA can be used. 

Scientific novelty. New data on the frequency, area and ratio of the main 

histological components (micro-, macropapillary, glandular / follicular, cystic, solid 

structures) and tumor stroma, as well as the features of expression of markers p53, Ki-67, 

PanCK, CK7, CK20, EMA , CA-125, WT-1, ER, PGR, vimentin, calretinin, S100 in the 

main histological variants of ovarian epithelial tumors of different malignant potential 

and in granulosa cell tumors of the ovaries. It was found that the most characteristic of 



 

15 

 

serous EOT is the papillary component and p53-positive immunoprofile, as well as an 

increase in the median level of Ki-67 expression and a decrease in the number of CK7-

positive cells in the range from benign tumor to low-grade serous carcinoma. The most 

characteristic of mucinous EOT are glandular and cystic components and p53-negative 

immunophenotype, as well as an increase in the median level of Ki-67 expression in the 

range from benign to malignant mucinous ovarian tumor. Endometrioid EPA is 

characterized by glandular, stromal and solid components (solid one for malignant 

tumors) and p53-negative IHC profile, as well as an increase in the median level of Ki-67 

expression in the range of benign and borderline endometrioid tumors. The diagnostic 

panel of IHC markers of the group of malignant epithelial tumors of the ovaries, which 

has the immunoprofile "PanCK + / CK7 + / - / CK20 + / - / EMA + / CA-125 + / WT-1 + 

/ vimentin- / calretinin- / ER + / PGR +", was optimized. 

Practical significance for the practical activities of pathologists, gynecologists, 

oncologists and oncogynecologists, a set of histological and IHC characteristics of 

benign, borderline and malignant epithelial ovarian tumors and their histological variants 

(serous, mucinous, endometrioid, clear-cell, non-cellular, serous) Several IHC panels 

have been proposed for verification of ovarian epithelial tumors: primary - for 

differentiation of benign and borderline EOT, primary and secondary - for malignant 

EOT. It has been shown that a meager percentage of macropapillae and, conversely, 

easily visible micropapillae indicate statistically significant evidence of serous 

malignancy or low-grade serous ovarian carcinoma, and justifies the choice of the 

primary panel for malignant EOT. However, the simultaneous presence of glandular and 

follicular structures is statistically significant evidence of granulosa cell tumor of the 

ovary, and is the basis for the involvement of the secondary IHC panel for malignant 

EOT. 

 

Key words: ovarian epithelial tumors, malignant potential, immunohistochemistry, 

proliferative activity, diagnosis 



 

16 

 

СПИСОК ОПУБЛIКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ НА ТЕМУ 

ДИСЕРТАЦIЇ 

 

1. Аналіз проліферативної активності та рівнів експресії діагностичних 

цитокератинів в епітеліальних пухлинах яєчників з різним потенціалом 

злоякісності. О. А. Савченко, І. С. Шпонька, О. В. Пославська та ін. Mорфологія. 

2017. Т. 11, № 4. С. 48-52. (Дисертанткою самостійно проведено пошук 

матеріалу, проведення статистичного аналізу, підготовка статті до друку).  

2. Савченко О.А., Шпонька І. С. Аналіз рівня еспресії панцитокератинів 

в епітеліальних та гранульозоклітинних пухлинах яєчників. Медичні 

перспективи. 2018. Т. ХХІІІ, № 2. С. 21-25.DOI: https://doi.org/10.26641/2307-

0404.2018.2.133693 (Дисертанткою самостійно проведено пошук літературних 

джерел та їх аналіз, проведено пошук матеріалу підготовка статті до друку). 

3. Савченко О. А., Шпонька І. С., Савченко П. В. Особливості експресії 

рецепторів до естрогену та прогестерону в пухлинах яєчників. Вісник 

Української медичної стоматологічної академії «Актуальні проблеми сучасної 

медицини». 2018. Т. 18, №3. С. 120-123. (Дисертанткою самостійно проведено 

імуногістохімічний та статистичний аналіз, підготовку статті до друку). 

4. Гістологічні та імуногістохімічні особливості злоякісних 

епітеліальних і гранульозоклітинних пухлин яєчників. Савченко О. А., Шпонька 

І. С., Скорик В. Р. та ін. Патологія. 2019. Т. 16, №2(46). С. 155-

163.DOI:10.14739/2310-12372019.2.177078 (Дисертанткою самостійно 

проведено ІГХ та статистичний аналіз, підготовку статті до друку). 

5. Савченко О. А. Імуногістохімічні особливості епітеліальних 

новоутворень яєчників різного потенціалу злоякісності.Mорфологія. 2019. Т. 13, 

№ 3. С. 120-125. DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2019.3.120-125 

(Дисертанткою самостійно проведено пошук матеріалу, проведення ІГХ та 

статистичного аналізу, підготовка тез до друку). 

6. Савченко О. А., Бондарєва В. О. Діагностичні та прогностичні 



 

17 

 

критерії верифікації серозних пухлин яєчників. Здобутки теоретичної медицини 

– в практику охорони здоров’я: мат. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та 

студентів (24-25 березня 2016 р.). Запоріжжя, 2016. (Дисертанткою проведено 

пошук літературних джерел та архівного матеріалу стосовно пухлин яєчників, 

проведення імуногістохімічних досліджень). 

7. Савченко О. А., Короленко Г. С. Експресія імуногістохімічних 

маркерів СК7, СК20, p53 в епітеліальних пухлинах яєчників. «Теорія та 

практика сучасної морфології» : зб. мат. наук.-практ. конф. з міжн. участю(5-7 

жовтня 2016 р.). Дніпро, 2016. С. 140-141.(Дисертанткою самостійно 

проведеноІГХ та статистичний аналіз, підготовку тез до друку). 

8. Савченко О. А., Савченко П. В., Філіппова Д. В. Діагностика 

епітеліальних пухлин яєчників. Актуальні питання біології та медицини. Суми, 

2017. С. 51-52. (Дисертанткою самостійно проведено пошук матеріалу, 

проведення ІГХ дослідження, підготовка тез до друку). 

9. Аналіз рівня експресії рецепторів естрогенів та прогестеронів в 

епітеліальних та гранульозоклітинних пухлинах яєчників. Савченко О. А., 

Шпонька І. С., Федченко М. П. та ін.Перспективи розвитку сучасної патологі : 

матеріали X Конгресу Асоціації патологів України (Івано-Франківськ, 27-28 

вересня 2018 р.). Івано-Франківськ: Симфонія форте 2018. С. 209-

210.(Дисертанткою самостійно проведено пошук архівного матеріалу, 

підготовка тез до друку). 

10. Особливості експресії маркеру WТ-1 та Ki-67 в епітеліальних та 

гранульозоклітинних пухлинах яєчників. Савченко О. А., Алєксєєнко О.А., 

Мальцев І.О. та ін. Теорія та практика сучасної морфології: матеріали другої 

всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. 

Дніпро, 10-12 жовтня 2018 р.). Дніпро, 2018. С. 144-146. (Дисертанткою 

самостійно проведено пошук та систематизація архівного матеріалу, 

дисертантці належить ідея та дизайн дослідження). 

11. Savchenko О.A. Histological and immunohistochemical features of t3he 



 

18 

 

ovarian malignant tumors with different histogenesis. Теорія та практика сучасної 

морфології: матеріали третьої всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю (м. Дніпро, 9-11 жовтня 2019 р.). Дніпро, 2019. С. 120-121. 

(Дисертантці належить ідея та дизайн дослідження, відбір та аналіз архівного 

матеріалу, проведення імуногістохімічного дослідження й статистична 

обробка результатів). 



 

19 

 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ  

І ТЕРМІНІВ  22 

ВСТУП  24 

РОЗДІЛ 1  

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ  30 

1.1 Термінологія та сучасна класифікація епітеліальних пухлин яєчників  30 

1.2 Морфологічніособливості епітеліальних пухлин яєчників  36 

1.3 Використання маркерів для ІГХ діагностики пухлин яєчників  39 

1.4 Імуноморфологічніта молекулярніхарактеристикиЕПЯ  44 

 1.5 Роль репродуктивних факторів ризику для розвитку ЕПЯ  51 

РОЗДІЛ 2  

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  54 

2.1 Матеріал дослідження  54 

2.2 Методи дослідження  58 

2.2.1 Гістологічний метод дослідження  58 

2.2.2 Морфометричний метод дослідження  58 

2.2.3 Імуногістохімічний метод дослідження  59 

2.2.4 Статистичні методи дослідження  64 

РОЗДІЛ 3  

АНАЛІЗ МОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИЕПІТЕЛІАЛЬНИХ ПУХЛИН ЯЄЧНИКІВ 

РІЗНОГО ГІСТОЛОГІЧНОГО ВАРІАНТУ ТА СТУПЕНЯ ЗЛОЯКІСНОСТІ  65 

3.1 Діагностичне значення особливостей гістологічної будови серозних 

доброякісних, пограничних та злоякісних пухлин яєчників  65 

3.2 Дослідження гістологічних особливостеймуцинозних пухлин 

яєчниківрізного ступеня злоякісності  82 

3.3 Оцінкагістологічних особливостейендометриоїдних пухлин яєчників з 

різним потенціалом злоякісності  95 



 

20 

 

3.4 Визначенняморфологічної будови інших гістологічних варіантів 

епітеліальних пухлин яєчників різного ступенязлоякісності  108 

3.4.1 Оцінка гістологічних особливостейсвітлоклітинних пухлин яєчників  109 

3.4.2 Аналіз гістологічних особливостейсерозно-муцинозних ПЯ  111 

3.4.3 Оцінка гістологічних особливостей пухлин Бреннера  113 

3.4.4 Гістологічні особливостінедиференційованих карцином яєчників  116 

РОЗДІЛ 4  

АНАЛІЗ ІМУНОГІСТОХІМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕПІТЕЛІАЛЬНИХ 

ПУХЛИН ЯЄЧНИКІВ РІЗНОГО ГІСТОЛОГІЧНОГО ВАРІАНТУ ТА СТУПЕНЯ 

ЗЛОЯКІСНОСТІ  119 

4.1 Діагностичне значення характеру експресії р53, Ki-67,СК7, СК20, віментину, 

ER, PGR у серозних доброякісних,пограничних та злоякісних пухлинах 

яєчників  119 

4.2 Діагностичне значення характеру експресії р53, Ki-67,СК7, СК20, віментину, 

ER, PGR у муцинозних доброякісних,пограничних та злоякісних пухлинах 

яєчників  136 

4.3 Діагностичне значення характеру експресії р53, Ki-67,СК7, СК20, віментину, 

ER, PGR в ендометриоїдних доброякісних,пограничних та злоякісних пухлинах 

яєчників  144 

4.4 Діагностичне значення характеру експресії р53, Ki-67,СК7, СК20, віментину, 

ER, PGR в епітеліальних пухлинах яєчників іншихгістологічних варіантів  156 

РОЗДІЛ 5  

ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ЯЄЧНИКІВ 

РІЗНОГО ГІСТОГЕНЕЗУ  165 

5.1 Визначення морфологічних особливостей гранульозоклітинних пухлин 

яєчників  165 

5.2 Діагностичне значення характеру експресії Кі-67, калретиніну, WT-1, S100, 

віментину, EMA, PanCK, ER, PGR в гранульозоклітинних пухлинах яєчників

  176 



 

21 

 

5.3 Порівняльний аналіз характеру експресії маркерів Кі-67, віментину, 

калретиніну, WT-1 та PanCK міжгранульозоклітинними пухлинами та 

первинними злоякісними епітеліальними пухлинами яєчника всіх гістологічних 

варіантів  189 

5.4 Гістологічні особливості метастазів колоректального раку в яєчники      195 

5.5 Порівняльний аналіз характеру експресії маркерів Кі-67, СК7, СК20 між 

метастазами колоректального раку в яєчники та первинними злоякісними 

епітеліальними пухлинами яєчників всіх гістологічних варіантів                    199 

РОЗДІЛ 6  

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ  206 

ВИСНОВКИ  231 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ  234 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  235 

Додаток А. Акти впровадження  258 

Додаток Б. Список публікацій здобувача за темою дисертації  269 

Додаток В. Відомості про апробацію результатів дисертації  272 

 



 

22 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ 

І ТЕРМІНІВ 

 

ВООЗ  – Всесвітня організація охорони здоров`я 

ВПЗ  −  відносна площа зрізу (пухлини) 

Г-е   – гематоксилін та еозин 

ГрПЯ   – гранульозоклітинні пухлини яєчників  

ДАБ   – діамінобензидин 

ДД   – диференційна діагностика  

ДЕПЯ  – доброякісні епітеліальні пухлини яєчників  

ЕПЯ   – епітеліальні пухлини яєчників  

ЗЕПЯ   – злоякісні епітеліальні пухлини яєчників  

ІГХ (IHC)  – імуногістохімія/імуногістохімічний (immunohistochemistry) 

ІП (PI)  – індекс проліферації (proliferationindex) 

ІФ    – інмунофенотип 

МКР   -метастазколоректального раку 

мХК   –  менш характерний компонент 

НК   – недиференційована карцинома 

ПЕПЯ  – пограничні епітеліальні пухлини яєчників  

ПЯ   –пухлини яєчників 

РЯ   – рак яєчників  

ТП   – тканина пухлини 

ХК   – характернийкомпонент 

BEOT  -benign epithelial tumors of the ovaries 

BdEOT  -borderline epithelial tumors of the ovaries 

CА125  – Мuсіn-16 

CDX-2  – білок специфічного транскрипційного фактора кишківника 

CК7   – цитокератин 7 

CК20   – цитокератин 20 

EOT   –epithelial tumors of ovaries 



 

23 

 

ЕМА   – епітеліальний мембранний антиген (Мuсіn-1) 

ER   – рецептори естрогену 

PGR   – рецептори прогестерону 

SEOT   –serous epithelial ovarian tumor 

TS   – ThermoScientific, підприємство-виробник реактивів 

TT   –tissue tumor 

MEOT  –malignant epithelial tumors of the ovaries 

WT-1   – транскрипційний ген апаптозу 



 

24 

 

ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Епітеліальні пухлини яєчників 

(ЕПЯ) є найбільш поширеними і різноманітними неопластичними процесами 

яєчників серед жінок різних вікових категорій. Крім цього рак яєчників (РЯ) є 

однією з онкологічних патологій, що слугує причиною смертності до 45-50 % 

жінок в усьому світі [200]. Аналіз онкологічної захворюваності в Україні 

свідчить про щорічну стабільно значну (близько 3500) кількість зареєстрованих 

нових випадків злоякісних новоутворень яєчників (ЗНЯ). Щодо 

Дніпропетровщини, то цей показник посідає одне з провідних місць серед 

областей України. За даними канцер-реєстру упродовж останніх 5 років кожна 

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

встановлення діагнозу ЗНЯ. Такі дані є нижчими лише за результати зі 

столичного регіону) [4].  

Таку високу позицію Дніпропетровщини та України в цілому у рейтингах 

захворюваності та смертностіна ЗНЯ можна пояснити з одного боку збільшенням 

відсотку виявлення цієї проблеми через поліпшення якості та широкого 

впровадження у практичну діяльність методів, переважно, променевої 

діагностики. З іншого боку, більшості пацієнток встановлюється остаточний 

клініко-морфологічний діагноз на пізніх його стадіях, коли показники прогнозу 

життя значно погіршуються. 

Вищезазначена проблематика аргументується, по-перше, відсутністю 

патогномонічних клінічних проявів та точних методик діагностування. По-друге, 

виникненням труднощів патоморфологічної діагностики через подібність 

морфологічних структур цих новоутворень не тільки між собою, а ще й зі 

злоякісними новоутвореннями неепітеліального походження (нЕПЯ), що може 

призвести до вибору неадекватного методу лікування та тим самим погіршити 

прогноз життя пацієнток.  
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У 2014 році вийшло 4-е переглянуте видання класифікації пухлин жіночої 

репродуктивної системи, в якому завдяки уточненню імуноморфологічного та 

визначенню генетичного профілей ЕПЯ представлено нові механізми їх 

патогенезу та внесено зміни в класифікаційні рубрики [R. J. Kurrman etal., 2014]. 

Таким чином, навіть сьогодні для сучасних патоморфологівзалишається 

актуальним і нерідко складним питанням верифікація ЕПЯ та на її основі 

прогнозування перебігу неоплазії у разі встановлення доброякісної, пограничної 

чи злоякісної ЕПЯ (ДЕПЯ, ПЕПЯ, ЗЕПЯ відповідно) через недостатню 

ефективність розроблених діагностичних морфологічних алгоритмів [Петров С. 

В. и др., 2012]. Саме тому одним зі шляхів вирішення цієї проблеми є уточнення 

й оптимізація гістологічних та імуноморфологічних алгоритмів діагностики ЕПЯ 

різного злоякісного потенціалу відповідно до новітньої класифікації пухлин 

жіночої репродуктивної системи. 

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

робота є фрагментом науково-дослідної роботи 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», (№ держреєстрації 0116U002827 терміни виконання 2016-

2018 рр.), в якій дисертантка була співвиконавцем. 

Мета дослідження. Оптимізувати алгоритми диференційної верифікації 

епітеліальних пухлин яєчників на основі комплексного імуноморфологічного 

аналізу. 

Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні завдання: 

1. Визначити діагностично значущі гістологічні компоненти епітеліальних 

пухлин яєчників різного ступеня злоякіснос 

2. Охарактеризувати рівень експресії маркеру проліферації Кі-67 та 

діагностичне значення індексу проліферації у епітеліальних пухлинах яєчників 

різного ступеня злоякісності. 
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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 
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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 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. 
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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.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

дослідженням авторки з розробкою та втіленням оригінальних ідей та задумів. За 

допомогою наукового керівника складено програму дослідження та визначено 

основні етапи роботи. Авторкою особисто проведено огляд літературних джерел, 

аналіз операційного матеріалу, виконані гістологічні й імуногістохімічні 

дослідження, аналіз, узагальнення та статистична обробка отриманих результатів, 

сформульовані висновки й рекомендації, підібрано й оформлено ілюстративний 

матеріал, написані всі розділи дисертації. Результати роботи відображені в 

публікаціях, представлені на наукових конференціях і конгресах. У роботах, 

виконаних у співавторстві, ідеї та основні положення належать дисертантці. 

Авторкою не були використані результати та ідеї співавторів публікацій. 

Співавторами здійснювались консультації стосовно проведення ІГХ досліджень, 

аналізу отриманих результатів та їх статистичної обробки. 
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Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації та її фрагменти 

були представлені 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.); Всеукраїнської 

наукової 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.). Апробація 

дисертаційного дослідження була проведена на спільному засіданні кафедр 

патологічної анатомії і судової медицини, гістології, клінічної анатомії, анатомії і 

оперативної хірургії, медичної біології, фармакогнозії та ботаніки ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» 18 

червня 2020 р. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 272 сторінках, 

включає вступ, огляд літератури, опис матеріалів і методів, 3 розділи власних 

досліджень, аналіз та узагальнення результатів дослідження, висновки, практичні 

рекомендації, список літератури та додатки. Роботу ілюстровано 46 таблицями та 

103 рисунками. Список використаних літературних джерел містить 202 

найменування (18– кирилицею, 184 – латиницею). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 11 наукових праць, які 

повністю відображають зміст проведеного дослідження. Із них 5 статей, виданих 

у наукових фахових журналах (у тому числі одна – одноосібно), 6 тез матеріалів 

наукових конференцій та конгресів. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

Епітеліальні пухлини яєчників (ЕПЯ) доволі різноманітна та чисельна 

категорія неоплазій за гістогінезом і потенціалом злоякісності. Не зважаючи на 

суттєвий історичний досвід і можливості сучасних досліджень та технологій до 

сьогодні перед сучасними патоморфологами постає проблема неоднорідності 

гістологічних категорійЕПЯ, які обумовлюють різний патогенез, перебіг 

захворювання, зміну репродуктивних планів пацієнток, чутливість до 

хіміотерапевтичного лікування, різний прогноз перебігу новоутворень.  

 

1.1 Термінологія та класифікація епітеліальних пухлин яєчників 

 

Аналізуючи історичні факти у статті Robertа H Youngа «Коротка історія 

патології статевих залоз» (2005 рік), спостерігається тенденція до неоднорідності 

думок з приводу багатьох питань стосовно ЕПЯ. У серпні 1961 року на 

конференції Міжнародної Федерації гінекології та акушерства (FIGO) Ларс 

Сентесон розділив первинні раки яєчників на серозні, муцинозні та 

ендометріоїдні, вперше окремо були класифіковані ендометриоїдні карциноми та 

для їх діагностики не потребувалась асоціація з ендометріозом, як це було до 

цього моменту. Роберт Е.Скалі та Коттмайер говорять, що «рак яєчників – це не 

сутність, а група хвороб». Також в 1961 році FIGO була запропонована категорія 

«пограничних пухлин яєчників», підтверджено Мюллерову гістологію 

світлоклітинного раку, та повідомлялося про асоціацію його з ендометриозом та 

ендометриоїдною карциномою [51, 201]. 

У 1973 році Всесвітньою організацією Охорони здоров`я (ВООЗ) 

відбувається перше видання класифікації пухлин яєчника, то ж зцього часу 

традиційно вдіагностиці пухлин яєчників застосовують класифікацію ВООЗ, де 

було запропоновано виділити пограничні пухлинив окрему нозоологічну групу. 
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Для визначення екстраоваріального розповсюдження комплексів пухлин замість 

терміну «метастаз»,на кінець 1980 р було запропоновано використовувати термін 

«імплант». 

Враховуючи ступінь диференціювання в групах зберігається поділ на 

доброякісні, які за чисельністю переважають і сягають майже 50% всієї кількості 

ЕПЯ, пограничні та злоякісні пухлини, серед яких більш розповсюдженою 

формою є серозні карциноми (СК), що становлять близько 40 % злоякісних 

новоутворень яєчників [59,201]. 

В 2014 році вийшло четверте переглянуте видання класифікації пухлин 

жіночої статевої системи,в якому по категоріям сформовані нозоологічні групи: 

епітеліальні, стромальні, мезенхімальні, пухлини строми статевого тяжа, 

герміногенні пухлини та ін.. В даній класифікації відображено зміни, які сталися 

за останні 10 років і вони стосуються кожної нозологічної групи, але найбільших 

змін у класифікації зазнала група ЕПЯ, частину класифікації представлено у 

таблиці 1.1. Експерти ВООЗ впровадили значні зміни у розділі ЕПЯ: виключили з 

основних категорій перехідноклітинні, плоскоклітинні та змішані епітеліальні 

варіанти пухлин,додали до класифікації групу серозно-муцинозних пухлин, яку в 

попередній класифікації було віднесено до групи муцинозних пухлин;в самостійну 

групу була виділена пухлина Бреннера, серозні карциноми розділили на два типи 

[200]. 

З групи серозних ДЕПЯ вилученна серозна папілярна цистаденома, але до 

групи були включені серозні цистаденома, цистаденофіброма та поверхнева 

папілома. 

Накопичення клінічного досвіду спеціалістів з приводу пограничних пухлин 

все одно не дозволяє експертам уникати протиріч, які полягають у розгляданні 

серозних ПЕПЯ, як пухлин з більш агресивним перебігом та трансформації їх у 

СК.  
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Таблиця 1.1 - Класифікація та кодування епітеліальних пухлин яєчників 

(WHO, 2014) [200] 

Назва форми чи варіанту Код МКБ-О 

1 2 

Серозні пухлини 

Доброякісні  

 Серозна цистаденома 8441/0 

 Серозна аденофіброма 9014/0 

 Серозна поверхнева папілома 8461/0 

Пограничні  

 Серозна погранична пухлина/ Серозна пухлина з атиповою 
проліферацією 

8442/1 

 Серозна погранична пухлина-мікропапілярний 
варіант/неінвазивна low-gradeсерознакарцинома 

8460/2 

Злоякісні  

 Low-grade серозна карцинома*
 8460/3 

 High-grade серозна карцином*
!
 8461/3 

Муцинозні пухлини  

Доброякісні!  

 Муцинозна цистаденома 8470/0 

 Муцинозна аденофіброма 9015/0 

Пограничні  

 Муцинознапогранична пухлина/ Муцинозна пухлина з 
атиповою проліферацією 

8472/1 

Злоякісні  

 Муцинозна карцинома 8480/3  

Ендометриоїдні пухлини  

Доброякісні  

 Ендометриоїдна кіста  

 Ендометриоїдна цистаденома 8380/0 

Пограничні  

 Ендометриоїдна погранична пухлина/ Атипова 
проліферативна ендометриоїдна пухлина  

8380/1 

Злоякісні  

 Ендометриоїдна карцинома  

Доброякісні!  

 Світлоклітинна цистаденома  

 Світлоклітинна аденофіброма 8443/0 

Пограничні 8313/0 

 Світлоклітиннапогранична пухлина/ Атипова 
проліферативна світлоклітинна пухлина 

8474/1 
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Продовження таблиці 1.1 
1 2 

Злоякісні  

 Світлоклітинна карцинома 8310/3 

Пухлини Бреннера  

Доброякісні  

 Пухлина Бреннера 9000/0 

Пограничні   

 Погранична пухлина Бреннера 9000/1 

Злоякісні  

 Злоякісна пухлина Бреннера 9000/3 

Серозно-муцинозні пухлини*
  

Доброякісні  

 Серозно-муцинозна цистаденома*
 8474/0 

 Серозно-муцинозна аденофіброма*
 9014/0 

Пограничні  

 Серозно-муцинозна погранична пухлина/ Атипова 
проліферативна серозно-муцинозна пухлина*

 

8474/1 

Злоякісні  

 Серозно-муцинозна карцинома*
 8474/3 

Недиференційованакарцинома 8020/3 

 Примітка. *
– нові категорії. 

 

В новій класифікації рекомендовано використовувати обидва терміни: і 

«погранична пухлина» і «атипова проліферуюча пухлина» як рівнозначні. Також 

виділені дві нозоологічні форми: серозна погранична пухлина/атипова 

проліферуюча серозна пухлина та серозна погранична пухлина, мікропапілярний 

варіант/неінвазивна високодиференційована серозна карцинома [17]. 

Враховуючи генетичні порушення, СК поділили на два типи: тип – 

високодиференційованіСК- “low-grade” СК- карциноми р53 (-), які є продовженням 

пограничної серозної або атипової проліферативної серозної пухлини, та 

низькодиференційовані СК- “high-grade” СК з р53 (+++) - є агресивною та часто 

спонтанно виникаючою неоплазією, порівняно із карциномами “low-grade”. 

Також.C. J. R. Stewartetal. у своїй роботі приділилиувагу актуальним питанням 

патогенезу та генетичним профілям СК, враховуючи генетичні порушення, 

поділили на два типи – карциноми I та II типів [56, 197].До групи 
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високодиференційовані (ВДК) СК, генетичний тип I увійшли новоутворення з 

наявним пограничним компонентом у вигляді фонового процесу, раніше 

класифіковані як G1, адо групи низькодиференційовані (НДК) СК,генетичний тип 

II - раніше класифікованіяк карциноми G2 та G3 [63,172]. Згідно до світових 

статистичних даних жінки з діагнозом –low-grade СК  мають 5-ти річну 

виживаність 80-90%. А у пацієнток, яким встановлено діагноз – high -

gradeСК,виживаність сягає лише 20-30%і діагностують вищезазначений тип 

карцином на запущених стадіях [105, 129, 137, 142, 191]. 

В нову класифікацію введений термін «мікроінвазія» - накопичення клітин 

пухлини в стромі менше, ніж 5 мм (зазначають, що наявність мікроінвазії не 

впливає на прогноз). Збережена категорія імплантів, які поділяють на неінвазивні 

та інвазивні (останні значно погіршують прогноз) [126, 140]. 

Більше уваги приділено ураженню лімфовузлів при ПЕПЯ, де автори 

надають опис імплантів, ендосальпінгоза, наявності кластерів окремих 

еозинофільних клітин (їх походження не з`ясовано) та високодиференційованої 

СК [64, 110, 120]. Наданий зв`язок ендосальпінгоза в лімфовузлах з серозних 

ПЕПЯ, який виявляється в 45% випадків, що на 30% більше, ніж у інших станах. 

Ряд досліджень [115, 143, 151, 198] показує, що частіше лімфовузли зазнають 

уражень при неінвазивній мікропапілярній карциномі, ніж при звичайних 

серозних ПЕПЯ. Через те, що патогенетично не можливо довести зв`язок 

походження ПЯ з епітеліальними включеннями, R. Kurman рекомендує 

використання термінів «асоційоване ураження лімфатичних вузлів» або 

«залучення лімфатичних вузлів» [98]. Також в лімфовузлах можуть бути наявні 

залозисті та серозні папілярні структури (розташовані в товщі або 

субкапсулярно), які часто поєднані з ендосальпінгозом лімфовузла.  

Діагностичні критерії муцинозних ДЕПЯ і ПЕПЯ співпадають з 

аналогічними для серозних пухлиналепокривний епітелій є кишкового типу. В 

групу злоякісних муцинозних пухлин включена тільки муцинозна карцинома 

(МК) яєчника [121]. Рекомендовано застосовувати термін «інтраепітеліальна 
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карцинома», який не впливає на прогноз, якщо виявлені осередки з вираженою 

цитологічною атипією та посиленою проліферацією епітелія (більше трьох шарів 

клітин). Для муцинозних пухлин з вираженим слизоутворенням радять 

використовувати термін «псевдоміксома яєчника» [94, 99]. 

Опис ендометриоїдних ДЕПЯ та ПЕПЯ в цілому не змінився, але в групу 

доброякісних додали ендометриоїдну кісту;теперградація ЗЕПЯ співпадає з 

градацієюендометриоїдної карциномою тіла матки, від зазначеної градації 

залежить чутливість новоутворень до хіміотерапевтичного лікування та 

післяопераційний прогноз захворювання [29, 38, 106]. 

Через доволі малу кількість випадків опис світлоклітинних ПЯ в кожній 

групі практично не змінився. Надано змінений погляд на патогенез 

світлоклітинних карцином - прийнята теорія розвитку їх з ендометріоза. 

Пухлини серозно-муцинозної групиодночасно малиознаки пухлини 

змішанихгістологічних варіантів(серозний, ендометриоїдний, плаский, 

перехідноклітинний),також, більшістьз них асоційована з ендометріозом. Цікаво 

зазначити, що пограничні пухлини раніше входили до складу муцинозних ПЯ 

ендоцервікального типу, проте гістологічні ознаки співпадали з морфологічним 

описом серозного варіанту. Окремою групою виділено серозно-муцинозні 

карциноми, але їх мало досліджено через невелику кількість [10,180]. 

В основі класифікації 2014 р лежить гістологічна будова пухлин тагеномне 

тестування ЕПЯ, що підтверджує різні мутації, це слугує підґрунтям для поділу 

раку яєчників (РЯ) на два типи. На основі положень дуалістичної теорії 

канцерогенезу новоутворень яєчників, запропоновано поділ РЯ на I та II типу, які 

будуть відрізнятися за патогенезом, морфологічними проявами і прогнозом 

перебігу. За морфологічною будовою до РЯ I типу включено 

високодиференційовані серозні, муцинозні, ендометриоїдні та світлоклітинні 

карциноми; до складу РЯ II типу включено низькодиференційовані карциноми 

[98]. Існуючі дані свідчать, що ендометриоїдний та світлоклітинний епітелій 

виникає із ендометрію через ендометріоз, низькодиференційовані серозні 
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карциноми виникають із епітелію фаллопієвих труб, зокрема, їх фімбрій [43, 60, 

80, 173]. Муцинозні карциноми (МК), викликали більше сумнівів щодо місця їх 

походження. Так, припускають, що не може бути первинних МК яєчників і що всі 

злоякісні пухлини цього типу є метастазами в яєчник карцином товстої кишки та 

підшлункової залози. 

Крім того, треба визнати наявність недиференційованих карцином (ЗЕПЯ, які 

раніше були в рубриці карцинома гепатоїдного типу, мілкоклітинна карцинома, їх 

кількість дуже мала - поодинокі випадки) [79, 145]. Дрібноклітинна карцинома 

яєчника гіперкальцемічного типу теж є рідкісною та надзвичайно агресивною за 

перебігом пухлиною, яка діагностується зазвичай у молодих жінок (30 років). 

Кращий підхід до лікування цього варіанту пухлини невідомий, але більшість 

схем подібна до тих, що рекомендовані для ЕПЯ. 

Сьогодні жоден з існуючих методів скринінгу не сприяє прискоренню 

діагностики РЯ через відсутність надійних систем для його раннього виявлення. В 

якості біомаркера для ранньої діагностики використовують СА-125, але в 

більшості випадків у жінок з безпліддям та high-gradeСКвін буде хибно 

негативним; а при доброякісних пухлинах – позитивний. 

 

1.2 Морфологічні особливості епітеліальних пухлин яєчників 

 

Макроскопічно більшість ЕПЯ представлено кістою (з гладенькими 

поверхнями; частіше виявляють розростання на внутрішній поверхні кісти, рідше 

зустрічаються розростання ще й на зовнішній поверхні), або окремим вузлом. Так 

для серозної цистаденоми діагностичним критерієм є розмір пухлини більше 1 см 

(хоча зазначений критерій не є офіційно прийнятим), а утворення до 1 см, 

вважають інклюзійною кістою [37, 75]. За потенціалом злоякісності, 

макроскопічно ЕПЯ в більшості випадків не мають специфічних зовнішних рис, 

що ускладнює верифікацію точного діагнозу. 
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Подібність морфологічних проявів ПЯ різного гістогенезу теж призводить до 

труднощів і сумнівності патологоанатомічного висновку, який зроблений на основі 

рутинного фарбування зрізів (гематоксиліном і еозином). В гістологічній структурі 

ЕПЯ обов’язково містять епітеліальний (клітини покривного епітелію, що мають 

різні фенотипи) і стромальний компоненти (стінки кіст, фіброзний компонент 

папіл, судини). В залежності від того, який епітелій є структурою пухлини їх 

поділяють на такі морфологічні варіанти: серозні, муцинозні, ендометриоїдні, 

світлоклітинні, серозно-муцинозні та пухлини Бренера. Зазначені вище дані 

обумовлюють їх різноманіття і труднощі діагностики [25, 36, 44, 133, 137]. 

Групу ЕПЯ складають новоутворення гістологічна будова яких має як 

окремі гістологічні структури: макро-, мікропапіли, залози, кісти, солідні патерни, 

так і певні комбінації зазначених структур. Тож, наявність комбінацій 

перелічених ознак, незавжди дозволяє встановити гістологічний варіант та 

злоякісний потенціал новоутворення. Так макро- та мікропапіли переважають в 

гістологчній будові як серозних, муцинозних так і серозно-муцинозних ПЯ, але 

серед вище зазначених компонентів можуть бути виявлені залозисті і кістозні 

структури. Що стосовно ендометріоїдних і світлоклітинних пухлин, в тканині 

пухлини (ТП) яких переважають залозисті та кістозні патерни, теж можуть бути 

виявлені папілярні структури. Для пухлин Бреннера характерна перевага 

солідного компоненту, хоча, зустрічається і кістозна трансформація [37, 75].  

Як правило, морфологічно ДЕПЯ мають вигляд кістозних утворень з 

наявністю макропапіл, залоз - цистаденоми, комбінація залозистих структур з 

стромальним компонентом (з перевагою останнього) характерно для аденофібром. 

Також R. J. Kurmanв своїх працях припускає наявність в цистаденомі компонента 

пограничної пухлини, але його об`єм не повинен перевищувати 10 % об`єму 

пухлини, і тоді ці неоплазії діагностують як «серозна цистаденома з вогнищевою 

папілярною проліферацією» [36]. Групи ПЕПЯ та ЗЕПЯ мають більш варіабельні 

комбінації гістологічних структур з різним відсотковим співвідношенням. 
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Диференційна діагностика ЕПЯ за ступенем злоякісності (цистаденома, 

цистаденофіброма, погранична цистаденома чи цистаденокарцинома) та 

гістологічним варіантом пухлини (серозна, муцинозна, ендометріоїдна, серозно-

муцинозна, світлоклітинна чи пухлина Бреннера) ускладнена відсутністю чітких 

суб’єктивних критеріїв, частим поєднанням рис притаманних різним пухлинам, що 

можуть бути виявлені в одному зразку однієї й тієї ж пухлини, гістологічними 

артефактами, які можуть траплятися в тканині яєчника [47, 101, 178, 200]. 

Однозначно, труднощі виникають при верифікації атипової проліферативної 

пухлини і високозлоякісною карциномою, та безпосередньо великої уваги потребує 

проблематика диференційного пошуку між гістологічними варіантами злоякісних 

новоутворень яєчника. 

Деякі СК можуть виникати при ендосальпінгіозі – доброякісна залозиста 

проліферація, яка має трубне походження. Відсутність клінічних проявів 

ендосальпінгіоза та виявлення його наявності лише гістологічно, унеможливлює 

встановлення справжньої частоти процесу. 

Так світлоклітинні ЕПЯ мають проміжні характеристики між пограничними 

та злоякісними новоутвореннями: гістологічні особливості характерні для групи 

пограничних ЕПЯ, а для перебігу захворювання характерний найбільш 

агресивний перебіг серед карцином яєчників. 

В злоякісній групі пухлин Бреннера морфологи звертали увагу на труднощі 

діагностики інвазії, які виникаюли через виражений фіброз, проте зазначаюли 

важливість у даному випадку наявності десмопластичної реакції строми навколо 

епітеліальних тяжів.  

До групи недиференційованих карцином віднесені рідкісні пухлини яєчників 

з «агресивним» перебігом без специфічного диференціювання. 

За світовими данними надано опис гепатоїдної карциноми та 

дрібноклітинного раку яєчників гіперкальцемічного типу, гістогенез та 

імуногістохімічний профіль яких ще остаточно не з`ясовано [75, 174-176, 185]. 

Гістогенез гепатоїдної карциноми суперечливий, cпочатку вважали, що вона має 
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поверхнево епітеліальне походження. Альтернативно M. B Pitman., S 

Triratanachat., R.H Young., E.Oliva запропоновали теорію походження з 

зародкових клітин (Lefkowitch), в якій неймовірним поясненням є те, що 

диференціація поверхневої целомічної пухлини повертається до зародкових 

клітин, які потім були скеровані на гепатоїдні [79]. Мікроскопічно в 

пухлинахвиявляли гнізда та пласти полігональних клітин з рясною цитоплазмою і 

центрально-розташованими округло-овальними ядрами з ядерцями. Часто 

присутні гіалінові глобули та некрози, велика кількість мітозів. 

Вагоме місце, також, посідає питання проведення диференційної 

діагностики ЕПЯ та гранульозоклітинних пухлин (ГрПЯ), які теж є первинними 

неопластичними процесами та мають морфологічну схожість [27, 93, 146, 170, 173] 

.ГрПЯ ювенільного типу мають відмінності не тільки в гістологічній будові, а й 

прогностичного характеру. Відповідо до K. Okuno [та ін.] морфологічна будова 

ГрПЯ ювенільного типу в порівнянні з ГрПЯ дорослого типу, має ознаки 

притаманні карциномам яєчників (атипію, поліморфізм клітин, більшу кількість 

мітозів), але більш гірший перебіг захворювання характерний ГрПЯ дорослого 

типу [93]. 

 Ще однією значущою складовою злоякісних новоутворень яєчника є РЯ 

метастатичного походження інших первинних локалізацій, яке нерідко 

проявляється канцероматозом черевної порожнини та особливо потребує 

проведення диференційної діагностики з первинним РЯ через принципові 

відмінності між тактикою лікування та прогнозом для життя. Серед метастатично 

поширених пухлин найчастіше зустрічаються колоректальні раки [188]. 

 

1.3 Використання маркерів для ІГХ діагностики епітеліальних пухлин 

яєчників 

 

Незважаючи на поглиблене вивчення процесів онкогенезу на 

молекулярному рівні, імуногістохімічний (ІГХ) метод є більш доступним, 
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поширеним в поєднанні з загальноприйнятим гістологічним дослідженням зразків 

в онкологічній практиці. Останнім часом, за ІГХ методом, не тільки закріплена 

позиція та підтверджена його роль, а ще й доведено, що цей метод виконує 

особливу роль при діагностиці ЕПЯ в практичній діяльності патоморфологів [7, 

33, 97]. 

Визначення рівня експресії Кі-67, р53 допомагає встановити рівень 

диференціювання пухлини, а для визначення варіанту гістогенезу в першу чергу 

застосовують СК7, СК20, СА-125, ЕR і РR, WT-1 додатково, для проведення ДД 

застосовують саlretinin , віментин, ЕМА [88, 119, 132, 138, 182, 190]. 

Виділяють антигени, що пов‘язані з механізмами онкогенезу ЕПЯ, експресія 

яких має як діагностичне так і прогностичне значення (порушення регуляції 

апоптозу-р53, порушення регуляції клітинного циклу – Ki-67, порушення шляху 

Rb). Зазначені антигени частіше мають виражену експресію в 

низькодиференційованих карцинономах яєчників.  

Маркери проліферативної активності та супресори пухлин. За даними 

наукової літератури з метою визначення потенціалу злоякісності ЕПЯ 

використовують імуногістохімічні маркери Кі-67 і р53.  

Експресію маркера проліфераціії Кі-67 виявляють у кожному випадку ЕПЯ, 

і він має широкий діапазон ядерної експресії під час поділу клітини, або в стані 

підготовки до поділу. За допомогою Кі-67 визначають потенціал злоякісності 

ЕПЯ, хоча, до сьогодні відсутні чіткі критерії градації рівнів Кі-67 для кожної 

групи ПЯ. Так рівень проліферації Кі-67 серед ДЕПЯ буде меншим(до 10 %), аніж 

у групі ПЕПЯ (до 30 %), також і ВДК(10-30 %) мають значення менші ніж НДК 

(20-80 %). Тоді, як для гранульозоклітинних пухлин яєчників характерні зовсім 

інші рівні Кі-67: так для ГрПЯ з низькою проліферативною активністю – до 5 %, 

ГрПЯ з помірною – 6-15 %, та ГрПЯ з високою – 15 % і більше. Використання 

маркеру Кі-67 допомагає з визначенням потенціалу злоякісності ПЯ. 

На противагу Кі-67, експресію р53 виявляють не в кожному випадку ЕПЯ, 

так для РЯ виявлено експресію до 50 % випадків. Хоча мутація гена Тр53 і є 
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частою подією, що спостерігається при багатьох злоякісних пухлинах людини, в 

дослідженнях мова йдеться про зазначену мутацію при РЯ, як більш пізню подію 

в кнцерогенезі яєчників. Прогностичний маркер р53 свідчить про мутацію гену 

Тр53 та забезпечує один із шляхів канцерогенезу серозної карциноми hіgh-grade. 

За данними літератури виявлена: різниця рівня експресії р53 серед доброякісних і 

пограничних ЕПЯ; особливо серед карцином яєчника для серозних НДК його 

експресія значно вище ніж для серозних ВДК.  

Рецептори до стероїдних гормонів. Рецептори доестрогену (ЕR) та 

прогестерону (PGR) – це  білки, які знаходяться у ядрах епітеліального 

компоненту ЕПЯ. Дослідження показали, що такі гістологічні варіанти як серозні, 

ендометріоїдні та невелика частка світлоклітинних пухлин, як правило, є 

позитивними по відношенню до ЕR та PGR [155]. В той час, як для муцинозних, 

більшості світлоклітинних та пухлин Бреннера характерним є ЕR та PGR 

«негативний» статус. Зазначена тенденція визначення експресії рецепторів до 

стероїдних гормонів не залежить від рівня диференціювання ЕПЯ і проявляється 

тільки незначними кількісними коливаннями серед ДЕПЯ, ПЕПЯ та ЗЕПЯ. В 

останніх дослідженнях також зазначають, що кількість рецепторів до ЕR та PGR в 

ДЕПЯ та ПЕПЯ буде більшою ніж в тканині нормального яєчника,а карциноми 

яєчників мають доволі різноманітні знчення (вищі, на рівні та нижчі за показники 

тканини яєчників). Останнім часом існують суперечливі дані про співвідношення 

морфологічної форми, прогнозу пухлини та статусу стероїдних рецепторів, але в 

одночас, вважається, що пухлини з позитивним гормональним статусом мають 

більш сприятливий клінічний перебіг та прогноз. 

В діагностиці гістологічних варіантів ЕПЯ велике значення також має 

застосування моноклональних антитіл до різних Cytokeratins (CK) – білки 

тонофібрил з яких складаються проміжні філаменти епітеліальних клітин: 

АЕ1/АЕ3, СК7, СК20; та муцинів , які синтезують епітеліальні клітини EMA 

(Mucin-1), СА-125 (Mucin-16) [86, 99].  
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Маркери епітеліального гістогенезу. Згідно даних літературу СК поділяють 

на два типи: СК20 включені до I типу (ацидофільні) СК20, експресія яких 

відзначається в зрілих ентероцитах та келихоподібних клітинах [63]. 

Застосовують для діагностики колоректального раку та муцинозних пухлин 

яєчників. А СК7 були віднесені до II типу (базофільні), експресується протоковим 

та залозистим епітелієм. Визначають його важливу роль у діагностиці, як ДЕПЯ, 

ПЕПЯ так і аденокарцином різного походження [47, 61]. Важливу роль в 

діагностиці ПЯ відіграє коекспресія СК7 та СК20: так фенотип СК7 «+»/СК20 «-» 

переважає в діагностичній панелі серозних, ендометриоїдних, світлоклітинних 

пухлинах; в той час, як для муцинозних пухлин характерним є фенотп СК7 «-

»/СК20 «+». Для виключення метастазу колоректального раку до ІГХ панелі з 

цитокератинами додають СDХ-2 (білок транскрипційного фактору кишківника) з 

паралельним оцінюванням СК20 [139, 160,161].  

Carbohydrateantigen 125 (CA125) – високомолекулярний глікопротеін, який 

експресується залозистим епітелієм (класифікують як mucin-16) в серозних та 

світлоклітинних пухлинах яєчників. Виявлена мембранна експресія в карциномах 

яєчників. 

Епітеліальний мембранний антиген (ЕМА), який класифікують як mucin-1. 

Виявленя мембранної експресії у всіх пухлинах епітеліального генезу, допомагає 

проведенню диференційної діагностики серед ЕПЯ та ГрПЯ. Хоча позитивні 

реакції з ЕМА в поодиноких випадках ГрПя створюють певні труднощі в 

діагностиці. 

Антиген пухлини Вільмса - Wilmstumorprotein-1 (WT-1) – транскрипційний 

регулятор, що кодується геном WT-1 на 11р13 хромосомі та регулює фактори 

росту. Виявленняйого інтрануклеарної експресії, окрім пухлинни Вільмса, 

мезотеліоми, характерна длясерозної карциноми яєчників (до 90 %) та маткових 

труб, пухлин Бреннера та гранульозоклітинних пухлинах яєчників (ГрПЯ). Тоді 

як ендометриоїдні, світлоклітинні та муцинозні карциоми яєчників частіше є   
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WT-1 негативними пухлинами. Зазначений маркер є крисним в ДД гістологічного 

варіанту карцином в комплексі з іншими маркерами [22, 134]. 

