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1. Актуальність теми дисертації. 

Серед всіх пухлин рак ободової та прямої кишки в усьому світі займає 

одне з перших міст після раку легень, передміхурової та грудної залоз. Як 

причина смерті займає третє місце після раку легень, передміхурової залози у 

чоловіків та раку легень і грудної залози у жінок. У розвинених країнах світу 

триває неухильне зростання захворюваності на рак ободової та прямої кишки. 

Щорічно в світі регіструється понад 600 000 нових випадків раку товстої 

кишки, вмирають від 30 до 50% хворих. За даними ВООЗ , в Україні понад 70% 

хворих виявляють хворобу на пізніх стадіях захворювання, кожен другий 

хворий на рак товстої кишки проживає менше року від моменту встановлення 

діагнозу. За даними Національного-Канцер Реєстру раку кожен третій хворий 

на рак товстої кишки проживає менше року від моменту встановлення діагнозу.  

В Україні серед різних типів усіх типів колоректального раку 

аденокарциноми товстої кишки (АКТК) складають близько 95% серед. Велику 

увагу на сьогодні приділяють сучасним підходам до лікування колоректального 

раку, який базуються на стадії хвороби, прогностичних факторах, що 

враховують імуногістохімічні та молекулярно-генетичні властивості пухлини. 

Призначення таргетної терапії потребує багатофакторної оцінки поведінки та 

характеристики пухлини, що потребує поряд з рутинною світломікроскопічною 

діагностикою ще й оцінку імуногістохімічного та молекулярного статусу 
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АКТК. В роботі дисертантом наведено інтегративний підхід до оцінки 

властивостей АКТК базуючись на морфологічних та морфометричних 

показних, а залучення багатофакторного аналізу у визначенні злоякісного 

потенціалу пухлини, дозволило прогнозувати виживаність пацієнтів з цією 

патологією, що вказує на сучасність та актуальність даного дослідження. 

 

2. Зв'язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами.  

Дисертаційна робото Антонюка С.А. виконана в Національному інституті 

раку (НІЗ) і є фрагментами державних НДР «Об’єктивізація морфологічної 

верифікації злоякісності новоутворень шляхом визначення їхнього клітинного 

субпопуляційного складу за ключовими ознаками багатофакторного морфо-

функціонального аналізу» (номер державної реєстрації 0111U000379, 2011–

2013 рр.) та «Розробити алгоритм гістологічного дослідження для визначення 

прогнозу при аденокарциномах товстої кишки з урахуванням зціплення  

морфологічних, гістохімічних та імуногістохімічних ознак» (номер державної 

реєстрації 0114U001061, 2014–2016 рр.). Тема дисертації була затверджена 

проблемною комісією «Патологічна анатомія» МОЗ та НАМН України 

25.10.2011, протокол № 3. Тема дисертації була затверджена вченою радою НІР 

7 червня 2012, протокол №10 та уточнена 09.03.2017 р., протокол № 5. 

 

3. Новизна дослідження та одержаних результатів. 

В дисертаційній роботі автором на підставі комплексного 

патоморфологічного, гістохімічного, імуногістохімічного, та морфометричного 

методів оптимізовано диференціювання АКТК, що дозволило створити моделі 

виживаності та встановити найвагомиши морфологічних ознак пухлини задля 

прогнозування та подальшої терапевтичної тактики. Дисертантом використаний 

оригінальний підхід щодо оцінки вмісту ДНК у ядрах пухлинних клітин, який 

дозволив встановити неоднозначність пухлинних клітин з різним вмістом ДНК 

пр. АКТК. Розроблений непрямий спосіб оцінки плоїдності клітин АКТК за 
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каріометричними показниками. На основі проведеного аналізу дана 