Маркер клітин мезенхімального походження. Віментин - протеїн клітин 

переважно мезенхімального походження, експресію якого виявляють в 

епітеліальних клітинах ендометріоїдних пухлин (до 30 %). Серед клітин 

стромального компоненту 100 % пухлин яєчників виявлено експресію до 

віментину.  

Маркер клітин мезотеліального походження. Калретинин – кальцій –

зв`язуючий білок, часто позитивний в мезотеліальних клітинах, хоча, спочатку і 

був виявлений у нервовій тканині. Виявляють позитивні реакціїї серед 

гранульозоклітинних пухлин. Незважаючи на негативні реакції у більшості 

аденокарцином, у тому числі гінекологічного походження, спостерігаються часті 

позитивні реакції з кальретиніном серед низькодиференційованих аденокарцином 

товстої кишки. 

Маркер клітин нейроектодермального походження. S100 – 

низькомолекулярний білок, функція якого полягає в зв`язуванні іонів кальцію. 

Позитивна реакція характерна для тканин, що мають нейроектодермальне 

походження, наприклад, експресія S100 визначається в ГрПЯ ювенільного типу на 

противагу ГрПЯ дорослого типу. Тому визначення  експресії S100 допомагає в ДД 

ЕПЯ та ГрПЯ ювенільного типу. 

Спільні маркери, що мають позитивну реакцію в обох типах ГрПЯ є 

calretenin, S100, CD 99, CD 56, SF1, FOXL2; існування випадків, в яких відсутня 

експресія деяких специфічних маркерів, однаково як і позитивна реакція на 

«маркери-виключення», не виключає діагнозу ГрПЯ. Так, у ГрПЯ дорослого типу 

виявляють позитивну реакцію до РаnCK (до 30 %), та позитивну реакцію до CK 

20 (до 15 %). Така особливість імунофенотипу, за даними літератури, характерна 

для ГрПЯ, що мають, переважно, фолікулярну архітектоніку будови. 

У сучасній літературі загальні тенденції та закономірності розподілу рівня 

експресії маркерів серед ЕПЯ різного гістологічного варіанту та ступеня 
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злоякісності в більшості випадків збігається, але все ще виникають труднощі 

через певну схожість значень експресії. Така особливість ІГХ показників 

пов’язана з різноманітністю та неоднорідністю гістологічних похідних пухлинної 

тканини, невеликою кількістю досліджуваних випадків (інколи поодинокі 

дослідження використовують для вивчення та аналізу, через, як правило, рідкісні 

форми неоплазій), різними методиками інтерпретації реакцій проведення ІГХ 

дослідження, та ін. 

 

1.4 Імуноморфологічні та молекулярні характеристики епітеліальних 

пухлин яєчників 

 

Вивчаючи генетичні механізми онкогенезу ЕПЯ, сучасні науковці 

намагаються визначити частоту виникнення цих пухлин, пояснити різний ефект 

від проведеного лікування і рівень виживаності пацієнток з діагнозом РЯ. В 

країнах Європи та Америки все більше говорять про необхідність поєднання 

морфологічного, ІГХ досліджень з визначенням генних аберацій морфологічно 

близьких випадків. Так за останнє десятиріччя значно поширюється галузь 

цілеспрямованої терапії для злоякісних ЕПЯ, базуючись на вивченні мутацій в 

пухлинах. Але в практичній медицині багатьох країн світу, генетичні 

дослідження, через економічні аспекти, ще не мають широкого застосування ніж 

ІГХ дослідження [24 - 25, 98, 147]. 

Що до серозних ДЕПЯ - більшість цистаденом, цистаденофібром мають 

низький рівень змін кількості копій ДНК саме в епітеліальних клітинах, але 

частіше, зазначені зміни було виявлено в клітинах фіброзно-стромального 

компоненту. Так виявлено, що аберації числа копій ДНК в епітеліальному 

компоненті не перевищували 2,9 % , а в фіброзному компоненті - 34,3 %. Для 

групи серозних ПЕПЯ рівень змін кількості копій ДНК вищий, але виявлено 

зворотню тенденцію: в епітеліальному компоненті зміни сягали 67 %, в той час, 
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як відсоток даних аберацій фіброзного компоненту зменшувався до 15 % (таб. 

1.2). 

За світовими даними ДЕПЯ в порівнянні з групою ПЕПЯ, або взагалі не 

містять жодних мутації гена KRAS чи BRAF, або їх кількість не перевищує 1,3 % 

[40, 107, 118, 179]. Також, зазначені мутації зустрічаються в епітелії залозистих 

структур прилеглих до зон з атипією [41, 68, 96, 128]  

 

Таблиця 1.2 – ІГХ і генетичний профілі серозних пухлин яєчників 

Серозні пухлини 
яєчників 

Мутації та онкогени Відсоток 
мутації 

Фенотипи 
епітеліального 

компоненту  
-Доброякісні ↑ числа копій ДНК, 

KRAS, BRAF 

0-1,3 % [68] р53-, ER+/-, PGR -/+, 

СК7+, СК20-, EMA+, 

CA125+, WT1+/-, 

PAX-8+|-, р16+, р63+|-
, vimentin-/+,S100-/+, 

calretinin -/+, CDX-2 -. 

-Пограничні 30-50 % 

-Злоякісні: Значне ↑ числа копій 
ДНК, ампліфікація 
HER2 

7 % [41] 

-low-grade СК KRAS, BRAF 50-60 % [128] «р53-» статус 

-high-grade СК BRCA1, BRCA2 

TP53 

10-20 % «р53+» статус 

 

Геном срозних ВДК, у порівнянні з геномом НДК є більш стабільним з 

характерними мутаціями генів KRAS чи BRAF. Визначено, що мутація гена 

KRAS серед серозних ВДК виявляється частіше ніж BRAF, також вони є 

взаємовиключними і виявляються до 50-60 % випадків. 

Вище оговорювалося, що зазначені зміни є частими і для групи ПЕПЯ - до 

46-50%, але різниця полягає в ступені інтенсивності експресії генів. Потенціал 

генної експресії буде різним між ПЕПЯ і неінвазивними ВДК, але не відрізняється 

між інвазивними та неінвазивними ВДК. Зміна числа копій ДНК, втрата 

хромосоми 1р36, делеція супресора пухлини є важливим етапом і може сприяти 

прогресії від серозної ПЕПЯ до інвазивної ВДК [40]. Порівнюючи геноми видно, 

що ВДК є більш спорідненими з групою ПЕПЯ ніж з НДК [39, 45, 76]. 
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Так для генома серозних НДК характерна виражена нестабільність, яка 

проявляється високим рівнем зміни кількості копій ДНК. Гени супресори пухлин 

(ТР53, BRCA1 та BRCA2) регулюють клітинний цикл, мутації цих генів сприяють 

аномальній проліферації клітин пухлини [35, 90 - 91]. 

Особливе значення у патогенезі серозних НДК (high-grade) мають мутації 

генів, відповідальних за репарацію ДНК – гени супресори: BRCA1 (знаходиться в 

17q хромосомі, постійно зменшується відсоток мутацій зі збільшенням віку 

пацієнток) та BRCA2 (знаходиться на 13q хромосомі, вікова залежність ризику 

розвитку РЯ для носія гена навпаки, має зворотній характер, ніж при мутації 

BRCA1: до 50 років – 0,5 %; до 70 років – 27 %). Обидва гени BRCA1 та BRCA2 

передаються за аутосомно-домінантним типом [26, 42, 47, 123, 167]. 

Мутації гену р53 в канцерогенезі РЯ є більш пізньою подією, за даними 

класифікації ВООЗ 2014, хоча останні виявляються у майже 50 % серозних НДК, 

в дослідженнях показано кореляцію зі збільшенням стадії та ступеня пухлини, що 

підкреслює гірший прогноз процесу [81]. Джессі Дж. Солк провів аналіз 

секвенування ДНК для виявлення мутацій ТР53 з промивної рідини порожнини 

матки та інших тканин у жінок з РЯ та без нього. Так окрім пухлинної ДНК було 

виявлено низькочастотну мутацію ТР53 майже у всіх жінок з раком та без нього, 

продемонстровано існування цієї мутації в багатьох здорових тканинах та 

збільшення ії відсотка з віком від новонароджених дівчаток до сторічних жінок. 

Високий відсоток до 98 % серозних НДК мають мутації в ТР53, що робить цей ген 

мішенню для секвенування, хоча відсоток різниться з даними класифікації ВООЗ 

2014 (зазначено вище). Також в даному дослідженні говориться, що ця мутація є 

одним з ранніх процесів патогенезу серозних ВДК, про це свідчить їх наявність в 

зонах проліферації епітелія маткових труб та в серозних карциномах маткових 

труб [100]. Зазначений метод пропонується в роботі T. Walsh [et al.] для 

проведення скринінгу РЯ, бо вважається, що мутації пов’язані з раком 

виявляються в біологічних рідинах, мають високу специфічність та чутливість 

[131]. В роботі K. Na, J. Y. Sung та H. S Kim виявлено «низькочастотні» мутації 
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ТР53 що сприяє виживанню і проліферації клітин з мутаціями при звичайному 

старінні, ідентичні мутаціям при раках [132]. 

Ген рецептора НЕR2/ERBB2 кодує тирозинкіназу і є членом сімейства 

рецепторів ERBB, димерізація яких активує шляхи передачі сигналів поділу, 

диференційювання, міграції клітин, тому надекспресія білка, ампліфікація і 

мутація генів призводить до швидкого росту пухлин [184]. В дослідженнях 

молекулярних тестувань виявлена мутація НЕR2/neu або ERBB2 в РЯ в діапазоні 

1,8-76 %, а для серозних карцином показано надекспресію в 7 % пухлин.  

Вважається, що муцинозні пухлини, виникають поетапним прогресуванням 

від доброякісної муцинозної форми до пограничної пухлини і до муцинозної 

карциноми. Досліджуючи спектр геномних змін, виявляли часту мутацію - втрату 

р16 та зміни шляху RAS / RAF, що виникають на початку розвитку муцинозної 

неоплазії (таб. 1.3) [23, 48, 149, 158]. 

 

Таблиця 1.3 – Генетичний та ІГХ профілі муцинозних пухлин яєчників [109] 

Муцинозні 
пухлини яєчників 

Мутації та 
онкогени 

Відсоток 
мутації 

Фенотипи епітеліального 
компоненту  

-Доброякісні 
KRAS 

до 58 % [69] р53+|-, ER-, PGR-, СК7-, 

СК20+/-, EMA+, WT1-, 

CA125+, PAX-8+|-, p16-

віментин-, CDX-2 +/- 

-Пограничні 30-75 % 

-Злоякісні KRAS, 

ампліфікація 
HER2 

75-85 % 

15-20 % 

 

Для групи муцинозних новоутворень характерні молекулярно-генетичні 

зміни - мутації KRAS, які були виявлені у 58 % випадків цистаденом. Для 

муцинозних ПЕПЯ мутація KRAS виявлялась у 30-75 % неоплазій, якщо пухлина 

в гістологічній структурі одразу мала доброякісний, атиповий та злоякісний 

компоненти, то зазначені мутації були виявлені в кожному компоненті як в групі 

муцинозних ПЕПЯ, так і для групи карцином [109]. Ампліфікація НЕR2, в 

порівнянні з серозними карциномами трохи переважала і спостерігалася в 15-20 % 
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муцинозних карцином, в більшості таких пухлин не було виявлено мутації KRAS 

[69, 122, 127]. 

Існують дослідження в яких вивчається зв’язок наявності в анамнезі у жінок 

розвитку ендометриоїдних пухлин яєчників з супутнім ендометріозом [21, 32, 113, 

133, 141]. Генетичний та ІГХ профілі ендометриоїдних пухлин представлений в 

табліці 1.4 [31, 127]. 

 

Таблиця 1.4 – Генетичний  та ІГХ профіль ендометриоїдних пухлин 

яєчників [31] 

Ендометриоїдні 
пухлини яєчників 

Мутації та 
онкогени 

Відсоток 
мутації 

Фенотипи 
епітеліального 

компоненту  
-Доброякісні ARID1A, 

PIK3СA, PTEN 

- р53-, ER+, PGR+/-, 

СК7+, СК20-, EMA+, 

WT1-, CA125+,  

PAX-8+, vimentin+/-.  

-Пограничні - 

-Злоякісні: ARID1A, 30 % [113] 

PTEN, 14-21 % [32] 

β-catenin, 16-38 %  [141] 

KRAS, BRAF до 7 % [21] 

-low-grade PIK3СA, 20 % [133] 

-high-grade TP53, 60 % [21] 

hMLH1 hMSH2 13-20 % [141] 

Примітка. - відсутні дані 

 

Дослідники зазначили, що наявність ендометріоза сприяє процесам розвитку 

не тільки ендометриоїдних підтипів пухлин (до 13%), а також і пухлин серозного і 

світлоклітинного гістотипів (9 % та 20 %) [195, 196]. 

Також в дослідженняхM. S Anglesio et al. мова йде про відсутній зв’язок в 

анамнезі ендометріоза з розвитком пограничних пухлин яєчника [178]. Хоча при 

ендометриоїдному РЯ часто відзначається супутній ендометріоз. Автори 

припускають, що процеси ендометріозу та ендосальпінгіозу є результатом 

подібної сприйнятливості до імплантації відлущенних мюллерових епітеліальних 

клітин як ендометрія, так і епітелія маткових труб [55, 58, 70 - 71, 148, 164]. Тож, 
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досліджуються синхронні ендометриоїдні карциноми ендометрію та яєчника, які 

пропонують розглядати як незалежні первинні пухлини, а не як метастатичні 

процеси. При вивченні хромосомних мутацій спорадичних синхронних ЕК 

ендометрію та ЕК яєчиків було виявлено, що мутаційні процеси, які формували 

їхні геноми, були послідовними, та підтверджено, що ці ураження є клонально 

пов`язаними. Синхронні ЕК ендометрію та ЕК яєчників мають більш сприятливий 

прогноз ніж самостійна ЕК ендометрію чи самостійна ЕК яєчиків [78, 92, 111, 159, 

169].  

Через невелику кількість ДЕПЯ світлоклітинного варіанту відсутні данні 

щодо їх мутацій в групі (таб. 1.5) на відміну від груп ПЕПЯ і ЗЕПЯ.  

 

Таблиця 1.5 – Генетичний та ІГХ профіль світлоклітинних пухлин яєчників 

Світлоклітинні 
пухлини яєчників  

Мутації та 
онкогени 

Відсоток 
мутації 

Фенотипи 
епітеліального 

компоненту  
-Доброякісні - - р53-, ER-, PGR-, 

СК7+, СК20-, 

EMA+, WT1-, 

CA125+, PAX-8+,  

НNF1-β+, 

-Пограничні [136] ARID1A,LOH - 

-Злоякісні [118] ARID1A, 46-57 % [108] 

PIK3CA 40 % [125] 

PTEN 8,3 % [49] 

Примітка. - відсутні дані 
 

Пограничні та злоякісні неоплазії зазначенного варіанту мають схожі 

генетичні та імуногістохімічні профілі з серозними та ендометріоїдним варіантом, 

а саме low-grade, пухлинами Бреннера [49, 50, 108, 117, 125, 135, 181, 202]. 

Знову таки, через невелику кількість випадків досліджень та випадковий 

характер діагностики, патогенез пухлин Бреннера, за данними нової класифікацієї 

пов`язують з мутаціями, зазначеними в таблиці 1.5, але при визначенні відсотка 

мутацій виникають труднощі через малу кільуість пухлин Бреннера [34, 130, 189, 

192-194]. Неоплазії зазначенного варіанту мають схожі ІГХ профілі з серозними 

пухлинами (таб.1.6). 
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Таблиця 1.6 – Генетичний та ІГХпрофіль пухлин Бреннера [189, 193] 

Пухлини 

 Бреннера 
яєчників 

Мутації та онкогени Відсоток 
мутації 

Фенотипи 
епітеліального 

компоненту  
Доброякісні KRAS, ампліфікація 12q14-

21 [34, 53, 160, 161] 
- 

р53-, ER-, PGR-, 

СК7+, СК20-, 

EMA+, WT1+|-, 

CA125+, PAX-8+|-, 

NSE-, GATA3, 

UroplakinIII 

Пограничні --**[52, 189] - 

Злоякісні 
PIK3CA,ампліфікація EGFR 

[131, 163, 193, 194] 
- 

Примітка 1. - відсутні дані; 
Примітка 2. --** - мала кількість випадків, `відсутні PIK3CA, KRAS, BRAF, CTNNB1, 

TP53 

 

Патогенез пограничних серозно-муцинозних пухлин за данними нової 

класифікацієї пов`язують з осередками ендометріозу, де в якості причин мутацій 

говорять про роль специфічного мікрооточення ендометріоїдних кіст. 

Інактивуюча мутація АRID1A – гена супресорa росту пухлин, яка кодує білок 

ВАF250a комплекса SWI-SNF та бере участь у ремоделюванні хроматина [124, 

144, 170]. 

Надано опис гепатоїдної карциноми та дрібноклітинного раку яєчників 

гіперкальцемічного типу (які в попередній класифікації були класифіковані як 

рідкісні карциноми) гістогенез та імуногістохімічний профіль яких ще остаточно 

не з`ясовано [75, 174-176, 185].  

Дрібноклітинна карцинома яєчника гіперкальцемічного типу теж є рідкісною 

та надзвичайно агресивною за перебігом пухлиною, яка діагностується зазвичай у 

молодих жінок (30 років). Застосовуючи  комплексне геномне профілювання, 

удрібноклітинній карциномі яєчника гіперкальцемічного типу було виявлено 

мутації ARID1A, SMARCA4 та низьке мутаційне навантаження. Втрата 

SMARCA4 може свідчити про чутливість до специфічної терапії [52, 54, 67, 103, 

104, 177]. Цікавe дослідження Schaefer та ін., в якому проводили аналіз експресії 
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маркеру клаудіну-4 (компонент тісних з`єднань, які утворюють бар`єри в 

епітеліальних, ендотеліальних та периневральних клітинах), який експресується в 

більшості епітеліальних клітин, дозволили виявити, що жоден випадок 

дрібноклітинної карциноми яєчника не експресував клаудін-4. Тому відсутність 

експресії зазначеного маркеру дозволяє розглядати ці пухлини як саркоми, а не як 

карциноми.Імуногістохімічний профіль гепатоїдної карциноми та 

дрібноклітинного раку яєчників гіперкальцемічного типу, остаточно не 

встановлено, але зазначається, що АFР, панцитокератини АЕ1/АЕ3 зазвичай 

позитивні, варіабельний профіль мають СА125, цитокератин7 та цитокератин20. 

АFР та СА125 мають прогностичне значення і їх використовують для контролю 

лікування та виявлення рецидивів [84, 85]. 

Гранульозоклітинні пухлини яєчників (ГрПЯ) – це неоплазії з похідних 

елементів статевого тяжа, які в свою чергу поділяються на дорослий та 

ювенильний типи і також, потребують диференційної діагностики з ЕПЯ. Хоча, 

ГрПЯ становлять лише 1-2 % від загальної кількості новоутворень яєчників, але 

вони мають суттєві відмінності у прогнозі та тактиці лікування [27, 65, 89, 95, 116, 

163, 186 - 187] як між собою так і в порівнянні зЕПЯ. Отже визначення трисомії 

12,14, моносомії 16,22 і делеції 16 є загальними для обох типів ГрПЯ, а 

мутаціюFOXL2 (90%), рекомендоване для підтвердження діагнозу ГрПЯ 

дорослого типу, які рідко асоціюються з ГрПЯ ювенільного типу та взагалі не 

притаманні ураженням яєчника епітелільного походження [156]. 

Імуногістохімічний профіль ГрПЯ –віментин, калретинин, FOXL2, SF-1, S100, 

WT1, ER, PGR, CK7. 

 

1.5 Роль репродуктивних факторів ризику для розвитку епітеліальних 

пухлин яєчників 

 

Світові дослідження говорять про вплив репродуктивних факторів 

захворюваності на розвиток РЯ, такі як: раннє менархе, пізня менопауза, 
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використання оральних контрацептивів (останні мають більш сильний вплив на 

розвиток немуцинозних пухлин, при цьому суттєво не змінюється ризик розвитку 

муцинозних неоплазій) [19, 24]. До кінця не визначено роль безпліддя у 

патогенезізлоякісних пухлин. Підвищення соціоекономічного статуса призводить 

до підвищення ризику розвитку РЯ, через зниження рівня народжуваності. 

Зазначений факт пояснює меншу кількість випадків РЯ в таких країнах, як Алжир, 

Бразилія, Гамбія, Індія, Тайланд і збільшення випадків з 5 до 13 на 100 000 жінок 

відповідно в США, Великобританії, Германії, Норвегії, Данії, Швеції [25, 147]. 

До факторів, які знижують ризик РЯ треба віднести хірургічно обумовлені: 

оофоректомію, гістеректомію та перев’язку труб, хоча, механізм зниження ризику 

при останніх двох до кінця незрозумілий [62, 153]. 

Також вивчались інші фактори ризикув роботіS. E. Kallogerта ін., але 

зв’язок з ризиком розвитку РЯ залишається непереконливим, до них належать – 

вік при народженні першої дитини, годування груддю, вага, дієта, паління 

тютюну, певні типи вірусних інфекцій перенесенних в дитинстві, іонізуюча 

радіація, гормонзамінююча терапія [44]. 

Серозні ПЕПЯ та РЯ, судячи з висновків досліджень, мають подібні 

фактори ризику – використання оральних контрацептивів і застосування 

гормонзамінюючоїї терапії, беспліддя. Ризик розвитку серозних ПЕПЯ 

зменшується при використанні оральних контрацептивів, серед породіль, також 

зниження ризику доведене при збільшенні кількості дітей. В той час, як D. M 

Gershensonта інші автори вказують, що безпліддя та застосування 

гормонзамінюючоїї терапії значно підвищують ризик [82, 112].  

Додає актуальності обраній тематиці той факт, що збільшується кількість 

верифікованих випадків ЕПЯ у жінок репродуктивного віку та під час вагітності. 

Середній вік пацієнток з діагнозом епітеліальні новоутворення під час вагітності 

складав 32,5 роки (діапазон 23-42 роки), а гестаційний період на момент 

постановки діагнозу – 13.5 тижнів (діапазон 4-30 тижнів). Необхідно зазначити, що 



 

53 

 

у вагітних гістологічно також були верифіковані ЕПЯ різного ступеня злоякісності: 

як доброякісні, так і пограничні з злоякісними пухлинами [44, 92, 114, 152]. 

Узагальнюючи наведені літературні дані, ми бачимо гетерогенність 

походження пухлин яєчників епітеліального ґенезу як різного гістологічного типу 

так і різного ступеня злоякісності, яка забезечується різними онкогенетичними 

процесами [92, 114, 152]. Для України теж залишається актуальним поєднання 

морфологічного та ІГХ дослідження через соціально-економічні фактори. Не 

зважаючи, що генетика набирає оберти, ІГХ залишається надійним і доступним 

методом визначення зміни кількості білкачерез ту чи іншу генетичну аномалію. 

До сьогодні, хоча й проведено багато ІГХ досліджень ПЯ, залишається багато 

питань, особливо, коли ми говоримо про один конкретний випадок діагностики: 

відсутність чітких критеріїв оцінювання, алгоритмів вибору панелі антитіл та ін. 

Наразі, застосування ІГХ методу допомагає визначати діагностичні критерії ЕПЯ 

з використанням маркерів СК7,СК20,СА125,WT1, ЕМА, Ki-67, p53, ER, PR та 

інших [22, 28, 88, 119, 132, 134, 136, 138, 182, 190]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Дисертаційна робота виконана на базі кафедри патологічної анатомії і 

судової медицини ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

 

2.1 Матеріал дослідження 

 

Вибірка репрезентативного матеріалу була сформована за результатами 

ретроспективного аналізу медичної документації та гістологічногоматеріалу 305 

випадків (295 - первинних ПЯ і 10 випадків МКР в яєчники) пацієнток із 

пухлинами яєчників, що проходили хірургічне лікуванняу 

відділенняхонкогінекології Дніпропетровського і Криворізького онкологічних 

диспансерах, у відділенні гінекології Дніпропетровської обласної клінічної 

лікарні ім. І.І. Мечникова та звертались за диференційною діагностикою в 

діагностичний центр ООО «Аптеки медичної академії»за період з січня 2014 р. по 

грудень 2018 р. 

Досліджувані новоутворення були отримані після операційного втручання 

(гістеректомія, оваріоектомія або цистектомія) з приводу первинної патології 

яєчників, деякі пухлини виявлялись паралельно з патологічними процесами в 

ендометрії, а деякі були діагностовані як «випадкова знахідка», частіше до 

останніх відносились доброякісні пухлини Бреннера. Злоякісні пухлини у 

пацієнток були виявлені на II, III чи IVстадії без передуючої неоад’ювантної 

хіміо-/променевої терапії (для виключення впливу на результати дослідження 

лікувального патоморфозу). 

Матеріалдослідження бувподілений на групи: 

- за характером виникнення: всі дослідженні випадки ПЯ було поділено на 

2 групи: первинні (n=295; 96,72 %) та метастатичні пухлини (n=10, 3,28 %); 

первинні ПЯ було додатково поділено на 2 підгрупи:ЕПЯ (n=230, 77,97 %) та 
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нЕПЯ (гранульозоклітинні пухлини (ГрПЯ)) (n=65, 22,03 %, з яких частина була 

представлена ГрПЯ ювенільного типу (n=6; 9,23 %), а інша частина - ГрПЯ 

дорослого типу(n=59; 90,77 %) (рис. 2,1); 

- за ступенем диференціювання серед ЕПЯ булисформовані 3 підгрупи: 1– 

доброякісні (ДЕПЯn=43; 18,70 %), 2 –пограничні (ПЕПЯ n=106; 46,08 %) та 3 - 

злоякісні пухлини (ЗЕПЯn=81; 35,22 %); 

- за морфологічним варіантом у групі ЕПЯ були виділені 6 підгруп: 

серозні, муцинозні, ендометріоїдні, світлоклітинні, серозно-муцинозні, пухлини 

Бреннера танедиференційовані карциноми. Дані занесені в таблицю 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Розподіл матеріалу дослідження хворих з пухлинами 

яєчників. 

 

Для первинних ЗЕПЯ було застосовано поділ на дві категорії: ВДК і 

НДК.Тільки длякатегорії серозних карцином зазначений поділ має клінічне 

значення, бо це аргументовано об`ємом оперативного втручання та вибором виду 

лікування. Інші гістологічні варіанти РЯ теж ділять на ВДК і НДК, але це не має 
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такого клінічного впливу (відповідно ВOОЗ 2014 р). В нашій роботі було 

верифіковано 7 випадків серозних ВДК і 49 – серозних НДК [200]. 

Таблиця 2.1 – Розподіл випадків первинних ЕПЯ за гістологічними 

варіантами та ступенем злоякісності, n,  % 

Гістологічний варіант 
епітеліальних пухлин яєчників, 

n,  % 

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 

 

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,що співпадалоз репродуктивним період. Ми 

виявили, що для жінок з діагнозом ендометріоїдні ДЕПЯ середній вік був меншим 

та складав 34,8 років, а для доброякісних пухлин Бреннера ми фіксували більші 

значення середнього віку 56,6 років. В той, час як групи пацієнток з діагнозом 

серозних та муцинозних ДЕПЯ мали середні значення віку 47,7 та 46,5 років 

відповідно. 

Віковий діапазон пацієнток з діагнозом ПЕПЯ коливався від 37,5±5,78 роки 

(ендометріоїдні ПЕПЯ) до 60,5±2,5 років, (світлоклітинні ПЕПЯ), пацієнтки з 

діагнозом серозні та муцинозні ПЕПЯ мали значення віку 42,95±1,79 роки та 

49,11±2,40 років відповідно, дані наведено утаблиці 2.2. 

Що стосовно розподілу вікових категорій хворих за гістологічними 

варіантами неоплазій було визначено, що група пацієнток з діагнозом серозних та 
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муцинозних ДЕПЯ, ПЕПЯ мали цифрові значення віку: 19-78 років та 18-59 років 

відповідно для пухлин з групи ДЕПЯ; а для ПЕПЯ вік становив 23-76 років та 24-

74 роки відповідно (таб.2.2). 

Таблиця 2.2 – Розподіл матеріалу хворих з первинними епітеліальними 

пухлинами яєчників різного потенціалу злоякісності за віком пацієнток, М±m, n. 

 

Для контролю проведенних реакцій було використано зразки тканини 

яєчниківопераційного матеріалу пацієнток з встановленим патологоанатомічним 

діагнозом лейоміома тіла матки, а також померлих жінок від інших причин, не 

пов’язаних з онкологічними процесами без патологічних уражень яєчників 

Морфологічний 

варіант 

Потенціал 

злоякісності 

Загальна 

кількість, 

n=230 

Вік пацієнток, роки 

Середнє 

значення,  

M±m 

Медіана Min Max  

серозні 

доброякісні 21 47,71±3,68 50 19 78 

пограничні 60 42,75±1,79 39,5 23 76 

злоякісні 56 50,23±1,51 52 18 76 

муцинозні 

доброякісні 11 46,45±3,55 48 18 59 

пограничні 36 49,11±2,40 49 24 74 

злоякісні 6 45,40±5,60 43 27 59 

ендометриоїдні 

доброякісні 6 34,80±2,60 35 28 41 

пограничні 6 37,5±5,18 32,5 26 54 

злоякісні 8 49,25±1,89 49 40 58 

cерозно-

муцинозні 

пограничні 2 51,50±7,78 51,5 46 57 

злоякісні 3 57,00±4,58 58 52 61 

світлоклітинні 
пограничні 2 60,5±2,50 6,50 58 63 

злоякісні 5 47,2±4,60 48 31 57 

пухлина Бренера 
доброякісні 5 56,60±2,80 59 47 63 

злоякісні 1 61 - - - 

недиференційовані 2 66,5±2,50 66,5 64 69 
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2.2 Методи дослідження 

 

Відповідно до задач дослідження був застосований комплекс методів 

морфологічного, імуногістохімічного, морфометричного, статистичного аналізу. 

 

2.2.1 Гістологічний метод дослідження 

 

Операційний матеріал хворихз діагнозом пухлини яєчників, пухлини чи 

патологічні стани ендометрію, міометрію, шийки матки фіксувався протягом 24 

годин в 10 %-у розчині нейтрального забуференного розчину формальдегіду. 

Після фіксації з пухлин яєчників відбирали фрагменти,що були макроскопічно 

змінені, розміром до 1х1х0,4 см, для формування парафінових блоків [36]. За 

допомогою мікротома MicromHM-340, з сформованих гістологічних блоків були 

отримані парафінові зрізи товщиною 4 мкм, які насаджували на скельця та 

підсушували для підвищення адгезії із поверхнею. Після чого, за стандартною 

процедурою у орто-ксилолі проводили депарафінізацію, регідратацію –успиртах. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином (г-е) також проводилося за визначеною 

технологією. За допомогою мікроскопу Axio Scope.A1 з використанням 

об’єктивів ×10, ×20, ×40, ×100 проводилася світлова мікроскопія. Під час 

мікроскопічного дослідження було враховано: якість матеріалу та його достатній 

об`єм, характеристики пухлин яєчників (гістологічні особливості епітеліального 

та фіброзного компонентів будови, мітози, кальцифікати, некротичні вогнища) 

[200]. На основі мікроскопічного дослідження для ІГХ дослідження обиралися 

блоки з різними гістологічними структурами, як більш типовими, так і більш 

рідкісними. 

 

2.2.2 Морфометричний метод дослідження 

 

Морфометричне дослідження було проведено завдяки визначенню та 
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вимірюванню площ та змін об`ємних співвідношень мікроскопічних структур в 

пухлині, таких як: макро- та мікропапіли, залозисті, кістозні, кріброзні, солідні та 

інші структури ТП яєчників. Морфометричне визначення відсотку об`єму та 

комбінації структур в пухлині виявляли завдяки накладанню вимірювальної 

квадратної сітки Автанділова на виготовлені гістологічні препарати при 

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

1 лінія перетину відповідала 2 % ТП). Аналізували кожний випадококремо, 

отримані значення зіставляли з загальним об`ємом пухлини [1]. 

 

2.2.3 Імуногістохімічний метод дослідження 

 

Застосовуючи ІГХ метод, можна визначити локалізацію та поширеність 

накопичення певних антигенів відповідних комплементарних антитіл. За 

допомогою хромогену, ферменту, який поєднується із пероксидазою хрону, 

відповідне зв`язування антигену з антитілом було помічено міткою коричневого 

кольору, яку і оцінювали під мікроскопом [10].  

Методика проведення імуногістохімічної реакції. Після ретельного 

морфологічного оцінювання (стандартне фарбування г-е) відібрані формалін-

фіксовані та парафін-залиті зразки операційного матеріалу ПЯ були використані 

нами для проведення ІГХ дослідження. На спеціальні адгезивні предметні скельця 

SuperFrostPlus (ThermoScientific – TS) розташовували виготовлені зрізи з 

відібраних парафінових блоків товщиною 4мкм і висушували на повітрі. Були 

проведені етапи депарафінізації, регідратації (спиртова обробка), обробка 

детергентом (використовували ксилол) та демаскування зрізів. Температурне 

демаскування антигенів («heat іnductіon of epіtope retrіeval») необхідне для 

визволення антигенних епітопів білків від формальдегіду. Зрізи поміщали в 

цитратний буфер з рН 6.0 і підігрівали в мікрохвильовій печі при температурі 

+100°С 20 хвилин. Активність ендогенної пероксидази зменшували завдяки 

проведенню UltraVisionQuantoPeroxidaseBlok, TS при температурі 21-22°С 
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протягом 10 хвилин. Після зазначеного і кожного наступного етапу зрізи по 3 

хвилини тричі промивали у буферному розчині на основі трис-(гідроксиметил)-

амінометана (ТРИС), який титрували соляною кислотою до позначки (pH=7,5). 

Інкубацію з первинними антитілами підготовлених зрізів проводили за тих 

же температурних умов (20 – 25°С) протягом 30 хвилин у вологих камерах. В 

якості первинних антитіл було використано ряд прогноостичних моноклональних 

антитіл до Ki-67 (маркеру проліферативної активності), p53 (маркеру апоптозу), 

рецепторів ER та PGR. Також застосовано і ряд діагностичних моноклональних 

антитіл не тільки до різних цитокератинів – цитокератину PanCK (протеїнів 

епітеліальних проміжних філаментів), cytokeratin 7 (CK7), cytokeratin 20 (CK20), 

ЕМА (епітеліальний мембранний антиген), СА-125 (муцин – 16); а і віментину 

(протеїн клітин переважно мезенхімального походження), WT-1 (антиген пухлини 

Вільмса), калретинин..  

Для кожного маркеру індивідуально було застосовано вже окремо 

підібраний титр антитіл, з урахуванням рекомендацій виробників та результатів 

контрольних досліджень, які включали зовнішній та / або внутрішній контроль. 

Спеціальний розчин AntibodyDіluent (DakoCytomation, Данія) використовували в 

якості розчинника. Характеристика первинних антитіл (клон, виробник) та 

використані розведення представлена в таблиці 2.3. 

Наступним етапом, за тих же температурних умов, була інкубація зрізів по 

10 хвилин з UltraVisionQuantoAmplifier (TS) та UltraVisionQuantoPolimer (TS). 

Вторинні антитіла (UltraVisionQuantoAmplifier) ампліфікують сигнал, отриманий 

первинними антитілами, а декстрани приєднують до системи пероксидази хрону 

(UltraVisionQuantoPolimer).  

Після кожного етапу, протягом 10 хвилин зрізи промивалися у ТРИС буфері 

(рН 7,4); далі, наносився розчин хромогену ДАБ (Quanto, LabVision) для 

ідентифікації реакції. Поява коричневого забарвлення специфічних структур 

(ядер, цитоплазми, мембран) в залежності від маркеру, виявлялась за допомогою 

мікроскопу (20 секунд - 3 хвилини). Додатково, зрізи для ідентифікації 
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незабарвлених тканинних структур занурювали в розчин гематоксиліну Майєра 

протягом 1 хвилини. Згідно загальноприйнятим методикам проводили наступні 

етапи дегідратації та завершальне включення у гістологічний бальзам. 

Контроль ІГХ реакцій передбачає перевірку специфічності антитіл і 

достовірності отриманої оцінки забарвлення з метою виключення  хибно-

позитивного чи хибно-негативного висновків. Для визначення позитивного 

контролю, з зрізами тканин пухлин яєчників, одночасно забарвлювали зрізи 

тканини, де обов’язково був присутній досліджуваний антиген специфічної 

локалізації та рівнем накопичення. Відсутність реакції досліджуваного антигену в 

зрізах тканин використовували для визначення негативного контролю.  

 

Таблиця 2.3 – Панель первинних антитіл застосованих для діагностики ПЯ 

Антитіло Клон Розведення Виробник 

Ki-67 клон sp6 1:400 TermoScientific, США 

p53 клон sp5 1:200 TermoScientific, США 

РаnСК клон Ab-1 1:50 TermoScientific, США 

СК7 клон RCK105 1:100 TermoScientific, США 

СК20 клон Кs 20.8 1:100 DakoCytomation, Данія 

СА-125 клон Ab-1 1:100 TermoScientific, США 

ЕМA Ab-3 клон Е29 1:250 TermoScientific, США 

Vіmеntin клон sp20 1:200 Dianova, Німеччина 

S100 клон Ab-1 1:100 TermoScientific, США 

Сalretinin клон sp13 1:100 TermoScientific, США 

WT-1 

ER 

PGR 

клон 6F-H2 

клон sp1 

клон (sp2) Ab-8 

1:100 

1:400 

1:100 

TermoScientific, США 
TermoScientific, США 

TermoScientific, США 

 

ІГХ реакції ми оцінювали шляхом напівкількісного аналізу фарбування 

епітеліальних та фіброзних структур пухлин. Проведено аналіз характеру 

забарвлення імуногістохімічних реакцій епітеліального компоненту тканин під 

збільшенням ×400 світлового мікроскопу не менш ніж у 10 п/зор, шляхом 

визначення відсотку пухлинних клітин. Реакцію кожного маркера було порівняно 

з реакціями контрольних структур для виключення хибно-негативних та хибно-
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позитивних результатів,також для кожного з маркерів окремо було проведено 

оцінку експресії згідно до рекомендацій інших дослідників [7, 33, 74, 84, 97]. 

Завдяки проведеному ІГХ аналізу були виявлені закономірності 

проліферативної активності серед доброякісних, пограничних та злоякіснихПЯ 

різних гістологічних варіантів. Кількісну оцінку рівня експресії Ki-67 у 

новоутвореннях яєчників, за рекомендаціями ВООЗ (2014) [200] та беручи до 

уваги дані досліджень, ми проводили шляхом обчислювання індексу проліферації 

(ІП – відношення числа клітинз пофарбованими ядрами, незалежно від 

інтенсивності забарвлення, до загальної кількості підрахованих клітин при 

збільшенні ×400 у 10 п/зор за результатами всіх оцінених полів зору). Аналізу 

експресії маркеру Кі-67 було приділено великої уваги, через відсутність серед 

науковців єдиного механізму інтерпретації результатів. 

Для оцінки ІП ДЕПЯ, ПЕПЯ та ЗЕПЯми користувалися кількісним 

оцінюванням:значення ІП (Ki-67) менше 10 % пофарбованих ядер клітин 

епітеліального компонента –вважалася низька проліферативна активність; 

значення ІП (Ki-67) ˃10 % < 20 % - це помірна проліферативна активність, 

значення ІП (Ki-67) ˃20 % було прийнято за високу проліферативну активність. 

Внутрішній контроль для даного маркеру було розціненоінтрануклеарне 

забарвлення поодиноких клітин строми, та запального інфільтрату [43]. 

В якості специфічної реакції із маркером р53 (за рекомендацією ВООЗ 

2014) розцінювалось інтрануклеарне забарвлення клітин епітеліального 

компоненту ЕПЯ.Для ДЕПЯ, ПЕПЯ і всіх ЗЕПЯ крім серозних карцином 

проводили оцінюванняза наступними критеріями: якщо реакції з р53 визначалися 

в 10 % і більше клітин, то реакція вважалася позитивною, якщо ж кількість 

пофарбованих ядер була меншою за 10 %, то реакція - негативна. Згідно до 

прийнятої схеми оцінювання кількість «позитивних» клітин менше 10 % 

ідентифікує власне білок р53, що був синтезований не на мутантній ДНК, тому ця 

реакція вважається «-», і тільки наявність >10% імунореактивних клітин дозволяє 

говорити про мутацію гену ТР53 через визначення надлишку білку р53 та 
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розцінюється в якості «р53+» статус. У серозних НДК повна відсутність 

«позитивних» клітин також розцінювалася як ознака мутації гену ТР53, замість 

«надекспресії» відбувалося повне блокування синтезу даного білку. Тому, серозні 

НДК з «р53-» статусом- це лише ті пухлини, у яких кількість«+» клітин менше 

10 % [138, 200] 

Для кількісного оцінювання імуноекспресії маркерів ER, PGR було 

застосовано усереднене значення (Н-score). Було оцінено тільки реакції ядер в 

пухлинних клітинах епітеліального компоненту не менш ніж у 10 п/зор при 

збільшенні ×400, та враховано кількість ядер епітеліальних клітин, інтенсивність 

забарвлення (від 0 до3+). Негативна реакція (0) – повна відсутність забарвлення 

ядер; слабка позитивна реакція (1+); помірно виражена реакція (2++) та виражена 

інтрануклеарна реакція (3+++). Н-індекс було розраховано напівкількісним 

методом [7]: 

Н = (% клітин, які слабо прореагували × 1) + ( % клітин, в яких помірно 

виражена реакція × 2)  + ( % клітин, із інтенсивно вираженою реакцією × 3). 

Значення Н може складати від 0 до 300 (якщо всі 100 клітин у полі зору мають 

виражену позитивну реакцію) [155, 157]. 

Оцінюючи експресію специфічних маркерів: цитокератину AE1/AE3, 

цитокератину7 (СК7), цитокератину20 (СК20), СА-125, ЕМА та маркерів 

виключення даного діагнозу S100, віментину, калритенину, було підраховано 

відсоток позитивних клітин та інтенсивність їх мембранного забарвлення 

(суцільного чи часткового) у 10 п/зор. Негативна реакція (0) розцінювалась або як 

повна відсутність фарбування пухлинних клітин, або забарвлення було слабкої 

інтенсивності та виявлялося у менш ніж 10 % досліджуваних клітин; слабке 

забарвлення (1+) – слабке забарвлення окремо розташованих клітин або слабка 

реакція всіх клітин пухлини; помірно виражене забарвлення (2+) – більшість 

клітин мають помірно виражені реакції; інтенсивне забарвлення (3+) [153]. 

Реакція із маркером WT-1 розцінювалась як позитивна за умови 

визначення інтрануклеарного фарбування у більш ніж 10 % пухлинних клітин за 
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рекомендаціями Rekhi B. із співавт. (2018), у випадку забарвлення менше 10 % – 

новоутворення вважалось WT-1 - негативним [7, 134]. 

2.2.4 Статистичні методи дослідження 

 

Для статистичної обробки даних використовували можливості ліцензійної 

програми STATISTICA 6.1 (StatSoftInc., серійний  номер №AGAR909E415822FA). 

На першому етапі обробки отриманих числових данних перевіряли 

нормальність розподілу випадків у різних групах порівняння за допомогою 

критерію Шапіро-Вілка (Shapiro-Wilk). В залежності від результатів перевірки в 

подальшому підраховували параметричні статистичні критерії описової 

статистики та представляли данні у вигляді M±m, де M – середнє арифметичне 

значення, m – стандартна похибка середнього.Для порівняння двох непоєднаних 

кількісних рядів було використаноt-критерій Стьюдента. У разі ненормального 

розподілу дані описової статистики представляли у вигляді (Ме(QuarI;QuarIII), де 

Me – медіана, QuarI, ІІІ – 1-й, 3-й квартілі) та для оцінювання статистичної 

значущості між двома підгрупами кількісних показників використовували 

критерій Манна – Уїтні, між трьома і більше – критерій Краскела-Уоліса. 

У ході роботи числові показники ( % імунореактивної площі, індекс 

експресії певного рецептору) були переведені у порядкові шкали. Тому для 

аналізу таблиць спряженості використовували критерій χ2
 Пірсона. У випадку 

малих значень (≤5) у хоча б одній комірці застосовували χ2
 з поправкою Йєтса, а 

при наявності нульових значень – точний тест Фішера. При усіх статистичних 

розрахунках результати вважали достовірними при p<0,05. 

Під діагностичним значенням ІГХ маркерів розуміли можливість спиратися 

на ІГХ статус клітин пухлини при встановленні діагнозу. Таким чином, 

представлені в даному розділі матеріали та методи дослідження відповідають 

поставленим завданням дисертаційного дослідження та дозволяють здійснити 

комплексний підхід при вивченні експресії маркерів біологічних властивостей 

тканин в ЕПЯ, ГрПЯ та метастатичних процесів яєчників. 
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РОЗДІЛ 3 

 

АНАЛІЗ МОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИЕПІТЕЛІАЛЬНИХ ПУХЛИН 

ЯЄЧНИКІВ РІЗНОГО ГІСТОЛОГІЧНОГО ВАРІАНТУ ТА СТУПЕНЯ 

ЗЛОЯКІСНОСТІ 

 

У цьому розділі проведено аналіз гістологічної будови ЕПЯ різних 

гістологічних варіантів відповідно до класифікації ВООЗ (2014 р) із різним 

злоякісним потенціалом. Було оцінено площу шести основних гістологічних 

компонентів (макро-, мікропапіл, залоз/фолікулів, кістозних, солідних комплексів, 

строми) та представлено у відсотковій частці ТП. 

Першою діагностичною морфологічною особливістю всіх спостережень 

групи ЕПЯ, була комбінація декількох (не менше двох) досліджуваних 

гістологічних компонентів у тканині однієї пухлини. 

 

3.1 Діагностичне значення особливостей гістологічної будови серозних 

доброякісних, пограничних та злоякісних пухлин яєчників 

 

Найпоширенішим гістологічним варіантом серед ЕПЯ, як за світовими 

даними, так і за результатами даноїроботибули серозні пухлини, що у нашому 

дослідженні представлені 137 випадками (59,57 %). До групи серозних ДЕПЯ 

увійшов 21 випадок (15,33 %), серед яких 13 цистаденом (61,90 %), 5 

цистаденофібром (23,81 %) та 3 аденофіброми (14,29 %). Вік пацієнток у цій групі 

знаходився у діапазоні від 19 до 78 років із середнім значенням 47,71±3,68 років. 

Групу серозних ПЕПЯ в спостереженні склали 60 спостережень (43,79 %) із 

середнім значенням віку пацієнток 42,75±1,79 років, діапазон вікових показників 

коливався від 23 до 76. Також до цієї групи новоутворень увійшло 4 

спостереження (6,67 %) неінвазивних високодиференційованих серозних 

карцином відповідно до новітньої класифікації ВООЗ (2014 р.). Група серозних 
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ЗЕПЯ була представлена 56 випадками (40,88 %) та поділена в свою чергу на 2 

групи порівняння: ВДК (n=7, 12,50 %) та НДК (n=49, 87,50 %). Вік пацієнток у 

групі серозних ЗЕПЯ знаходився у діапазоні від 18 до 76 років із середнім 

значенням 50,23±1,51 років. 

Першим з досліджуваних гістологічних компонентів були макропапіли, які 

представлені сосочками, що їх товщина перевищувала довжину, із фіброзно-

судинною серцевиною ізосередковим набряком (рис 3.1, табл. 3.1). 

 
Рисунок 3.1 – Розподілвідсотківплощтканинипухлини, що їх займали 

макропапіли, успостереженняхгрупсерознихпухлиняєчників. 

 

Макропапілярний компонент був виявлений у 18 випадках серозних ДЕПЯ 

(85,71 %) та мав Ме площі ТП із 1-м та 3-м квартилем відповідно: 13,00 % 

(6,00 %; 28,00 %). Подібна розповсюдженість даного компоненту спостерігалась у 

5 пухлинах (71,43 %) групи ЗЕПЯ, ВДК та становила 14,00 % (11,00 %; 19,50 %) 

ТП. Проте для випадків цієї групи була характерна незначна варіабельність 

значень поширеності макропапіл у ТП, що було суттєвою особливістю для 

спостережень групи ДЕПЯ. 
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Таблиця 3.1 – Поширеність папіл у серозних пухлинах яєчників різного 

ступеня злоякісності, оцінена у площі однієї пухлини, тканина пухлини  % 

Гістологічні 
особливості 

серозних 
пухлин, ТП % 

(Ме (QuartI; 

OuartIII) 

Групи серозних ЕПЯ за ступенем злоякісності  

p* 
ДЕПЯ ПЕПЯ  ЗЕПЯ, ВДК ЗЕПЯ, НДК 

Макропапіли 
13,00 

(6,00;28,00) 

35,00 

(25,00;41,50) 

14,00 

(11,00;19,50) 

8,00 

(5,00;12,00) 

р1<0,001 

р2<0,001 

р3<0,001 

Мікропапіли 
2,00 

(0;4,00) 

15,00 

(10,75;21,25) 

29,00 

(25,50;32,50) 

30,00 

(24,00;36,00) 

р1<0,001 

р2=0,0011 

р3=0,960 
Примітка. *Статистичну вірогідність оцінено за критерієм Манна-Уітні із поправкою Бон-

Фероні, де р1 для груп ДЕПЯ та ПЕПЯ; р2 – для груп ПЕПЯ та ЗЕПЯ, ВДК; р3 – для груп ВДК та НДК 
ЗЕПЯ. 

 

Найбільшої площі досліджуваний паттерн сягав у всіх спостереженнях 

групи ПЕПЯ та мав Ме 35,00 % (25,00 %; 41,50 %) ТП (рис. 3.2). Така площа 

макропапілярного компоненту дозволила вважати його характерним компонентом 

(ХК) серозних ПЕПЯ, тоді як у інших групах серозних ЕПЯ макропапіли 

розцінювались в якості менш характерного компоненту (мХК) та займали не 

більше 15 % ТП із найменшими значеннями Ме: 8,00 % (5,00 %; 12,00 %), для всіх 

випадків групи ЗЕПЯ, НДК, в яких цей компонент було описано (n=37, 75,71 %).  

Статистичний аналіз дозволив встановити достовірну різницю між групами 

серозних ЕПЯ за критерієм «площа макропапіл», що аргументувало його 

діагностичне значення для цієї групи в якості «критерію злоякісності». Так, 

площа макропапілярного компоненту збільшилась від групи ДЕПЯ до групи 

ПЕПЯ майже в тричі (р<0,001), та, навпаки, зменшилась вдвічі від групи ПЕПЯ до 

групи ВДК (р<0,001). Подальше зменшення площі макропапіл свідчило на 

користь зростання ступеня анаплазії пухлини від групи ВДК до групи НДК 

(р<0,001). 
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Рисунок 3.2 - Поєднання макропапіл (довга стрілка), мікропапіл (коротка 

струлка) із осередком солідного компоненту у пограничній серозній пухлині. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: А ×200, Б ×400. 
 

Зустрічаємість гістологічного компоненту у випадках груп серозних ЕПЯ –

мікропапіл (сосочки, довжина яких втричі перевищувала товщину чи за умови 

тангенціального зрізу - дрібні сосочки, довжина яких дорівнювала товщині, із 

фіброзною серцевиною без судин) надано на рисунку 3.3 та таблиці 3.1. 

Мікропапілярний компонент у групі ДЕПЯ хочаі спостерігався в половині 

випадків (52,38 %, n=11), проте не перевищував 5 % ТП: 2,00 % (0 %; 4,00 %). 

Натомість для груп ВДК і НДК ЗЕПЯ мікропапіли стали характерним 

компонентом та сягали 29,00 % (25,50 %; 32,50 %)та 30,00 % (24,00 %;36,00 %) 

ТП відповідно у всіх досліджуваних випадках, окрім 2 (4,08 %) із групи НДК. 

Тоді як мікропапіли у групі серозних ПЕПЯ (n=60) становили лише 15,00 % 

(10,75 %; 21,25 %).  
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Рисунок 3.3 – Розподіл відсотків площ тканини пухлини, що їх займали 

мікропапіли, у спостереженнях груп серозних пухлин яєчників. 

 

Не менш цікавою виявилась особливість деяких випадків тільки групи ВДК: 

серед скупчення мікропапіл у 3 із 7 досліджуваних серозних ВДК (42,86 %) були 

виявлені псаммомні тільця (рис. 3.4): кальцифіковані осередки сферичної форми 

та пластинчастої будови, які вважаються дистрофічним звапнінням колагену 

сполучнотканинної строми мікропапіл, що його продукують пухлинні клітини. 

Крім цього, клітини, що оточували ці тільця, мали ознаки дистрофічних змін аж 

до некробіозу. Враховуючи це, псаммомні тільця вважаються однією з ознак 

«біологічного захисту» організму від злоякісного новоутворення, що 

підтверджувалось їх відсутністю у групах ПЕПЯ та ДЕПЯ. Проте, також в 

жодному випадку групи НДК псаммомні тільця не були помічені. 
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Рисунок 3.4 – Серозна високодиференційована карцинома. Поодинокі 

псаммомні тільця серед мікропапіл (А) та велика кількість псаммомних тілець, що 

за кількістю переважають над папілярними структурами (Б). Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.: А і Б х400. 

 

Таким чином, «мікропапіли», як характерний компонент, мали діагностичне 

значення для груп серозних ЗЕПЯ, а також в якості «критерію злоякісності» між 

групами ДЕПЯ та ПЕПЯ (р<0,001), ПЕПЯ та ВДК (р=0,0011): тобто поступове 

збільшення сумарної площі мікропапіл свідчило на користь збільшення ступеня 

анаплазії пухлини. Проте статистичної різниці між групами ВДК та НДК 

встановлено не було (p=0,960), не зважаючи на суттєвий розкид результатів у цих 

групах: площа даного компоненту у групі НДК коливалась від 12,00 % ТП до 

68,00 % ТП, тоді як у групі ВДК – від 24,00 % до 38,00 % ТП. З іншого боку, такі 

розрізнені дані у групі НДК применшують діагностичне значення наявності та 

площі мікропапіл, що аргументує використання аналізу тільки комплексу 

критеріїв. 

Порівняно з макро- та мікропапілами залозисті структури для всіх груп 
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серозних ЕПЯ був тільки мХК із максимальної площеюу групі НДК 16,00 % 

(11,00 %; 22,00 %) ТП (табл. 3.2).  

Таблиця 3.2 – Поширеність залозистих і кістозних структур у серозних 

пухлинах яєчників різного ступеня злоякісності, оцінена у площі однієї пухлини, 

тканина пухлини  % 

Гістологічні 
особливості 

серозних 
пухлин, ТП % 

(Ме (QuartI; 

OuartIII) 

Групи серозних ЕПЯ за ступенем злоякісності  

p* 
ДЕПЯ ПЕПЯ  ЗЕПЯ, ВДК ЗЕПЯ, НДК 

Залозистий 
компонент 

4,00 

(2,00; 6,00) 

11,00 

(5,00;16,00) 

11,00 

(9,00;12,50) 

16,00 

(11,00;22,00) 

р1<0,001 

р2=0,766 

р3=0,559 

Кістозний 
компонент 

27,00  

(23,00; 

47,00) 

27,50 

(19,00;37,25) 

17,00 

(0;20,00) 

5,00 

(2,00;8,00) 

р1=0,326 

р2=0,0029 

р3=0,323 

Примітка. *Статистичну вірогідність оцінено за критерієм Манна-Уітні із поправкою Бон-

Фероні, де р1 для груп ДЕПЯ та ПЕПЯ; р2 – для груп ПЕПЯ та ЗЕПЯ, ВДК; р3 – для груп ВДК та НДК 
ЗЕПЯ. 

 

Мінімального розповсюдження даний компонент зазнав угрупі ДЕПЯ: 

4,00 % (2,00 %; 6,00 %) ТП, а групи серозних ПЕПЯ та ВДК мали схожу 

розповсюдженість залозистого компоненту 11,00 % (5,00 %; 16,00 %) та 11,00 % 

(9,00 %; 12,50 %) ТП відповідно. Також необхідно наголосити на тому, що не всі 

випадки досліджуваних груп мали даний компонент (рис. 3.5). Так, найчастіше 

залози зустрічались у групах ПЕПЯ (n=57, 95,00 %), НДК(n=44, 89,79 %) та ВДК 

(n=6, 85,71 %) та лише у 66,67 % випадках групи ДЕПЯ (n=14). 
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Рисунок 3.5 – Розподіл відсотків площ тканини пухлини, що їх займали 

залози, у спостереженнях груп серозних пухлин яєчників. 

 

Крім цього на себе звертає увагу факт значної варіабельності результатів у 

групах ПЕПЯ та НДК, так площа залозистого компоненту, що займала більше 

25 % ТП, зустрічалась, переважно, у групі НДК, проте в якості поодиноких 

випадків була характерна і для групи ПЕПЯ. До того ж, як видно з діаграми, ми 

отримали незначну розбіжність значень у групі ВДК порівняно із НДК, проте 

медіани значень цих груп відрізнялись не суттєво, що підтверджено статистично 

(р=0,559).  

Таким чином, не зважаючи на тенденцію збільшення площі залозистого 

компоненту із набуттям серозними новоутвореннями більшого ступеня 

злоякісності, статистично достовірна різниця була встановлена лише між групами 

ДЕПЯ та ПЕПЯ (р<0,001), тобто наявність залоз (до 10 % ТП) під час ДД між 

серозними ДЕПЯ та ПЕПЯ свідчило на користь останньої. Проте, враховуючи той 

факт, що площа даного паттерну суттєво не відрізнялась між групами ПЕПЯ та 

ВДК, наявність залоз (до 10 % ТП) не суперечить також діагнозу ВДК (рис. 3.6). 
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Рисунок 3.6–Серозна високодиференційована карцинома. Поєднання 

макропапіл із залозистим компонентом, осередок мікропапілярного компоненту 

(А). Гіперхромні ядра епітелію у окремих залозистих структурах (Б). Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.: А: ×200, Б: ×400. 
 

Розподіл відсотків площ кістозного компоненту у групах серозних ЕПЯ 

представлено на рисунку 3.7 та цифрові значення медіан подано у таблиці 3.2. 

Першою особливістю, що звертає на себе увагу, було превалювання даного 

паттерну у обох групах ДЕПЯ та ПЕПЯ, де його вважали ХК: 27,00 % 

(23,00 %;47,00 %) ТП та 27,50 % (19,00 %;37,25 %) ТП відповідно. До того ж у 

всіх спостереженнях цих груп (окрім 2х із групи ДЕПЯ (9,53 %) було описано 

даний компонент. Таким чином, для ДД між ДЕПЯ та ПЕПЯ площа кістозного 

компоненту статистично вірогідно не є корисною (р=0,326). 
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Рисунок 3.7 – Розподіл відсотків площ тканини пухлини, що їх займав 

кістозний компонент, у спостереженнях груп серозних пухлин яєчників. 

 

З іншого боку, менш характерними кістозні утворення були для групи 

серозних ЗЕПЯ із найменшими значеннями  %ТП у групі НДК: 5,00 % (2,00 %; 

8,00 %), де даний паттернзуcтрічався у 79,59 % спостережень (n=39). За критерієм 

«площа кістозного компоненту» результати групи ВДК отримали місце між 

групами ПЕПЯ та НДК та характеризувались значним розкидом значень 

порівняно із площею макро-, мікропапіл у цій групі. Отже, може бути зазначена 

тенденція до зменшення вмісту кістозного компоненту з підвищенням потенціалу 

злоякісності серозної пухлини, проте статистично вірогідною вона виявилась 

лише для ДД між ПЕПЯ та ВДК (р=0,0029).  

Таким чином, можна зазначити, що для групи серозних ДЕПЯ ХК були 

кістозні структури та мХК–залози, у більш ніж половині випадків, тоді як у 

більшості випадків групи НДК тенденція мала зворотній напрямок – найбільша з 

поміж груп серозних ЕПЯ кількість залоз – ХК, та мінімальна – кістозних струтур 

(як мХК). 
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Особливого наголосу потребують результати аналізу наявності та зайнятої 

площі солідного компоненту (табл. 3.3), який не зустрічався в жодному 

спостереженні групи серозних ДЕПЯ та був описаний лише у 5 випадках (8,33 %) 

групи серозних ПЕПЯ (рис.3.2, 3.8), через що ці дані не були залучені до 

статистичного аналізу.  
 

Таблиця 3.3 – Поширеність солідних структур та строми у серозних 

пухлинах яєчників різного ступеня злоякісності, оцінена у площі однієї пухлини, 

тканина пухлини  % 

Гістологічні 
особливості 

серозних 
пухлин, ТП 

 % 

(Ме (QuartI; 

OuartIII) 

Групи серозних ЕПЯ за ступенем злоякісності  

p* 
ДЕПЯ ПЕПЯ  ЗЕПЯ, ВДК ЗЕПЯ, НДК 

Солідний 
компонент 

- - 
16,00 

(13,00;20,00) 

20,00 

(17,00;27,00) 
р3=0,067 

Стромальний 
компонент 

32,00 

(21,00;40,00) 

13,50 

(10,00;32,25) 

14,00 

(8,50;19,50) 

15,00 

(11,00;20,00) 

р1<0,001 

р2=0,964 

р3=0,487 

Примітка. *Статистичну вірогідність оцінено за критерієм Манна-Уітні із поправкою Бон-

Фероні, де р1 для груп ДЕПЯ та ПЕПЯ; р2 – для груп ПЕПЯ та ЗЕПЯ, ВДК; р3 – для груп ВДК та НДК 
ЗЕПЯ. 

 

Площа солідного компоненту у групі ПЕПЯ не перевищувала позначки 

15 % ТП або 5 мм² та розцінювалась як рідкісний мХК. Він був представлений, 

переважно, у вигляді вільно розташованих маленьких груп клітин серед секрету в 

просвіті пухлини, неподалеку від апікальної поверхні папіл у 1 випадку серозної 

ПЕПЯ та у всіх серозних ПЕПЯ, мікропапілярного варіанту / неінвазивних 

високодиференційованих серозних карциномах (n=4), що згідно за останньою 

класифікацією пухлин ВООЗ також увійшли до групи серозних ПЕПЯ. Головною 

морфологічною ознакою цього «підваріанту» серозних ПЕПЯ була мікроінвазія 
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(наявність у стромі кластерів клітин пухлини) на «глибині» від 1 до 4 мм (але не 

більше 5 мм). 

 

Рисунок 3.8 – Розподіл відсотків площ тканини пухлин, що їх займав 

солідний компонент, у спостереженнях груп серозних пухлин яєчників. 

 

Протилежна ситуація була помічена для групи серозних ЗЕПЯ. Тут 

солідний компонент займав близько п’ятої частини ТП із не суттєво вираженим 

збільшенням площі за Ме від групи ВДК (16,00 %ТП) до групи НДК (20,00 %ТП), 

через що не було отримано статистично вірогідної різниці між об’ємом даного 

компоненту у зазначених групах та ступенем диференціювання процесу (р=0,067). 

Проте на себе звертає увагу значний розкид значень площ у групі НДК (порівняно 

із групою ВДК), що коливались у першій від 10 % ТП до близько 60 %ТП. 

Також залишається цікавим той факт, що всі випадки серозних ЗЕПЯ мали 

солідний компонент. Таким чином, даний паттерн вважався ХК (а отже мав 

діагностичне значення) для всієї групи серозних ЗЕПЯ, а особливо групи НДК. 

Очевидною була наявність стромального компоненту у всіх спостереженнях 
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ЕПЯ, в тому числі і групи серозних ЕПЯ. Проте площа даного паттерну варіювала 

в залежності від ступеня злоякісності пухлини даної групи (рис. 3.9).  

 
Рисунок 3.9 – Розподіл відсотків площ тканини пухлини, що їх займав 

стромальний компонент, у спостереженнях груп серозних пухлин яєчників. 

 

Так, в якості ХК наявність строми можна вважати для групи серозних 

ДЕПЯ, де вона становила 32,00 % (21,00 %; 40,00 %) ТП із значним інтервалом 

отриманих результатів: від 10 % ТП до 75 %, що було пов’язано із наявністю 

аденофібром у групі ДЕПЯ (рис. 3.10). 

З іншого боку, у групах серозних ПЕПЯ та ЗЕПЯ майже у рівномірних 

відсоткових частках було представлено стромальний компонент із коливаннями 

медіани від 13,50 % ТП у групі ПЕПЯ до 15,00 % ТП у групі НДК. Тобто статус 

ХК для ДЕПЯ змінюється на статус мХК із набуттям анапластичних 

властивостей, проте статистичного підтвердження ці зміни отримали тільки для 

груп порівняння ДЕПЯ та ПЕПЯ (p<0,001), таким чином площа строми не відіграє 

роль «критерію злоякісності» між ПЕПЯ та ВДК, ВДК та НДК (p>0,05 за всіма 

показниками). Також потрібно відмітити, значний розкид  %ТП, що її займала 

строма, окрім групи ДЕПЯ і у групі НДК із можливими значеннями площі даного 
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компоненту близько половини пухлини, що також може ускладнювати 

використання даного критерію під час верифікації діагнозу. 

 
Рисунок 3.10 - Серозна аденофіброма.Залози та кісти «вмуровані» в щільну 

строму (А). Осередки мінімальної площі стромального компоненту (Б). 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: А ×200, Б ×400. 

 

Наступним проаналізованим гістологічним критерієм була загальна 

кількість мітотичних фігур в одному випадку, отримані результати зазначені у 

таблиці 3.4.  

Отже, для груп серозних ПЕПЯ та ДЕПЯ (тієї частини, де були визначені 

мітози) мітотична активність мала однакову Ме – 1,00, тоді як розподіл за 

квартилями мав відмінності із тенденцією до збільшення у групі ПЕПЯ. Крім 

цього, для останньої групи був характерним більший розкид отриманих значень 

(рис. 3.11) та наявність мітотичних фігур у більшій когорті спостережень: n=43, 

71,67 %, порівняно із групою ДЕПЯ, де мітотичні фігури були виявлені у 

«меншій» половині спостережень: n=10, 47,62 %. Саме ці розбіжності між 

групами ПЕПЯ та ДЕПЯ стали основою для статистичного підтвердження 
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діагностичного значення наявності мітотичних фігур чи їх кількості більше 2 для 

встановлення діагнозу серозної ПЕПЯ (p=0,005).  

 

Таблиця 3.4 - Аналіз мітотичної активності серозних доброякісних, 

пограничних та злоякісних пухлин яєчників,на 10п/зор 

Групи серозних ЕПЯ  
за ступенем злоякісності 

Кількість мітозів, 
Ме (QuarI;QuarIII) 

р* 

ДЕПЯ 1,00 (1,00;1,75)** 
р1=0,005 

р2=0,095 

р3<0,001 

ПЕПЯ 1,00 (0;2,00) 

ЗЕПЯ, ВДК 2,00 (1,50; 2,50) 

ЗЕПЯ, НДК 9,00 (8,00; 14,00) 

Примітка 1. * Статистичну вірогідність оцінено за критерієм Манна-Уітні із поправкою 
Бон-Фероні, де р1 для груп ДЕПЯ та ПЕПЯ; р2 – для груп ПЕПЯ та ЗЕПЯ, ВДК; р3 – для груп 
ВДК та НДК ЗЕПЯ. 

Примітка 2. ** Ме та квартилі аналізовано у групі ДЕПЯ серед 10 випадків (18,64 %), де 
були зазначені фігури мітозів. 

 

 
Рисунок 3.11 – Розподіл кількості мітотичних фігур у спостереженнях груп 

серозних пухлин яєчників, на 10 п/зор 
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Протилежна ситуація була описана під час порівняння груп серозних ПЕПЯ 

та ВДК: Ме значень відрізнялись та збільшувались від групи ПЕПЯ  (1,00) до 

групи ВДК (2,00), при цьому розподіл за квартилями та розкид значень в обох 

групах був тотожним. Через що статистичного підтвердження різниці між даними 

групами за кількістю мітотичних фігур встановлено не було (р=0,095), хоча у 

групі ВДК мітози були визначені у всіх спостереженнях та частіше їх кількість 

становила 3-4 штуки: n=2, 28,57 %, порівняно із групою ПЕПЯ: n=8, 13,33 %. 

Досліджуваною групою, що помітно відрізнялась з поміж груп серозних 

ЕПЯ за кількістю мітозів, була група НДК, де у всіх спостереженнях визначалось 

не менше 7 мітозів на 10 п/зор та максимальна їх кількість сягала 38. Такий 

суттєвий розкид значень можна пояснити тим, що до групи НДК відповідно до 

новітньої класифікації пухлин ВООЗ увійшли обидві (за «старою» класифікацією) 

групи карцином: низькодиференційовані та помірнодиференційовані. Тим не 

менш, статистично було доведено, що з падінням ступені диференціювання у 

групах серозних ЗЕПЯ кількість мітозів збільшується (р<0,001) та наявність 

мітозів загальною сумою менше 7 суперечило діагнозу НДК, але не виключало 

діагнозу ВДК. 

Хоча результати цитологічних особливостей не підлягали статистичній 

обробці, без урахування цих даних комплексний метод оцінювання не є 

можливим. Отже, для групи серозних ДЕПЯ був характерним одношаровий 

епітелій серозного типу (клітини мали стовпчасту/кубічну форму, ядра 

округлої/овоїдної форми з чіткими, рівними контурами) із дрібними осередками 

(до 5 % ТП) проліферації (кількість шарів не перевищувала 2-3 рівнів), в яких 

клітини набували сплющеної форми (рис. 3.12 А). Також на поверхні третини 

клітин епітеліального компоненту ДЕПЯ були виявлені війки. 

Покривний епітелій всіх зазначених вище структур групи серозних ПЕПЯ 

відповідав такому у групі ДЕПЯ, проте ядра мали слабку/помірну атипію 

(поліморфізм, гіперхромію) із тенденцією до її збільшення від базальних до 

апікальних структур. Також в більшості клітин (до 80 %) виявлявся вузький 
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обідок цитоплазми, тоді як в інших клітинах було виявлено більш рясну 

цитоплазму. 

 Щодо клітин усіх спостережень групи ВДК, то переважав «тип» епітелію, 

що відповідав випадкамг рупи ПЕПЯ, проте ядра були більш однакові за 

розмірами із чіткими неправильними контурами та із одним чи декількома добре 

помітними, дрібними ядерцями, що зустрічались у кожній другій клітині у 

кожному спостереженні групи ВДК. 

 

 

Рисунок 3.12– Серозна аденофіброма: стовпчасті клітини із ядрами, 

переважно, овоїдної форми з рівними контурами (А). Серозна 

низькодиференційована карцинома яєчників. Виражений поліморфізм, 

гіперхромія ядер (Б). Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: А: ×200, Б: 

×200. 

 

Цікавим залишається факт виявлення в одному випадку групи ВДК 

(14,29 %) фокусу плоскоклітинного диференціювання, який не перевищував 4 % 

ТП. 
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З іншого боку, у всіх спостереженнях серозних НДК у порівнянні з ВДК 

епітеліальні клітини мали виражений ступінь атипії (поліморфізму, 

розповсюджена гіперхромія ядер) із добре помітними великими ядерцями (рис. 

3.11Б). В 16,33 % випадках (n=8) групи НДК серед клітин епітеліального 

компоненту пухлинних комплексів були помічені поодинокі лімфоцити. Щодо 

некрозів, то вони були виявлені лише у спостереженнях групи НДК: майже у 

кожному п’ятому випадку (10 із 49 випадків, 20,40 %) зони некрозів займали до 

15 % ТП.  

Таким чином, узагальнюючи всі вище наведені дані, можна зробити 

висновок, що найбільш ХК для групи серозних ЕПЯ були макро-, мікропапіли, 

площа яких змінювалась в залежності від ступеня злоякісності ЕПЯ (p<0,05 за 

всіма показниками), також збільшення залозистого компоненту свідчило проти 

ДЕПЯ (p<0,001). Крім цього для серозних ДЕПЯ ХК були кістозний та 

стромальний, тоді як солідний визначався тільки у групах серозних ЗЕПЯ: ВДК та 

НДК. Окремого наголосу потребує факт, що деякі компоненти мали однакову 

розповсюдженість у групах ПЕПЯ та ВДК, що пояснювалось наявністю в 

гістологічній структурі всіх спостережень групи серозних ВДК залозистих, 

макро-, мікропапілярних компонентів випадків групи серозних ПЕПЯ до 15 %ТП, 

що значно ускладнювало ДД між цими нозологіями. Особливостями цитологічної 

будови групи серозних ЕПЯ були мізерна цитоплазма та близька до округлої 

форма клітин, проте із зростанням ступеня анаплазії збільшувався ступінь 

поліморфізму, розповсюдженість гіперхромії ядер, поява ядерець та зростаюча 

кількість мітозів. 

 

3.2 Дослідженнягістологічнихособливостей муцинозних пухлин 

яєчників різного ступеня злоякісності 

 

Друге місце за поширеністю посідають муцинозніпухлини, які становили 

23,04 % (n=53) всіх спостережень ЕПЯ у нашому дослідженні. До групи 
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муцинозних ДЕПЯ увійшли цистаденоми (n=10) та аденофіброма (n=1) загальною 

кількістю 11 випадків (20,76 %). Вік пацієнток у даній групі коливався від 18 до 

59 років із середнім значенням 46,45±3,55 років та Ме 48 років. Левова частка 

спостережень групи муцинозних ЕПЯ прийшлась на групу муцинозних ПЕПЯ 

(67,92 %, n=36) із «найстаршим» середнім значенням віку – 49,11±2,40 років. 

Найменшою за кількістю стала група муцинозних ЗЕПЯ (11,32 %, n=6), яка 

виявилась і «наймолодшою» серед груп муцинозних ЕПЯ 45,40±5,60. Віковий 

інтервал даної групискладав від 24 до 74 років. 

Відповідно до представленого у попередньому підрозділі алгоритму, в 

першу чергу представлено результати аналізу розповсюдженості макропапіл у 

групах муцинозних ЕПЯ (табл. 3.5). 

 

Таблиця 3.5 – Поширеність папіл у муцинозних пухлин яєчників різного 

ступеня злоякісності, оцінена у площі однієї пухлини, тканина пухлини  % 

Гістологічні 
особливості 
муцинозних 

пухлин, ТП % 

(Ме (QuartI; 

OuartIII) 

Групи муцинозних ЕПЯ за ступенем злоякісності 

p* 
ДЕПЯ  ПЕПЯ ЗЕПЯ 

Макропапіли 
16,00 

(12,00;20,50) 

18,50 

(9,75;24,25) 

10,00 

(7,75; 10,75) 

р1=0,428 

р2=0,040 

Мікропапіли 
2,00 

 (0; 5,00) 

11,00  

(8,00;14,25) 

12,00  

(9,75; 15,00) 

р1<0,001 

р2=0,539 
Примітка. *Статистичну вірогідність оцінено за критерієм Манна-Уітні із поправкою 

Бон-Фероні, де р1 для груп ДЕПЯ та ПЕПЯ; р2 – для груп ПЕПЯ та ЗЕПЯ. 
 

Макропапіли були розцінені в якості мХК для спостережень групи ЗЕПЯ та 

займали у цій групі найменший відсоток ТП серед груп муцинозних ЕПЯ: 10,00 % 

(7,75 %; 10,75 %). З іншого боку, у групах ДЕПЯ та ПЕПЯ площа даного 

компоненту була більшою порівняно із групою ЗЕПЯ, проте найбільшої 

розповсюдженості макропапіли зазнали саме у групі ПЕПЯ: 18,50 % (9,75 %; 

24,25 %) ТП. Менші значення площі даного паттерну у муцинозних ДЕПЯ 

порівняно із групою ПЕПЯ були обґрунтовані не скільки власне меншими 
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значеннями, бо максимальні значення у обох групах відрізнялись не більш ніж на 

5 % (рис 3.13), скільки меншою кількістю випадків, в яких було описано 

макропапіли. Так, останні були представлені у 81,82 % (n=9) спостережень групи 

ДЕПЯ проти всіх новоутворень групи ПЕПЯ (100 %; n=36). 

Таким чином, наочна перевага (майже у два рази) площі макропапіл у групі 

ПЕПЯ порівняно із ЗЕПЯ стало основою для встановлення статистично вірогідної 

різниці між місткістю макропапіл та рівнем проліферації пухлин у цих групах: 

чим менш виражені макропапіли, тим більший злоякісний потенціал пухлини 

(р<0,001). Тоді як при порівнянні груп ДЕПЯ та ПЕПЯ така закономірність була 

відсутня (р=0,539). 

 
Рисунок 3.13 – Розподіл відсотків площ тканини пухлин, що їх займали 

макропапіли, у спостереженнях груп муцинозних пухлин яєчників. 

 

На відміну від макропапіл, медіани значень площі мікропапілярних 

комплексів не перевищували позначки 15,00 % ТП в жодній групі муцинозних 

ЕПЯ, дозволяючи віднести даний компонент до мХК (табл. 3.5, рис. 3.14). 
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Також, на відміну від макропапіл, площа мікропапіл у групах муцинозних 

ПЕПЯ та ЗЕПЯ була майже однакова та становила 11,00 % (8,00 %;14,25 %) ТП та 

12,00 % (9,75 %; 15,00 %) ТП відповідно, тоді як суттєво відрізнялась між групами 

ПЕПЯ та ДЕПЯ, де у останній сягала менше 10 % ТП у всіх випадках та була 

оцінена лише у половині спостережень групи муцинозних ДЕПЯ (54,54 %, n=6). 

Тож статистично вірогідна різниця була встановлена тільки між групами 

муцинозних ДЕПЯ та ПЕПЯ (р<0,001), тобто наявність мікропапіл, що займають 

близько 10 %ТП свідчить на користь муцинозної ПЕПЯ, а не ДЕПЯ (рис. 3.15). 

 
Рисунок 3.14 - Погранична муцинозна пухлина. Вогнищеве розташування 

папілярних структур із фокусами їх стоншення та утворенням сітчастих структур 

(А). Проліферація покривного епітелію, де кількість рядів епітелію перевищує 3 

ряди (Б). Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: А ×200, Б ×400. 

 

З іншого боку, не зважаючи на факт більшої варіабельності значень площі 

мікропапіл у групі ПЕПЯ (від 2 % до 21 % ТП) порівняно із групою ЗЕПЯ (від 8 % 

до 19 % ТП), через схожість отриманих медіан статистично різниця між цими 

групами за даним критерієм не була підтверджена (р=0,539). Проте наявність 

мікропапіллярного компоненту у площі менше 10 % ТП, переважно, суперечило 
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діагнозу муцинозної ЗЕПЯ. Таким чином, діагностичне значення 

розповсюдженості мікропапіл, аргументоване статистично, стосувалось 

визначення ступеня злоякісноті муцинозних ЕПЯ.  

В порівнянні з мікропапілами залозистий компонент носив більш роз-

повсюджений характер: більше 15 %ТП у всіх групах муцинозних ЕПЯ (табл. 

3.6).  

 
Рисунок 3.15 – Розподіл відсотків площ тканини пухлини, що їх займали 

мікропапіли, у спостереженнях груп муцинозних пухлин яєчників. 

 

Головною особливістю зазначеного паттерну вважали тенденцію до 

збільшення площі залозистих структур із збільшенням потенціалу злоякісності, до 

того ж до відносно рівномірного збільшення і min, й max значень площ у 

досліджуваних групах (рис. 3.16). Так, у групі ПЕПЯ не було виявлено жодного 

випадку без залоз (порівняно із групою ДЕПЯ), а максимальні значення не 

перевищували max групи ЗЕПЯ (52 % ТП) та водночас були більше групи ДЕПЯ 

(34 % ТП). Не зважаючи на очевидну різницю між досліджуваними групами 

статистично вона була підтверджена лише між групами ПЕПЯ та ЗЕПЯ (р=0,031), 
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тоді як збільшення залозистого компоненту від групи ДЕПЯ до групи ПЕПЯ 

вважалось статистично не вірогідним (р=0,258).  

 

Таблиця 3.6 – Поширеність «порожнинних» структур у муцинозних 

пухлинах яєчників різного ступеня злоякісності, оцінена у площі однієї пухлини, 

тканини пухлини  % 

Гістологічні 
особливості 
муцинозних 

пухлин, ТП % 

(Ме (QuartI; 

OuartIII) 

Групи муцинозних ЕПЯ за ступенем злоякісності 

p* 
ДЕПЯ  ПЕПЯ ЗЕПЯ 

Залозистий 
компонент 

15,00 

 (7,00; 18,00) 

17,00 

 (10.00;27,00) 

26,50 

(24,50;35,25) 

р1=0,258 

р2=0,031 

Кістозний 
компонент 

29,00  

(24,00;32,50) 

30,00  

(23,75; 36,00) 

25,00 

(15,00;29,75) 

р1=0,679 

р2=0,117 
Примітка. *Статистичну вірогідність оцінено за критерієм Манна-Уітні із поправкою 

Бон-Фероні, де р1 для груп ДЕПЯ та ПЕПЯ; р2 – для груп ПЕПЯ та ЗЕПЯ. 
 

 

 
Рисунок 3.16 – Розподіл відсотків площ тканини пухллини, що їх займав 

залозистий компонент, у спостереженнях груп муцинозних пухлин яєчників. 
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Окремого наголосу потребує той факт, що максимальногорозвитку 

залозистий компонент набув у 50,00 % (n=3) муцинозних ЗЕПЯ, де становив 

більше 30 %ТП при середніх показниках ТП по цій групі: 26,50 % (24,50 %; 

35,25 %). Таким чином, даний компонент можна вважати ХК саме для групи 

муцинозних ЗЕПЯ та визначення залоз, що займали менше 20 % ТП, свідчило 

проти діагнозу муцинозної ЗЕПЯ. 

Кістозний компонент мав одну з найбільших «розповсюдженостей» серед 

новоутворень групи муцинозних ЕПЯ. Наголосу потребує факт одночасного 

визначення залоз та кіст у всіх спостереженнях групи муцинозних ЕПЯ різного 

ступеня злоякісності (рис. 3.17).  

 
Рисунок 3.17 – Муцинозна цистаденома. Чергування кістозних порожнин та 

залоз (А). Залози вистелені епітелієм гастро-інтестінального типу із формуванням 

поодиноких мікропапіл (менше 2 %ТП) (Б). Забарвлення гематоксиліном та 

еозином. Зб.: А ×200, Б ×400. 

 

Отже, площа залозистих структур була у 2 рази більше за площу таких 
комплексів у групі ДЕПЯ (29,00 % (24,00 %;32,50 %) та 15,00 % (7,00 %; 18,00 %) 
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ТП відповідно) та суттєво більша (майже у 2 рази) у групі ПЕПЯ (17,00 % 

(10,00 %; 27,00 %) та 30,00 % (23,75 %; 36,00 %) ТП відповідно). Виключенням 
стала група муцинозних ЗЕПЯ, де медіани значень площ кіст та залоз були майже 
однаковими (26,50 % (24,50 %;35,25 %) та 25,00 % (15,00 %;29,75 %) ТП 
відповідно). 

На рисунку 3.18 представлено розподіл значень площ ТП, що була 
представлена кістозними утвореннями, що дозволяє наочно побачити відсутність 
різниці між групами ДЕПЯ та ПЕПЯ за цим критерієм, що підтверджено 
статистично (р=0,679).  

 

Рисунок 3.18 – Розподіл відсотків площ тканини пухлини, що їх займав 

кістозний компонент, у спостереженнях груп муцинозних пухлин яєчників. 

 

Отже, кістозний компонент, що становив близько третини пухлини, не мав 

діагностичного значення під час ДД між муцинозними ПЕПЯ та ДЕПЯ, хоча 

перша група мала більший розкид значень площ досліджуваного паттерну та 

характеризувалась можливістю визначення меншого min та більшого max 

значень: 9 % та 43 % ТП відповідно, аніж група ДЕПЯ. 

Стосовно діагностичного значення для ДД між групами муцинозних ПЕПЯ 

та ЗЕПЯ відсоток вищий за позначку 33 % свідчив на користь першої групи, тобто 
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помічено тенденцію до зниження відсотку кіст із збільшення потенціалу 

злоякісності, проте статистичного підтвердження це не знайшло (р=0,117). Таким 

чином, для муцинозних ЕПЯ залозистий та кістозний компоненти вважались ХК, 

бо за площею дані паттерни займали третину/четверть ТП та мали аргументоване 

діагностичне значення для ДД між групами ДЕПЯ / ПЕПЯ та / чи ПЕПЯ / ЗЕПЯ. 

Стромальний компонент розділив із кістозним перше місце за розповсюдженістю 

серед груп муцинозних ЕПЯ (табл. 3.7). Він був представлений в усіх муцинозних 

пухлинах з варіативністю залежно від ступеня злоякісності пухлини. Так, в ДЕПЯ 

та ПЕПЯ строма становила третю частину ТП (31,00 % (15,50 %; 37,50 %) та 

28,00 % (22,50 %; 42,00 %) відповідно). Проте найбільші середні значення площі 

строма становила у групі муцинозних ДЕПЯ (рис. 3.19). 

 

Таблиця 3.7 – Поширеність строми у муцинозних пухлин яєчників різного 

ступеня злоякісності, оцінена у площі однієї пухлини, тканини пухлини  % 

Гістологічні 
особливості 
муцинозних 

пухлин, ТП % 

(Ме (QuartI; 

OuartIII) 

Групи муцинозних ЕПЯ за ступенем злоякісності 

p* 
ДЕПЯ  ПЕПЯ ЗЕПЯ 

Стромальний 
компонент 

31,00 

(15,50;37,50) 

28,00 

(22,50;42,00) 

15,00 

(10,00;21,50) 

р1=0,280 

р2=0,004 
Примітка. *Статистичну вірогідність оцінено за критерієм Манна-Уітні із поправкою 

Бон-Фероні, де р1 для груп ДЕПЯ та ПЕПЯ; р2 – для груп ПЕПЯ та ЗЕПЯ. 
 

Незвичайною виявилась протилежність результатів у групах ДЕПЯ та 

ПЕПЯ, а саме Ме площ строми у останній групі (28,00 % ТП) була нижчою за 

групу ДЕПЯ, тоді як інтервал отриманих значень у групі ПЕПЯ був вище і 

становив від 10 % до 55 % ТП (рис. 3.20). Така протилежність пояснюється 

більшою кількістю випадків серед групи муцинозних ПЕПЯ із площею строми у 

межах 20-30 % ТП та поодинокими спостереженнями із показниками більше 

третини пухлини. Тоді як у групі ДЕПЯ відсоткова частка новоутворень із 

площею стромального компоненту в інтервалі 25 %-40 % ТП становила близько 
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половини. Не зважаючи на зазначені відмінності між цими групами муцинозних 

ЕПЯ, статистичного підтвердження вони не отримали (р=0,280).  

 
Рисунок 3.19 – Муцинозна аденофіброма. Залози розташовані в щільній 

стромі, що превалює за поширеністю, та вистелені епітелієм гастро-

інтестінального типу (А). Клітини з базально розташованими маленькими ядрами 
і рясною світлою цитоплазмою (Б). Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: 

А ×200, Б ×400. 

 

Рисунок 3.20 – Розподіл відсотків площ тканини пухлини, що їх займав 

стромальний компонент, у спостереженнях груп муцинозних пухлинах яєчників. 
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Стосовно різниці між групами муцинозних ПЕПЯ та ЗЕПЯ, то наочність 

розбіжності результатів була безсумнівною: Ме зменшилась майже у 2 рази  від  

групи ПЕПЯ до групи ЗЕПЯ та становила 15,00 % (10,00 %; 21,50 %) ТП 

(р=0,004). Крім цього, розкид значень у групі ЗЕПЯ був не значним і в нашому 

дослідженні не було встановлено жодного випадку муцинозних ЗЕПЯ із площею 

строми більше 25 % ТП, що підвищує діагностичну цінність даного критерію під 

час визначення ступеня злоякісності муцинозних ЕПЯ.  

Солідний компонент серед груп муцинозних ЕПЯ був зазначений лише у 2 

випадках (33,33 %) групи ЗЕПЯ, через що ці дані не були залучені до 

статистичного аналізу (рис. 3.21). Площа даного паттерну у цих спостереженнях 
не перевищувала позначки 15 % ТП. Таким чином, наявність солідних комплексів 
площею 5-10 % ТП свідчило на користь злоякісності у групі муцинозних ЕПЯ.  

 

 
Рисунок 3.21 –Муцинозна високодиференційована карцинома яєчника. 

Залозисті та кістозні структури пухлини місцями «зливаються» між собою, 

утворюючи осередки солідного компоненту (А). Виражена атипія клітин та 

мізерна кількість строми між залозами (Б). Забарвлення гематоксиліном та 

еозином. Зб.: А: ×200, Б: ×400. 
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Цитологічні особливості спостережень груп муцинозних ЕПЯ варіювали в 

залежності від ступеня злоякісності та різновиду новоутворення. Так, поверхні 

кіст і папілярних комплексів муцинозних ДЕПЯ були вистелені одним, частково 

(до 30 % ТП) двома-трьома рядами епітелію гастро-інтестінального типу та 

осередково (3-7 % ТП) сплощеним епітелієм із маленькими ядрами, 

розташованими базально в світлій рясній цитоплазмі. 

Серед спостережень групи муцинозних ПЕПЯ збільшився відсоток ТП (до 

55 %) із багаторядним (2-3 ряди) епітелієм гастро-інтестінального типу та 

осередками, де кількість рядів перевищувала 3 (в окремих кістах подекуди були 

нараховані до 6-8 рядів). Гіперхромні ядра епітеліального компоненту були 

видовженої та неправильної форми.  

Тоді як у муцинозних ЗЕПЯ переважав помірний поліморфізм із осередками 

вираженого (збільшені гіперхромні ядра з наявністю ядерець у 20 % ядер). 

Близько третини пухлинних епітеліальних клітин мали великі розміри, або 

стовпчасту форму, або неправильну келихоподібну форму із рясною 

еозинофільною цитоплазмою. 

Результати аналізу мітотичної активності серед груп муцинозних ЕПЯ 

представлені у таблиці 3.8 та рисунку 3.22. 

 

Таблиця 3.8 - Аналіз мітотичної активності муцинозних доброякісних, 

пограничних та злоякісних пухлин яєчників, на 10 п/зор 

Групи муцинозних ЕПЯ за 
ступенем злоякісності 

Кількість мітозів, 
Ме(QuarI;QuarIII) 

р* 

ДЕПЯ 1,00 (0; 1,00) 
р1=0,001 

р2<0,001 
ПЕПЯ 2 (1,00; 2,25) 

ЗЕПЯ 9,50 (8,25; 11,50) 

Примітка. * Статистичну вірогідність оцінено за критерієм Манна-Уітні із поправкою 

Бон-Фероні, де р1 для груп ДЕПЯ та ПЕПЯ; р2 – для груп ПЕПЯ та ЗЕПЯ. 
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Діагностичне значення рівня мітотичної активності для груп муцинозних 

ЕПЯ порівняно із групами серозних ЕПЯ полягало у відносно поступовому 

підвищенні мітотичної активності від групи ДЕПЯ до ЗЕПЯ, де очікувано 

найменші значення були отримані у першій групі: 1,00 (0; 1,00), а найбільші – у 

другій: 9,50 (8,25; 11,50). Крім цього визначена різниця між групами носила 

наочний характер, що видно з діаграми. У групі муцинозних ДЕПЯ «відсутність» 

мітозів спостерігалась у кожній другій пухлині: n=5, 45,54 %, тоді як у групі 

ПЕПЯ, переважно, не зустрічалась: n=11,11 % та у групі ЗЕПЯ – не була 

визначена в жодному випадку. 

 

Рисунок 3.22 – Розподіл кількості мітотичних фігур у спостереженнях груп 

муцинозних пухлин яєчників, на 10 п/зор. 

 

Таким чином, кількість мітотичних фігур загальною сумою 2-3 свідчить на 

користь муцинозної ПЕПЯ під час ДД між ДЕПЯ та ПЕПЯ (р=0,001) та під час ДД 

між ПЕПЯ та ЗЕПЯ (р<0,001). Крім цього, група муцинозних ЗЕПЯ не мала 
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жодного випадку із мітотичною активністю менше 7, проте верхнім кордоном для 

групи цих пухлин стала цифра 12, що значно менша такої у групі серозних НДК. 

Узагальнюючи вищенаведені особливості гістологічної будови муцинозних 

ЕПЯ, для групи ДЕПЯ була характерна рівноцінна розповсюдженість макропапіл 

та залозистих структур, в 2 рази більше за об`ємною часткою місткість кіст та 

стромального компоненту –третина ТП з майже відсутніми мікропапілами. Для 

групи ПЕПЯ, навпаки, було характерним відносно рівномірний розподіл кожного 

з компонентів з превалюванням кіст та строми в ТП. А для ЗЕПЯ більш 

характерною була розповсюдженість у рівній мірі залозистих структур та 

кістозного компоненту – вони сягали четвертої частини ТП. Площа, що 

залишалась, в рівній мірі розподілялась між макро-, мікропапілами та 

стромальним компонентом. Кількість мітозів поступово зростала від групи ДЕПЯ 

до ЗЕПЯ із max 12 у останнійгрупі. 

 

3.3 Оцінка гістологічних особливостей ендометриоїдних пухлин 

яєчників з різним потенціалом злоякісності 

 

Третє місце за поширеністю посідають ендометриоїдні ЕПЯ, до складу яких 

у нашому дослідженні увійшло 20 спостережень (8,70 %). Група ендометриоїдних 

ДЕПЯ складалась з 6 спостережень (30,00 %), до яких було віднесено 

ендометриоїдні кісти (n=3) та цистаденофіброми (n=3). Середній вік цієї групи 

був найменшим серед усіх досліджуваних груп ЕПЯ за гістологічним варіантом і 

ступенем злоякісності та становив 34,80±2,60 років та меншим віковим 

інтервалом порівняно із іншими групами ендометриоїдних ЕПЯ: від 28 до 41. 