характеристика низки показників, які напряму або опосередковано пов’язані з 

патогенетичними механізмами розвитку АКТК та змінами кількості ДНК у 

ядрах пухлинних клітин, а саме - стан ядерцевих організаторів, оцінка 

мітотичної активності, рівень експресії маркерів апоптозу Bcl-2 та p53. Вперше 

показано, що серед АКТК виділені пухлини, що мають різні тенденції 

прогресування – на фоні зростання кількості ДНК у ядрах клітин відбувається 

як зменшення, так і зростання мітотичної активності. Дисертантом знайдено, 

що наявність експресії Bcl-2 веде до більш значного, ніж експресія p53, 

збільшення ДНК в ядрах пухлинних клітин при АКТК. Визначено вперше, що 

при АКТК зі зменшенням диференціювання, а саме зростанням стадії (Grade – 

G), відбувається збільшення відносної частки пухлинних клітин з ядрами, які 

відповідають функціонально активним. Дисертантом, на основі проведеного 

аналізу, розроблено метод визначення різних морфо-функціональних типів 

пухлинних клітин у складі АКТК, що підтверджено патентом на корисну 

модель (Пат. № 108521). На підставі створення математичних моделей 

доведено, що окремо взяті характеристики ядер пухлинних клітин при АКТК 

(кількість ДНК, стан ядерцевих організаторів, експресія Ki-67, Bcl-2 і p53) не є 

значимими при самостійному використанні в якості прямих критеріїв для 

уточнення диференціювання пухлини, прогнозу та перебігу. Дисертантом 

доведено, що АКТК різного ступеня диференціювання якісно відрізняються 

між собою, а для встановлення ступеня диференціювання задля призначення 

певної таргетної терапії та визначення прогнозу, рекомендовано застосувати 

математичні моделі, які мають різні коефіцієнти рівняння регресії та набір 

параметрів. Розроблено модель виживаності хорошої якості для пацієнтів з 

АКТК G2 і G3 з підвищеним середнім вмістом ДНК в ядрах пухлинних клітин. 

 

4. Практичне значення результатів дослідження. 

На підставі проведеного інтегративного аналізу особливостей АКТК було 

знайдено додаткові критерії для оптимізації визначення диференціювання 
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пухлини та її прогнозу. Розроблені математичні моделі визначення ступеня 

диференціювання АКТК та прогнозу виживаності на основі об’єктивних 

гістологічних критеріїв (грейд - G, середня кількість ДНК в ядрах клітин, індекс 

проліферації Ki67, середня кількість ядерцевих організаторів) можуть бути 

безпосередньо використані в онкологічній практиці. Запропонований спосіб 

непрямого визначення плоїдності клітин АКТК за каріометричними 

показниками може бути широко використаний у рутинній патогістологічній 

практиці без застосування складних методів забарвлення. Отримані результати 

можуть бути використані для удосконалення підходів індивідуалізації 

лікування, призначення таргетної терапії у хворих на АКТК. 

 

5. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, а також вірогідність 

одержаних результатів. 

Основні положення дисертаційної роботи, висновки, практичні 

рекомендації обґрунтовані дослідженням достатньої кількості операційного 

матеріалу хворих на епітеліальні новоутворення товстої кишки (ЕНТК) з 

розподілом досліджуваного матеріалу на репрезентативні групи з 

використанням доцільних, сучасних патоморфологічних методів, із залученням 

морфометричного, денсіометричного визначення кількості нуклеїнових кислот, 

математичній та статистичній обробці отриманих кількісних даних.  

Автором вивчені 130 зразків різних ЕНТК (аденоми та аденокарциноми) 

та 11 умовно нормальних ділянок товстої кишки. Представлені мікрофотографії 

віддзеркалюють морфологічні, гістохімічні та імуногістохімічні ознаки АКТК. 

Наведені у роботі мікрофотографії, таблиці та графіки підтверджують і 

обґрунтовують викладені основні положення та висновки. Кількісна обробка 

одержаних результатів проведена із застосуванням загальновизнаних і новітніх 

прийомів, є основою для вірогідності наукових положень та є елементом 

доказової медицини.  
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Робота побудована по загальноприйнятій схемі, викладено на 216 

сторінках машинописного тексту і складається з вступу, огляду літератури, 

матеріалів і методів досліджень, двох розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій та 

бібліографії. Дисертаційна робота проілюстрована 31 мікрофотографіяєю, 17 

таблицями, список літератури складає 216 джерел (51 кирилицеє та 210 

латиницею). Робота написана грамотною літературною мовою, легко читається, 

оформлена акуратно, рисунки і таблиці наглядно ілюструють і документують 

опис отриманих результатів. 

У вступі автор аналізує стан проблеми та наводить дані, які стали 

основою для формулювання цілей та задач дослідження. 

В огляді літератури дисертант проводить аналіз першоджерел, 

присвячених вибраній науковій проблемі, підкреслює відсутність робіт, в яких 

були б представлені аспекти доказової медицини - високоінформативні та 

високодостовірні способи визначення індивідуального прогнозу при АКТК. 

Обґрунтовується необхідність багатофакторного аналізу основаного на 

об’єктивних критеріях стану пухлини для оцінки її властивостей та прогнозу. 