Групу ПЕПЯ становили також 6 випадків (30,00 %). У цій групі середній вік був 

більшим, ніж у групі ДЕПЯ та становив 37,50±5,18, а інтервал був ширшим – від 

26 до 54 років. Остання група ЗЕПЯ мала найбільшу чисельність з поміж груп 

ендометриоїдних ЕПЯ: 8 спостережень, 40,00 %. Середній вік пацієнток цієї 

групи був найбільшим порівняно із групами ендометриоїдних ДЕПЯ та ПЕПЯ та 
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становив 49,25±1,89, при чому віковий інтервал був між більшими числами: від 40 

до 58 років. 

Серед клінічних даних досліджуваних спостережень групи ендометриоїдних 

ЕПЯ, окрім віку, також, на себе звернуло увагу, щоу трьох випадках (37,50 %) 

групи ЗЕПЯ було зазначено зв`язок із внутрішнім ендометріозом матки та у 2 

спостереженнях (25,00 %) цієї ж групи клінічно було виявлено та підтверджено 

морфологічно ендометриоїдну аденокарциному ендометрію, як синхронний 

процес із ендометриоїдною карциномою яєчника. Відповідно до зазначеного у 

вищеописаних гістологічних варіантах ЕПЯ алгоритму першими було 

проаналізовано папілярні структури та представлено результати у таблиці 3.9. 

 

Таблиця 3.9 - Поширеність папіл у ендометриоїдних пухлинах яєчників 

різного ступеня злоякісності, оцінена у площі однієї пухлини, тканина пухлини  % 

Гістологічні 
особливості 

ендометриоїдних 
пухлин, ТП % 

(Ме(QuartI;OuartIII) 

Групи ендометриоїдних ЕПЯ  
за ступенем злоякісності 

p* 

ДЕПЯ ПЕПЯ ЗЕПЯ 

Макропапіли 
1,00  

(0;3,50) 

14,50 

(12,50;17,50) 

12,50 

(4,5; 23,25) 

р1=0,0037 

р2=0,651 

Мікропапіли - 
10,00 

(8,50;13,50) 

14,50 

(12,25;17,50) 
р2=0,194 

Примітка.* Статистичну вірогідність оцінено за критерієм Манна-Уітні із поправкою 
Бон-Фероні, де р1 для груп ДЕПЯ та ПЕПЯ; р2 – для груп ПЕПЯ та ЗЕПЯ. 

 

Макропапілярні комплекси зустрічались лише у половині спостережень 

групи ендометриоїдних ДЕПЯ, серед яких були 1 кіста та 2 цистаденофіброми 

(n=3, 50,00 %), та займали, переважно, не більше 5 % ТП (рис. 3.23).  

Суттєво більшого розповсюдження зазнав макропапіллярний компонент у 

групі ендометриоїдних ПЕПЯ, де він становив близько 15 % ТП (14,50 % 

(12,50 %;17,50 %) та вважався за мХК, проте у декількох випадках сягав близько 

чверті ТП, що з одного боку збільшує його діагностичне значення під час ДД між 
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ДЕПЯ та ПЕПЯ, а з іншого боку – зменшує під час ДД між ПЕПЯ та ЗЕПЯ, бо у 

обох групах було віднайдено випадки із такою площею макропапіл. Більше того, 

значний розкид значень відсотків площ обговорюваного компоненту у групі 

ЗЕПЯ унеможливив ДД між пограничними та злоякісними ЕПЯ за цим критерієм, 

бо кожне значення у групі ПЕПЯ було можливим, а отже не виключало групу 

ЗЕПЯ, що підтверджено статистично (р=0,651) (рис. 3.24).  

 
Рисунок 3.23- Ендометриоїдна цистаденома. Крововилив у стромі 

макропапіли (А). Покривний епітелій залози ендометриоїдного типу з легкою 

атипією (Б). Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: А ×200, Б ×400. 

 

Така варіабельність розповсюдженості макропапіл у групі ЗЕПЯ 

пояснювалась різним ступенем диференціювання ендометриоїдних карцином, де, 

наприклад, високодиференційовані містили від 25 % до 40 % макропапіл, що мали 

вигляд «ворсинчастих» структур, а низькодиференційовані не мали взагалі даного 

компоненту чи його площа не перевищувала 5 % ТП.  

Таким чином, статистично вірогідне діагностичне значення збільшення 

площі макропапіл мало для ДД між групами ПЕПЯ та ДЕПЯ та свідчило на 

користь першої (р=0,0037). 
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Рисунок 3.24 – Розподіл відсотків площ тканини пухлини, що їх займали 

макропапіли, у спостереженнях груп ендометриоїдних пухлин яєчників 

 

Мікропапіли зустрічались лише у групах ендометриоїдних ПЕПЯ та ЗЕПЯ 

та не були виявлені в жодному випадку групи ДЕПЯ (рис. 3.25) 

. Як видно із діаграми, розподіл значень площ мікропапіл у групах ПЕПЯ та 

ЗЕПЯ мав схожі тенденції, що були зазначені для макропілярного компоненту у 

цих групах, а саме всі значення розповсюджено стіданого компоненту у групі 

ПЕПЯ мали імовірність бути описаними і у групі ЗЕПЯ. І хоча медіани 

результатів у цих групах відрізнялись із тенденцією до збільшення від групи 

ПЕПЯ (10,00 % (8,50 %; 13,50 %) ТП) до групи ЗЕПЯ (14,50 % (12,25 %;17,50 %) 

ТП), зазначений вище розподіл значень не дозволи впідтвердити діагностичне 

значення розповсюдженості мікропапіл для ДД між групами ендометриоїдних 

ПЕПЯ та ЗЕПЯ (р=0,194), проте їх наявність виключала діагноз ендометриоїдної 

ДЕПЯ. Залозистий компонент був ХК для всіх груп ендометриоїдних ЕПЯ за 

ступенем злоякісності: всі Ме становили більше 30 % ТП та мали значення 

36,50 %, 37,00 % та 38,00 % у групах ЗЕПЯ, ДЕПЯ та ПЕПЯ, відповідно (табл. 

3.10). Таким чином, у даній ситуації описова статистка дозволила відзначити 
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різницю між групами лише за розподілом числового ряду значень у кожній з 

досліджуваних груп (рис. 3.26), на що звернуло увагу різні показники квартилей з 

поміж груп ендоментриоїдних ЕПЯ за критерієм «площа залоз».  

 

Рисунок 3.25 – Розподіл відсотків площ ТП, що їх займали мікропапіли, у 

спостереженнях груп ендометриоїдних пухлин яєчників 

 

Таблиця 3.10 - Поширеність «порожнинних» структур в ендометриоїдних 

пухлинах яєчників різного ступеня злоякісності, оцінена у площі однієї пухлини, 

тканина пухлини  % 

Гістологічні 
особливості 

ендометриоїдних 
пухлин, ТП % 

(Ме(QuartI;OuartIII) 

Групи ендометриоїдних ЕПЯ  
за ступенем злоякісності 

p* 

ДЕПЯ ПЕПЯ ЗЕПЯ 

Залозистий  
компонент 

37,00 

(28,50;51,75) 

38,00 

(32,75; 44,75) 

36,50 

(13,25;58,25) 

р1=0,872 

р2=0,606 

Кістозний 

компонент 

36,00 

(16,25;50,50) 

21,00 

(19,50;39,00) 

14,00 

(8,75;24,25) 

р1=0,748 

р2=0,121 

Примітка.* Статистичну вірогідність оцінено за критерієм Манна-Уітні із поправкою 
Бон-Фероні, де р1 для груп ДЕПЯ та ПЕПЯ; р2 – для груп ПЕПЯ та ЗЕПЯ. 
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Отже, не зважаючи на тотожні Ме у групах, найбільших значень площа 

залоз досягла у групах ДЕПЯ та ЗЕПЯ: 58 % та 62 % відповідно, тоді як у групі 

ПЕПЯ в кожному випадку площа даного компоненту не перевищувала половини 

ТП.  

 

 

Рисунок 3.26 – Розподіл відсотків площ тканини пухлини, що їх займали 

залози, у спостереженнях груп ендометриоїдних пухлин яєчників 

 

Таку різницю можна було пояснити тенденцією до злиття папілярних  

(особливо мікропапілярних) структур із формуванням дрібних залоз, що їх в 

деяких полях зору було важко відрізнити від фолікулярних структур ГрПЯ, та 

збільшенням кількості залоз за умови зменшення площі кожної з них, порівняно з 

групою ДЕПЯ, де кількість залоз була меншою, а площа кожної – більшою. Крім 

цього залози від переважно круглих/овоїдних у групі ДЕПЯ набували 

неправильної форми з розгалуженнями, були видовжені чи роздроблені у групах 

ПЕПЯ та ЗЕПЯ (рис. 3.27). Проте кістозного розширення вони зазнавали у всіх 

досліджуваних групах ендометриоїдних ЕПЯ. 
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Окремої уваги потребував наступний факт: площа залоз менше 25 % ТП 

зустрічалась у групах ПЕПЯ та ЗЕПЯ, а менше 30 % ТП –лише у групі ЗЕПЯ. 

Отже, наявність залоз у площі менше чверті ТП суперечило діагнозу 

ендометріоїдної ДЕПЯ чи ПЕПЯ та свідчило на користь ЗЕПЯ, якщо точніше, 

низькодиференційованої ендометріоїдної ЗЕПЯ. 

 
Рисунок 3.27 - Ендометриоїдна погранична пухлина. Значна кількість 

залозистих структур різної форми та розміру (А). Епітеліальний компонент залоз 

із ознаками проліферації та помірної атипії, залози місцями щільно прилягають 

одна до одної (Б). Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: А ×200, Б ×400.  

 

Проте, як вже зазначалось вище, будь-яке значення площі залоз у групі 

ПЕПЯ було можливим і для групи ЗЕПЯ, через що статистично вірогідної різниці 

для цих груп отримано не було (р=0,606). Також залишилась статистично не 

підтвердженою різниця між групами ДЕПЯ та ПЕПЯ за цим критерієм (р=0,872), 

хоча в останній групі не визначалась площа залоз більше 48 % ТП.  

Таким чином, діагностичне значення залозистого компонента для груп 

ендометріоїдної ЕПЯ аргументоване наявністю в усіх новоутвореннях близько 

третини пухлини, що його займав даний компонент, та визначенням менше чверті 
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ТП, що представлена залозами, у ЗЕПЯ. Хоча жодна з тенденцій не була 

підтверджена статистично.  

Кістозний компонент так само, як і залозистий було описано у кожному 

досліджуваному спостереженні всіх груп ендометриоїдних ЕПЯ (табл. 3.10, рис. 

3.28). До того ж у групі ДЕПЯ він займав майже таку ж площу, як і залозистий: 

36,00 % (16,25 %; 50,50 %) та 37,00 % (28,50 %; 50,50 %) відповідно, що 

дозволило його вважати ХК для цієї групи новоутворень.  

З іншого боку серед груп ендометриоїдних ПЕПЯ та ЗЕПЯ даний 

компонент вже не мав такої розповсюдженості, бо у цих групах була описана 

тенденція до поступового зменшення площі кіст від групи ДЕПЯ до ЗЕПЯ із 

найменшими значеннями у останній: 14,00 % (8,75 %; 24,25 %) ТП, що 

пояснювалось тенденцією до зменшення площі всіх структур у цій групі 

новоутворень.  

Розподіл отриманих варіант площі кістозного компоненту, що зазначені на 

рисунку 3.28, виявив суттєвий розкид значень у групі ДЕПЯ, де максимум і 

мінімум становили 79 % та 10 % ТП відповідно, тоді як серед групи ПЕПЯ цей 

інтервал був суттєво меншим: від 19 % до 54 % ТП. Проте не зважаючи на наочну 

різницю між цими групами як за Ме, так і за розподілом отриманих значень: 

різниця вважалась статистично не вірогідною (р=0,748).  

Різниця між групами ПЕПЯ та ЗЕПЯ також носила наочний характер. Так, 

за умови нижчої Ме у останній групі інтервал значень одночасно був і меншим, і 

утвореним меншими числами: від 6 % до 30 % ТП, ніж у групі ПЕПЯ. Тобто, 

визначення більше третини ТП, що була представлена кістозним компонентом, 

свідчило на користь останньої, тоді як незначна розповсюдженість (менше 15 %) 

даного паттерну суперечила діагнозу ендометриоїдної ПЕПЯ. Не заважаючи на 

наочну різницю між зазначеними групами, вона також не була підтверджена 

статистично (р=0,121). 
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Рисунок 3.28 – Розподіл відсотків площ тканини пухлини, що їх займали 

кісти, у спостереженнях груп ендометриоїдних пухлин яєчників. 

 

Таким чином, діагностичне значення кістозного компоненту аргументоване 

для визначення ендометриоїдних ДЕПЯ, де даний паттерн виступав в якості ХК, 

та виключення ендометриоїдних ЗЕПЯ за умови такої поширеності кіст. 

Солідний компонент не зустрічався в жодному спостереженні групи 

ендометриоїдних ДЕПЯ та лише у 2 випадках (33,33 %) групи ПЕПЯ, що не 

дозволило залучити їх до статистичної обробки даних. Осередки злиття у цих 

випадках мали площу від 1та 3 мм², що становило 5 % та 8 % ТП відповідно, та в 

жодному випадку не перевищувало 5 мм². Також в жодному новоутворенню з 

групи ендометриоїдних ПЕПЯ в нашій роботі не були визначені імпланти. 

Отже, діагностичне значення солідного компоненту стало очевидним для 

групи ЗЕПЯ, де згідно до Ме цей компонент можна вважати ХК цієї групи (табл. 

3.11). 

Проте необхідно зазначити, відсутність даного компоненту чи його 

абсолютне превалювання не суперечать діагнозу ендометриоїдної ЗЕПЯ через 

описані екстремуми у цій групі: 0 % та 89 %, що відповідало високо- та 
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низькодиференційованій аденокарциномам відповідно. 

Також, уваги заслуговувала наявність плоскоклітинного диференціювання 

(рис.3.29). Так, у 4 із 8 випадків ЗЕПЯ (50,00 %) були виявлені осередки (від 16 до 

23 % ТП) таких змін епітеліального компоненту, що легко визначалось за досить 

пізнаваною будовою. Крім цього, у одній пухлині (12,5 %) було виявлено 

формування плоскоклітинних морул.  

 

Таблиця 3.11 - Поширеність солідних структур та строми в 

ендометриоїднихпухлинах яєчників різного ступеня злоякісності, оцінена у площі 

однієї пухлини, тканина пухлини  % 

Гістологічні 
особливості 

ендометриоїдних 
пухлин, ТП % 

(Ме(QuartI;OuartIII) 

Групи ендометриоїднихЕПЯ  
за ступенем злоякісності 

p* 

ДЕПЯ ПЕПЯ ЗЕПЯ 

Солідний  
компонент** 

- - 
 31,00 

(13,25; 49,75) 
- 

Стромальний 

компонент 

35,50 

(24,25; 50,50) 

 21,50  

(18,75; 25,75) 

25,00 

(18,75; 31,50) 

р1=0,128 

р2=0,604 

Примітка.1 * Статистичну вірогідність оцінено за критерієм Манна-Уітні із поправкою 
Бон-Фероні, де р1 для груп ДЕПЯ та ПЕПЯ; р2 – для груп ПЕПЯ та ЗЕПЯ. 

Примітка. 2 * Статистичну 

 

Протилежна до розповсюдженості солідного компоненту ситуація 

спостерігалась під час аналізу площі строми серед груп ендометріоїдних ЕПЯ. 

Тоді як солідні структури були представлені лише у групі ЗЕПЯ, тільки у цій 

групі спостерігались випадки без стромального компоненту (n=1, 12,50 %) (рис. 

3.30). Хоча загалом у групі ЗЕПЯ площа даного паттерну складала 25,00 % 

(18,75 %; 31,50 %) ТП та була меншою лише за групу ДЕПЯ, де даний компонент 

був не тільки найбільш поширеним 35,50 % (24,25 %; 50,50 %) ТП, а й досягав 

найвищих значень із max – 61 % ТП. 
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Рисунок 3.29 – Ендометриоїдна помірнодиференційована карцинома. Залози 

різної форми та розміру, з осередками солідної будови із плоскоклітинним 

диференціюванням (А). Ядра епітеліального компоненту з наявними ядерцями 

(Б), овоїдної форми, місцями формують плоскоклітинн іморули. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.:А ×200, Б ×400. 

 

 
Рисунок 3.30 – Розподіл відсотків площ тканини пухлини, що їх займав 

стромальний компонент, у спостереженнях груп ендометриоїдних пухлинах 

яєчників 
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Найбільшу увагу під час аналізу розповсюдження строми серед групи 

ендометріоїдної ЕПЯ привернула група ПЕПЯ. Не тільки її Ме була найменшою 

порівняно з групами ДЕПЯ, ЗЕПЯ, а й інтервал можливих значень складав 

приблизно лише 10 %: від 16 % до 28 % ТП. Саме через нижчу розповсюдженість 

строми у цій групі було помічено близьке розташування залоз одна до одної: 

«спинка до спинки» («back-to-back»). Проте найбільшої поширеності цей феномен 

зазнав у групі ЗЕПЯ: у тих спостереженнях, де «втрачався» стромальний 

компонент та зростала площа залозистого та / чи солідного. Тим не менш, 

статистичного підтвердження зазначені розбіжності не отримали ні між групами 

ДЕПЯ та ПЕПЯ, ні між ПЕПЯ та ЗЕПЯ (р=0,128, р=0,604 відповідно). 

Таким чином, діагностичне значення стромального компоненту для ви-

значення ступеня злоякісності ендометріоїдних ЕПЯ статистично не 

підтвердилось, проте визначення в одній пухлині більше 30 % строми свідчило на 

користь ДЕПЯ, а менше 15 % - на користь ЗЕПЯ. 

Мітотична активність у кількісному виразі для груп ендометріоїдних ЕПЯ 

наведена у таблиці 3.12. Головною тенденцією було збільшення кількості мітозів 

та випадків, в яких було їх знайдено, від груп ДЕПЯ до ЗЕПЯ.  

 

Таблиця 3.12 - Аналіз мітотичної активності ендометриоїдних 

доброякісних, пограничних та злоякісних пухлин яєчників, на 10п/зор 

Групи ендометриоїдних ЕПЯ 
за ступенем злоякісності 

Кількість мітозів, 
Ме(QuarI;QuarIII) 

р* 

ДЕПЯ 1,00 (0,25;1,00) 
р1=0,050 

р2=0,002 

ПЕПЯ 2,50 (2,00;3,75) 

ЗЕПЯ 7,50 (7,00;9,75) 

Примітка.* Статистичну вірогідність оцінено за критерієм Манна-Уітні із поправкою 

Бон-Фероні, де р1 для груп ДЕПЯ та ПЕПЯ; р2 – для груп ПЕПЯ та ЗЕПЯ. 
 

Так, у 33,33 % (n=2) групи ДЕПЯ та 16,67 % (n=1) групи ПЕПЯ мітотична 

активність не визначалась, тоді як у всіх випадках групи ЗЕПЯ вона дорівнювала 
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не менше 6. У групі ДЕПЯ кількість мітозів не перевищувала двох, а ПЕПЯ – 

п`яти. Тобто мітотична активність від 2 до 5 свідчила на користь тільки 

ендометріоїдної ПЕПЯ, а більше 5 –ЗЕПЯ. Проте, в обох групах ДЕПЯ та ПЕПЯ 

була можлива відсутня та низька мітотична активність: 0 та 1.  

Розподіл значень кількості фігур мітозів у групі ЗЕПЯ, коли виявляється від 

6 до 13 (рис. 3.31). Схожий невеликий інтервал значень був характерний і для 

групи ПЕПЯ: від 0 до 5 фігур мітозів. Такий незначний розкид варіант у 

числовому ряді найбільш імовірно було отримано через невелику кількість 

спостережень у кожній з груп.  

 
Рисунок 3.31 – Розподіл кількості мітотичних фігур у спостереженнях груп 

ендометриоїдних пухлинах яєчників, на 10 п/зор 

 

Тим не менш, це дозволило визначити статистично вірогідні тенденції: 

кількість мітозів збільшувалась із набуттям ендометріоїдною ЕПЯ більшого 

ступеня злоякісності, особливо між групами ПЕПЯ та ЗЕПЯ (р=0,002). Таким 

чином, діагностичне значення кількості мітозів у групах ендометріоїдної ЕПЯ 

полягало у можливості ДД між ПЕПЯ та ЗЕПЯ.  
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Цитологічні особливості ендометриоїдних ЕПЯ були представлені перш за 

все специфічною будовою епітеліального компоненту, що відповідав будові 

нормального ендометрію фази проліферації. У стінках кіст, залозистих та 

папілярних структурах новоутворень груп ДЕПЯ епітеліальний компонент 

нараховував один шар, на відміну від групи ПЕПЯ – декілька шарів із ознаками 

помірною атипії. Тоді як залозисті та папілярні структури випадків групи ЗЕПЯ 

були вистелені від 1 до 5 шарів епітелію ендометріоїдного типу з помірною чи 

вираженою цитологічною атипією.  

Узагальнюючи всі вище наведені результати, можна зазначити, що у 

випадках ендометриоїдних ЕПЯ було визначено два превалюючі варіанти 

гістологічної будови, що переважали: аденофіброматозний (особливо для групи 

ДЕПЯ) та залозисто-папілярний. Загалом ТП новоутворень групи ДЕПЯ на 

третину складалася зі залозистого компоненту, другу третину утворювали кісти та 

залишок приходився на строму. У ПЕПЯ максимально вираженими були залози 

(більше третини площі ТП), п’яту частину в рівній мірі займали кісти та строма, 

та в якості мХК виступалимакро- і мікропапілярні структури. Спостереження 

групи ЗЕПЯ відрізняла наявність солідних структур в третині ТП та така ж площа 

залозистого компоненту, тоді як строма була менш вираженою. Як і для групи 

ПЕПЯ, для групи ЗЕПЯ макро- і мікропапіли були мХК. Також мітотична 

активність більше 6 свідчила на користь ендометриоїдної ЗЕПЯ. 

 

3.4 Визначення морфологічної будови інших гістологічних варіантів 

епітеліальних пухлин яєчників різного ступеня злоякісності 
 

Серед інших гістологічних варіантів ЕПЯ за визначений період нами було 

діагностовано: світлоклітинних ЕПЯ (ПЕПЯ (n=2, 28,57 %) і ЗЕПЯ (n=5, 71,43 %); 

серозно-муцинозних ЕПЯ (ПЕПЯ (n=2, 40,00 %), ЗЕПЯ (n=3, 60,00 %); пухлин 

Бреннера (ДЕПЯ (n=5, 83,33 %) та ЗЕПЯ (n=1, 16,67 %); дві недиференційовані 

карциноми (100 % НК). В нашому дослідженні не було виявлено: жодної 



 

109 

 

світлоклітинної та серозно-муцинозної ДЕПЯ, пограничної пухлини Бреннера 

через їх рідкісність.  

 

3.4.1 Оцінка гістологічних особливостей світлоклітинних пухлин 

яєчників 

 

Гістологічна будова обох світлоклітинних ПЕПЯ, мала свої особливості, 

характерною була наявність кістозного (35,50 % ТП) та залозистого компонента 

(24,50 % ТП) серед фіброзної строми (35 % ТП) (рис. 3.32).  

 
Рисунок 3.32 – Світлоклітинна погранична пухлина яєчників. 

Залозистоподібні та кістозні структури (А). Покривний епітелій стінок залоз і кіст 

із ознаками помірної атипії та вираженою цитоплазмою (Б). Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.: А ×200, Б ×400. 

 

Площакістозних структур в обох випадках перевищувала кількість 

залозистих структур (рис. 3.33 А). Тоді як мікропапіли та солідний компоненти 

займали значно менший відсоток (2,50 % та 2,00 % відповідно). Кісти та залози 

мали округлу та/або неправильну форму, були вислані одним шаром (57,00 % ТП) 
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чи двома-трьома (43,00 % ТП) шарами епітелію зі світлою цитоплазмою та 

помірною цитологічною атипією. 

ТП досліджуваних випадків світлоклітинних ЗЕПЯ (n=5) була поділена 

тонкими фіброзно-судинними перетинками на неправильної форми кістозні та 

залозисті паттерни (рис. 3.34) з наявністю невеликих осередків нерегулярних 

сосочків та ще рідше, окремих відшарованих клітин (до 5 % ТП), тобто для цих 

новоутворень також була характерною перевага кістозного (46 % ТП) компонента 

(рис. 3.33 Б), тоді як площа залозистих структур (4 % ТП) зменшилась, а на 

противагу їм кількість мікропапіл була збільшена до 10 % ТП. 

 

Примітка. З – залозистий компонент, К-кістозний компонент, МкП – мікропапіли, Сол- солідний 

компонент, Ст-стромальний компонент. 

Рисунок 3.33 – Співвідношення гістологічних компонентів, оцінених у 

площі однієї пухлини, серед світлоклітинних пограничних (А) та злоякісних (Б) 

пухлинах яєчників. 

 

Пухлинні клітини світлоклітинних ЗЕПЯ епітеліального компоненту були 

кубоїдальної/полігональної форми із рясною прозорою цитоплазмою, в якій не 

виявлявся муцин. Ядра клітин обох випадків були неправильної округлої форми, 

мали грубі грудочки хроматину та яскраво виражені ядерця. Мітотична активність 

сягала до 17 мітотичних фігур на 10 п/зор. 
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Група світлоклітинних ПЕПЯ мала ядра, переважно, неправильної форми, з 

чіткими контурами, в третині яких були помітні ядерця, ступінь атипії: 

легкий/помірний. Проте мітотичні фігури було важко ідентифікувати, через їх 

малу кількість: 1,35±0,27. 

Таким чином, для світлоклітинних ПЕПЯ та ЗЕПЯ загальними рисами було 

превалювання кістозного і залозистого компоненту, тоді як серед групи ЗЕПЯ 

визначалося зменшеннястромального компоненту. 

 

Рисунок 3. 34 – Світлоклітинна карцинома яєчника. Кістозні структури 

місцями представленітоненькимстромальним компонентом(А). Групи атипових, 

вільно розташованих клітин з «брунькуванням» епітелію на поверхні стінок кіст 

(Б.). Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: А: ×200, Б: ×400. 

 

3.4.2 Аналіз гістологічних особливостей серозно-муцинозних пухлин 
яєчників 

 

До морфологічних особливостей новоутворень груп серозно-муцинозних 

ПЕПЯ та ЗЕПЯ було віднесено перевагу мікропапілярного (для 30,00 % ТП, 
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32,50 % ТП відповідно) і кістозного (42,00 % ТП; 14,00 % ТП відповідно) 

компонентів (рис.3.35).  

У всіх випадках відзначалася комбінація мікропапілярних структур з 

залозистим компонентом, але останні були менш чисельними для обох груп. Усім 

випадкам групи ЗЕПЯ також були притаманні солідний компонент (10,50 % ТП) 

та зменшення площі строми (17 % ТП) в порівнянні з групою ПЕПЯ. Всі вище 

зазначені, хаотично розташовані структури були вислані епітелієм представленим 

двома варіантами клітин: дрібні полігональні (рис.3.36) і стовпчасті.  

Примітка: Ст-стромальний компонент, МкП – мікропапіли, З – залозистий компонент, К-

кістозний компонент, Сол- солідний компонент. 
Рисунок 3.35 – Співвідношення гістологічних компонентів, оцінених у 

площі серозно-муцинозних пограничних (А) і злоякісних (Б) пухлин яєчників,  %. 

 

Перші (40,00 % ТП для обох груп ПЕПЯ і ЗЕПЯ): дрібні, округлі, 

полігональні клітини, які подекуди формували нашарування серед ПЕПЯ до 3-х 

рядів, серед ЗЕПЯ – 5-9 рядів. Навколо ядер із слабкою/помірною атипією 

виявлявся вузький обідок цитоплазми. Другі (60,00 % ТП для обох груп ПЕПЯ і 

ЗЕПЯ): стовпчастої форми із помірною атипією, гіперхромними ядрами і 

ядерцями. Кількість мітозіву групі ПЕПЯ не перевищувала 5 на 10 п/зор, а у групі 

ЗЕПЯ - 16 на 10 п/зор. 
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Рисунок 3.36– Високодиференційована серозно-муцинозна карцинома 

яєчника. Папілярні та кістозні структури вислані клітинамиокруглої/овальної (А) 

та стовпчастої форми клітинами (Б) із атиповими ядрами тазмінною кількістю 

цитоплазми. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.:А: ×100, Б: ×400. 

 

3.4.3 Оцінка гістологічних особливостей пухлин Бреннера 

 

Для гістологічної будови усіх випадків групи ДЕПЯ (n=5) характерним було 

добре виражений стромальний компонент (рис. 3.37), серед якого були виявлені 

чисельні «замуровані» в фіброзну строму та чітко відмежовані одне від одного 

«епітеліальні гнізда».  

В морфологічній структурі одного випадку (20,00 %) були виявлені кістозні 

зміни «епітеліальних гнізд»: відбувалося чергування «замурованих» 

«епітеліальних гнізд» солідної будови (до 65 % ТП) та кістозно зміненених (35 % 

ТП), в просвіті яких накопичувалися гомогенні еозинофільні маси. Покривний 

епітелій внутрішніх стінок кіст був сплощеним в порівнянні з епітелієм в 

«гніздах» солідної будови. 
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Примітка: Ст-стромальний компонент, К-кістозний компонентСол- солідний компонент 

Рисунок 3.37 – Співвідношення гістологічних компонентів, оцінених у 

площі доброякісних пухлин Бреннера, %. 

 

Клітини в «гніздах» були майже однакові за розмірами з чіткими межами і 
блідою еозинофільною цитоплазмою (рис.3.38). Ядра овальної форми, в усіх 
випадках (n=5) були виявлені маленькі ядерця. 

 
Рисунок 3.38 – Доброякісна пухлина Бреннера, кістозний варіант. Кістозні 

зміни в «епітеліальних гніздах», виражена  щільна строми (А). В ядрах маленькі 

ядерця та канавки (Б).Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: А ×200, Б 

×400. 
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Але відсоток клітин з наявністю ядерець коливався 24%-38 %. Строма трьох 

пухлин (60,00 %) нагадувала строму кори яєчника, а в двох випадках (40,00 %) – 

була щільно-волокнистою. Також в клітинах, до 30 % кожної пухлини, були 

виявлені поздовжні канавки, мітотична активність не перевищувала позначки 2 в 

10 п/зор.  

В досліджені також було діагностовано один випадок злоякісної пухлини 

Бреннера. Гістологічна картина якої була представлена дифузно розташованими 

широкими солідними паттернами (до 50 % ТП) з епітеліальних клітин, в центрі 

яких формувались невеликі, неправильної форми порожнини (рис. 3.39). Ці 

комплекси були відділені один від одного тоненькими прошарками фіброзної 

тканини (до 20 % ТП) в порівнянні з групою ДЕПЯ. Також не було виявлено у цій 

ЗЕПЯ компонентів доброякісної чи пограничної пухлини Бреннера. 

 

Рисунок 3.39– Злоякісна пухлина Бреннера яєчників. Між «гніздами» 

солідних структур тоненькі прошарки строми (А). Ядра клітин епітеліального 

компоненту округлі / овальні з чіткими контурами, в кожному другому з них 

легко помітні ядерця (Б). Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: А: ×200, Б: 

×400. 
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Клітини епітелію злоякісної пухлини Бреннера мали виражену цитоплазму і 

проявляли помірну (до 55 % ТП) та виражену (до 20 % ТП) атипію. Ядра клітин 

епітеліального компоненту, здебільшого, були округлої чи овальної форми, з 

чіткими контурами. В більшості ядер були легко помітні ядерця, а в 5 % ядрах 

пухлинних клітин було виявлено поздовжні борозенки. Мітотича активність 

складалась з 12 типових та атипових мітозів на 10 п/з, крім цього мітотичні фігури 

було легко ідентифікувати, через їх більшу кількість в порівнянні з ДЕПЯ.  
 

3.4.4 Гістологічні особливості недиференційованих карцином яєчників 

 

У двох досліджуваних нами НК були виявлені тяжі та осередки солідних 

структур, що становили до половини ТП (42,00 %) із «домішкою» залозистих 

(8,00 % ТП), кістозних (4,00 % ТП) паттернів, які зливалися з фокусами 

мікропапіллярних/мікрофолікулярних структур (8 % ТП). Епітеліальні комплекси 

відділялися один від одного тоненькими прошарками строми (38 % ТП) (рис. 

3.40).  

 

Примітка: Ст-стромальний компонент, МкП – мікропапіли, З – залозистий компонент, К-

кістозний компонент, Сол- солідний компонент. 
Рисунок 3.40 – Співвідношення гістологічних компонентів, оцінених у 

площі недиференційованих карцином, тканини пухлини  %. 
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Виражений ступінь поліморфізм у клітинах пухлин полягав у наявності 

плеоморфних клітин з гіперхромними ядрами від малих, переважно, округлих до  

великих неправильної форми із добре помітними ядерцями. Кількість мітозів 

сягала 61 на 10 п/зор. В обох досліджуваних випадках НК спостерігались поля 

географічних некрозів, що займали 10 % та 12 % ТП 

Узагальнюючи всі вищенаведені результати дослідження гістологічної 

архітектоніки спостережень груп ЕПЯ за менш поширеними гістологічними 

варіантами, можна сказати, що найбільше діагностичне значення отримали 

мікропапіли і кістозний компнент для серозно-муцинозних ЕПЯ; виражений 

кістозний компонент – для світлоклітинних ЕПЯ, а превалювання солідного 

компоненту було притаманне пухлинам Бреннера та НК. Тоді як наявність 

мікропапіл із вірогідністю 65 % дозволила виключити світлоклітинні пухлини, 

70 % - пухлини Бреннера і 90 % - НК, за умови, що цей компонент займає не 

більше 5 % ТП. 

У всіх зразках ДЕПЯ та третині ПЕПЯ було виявлено низьку мітотичну 

активність – кількість мітозів не перевищувала 2-4 на 10 п/зор. З усіх 

гістологічних варіантів ДЕПЯ найнижчою мітотична активність була виявлена у 

доброякісних пухлинах Бреннера (виявлялися мітози 0-1 на 10 п/зор). Тоді як 

серед карцином яєчників було виявлено збільшення числа мітозів в двох випадках 

НК до 62 на 10 п/зор, що перевищувало число мітозів серед серозних НДК.  

Висновки 

Детальний аналізгістологічної структури ЕПЯ дозолив з’ясувати, що серед 

груп серозного і муцинозного варіантів ЕПЯ в якості ХК виступали макро-, 

мікропапіли та кісти, тоді як серед групи ендометриоїдних – перевагу мав 

залозистий компонент.  

Для групи серозних ДЕПЯ діагностичне значення мали виражена строма і 

кістозні структури, також ХК були макропапіли, а мікропапілярний компонент не 

перевищував 10 % ТП. Група ПЕПЯ характеризувалась вираженим 

макропапілярним компонентом (р<0,001) та превалюванням кіст, також 
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вираженим мікропапілярним компонентом (р<0,001). Що стосовно діагностики 

групи ЗЕПЯ, було характерним превалювання мікропапіл та для ВДК - кістозного 

компоненту, для НДК - залозистого компоненту. Статистичної значущості для 

виразності мікропапілярного компоненту серед ВДК та НДК не було встановлено 

(p=0,960). Стромальний компонент складав однакову відсоткову частку ТП у 

ПЕПЯ і ЗЕПЯ (p=0,964).  

У діагностиці муцинозних ДЕПЯ відмічалась подібна тенденція наявності 

стромального, кістозного та макропапілярного компонентів до серозних ДЕПЯ. У 

ТП групи муцинозних ПЕПЯ були виражені макропапіли і залози. Мікропапіли 

були виявлені у групах ПЕПЯ та ЗЕПЯ(р=0,539), серед групи ЗЕПЯ також 

визначались залозисті та кістозні структури. 

Для встановлення ендометриоїдних ДЕПЯ характерні залози, кісти та 

достатньо виражений стромальний компонент з повною відсутністю мікропапіл. 

Для групи ПЕПЯ максимально виражені були залозисті структур, менш виражені 

кістозний та стромальний компоненти. Група ЗЕПЯ характеризувалася наявністю 

солідного компоненту та значно виражених залозистих структур у ТП. Наявність 

залозистого компоненту не відігравала  діагностичну роль при визначенні 

злоякісного потенціалу пухлини. 

Серед «інших» гістологічних варіантів групи ЕПЯ визначалися комбінації 

ХК: макро-, мікропапілярних для серозно-муцинозних пухлин, кістозних структур 

для світлоклітинних і мХК: залозисті та солідні стурктури, в той час як для 

пухлин Бреннера і НК але їх значущість статистично не підтверджена через малу 

кількість випадків.  

Збільшення кількість мітозівмає значення як один з критеріїв при 

комплексній оцінці злоякісного потенціалу серед груп ЕПЯ не залежно від 

гістологічного варіанту. 

Матеріали з даного розділу висвітлені в публікаціях здобувача [2, 5, 12, 14-

16] 
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ ІМУНОГІСТОХІМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕПІТЛІАЛЬНИХ 

ПУХЛИН ЯЄЧНИКІВ РІЗНОГО ГІСТОЛОГІЧНОГО ВАРІАНТУ ТА 

СТУПЕНЯ ЗЛОЯКІСНОСТІ 

 

У цьому розділі було оцінено ІГХ особливості первинних ЕПЯ різних 

гістологічних варіантів та проведено порівняльний аналіз між групами за 

потенціалом злоякісності: проаналізовано рівень експресії маркерів, що 

засвідчують агресивність пухлини (p53, Ki-67), оцінено характер реакційіз 

маркерами гістогенезу (СК7, СК20, віментин), визначено рецепторний профіль до 

ER та PGR.  

 

4.1 Діагностичне значення характеру експресії р53, Кі-67, СК7, СК20, 

віментину, ER, PGR у серозних доброякісних, пограничних та злоякісних 

пухлинах яєчників 

 

В якості специфічної реакції із маркером р53 розцінювалось інтрануклеарне 

забарвлення клітин епітеліального компоненту ЕПЯ. Згідно до прийнятої схеми 

оцінювання кількість «позитивних» клітин менше 10 % ідентифікує власне білок 

р53, що був синтезований не на мутантній ДНК, тому така реакція вважається «-», 

і тільки наявність >10 % імунореактивних клітин дозволяє говорити про мутацію 

гену ТР53 через визначення надлишку білку р53 та розцінюється в якості «р53+» 

статусу. Проте, у випадку серозних НДК ЗЕПЯ, відповідно до новітніх поглядів 

на патогенез цих новоутворень, представлених в останній класифікації пухлин 

жіночої репродуктивної системи ВООЗ (2014 р), повна відсутність «позитивних» 

клітин також розцінюється як ознака мутації гену ТР53, що замість «надекспресії» 

призвела до повного блокування синтезу даного білку. Таким чином, у групі 

серозних НДК «р53-» статус отримали лише пухлини з наявними «+» клітинами у 

кількості менше 10 %.  
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Отримані результати щодо аналізу характеру експресії маркеру р53 

зазначені у таблиці 4.1. Першим фактом, що на себе звертав увагу, був 

діаметрально протилежний розподіл випадків у групах ДЕПЯ, ПЕПЯ, ВДК від 

групи НДК. Так, у перших трьох переважну більшість випадків склали 

спостереження із «р53-» статусом, а у останній – «р53+» статусом. Крім цього, 

відсоткова частка «р53+» статусу мала тенденцію до зростання від групи ДЕПЯ, 

де становила близько 5 % (n=1,4,76 %) до групи ПЕПЯ, де вона була майже в 4 

рази більшою: 18,33 %, n=11. 

 

Таблиця 4.1 - Розподіл серозних пухлин яєчників різного злоякісного 

потенціалу в залежності від р53-статусу, n,  %  

Групи серозних ЕПЯ за 
ступенем злоякісності  

p53 – статус 

«-» «+» 

ДЕПЯ (n =21) 20 (95,24 %) 1 (4,76 %) 

ПЕПЯ (n =60) 49 (81,67 %) 11 (18,33 %) 

ЗЕПЯ, ВДК (n =7) 6 (85,71 %) 1 (14,29 %) 

ЗЕПЯ, НДК (n =49) 6 (12,24 %) 43 (87,76 %) 

Всього (n=137) 81 (59,12 %) 56 (40,88 %) 

р* p<0,001 

Примітка. * Статистичну вірогідність оцінено за критерієм χ2 Пірсона 

 

З іншого боку, між групами ПЕПЯ та ВДК була помічена протилежна 

тенденція до вищезазначеної, що мала вигляд збільшення відсоткової частки 

«р53-» спостережень, які у групі ВДК становили 85,71 % (n=6), а у групі ПЕПЯ – 

81,67 % (n=49). 

Цікавим залишився факт того, що на другому місці після групи НДК за  

поширеністю «р53+» статусу опинилась саме група ПЕПЯ (рис. 4.1), а не ВДК, 

хоча і різниця між цими групами, як зазначалось вище, була менше 5 %. 
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Рисунок 4.1 – Серозна погранична пухлина яєчника із помірною експресією 

p53 (18 %) в осередках проліферації клітин епітеліального компоненту (А). 

Серозна низькодиференційована карцинома із надекспресією р53 (56 %) в 

осередках пухлинних клітин епітеліального компонентусолідної будови (Б). 

Забарвлення: А і Б - ІГХ метод, додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра. 

Зб.: А і Б ×400. 

 

Особливого наголосу потребувала помічена тенденція до збільшення 

кількості «р53+»-клітин саме в осередках проліферації епітеліального компоненту 

у вигляді збільшення кількості рядів «покривного епітелію» макро- та мікропапіл 

серед випадків груп ДЕПЯ, ПЕПЯ, ВДК та формування солідного компоненту 

серед спостережень серозних НДК (рис. 4.1). 

Стосовно групи НДК, то для цієї когорти головною особливістю можна 

було вважати саме «р53+» статус, який спостерігався майже у 9 із 10 

досліджуваних пухлин, бо загальна кількість «р53+»-новоутворень становила 

87,76 %, n=43. До цих спостережень увійшли випадки із надекспресією (n=26,60, 

46 %) (рис. 4.1Б), де кількість позитивних пухлинних клітин становила більше 

50 %, помірною експресією (n=12, 27,91 %), де кількість позитивних пухлинних 
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клітин коливалась від 11 до 50 %,та із заблокованим синтезом білку р53 (n=5, 

11,62 %), де в жодній клітині не було помічено коричневого ядерного фарбування. 

Таким чином, діагностичне значення маркеру р53 аргументоване 

можливістю використання його «+» статусу в якості «критерію злоякісності» для 

груп серозних ЕПЯ, що обуло підтверджено статистично (р=0,001). Так, наявність 

«+» реакції у більше 10 % пухлинних клітин із вірогідністю 95 % суперечило 

діагнозу ДЕПЯ та було більш характерним для спостережень групи ПЕПЯ, ніж 

ВДК. За умови наявності злоякісної морфології серозної ЕПЯ повна відсутність 

реакції чи забарвлення >10 % клітин пухлини із вірогідністю майже 90 % свідчило 

на користь серозної НДК. 

Результати обробки значень рівнів експресії маркеру Кі-67 в епітеліальному 

компоненті випадків групи серозних ЕПЯ представлено у таблиці 4.2. 

 

Таблиця 4.2 - Розподіл Ki-67-позитивних клітин у серозних епітеліальних 

пухлинах яєчників різного злоякісного потенціалу,  %  

Групи серозних ЕПЯ  
за ступенем  
злоякісності 

Ki-67-імунореактивні 
клітини,  % 

Ме(QuarI;QuarIII) 

р* 

ДЕПЯ 4,00 (3,00;6,00) р1<0,001 

р2<0,001 

р3=0,038 

ПЕПЯ 12,00 (8,00;14,00) 

ЗЕПЯ, ВДК 19,00 (18,00;22,50) 

ЗЕПЯ, НДК 27,00 (22,00; 32,00) 

Примітка.* Статистичну вірогідність оцінено за критерієм Манна-Уітні із поправкою 

Бон-Фероні, де р1 для груп ДЕПЯ та ПЕПЯ; р2 – для груп ПЕПЯ та ЗЕПЯ, ВДК; р3 – для груп 

ВДК та НДК ЗЕПЯ. 

 

Перш за все необхідно зазначити, що аналіз експресії маркеру Кі-67 

потребував особливої уваги через відсутність однозначного узгодженого 

механізму щодо інтерпретації результатів його експресії. З одного боку це 

пов’язано із суб’єктивізмом, що домінує під час оцінювання отриманих реакцій, 

та особливостями лабораторії, а з іншого – наявністю можливості визначення 

певного рівня експресії Кі-67 у різних за потенціалом злоякісності ЕПЯ. 
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Наприклад, у групі серозних ЗЕПЯ має виявлятись суттєво більша кількість 

імунопозитивних на Кі-67 клітин, а ніж у групі ПЕПЯ, проте у нашому 

дослідженні рівень експресії даного маркеру у групі ВДК відповідав такому групи 

ПЕПЯ, а саме не перевищував 20 % в більшості випадків (рис. 4.2). 

 
Рисунок 4.2 – Помірно виражена позитивна реакція з Кі-67 (19 %) в 

клітинах епітеліального компоненту залозисто-мікропапілярної будови серозної 

ВДК. Забарвлення: ІГХ метод, додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра. 

Зб.: х200. 

 

Таким чином, результати експресії даного маркеру спочатку підлягали 

обчисленню та статистичній обробці лише у вигляді кількісного числового ряду 

та одразу не інтерпретувались у індекс проліферації (ІП). 

Отже, аналізуючи дані розподілу Кі-67-позитивних клітин у серозних ЕПЯ, 

слід зауважити певну тенденцію до збільшення Ме кількості імунореак-тивних 

клітин відповідно до ступеню злоякісності випадків груп серозних ЕПЯ. Проте, 

такий характер експресії маркеру, що виявляє клітини, які вийшли з фази G0, був 

очікуваним. Тоді як, напроти, неочікуваним та потребуючим особливої уваги був 

факт підвищення рівня експресії Кі-67 від групи до групи (від ДЕПЯ до ПЕПЯ; 

ПЕПЯ / ВДК, ВДК / НДК), що відбувалось у арифметичній прогресії (n+8), де n – 
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це Ме числового ряду для кожної досліджуваної групи, а 8 – кількість 

імунопозитивних клітин, на яку збільшувалась Ме наступної за ступенем 

злоякісності групи (рис. 4.3). 

 
Рисунок 4.3 – Серозна погранична пухлина яєчника, помірно виражена 

експресія Кі-67 (11 %) в залозистому компоненті (А). Серозна ВДК,помірно 

виражена експресія Кі-67 (19 %) в папілярному компоненті (Б). Забарвлення: А і Б 

- ІГХ метод, додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра. Зб.: А і Б ×400. 

 

Так, для групи ДЕПЯ Ме становила 4,00 % ТП із значеннями 1-го та 3-го 

квартилей 3,00 % та 6,00 % ТП, та вочевидь, мала найнижче значення, тоді як у 

групі НДК вона сягала 27,00 % ТП із розподілом за квартилями 22,00 % та 

32,00 % ТП, являючись найвищою. А Ме у групах ПЕПЯ та ВДК була 12,00 % і 

19,00 % ТП, маючи при цьому нижні та верхні квартилі 8,00 %; 14,00 % і 18,00 %; 

22,50 % відповідно. 

Окремого розгляду потребує питання розкиду даних щодо експресії 

маркеру Кі-67 та його крайніх значень серед випадків досліджуваних груп 

серозних ЕПЯ (рис. 4.4).  
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Рисунок 4.4 – Розподіл рівнів експресії Кі-67 у спостереженнях груп 

серозних пухлин яєчників, на 10 п/зор 

 

Щодо групи ДЕПЯ, то в цій групі екстремуми становили 1 % та 9 % клітин 

із ядерним забарвленням, в той час як для групи ПЕПЯ інтервал коливався від 3 % 

до 23 % «+»-клітин. Зважаючи на це, ми мали звернути увагу на значення в 

діапазоні від 4 % до 9 %, що не дозволяло за критерієм експресії Кі-67 визначити 

приналежність серозної ЕПЯ до тієї чи іншої групи, що суттєво ускладнювало 

інтерпретацію отриманих даних у якісний показник ІП, що вже згадувалось вище. 

Така ж ситуація спостерігалась і з інтервалом від 17 % до 23 % «+»-клітин, що 

підпадав під групи не тільки ПЕПЯ, а і групи серозних ЗЕПЯ: ВДК та НДК, 

зумовлюючи труднощі однозначної верифікації діагнозу.  

З іншого боку, в якості особливостей груп ЗЕПЯ було характерним тільки 

виявлення викидів із крайніми значеннями: 62 % - для групи ВДК та 77 % - для 

НДК. Хоча наявність окремих випадків із дуже високим значенням Кі-67 було 

більш характерним для групи НДК, такий високий рівень експресії даного 
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маркеру не міг однозначно виключити відношення певного спостереження до 

групи ВДК.  

Проте, наявність діагностичного значення рівня експресії Кі-67 в якості 

«критерію злоякісності» для групи серозних ЕПЯ було статистично достовірним 

між всіма парами груп порівняння: ДЕПЯ / ПЕПЯ, ПЕПЯ / ВДК та ВДК / НДК 

(всі р<0,005), крім цього можна зазначити, що виявлення експресії Кі-67 у >10 % 

клітин епітеліального компоненту ЕПЯ достовірно виключало діагноз ДЕПЯ. 

Таким чином, можна зробити висновок, що лише за рівнем розподілу Кі-67-

позитивних клітин серед серозних ЕПЯ різного ступеню злоякісності остаточно 

віднести пухлину до однієї з вищеперерахованих груп неможливо у кожному 

окремому випадку, так як мали місце діапазони числових значень, які 

вписувались в декілька груп ЕПЯ одночасно, проте діагностичне значення даного 

маркеру було статистично вірогідним та дозволило визначити особливості 

експресії для кожної з груп ЕПЯ (всі р<0,005). Але використання маркеру Кі-67 на 

ряду з панеллю інших антитіл у складних дискусійних випадках є обов’язковими.  

Наступними маркерами, що було проаналізовано характер їх експресії, були 

показники епітеліального гістогенезу СК7 та СК20 й маркер мезенхімального 

походження віментин. Зазначені цитокератини мають переважно мембранне чи 

змішане мембранно-цитоплазматичне забарвлення в клітинах епітеліального 

компоненту: СК7 експресується похідними клітинами від протокового та 

залозистого епітелію, а СК20 - похідними клітинами від зрілих ентероцитів та 

келихоподібних клітин. 

Так, всі досліджувані спостереження груписерозних ЕПЯ (n=137) мали 

експресію СК7, проте кількість забарвлених клітин варіювала між випадками 

досліджуваних груп серозних ЕПЯ, що наведено у таблиці 4.3. 

Як видно із таблиці,у всіх спостереженнях групи ДЕПЯ (n=21) експресія 

маркеру СК7 спостерігалась у майже всіх (>50 %) пухлинних клітинах 

епітеліального компоненту та розцінювалась як виражена реакція, іншими 

словами всі випадки групи ДЕПЯ мали «СК7+»-статус.Тоді як вже у групі ПЕПЯ 
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була визначена тенденція до зменшення кількості позитивних на СК7 клітин. 

 

Таблиця 4.3 - Розподіл серозних епітеліальних пухлин яєчників різного 

злоякісного потенціалу в залежності від характеру експресії CK7, n ( % ) 

Групи серозних ЕПЯ  
за ступенем злоякісності  

Експресія СК7 

«+» «+ в частині клітин» 

ДЕПЯ (n=21) 21(100 %) - 

ПЕПЯ (n=60) 39(65,00 %) 21(35,00 %) 

ЗЕПЯ, ВДК (n=7) 6(85,71 %) 1(14,29 %) 

ЗЕПЯ, НДК (n=49) 33(67,35 %) 16(32,65 %) 

Всього (n=137) 99 (72,26 %) 38 (27,74 %) 

*р p=0,013 

Примітка.* Статистичну вірогідність оцінено за критерієм χ2 Пірсона 

 

Так, більше третини новоутворень цієї групи отримали «+ в ч/клітин» 

статус: 35,00 % (n=21), тобто коричневе забарвлення спостерігалось у клітинах 

загальною кількістю від 10% до 50%. Така ж тенденція була помічена і для групи 

НДК (рис. 4.5).  

В якій кожне третє спостереження (32,65 %, n=16) характеризувалось 

позитивною експресієюданого маркеру в частині клітин. Цікавим був і факт 

збільшення «СК7+»-випадків у групі ВДК, порівняно із групою ПЕПЯ: так 

кількість спостережень із «СК7+ в ч/клітин» в першій групі була більш ніж в два 

рази менша, ніж у другій групі - 14,29 % (n=1) та 35,00 % (n=21) відповідно, що 

суперечить загальній тенденції у групі серозних ЕПЯ.  

Не зважаючи на вище наведені суперечності у результатах, статистично 

було встановлено різницю між досліджуваними групами серозних ЕПЯ за 

критерієм характеру експресії маркеру СК7 (р=0,013), а саме втрата клітинами 

епітеліального компоненту реакції із СК7 із набуттям більшого ступеня анаплазії.  

Стосовно експресії СК20 у групах серозних ЕПЯ, то специфічне коричневе 

забарвлення більше 10 % пухлинних клітин епітеліального компоненту було 

виявлено лише у 18 випадках групи НДК (32,14 %) (рис.4.6). 
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Рисунок 4.5 – Серозні низькодиференційовані карциноми яєчників. 

Переважно мембранна реакція в частині пухлинних клітин (10 %-50 %) із 
маркером СК7 (А) ібільше 50 % (Б). Забарвлення: А і Б - ІГХ метод, додаткове 

забарвлення гематоксиліном Майєра. Зб.: А і Б ×400 

 

Рисунок 4.6 – Серозна ВДК, епітеліальний компонент папілярної будови із 
відсутністю забарвлення в пухлинних клітинах на маркер СК20 (А). Серозна 
НДК, епітеліальний компонент із переважно мембранною реакцією в частині 
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пухлинних клітин (10 %-50 %) із маркером СК20 (Б). Забарвлення: А і Б - ІГХ 
метод, додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра. Зб.: А і Б ×400 

 

Тобто лише третина досліджуваних новоутворень із найвищим ступенем 

анаплазії набувала фокальну експресію СК20 (від 10 % до 50 % «+»-клітин). 

Наступним вагомим компонентом дослідження був аналіз коекспресії 

маркерів СК7 і СК20 серед груп серозних ЕПЯ, що виявив превалювання 

імунофенотипу (ІФ) «СК7+/СК20-» (рис.4.7) над іншими варіантами ІФ й 

становивши 67,15 % (n=92) випадків серозних ЕПЯ. 

 
Рисунок 4.7– Серозна НДК, солідна будова епітеліального компоненту. 

Переважно мембранна реакція у більшості пухлинних клітин (більше 50 %) із 

маркером СК7 (А). Відсутня реакція із маркером CK20 у всіх пухлинних 

клітинах(Б). Забарвлення: ІГХ метод, додаткове забарвлення гематоксиліном 

Майєра. Зб.: А і Б ×400. 

 

На другому місці за поширеністю серед групи серозних ЕПЯ був ІФ «СК7+ 

в ч/клітин / СК20-», що зустрічався у 19,71 % спостережень даної групи (n=22). 

Третє та останнє місце посіли ІФ «СК7+ в ч/клітин / СК20+ в ч/клітин» та «СК7+ / 
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СК20+ в ч/клітин» відповідно, що були описані у менш, ніж 10 % спостережень 

групи серозних ЕПЯ: 8,03 % (n=11) та 5,11 % (n=7) відповідно. 

Узагальнюючи все вищенаведене, можна аргументувати діагностичне 

значення маркерів СК7 та СК20 наступним. По-перше, кількість «СК7+»-клітин 

зменшувалась із набуттям вищого ступеня злоякісності, крім цього забарвлення 

менше 50 % пухлинних клітин на цей маркер суперечило діагнозу серозної ЗЕПЯ, 

а наявність більше 10 % позитивних на СК7 клітин свідчило на користь групи 

серозних ЕПЯ, що було аргументовано статистично (р<0,05). Діагностичне 

значення «СК20-»-статусу було аргументовано визначенням його у переважній 

більшості новоутворень групи серозних ЕПЯ та можливістю використання 

«СК20+ в ч/клітин» статусу для визначення новоутворень групи НДК. 

Стосовно експресії маркеру віментин (рис. 4.8), то в жодному випадку груп 

серозних ДЕПЯ, ПЕПЯ та ВДК не було зазначено «+»/«+ в ч/клітин» статусу: 

зазвичай реакція була відсутня у всіх клітинах епітеліального компоненту.  

 
Рисунок 4.8 –Експресія віментину у серозних НДК із внутрішнім контролем 

у стромальному компоненті. Відсутня реакція в епітеліальному компоненті 

солідної будови (А). Переважно мембранне забарвлення частини клітин 
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епітеліального компоненту залозистої будови (Б). Забарвлення: ІГХ метод, 

додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра. Зб.: ×400. 

 

Проте у групі ПЕПЯ у 3 випадках (5,00 %) та групі ВДК в 1 випадку 

(14,29 %) спостерігались поодинокі клітини епітеліального компоненту із 

наявним мембранним забарвленням. 

Головною особливістю експресії даного маркеру у групі серозних ЕПЯ 

можна вважати визначення найбільшої відсоткової частки випадків із позитивною 

реакцією на віментин у групі НДК: приблизно кожне десяте спостереження цієї 

групи мало забарвлення більше 10 % клітин епітеліального компоненту. 

А саме: у 2 випадках (4,08 %) даної групи реакція із віментином носила 

виражений характер – «+» (забарвлення більше 50 % клітин) та у 4 випадках 

(8,16 %) – кількість клітин із переважно мембранною реакцією вписувалась в 

інтервал від 10 % до 50 %, що відповідало «+ в ч/клітин»-статусу. Реакція у цих 

спостереженнях спостерігалась в маленьких фокусах чи окремих групах клітин. 

Таким чином, діагностичне значення маркеру віментин для групи серозних 

ЕПЯ мало підґрунтя схоже до такого для експресії СК20, а саме «віментин-»-

статус був особливістю всіх спостережень груп ДЕПЯ, ПЕПЯ та ВДК, не 

зважаючи на випадкові спостереження із забарвленням поодиноких клітин, що 

аргументувало можливість використання його «+»/«+ в ч/клітин» статусу в якості 

«критерію злоякісності» через його наявність лише у групі НДК. Тобто, набуття 

«позитивності» за цим маркером відбувалось за умови набуття вираженої 

анаплазії. 

Останніми маркерами, що підлягали оцінці із наступною математико-

статистичною обробкою отриманих результатів, було визначення рецептроів до 

стероїдних гормонів ERта PGR. За експресією даних маркерів досліджувані 

спостереження групи серозних ЕПЯ можна було розділити на підгрупи із 

відсутнім ядерним забарвленням «-», із загальною сумою H-score від 1 до 99, що 

відповідало «+»-статусу та результатом H-score від 100 до 199, що відповідало 

«++»-статусу. Серед груп серозних ЕПЯ не було описано жодного випадку із 
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загальною сумою H-score від 200 до 300, щоб відповідало «+++»-статусу. 

Отримані результати експресії ER представлено у таблиці 4.4. 

 

Таблиця 4.4 - Розподіл серозних пухлин яєчників різного злоякісного 

потенціалу в залежності від характеру експресії ER, n,  %  

Групи серозних ЕПЯ за 
ступенем злоякісності  

ER-статус 

«-» «+» «++» 

ДЕПЯ (n =21) 2 (9,52 %) 10 (47,62 %) 9 (42,86 %) 

ПЕПЯ (n =60) 9 (15,00 %) 25 (41,67 %) 26 (43,33 %) 

ЗЕПЯ, ВДК (n=7) - 4 (57,14 %) 3(42,86 %) 

ЗЕПЯ, НДК (n=49) 14 (28,57 %) 26 (53,06 %) 9 (18,37 %) 

Всього (n=137) 25 (18,25 %) 65 (47,44 %) 47 (34,31 %) 

р* p=0,064 

Примітка.* Статистичну вірогідність оцінено за критерієм χ2 Пірсона 

 

Так, наявність «ER+»-спостережень була виявлена у кожній групі серозних 

ЕПЯ за ступенем злоякісності, тоді як випадки з «ER-»-статусом були відсутніу 

групі ВДК. Загальною тенденцією цього статусу було збільшення відсоткової 

частки спостережень у групі ДЕПЯ до групи НДК, де у групах ДЕПЯ та ПЕПЯ 

вона становила не більше 10-15 % (9,52 % (n=2) та 15,00 % (n=9) відповідно), а у 

групі НДК була майже в 2 рази більшою: 28,57 % (n=14). Отже, можна зазначити 

тенденцію до втрати рецепторів до ER клітинами епітеліального компоненту 

серозних ЕПЯ по мірі набуття ознак злоякісності.  

Цю ж тенденцію також засвідчувало збільшення відсоткової частки 

випадків із «+» статусом від груп серозних ЕПЯ без властивостей метастазування 

до груп із ними. Отже, такий статус був характерним для спостережень груп 

ДЕПЯ та ПЕПЯ загальною кількістю менше половини (47,62 % (n=10) та 41,67 % 

(n=25) відповідно), а серед груп ЗЕПЯ – кількість перевищувала 50 %: 56,14 % 

(n=4) та 53,06 % (n=26) (рис. 4.9). 

Також, цікавим залишився факт різкого (більш, ніж у 2 рази) зменшення 

кількості випадків із помірно вираженою експресією ER («++») у групі НДК 
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(18,37 %, n=9) порівняно із іншими групами серозних ЕПЯ, в яких відсоток таких 

спостережень був приблизно однаковим із коливанням у 2 % та не перевищував 

позначки 45 % (42,86 % (n=9), 43,33 % (n=26), 42,86% (n=3) відповідно у групах 

ДЕПЯ, ПЕПЯ, ВДК).  

 
Рисунок 4.9 – Експресія ER в епітеліальному компоненті солідної будови 

серозної НДК. «ER+»-статус НДК (H-score20)(А). «ER++»-статус НДК (H-score 

139) (Б).Забарвлення: ІГХ метод, додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра. 

Зб.: ×400. 

 

Таким чином, узагальнюючи все вищенаведене, можна зробити висновок, 

що відсутність забарвлення на ER у групі серозних ЕПЯ суперечила діагнозу 

ВДК, крім цього була відмічена тенденція до зниження рівня експресії даного 

маркеру із набуттям ЕПЯ суттєвої анаплазії. Проте через відносно рівномірний 

розподіл випадків груп ДЕПЯ, ПЕПЯ та ВДК між групами із «ER+»-та «ER++»-

статусом статистично вірогідної різниці між групами серозних ЕПЯ за критерієм 

експресії ER встановлено не було (р=0,064), хоча для групи НДК «ER+»-статус 

мав найбільшу розповсюдженість, що аргументує діагностичне значення даного 
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статусу для новоутворень цієї групи. 

Результати оцінки експресії PGR серед груп серозних ЕПЯ за злоякісним 

потенціаломнаведено у таблиці 4.5. Як видно з таблиці на відміну від забарвлення 

на ER, наявність експресії PGR та її відсутність були виявлені у всіх групах 

серозних ЕПЯ, хоча для більшості серозних пухлин був характерний PGR-

позитивний статус із реакцією «+»: такі новоутворення становили 54,01 % (n=74), 

а серед пухли груп ДЕПЯ, ПЕПЯ та ВДК зустрічався навіть частіше: 57,14 % 

(n=12), 61,67 % (n=37) та 57,14 % (n=4) відповідно.Тільки у групі НДК кількість 

спостережень із експресією PGR на рівні H-scoreвід 1 до 99 не доходило до 

позначки 50 % майже на 10 %: 42,86 % (n=21). Крім цього тільки у цій групі «+»-

реакція була не найчастішою: більший відсоток спостережень цієї групи отримали 

«-»-статус (46,94 %, n=23) (рис. 4.10). 

 

Таблиця 4.5 - Розподіл серозних пухлин яєчників різного злоякісного 

потенціалу в залежності від характеру експресії PGR, n,  %  

Групи серозних ЕПЯ за 
ступенем злоякісності  

PGR– статус 

«-» «+» «++» 

ДЕПЯ (n =21) 4 (19,05 %) 12 (57,14 %) 5 (23,81 %) 

ПЕПЯ (n =60) 12 (20,00 %) 37 (61,67 %) 11 (18,33 %) 

ЗЕПЯ, ВДК (n=7) 2 (28,57 %) 4 (57,14 %) 1 (14,29 %) 

ЗЕПЯ, НДК (n=49) 23 (46,94 %) 21 (42,86 %) 5 (10,20 %) 

Всього (n=137) 41 (29,93 %) 74 (54,01 %) 22 (16,06 %) 

р* p=0,068 

Примітка.* Статистичну вірогідність оцінено за критерієм χ2 Пірсона 

 

З іншого боку, була помічена тенденція до поступового зменшення 

відсоткової частки пухлин із реакцією «++» від групи ДЕПЯ до НДК: 23,81 % 

(n=5) до 10,20 % (n=5) відповідно, тобто зменшувалась кількість таких випадків із 

підвищенням ступеня злоякісності. Схожу тенденцію було зазначено вище для 

«PGR+»-реакції, аледане зниження було не поступовим, а спостерігалось лише у 

групі НДК порівняно із іншими групами серозних ЕПЯ.  
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А от розподіл випадків серозних ЕПЯ з «PGR-»-статусом мав протилежну 

тенденцію до пухлин із «PGR++»-реакцією, а саме кількість випадків із першим 

статусом відносно поступово збільшувалась у разі зростання ступеня злоякісності 

із найменшою відсотковою часткою таких випадків у групі ДЕПЯ (19,05 %, n=4) 

та найбільшою у групі НДК (46,94 %, n=23), що було більш ніж у два рази частіше 

порівняно із іншими групами серозних ЕПЯ. 

 

Рисунок 4.10–Експресія PGR у серозних пухлинах яєчників. Відсутня реакція 

в епітеліальному компоненті солідної будови НДК (А). «PGR +»-статус НДК (H-

score 95) (Б).Забарвлення: ІГХ метод, додаткове забарвлення гематоксиліном 

Майєра. Зб.: ×400. 

 

Не зважаючи на представлені тенденції та розбіжності між групами 

серозних ЕПЯ, статистично вірогідної різниці між даними групами за критерієм 

характеру експресії маркеру PGR визначено не було (p=0,068). Таким чином, 

діагностичне значення маркеру полягало у можливості найбільш імовірно 

свідчити на користь серозної НДК за умови виявлення «PGR-»-статусу та 



 

136 

 

суперечити даному діагнозу у разі протилежної ситуації – наявності забарвлення 

на PGR. 

Узагальнюючи всі вищенаведені дані щодо групи серозних ЕПЯ, можна 

зазначити, що статистично вірогідне діагностичне значення в якості «критерію 

злоякісності» було отримано для маркерів р53, Ki-67 та СК7, де «+»-статус 

першого, зростання рівня експресії другого та, навпаки «втрачання позитивності» 

(наявність «+ в ч/клітин») третього свідчили на користь більш виражених ознак 

злоякісності (p<0,05 за всіма показниками). Хоча діагностичне значення маркерів 

ER, PGR, віментин, СК20 не було статистичного підтверджено, визначені 

тенденції були корисними під час ДД, а саме зменшення рівня експресії 

стероїдних гормонів та поява реакцій із неспецифічними для групи серозних ЕПЯ 

маркерами (віментин, СК20) свідчила на користь діагнозу серозної НДК. 

 

4.2 Діагностичне значення характеру експресії р53, Кі-67, СК7, СК20, 

віментину, ER, PGR у муцинозних доброякісних, пограничних та злоякісних 

пухлинах яєчників 

 

Оцінювання характеру експресії маркеру р53 у всіх групах муцинозних 

ЕПЯ проводилось за загальноприйнятою методикою: відсутнє ядерне забарвлення 

чи наявність менше 10 % забарвлених клітин розцінювались як «-»-статус. 

Результати аналізу експресії р53 представлено у таблиці 4.6, з якої видно, що для 

всіх груп муцинозних ЕПЯ головною рисою був «р53-» статус. 

Позитивна реакція із даним маркером була описана лише у 6 

спостереженнях, що становили 11,32 % групи муцинозних ЕПЯ. Цікавим 

залишається той факт, що у групі ЗЕПЯ не було виявлено жодного випадку з 

«р53+» статусом, тоді як для групи ПЕПЯ відсоткова частка таких спостережень 

становила 13,89 % (n=5), тобто набуття більшого ступеня злоякісності від групи 

муцинозних ПЕПЯ до ЗЕПЯ супроводжувалось зменшенням вірогідності 

визначення «+»-статусу за цим маркером (рис. 4.11). 
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Таблиця 4.6 - Розподіл муцинозних пухлин яєчників різного злоякісного 

потенціалу в залежності від характеру експресії р53, n,  %  

Групи муцинозних ЕПЯ за ступенем 
злоякісності  

p53 – статус 

«-»  «+» 

ДЕПЯ (n=11) 10 (90,91 %) 1 (9,09 %) 

ПЕПЯ (n=36) 31 (86,11 %) 5 (13,89 %) 

ЗЕПЯ (n=6) 6 (100 %) - 

Всього (n=53) 47 (88,68 %) 6 (11,32 %) 

р* р=0,589 

Примітка. * Статистичну вірогідність оцінено за критерієм χ2 Пірсона 

 

 
Рисунок 4.11 – Муцинозна погранична пухлина яєчника, «р53+»-статус: 

помірна (від 10 % до 50 %) p53-позитивна імунореактивність ядер в осередках 

проліферації пухлинних клітин мікропапілярної будови (А). Муцинозна 

карцинома, «р53-»-статус: виражена (>10 %) реакція із р53 в окремій залозі на 

фоні лише поодиноких «+»-клітин в інших клітинах епітеліального компоненту. 

(Б). Забарвлення: А і Б - ІГХ метод, додаткове забарвлення гематоксиліном 

Майєра. Зб.: А і Б ×400. 
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Проте, порівнюючи групи ДЕПЯ та ПЕПЯ між собою, спостерігалась 

протилежна тенденція: із набуттям пухлиною злоякісних властивостей відсоток 

«р53+» пухлин зростав від 9,09 % (n=1) у групі ДЕПЯ до 13,89 % (n=9) у групі 

ПЕПЯ. 

Особливого наголосу потребував факт можливості виявлення осередкової 

вираженої реакції у муцинозних ЗЕПЯ. Так, у 2 (33,33 %) спостереженнях цієї 

групи було описано такий тип забарвлення на р53, проте він не був розцінений як 

«р53+»статус (рис. 4.11Б). 

Також, була виявлена тенденція щодо визначення «р53+»-клітин саме в 

осередках проліферації клітин епітеліального компоненту різної будови 

(мікропапілярної, залозистої), не зважаючи на статус муцинозної ЕПЯ за цим 

маркером. Проте, така особливість була найбільш характерною саме у випадках із 

«р53-» статусом у групі муцинозних ПЕПЯ, в яких спостерігались лише фокуси 

скупчення позитивних до даного маркеру клітин зазвичай із легкою/помірною 

атипією та помірною гіперхромією ядер. До того ж, не зважаючи на відсутність 

наявних мітозів у зазначених зонах епітелію, де спостерігалось скупчення 

імунореактивних до р53 клітин, було описано і підвищення рівня експресії 

маркеру Кі-67, порівняно із іншими ділянками пухлини (рис. 4.12).  

Щодо безпосередньо рівня експресія маркеру Кі-67, то результати 

проведеного аналізу наведено у таблиці 4.7.  

 

Таблиця 4.7 - Розподіл Ki-67-позитивних клітин серед муцинозних пухлин 

яєчників різного злоякісного потенціалу,  %  

Групи муцинозних ЕПЯ за 
ступенем злоякісності 

Ki-67-імунореактивні 
клітини,  % 

Ме (QuarI;QuarIII) 

р* 

ДЕПЯ 4,00 (2,50;7,00) 
p1<0,001 

p2=0,012 
ПЕПЯ 14,50 (11,75;21,25) 

ЗЕПЯ 25,00(24,00;26,75) 

Примітка.* Статистичну вірогідність оцінено за критерієм Манна-Уітні із поправкою 

Бон-Фероні, де р1 для груп ДЕПЯ та ПЕПЯ; р2 – для груп ПЕПЯ та ЗЕПЯ. 
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Рисунок 4.12 – Муцинозна погранична пухлина яєчника, превалювання 

залозисто-папілярної будови. «p53+»-статус, фокальне забарвлення до 50 % 

клітин епітеліального компоненту (А). Виражена фокальна експресія Ki-67(Б). 

Забарвлення: А і Б - ІГХ метод, додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра. 

Зб.: А і Б ×400. 

Критерії оцінювання та аналізу були використані такі ж, що й для групи 

серозних ЕПЯ.Відповідно до зазначених у таблиці результатів, простежувалась 

тенденція поступового збільшення кількості «Кі-67+»-клітин від групи ДЕПЯ до 

групи ЗЕПЯ із інтервальним кроком Ме близько 10 %: від 4,00 % у групі ДЕПЯ, 

до 14,50 % у групі ПЕПЯ та до 25,00 % у групі ЗЕПЯ (рис. 4.13). 

 Тобто збільшення рівня експресії Кі-67 відбувалось сумісно зі збільшенням 

ступеня злоякісності муцинозних ЕПЯ. Такий висновок було статистично 

підтверджено із достовірністю р <0,001 для груп ДЕПЯ та ПЕПЯ (p<0,001) та із 

достовірністю р<0,05 для груп ПЕПЯ та ЗЕПЯ (р=0,012).  

Наступними особливостями, що потрібно їх зазначити, була наявність, як 

вже згадувалось вище, можливості за умови відсутності мітотичних фігур 

визначення досить високого рівня експресії Кі-67 у осередках проліферації клітин 

епітеліального компоненту пухлини серед досліджуваних груп муцинозних ДЕПЯ 
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та ПЕПЯ (рис. 4.14) та наявність суттєвої гетерогенності рівнів експресії Кі-67 в 1 

пухлині.  

 

Рисунок 4.13– Муцинозна карцинома яєчника, виражена реакція з Кі-67 в 

клітинах епітелію залозисто-кістозних структур карциноми (А) та в клітинах 

покривного епітелію стінки кісти цієї ж карциноми (Б). Забарвлення: ІГХ метод, 

додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра. Зб.: А: ×200, Б: ×400. 

 

Так, у групі ЗЕПЯ позитивно забарвлені клітини епітеліального компоненту 

були розташовані переважно дифузно у всіх випадках, а у третині ТП 11 

спостережень (30,56 %) групи ПЕПЯ «Ki-67+»-клітини були взагалі відсутні або 

були виявлені окремі групи «+»-клітин. Цю особливість можна було пов`язати з 

підвищенням щільності розташування структур епітеліального компоненту, 

переважно серед залозистих патернів. На відміну від макро- та мікропапілярних 

структур, де підвищення щільності клітин епітеліального компоненту тільки в 

половині випадків призводило до збільшення рівня Кі-67. 
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Рисунок 4.14 – Муцинозна погранична пухлина яєчника, осередки 

проліферації клітин епітеліального компоненту. Відсутність фігур мітозів (А). 

Виражене інтрануклеарне забарвлення на Кі-67 (21 %) (Б). Забарвлення: А - 

гематоксиліном та еозином. Б - ІГХ метод, додаткове забарвлення гематоксиліном 

Майєра. Зб.: А і Б ×400. 
 

З іншого боку, за розглядом числових рядів значень рівнів експресії Кі-67 у 

кожній досліджуваній групі муцинозних ЕПЯ можна зазначити наочні різниці між 

ними (рис. 4.15). Першим, що звертало на себе увагу, був великий розкид 

отриманих значень у групі ПЕПЯ із екстремумами 4 % та 23 %, що «перекривав» 

невеликі інтервали у групах ДЕПЯ (від 2 % до 10 %) та ЗЕПЯ (від 21 % до 27 %). 

Проте, можна було зазначити, що рівень Кі-67 менше 4 % свідчив на 

користь діагнозу муцинозної ДЕПЯ, хоча вже рівень Кі-67 від 4 % до 10 % 

виключав тільки групу ЗЕПЯ.  

Особливого наголосу потребував факт можливості визначення у групі 

ПЕПЯ викидів із більшим рівнем Кі-67, ніж у групі ЗЕПЯ, навіть враховуючи 

викид у 32 %, що становив більше півтора інтерквартального інтервалу групи 

ЗЕПЯ. Отже, всі випадки розкиду відсотків «Кі-67+» клітин серед групи ЗЕПЯ 
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співпадали із результатами групи ПЕПЯ. 

 
Рисунок 4.15 – Розподіл рівнів експресії Кі-67 у спостереженнях груп 

муцинозних ЕПЯ,  % на 10 п/зор 

 

В якості висновку можна підкреслити, що експресія маркеру Кі-67 була 

статистично аргументована до використання в якості «критерію злоякісності» для 

групи муцинозних ЕПЯ (всі р<0,05). А саме, рівень даного маркеру <4 % 

відповідав групі ДЕПЯ; інтервал 21 %-27 % був характерним переважно для 

групи ЗЕПЯ, але, одночасно, рівень вище 20 % не виключав можливості 

відношення зразку до муцинозних ПЕПЯ. 

Наступним кроком була оцінка та аналіз характеру експресії маркерів 

різного гістогенезу СК7, СК20 та віментину. Критерії оцінювання для всіх груп 

відповідали таким у групі серозних ЕПЯ.  

Позитивна реакція із маркером СК7 була знайдена в 1 (16,67 %) 

спостереженні групи ЗЕПЯ, проте відсоток позитивних клітин не перевищував 

позначки 10 %, що розцінювалось як «СК7-»-статус. Серед груп ДЕПЯ та ПЕПЯ в 

нашому дослідженні не було описано жодного випадку із «-» реакцією із СК7 
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(навіть в одиничних клітинах). Отже головною особливістю всієї групи 

муцинозних ЕПЯ можна було вважати «СК7-»- статус. 

З іншого боку ситуація із експресією СК20 носила протилежний характер, 

де головною рисою цієї групи новоутворень був саме «СК20+» статус (табл. 4.8).  

Крім цього до особливостей групи муцинозних ЕПЯ можна було віднести 

відсутність різниці муж групами ДЕПЯ та ПЕПЯ за рівнем злоякісності в 

залежності від відсотка «СК20+»-клітин. Так, для спостережень цих груп 

виражене мембранне забарвлення більшості клітин епітеліального компоненту 

(>50%) було переважаючим типом експресії СК20, та становило близько 80 % (в 

обох групах). 

Напроти, «СК20+» в «ч/клітин»-статус був характерним для 2 із 10 

новоутворень у групах ДЕПЯ та ПЕПЯ, тому що такий статус зустрічався в них у 

близько 20 % спостережень. 

 

Таблиця 4.8 - Розподіл муцинозних епітеліальних пухлин яєчників різного 

злоякісного потенціалу в залежності від характеру експресії CK20, n,  %  

Групи муцинозних ЕПЯ 
за ступенем злоякісності  

Експресія СК20 

«+» «+ в ч/клітин» 

ДЕПЯ (n=11) 9 (81,82 %) 2 (18,18 %) 

ПЕПЯ (n=36) 29 (80,56 %) 7 (19,44 %) 

ЗЕПЯ (n=6) 4 (66,67 %) 2 (33,33 %) 

Всього (n=53) 42 (79,25 %) 11 (20,75 %) 

р* p=0,720 

Примітка.* Статистичну вірогідність оцінено за критерієм χ2 Пірсона 

 

Різниця була встановлена тільки для групи ЗЕПЯ, де відсоткова частка 

«СК20+» зменшувалась порівняно із групами ДЕПЯ та ПЕПЯ, а відсоткова частка 

«СК20+ в ч/клітин» спостережень, навпаки, збільшувалась. Тобто, можна 

зазначити тенденцію до зниження кількості «СК20+» клітин із набуттям 

вираженого ступеня злоякісності.  
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Проте, зазначені розбіжності між групами муцинозних ЕПЯ за критерієм 

характеру експресії СК20 не були підтверджені статистично (р=0,720). 

Стосовно маркеру мезенхімального гістогенезу віментину, то експресія 

співпадала із тією, що була описана для маркеру СК7. Так, в жодному 

спостереженні з груп муцинозних ДЕПЯ та ПЕПЯ не було визначено не тільки 

«віментин+»-статусу, а і поодиноких «віментин+» клітин. Тільки в 1 (16,67 %) 

випадку групі ЗЕПЯ була помічена «віментин+»-реакція із даним маркером. 

Таким чином, діагностичне значення для маркерів гістогенезу СК7, СК20 та 

віментину обґрунтовувалось наступним. По-перше, «СК7-»-, «віментин-»- та 

«СК20+»-статуси були характерними для всіх муцинозних ДЕПЯ, ПЕПЯ та 

переважної більшості ЗЕПЯ. Хоча характер експресії СК20 статистично вірогідно 

не відрізнявся між досліджуваними групами муцинозних ЕПЯ (р>0,05). По-друге, 

поодинокі «СК7+»- та/чи «віментин+»-клітини свідчили на користь групи ЗЕПЯ. 

Стосовно експресії маркерів рецепторів до стероїдних гормонів, то в цьому 

досліджені не було виявлено жодного випадку із інтрануклеарним забарвленням у 

кожній групі муцинозних ЕПЯ за рівнем злоякісності.  

Узагальнюючи все вищенаведене, можна зазначити, що статистично 

вірогідним критерієм злоякісності для групи муцинозних ЕПЯ був лише Кі-67 (всі 

р<0,05), хоча експресія СК20 та відсутність такої для ER, PGR була особливістю 

всіх муцинозних ЕПЯ, а наявність поодиноких «СК7-позитивних»- та/чи 

«віментин+»-клітин було характерним лише для незначного відсотка групи ЗЕПЯ. 

 

4.3 Діагностичне значення характеру експресії р53, Кі-67, СК7, СК20, 

віментину, ER, PGR в ендометриоїдних доброякісних, пограничних та 

злоякісних пухлинах яєчників 

 

У групі ендометриоїдних ЕПЯ нашого дослідження не було встановлено 

жодного випадку із «р53+»-статусом, до того ж переважав тип реакції із повною 

відсутністю забарвлення клітин епітеліального компоненту, особливо у групі 
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ЗЕПЯ. Тоді як у групі ДЕПЯ та ПЕПЯ зустрічались 1 та 2 спостереження (16,67 % 

та 33,33 %)відповідно із скупченням поодиноких клітин з інтрануклеарним 

забарвленням (рис. 4.16).  

Згідно до наведеного алгоритму, наступними були представлені результати, 

отримані під час аналізу рівня експресії маркеру проліферативної активності Кі-

67 серед груп ендометриоїдних ЕПЯ (табл. 4.9). 

 

В цих випадках спостерігалась вже зазначена вище тенденція до схильності 

клітин із ознаками більшого ступеня анаплазії мати «р53+»статус.Отже, ми 

можемо зазначити діагностичне значення «р53-»-статусу для ендометриоїдних 

ЕПЯ, проте використання даного маркеру не було корисним підчас  визначення 

ступеня злоякісності новоутворень цієї групи. 

 
Рисунок 4.16 – Ендометриоїдна доброякісна пухлина яєчника. Осередок 

епітеліального компоненту із поліморфними, гіперхромними округлими ядрами 

(А). Інтрануклеарне забарвлення на р53 клітини зазначеного осередку (Б). 

Забарвлення: А - гематоксиліном та еозином, Б - ІГХ метод, додаткове 

забарвлення гематоксиліном Майєра. Зб.: А і Б ×400.  
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Таблиця 4.9 - Розподіл Ki-67-позитивних клітин серед ендометриоїдних 

пухлин яєчників різного злоякісного потенціалу,  % 

Групи ендометриоїдних ЕПЯ 
за ступенем  

злоякісності пухлин 

Ki-67-імунореактивні 
клітини,% 

Ме(QuarI;QuarIII) 

р* 

ДЕПЯ 6,00 (5,00; 7,75) 
p1=0,004 

p2=0,060 
ПЕПЯ 17,00 (14,75; 20,50) 

ЗЕПЯ 22,00 (20,50; 25,00) 

Примітка.* Статистичну вірогідність оцінено за критерієм Манна-Уітні із поправкою 

Бон-Фероні, де р1 для груп ДЕПЯ та ПЕПЯ; р2 – для груп ПЕПЯ та ЗЕПЯ. 

 

Із таблиці видно, що серед груп ендометриоїдних ЕПЯ виявилась цікава 

тенденція до збільшення Ме від груп ДЕПЯ до ЗЕПЯ через нерівномірність 

збільшення Ме: «відстань» між Ме груп ДЕПЯ та ПЕПЯ сягала 11 %, тоді як між 

ПЕПЯ та ЗЕПЯ – була в 2 рази меншою та становила 5 %. Така ж тенденція 

спостерігалась і між квартилями у цих групах. Тобто рівень проліферації у ЗЕПЯ 

не настільки вищий за такий у групі ПЕПЯ, порівняно із групами ДЕПЯ/ПЕПЯ, де 

суттєвість різниці за рівнем проліферації носила наочний характер. 

З іншого боку, аналіз розкиду значень експресії маркеру Кі-67 у групах 

ендометриоїдних ЕПЯ виявив такі тенденції (рис. 4.17). 

По-перше, розкид отриманих значень Кі-67 у групах порівняння для кожної 

з них характеризувався відносно невеликим поступово зростаючим (від групи 

ДЕПЯ до групи ЗЕПЯ) інтервалом: 5 %, 11 % та 13 % у групах ДЕПЯ, ПЕПЯ та 

ЗЕПЯ відповідно, що підтверджувало зазначену вище тенденцію до меншої 

різниці між групами ПЕПЯ та ЗЕПЯ, порівняно із різницею у групах 

ДЕПЯ/ПЕПЯ.  

Також цю тенденцію було підтверджено математично: статистично 

вірогідна різниця за експресією Кі-67 була визначена між групами ДЕПЯ та 

ПЕПЯ (р=0,004), тоді як для розбіжностей за експресією маркеру проліферативної 

активності між групами ПЕПЯ та ЗЕПЯ не було встановлено статистичної 

вірогідності (р=0,060). 



 

147 

 

 

Рисунок 4.17 – Розподіл рівнів експресії Кі-67 у спостереженнях груп 

ендометриоїдних ЕПЯ,  % на 10 п/зор 

 

Наступним вагомим спостереженням було, що рівень Кі-67, який підпадав 

під діапазон від 4 % до 10 %, був притаманний лише для групи ДЕПЯ, діапазон 

від 11 % до 17 % - групі ПЕПЯ (рис. 4.18), а Кі-67 із результатом більше 21 % - 

групі ЗЕПЯ. Тобто, маркер проліферативної активності у вказаних інтервалах став 

відносно «чітким критерієм злоякісності» для спостережень групи 

ендометриоїдних ЕПЯ.  

Головною діагностичною проблемою став діапазон від 17 % до 21 %, що 

відповідав одночасно двом групам ПЕПЯ та ЗЕПЯ, що відповідно знижувало 

діагностичне значення описуваного маркеру в цій ситуації через можливість 

визначення у групі ПЕПЯ такого ж рівня проліферативної активності, що і у групі 

ЗЕПЯ. 

Спираючись на всі вищеперераховані дані, діагностичне значення експресії 

маркеру Кі-67 в якості «критерію злоякісності» для групи ендометриоїдних ЕПЯ 

було статистично підтверджене тільки для ДД між групами ДЕПЯ та ПЕПЯ 
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(р<0,05), хоча була відмічена тенденція до підвищення рівня Кі-67 у групі ЗЕПЯ 

порівняно із ПЕПЯ та не встановлено жодного випадку у останній групі із 

значеннями Кі-67 вище 21 %, тоді як у групі ЗЕПЯ було описано 1 випадок із 

надзвичайно великим рівнем проліферативної активності – 64 % у 

низькодиференційованій ендометриоїдній ЕПЯ. 

 
Рисунок 4.18 – Експресія Кі-67 у ендометриоїдних пограничних пухлинах 

яєчників. Помірна проліферативна активністьклітин епітеліального компоненту 

(Ki-67 10 %) (А). Виражена проліферативна активністьклітин епітеліального 

компоненту (Ki-67 21 %) (Б). Забарвлення: ІГХ метод, додаткове забарвлення 

гематоксиліном Майєра. Зб.: ×400. 
 

Отже, враховуючи той факт, що всі спостереження групи ендометриоїдних 

ЕПЯ мали «СК7+»-статус (>10 % клітин епітеліального компоненту), було 

проаналізовано можливі розбіжності між групами порівняння за характером 

експресії даного маркеру: кількість позитивних клітин менше 50 % чи більше, та 

представлено результати у таблиці 4.10. 

Головною особливістю групи ендометриоїдних ЕПЯ було забарвлення 

більше 50 % клітин епітеліального компоненту досліджуваних спостережень: 
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такий тип реакції спостерігався у 75,00 % випадків даної групи (n=15).Так, серед 

груп ендометриоїдних ЕПЯ за ступенем злоякісності найбільшу відсоткову частку 

такий тип забарвлення отримав у групі ДЕПЯ, де в жодному спостереженні не 

було описано менше половини «СК7+»-клітин. 

 

Таблиця 4.10 - Розподіл ендометриоїдних епітеліальних пухлин яєчників 

різного злоякісного потенціалу в залежності від характеру експресії CK7, n,  %  

Групи ендометриоїдних ЕПЯ 
за ступенем злоякісності  

Експресія СК7,n,  % 

«+» «+ в ч/клітин» 

ДЕПЯ (n=6) 6 (100 %) - 

ПЕПЯ (n=6) 4 (66,67 %) 2 (33,33 %) 

ЗЕПЯ (n=8) 5 (62,50 %) 3 (37,50 %) 

Всього (n=20) 15 (75,00 %) 5 (25,00 %) 

р* p=0,236 

Примітка. * Статистичну вірогідність оцінено за критерієм χ 2Пірсона 

 

Надалі ми спостерігали тенденцію до зниження кількості імунореактивних 

клітин від груп ДЕПЯ до ЗЕПЯ, що підтверджено оборотнимхарактеромм 

збільшення відсоткової частки спостережень із «СК7+ в ч/клітин»-статусом у 

групах порівняння ендометриоїдних ЕПЯ від групи ДЕПЯ до ЗЕПЯ. Хоча 

зазначені тенденції і мали місце, різниця між відсотковими частками випадків із 

«СК7+»- та «СК7+ в ч/клітин»-статусами між групами ДЕПЯ та ПЕПЯ була 

близько 30 %, тоді як між групами ПЕПЯ та ЗЕПЯ ця різниця становила 5 %. 

Саме через це статистична вірогідність розбіжностей у зазначених групах 

порівняння не була встановлена (p=0,236). 

Експресія маркеру СК20 не спостерігалась в жодному випадку групи 

ендометриоїдних ЕПЯ, тому характерним імунофенотипом для цієї групи 

спостережень був «СК7+/СК20-»-статус (рис. 4.19).  

Таким чином, діагностичне значення було аргументовано зазначеними 

тенденціями для «СК7+»-статусу, що схиляв чашу ваг на сторону 
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ендометриоїдної ДЕПЯ та не виключав ПЕПЯ чи ЗЕПЯ, та для «СК7+ в 

ч/клітин»-статусу, що свідчив накористь більш анапластичних пухлин групи 

ПЕПЯ та ЗЕПЯ та виключав діагноз ендометриоїдної ДЕПЯ.  

 
Рисунок 4.19 – Ендометриоїдна карцинома яєчника. «СК7+»-статус 

переважно залозистої будови (А). «СК20-» - статус переважно залозисто-солідної 

будови (Б).Забарвлення: ІГХ метод, додаткове забарвлення гематоксиліном 

Майєра. Зб.: ×400. 

 

Результати аналізу експресії віментину у досліджуваних групах 

ендометриоїдних ЕПЯ представлено у таблиці 4.11.  

На відміну від експресії СК7 позитивні реакції із маркером мезенхімального 

гістогенезу були отримані у меншій частині досліджуваних випадків зазначеної 

групи (45,00 %, n=9). 

«Віментин-»-статус спостерігався серед всіх груп порівняння, проте 

відсоткова частка таких спостережень поступово зростала від групи ДЕПЯ 

(33,33 %, n=2)до групи ПЕПЯ (50,00 %, n=3) та до групи ЗЕПЯ (75,00 %, n=6). З 

іншого боку, була помічена тенденція до зменшення відсотку спостережень із 

«віментин+ в ч/клітин»-статусом по мірі набуття новоутворення вищого ступеня 
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злоякісності, тобто від групи ДЕПЯ (50,00 %, n=3) до групи ПЕПЯ (33,33 %, n=2) 

та до групи ЗЕПЯ (12,50 %, n=1).  

Щодо реакції типу «+», то вона мала найменшу розповсюдженість серед 

всіх груп ендометриоїдних ЕПЯ та спостерігалась зазвичай у близько 15 % 

спостережень кожної з досліджуваних груп (рис. 4.20).  

 

Таблиця 4.11 - Розподіл ендометриоїдних пухлин яєчників різного 

злоякісного потенціалу в залежності від характеру експресії віментину, n,  %  

Групи ендометриоїдних ЕПЯ 
за ступенем злоякісності 

Експресія віментину, n,  % 

«+» «+» в ч/клітин «-» 

ДЕПЯ (n=6) 1 (16,67 %) 3 (50,00 %) 2 (33,33 %) 

ПЕПЯ (n=6) 1 (16,67 %) 2 (33,33 %) 3 (50,00 %) 

ЗЕПЯ (n=8) 1 (12,50 %) 1 (12,50 %) 6 (75,00 %) 

Всього (n=20) 3 (15,00 %) 6 (30,00 %) 11 (55,00 %) 

р* p=0,590 

Примітка. * Статистичну вірогідність оцінено за критерієм χ2 Пірсона 

 

Таким чином, діагностичне значення «віментин+»-статусу (забарвлення 

>10 % клітин епітеліального компоненту) було аргументоване можливістю 

засвідчити ендометриоїдну ДЕПЯ та не свідчити на користь (проте і не 

виключати) ендометриоїдної карциноми ЗЕПЯ. Нажаль, зазначені тенденції не 

отримали статистичного підтвердження (р=0,590). 

Узагальнюючи результати аналізу експресії маркерів гістогенезу, можна 

зазначити, що на користь діагнозу ендометриоїдної ДЕПЯ свідчили «СК7+» та 

«віментин+ в ч/клітин», ендоментриоїдної ПЕПЯ: «СК7+ в ч/клітин» та 

«віментин+ в ч/клітин», тоді як найбільш розповсюдженими типами реакцій у 

групі ендометриоїдних ЗЕПЯ були «СК7+ в ч/клітин» та «віментин-».  
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Рисунок 4.20 – Ендометриоїдна погранична пухлина яєчника (А). Віментин-

імунореактивні клітини епітеліального компоненту (більше 50 %) та клітин 

строми (Б). Забарвлення: А - гематоксиліном та еозином, Б - ІГХ метод, додаткове 

забарвлення гематоксиліном Майєра. Зб.: А і Б ×400. 

 

Наступним кроком був аналіз експресії маркерів, що визначають рецептори 

до стероїдних гормонів ER та PGR. В якості критеріїв оцінювання були 

використані ті ж, що і для групи серозних ЕПЯ: «-» - відсутня ядерна реакція, «+» 

- інтрануклеарна реакція із H-score від 1 до 100, «++» - ядерне забарвлення із H-

score від 101 до 199. Зазначені нижче у таблиці 4.12 отримані результати аналізу 

експресії ER у групах порівняння ендометриоїдних ЕПЯ вказують на абсолютну 

перевагу «ER-позитивної» реакції в кожній з них (рис. 4.21), тобто наявності 

ядерного фарбування у клітинах епітеліального компоненту, що спостерігалось у 

95,00 % спостережень групи ендометриоїдних ЕПЯ (n=19). 

Відсутнє забарвлення на ER було описано лише в 1 випадку групи ЗЕПЯ 

(12,50 %, n=1). 

Це вказувало на схильність до втрати ER- рецепторів із набуттям 

анапластичних властивостей.Також на користь цієї тенденції свідчило зменшення 
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відсоткової частки спостережень із «ER++»- та збільшення із «ER+»-статусом від 

групи ПЕПЯ (по 50,00 %, n=3 відповідно) до групи ЗЕПЯ (62,50 %, n=5 та 

25,00 %, n=2 відповідно). 

 

Таблиця 4.12 - Розподіл ендометриоїдних пухлин яєчників різного 

злоякісного потенціалу в залежності від характеру експресії ER, n,  %  

Групи ендометриоїдних ЕПЯ 
за ступенем злоякісності  

ER– статус n,  % 

«-» «+» «++» 

ДЕПЯ (n=6) - 5 (83,33 %) 1(16,67 %) 

ПЕПЯ (n=6) - 3 (50,00 %) 3 (50,00 %) 

ЗЕПЯ (n=8) 1 (12,50 %) 5 (62,50 %) 2 (25,00 %) 

Всього (n=20) 1 (5,00 %) 13 (65,00 %) 6 (30,00 %) 

р* p=0,518 

Примітка.* Статистичну вірогідність оцінено за критерієм χ2 Пірсона 

 

 
Рисунок 4.21 – Експресія ЕRу клітинах епітеліального компоненту 

ендометриоїдних пограничних пухлин яєчників. Виражена («++») інтрануклеарна 
реакція, H-score=189 (А). Помірно виражене(«+») ядернезабарвлення, H-score=98 

(Б). Забарвлення: А і Б - ІГХ метод, додаткове забарвлення гематоксиліном 
Майєра. Зб.: А і Б ×400. 



 

154 

 

Проте, цікавим залишається той факт, що розбіжності у відсоткових частках 

спостережень із різною реакцією на ER між групами ДЕПЯ та ПЕПЯ мали 

протилежний характер: кількість спостережень із «+»-реакцією зменшилась із 

набуттям пухлиною злоякісних властивостей (від 83,33 %, n=5 у групі ДЕПЯ до 

50,00 %, n=3 у групі ПЕПЯ), а кількість «ER++»-спостережень, навпаки, 

збільшилась із зниження ступеня диференціювання від групи ДЕПЯ (16,67 %, 

n=1) до групи ПЕПЯ (50,00 %, n=3). Не зважаючи на факт наявності розбіжностей 

між групами порівняння, їх статистична вірогідність не була доведена (p=0,518). 

Розподіл випадків у групах ендометриоїдних ЕПЯ за потенціалом 

злоякісності за експресією PGR, що зазначений у таблиці 4.13, визначив 

переважно схожі із забарвленням на ER тенденції, а також деякі відмінності. 

 

Таблиця 4.13 - Розподіл ендометриоїдних пухлин яєчників різного 

злоякісного потенціалу в залежності від характеру експресії PGR, n,  %  

Групи ендометриоїдних ЕПЯ 
за ступенем злоякісності  

PGR – статус, n,  % 

«-» «+» «++» 

ДЕПЯ (n=6) - 5 (83,33 %) 1 (16,67 %) 

ПЕПЯ (n=6) - 4 (66,67 %) 2 (33,33 %) 

ЗЕПЯ (n=8) 2 (25,00 %) 6 (75,00 %) - 

Всього (n=20) 2 (10,00 %) 15 (75,00 %) 3 (15,00 %) 

р* p=0,226 

Примітка.* Статистичну вірогідність оцінено за критерієм χ2 Пірсона 

 

По-перше, також переважна кількість новоутворень групи мала «PGR+»-

клітини: 90,00 % (n=18), що лише на 5 % менше ніж кількість ендометриоїдних 

ЕПЯ із «ER-позитивним»-статусом. По-друге, також визначене збільшення 

відсоткової частки спостережень із «PGR++»-статусомта, навпаки, її зменшення 

відсоткової частки спостережень із «PGR+»-статусом від групи ДЕПЯ до групи 

ПЕПЯ (16,67 % (n=1) та 33,33 % (n=2); 83,33 % (n=5) та 66,67 % (n=4) відповідно) 

(рис. 4.22). 

Головною відмінністю від розподілу випадків за експресією ER можна було 
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вважати відсутність «PGR++» серед спостережень групи ендометриоїдних ЗЕПЯ, 

та за рахунок чого збільшення відсоткових часток «PGR-»- та «PGR+»-статусу. 

Отже, відсутність реакції із PGR та слабке забарвлення на цей маркер 

зустрічались частіше у групі ЗЕПЯ, порівняно із розподілом випадків цієї групи за 

експресією ЕR. 

 
Рисунок 4.22 – Експресія PGR у клітинах епітеліального компоненту 

ендометриоїдних пограничних пухлинах яєчників. Слабка інтрануклеарна 

реакція, H-score=43 (А). Помірно виражена інтрануклеарна реакція, H-score=112 

(Б). Забарвлення: А і Б - ІГХ метод, додаткове забарвлення гематоксиліном 

Майєра. Зб.: А ×400 і Б ×200. 

 

Таким чином, в якості основних особливостей ендометриоїдних ЕПЯ за 

експресією ER та РGR можна вказати наступні тенденції: по-перше, зазвичай 

забарвлення на ER мало більш виражений характер, ніж на РGR, по-друге, 

збільшення кількості випадків із «+»-статусом у групі ПЕПЯ та зменшення 

кількості спостережень із позитивними на досліджувані маркери клітинами у 

групі ЗЕПЯ. 

Хоча зазначені тенденції не отримали статистичного підтвердження (всі 
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р>0,05), «ЕR+»- та «PGR+»-статус частіше свідчили на користь ДЕПЯ, а «++»-

статус за цими маркерами – на користь ПЕПЯ, тоді як «-»-реакція виключала 

обидві ці групи. 

Узагальнюючи все вищенаведене, можна зазначити, що статистично 

вірогідним критерієм злоякісності між групами ендометриоїдних ДЕПЯ та ПЕПЯ 

був лише Кі-67 (р<0,05), хоча також спостерігалось збільшення рівня Кі-67 від 

групи ПЕПЯ до групи ЗЕПЯ. Також до особливостей можна віднести експресію 

СК7, ER, PGR та відсутність такої для маркеру CK20, наявність «СК7+ в 

ч/клітин»-статусу тільки у групах ПЕПЯ та ЗЕПЯ, а також можливість визначення 

«ER-»-та/чи PGR»-статусу лише у групі ЗЕПЯ. 

 

4.4 Діагностичне значення характеру експресії р53, Кі-67, СК7, СК20, 

віментину, ER, PGR в епітеліальних пухлинах яєчників інших гістологічних 

варіантів 

 

Серед інших гістологічних варіантів ЕПЯ було проведено аналіз, в першу 

чергу, рівнів експресію маркерів р53 та Кі-67. 

Отже, експресію Ki-67 було виявлено в кожному досліджуваному випадку 

«інших» гістологічних варіантів, але її рівень був різним і коливання 

інтрануклеарного фарбування клітин епітелію фіксували в діапазоні від 2 % до 

78 %. Рівень експресії Кі-67 зростав від ДЕПЯ/ПЕПЯ до ЗЕПЯ у всіх групах 

«інших»  гістологічних варіантів ЕПЯ (рис. 4.23). 
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Рисунок 4.23 - Розподіл рівня експресії Кі-67 серед «інших» гістологічних 

варіантів епітеліальних пухлин яєчників в залежності від потенціалу злоякісності, 

Ме,  % 

 

Як видно з діаграми, для всіх випадків ДЕПЯ (доброякісні пухлини 

Бреннера n=5) був характерним рівень експресії Ki-67 до 10 % (рис. 4.24). 

Досліджуваний показник даної групи становив від 1 до 4 % та Me значень Кі-67 із 

1-м та 3-м квартилем відповідно 2,00 % (1,00 %; 3,00 %), що відповідало 

найменшим показникам, отриманих значень проліферативної активності 

епітеліального компоненту серед ДЕПЯ. Тоді як в одному випадку злоякісної 

пухлини Бреннера цей показник було виявлено на рівні 14 %, що співпадало з 

показниками ПЕПЯ. 

Для пограничних пухлин (по два випадки світлоклітинних і серозно-

муцинозних пухлин) були характерними подібні значення, але з незначними 

коливаннями рівнів Кі-67, де значення для серозно-муцинозних ПЕПЯ були 

вищими за показники світлоклітинного варіанту. Me значень Кі-67 із 1-м та 3-м 

квартилем відповідно серед світлоклітинних становила 18,50 % (17,25 %; 

19,75 %); а в серозно-муцинозному варіанті – 20,50 % (19,25 %; 21,75 %).  
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Рисунок 4.24 – Доброякісна пухлина Бреннера яєчника. Відсутні фігури 

мітозів (А). Поодинокі пухлинні клітини демонструють Кі-67-імунореактивність 

(3 %) (Б). Забарвлення: А - гематоксиліном та еозином, Б - ІГХ метод, додаткове 

забарвлення гематоксиліном Майєра. Зб.: А і Б ×400. 

 

Серед карцином розкид рівнів експресії Ki-67 у кожному випадку складав 

від 14 % до 78 %; Me значень Кі-67 із 1-м та 3-м квартилем відповідно становила: 

для світлоклітинних карцином – 27,00 % (23,00 %; 32,00 %); а для серозно-

муцинозних карцином та НК – 31,00 % (30,00 %; 36,00 %) та 73,00 % (70,50 %; 

75,50 %) відповідно. Також було помічено, що підвищення щільності 

гістологічних структур серед групи серозно-муцинозних і світлоклітинних ЗЕПЯ 

не завжди, а тільки в половині випадків призводило до збільшення рівня Кі-67, на 

відміну від НК. 

Всі доброякісні, пограничні та злоякісні ЕПЯ за рівнем експресії p53 були 

віднесені до групи пухлин з «p53-»-статусом. Таким чином, для груп ЗЕПЯ 

«інших» гістологічних варіантів характерним було високий рівень Кі-67 та 

відсутня реакція із р53 (рис. 4.25).  
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Рисунок 4. 25 – Серозно-муцинозна карцинома яєчника. Виражена 

позитивна реакція з Кі-67 (36 %) в клітинах епітелію залозистих структур 

карциноми (А) та відсутня реакція з р53 в атипових клітинах із наявними 

мітозами (зазначено стрілкою). Забарвлення:ІГХ метод, додаткове забарвлення 

гематоксиліном Майєра.Зб.: А і Б ×400. 

 

Оцінюючи експресію цитокератинів СК7 та СК20 було визначено 

переважно мембранне забарвлення клітин епітеліального компоненту. 

Інтенсивність реакцій змінювалась в залежност івід ступеня диференціювання 

пухлин у групах: доброякісні та пограничні мали зазвичай виражене чи помірне 

фарбування клітин, тоді як спостереження групи злоякісних ЕПЯ (та особливо 

НК) – помірне чи слабке фарбування. Визначалося дифузне чи/або осередкове 

розташування реактивних клітин епітеліального компоненту. 

Так, для переважної кількості випадків «інших» гістологічних варіантів 

ЕПЯ була характерна інтенсивна експресія з СК7. До групи пухлин з «СК7+» 

статусом увійшло 100 % пухлин Бреннера (n=6) (рис.4.26) та світлоклітинних 

пухлин (n=7).  
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Рисунок 4.26 – «Гнізда» СК7-імуногістохімічно реактивних клітин 

епітеліального компоненту, що розташовані поміж різної товщини строми. 

Доброякісна пухлина Бреннера яєчника (А). Злоякісна пухлина Бреннера яєчника 

(Б). Забарвлення: ІГХ метод, додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра. Зб.: 

А і Б ×200. 

 

Зменшення кількості СК7-позитивних клітин спостерігалось у випадках 

серозно-муцинозних пухлин (100 %, n=5) та НК (50 %, n=1), через що зазначені 

спостереження отримали статус «СК7+ в ч/клітин»-статус.В одній НК експресія 

СК7 не була виявлена, цей випадок мав «СК7-»-статус. 

З іншого боку, експресія СК20 була виявлена тільки в клітинах 

епітеліального компоненту серозно-муцинозних пухлин (ПЕПЯ та ЗЕПЯ), проте 

кількість забарвлених клітин не перевищувала позначки 50 %, через це статус 

розцінювався як «+ в ч/клітин». 

Таким чином, важливу роль під час ДД відігравала саме коекспресія 

маркерів СК7 та СК20: імунофенотип «СК7+ / СК20-» був зазначений для 

світлоклітинних пухлин та пухлин Бреннера (рис.4.27). 
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Рисунок 4.27 – Доброякісна пухлина Бреннера яєчника, кістозна 

трансформація «гнізд» епітеліального компоненту. Відсутність експресії СК20 

(А). Виражена мембранна реакція із СК7 (Б). Забарвлення: А, Б - ІГХ метод, 

додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра. Зб.: А і Б ×400. 

 

Щодо варіанту експресії «СК20+ в ч/клітин / СК7+ ч/клітин», то цей варіант 

був характерним для всіх серозно-муцинозних ЕПЯ (двох випадків ПЕПЯ та 3 – 

ЗЕПЯ), а також для однієї НК. 

Аналіз експресії рецепторів до ER та PGR дозволив встановити, що 

більшість випадків (85 %, n=17) зазначених неоплазій були віднесенi до групи 

пухлин з негативним ER-рецепторним статусом, в той час як негативний PGR-

статус отримали всі досліджувані новоутворення груп «інших» гістологічних 

варіантів. Іншими словами, всі випадки серозно-муцинозних ЗЕПЯ, злоякісна 

пухлина Бреннера та чотири світлоклітинні ЗЕПЯ (80,00 %) мали негативний 

«ER» та «РGR»-рецепторний статус. Окремої уваги заслуговують особливості 

експресії ER у групах ЗЕПЯ «інших» гістологічних варіантів (рис. 4.28).  
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Рисунок 4.28 – Позитивна реакція рецепторів до ER. Виражена реакція в 

клітинах епітелію солідних структур недиференційованої карциноми яєчника, H-

score 84 (А) та слабка реакція в окремих клітинах епітеліального компоненту 

залоз світлоклітинної карциноми, H-score 21 (Б). Забарвлення:ІГХ метод, 

додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра. Зб.: А і Б х200. 

 

Так, в одному випадку (20 %) світлоклітинної ЗЕПЯ було виявлено 

фарбування ядер клітин покривного епітелію слабкої інтенсивності лише в 

окремих поодиноких залозистих структурах до 5 % ТП, Тоді як у більшості 

кістозно-залозистих структурах зазначеного варіанту пухлини, реакції були 

повністю відсутніми, що дозволило даний випадок визначити як ЗЕПЯ з «ЕR»-

статусом. В клітинах епітеліальних комплексів двох випадків НК були виявлені 

осередки (54 % ТП) позитивних реакцій із ER слабкої інтенсивності. 

Порівнюючи звищенаведеними особливостямиІФ серозних, муцинозних і 

ендометриоїдних пухлин, можна зазначити що «інші» гістологічні варіантів ЕПЯ 

мали варіанти експресії діагностичних маркерів, які були зумовлені типом 

покривного епітелію таступенем злоякісності. Пухлини Бреннера мали ІФ: СК7 
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«+»,СК20, р53, віментин «-». Середсвітлоклітинних пухлин переважали ІФ: - 

реакція із СК20 «+»,СК7 р53, віментин «-». Для НК (двох випадків) ІФ відповідав 

«+» - реакцію із СК7, віментин, «-» - реакцію із СК-20, р53. «СК7+ /СК20-», 

«СК7+ в ч/клітин / СК20+ в ч/клітин». Рівень Кі-67-позитивних клітин серед 

«інші» гістологічні варіантів ЕПЯ відповідавступеню злоякісності пухлини. 

Висновки 

Для групи серозних ЕПЯ характерна тенденція до збільшення рівня 

експресії Ki-67 з наростанням ступенязлоякісності, але були визначені однакові 

значення рівнів ІП як серед груп добро- та пограничних, так і серед пограничних і 

злоякіснихсерозних пухлин.Статистично підтверджено (всі парипорівнянь 

p<0,005).Всі групи серозних ЕПЯ мали характерні «p53 +» або «p53 -» статуси. 

Такдля груп серозних«p53 +»статусом ДЕПЯ / ПЕПЯ«+» реакція відмічалась у 

більше 10 % клітин ТП, тоді як повна відсутність реакцій. або ж забарвлення < 

10 % свідчило на користь серозних НДК. Дана тенденція мала статистичну 

достовірність (р=0,001).Фенотип серозних ДЕПЯ характеризувався комбінацією 

«СК7+ /СК20-» у всій групі, статистична достовірність (статистичну достовірність 

(р=0,013). Менш поширена комбінація «СК7+ в ч/клітин/СК20-» переважала в 

групі ПЕПЯ. Фенотип «СК7+ в ч/клітин/СК20+ ч/клітин» свідчив на користь 

ЗЕПЯ. Всі ДЕПЯ, ПЕПЯ та серозні ВДК мали віментин-негативний статус, тоді як 

«віментин+» характерний ттільки для групи серозних НДК. Вся група серозних 

ЕПЯ мала «ER+»та «PGR+»,зниження рівня рецепторів ERта PGR зустрічалось в 

серозних НДК (р=0,064; р=0,068 відповідно). 

З підвищенням ступеня злоякісності в групі муцинозих ЕПЯ ескпресія Ki-67 

зростала, особливо від групи ПЕПЯ до ЗЕПЯ,така закономірність мала 

статистичну достовірність (p=0,012). Муцинозні ДЕПЯ та ЗЕПЯ мали «p53-»-

статус, в групі ПЕПЯ зустрічались окремі «p53+» випадки (р=0,589).Фенотипу 

муцинозної ЕПЯ характерний зворотній варіант комбінації «СК7- / СК20+» для 

всіх груп. «СК7- / СК20+ ч/клітин» зустрічався в групі ЗЕПЯ. Статистично 

підтверджено (р=0,720). Група муцинозних ЕПЯ не мала рецепторів ERта PGR не 
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залежно від ступеня злоякісності пухлини. Також був характерний для всієї групи 

муцинозних ЕПЯ «віментин-» - статус.  

В групі ендометриоїдних ЕПЯ закономірність збільшення рівня експресії 

Ki-67 в групі ПЕПЯ порівняно з ДЕПЯ мала статистичне підтвердження 

(p=0,004), збільшення експресії Ki-67 в групі ЗЕПЯ над групою ПЕПЯ не мало 

статистичної достовірності (р=0,060).Експресія p53 зустрічалась в групі 

ендометриоїдних ПЕПЯ та відсутня в групі ЗЕПЯ.Варіації цитокератинового ряду 

для ендометриоїдних ЕПЯ були «СК7+ / СК20-» та «СК7+ в ч/клітин / СК20-». 

Для всієї групи ендометриоїдих ЕПЯ характерний фенотип статус 

«віментин-» та статус «віментин+ ч/клітин» зустрічався в ендоометриоїдних 

ЗЕПЯ. Дана тенденція не мала статистичної достовірності (p=0,590). Вся група 

ендометриоїдним ЕПЯ мала статус «ER+» та «PGR+» із статистичною 

достовірністю (p=0,518; p=0,226 відповідно). 

 

Матеріали з даного розділу висвітлені в публікаціях здобувача [2-5, 9, 11-

16]. 
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РОЗДІЛ 5 

ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН  

ЯЄЧНИКІВ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

 

Подібність гістологічної будови та схожість імуноморфологічних 

властивостей обумовлює проведення ДД між первинними ЕПЯ та первинними ПЯ 

неепітеліального походження (наприклад, похідних строми статевого тяжу,серед 

яких найчастіше діагностують саме ГрПЯ), а також, між карциномами 

метастатичного ґенез (в нашому дослідженні – метастази колоректального раку 

(МКР)).  

В цьому розділі надано опис гістологічних та ІГХ особливостей ГрПЯ, МКР 

в порівнянні із групою ЗЕПЯ всіх гістологічних варіантів.  

 

5.1 Гістологічні особливості гранульозоклітинних пухлин яєчників  

 

Перше, про що хотілося бсказати, це зазначити особливі клінічні дані щдо 

спостережень ГрПЯ в нашому дослідженні. Так, 10,61 % (n=7) випадків даної 

групи було діагностовано паралельно з верифікацією іншої патології, а саме: 2 

випадки – з РЯ (світлоклітинною та серозною карциномами), 3 випадки – з 

серозними ПЕПЯ, 2 випадки – з карциномою прямої кишки. 

До нашогодослідження увійшло65верифікованихвипадків ГрПЯта 

відповідно до класифікації ВООЗ, група ГрПЯ була поділена на дві 

підгрупи:ГрПЯ дорослого типу, що становили 59 випадків (90,77 %) із середнім 

віком пацієнток 51,61±10,86, що коливався від 30 до 76років, та ГрПЯ 

ювенільного типу, до якої увійшло 6 випадків (9,23 %). Середній вік пацієнток 

цієї групи становив 28,33±5,92 років із інтервалом від23 до 38 років. Таким 

чином, вік пацієнток із новоутворенням яєчників від 30 до 38 років ускладнював 

верифікацію діагнозу, тому що підпадав під обидві групи ГрПЯ. 
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Працюючи зі зразками даного досліду, були вивчені основні структурні 

гістологічні компоненти ТП, а саме папілярний компонент (мікро- та 

макропапіли), фоллікулярнийкомпонент (мікро- та макрофолікули), кістозні 

утворення, солідний та стромальний компоненти.  

Макропапіли та мікропапіли були зазначені лише у 4 випадках (6,78 %) 

групи ГрПЯ дорослого типу, через що ці дані не були залучені до статистичного 

аналізу. Площа даного паттернуу цих спостереженнях не перевищувала позначки 

7,00 % та 12,00 % ТП відповідно.Щодо групи ювенільних ГрПЯ, то в 1 

спостереженні (16,67 %) були описані мікропапіли у вигляді «проліферуючих» 

клітин пухлини, що займали 11,00 % ТП. 

Серед усіх вищезазначених гістологічних компонентів особливої уваги 

потребують мікро-, макрофолікули та кістозний компонент, тому що, уявляючи і 

розуміючи їх будову, можна окреслити для себе основні риси, притаманні даному 

виду пухлин. Фолікул – це невелика округла «порожнина», оточена шаром клітин 

типу гранульозного шару фолікулу яєчника із еозинофільним матеріалом у центрі 

(рис.5.1). 

При мікрофолікулярному типі гранульозні клітини формували тільця «Cаll-

Еxner» - клітини утворювали розетки навколо малих за розміром порожнин з 

еозинофільним секретом. Отже, різниця між мікро-, макрофолікулами та кістами 

полягала, переважно, у їх розмірі та кількості еозинофільного матеріалу, де 

найбільших значень ці показники сягали саме у кістах. 

Дуже цікавим спостереженням у досліджуваних випадках стала різниця між 

групами ГрПЯ за критерієм розповсюдженості цих трьох елементів гістологічної 

будови ТП. Якщо брати до уваги, що з усіх зразків групи ГрПЯ дорослого типу 

найчастіше зустрічались мікрофолікули (n=50, 84,75 %), далі за кількістю йшли 

кісти (n=26, 44,07 %), і тільки тоді - макрофолікулярний компонент (n=11, 

18,64 %), можна взяти на себе відповідальність, зазначивши, що для даної групи 

була характерна так звана «або все, або нічого» тенденція. Тоді як у групі ГрПЯ 
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ювенільного типу дані гістологічні компоненти зустрічались у всіх 

спостереженнях. 

 
Рисунок 5.1. – ГрПЯ, ювенільний тип. Формування фолікулоподібних та 

тяжистих структур (А). Поліморфні клітини із більш рясною цитоплазмою (Б). 

Забарвлення А, Б - гематоксиліном та еозином. Зб. А ×200, Б ×400. 
 

Аналізуючи дані розповсюдженості цих паттернів у площі ТП однієї 

пухлини (табл. 5.1), ми прийшли висновку, що макрофолікулярний компонент був 

ХК для групи ГрПЯ ювенільного типу із Me площі у 31,00 % ТП та розподілом за 

квартилями 25,00 % та 36,50 %. В той час, як для групи ГрПЯдорослого типу вона 

була вдвічі нижчою (14,50 % ТП) та була вирахувана не з загальної кількості 

зразків, а лише у вищезазначених 11-ти випадках, де даний компонент був 

виявлений. Тож, за умови визначення макрофолікулярного паттерну у групі ГрПЯ 

дорослого типу (що було описано приблизно у кожному п'ятому спостереженні 

даної групи), його площа не перевищувала чверті ТП (із максимальним крайнім 

значенням 27,00 %) (рис. 5.2). Тоді як спостереження групи ГрПЯ ювенільного 

типу мали значення у діапазоні від 25,00 % до 49,00 % ТП. Описана різниця між 
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групами отримала статистичне підтвердження, що засвідчилокорисність 

використання площі макрофолікулів під час ДД між цими групами (р<0,001). 

 

Таблиця 5.1 – Особливості гістологічної будови гранульозоклітинних 

пухлин яєчників. 

Гістологічні 
особливості, ТП  % 

(Ме(QuartI;OuartIII) 

Групи ГрПЯ 

за гістологічним варіантом 
р* 

ювенільний тип дорослий тип 

Макрофолікули 
31,00 

(27,00;36,50) 

14,50 

(11,75;18,00)** 
р<0,001 

Мікрофолікули 
25,50 

(20,50;30,50) 

20,00 

(15,00; 28,00) 
р=0,139 

Кістозний компонент 
21,00 

(16,50;26,25) 

9,50 

(7,00; 11,00)** 
р<0,001 

Примітка 1. * Статистичну вірогідність оцінено за критерієм Манна-Уітні; 
Примітка 2. ** Медіана та квартелі аналізовано у групі ГрПЯ дорослого типу серед 11 

випадків (18,64 %), де було зазначено макрофолікули, та серед 26 випадків (44,07 %), де були 
описані кістозні утворення. 

 

Щодо мікрофолікулярного компоненту, то тут ситуація носила 

неоднозначний характер. Значення Ме площ даного паттерну для груп 

ювенільного та дорослого типу ГрПЯ відрізнялись на 5 % та становили 25,50 % 

ТП та 20,00 % ТП відповідно (табл. 5.1). Також цікавим був факт, що мінімальні 

значення площі цього компоненту в даних групах відрізнялись в такому ж 

діапазоні. Також, не можна не наголосити на різниці між Ме макро- та 

мікрофолікулярних компонентів для обох груп, де виявилось, що вона також мала 

різницю в 5 % відсотків, але із тенденцією до збільшення у групі ГрПЯ дорослого 

типу та зворотною тенденцією - у групі ювенільного типу.  
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Рисунок 5.2 – Розподіл відсотків площ ТП, що їх займали макрофолікули, 

мікрофолікули та кістозний компонент у спостереженнях груп ГрПЯ. 

 

Беручи до уваги розбіг значень (рис. 5.2), привертав увагу факт значного 

інтервалу результату площі мікрофолікулярного компоненту у групі ГрПЯ 

дорослого типу через, як вже зазначалось, відсутність даного компоненту у 

деяких спостереженнях даної групи, що знайшло відображення у mіnзначенні 

площі у цій групі - 0 %. В той час, як мікрофолікулярний компонент був описаний 

в усіх зразках групи ГрПЯ ювенільного типу із помітно меншими коливаннями 

цифрових значень - від 19 % до 34 % ТП. 

Таким чином, отриманийрезультат виявив такі закономірності: 

розповсюдженість мікрофолікулів від 0 % до 19,00 % ТП свідчила на користь 

групи ГрПЯ дорослого типу, коли площа даного паттерну від 19,00 % до 32,00 % 

ТП підпадала під обидві групи, та лише поширеність мікрофолікулів більше 32 % 

ТП була характерною тільки для групи ГрПЯ ювенільного типу. Проте, не 

зважаючи на факт наочності розбіжностей результатів у групах, їх статистична 

вірогідність не була підтверджена (р=0,139). 
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Кістозний компонент в цілому був виявлений в кожному другому 

спостереженню групи ГрПЯ (n=32, 49,23 %), що зробило вагомий внесок у 

результати статистичного аналізу. Було отримано, що різниця між Ме для груп 

ГрПЯ ювенільного та дорослого типів становила близько 10 %, тобто наочно 

демонструвала різницю розповсюдженості даного компонента у цих групах 

новоутворень, та мала значення 21,00 % ТП та 9,50 % ТП відповідно (табл. 5.1). 

Крім цього, діапазон між min та max значеннями відрізнявся також не менш ніж 

на 10 % (для min значень) та аж на 15 % для max (рис. 5.2).  

Окрім цього, у групах ГрПЯ дорослого типу виявились більш чіткі 

діагностичні критерії за площею кіст. Так, площа кістозного компоненту >15 % 

ТП свідчила на користь групи ГрПЯ ювенільного типу, а <15 % ТП – дорослого 

типу.  

Також потрібно наголосити на тому, що даний компонент також був 

виявлений, як вже зазначалось вище, не в усіх зразках групи ГрПЯ дорослого 

типу через що мінімальне значення та Ме на діаграмі розподілу значень площ 

«тягнулись» до 0 %, тим самим знижуючи розбіг значень для вищевказаної групи. 

Тому, зазначена наочна різниця між групами ГрПЯ дорослого та ювенільного 

типу отримала статистичне підтвердження (р<0,001).  

Узагальнюючи отримані результати, ми прийшли до висновку, що гру- 

па ГрПЯ ювенільного типу в цілому відрізнялась від групи дорослого типу 

більшими показниками як зустрічальності, так і розповсюдженостіаналізованих 

гістологічних компонентів. Так, макрофолікулярний паттерн був ХК тільки для 

групи ГрПЯ ювенільного типу із найменшими значеннямиу групі ГрПЯ дорослого 

типу. Враховуючи, що для досліду було використано всього 65 зразків, 6 із яких 

відносились до групи ГрПЯ ювенільного типу (9,23 %) та 59 (90,77 %) до 

дорослого, що підтвердило, що загальна частота виникнення випадків ГрПЯ 

дорослого типу вища, а отжезазначені для цієї групи тенденції будуть частіше 

екстраполюватись не генеральну сукупність під час практичної діяльності. 
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Наступними паттернами, що підлягали аналізу були солідний та 

стромальний компоненти. Так, солідний компонентбув визначений в якості ХК 

для групи ГрПЯ дорослого типу, його Ме становила 34,00 % ТП із квартилями 

22,50 % ТП та 41,00 % ТП (табл. 5.2, рис. 5.3).  

 

Таблиця 5.2 – Особливості гістологічної будови гранульозоклітинних 

пухлин яєчників, тканина пухлини  % 

Гістологічні 
особливості, ТП  % 

(Ме(QuartI;OuartIII) 

Групи ГрПЯ 

за гістологічним варіантом 

р* 

ювенільний тип дорослий тип 

Солідний компонент 
28,50 

(26,50; 32,00) 

34,00 

(22,50; 41,00) 
р=0,750 

Стромальний 

компонент 

20,00 

(11,75;26,00) 

24,00 

(19,00; 30,50) 
р=0,146 

Примітка. * Статистичну вірогідність оцінено за критерієм Манна-Уітні. 

 

Проте ці результати не мали суттєвої різниці із групою ГрПЯ ювенільного 

типу, де даний компонент займав меншу площу - більше чверті загальної площі 

ТП (28,50 % ТП). 

Враховуючи розкид значень (рис. 5.4), приведений на діаграмі, ми 

з`ясували, що при значеннях розповсюдженості солідного компоненту в межах від 

25,00 % до 41,00 % ТП, спостереження підпадало під обидві досліджувані групи 

ГрПЯ. Але, у випадках, коли площа паттерну становила <25 % ТП, слід було 

думати про ГрПЯдорослого типу, як і при значеннях >41 % ТП. Тим самим 

наочно окреслилась різниця в розкиді значень розподілу вищевказаної 

гістологічної структурі:вонамала помітно вужчий інтервал у групі ГрПЯ 

ювенільного типу, ніж для дорослого. 
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Рисунок 5.3 – Гранульозоклітинна пухлина яєчника, дорослого типу, 

трабекулярний варіант будови. Комплекси клітин між фіброзним компонентом 
(А), переважно солідні структури (Б). Забарвлення: А, Б - гематоксиліном та 

еозином. Зб. А ×100, Б ×200. 

 
Рисунок 5.4 – Розподіл відсотків площ тканини пухлини, що їх займали 

солідний та стромальний компонент, та розподіл кількості мітотичних фігур на 10 
п/зор у спостереженнях серед гранульозоклітинних пухлин яєчника. 
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Узагальнюючи, можна було сказати, що солідний компонент зустрічався в 

усіх зразках групи ГрПЯ дорослого типу в розкиді від 11 % ТП до 59 % ТП, тоді 

як для групи ГрПЯ ювенільного типу було характерним більш високі значення 

площі ТП за умови більш ніж в 2 рази меншого інтервалу від 25 % до 41 % ТП. 

Таким чином, майже усі значення поширеності солідного компоненту у даній 

групі пухлин підпадали під групу ГрПЯ дорослого типу, через щовірогідність 

різниці значень між групами підтверджена не була (р=0,750). 

Стромальний компонент (рис 5.5) в цілому зустрічався в усіх групах, але 

ХК не став для жодної, хоча і майже досяг цього значення у групі ГрПЯ 

дорослого типу, де Ме становила 24,00 % ТП із квартилями 19,00%  %ТП і 

30,50 % ТП. Тоді як Ме групи ГрПЯ ювенільного типу була значно нижчою 

(13,00 % ТП, квартилі 11,25 %; 23,00 % ТП) (табл. 5.2).  

 
Рисунок 5.5– гранульозоклітинна пухлина яєчника, дорослого типу, 

дифузний тип росту. Комплекси клітин між вираженим фіброзним компонентом 

(А) та пухлинні клітини формують солідні структури (Б). Забарвлення: А, Б - 

гематоксиліном та еозином. Зб. А, Б ×100. 
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Незважаючи на помітну різницю у Ме (11 %), розкид значень виявився 

достатньо широким у обох групах ГрПЯ, і майже всі значення даного паттернуу 

площі пухлин можна було віднести до обох досліджуваних груп (рис 5.4). Лише 

невеликі відсоткові діапазони свідчили на користь ГрПЯ дорослого чи 

ювенільного типу, асаме площа ТП із інтервалом від 2-6 % зустрічалась лише у 

групі ГрПЯ дорослого тип та діапазон 36-37 % - у групі ювенільного типу. Тож 

спиратись на площу стромального компонентуне було корисним під час ДД між 

групами ГрПЯ, враховуючи майже тотожні розподіли даних,min та max значення 

площі даної гістологічної структури. Така «схожість» знайшла своє відображення 

у результатах статистичної обробки: р=0,146, р>0,05. 

До цитологічних особливостей гранульозоклітинних пухлин можна було 

віднести наступні. По-перше, клітини всіх новоутворень обох груп ГрПЯ були 

хаотично розташовані по відношенню одне до одного та до структур пухлини 

(наприклад, фолікулів). Для групи ГрПЯ дорослого типу були характерні 

мономорфні, «прозорі» із мізерною (чи відсутньою у третині клітин) 

цитоплазмою клітини. Їх ядра переважно були овальної форми, бліді. Здебільшого 

у третині випадків (31,2 %, n=20) виявлялися повздовжні канавки, через що ядра 

нагадували кавові зерна (рис.5.6).  

З іншого боку, клітини новоутворень ГрПЯ ювенільного типу були більш 

поліморфними, кутастої форми, частіше мали більш рясну цитоплазму (40 % ТП) 

та гіперхромні ядра. На відміну від дорослого типу, ядра не мали ні інвагінацій, ні 

канавок.  

Аналіз мітотичної активності дозволив визначити наступні особливості 

досліджуваних груп, що представлені у таблиці 5.3. Цікавим був факт,що у 

близько половині спостережень групиГрПЯ дорослого типу (45,45 % 

спостережень, n=30) були виявлені окремі поля, де кількість мітозів сягала 1-2 на 

10 п/зр, які чергувалися з полями ТП із відсутніми мітотичними фігурами. У 

близько шостій частині випадків даної групи (n=8, 13,56 %) мітози взагалі не були 

виявлені. Отже, для групи ГрПЯ був характерним низький мітотичний індекс, що 



 

175 

 

підтверджено данимиу таблиці 5.3, який міг розцінюватись в якості 

морфологічної особливості даної групи. 

 
Рисунок 5.6 – гранульозоклітинна пухлина яєчника дорослого типу. 

Клітини з мізерною цитоплазмою, ядра із повздовжніми перетинками, що 

нагадують «кавові зерна». Забарвлення - гематоксиліном та еозином. Зб. ×1000. 

 

Таблиця 5.3 - Аналіз мітотичної активності гранульозоклітинних пухлин 

яєчників, на 10п/зор 

Групи ГрПЯ 

за гістологічним варіантом 

Кількість мітозів,  % 

Ме (QuarI;QuarIII) 
р* 

ювенільний тип 4 (3,25; 7,00) 
р=0,0035 

дорослий тип 2 (1,00; 3,00) 

Примітка. * Статистичну вірогідність оціненоза критерієм Манна-Уітні. 
 

З іншого боку, для всіх спостережень групиГрПЯ ювенільного типу, в 

порівнянні з групою дорослого, було визначено підвищення мітотичної 

активності із максимальним значенням 10 мітозів на 10 п/зор (рис. 5.4). Ме між 

групами ГрПЯ ювенильного та дорослого типів відрізнялась в 2 рази, становлячи 
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при цьому 2 і 4 відповідно. До того ж, верхній та нижній квартилі числових рядів 

кількості мітозів у групах також відрізнялись майже в 2 рази. Завдяки такій 

наочності розбіжностей між даними групами, вірогідність різниці між ними 

отримала статистичне підтвердження (р=0,0035). 

Отже, в цілому тенденція до розподілу мітозів в досліджуваних групах мала 

наступний вигляд: мітотична активність в загальній групі ГрПЯ була досить 

невеликою (рис. 5.7А), не перевищуючи 10 фігур мітозу на 10 п/зор 

(максимального значення групи ГрПЯ ювенільного типу). 

 
Рисунок 5.7 – гранульозоклітинна пухлина яєчника дорослого типу. 

Переважно солідний компонет, фігури мітозу відсутні (А). Експресія Ki-67 в 

поодиноких ядрах пухлинних клітин (6 %) (Б). Забарвлення А- гематоксиліном та 

еозином, Б - ІГХ метод, додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра.Зб. А, Б 

×400. 

 

Але, порівнюючи групи ГрПЯ дорослого та ювенільного типів, для першої 

була характерна нижча мітотична активність, ніж у другій та, відповідно, 

загальній групі ГрПЯ. Таким чином, кількість мітозів до 2 на 10 п/зор свідчила на 
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користь групи ГрПЯ дорослого типу, від 2 до 5 підпадала під обидві групи, але 

була більш характерною для групи ГрПЯ ювенільного типу, тоді як >5 мітозів на 

10 п/зор зустрічалось лише у групі ГрПЯ ювенільного типу. 

 

5.2 Діагностичне значення характеру експресії Кі-67, калретиніну,  WT-

1, S100, віментину,EMA,PanCK,ER, PGR в гранульозоклітинних пухлинах 

яєчника 

 

Розподіл значень маркеру Кі-67 серед новоутворень даних груп (табл. 5.4) 

мав схожу тенденцію, що спостерігалась під час розподілу випадків груп ГрПЯ за 

критерієм мітотичної активності. Так, експресія маркеру у групі ГрПЯ дорослого 

типу була нижче (рис. 5.7 Б) від такої у групі ювенильного типу із значенням Ме в 

два рази меншим у першій групі порівняно із другою: 9,00 % та 18,00 % 

відповідно. 

 

Таблиця 5.4 – Аналіз експресії Кі-67 у групах гранульозоклітинних пухлин 

яєчників 

Групи ГрПЯ 

за гістологічним 
варіантом 

Ki-67-імунореактивні 
клітини,  % 

Ме (QuarI;QuarIII) 

р* 

ГрПЯ (ювенільний тип) 18,00 (15,50; 20,50) 
р=0,004 

ГрПЯ(дорослий тип) 9,00 (6,00; 13,00) 

Примітка. * Статистичну вірогідність оцінено за критерієм Манна-Уітні. 
 

Спираючись на розподіл даних (рис. 5.8), виявилось, що рівень експресії Кі-

67 <10 % свідчив про приналежність пухлини до групи ГрПЯ дорослого типу, бо 

такий рівень був описаний лише у цій групі. Тоді як інтервал від 11 % до 21 %, де 

відбулось «перекриття значень» між досліджуваними групами, дозволяв віднести 

пухлину до обох вищевказаних груп (рис. 5.9 А). Окрім цього, незважаючи на 

достатньо низький рівень експресії маркеру, серед обох груп порівняння були 

виявлені викиди із числового ряду, що мали високі показники експресії Кі-67 
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(35,00% для ГрПЯ ювенільного типу, 28,00% і 36,00% для ГрПЯ дорослого (рис. 

5.9Б)).  

 

Рисунок 5.8 – Розподіл рівнів експресії маркеру Кі-67 серед груп 
гранульозоклітинних пухлин яєчника ювенільного та дорослого типу. 

 

 
Рисунок 5.9 – Експресія Ki-67. гранульозоклітинні пухлини яєчника 

ювенільного типу: 12 % (А) та дорослого типу: 28 % (Б). Забарвлення А, Б - ІГХ 
метод, додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра. Зб. А, Б ×200. 
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Та цікаво те, що більша їх кількість і вищі значення були характерні для 

групи ГрПЯ дорослого типу, в той час як Ме рівня експресії Кі-67 у цій групі була 

нижчою, ніж у групі ГрПЯ ювенільного типу, що вже зазначалось. 

Таким чином, група ГрПЯ дорослого типу статистично вірогідно 

відрізнялась від групи ювенільного типу за більш низьким рівнем експресії 

маркеру Кі-67 (р=0,004). Також, група ГрПЯ характеризувалась відносно 

невисоким рівнем експресії даного маркеру, що загалом не перевищував позначки 

21,00 %. 

При аналізі розподілуспостережень груп ГрПЯ за характером експресії 

маркеру неепітеліального гістогенезу калретиніну виявилось, що найчастіше 

експресія даного маркеру була описанау випадках групи ГрПЯ ювенільного типу, 

де у двох третинах (n=4, 66,67 %) новоутворень даної групибуло встановлено 

«калретинін+»-статус, а у останній третині (n=2, 33,33 %) кількість «калретинін-

позитивних»-клітин була більше 10 %, проте не перевищувала позначки 50 %, що 

відповідало «калретинін+ в ч/клітин»-статусу (табл. 5.5). 

 

Таблиця 5.5– Розподіл варіантів експресії маркерів калретиніну та WT-1 

серед гранульозоклітинних пухлин, n,  % 

Групи 
ГрПЯза 

гістологічним 
варіантом 

Експресія калретиніну Експресія WT-1 

«+» 
«+» в 

ч/клітин 
«-» «+» 

«+» в 
ч/клітин 

«-» 

ювенільний 
тип (n=6) 

4 

(66,67 %) 

2 

(33,33 %) 
- - 

1 

(16,67 %) 

5 

(83,33 %) 

дорослий 

тип (n=59) 

30 

(50,85 %) 

24 

(40,68 %) 

5 

(8,47 %) 
- 

3 

(5,08 %) 

56 

(94,91 %) 

Всього (n=65) 
34 

(52,30 %) 

26 

(40,00 %) 

5 

(7,70 %) 
- 

4 

(6,15 %) 

61 

(93,85 %) 

р* p=0,657 p=1,000 
Примітка. * Статистичну вірогідність оцінено за критерієм χ2 Пірсона 

 

З усіх пухлин групи ГрПЯ дорослого типу (n=59) у 30-ти випадках було 

отримано «калретинін+»-статус, що становило 50,85% % (рис. 5.10), та не більше 
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половини пухлинних клітин мали реакцію на зазначений маркер у 24 випадках 

(40,68 %). 

 
Рисунок 5.10 – гранульозоклітинна пухлина яєчника дорослого типу. 

«Гніздо-подібна» будова (А). Реакція із калретиніном переважної кількості 

пухлинних клітин (Б). Забарвлення А- гематоксиліном та еозином, Б - ІГХ метод, 

додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра. Зб. А ×200, Б ×200. 
 

Тобто в якості основних відмінностей між групами ГрПЯ можна зазначити 

зменшення відсоткової частки спостережень із «калретинін+»-статусом та, 

навпаки, збільшення зустрічальності спостережень із «калретинін+ в ч/клітин»-

статусом: іншими слова мала місце тенденція до «втрачання» експресії 

калретиніну від групи ювенільного до групи дорослого типу, що було 

підтверджено наявністю випадків із «калретинін-»-статусом лише у останній 

групі (n=5, 8,47 %). 

Хоча зазначені тенденції мали місце, статистично вірогідної різниці між 

групами за варіантом експресії калретиніну встановлено не було (p=0,657). 
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Наступним проаналізованим маркером гістогенезу був WT-1, дані розподілу 

спостережень у досліджених групах ГрПЯ за характером його експресії також 

представлено у таблиці 5.5. 

Найчастішим варіантом експресії даного маркеру для обох груп ГрПЯ була, 

переважно, відсутність інтрануклеарного забарвлення клітин пухлин чи наявність 

поодиноких позитивних клітин (рис. 5.11), хоча у групі ГрПЯ дорослого типу 

такий характер реакції мав більшу відсоткову частку (n=56, 94,91 %)порівняно із 

групою ГрПЯ ювенільного типу (n=5, 83,33 %). 

 
Рисунок 5.11 – Відсутність реакції із WT-1 у клітинах пухлини та коричневе 

забарвлення стінок судин пухлини (внутрішній контроль). гранульозоклітинна 

пухлина яєчника ювенільного типу (А). гранульозоклітинна пухлина яєчника 

дорослого типу (Б). Забарвлення: А і Б ІГХ метод, додаткове забарвлення 

гематоксиліном Майєра. Зб.: А і Б ×200. 

 

З іншого боку, кількість позитивних на WT-1 клітин в жодному випадку 

ГрПЯ нашого дослідження не перевищувала позначки 50 %, тобто тип 

забарвлення «WT-1+» суперечило діагнозу ГрПЯ та його відсутність була 
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загальною рисою обох груп ГрПЯ. Тоді як «WT-1+ в ч/клітин»-статус отримали 3 

спостереження (5,08 %) групи ГрПЯ дорослого типу та 1 випадок(16,67 %) групи 

ювенільного типу. 

Таким чином, незважаючи на схожий розподіл спостережень груп ГрПЯ за 

варіантом експресії WT-1 та відповідно до цього відсутність статистичної 

вірогідності різниці між цими групами за досліджуваним критерієм (р=1,000), 

діагностичне значення даного маркеру для встановлення діагнозу ГрПЯ обох 

типів мав його «-»-статус, тоді як «WT-1+ в ч/клітин»-статус, хоча і зустрічався 

досить рідко в обох групах ГрПЯ, але «більше» він не суперечив діагнозу ГрПЯ 

ювенільного типу, ніж ГрПЯ дорослого, де його відсоткова частка становила 

лише 5 %. 

Наступним проаналізованим маркером неепітеліального походження був 

маркер S100. Його експресію не було виявлено в жодному зі зразків групи ГрПЯ 

дорослого типу. Але позитивна реакція із ним була характерна для групи ГрПЯ 

ювенільного типу, так як більшість досліджуваних зразків (n=4) цієї групи мала 

«S100-позитивні»-клітини у кількості більше 50 %, становлячи при цьому 66,67 % 

від загальної кількості спостережень ГрПЯ ювенільного типу у нашому 

дослідженні (рис 5.12), а третина випадків (n=2, 33,33 %) даної групи 

характеризувалась «S100+ в ч/клітин»-статусом.  

Таким чином, наявність більше 10 % «S100-позитивних»-клітин під час ДД 

між ювенільним та дорослим типами ГрПЯсвідчила на користь першої та 

суперечила другій через відсутність даного типу реакцій на цей маркер у групі 

ГрПЯ дорослого типу, аргументувавши діагностичне значення даного маркеру. 

Останнім дослідженим маркером неепітеліального гістогенезу був віментин. 

Опрацьовуючи дані щодо розподілу варіантів забарвлення на віментин, були 

отримані наступні результати. 



 

183 

 

 
Рисунок 5.12 – Змішана мембранно-цитоплазматична реакція із S100 у 

більше половини клітин гранульозоклітинної пухлини яєчника ювенільного типу. 

Забарвлення - ІГХ метод, додаткове забарвлення Зб. ×400. 

 

Головною особливістю всіх спостережень групи ГрПЯ (незалежно від типу групи) 

стала мембранно-цитоплазматична реакція більше ніж 50 % клітин (рис.5.13), 

іншими словами «віментин+»-статус, що аргументувало діагностичне значення 

даного маркеру для встановлення діагнозу ГрПЯ.  

Наступною групою проаналізованих маркерів були маркери, що 

підтверджують епітеліальний гістогенез: PanCK та ЕМА. Щодо першого з них, то, 

незважаючи на визначення ним епітеліального походження пухлини, його 

експресія спостерігалась у третині спостережень групи ГрПЯ: 33,85 %, n=22 

(табл. 5.6), серед яких були випадки з груп ГрПЯ обох типів. Проте, в якості 

головної відмінності між досліджуваними групами ГрПЯ можна було зазначити, 

що «+» - статус (переважно мембранна реакція у більше половини клітин 

пухлини) отримали тільки спостереження із групи ГрПЯ дорослого типу, 

відсоткова частка яких становила 11,87 % (n=7). Тоді як експресія PanCK у 
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меншій частині клітин пухлини була отримана в обох групах ГрПЯ дорослого та 

ювенільного типу: у 13 (23,33 %) та 2 (33,33 %) спостереженнях відповідно.  

 
Рисунок 5.13 – гранульозоклітинна пухлина яєчника дорослого типу. 

Перевага солідного компоненту із хаотично розташованими клітинами з мізерною 
цитоплазмою (А). Помірно виражена реакція більше половини пухлинних клітин 
із віментином (Б). Забарвлення: А- за гематоксиліном та еозином, Б - ІГХ метод, 

додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра. Зб. А ×400, Б ×400. 
 

Таблиця 5.6– Розподіл варіантів експресії маркеру PanCK серед 

гранульозоклітинних пухлин яєчника, n,  %. 

Групи ГрПЯ 

за гістологічним 

варіантом 

Експресія PanCK 

«+» 
«+» в 

ч/клітин 
«-» 

ювенільний тип (n=6) - 2 (33,33 %) 4 (66,67 %) 

дорослий тип (n=59) 7 (11,87 %) 13 (22,03 %) 39 (66,10 %) 

Всього (n=65) 7 (10,77 %) 15 (23,08 %) 43 (66,15 %) 

р* p=0,603 

Примітка. * Статистичну вірогідність оцінено за критерієм χ2 Пірсона 
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Не зважаючи на вищезазначені «виключення», найбільшого 

розповсюдження серед обох груп ГрПЯ зазнав «PanCK-»-статус із, переважно, 

відсутнім забарвленням пухлинних клітин, який отримали 66,67 % (n=4) випадків 

групи ГрПЯ ювенільного типу та 66,10 % (n=39) спостережень групи ГрПЯ 

дорослого типу (рис. 5.11). Враховуючи вищезазначені розбіжності та загальні 

риси груп ГрПЯ за гістологічним варіантом за критерієм характеру експресії 

маркеру PanCK, можна було зазначити превалювання схожих характеристик, що 

було підтверджено статистично (p=0,603). 

Таким чином, у більшості досліджених випадків обох груп ГрПЯ 

спостерігалась «-»-реакція із маркером PanCK, проте наявність його експресії не 

виключала діагноз ГрПЯ як ювенільного, так і дорослого типів у близько третини 

спостережень цих груп. Отже, діагностичне значення для визначення 

гістологічного типу ГрПЯ було помічено лише для «PanCK+»-статусу, що 

отримали тільки близько 10 % випадків групи ГрПЯ дорослого типу, де реакція 

хоча і була розповсюдженою, проте носила невиражений характер. З іншого боку, 

у групі ГрПЯ ювенільного типу «PanCK+ в ч/клітин»-статус отримали 

спостереження із, переважно, фокально-позитивними клітинами із помірно 

вираженим чи вираженим забарвленням (рис. 5.14). 

 Стосовно другого показника епітеліального гістогенезу ЕМА, то для нього 

були визначені ще менші відсоткові частки випадків із позитивним типом реакції. 

Так, тільки в одному випадку (16,66 %) групи ГрПЯ ювенільного типу було 

описано мембранне забарвлення тільки частини клітин, що займали до половини 

площі ТП. Тоді як в зразках групи ГрПЯ дорослого типу даний маркер не 

визначався зовсім.  

Таким чином, в якості діагностичного значення для диференціювання ГрПЯ 

за гістологічним варіантом можна було використовувати «EMA+ в ч/клітин»-

статус, що був описаний тільки у групі ГрПЯ ювенільного типу, хоча його 

відсоткова частка була незначною. 
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Рисунок 5.14 – гранульозоклітинна пухлина яєчника ювенільного типу. 

Мікрофолікулярний тип будови (А). Фокус PanCK-позитивних клітин серед пулу 

«-»-клітин даної пухлини (Б). Забарвлення: А- гематоксиліном та еозином. Б - ІГХ 

метод, додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра. Зб.: А, Б ×200 

 

Аналізуючи дані щодо розподілу ER і PGR (табл. 5.7), виявилось, що, по-

перше, реакція із ER і PGR із результатом H-sсore 200-300 не була виявлена в 

жодному із випадків обох груп.  

По-друге, для групи ГрПЯ ювенільного типу була притаманна відсутність 

забарвлення клітин наER для більшості із досліджуваних зразків, що складало 

66,61 % (n=4), а залишок спостережень(n=2, 33,33 %) підпадав під діапазон H-

sсoreвід 1-99 і мав значення, що не перевищували позначки 75. Тоді як для групи 

ГрПЯдорослого типу, ми спостерігали зворотній розподіл випадків: більшість 

спостережень групи мали ER-позитивні клітини, становлячи 69,49 % (n=41), серед 

яких були 2 варіанти забарвлення на ER: «+» та «++».Перший у групі ГрПЯ 

дорослого типу становив половину(50,85 %, n=30), тоді як другий – лише 16,95 % 

(n=11), що суттєво відрізнялось від групи ГрПЯ ювенільного типу, де H-score від 

100 до 199 не зустрічався в жодному випадку.Також, групу ГрПЯ дорослого типу 
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відрізняла від групи ювенільного типу у 2 разаи менша поширеність «ER-» 

статусу, що був характерним тільки для третини випадків групи дорослого типу 

(30,51 %, n=18).  

 

Таблиця 5.7 – Розподіл гранульозоклітинних пухлин яєчників в залежності 

від характеру експресії ER та PGR, n,  %  

Групи ГрПЯ 
за 

гістологічним 
варіантом 

ER – статус PGR – статус 

«-» «+» «++» «-» «+» «++» 

ювенільний 
тип (n=6) 

4  

66,67 % 

2  

33,33 % 
- 

2  

33,33 % 

3 

50,00 % 

1 

16,67 % 

дорослий тип 
(n=59) 

18 

30,51 % 

30 

50,85 % 

11 

18,64 % 

37  

62,71 % 

16 

27,12 % 

6 

10,17 % 

Всього (n=65) 
22 

33,85 % 

32 

49,23 % 

11 

16,92 % 

39 

60,00 % 

19 

29,23 % 

7 

10,77 % 

р* p=0,169 p=0,373 

Примітка.* Статистичну вірогідність оцінено за критерієм χ2 Пірсона 

 

Таким чином, наявність будь-якої позитивної із вищенаведених варіантів 

реакцій не суперечило діагнозу ГрПЯ дорослого типу, а відсутність реакції із ER 

схиляла думку в бік ГрПЯ ювенільного типу, хоча і була можлива для обох груп. 

Тим не менш, зазначені розбіжності між групами не отримали статистичного 

підтвердження (p=0,169), що дозволило говорити лише про тенденцію збільшення 

експресії ER від групи ГрПЯ ювенильного типу до групи дорослого. 

У випадку із експресією PGR, то тут ситуація носила зворотній характер 

порівняно із розподілом випадків за ER-статусом (рис.5.15). 

Для групи ГрПЯ дорослого типу був найбільш характерним «-»-статус, який 

отримала більшість зразків цієї групи – 62,71 % (n=37). Тоді як майже в 2 рази 

менша кількість випадків підпадала під інтервал H-sсore 1-99, складаючи менше 

третини спостережень (27,12 %, n=16) від загальної кількості випадків 

вищевказаної групи, і лише 10 частина групи ГрПЯ дорослого типу (10,17 %, n=6) 

відповідала «PGR++»-статусу.  
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З іншого боку, для групи ГрПЯ ювенільного типу була більш притаманна 

позитивна реакція з маркером PGR, ніж із ЕR. Так, більша частина зразків цієї 

групи мала забарвлення на PGR, серед яких 50,50 % (n=3) виявили «+»-статус і 

16,67 % (n=1) отримали «++»-статус. В цей час менша відсоткова частка випадків 

групи ГрПЯ ювенільного типу не експресувалаPGR взагалі, їх відсоток становив 

33,33 % при n=2.  

 
Рисунок 5.15 – Гранульозоклітинна пухлина яєчника дорослого типу. 

Превалювання фолікулярного (макро та мікро) компонентів над стромальним (А). 

Слабка інтрануклеарна реакція із PGR (H-sсore=41) (Б). Забарвлення: А- 

гематоксиліном та еозином, Б - ІГХ метод, додаткове забарвлення гематоксиліном 

Майєра. Зб.: А і Б ×200. 

 

Узагальнюючи, можна стверджувати, що мала місце лише тенденція до 

зменшення рівня (інтенсивності та поширеності) експресії PGR від групи ГрПЯ 

ювенільного типу до групи дорослого, що було підтверджено відсутністю 

статистично вірогідної різниці між даними групами за описуваним критерієм 

(р=0,373). Також, в якості узагальнення експресії маркерів рецепторів до 
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стероїдних гормонів можна підкреслити тенденцію, що в цілому забарвлення 

маркером ER було більш характерним для групи ГрПЯ дорослого типу, а 

маркером PGR – для ювенільного.  

В якості висновку вищенаведених результатів, можна сказати, що кожна з 

груп ГрПЯ мали свої особливості забарвлення на досліджувані ІГХ маркери, 

проте за характером експресії жодного з цих маркерів не було встановлено 

статистично вірогідної різниці між цими групами (р>0,05 за всіма показниками), 

що, з одного боку, нівелювало можливість їх уособленого використання, а з 

іншого – аргументувало комплексний підхід до їх використання. Для обох груп 

була характерна експресія калретиніну, WT-1, «PanCK+ в ч/клітин»-статус, «ER / 

PRG+»-статус. Тоді як групу ГрПЯ ювенільного типу відокремлювали «ЕМА+ в 

ч/клітин»-статус, «S100+/+ в ч/клітин» та «PGR++», а групу ГрПЯ дорослого типу 

- можливість «калретинін-»-статусу, «PanCK+»-статусу та «ЕR++»-статус. 

 

5.3 Порівняльний аналіз характеру експресії маркерів Кі-67, віментину, 

калретиніну, WT-1 та PanCK між гранульозоклітинними пухлинами та 

первинними злоякісними епітеліальними пухлинами яєчника всіх 

гістологічних варіантів 

 

Отримані дані щодо експресії маркеру Кі-67 в зразках груп ЗЕПЯ та ГрПЯ, 

свідчили про те, що більш високі його значення були притаманні саме групі ЗЕПЯ 

(рис 5.16).  

Так, Ме групи ЗЕПЯ становила 25,00 % із верхнім та нижнім квартилями 

22,00 % і 32,00 % відповідно. В цей час, значення рівня Кі-67 у групі ГрПЯ були 

суттєво нижчими: Ме досягла 9,00 % із квартилями 6,00 % і 15,00 %. Але, 

аналізуючи розподіл даних у досліджуваних чисельних рядах, виявилось, що 

існував діапазон цифрових значень від 17,00 % до 29,00 %, якийпідпадав під 

обидві групи порівняння, що суттєво ускладнювало ДД між ними за цим 

критерієм. 
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Враховуючи, що група ЗЕПЯ мала викиди із чисельного ряду отриманих 

значень, якіхарактеризували аномально високі рівні експресії вищезазначеного 

маркеру, можна було сказати, що все ж таки більш високі значення маркеру, а 

саме вище 29,00 %, свідчили про приналежність пухлини до групи ГрПЯ із 

більшиим ступенем вірогідності. Хоча у групі ГрПЯ теж були викиди, що 

перевищували півтора інтерквартельного інтервалу: 35,00 % і 37,00 %, але їх 

кількість була значно меншою та значення нижчими ніж в групі ЗЕПЯ. 

 
Примітка 1. *Статистичну вірогідність оцінено за t-критерієм Стьюдента; 
Примітка 2. **ЗППЯ – Злоякісні первинні пухлини яєчника. 
Рисунок 5.16 – Розподіл рівнів експресії маркеру Кі-67 серед груп ГрПЯ та 

ЗЕПЯ. 

 

Зазначена наочність розбіжностей між групами була безсумнівною, що 

знайшло своє відображення у статистично підтвердженій різниці між групами 

порівнянняза результатами експресії Кі-67 (р<0,001) та підтверджувало 

діагностичну цінність даного маркеру під час ДД між групами ГрПЯ та ЗЕПЯ, де 

рівень менше 15,00 % із більшою вірогідністю свідчив на користь останньої 

групи, а більше 30,00 % - на користь першої зазначеної групи. 
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Аналіз експресії віментину серед групи ЗЕПЯ усіх гістологічних варіантів 

та групи ГрПЯ виявилось, що усі досліджувані зразки останньої групи мали, 

переважно, мембранне забарвлення більше половини клітин, що відповідало 

«віментин+»-статусу (табл. 5.8). Одночасно з цим, у групі ЗЕПЯ не всі 

досліджувані випадки підпадали під «-»-реакцію віментину, але більша їх частина 

– 88,89 % (n=72). «Позитивність» за віментином була характерною, переважно, 

для групи серозних НДК та ендометриоїдних ЗЕПЯ, в яких, як було вказано вище, 

спостерігалось забарвлення на даний маркер у більшій частині клітин пухлини (ці 

випадки склали 3,70 % (n=3) від загальної кількості ЗЕПЯ) чи у кількості клітин 

від 10,00 % до 50,00 % (7,40 % (n=6). 

 

Таблиця 5.8 – Розподіл гранульозоклітинних пухлин яєчників та злоякісних 

епітеліальних пухлин яєчників в залежності від характеру експресії віментину, n, 

 % 

Групи ЗППЯ 
Експресія віментину 

«+» «+» в ч/клітин «-» 

ГрПЯ (n=65) 65 (100 %) - - 

ЗЕПЯ (n=81) 3 (3,70 %) 6 (7,41 %) 72 (88,89 %) 

Всього (n=146) 68 (46,58 %) 6 (4,11 %) 72 (49,31 %) 

*р p<0,001 

Примітка. * Статистичну вірогідність оцінено за критерієм χ2 Пірсона 

 

Таким чином, ми отримали, що експресія віментину у більше половині 

пухлинних клітин не однозначно свідчила на користь ГрПЯ, а із вірогідністю 

більше 95 %, тоді як «віментин+ в ч/клітин» та «віментин-» статуси більше 

свідчили на користь групи ЗЕПЯ, ніж ГрПЯ, через відсутність спостережень у цій 

групі із такими типами реакцій. Зазначені розбіжності між групами порівняння 

були достовірно підтверджені (р<0,001). 
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Щодо експресії маркеру неепітеліального гістогенезу калретиніну, то в 

цілому наявність більше 10 % забарвлених клітин пухлини була описана у обох 

групах ГрПЯ та ЗЕПЯ, тим самим зменшуючи діагностичне значення маркеру 

(табл. 5.9). Проте, більше половини зразків, а саме 52,31 % (n=34), групи ГрПЯ 

мала забарвлення на маркер калретинін із розповсюдженістю більше 50 % клітин, 

коли «калретинін+»-статус не спостерігався у жодному випадку групи ЗЕПЯ. 

Стосовно тих спостережень, що мали забарвлення в частині пухлинних клітин, то 

вони становили 40,00 % (n=26) у групі ГрПЯ та 6,17 % (n=5) у групі ЗЕПЯ. Таким 

чином, однією з основних діагностичних проблем, що, відповідно, знижувала 

діагностичне значення даного маркеру, була неможливість виключити діагноз 

ЗЕПЯ за умови визначення саме «калретинін+ в ч/клітин»-статусу, хоча 

відсоткова частка спостережень групи ЗЕПЯ із вищевказаним типом реакції була 

майже в 7 разів меншою порівняно із групою ГрПЯ.  

 

Таблиця 5.9– Розподіл гранульозоклітинних пухлин яєчників та злоякісних 

епітеліальних пухлин яєчників в залежності від характеру експресії WT-1та 

калретиніну , n,  % 

Групи 
ЗНЯ 

Експресіякалретиніну Експресія WT-1 

«+» 
«+» в 

ч/клітин 
«-» «+» 

«+» в 
ч/клітин 

«-» 

ГрПЯ 
(n=65) 

34 

(52,31 %) 

26 

(40,00 %) 

5 

(7,69 %) 
- 

4  

(6,15 %) 

61 

(93,85 %) 

ЗЕПЯ 

(n=81) 
- 

5  

(6,17 %) 

76 

(93,82 %) 

24 

(29,63 %) 

31 

(38,27 %) 

26 

(32,10 %) 

Всього
(n=146) 

34 

(23,29 %) 

31 

(21,23 %) 

81 

(55,48 %) 

24 

(16,44 %) 

35 

(23,97 %) 

87 

(59,59 %) 

*р p<0,001 p<0,001 

Примітка. * Статистичну вірогідність оцінено за критерієм χ2 Пірсона 

 

З іншого боку, головною особливістю групи ЗЕПЯ можна було вважати 

відсутність експресії калретиніну, що зустрічалось у переважній більшості 

випадків цієї групи – 93,82 % (n=76). Проте, у групі ГрПЯ також траплялись 
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спостереження із «нехарактерним» для неї типом реакції із калретиніном, а саме 

«-»-статусом, такі випадки становили 7,69 % (n=5) від загальної кількості 

досліджуваних випадків групи ГрПЯ. Саме тому, цей вид реакції також мав 

неоднозначне діагностичне значення.  

Таким чином, незважаючи на очевидність діагностичної корисності маркеру 

калретиніну під час ДД між групами ГрПЯ та ЗЕПЯ, де наявність більше 10 % 

позитивних клітин у 93,82 % свідчила на користь новоутворень першої групи, що 

було підтверджено статистично (p<0,001). Проте можливість визначення 

«нехарактерного» типу реакції у кожній з груп порівняння знижувало 

діагностичну цінність даного маркеру та унеможливлювало його уособлене 

використання, аргументуючи його застосування лише у комплексі із іншими 

маркерами. 

Аналізуючи випадки на забарвлення маркером WT-1, ми отримали схожі 

відсоткові частки «+»-, «+ в ч/клітин»-і «-»-статусіву групі ЗЕПЯ: вони становили 

29,63 % (n=24), 38,27 % (n=31) та 32,10 % (n=26) відповідно. З іншого боку, у 

групі ГрПЯ «-»-тип реакції мав найбільшу поширеність та становив 93,85 % 

(n=61). Тоді як забарвлення в частині клітин виявлялось лише в 6,15 % (n=4) від 

загальної кількості досліджуваних зразків даної групи. До того ж, «+»-статус 

маркеру WT-1 у групі ГрПЯ не було отримано в жодному випадку.  

Таким чином, наявність клітин із інтрануклеарним забарвленням даним 

маркером у кількості більше 10 %, переважно, свідчила на користь групи ЗЕПЯ, а 

«WT-1-»-реакція – на користь групи ГрПЯ через найбільшу розповсюдженість 

цього типу реакції саме у цій групі. До того ж наочна різниця отриманих даних 

була статистично достовірна, тому діагностичне значення даного маркеру було 

підтверджено (табл. 5.10), хоча можливість визначення «WT-1+ в ч/клітин»-

статусу в обох групах (хоча і з різною відсотковою часткою) знижувала 

корисність цього маркеру під час ДД між ЗЕПЯ та ГрПЯ та аргументувала 

необхідність його використання у комплексі з іншими маркерами. 
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Виявлення загального маркеру епітеліального гістогенезу PanCK у групі 

ЗЕПЯ було очікуваним, враховуючи походження спостережень цієї групи: кожен 

з досліджуваних зразків групи ЗЕПЯ мав більше 10 % забарвлених клітин (табл. 

5.10). Переважна більшість спостережень даної групи мала виражену реакцію у 

більшості клітин та отримала «PanCK+»-статус: 93,83 % (n=76).Проте у деяких 

випадках спостерігалась «втрата» цих «вираженості та розповсюдженості 

експресії», що відповідало «PanCK+ в ч\клітин»-статусу. Спостереження із таким 

типом реакції переважно мали виражений ступінь анаплазії та були серозними 

НДК (n=3), НК (n=1) та низькодиференційованоюмуцинозною ЗЕПЯ (n=1). 

 

Таблиця 5.10– Розподіл гранульозоклітинних пухлин яєчників та злоякісних 

епітеліальних пухлин яєчників в залежності від характеру експресії PanCK, n,  %  

Групи ЗППЯ 

Експресія PanCK 

«+» 
«+» в 

ч/клітин 
«-» 

ГрПЯ (n=65) 7 (10,77 %) 15 (23,08 %) 43 (66,15 %) 

ЗЕПЯ (n=81) 76 (93,83 %) 5 (6,17 %) - 

Всього (n=146) 88 (60,27 %) 15 (10,28 %) 43 (29,45 %) 

*р p<0,001 

Примітка. * Статистичну вірогідність оцінено за критерієм χ2 Пірсона 

 

Однак ситуація із групою ГрПЯ виявилась не такою однозначною, що 

ускладнювало інтерпретацію результатів ІГХ під час ДД між ЗЕПЯ та ГрПЯ. 

Отже більше половини випадків групи ГрПЯ не експресували PanCK: 66,15 % 

(n=43). Такий тип реакції був очікуваним та пояснювався неепітеліальним 

гістогенезом ГрПЯ зі строми статевого тяжу. А от інша частина зразків даної 

групи вже мала більше 10 % позитивних на PanCK клітин, серед яких приблизно 

п’ята частини групи ГрПЯ (23,08 %, n=15) отримала статус «+ в ч/клітин» та 

десята частина даної групи – статус «PanCK+» (10,77 %, n=7), що не відповідало 

походженню ГрПЯ.  
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Таким чином, спираючись на ці дані, можна було стверджувати, що 

відсутність експресії маркеру PanCK виключала діагноз ЗЕПЯ, а при будь-якому 

позитивному типу реакцій пухлина могла б належати до обох груп ЗЕПЯ та 

ГрПЯ, хоча імовірність приналежності до першої групи була у 9 разів більшою за 

умови визначення «PanCK+»-статусу та імовірність приналежності до другої 

групи у 4 рази більшою за умови визначення «PanCK+ в ч/клітин»-статусу, що 

було підтверджено статистично (р<0,001). 

Узагальнюючи все вищенаведене, можна зробити висновок, що для пухлин 

групи ГрПЯ були характерним наявність забарвлення на маркери віментин та 

калретинін із переважанням «+»-статусу. Тоді як для групи ЗЕПЯ, навпаки, 

відсутність забарвлення на ці маркери та наявність експресії PanCK, WT-1 та 

високий рівень експресії Кі-67 свідчили про приналежність зразку до 

вищевказаної групи. Проте головною діагностичною проблемою була можливість 

визначення «нехарактерного» для даної групи варіанту експресії того чи іншого 

маркеру, що суттєво ускладнювало ДД між новоутвореннями зазначеними 

групами порівняння та аргументувало використання досліджуваних маркерів 

лише у комплексі, а не окремо. 

 

5.4 Гістологічні особливості метастазів колоректального раку в 

яєчники 

 

Проблеми діагностики неопластичних процесів яєчників виникають не 

тільки під час верифікації первинних пухлин, а й при ДД між первинною ЗЕПЯ та 

метастатичним ураженням, а саме метастазом колоректального раку в яєчники, 

що має найбільшу частку зустрічальності. 

В нашому досліджені було проведено аналіз 10 випадків МКР в яєчники, 

пацієнток віком від 43 до 68 років. В двох випадках (20 %) було виявлено 

білатеральне ураження, в чотирьох (40 %) – розвиток канцероматозу черевної 

порожнини. Також, було діагностовано синхронний розвиток з МКР інших 
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пухлин: в одному випадку виявлено серозну ПЕПЯ та ГрПЯ дорослого типу в 

контралатеральному яєчнику; а в двох випадках – світлоклітинні карциноми.  

МКР в яєчники в своїй гістологічній будові мали найбільш 

розповсюдженим залозистий компонент, його Ме становила 43,00 % ТП, а крайні 

квартилі – 38,50 % і 48,75 % ТП (табл. 5.11).  

Особливого наголосу потребував факт того, що всі три вищеперераховані 

компоненти зустрічались в усіх досліджуваних зразках МКР. Крім цього, такий 

паттерн як папілярний (макро та мікро) не було помічено у спостереженнях, що 

становили групу МКР нашого дослідження.  

 

Таблиця 5.11– Особливості гістологічної будови метастазів колоректального 

раку в яєчники 

Гістологічні особливості МКР 
 % ТП,  

(Ме(QuartI; OuartIII) 

Залозистий компонент 
43,00 

(38,50; 48,75) 

Солідний компонент 
23,50 

(20,00; 27,75) 

Стромальний компонент 
25,00 

(19,50; 32,50) 

р* p<0,001 

Примітка. * Статистичну вірогідність оцінено за критерієм Манна-Уітні із поправкою 
Бон-Ферроні. 

 

З іншого боку, солідний та стромальний компоненти у відсотковому 

вираженні площі ТП, що вони її займали, майже не відрізнялись один від одного 

та мали Ме 23,50 % ТП та 25,00 % ТП відповідно. Отримані дані свідчили про те, 

що саме залозистий компонент став ХК для МКР у яєчники (рис. 5.17). 
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Рисунок 5.17 – метастаз колоректального раку в яєчник. А- формування 

залозистих структур, Б - виражена атипія пухлинних клітин з наявними ядерцями 

та фігурами мітозів. Забарвлення: А, Б - гематоксиліном та еозином. Зб.: А×200 і 

Б×400. 

 

При аналізі розкиду значень наочно відобразилась вагома перевага 

залозистого компоненту серед інших із максимальним значенням 60,00 % ТП 

(рис. 5.18), коли максимальна позначка солідного компоненту була вдвічі 

меншою. Потрібного наголосити на тому, що, незважаючи на майже однокову за 

Ме розповсюдженість солідного та стромального компонента, в якості ХК 

частіше виступав останній, бо його maxстановив 40,00 %.  

Тож, за отриманими результатами наочно помітної різниці між розподілом 

значень площ залозистих структур та солідного/стромального компонентів було 

підтверджено статистична вірогідність зазначених розбіжностей, що дозволяло за 

умови визначення значної площі залозистого компоненту (більше 30 %) та 

близько п’ятої частини ТП у вигляді строми та / чи солідних осередків в першу 

чергу думати про МКР (р<0,001).  
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Цитологічні особливості клітин новоутворень групи МКР також 

потребували уваги, хоча і носили лише описовий характер. Так, у всіх випадках 

даної групи клітини були поліморфними, овальної та/чи кутастої форми, з 

помірною (60 % ТП) або вираженою (40 % ТП) атипією ігіперхромнимиядрами. 

Близько половиниядервсіх випадків МКР нашого дослідження містила добре 

помітні ядерця. 

 

Рисунок 5.18 – Розподіл відсотків площ тканини пухлини, що їх займали 

досліджувані компоненти гістологічної будови у спостереженнях групи 

метастазів колоректального раку в яєчники. 

 

Кількість мітозіву даній групі варіювала у інтервалі від 12 до 28 на 10 п/зор, 

де переважна більшість спостережень мала менше 20 мітозів і тільки у 3 випадках 

спостерігалась суттєво підвищена мітотична активність більше 20 на 10 п/зор. 

Узагальнюючи все вищезазначене, можна описати гістологічну будову МКР 

як залозистих новоутворень із наявним солідно-стромальним компонентом, 

утвореним клітинами із класичними ознаками вираженої атипії (гіперхромія, 

поліморфізм, наявність ядерець) та значною мітотичною активністю. 



 

199 

 

5.5 Порівняльний аналіз характеру експресії маркерів Кі-67, СК7, СК20 

між метастазамиколоректального раку в яєчники та первинними злояісними 

епітеліальними пухлинами яєчників всіх гістологічних варіантів 

 

Спираючись на отримані дані по обом групам ЗЕПЯ та МКР мали 

наступний характер тенденцій щодо експресії маркеру проліферативної 

активності Кі-67 і були корисними під час ДД між зазначеними групами. Найвищі 

значення кількості клітин епітеліального компоненту, забарвлених нацей маркер, 

були у групі МКР із Ме 30,00 % та значеннями верхнього та нижнього квартилей 

26,25 % та 33,50 % відповідно. У групі ЗЕПЯ Ме була меншою на 5 % та 

становила 25,00 % із квартилями 22,00 % та 32,00 %. Враховуючи факт 

зростанняМе рівня Кі-67 від групи ЗЕПЯ до МКР, можна було зробити висновок, 

що більш високі  значення експресії маркеру Кі-67 були характерні саме для 

останньої групи. Але, дивлячись на розподіл цифрових значень та наявність 

екстремальних викидів (із найбільш високими значеннями 64,00 %, 68,00 %, 

76,00 %, 79,00 %), які були отримані лише у групі ЗЕПЯ (рис. 5.19), ми дійшли 

висновку, що, не зважаючи на переважно нижчі рівні експресії Кі-67 у групі 

ЗЕПЯ, порівняно із групою МКР, значення Кі-67 більше 40 % (а особливо 50 %) 

свідчило на користь ЗЕПЯ (переважно серозних НДК та НК). 

 Також слід звернути увагу, що діапазон розкиду значень групи ЗЕПЯ 

досить широкий і під його значення підпадала вся група МКР, тобто відсоток 

клітин із інтрануклеарним забарвленням даного маркеру від 21,00 % до 38,00 % 

свідчили на користь обох груп. Враховуючи зазначене вище співпадіння значень у 

групах порівняння, відсутність статистичної вірогідності вказаних розбіжностей 

отриманих значень не викликала сумнівів (р=0,980). Таким чином, діагностичне 

значення маркеру  Кі-67 під час ДД  між МКР та ЗЕПЯ статистично підтверджено 

не було (р<0,05), але екстремально високі значення та рівень експресії менше 

20,00 % зустрічались лише у групі ЗЕПЯ, що дозволило говорити про можливу 

корисність даного маркеру у диференційно-діагностичному процесі. 
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  Примітка 1. * Статистичну вірогідність оцінено за t-критерієм Стьюдента. 
Примітка 2.** РЯ – раки яєчника. 
Рисунок 5.19 – Розподіл рівнів експресії маркеру Кі-67 серед груп 

метастазів колоректального ракув яєчники та злоякісних епітеліальних пухлин 

яєчників. 

При аналізі експресії маркеру епітеліального гістогенезу СК7 (табл. 5.12) 

було виявлено, що «+»-реакція була характерна для більшості випадків групи 

ЗЕПЯ, їх відсоткова частина від загальної кількості групи становила 61,73 % 

(n=50), та в половину менша кількість випадків мала забарвлення до 50 % площі 

ТП (n=24, 29,63 %) і лише 7 випадків (8,64 %) підпадали під «-»-реакцію маркеру 

СК7.  

При цьому, отримані 50 випадків в своїй більшості складались із серозних 

(n=39, 48,15 %) пухлин, ендометриоїдних (n=5, 6,17 %), 1 випадку (1,24 %) 

злоякісної пухлини Бреннера та 5 (6,17 %) світлоклітинних карцином. 

 Для групи МКР був характерним «СК7-»-статус (рис. 5.20), який 

отримали9 із 10 досліджуванихзразків (90,00 %) і лише у 10,00 % (n=1) цієї групи 

було отримано «+ в ч/клітин»-реакцію, до того ж, кількість забарвлених клітин не 

перевищувала 15 % від загальної площі ТП.  
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Таблиця. 5.12 – Розподіл злоякісних епітеліальних пухлин яєчників та 

метастазів колоректального раку в яєчники в залежності від характеру експресії 

СК7 та СК20, n,  % 

 

Експресія CK7 Експресія CK20 

«+» 
«+» в 

ч/клітин 
«-» «+» 

«+» в 
ч/клітин 

«-» 

МКР 

(n=10) 
- 

1 

(10,00 %) 

9 

(90,00 %) 

9 

(90,00 %) 

1 

(10,00 %) 
- 

ЗЕПЯ 

(n=81) 

50 

(61,73 %) 

24 

(29,63 %) 

7 

(8,64 %) 

6 

(7,41 %) 

21 

(25,92 %) 

54 

(66,67 %) 

Всього 
(n=91) 

50 

(54,95 %) 

25 

(27,47 %) 

16 

(17,58 %) 

15 

(16,48 %) 

22 

(24,18 %) 

54 

(59,34 %) 

*р p<0,001 p<0,001 

Примітка. * Статистичну вірогідність оцінено за критерієм χ2 Пірсона 

 

 
Рисунок 5.20 – Метастаз колоректального раку в яєчник. Формування 

залозистих структур з СК20 позитивною реакцією більшості клітин 
епітеліального компоненту (А). Залозисті структури із «СК7-»-статусом (Б). 

Забарвлення: А і Б - ІГХ метод, додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра. 
Зб.: А і Б ×400. 
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Особливого наголосу потребували близько 10 % спостережень групи ЗЕПЯ, 

які мали «нехарактерну» «СК7-»-реакцію. До їх складу увійшли 6 (85,71 %) 

муцинозних пухлин і 1 (14,29 %) НК. Саме ці випадки вимагали особливої уваги, 

тому що їх абсолютна більшість – муцинозніЗЕПЯ, і МКР мали схожу 

гістологічну будову через що повинні бути чітко розрізнені між собою за 

допомогою ІГХ.  

Проте використання маркеру СК7 для цієї мети викликало сумніви, хоча 

різниця між загальною групою ЗЕПЯ та групою МКР за експресією СК7 була 

підтверджена статистично (р<0,001). Тим не менш, незначне виявлення 

забарвлення клітин досліджуваним маркером більше свідчила на користь діагнозу 

НК, а не МКР.  

Таким чином, діагностичне значення маркеру епітеліального гістогенезу 

СК7 для ДД новоутворень групи ЗЕПЯ від групи МКР було статистично 

вірогідним (p<0,05), тоді як диференціювання саме муцинозних ЗЕПЯ від МКР за 

допомогою СК7 не було можливим. 

З іншого боку, експресія маркеру СК20, навпаки, була більш притаманна 

для групи МКР (рис. 5.20), тому що абсолютна більшість спостережень – 90,00 % 

(n=9) мала «СК20+»-реакцію і лише в 1 (10,00 %) випадку спостерігалось 

забарвлення на СК20 у частині клітин ТП. А в групі ЗЕПЯ розподіл спостережень 

за експресією СК20 носив зворотній характер, а саме більшість випадків (66,67 %, 

n=54) отримала «-»-статус та майже в 2 рази менше зразків пухлин групи ЗЕПЯ 

(25,92 %, n=23) мали забарвлення на даний маркер у частині клітин, а от наявність 

забарвлення у більшій частині клітин пухлини спостерігалось досить зрідка: у 

менше ніж 10 % зразків даної групи (7,41 %, n=6), 4 з якихвходили до групи 

муцинозних ЗЕПЯ. А от до спостережень із «+ в ч/клітин»-статусом увійшли 3 

(3,70 %) випадки серозно-муцинознихкарцином, 2 (2,47 %) –муцинозні ЗЕПЯ, але 

більшість склали серозні НДК (n=18, 22,22 %). 

Таким чином, повна відсутність або незначна кількість клітин із 

мембранною реакцією з СК20, переважно, свідчила на користь групи МКР, тоді як 
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її наявність в більшій частині клітин – на користь групи ЗЕПЯ, що було 

підтверджено статистично (р<0,001). Тоді як і для маркеру СК7, головною 

діагностичною проблемою залишилась ДД між МКР та ЗЕПЯ муцинозного 

варіанту, для яких була характерною саме позитивна реакція із СК20. Тим не 

менш, в якості основної відмінності між цими новоутвореннями за нашими 

результатами можна було зазначити більшу відсоткову частку пухлин із «+»-

статусом у групі МКР (90,00 %, n=9) та більшу розповсюдженість «+ в ч/клітин»-

статусу (33,33 %, n=2) серед муцинозних ЗЕПЯ порівняно один з одним.  

В якості узагальнення наведеної у даному підрозділі інформації можна 

зазначити, що статистично вірогідне діагностичне значення для ДД між групами 

МКР та ЗЕПЯ отримали маркери СК7 та СК20 (р<0,05 за всіма показниками), де 

виражена експресія першого свідчила на користь групи ЗЕПЯ, а другого – на 

користь групи МКР. Проте, головними діагностичними проблемами були 

можливість визначення «нехарактерного» статусу даних маркерів в обох групах 

порівняння, а також складнощі із ДД між МКР та муцинозними ЗЕПЯ, що 

аргументувало використання комплексу ІГХ маркерів. Щодо Кі-67, то 

статистично вірогідної різниці між зазначеними групами за рівнем його експресії 

встановлено не було (р>0,05), хоча дуже високі показники (більше 40 %) та, 

навпаки, більш низькі (менше 20 %) зустрічались лише у групі ЗЕПЯ та, 

відповідно, свідчили на її користь. 

Висновки 

Провівши аналіз отриманих результатів дослідження виявлені гістологічні 

тенденції та особливості експресії ІГХ маркерів ГрПЯ і МКР що допомагає провести 

ДД з групою ЗЕПЯ. 

Морфологічна будова ГрПЯ як дорослого, так і ювенільного типів 

складалися переважно з макро-. мікрофолікулів та кіст. Для групи ГрПЯ 

дорослого типу халактерне превалювання макрофолікулів, тоді як для 

ювенільного типу – виражений мікрофолікулярний компонент (статистично 

підтверджено p<0,001). Наявність кістозного компоненту не відігравала 
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діагностичну роль. Для ГрПЯ дорослого типу також мали діагностичне 

значеннянаявність тілець «Call-exner», ядра у вигляді «кавових зерен» з 

мінімальноюкількістюабо відсутніми мітозами. Морфологічна будова з 

превалюванням залозистого і солідного / стромального компонентів притаманна 

МКР 

Рівень експресії Ki-67 ГрПЯ всередньому не перевищував 27,00 %, але для 

дорослого типу характерний менший рівень експресії зазначеного маркеру в 

порівнянні з ювенільним типом (статистично доведено p=0,004). 

Всі випадки ГрПЯ із різним ІП мають однаковий «калретинин +» та 

«віментин +» статус. З іншого боку діагностичне значення цих маркерів полягало 

у тому, що вони визначалися майже у всіх ГрПЯ: «калретинин+» мали вся ГрПЯ 

ювенільного типу та половина випадків дорослого типу, а останні – мали статус 

«калретинин+ в частиі клітин»; статус «віментин+» мали всі ГрПЯ не залежно від 

типу пухлини. 

Всі ГрПЯ дорослого типу мали  «S100 -» статус, тоді як більшість ГрПЯ 

ювенільного типу мали «S100 +». Цей факт говорить про доцільність 

використанняS100 під час діагностики саме ювенільного типу ГрПЯ.  

З WT-1 переважно відсутні реакції в обох гістологічних варіантах ГрПЯ., 

між групами відсутня статистична вірогідність (p=1,000). В деяких випадках 

зустрічалась «WT-1 + в ч/клітин».  

Велика частка негативних реакцій із маркерами епітеліального ґенезу 

PanCK та EMA допомагала в виключені епітеліальних пухлин. Всі випадки ГрПЯ 

обох типів мали однаковий «EMA-» статус і тільки поодинокі ГрПЯ ювенільного 

типу мали  «EMA + в ч/клітин». Тоді як для PanCK третина ГрПЯ дорослого типу 

був характерний «PanCK+» - статус. Стосовно МКР, то наявні позитивні реакції із 

маркерами PanCK і EMA навпаки ускладнювали ДД епітеліальних пухлин 

Експресія маркерів рецепторів до стероїдних гормонів мала свої 

особливості: для ГрПЯ ювенільного типу характерний «ER-»-статус, тоді як для 

ГрПЯ дорослого типу він був виявлений лише в третині випадків. Відсутня 
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статистична значущість експресії ER в ГрПЯ. Зворотну тенденцію до експресії ER 

мала експресія PGR: в третині випадків ГрПЯ дорослого типу було виявлено 

«PGR-»-статус, тоді як для ГрПЯ ювенільного типу переважав «PGR+»-статус. 

Виявлення «ER-» і «PGR-»-статусу було характерним для МКР. 

Якщо в гістологічній будовінаявні різні, мХК для ГрПЯ, діагностична 

панель ІГХ дослідження має включати маркери, що підтвердять діагноз ГрПЯ 

(калретинин, віментинта, S100); та дозволять виключити діагнози пухлин 

епітеліального походження (PanCK, WT-1, EMA). Необхідно застосовувати 

комплексний аналіз гістологічних особливостей та результати ІГХ дослідження. 

 

Матеріали з даного розділу висвітлені в публікаціях здобувача [4, 5, 9, 15]. 
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Найбільш розповсюдженою та гетерогенною групою серед первинних 

пухлин яєчників є ЕПЯ, серед яких РЯ є причиною смерті 30-50 % жінок 

протягом першого року після встановлення діагнозу в цілому світі та по Україні. 

Таким чином на перший план виходить своєчасна коректна верифікація діагнозу, 

що безпосередньо і є головною проблемою через необхідність проведення ДД між 

ПЯ різного гістогенезу з наступним визначенням не тільки потенціалу 

злоякісності процесу, а і верифікації гістологічного варіанту пухлини, які мають 

прогностичне значення для пацієнток, тому що є вагомими критеріями для 

обрання певного комплексу терапії, що знаходить своє відображення у рівні 

виживаності.  

Перелік «необхідних критеріїв», що їх має визначити морфолог, зазначено у 

новітній класифікації новоутворень жіночої репродуктивної системи ВООЗ, 

2014р. [200]. Так, для ЕПЯ необхідними є визначення гістологічного варіанту: 

серозний, муцинозний, ендометриоїдний, світлокліинний, серозно-муцинозний, 

пухлини Бреннера, та ступеня злоякісності: доброякісна, погранична, злоякісна 

ПЯ. Крім цього, велика увага приділяється серозним ЗЕПЯ, через необхідність 

визначення приналежності до групи ВДК чи НДК, кожна з яких має відмінності 

не тільки у морфологічній будові (за гістологічними та ІГХ критеріями), а і у 

виборі тактики лікування, і, відповідно, прогнозу пацієнтки.  

В даній роботі проведено комплексний аналіз особливостей гістологічної 

будови та експресії маркерів біологічних властивостей пухлин з метою 

диференційної діагностики гістологічного варіанта cеред ДЕПЯ, ПЕПЯ та ЗЕПЯ. 

З даною метою було оцінено поширеність та співвідношення гістологічних 

компонентів (папілярного, залозистого/фолікулярного, кістозного, солідного та 

стромального) та використано спектр первинних антитіл: Ki-67 (маркер 

проліферативної активності), p53 (маркер порушення регуляції апоптозу), 
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маркери епітеліального походження (СК-7, СК-20, PanСК), рецептори до 

стероїдних гормонів (ER, PGR), муцини (СА-125 та ЕМА), WT-1 

(транскрипційний регулятор, що кодується геном WT-1), віментину (протеїн, 

переважно, мезенхімальних проміжних філаментів), калретиніну (маркер 

мезотеліального походження) та S-100 (маркер нейроектодермального 

походження). 

В першу чергу необхідно зазначити деякі епідеміологічні розбіжності між 

даними нашого дослідження та світовими показниками визначається, а саме 

різниця у кількості доброякісних, пограничних та злоякісних пухлин. За нашими 

результатами превалювали ПЕПЯ над ДЕПЯ та ПЕПЯ, тоді як, за даними ВООЗ, 

більший відсоток припадає на долю ДЕПЯ: до 60 % від загальної кількості ЕПЯ 

[200]. З іншого боку розподіл випадків групи ЗЕПЯ за гістологічним варіантом 

відповідав тому, що представила ВООЗ: більша частина пухлин (69,14 %) була 

серозними ЗЕПЯ. Деякі розбіжності у даних були отримані серед груп наступних 

гістологічних варіантів ЗЕПЯ, що нараховували суттєво меншу кількість 

спостережень. Так, ендометриоїдні ЗЕПЯ склали 9,88 %, – 7,40 %, світлоклітинні - 

6,17 %; серозно-муцинозні – 3,70 %, НК – 2,48 % та злоякісна пухлина Бреннера 

(1,23 %). Тоді як ВООЗ надала наступний розподіл: муцинозні ЗЕПЯ – 3-4 %, 

серозно-муцинозні -1 %, окремі випадки світлоклітинних та НК [200]. Таке 

неспівпадіння можна пояснити незначною розповсюдженістю певних 

гістологічних варіантів ЗЕПЯ, через що можливе випадкове помилкове їх 

віднесення до інших нозологічних форм. 

Через різноманітність варіацій гістологічних паттернів і варіабельність їх 

відсоткового співвідношення в межах однієї пухлини суттєво ускладняється 

диференційно-діагностичний пошук. За нашими результатами кожне 

новоутворення групи ЕПЯ мало у своїй будові не менш, ніж 2 компоненти: ХК, 

що займав більше 30 % ТП, та мХК (його площа складала менше 15 %). Великого 

значення наявності, поєднання та співвідношенню морфологічних структур в 

діагностиці також приділяв RobertJ. Kurman [200]. 
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Отже, превалювання папілярних структур було притаманне, переважно, 

групам серозних та муцинозних ЕПЯ. Тоді як перевага залозистих та кістозних 

структур найчастіше зустрічалась у ендометриоїдних, муцинозних та 

світлоклітинних пухлин ЕПЯ. Загальною рисою груп ЗЕПЯ всіх гістологічних 

варіантів було визначення солідного компоненту у площі не менше 10 % ТП, хоча 

для пухлин Бреннера незалежно від їх ступеня злоякісності та НК була характерна 

наявність солідних патернів.  

Для гістологічної будови ДЕПЯ були характерні макро- і мікропапілярний, 

залозистий, кістозний та стромальний компоненти у різних комбінаціях та 

співвідношенні в залежності від гістологічного варіанту (рис.6.1).  

 
Рисунок 6.1 – Поширеність гістологічних структур в ТП серозних, 

муцинозних та ендометриоїдних ДЕПЯ,  % 

 

Розповсюдженість макропапілярного паттерну серед спостережень груп 

серозних ДЕПЯ становила 85,71 % (n=18) та 81,82 % (n=9) – серед муцинозних. 

Натомість даний компонент був представлений лише у половині випадків 

(50,00 %, n=3) ендометриоїдних ДЕПЯ. В зазначеній кількості випадків 

максимальну площу макропапіл було зазначено у серозних та муцинозних ДЕПЯ 

із несуттєвою перевагоюостанніх порівняно із майже відсутними даними 

структурами в групі ендометриоїдних ДЕПЯ. Тож макропапілярний компонент 
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вважався мХК для серозних та муцинозних ДЕПЯ, але його відсутність чи площа 

менше 5 % ТП свідчила на користь ендометриоїдного варіанту ДЕПЯ, що було 

підтверджено статистично (p=0,022). 

В трішки більше, ніж половині випадків серозних (52,38 %, n=11) та 

муцинозних (54,54 %, n=6) ДЕПЯ були виявлені мікропапілярні структури. 

Місткість даного компоненту в ТП (за Ме) складала лише 2,00 % у групі серозних 

ДЕПЯ та 5,00 % - у групі муцинозних, хоча статистично різниця між цими 

групами за даним критерієм підтверджена не була (р=0,076). З іншого боку, в 

жодному з випадків ендометриоїдного варіанту не було виявлено 

мікропапілярних структур. Тож наявність мікропапілярних структур у мізерній 

кількості (менше 5 %) свідчило на користь серозного та муцинозного варіантів 

ДЕПЯ, але суперечило діагнозу ендометриоїдної ДЕПЯ. 

Натомість залозистий компонент у ендометриоїдних ДЕПЯ був виявлений 

у всіх досліджених випадках (n=6) даної групи, коли серед груп інших 

гістологічних варіантів ДЕПЯ відсоток новоутворень із даним компонентом був 

помітно меншим (66,67 %, n=14 у групі серозних та 81,82 %, n=9 у групі 

муцинозних ДЕПЯ). Щодо розповсюдженості залоз, то більше третини ТП (Ме 

37,00 %) вони складали у спостереженнях групи ендометриоїдних ДЕПЯ, що 

дозволило їх розцінювати як ХК для даного гістологічного варіанту. В ТП 

випадків групи муцинозних ДЕПЯ залоз було виявлено вдвоє менше: Ме 15,00 %, 

що відповідало мХК. Найменшої розповсюдженості даний паттерн зазнав у групі 

серозних ДЕПЯ, де верхній квартиль становив лише 6,00 % ТП. Виявлені 

розбіжності: збільшення залозистих структур у групі ендометриоїдних ДЕПЯ, 

мінімальна їх вираженість у групі серозних, були статистично вірогідними 

(p=0,001). 

Відмінний від залозистого компоненту розподіл випадків серед груп 

гістологічних варіантів ДЕПЯ мав кістозний компонент. Так, у 100 % 

спостережень груп муцинозних (n=11) та ендометриоїдних (n=6) ДЕПЯ кісти 

займали третину ТП із максимальною площею даного паттерну (Ме 36,00 % ТП) у 



 

210 

 

останній. Майже таку ж площу, що і групі муцинозних ДЕПЯ, займали кісти у 

групі серозних (Ме 27,00 %), але частота зустрічальності даного компоненту була 

меншою на 10 % та становила 90,47 % (n=19). Проте, діагностичне значення 

поширеності та частоти зустрічальності кістозного компоненту серед груп різних 

гістологічних варіантів ДЕПЯ статистично підтверджено не було (p=0,883). 

Найбільшу площу стромального компоненту було помічено також у групі 

ендометриоїдних ДЕПЯ – Ме 35,50 % ТП. Друге та третє місця отримали Ме 

площ у групах серозних (Ме 32,00 % ТП) та муцинозних (Ме 31,00 % ТП) ДЕПЯ 

відповідно. Як видно із діаграми, розбіжності значень площ не перевищували 

позначки 5 %, тобто відрізнялись не суттєво. Крім цього даний компонент 

спостерігався у кожному спостереженні досліджуваних груп, тому статистично 

вірогідна різниця між даними групами за вказаним критерієм встановлена не була 

(р=0,311).  

Солідний компонент не було описано в жодному спостереженні груп ДЕПЯ 

за гістологічним варіантом, що увійшли до нашого дослідження.  

Мітотична активність у всіх трьох групах не перевищувала 2-х мітозів на 

10 п/зор (р=0,625), але зустрічальність мітотичних фігур у зазначених групах 

відрізнялась. Мітози були визначені у найменшій кількості  випадків (47,62 %, 

n=10) групи серозних ДЕПЯ, у 54,54 % (n=6) спостережень – муцинозних та у 

найбільшій кількості випадків (66,67 %, n=4) – ендометриоїдних. 

Стосовно «інших» гістологічних варіантів, то до групи ДЕПЯ увійшли лише 

доброякісні пухлини Бренера. Тож, для цих спостережень характерною була 

повна відсутність папілярних структур різної будови. Також у кожному 

спостереженні було помічено солідні структури, що становили більше третини 

пухлини (Ме 37,00 % ТП) та стромальний компонент, що утворював половину 

ТП, але в 1 випадку – становив лише (20,00 %).  

Порівнюючи собливості експресії ІГХ маркерів у групах ДЕПЯ за 

гістологічним варіантом, були помічені певні тенденціїї, деяки з яких мали 

стистисчну вірогідність.  
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Аналіз експресії маркеру р53 визначив у групі ДЕПЯ випадки із обома 

типами реакцій: «p53-»- та «p53+»-статусами (рис. 6.2).  

 
Рисунок 6.2 - Розподіл випадків груп серозних, муцинозних та 

ендометриоїдних ДЕПЯ та ПЕПЯ в залежності від характеру експресії р53, n,  % 

 

Серед груп серозних та муцинозних ДЕПЯ було виявлено перевагу «-»- 

статусу: 95,24 %, n=20 та 90,81 %, n=10 відповідно. Проте можливість 

встановлення «p53+»-статусу ДЕПЯ спостергігалась лише у цих групах, хоча і 

становила менше 10 % (4,76 % та 9,09 % відповідно). Тоді як у групі 

ендометриоїдних ДЕПЯ не було виявлено жодного спостереження із «p53+»-

статусом. Таким чином, «-»-тип реакції із р53 був найпоширенішим серед груп 

ДЕПЯ за гістологічним варіантом, але наявність реакції з p53 суперечила діагнозу 

ендометриоїдної ЕПЯ. 

Експресія показника рівня проліферативної активності Кі-67 потребує 

особливої уваги. По-перше, потребує наголосу факт, шо в групах серозних, 

муцинозних та ендометриоїдних ЕПЯ прослідковувалась тенденція до 

підвищення рівня експресії Кі-67 із підвищенням ступеня злоякісності пухлини 

(р<0,05 за всіма показниками). Так, найвищий рівень експресії Кі-67 був 

характерний для всіх груп ЗЕПЯ за гістологічним варіантом, а найнижчий – для 

всіх груп ДЕПЯ за гістологічним варіантом. 
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По-друге, за рівнем експресії маркеру Кі-67 було оцінено ІП за наступним 

алгоритмом: низький ІП було присуджено випадкам із кількістю ядер із 

інтрануклеарною реакцією із Кі-67 менше 10 %, рівень експресії від 11 % до 20 % 

- було прийнято за помірний ІП, та кількість > 20 % свідчила про високий ІП. Так, 

для всіх ДЕПЯ був характерним низький ІП поза залежністю від гістологічного 

варіанту (р=1,000), хоча у групі ендометриоїдних ДЕПЯ рівень Кі-67 був трохи 

більше ніж у групах муцинозних та сероpних ДЕПЯ: Ме 6,00 (QuartI 5,00; QuartIII 

7,75) та Me 4,00 (QuartI 2,50; QuartIII 7,00), Me 4,00 (QuartI 3,30; QuartIII 6,00) 

відповідно. 

Аналіз експресії маркерів епітеліального гістогенезу (СК7, СК20, віментин) 

у групах ДЕПЯ визначив наступні особливості груп ДЕПЯ за гістологічним 

варіантом. 

Так, для груп серозних та ендометриоїдних ДЕПЯ була характерна «+»- 

реакція з маркером СК7 та не було зафіксовано жодного випадку зі статусами 

«СК7+ в ч/клітин» чи «СК7-». Натомість, у групі муцинозних ДЕПЯ всі 

спостереження мали «СК7-»-статус. Таким чином, наявність забарвлення на 

маркер СК7 у більш ніж у 10 % клітин епітеліального компоненту мало вагоме 

значення для встановлення діагнозу серозної чи ендометриоїдної ДЕПЯ. 

З іншого боку, «СК20+»-статус було виявлено лише у групі муцинозних 

ДЕПЯ, серед якої у п`ятій частині випадків (18,18 %, n=2) було помічено «СК20+ 

в ч/клітин»-статус. Тож експресія маркеру СК20 свідчила на користь саме цієї 

групи спостережень. 

Забарвлення більше 10 % клітин на віментин зустрічалось лише у групі  

ендометриоїдних ДЕПЯ, становивши  66,67 % (n=4), та було діагностично ко- 

рисним під час встановлення діагнозу ендометриоїдної ДЕПЯ. 

Стосовно наявності рецепторів до ERта PGR у епітеліальному компоненті 

випадків груп ДЕПЯ, зустрічались такі статуси: «-», «+ в ч/клітин» та «+» 

(рис.6.3). 

У групі муцинозних ДЕПЯ було встановлено лише «ER-»-статус, тоді як  



 

213 

 

найбільшу відсоткову частку «ER+»-спострежень було помічено у групі 

ендометриоїдних ДЕПЯ. Найцікавішою виявилась група серозних ДЕПЯ, де менш 

ніж 10-та частина спостережень (9,52 %, n=2) отримала «ER-»-статус. Отже такий 

статус більше свідчив на користь муцинозних ДЕПЯ, хоча не виключав діагнозу 

серозної ДЕПЯ. Схожий розподіл випадків було отримано у групах ДЕПЯ за 

гормональним статусом PGR. Так, ендометиоїдні пухлини мали найбільшу 

відсоткову частку як і серед «PGR+»-, так і з «PGR++»-статусу, а у групі 

муцинозних ДЕПЯ було описано лише «PGR-»-статус. Головною відмінністю 

можна вважати збільшення в 2 рази кількості серозних ДЕПЯ із «PGR-»-статусом 

(19,05 %, n=4) порівняно із «ЕR-»-статусом. Отже, для групи серозних ДЕПЯ було 

характерним нижча експресія PGR, аніж ER, тоді як у групі ендометриоїдних 

ДЕПЯ вони були тотожніми. 

 

Рисунок 6.3 - Розподіл серозних, муцинозних та ендометриоїдних варіантів 

ДЕПЯ в залежності від характеру експресії ER(А) та PGR (Б),  % 

 

Таким чином, для визначеня ендометриоїдних ДЕПЯ серед груп ДЕПЯ за 

гістологічним варіантом були корисними наявність залозистого компоненту в 

якості ХК та відсутність чи мінімальна розповсюдженість папілярного паттерну, а 

також «р53-/СК7+/СК20-»-статус, відносно рівна ступінь вираженості 
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забарвлення на ЕR та PGR. Серозні ДЕПЯ мали невиражений папілярний 

компонент (мХК), можливість «р53+»-статусу та «СК7+/СК20-»-статус, експресія 

PGR була трохи нижчою ніж експресія ER. Групу муцинозних ДЕПЯ виділяли 

можливість «р53+»-статусу та «СК7-/ СК20-»-статус.  

Наступні групи, що підлягали порівняльному аналізу, були групи ПЕПЯ за 

гістологічним варіантом, особливості гістологічної будови представлено на рис. 

6.4. 

 
Рисунок 6.4 - Поширеність гістологічних структур в ТП серозних, 

муцинозних та ендометриоїдних ПЕПЯ,  % 

 

В морфологічній будові ПЕПЯ були виявлені структури аналогічні будові 

ДЕПЯ. Максимально вираженим компонентом у серед груп ПЕПЯ був 

макропапілярний у групі серозного гістологічного варіанту, Ме якого сягала 

35,00 % (25,00 %; 41,50 %) ТП (р<0,001). У спостереженнях груп муцинозних та 

ендометриоїдних ПЕПЯ даний патерн також зустрічасвся, але в якості мХК. 

Мікропапали також були особливістю серозних ПЕПЯ в якості мХК, займаючи 

15,00 % (10,75 %; 21,25 %) ТП, тоді як у групах ендометриоїдних та муцинозних 

ПЕПЯ поширеність даного паттерну за Ме становила близько десятої частини ТП 

(10,00 % (8,00 %;13,50 %) та 11,00 % (8,00 %;14,25 %) відповідно) (р=0,010).  
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Залозистий компонент, як і серед груп ДЕПЯ, був ХК тільки для 

ендометриоїдного варіанту: 38,00 % (32,75 %; 44,75 %) ТП, хоча у випадках групи 

муцинозних ПЕПЯ він також був легко помітним із Ме 17,00 % (10,00 %;27,00 %) 

ТП. Тоді як на користь серозних ПЕПЯ свідчила майже у 2 рази менша 

розповсюдженість даного патерну: 11,00 % (5,00 %;16,00 %) ТП та можливість 

його відсутності (5,00 %, n=3). Різниця між  групами ПЕПЯ за вказаним критерієм 

була статистично вірогідною (p<0,001). 

Порівняно із мікропапілярним паттерном майже у 2 рази більше за обємною 

часткою у ТП серозних ПЕПЯ був кістозний компонент, проте найбільшу серед 

груп порівняння Ме розповсюдженості даного паттерну  мали муцинозні випадки 

– 30,00 % (23,75 %; 36,00 %) ТП. Група ендометриоїдних ПЕПЯ також мала 

кістозний компонент, але із найменшими значеннями поширеності 21,00 % 

(19,50 %;39,00 %) ТП. Проте статистично вірогідною  різниця  за  даним  

критерієм  між  групами  порівняння  не  була (р=0,915). 

Як і вищезазначений паттерн,  стромальний  компонент  сягав найбіль-

більшої площі у групі муцинозних ПЕПЯ: 28,00 % (22,50 %;42,00 %) ТП. Трохи 

менші значення Ме площі даного паттерну мала у групі ендометриоїдгих ПЕПЯ: 

21,50 % (18,75 %; 25,75 %) ТП. Тоді як виокремлюючою особливістю можна було 

вважати меншу у 2 рази розповсюдженість строми у групі серозних ПЕПЯ: 

13,50 % (10,00 %;32,25 %) ТП, що було підтверджено статистично (p<0,001). 

Таким чином, можна зазначити, що у гістологічній будові ПЕПЯ для 

серозного варіанту була характерна найбільша вираженість папілярного 

компоненту та значна площа кіст, тоді як муцинозні ПЕПЯ виокремлювало 

превалювання кістозного та стромального компонентів, а для ендометриоїд-них 

ХК були залози. Дані нашого дослідження співпадють в роботами 

CharlotteGerdHannibal та співавторів [25,26]. 

ІГХ дослідження дозволило виявити деякі корисні під час диференціації між 

групами порівняння особливості експресії маркерів. 
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Так, наявність «р53+»-статусу суперечило діагнозу ендометриоїдної ПЕПЯ, 

через відсутність даного типу реакції серед випадків цієї групи, тоді як і серед 

серозних, і муцинозних ПЕПЯ такий варіант експресії було описа-но (n=11, 

18,33 % та n=5, 13,89 % відповідно) (рис. 6.2 Б). Проте, не зважаючи на той факт, 

що «р53+»-статус спостерігався у близько п’ятій частині серозних ПЕПЯ, 

статистично вірогідною різниця між групами ПЕПЯ за гістологічним варіантом за 

характером експресії р53 не була (р=0,468). 

Найбільший рівень експресії Кі-67 був у ендометриоїдних ПЕПЯ: 17,00 % 

(14,75 %; 20,50 %), тоді як найнижчий – був характерним для серозного варіанту 

ПЕПЯ: 12,00 % (8,00 %; 14,00 %). Ці дані знайшли підтвердження у результатах 

оцінювання мітотичної активності, де розподіл між групами носив той самий 

характер: найбільш мітотично активною виявилась група ендометриоїдних ПЕПЯ: 

2,50 (2,00;3,75) мітозів на 10 п/зор, а найменш – група серозних ПЕПЯ: 1,00 

(0;2,00) мітозів на 10 п/зор із статистично підтвердженою різницею (р=0,0014). 

Суттєвою особливістю усіх груп ПЕПЯ була наявність випадків із високим 

та помірним ІП (рис. 6.5), хоча помітно превалював останній.  

 
Рисунок 6.5 - Розподіл випадків серозних муцинозних та ендометриоїд-них 

ПЕПЯ за рівнем ІП,  %. 
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Найчастіше   високий  ІП   зустрічався  серед   груп   ендометриоїдних 

(33,33 %, n=2) та муцинозних (25,00 %, n=9) ПЕПЯ, які мали однаково найнижчу 

відсоткову частку випадків із низьким ІП (по 16,67 %, n=1 та n=6 відповідно). У 

групі серозних ПЕПЯ розподіл випадків мав абсолютно зворотну картину, за якої 

низький ІП (41,67 %, n=25) найчастіше спостерігався у цій групі, а високий – мав 

найменшу відсоткову частку: 5,00 %, n=3. Виявлена різниця була статистично 

вірогідною (p=0,011), що дозволило говорити по корисність використання ІП під 

час встановлення гістологічного варіанту ПЕПЯ. 

Аналіз експресії маркерів гістогенезу (СК7, СК20, віментіну) дозволив 

розподілити групи ПЕПЯ за трьома видами експресії: «-», «+ в ч/клітин» та «+». 

Статус «CK7-» мали всі муцинозні ПЕПЯ (рис. 6.6), а «СК20-» - всі серозні та 

ендометриоїдні.  

 
Рисунок 6.6 - Розподіл серозних, муцинозних та ендометриоїдних ПЕПЯ в 

залежності від характеру експресії CK7 

 

Більшість спостережень груп серозних (65,00 %, n=39) та ендометриоїдних 

(66,67 %, n=4) ПЕПЯ отримали статус «CK7+», а у іншій частині випадків цих 

груп у рівній мірі спостерігався «CK7+ в ч/клітин». З урахуванням ідентичності 

розподілу спостережень у групах статистично вірогідної різниці між групами 

серозних та ендометриоїдних ПЕПЯ за характером експресії СК7 встановлено не 

було (p=0,935), хоча наявність забарвлення  більше 10%  пухлинних  клітин на 

CK7 суперечило діагнозу му- 
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цинозної ПЕПЯ.Частота зустрічальності «CK20+ в ч/клітин»-статусу була у 2 рази 

нижчою, ніж такий тип реакції із СК7 у групах серозних та ендометриоїдних 

ПЕПЯ та становила лише 5-у частину (19,44 %, n=7).  

Забарвлення на віментин спостерігалось лише у групі ендоментриоїдних  

ПЕПЯ (50,00 %, n=3), що аргументувало корисність використання даного маркеру 

під час визначення гістологічного варіанту ПЕПЯ, проте наявність «віментин-»-

випадків суттєво знизило цю корисність.  

Оцінюючи гормональний статус ПЕПЯ, було визначено «ER-/PGR-»-статус 

у всіх муцинозних ПЕПЯ (рис. 6.7.). З іншого боку, в групі ендометриоїдних 

ПЕПЯ не було встановлено спостережень із типом реакції «ER-», тоді як частка 

«ER-»-випадків у групі серозних ПЕПЯ становила 15,00 % (n=9).  

 

 

Рисунок 6.7 - Розподіл серозних, муцинозних та ендометриоїдних варіантів 

ПЕПЯ в залежності від характеру експресії ER(А) та PGR (Б),  % 

 

Також у групі ендометриоїдних ПЕПЯ частіше зустрічались обидва 

варіанти забарвлення: «+» та «++», ніж у групі серозних. Таким чином, «ER-»-

статус не суперечив діагнозу серозної ПЕПЯ, хоча у більшості випадків свідчив 

на користь муцинозної. А «ER+»- чи «ER++»-статус був ознакою обох серозних 

та ендометриоїдних ПЕПЯ, проте частіше других. 

Розподіл випадків за експресією PGR у групах серозних та ендометриоїдних 

ПЕПЯ показав такі ж відмінності між цими групами, як і за експресією ER. 
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Головною відмінністю була суттєво менша вираженість експресії PGR, ніж ER, 

але у обох групах ПЕПЯ. 

Тим не менш, статистично вірогідної різниці між групами серозних та 

ендометриоїдних ПЕПЯ за характером експресії ER та PGR встановлено не було 

(р=0,064 і р=0,604 для ER відповідно та р=0,0608 і р=0,258 для PGR відповідно).  

Узагальнюючи вищенаведене порівняння імунофенотипів груп ПЕПЯ за 

гістологічним варіантом, можна зазначити, що експресія СК7, віметин, ER, PGR 

та високий ІП вважались особливостями групи ендометриоїдних ПЕПЯ, тоді як 

забарвлення на СК7, ER, PGR, низький ІП та можливий «р53+»-статус були 

корисними для встановлення діагнозу серозної ПЕПЯ. На користь муцинозних 

ПЕПЯ свідчили наявність більше 10 % позитивних клітин із СК20, можливий 

«р53+»-статус та відсутність забарвлення на СК7, ER, PGR, віментин. Зазначені 

маркери для проведення ДД також рекомендували в своєму досліджені 

PatriciaMBaker та EstherOliva [33]. 

Наступними підлягали порівняльному аналізу групи ЗЕПЯ за гістологічним 

варіантом не тільки між собою, а і з групами нЕПЯ (а саме ГрПЯ) та вторинних 

ЕПЯ (а саме МКР), особливості морфологічної будови яких надано на рис. 6.8. 

 
Рисунок 6.8 - Поширеність гістологічних структур в ТП серозних, 

муцинозних та ендометриоїдних ЗЕПЯ, ГрПЯ та МКР 
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Макропапілярний компонент був описаний у всіх 4-х групах  ЗЕПЯ  за 

гістологічним варіантом, проте максимальної поширеності він зазнав у групі ВДК 

в якості мХК: 14,00 % (11,00 %;19,50 %) ТП, а мінімальної – у групі НДК: 8,00 % 

(5,00 %;12,00 %) ТП. Різниця між групами ЗЕПЯ за поширеністю макропапіл була 

статистично вірогідною (р=0,031). Напроти, мікропапілярний компонент був ХК 

спостережень як групи ВДК, так і НДК. Різниця між ними та групами 

ендометриоїдних та муцинозних ЗЕПЯ була суттєвою: майже у 2 рази, що 

знайшло своє відображення у статистичному підтверджені (р<0,001). У групах 

ГрПЯ та МКР папілярний компонент зустрічався в поодиноких випадках та 

займав площу не більше 5 % ТП, що не дозволило залучити ці дані до 

статистичної обробки. 

Превалювання залозистого компоненту було характерною особли-вістю 

групи ендометриоїдних ЗЕПЯ (36,50 % (13,25 %;58,25 %) ТП), проте також цей 

паттерн був поширеним у спостереженнях групи муцинозних ЗЕПЯ (26,50 % 

(24,50 %;35,25 %) ТП). Найменшої площі залози сягали у групі серозних ЗЕПЯ: 

обох групах ВДК та НДК. Зазначена різниця між групами була статистично 

вірогідною (р=0,003).  

З іншого боку, група ГрПЯ мала поширений фоллікулярний компонент 

24,00 % (16,00 %; 31,00 %) ТП, а група МКР – залозистий (43,00 % (38,50 %; 

48,75 %) ТП), розповсюдженість якого у цій групі перевищувала таку у групі 

ендометриоїдних ЗЕПЯ. Була підтверджена статистично вірогідність відмін-

ностей між групою ЗЕПЯ за всіма гістологічними варіантами та когортою ГрПЯ 

(р=0,002), між тієюж групою ЗЕПЯ та МКР (р<0,001). 

Кістозний  паттерн  зберіг свою розповсюдженість (порівняно із групою 

ПЕПЯ) лише у групі муцинозних ЗЕПЯ, складаючи близько чверті ТП, тоді як для 

серозних ВДК та ендометриоїдних ЗЕПЯ площа даного патерну  була  помітно  

меншою,  а  у  групі  НДК – мізерною (5,00 % (2,00 %;8,00 %) ТП) (р<0,001). 

Тоді як серед досліджуваних новоутворень групи МКР кісти помічені не 

були, а от серед ГрПЯ кісти зустрічались досить зрідка (переважно у ГрПЯ 
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ювенільного типу), тому мали низькі показники площі даного компоненту: 5,00 % 

(0;10,00 %) ТП, що помітно відрізняло цюгрупу від групи ЗЕПЯ всіх гістотипів 

(р=0,038). 

Солідний компонент, що зустрічався тільки серед груп ЗЕПЯ (окрім 5-ти 

випадків серозних ПЕПЯ (8,33 %), був найбільш поширеним у групі 

ендометриоїдних ЗЕПЯ та НДК, а найменшим – у групі ВДК. Цікавою 

особливістю було те, що у групі муцинозних ЗЕПЯ цей паттерн було описано у 

мінімальній кількості лише у двох випадках (33,33 %). Зазначена різниця була 

статистично вірогідною (р<0,001). 

Стосовно групи ГрПЯ, то тут даний патерн виступав в якості ХК із значення 

поширеності 33,00 % (23,00 %; 41,00 %) ТП, що в більшості випадків 

перевищувало площу даного компоненту у групі ЗЕПЯ (р<0,001). Щодо когорти 

МКР: солідні ділянки становили близько чверті ТП (23,50 % (20,00 %; 27,75 %), 

що співпадало із поширеністю даного паттерну у групі ЗЕПЯ (р=0,262). 

Строма  розцінювалась в якості мХК для спостережень груп серозних та 

муцинозних ЗЕПЯ, а от найбільшої поширеності даний паттерн сягав у групі 

ендомнтриоїдних ЗЕПЯ, де становив близько чверті ТП. Не зважаючи на 

зазначену розбіжність, її статистична вірогідність не підтвердилась (р=0,117). 

У групах ГрПЯ та МКР площа строми становила близько чверті ТП 

(24,00 % (18,00 %;30,00 %) та 25,00 % (19,50 %; 32,50 %) відповідно) та була 

суттєво поширенішею, ніж у групі ЗЕПЯ (р<0,001 та р=0,005 відповідно). 

За мітотичною активністю «найбільш проліферуючими» були групи НДК 

та муцинозних ЗЕПЯ (9,00 % (8,00 %; 14,00 %) та 9,50 % (8,25 %;11,50 %) мітозів 

на 10 п/зор відповідно), а «найменш» – спостереження групи ВДК. Тим не менш, 

різниця виявилась статистично не вірогідною (р=0,670). 

З іншого боку, у групі ГрПЯ було визначено статистично достовірно 

помітно нижчу мітотичну активність (2,00(1,00;3,00) мітози на 10 п/зор) (р<0,001), 

ніж у групі ЗЕПЯ. Зворотню картину ми спостерігали під час порівння груп МКР 
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із ЗЕПЯ, де у першій мітотична активність була вищою: 14,00(11,25;19,75) мітозів 

на 10 п/зор (р=0,004). 

Таким чином, діагностичними гістологічними рисами групи ВДК можна 

було вважати мікропапіли (як ХК) та солідний, стромальний та кістозний (як 

мХК). Для НДК - мікропапіли (як ХК) та солідний, стромальний та залозистий (як 

мХК). Муцинозні ЗЕПЯ виокремлювали ХК: залозистий та кістозний, тоді як 

ендометриоїдні – залозистий, стромальний та солідний. ГрПЯ визначало 

превалювання залозистих, солідних структур, строми та низька мітотична 

активність, тоді для групи МКР була характерна найбільша поширеність залоз та 

найвища мітотична активність. 

Порівняння ІГХ особливостей груп ЗЕПЯ за гістологічним варіантом 

представлено нижче. Отже, «p53-»-статус був характерним для всіх спостережень 

муцинозних та ендометриоїдних ЗЕПЯ (рис. 6..9). Натомість у групі серозних 

ЗЕПЯ відмічалась зворотня картина: майже 90 % серозних НДК мали «p53+», і, 

навпаки, така ж кількість серозних ВДК мала «p53-»-статус. Таким чином, 

«p53+»-статус свідчив на користь серозної ЗЕПЯ, з іншого боку, з поміж груп 

ВДК та НДК «р53+» тип забарвлення був більш характреним для останньої.  

Щодо реакції із маркером проліферативної активності Кі-67, то найбільша 

Ме рівня його експресії відмічалась у групі серозних НДК пухлин (27,00 % 

(22,00 %; 32,00 %)), тоді як для спостережень груп ендометриоїдних ЗЕПЯ та 

ВДК були характерні найнижчі показники – 22,00 % (20,50 %; 25,00 %) та 19,00 % 

(18,00 %; 22,50 %) відповідно.  

Визначений за рівнем експресії Кі-67 ІП мав низькі показники лише у групі 

серозних ВДК (28,57 %, n=2, рис 6.10), що можна вважати особливістю даної 

групи. Також серед спостережень цієї групи помірний ІП зустрічався найбільш 

часто (42,85 %, n=3) порівняно із іншими трьома групами ЗЕПЯ. Але переважна 

більшість спостережень груп ЗЕПЯ (окрім вищевказаної) характеризувалася  

високим  рівнем  ІП: 79,59 % випадків (n=39) серозних НДК, 75,00 % 

ендометриоїдних (n=6) та всі муцинозні ЗЕПЯ. 
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Рисунок 6.9 - Розподіл серозних, муцинозних та ендометриоїдних ЗЕПЯ в 

залежності від характеру експресії р53,  % 

 

Таким чином, низький ІП свідчив на користь серозних ВДК, а високий на 

користь муцинозних, серозних НДК та ендометриоїдних ЗЕПЯ. Зазначена різниця 

між групами за критерієм ІП отримала статистисне підтсвердження (р<0,001).  

 
Рисунок 6.10 - Розподіл випадків серозних, муцинозних та ендометриоїдних 

ЗЕПЯ за рівнем ІП,  %. 

 

Панель  маркерів  гістогенезу  окрім  «класичних»  для  ДЕПЯ та ПЕПЯ 

СК7, СК20 та віментіну (рис. 6.11), також включала CA125 і WT-1.  

Як видно із діаграми, «СК7+»-статус частіше зустрічався у групі ВДК 

(85,71 %, n=6), хоча був рисою усіх груп ЗЕПЯ, окрім муцинозного варіанту. Тоді 

як, «СК7+ в ч/клітин» статус став особливістю більше ендомертиоїдних ЗЕПЯ 
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(37,50 %, n=3), ніж груп серозних. Не зважаючи на це, різниця між групами ВДК, 

НДК та ендометриоїдними ЗЕПЯ за критерієм експресії СК7 статистично не була 

підтверджена (р=0,569). Забарвлення на СК20 мало зворотнє значення, де його 

позитивна реакція свідчила на користь групи муцинозних ЗЕПЯ та виключала 

інші гістологічні варіанти, окрім серозних НДК, в 18 випадках (32,14 %) яких 

спостерігався СК20 +в ч/клітин»-статус. 

 
Рисунок 6.11 - Розподіл серозних, муцинозних та ендометриоїдних варіантів 

ЗЕПЯ в залежності від характеру експресії CK7, CK20 та віментину,  % 

 

Особливого  наголосу  потребували  особливості  експресії  віментину. 

Позитивна  реакція визначалась  не тільки в  частині ендометриоїдних ЗЕПЯ (що 

було характерною рисою серед груп ДЕПЯ та ПЕПЯ), а і у групі серозних НДК, 

де спостерігалась у більшості випадків у меншій половині клітин пухлини 

(8,16 %, n=4). Тим не менш, у 2 випадкадках даної групи була лписана виражена 

реакція із віментином (4,08 %).Отже, експресія віментину мала діагностичне 

значення для ендометриоїдних ЗЕПЯ, не виключала діагнозу НДК, хоча 

суперечила іншим гістлогічним формам ЗЕПЯ. Проте статистично різниця була 

не вірогідною (р=0,590). Тоді як, наприклад, AnkitaGoel зі співавторами виявив 

помірно позитивну реакцію віментину лише у 1 випадку ендометриоїдної 

пухлини з 7, та відмічалась схожа тенденція з експресією цитокератинів [85]. 
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Перш ніж перейти до наступних маркерів гістогенезу, необхідно відповідно 

використаного алгоритму подання результатів аналізу груп ДЕПЯ та ПЕПЯ, 

порівняти групи ЗЕПЯ за експресією стероїдних гормонів ERта PGR (рис.6.12).  

Більше ніж для половини випадків серозних ВДК та НДК й ендомет-

риоїдних пухлин був характерний «ER+» тип реакції. Тоді як «ER++»-статус 

превалював у групі серозних ВДК (42,86 %, n=3) та найменше був характерний 

для серозних НДК (18,37 %, n=9). Особливістю групи серозних НДК також можна  

було вважати наявність третини випадків із «ER-»- статусом (28,57 %, n=9), а у 

групі муцинозних ЗЕПЯ цей тип реакції мали усі спостереження. Ще однією 

цікавою рисою була відсутність випадків із «ER-»-статусом серед шрупи серозних 

ВДК. А от група ендометриоїдних ЗЕПЯ переважно характеризувалась саме 

«ER+»- статусом (62,50 %, n=5).  

 

Рисунок 6.12 - Розподіл серозних, муцинозних та ендометриоїдних варіантів 

ЗЕПЯ в залежності від характеру експресії ER(А) та PGR (Б),  % 

 

Експресія PGR мала більшу варіативність серед серозних та 

ендометриоїдних ЗЕПЯ. Третина серозних ВДК (28,57 %, n=2) та половина НДК 

(46,94 %, n=23) не мали рецепторів до PGR. Порівняно така ж відсоткоа частка 

«PGR-»-випадків, як у групі серозних ВДК, відмічалась і у групі ендометриоїдних 

ЗЕПЯ (25,00 %, n=2). Найбільшої поширеності зазнав «PGR+»-статус у групі 
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ендметриоїдних ЗЕПЯ, зважаючи на той факт, що в даній когорті спостережень 

тип реакції «PGR++» не спостерігався.  

Таким чином, для групи серозних НДК була характерною експресія ER та 

PGR із найменшою відсотковою часткою, тоді як для групи ендометриоїдних 

ЗЕПЯ H-score цих маркерів мали переважно найбільші значення. Тим не менш, 

зазначені розбіжності між варіантами забарвлення на обидва маркери можна було 

вважати лише тенденцією через відсутність статистичного підтвердження 

(р=0,594 та р=0,398 відповідно). JorgeEscobar зі співавторами у своїй роботі 

«QuantificationofER/PRexpressioninovarianlow-gradeserouscarcinoma» визначили ту 

ж тенденцію експресії гормональних рецепторів [136]. 

Розподіл варіацій забарвлення на маркери CA125 і WT-1серед 

досліджуваних спостережень був досить різноманітним (рис. 6.13). Так, серозні 

ВДК найчастіше характеризувалися статусом «WT-1+» (57,14 % ,n=2) та 

«СА125+» (71,43 %, n=5). Для серозних НДК був практично в однаковій мірі були 

характері «СА125+» та «СА125-»-статуси: відсоткова частка таких спостережень 

становила близько 45 %.  

 
Рисунок 6.13 - Розподіл серозних, муцинозних та ендометриоїдних ЗЕПЯ в 

залежності від характеру експресії маркерів CA125 і WT-1,  % 

 

Муцинозні ЗЕПЯ мали найбільший відсоток випадків з «WT-1-» та «СА125-

» типом реакції, а групу ендометриоїдних ЗЕПЯ характеризував фенотип 

«СА125+ в ч/клітин» та . «WT-1-» (по 50,00 %, n=4). Крім цього, різниця між 
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групами за експресією даних маркерів отримала статистичне підтвердження 

(р=0,011 та р<0,001 відповідно). 

Таким чином, ІГХ діагностично корисними особливостями серозних ВДК 

можна було вважати тенденцію до низького ІП, «р53+»-статус, практино 

виключна позитивність на ER, WT-1, CA-125, СК7. Групу НДК виокремлювалв 

«р53+»-статус, помірний/високий ІП, можливість експресії віментину та СК20 не 

менш, ніж у 10 % клітин пухлини, а також позитивність на ER, PGR, WT-1, CA-

125, СК7, проте із меншою ніж у групі ВДК поширеністю та/чи вираженістю. На 

користь муцинохних ЗЕПЯ свідчили «СК20+»-статус, повна чи переважна 

відсутність реакції із рядом маркерів (СК7, р53, ER, PGR, WT-1, CA-125) та 

високий ІП. Допомогли із встановленням діагнозу ендометриоїдної ЗЕПЯ 

високий/помірний ІП, позитивність на ER, PGR, превалювання «+ в ч/клітин»-

реакції із СК7, WT-1, CA-125 та негативні статуси СК20, р53. Схожу значущість 

експресії маркеру WT-1 для диференціації серозних пухлин описує в своїй роботі 

і BharatRekhi зі співаторами [134]. 

Для диференційної діагностики між групами ЗЕПЯ і ГрПЯ було залучено 

додатково маркери гістогенезу: калретинін, S100, EMA, PanCK. Результати 

представлено на рисунку 6.14. 

Для всіх спостережень групи ЗЕПЯ була характерна виражена експресія 

PanCK та ЕМА, тоді як переважно помірно виражене забарвлення на PanCK 

відмічалось лише в третині випадків групи ГрПЯ (33,85 %, n=22) (p<0,001). Тоді 

як реакція із ЕМА була помічена лише в 1-му випадку групи ГрПЯ (1,53 %).  

Розподіл спостережень відповідно до характеру експресії віментину 

продемонстрував зворотну картину, де всі спостереження групи ГрПЯ мали 

виражену реакцію. Проте, встановлення «віментин+/+ в ч/клітин»-статусу у 

дестяій частині групи ЗЕПЯ знижувало діагностичну цінність «віментин+» типу 

забарвлення під час ДД між ГрПЯ та ЗЕПЯ, але не нівелювало його (p<0,001). 

Діагостична корисність калретиніну була також знижена за рахунок, з  
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одного боку, можливістю знайти його «-»-статус у групі ГрПЯ (7,69 %, n=5), а з 

іншого, наявністю забарвлення на цей маркер у випадках когорти ЗЕПЯ (6,17 %, 

n=5), Тим не менш, діагностичне значення даного антитіла доведено статистично 

(p<0,001). 

 
Рисунок 6.14 - Розподіл експресії маркерів гістогенезу у загальній групі 

ЗЕПЯ (за всіма гістологічними варіантами) та когорті ГрПЯ,  % 

 

Експресія WT-1, як показника серозних ЕПЯ, зустрічалась у групі ЗЕПЯ у 

79,01 % спостережень (n=53), але також вона спостерігалась і у незначній 

кількості ГрПЯ (6,15 %, n=4) (p<0,001), через що діагностичну цінність даного 

маркеру зменшувалась, а процес верифікації діагнозу потребував викорастання 

панелі ІГХ маркерів. 

Позитивна реакція із маркером S100 спостерігалась лише у 6,15 % 

спостережень групи ГрПЯ (n=4)та в жодному випадку ЗЕПЯ, що свідчило про 

високу діагностичну корисність даного антитіла. Але враховуючи той факт, що 

всі «S100+»-випадки були ГрПЯ ювенільного типу, який має низьку 

зустрічальність, використання цього критерію не мало високої ефективності. 

Таким чином, діагностичний пошук між ЗЕПЯ та ГрПЯ засновано на 

аналізу комплексу маркерів гістогенезу, що свідчив на користь ЗЕПЯ за умови 

визначення фенотипу «PanCK+/EMA+/WT-1+/віментин-/S100-/калретинін-». 

Проте, фенотип «WT-1-» та/чи «віментин+/+ в ч/клітин» та/чи «калретинін+ в 

ч/клітин» за умови відповідної гістлогічної будови не суперечив діагнозу ЗЕПЯ. 
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Для встановлення різниці імунофенотипів ЗЕПЯ та МКР були оцінені 

маркери проліферативної активності Кі-67 та епітеліального гістогенезу СК7 та 

СК20.  

Рівень експресії Кі-67 у групі МКР сягнув 30,00 % (26,25 %; 33,50 %), проте 

він суттєво не відрізнявся від групи ЗЕПЯ, що доведено статистично (р=0,142), 

хоча в останній когорті зустрічались екстремально високі його показники.  

Експресія СК7 була визначена у більшості випадків когорти ЗЕПЯ (91,36 %, 

n=74), серед яких серозні, ендометриоїдні, серо-муцинозі карцинома, а також 

злоякісні пухлини Бренера та НК. З іншого боку, у групі МКР часткове 

забарвлення на СК7 спостерігалось в 1 випадку (10,00 %), чого не було помічено у 

підгрупі найбільш морфологічно схожих до МКР муцинозних ЗЕПЯ. Експресія 

СК20 спостерігалась у третині групи ЗЕПЯ і всіх спостереженнях МКР, що мало 

статистично підтверджену різницю (p<0,001). Тим не менш, якщо виокремити із 

загальної групи ЗЕПЯ тільки муцинозні карциноми, то різниця із групою МКР за 

типом реакції із СК20 нівелюється. Дослідження W. G. McCluggage [114] 

визначило такий же імунофенотип метастатичних неоплазій, що підтверджує наші 

дані. 

Таким чином, використання комбінації маркерів Кі-67, СК7 та СК20 може 

бути корисними під час ДД між МКР та ЗЕПЯ за умови визначення «СК7+ в 

ч/клітин/СК20+» фенотипу, що свідчив на користь першої, та екстремально 

високих цифр Кі-67, що було характерним для групи ЗЕПЯ. 

Покращення критеріїв верифікації первинних ЕПЯ було проведено шляхом 

обов`язкового поєднання гістологічних та ІГХ особливостей кожної групи за 

гістологічним варіантом ПЯ. На основі представлених результатів ІГХ профілю 

первинних ЕПЯ було оптимізовано диференційно-діагностичні підходи до ДД 

між ними. Так, більшість первинних ЕПЯ частіше мали імунофенотип: 

«СК7+/СК20-», «ER+/PGR+», тоді як для групи саме муцинозних ПЯ був 

характерним наступний імунопрофіль «СК7-/СК20+», «ER-/PGR-». Для 

виключення епітеліального генезу чи метастатичного характеру процеса до панелі 
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ІГХ маркерів додатково залучались СА-125, WT-1, PanCK, ЕМА, калретинін, 

віментин, S100, які мали статистично вірогідне діагностичне значення під час 

верифікації діагнозу. 
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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 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 % 
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високодиференційованих серозних карцином мала помірний індекс проліферації. 

Найбільший показник кількості 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 
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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+»-, «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). 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

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. 
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проведення ІГХ дослідження, підготовка тез до друку). 
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матеріали X Конгресу Асоціації патологів України (Івано-Франківськ, 27-28 вер 
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10. Особливості експресії маркеру WТ-1 та Ki-67 в епітеліальних та 

гранульозоклітинних пухлинах яєчників. Савченко О. А., Алєксєєнко О.А., 

Мальцев І.О. та ін. Теорія та практика сучасної морфології: матеріали другої 

всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. 

Дніпро, 10-12 жовтня 2018 р.). Дніпро, 2018. С. 144-146. (Дисертанткою 

самостійно проведено пошук та систематизація архівного матеріалу, 

дисертантці належить ідея та дизайн дослідження). 
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ovarian malignant tumors with different histogenesis. Теорія та практика сучасної 

морфології: матеріали третьої всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю (м. Дніпро, 9-11 жовтня 2019 р.). Дніпро, 2019 р. С. 120-121. 

(Дисертантці належитьідея та дизайн дослідження, відбір та аналіз архівного 

матеріалу, проведення імуногістохімічного дослідження й статистична обробка 

результатів). 
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1. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Здобутки теоретичної медицини - в практику охорони здоров’я», м. 

Запоріжжя, 24-25 березня 2016 року, форма участі – публікація тез. 

2. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Теорія та 

практика сучасної морфології», м. Дніпро, 5-7 жовтня 2016 р., форма участі – усна 

доповідь, публікація тез. 

3. V Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих 

вчених «Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини», м. Суми, 20–21 

квітня 2017 р., форма участі – публікація тез. 

4. Друга всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Теорія та практика сучасної морфології», м. Дніпро, 10-12 жовтня 2018 

р., форма участі – публікація тез. 

5. Х Конгрес Асоціації патологів України «Перспективи розвитку 

сучасної патології», м. Івано-Франківськ, 27-28 вересня 2018 р., форма участі – 

усна доповідь, публікація тез. 

6. Третя всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

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

форма участі – публікація тез. 
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