На мій погляд огляд літератури доцільно було би розділити на підрозділи. 

У розділі «Матеріали і методи дослідження» детально висвітлюються 

обсяг матеріалу, що використаний у дослідженні, методи гістологічної обробки 

матеріалу, забарвлення гістологічних зрізів, у тому числі гістохімічні та 

імуногістохімічні. Особлива увага присвячується методам математичного 

аналізу та підходам щодо побудови математичних моделей, які дозволяють 

визначати належність АКТК до певного грейду (G) та побудувати модель 

виживаності. На мій погляд, варто було б оцінити результати виживаності 

хворих (включити клінічний матеріал), особливо матеріали злоякісних пухлин, 

яких вивчали в роботі і показати, як впливає на виживаність хворих 

запропоновані автором методи встановлення ступеня диференціації пухлин. 

У двох розділах власних спостереженнях дисертант у 7 підрозділах 

наводить данні вивчення окремих гістологічних ознак АКТК, їхніх 
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взаємозв’язків, на основі чого розробляються математичні моделі для 

визначення грейду (G) пухлини та прогнозу виживаності. 

У розділі 3.1. проводився аналіз вмісту нуклеїнових кислот у клітинах 

АКТК. Дисертантом доведено, що для визначення та/або уточнення грейду 

пухлини самостійне застосування рівня плоїдності та клітинного спектру за 

вмістом ДНК не є правомірним, що не стикається з думкою окремих 

дослідників, наприклад Г.Г.Автандиловим. В той же час, вміст ДНК у ядрах 

пухлинних клітин (їх плоїдність) та клітинний склад можуть бути важливою 

складовою визначення властивостей пухлини і прогнозу її розвитку. Зменшення 

вмісту РНК у ядрах клітин АКТК може бути використане як непрямий 

показник ступеня життєздатності клітин та виділення їх морфо-функціональних 

типів здатних до подальшого розвитку. Низько диференційовані АКТК з 

грайдом G3 відрізняються від більш диференційованих, меншим рівнем 

клітинної гетерогенності. 

Розділ 3.2. присвячений аналізу стану ядерцевих організаторів у АКТК. 

Продемонстровано, що самостійне застосування стану ядерцевих організаторів 

у конкретно взятій пухлині не є правомірним, але відображаючи певні 

властивості змін ядерного апарату пухлинних клітин та можуть бути 

важливими вторинними показниками при визначенні властивостей пухлини і 

прогнозу її розвитку. Рівень кореляції між вмістом ДНК і сумарним об’ємом 

ядерцевих організаторів у ядрах клітин може бути додатковим високо 

інформативним критерієм для розмежування між добро- та злоякісними 

епітеліальними новоутвореннями товстої кишки. Пухлини з високим рівнем 

анаплазії (G3) відрізняються від більш диференційованих зменшенням 

виразності клітинної гетерогенності, що свідчить про набуття домінування в 

них клону(ів) зі стабільним геномом та ефективними системами 

життєзабезпечення, тобто набуває властивостей автономності пухлини. 

Розділ 3.3. присвячений оцінці проліферативної активності в АКТК за 

рівнем експресії (мічення) Кі-67. Автор показав, що для визначення грейду (G) 

АКТК використання окремо рівня проліферативної активності за даними 
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експресії тільки маркеру Кі-67 є не достатньо інформативним. Показано, що 

серед АКТК можна виділити пухлини, які мають протилежні вектори 

формування їхнього клітинного спектру. АКТК можна розділити на такі, в яких 

зростання середнього вмісту ДНК в ядрах клітин відбувається за рахунок 

високої проліфетативної активності (велика доля клітин в яких відбувається 

синтез ДНК) і пухлини в яких цей показник зумовлений більшою часткою у 

спектрі поліплоїдних клітин. 

Розділ 3.4. присвячений аналізу експресії в АКТК маркерів, пов’язаних з 

регуляцією апоптоза. Продемонстровано, що АКТК мають широкий спектр 

частоти експресії Bcl-2 та p53, причому їхній рівень відрізняється і змінюється 

в залежності від грайду пухлини (G) та вмісту ДНК в ядрах клітин. Збільшення 

ДНК у ядрах пухлинних клітин супроводжується зростанням рівня кореляції з 

експресією Bcl-2 та p53. Наявність експресії Bcl-2 веде до більш значного, ніж 

p53, збільшення ДНК в ядрах клітин аденокарцином товстої кишки. Визначення 

експресії Bcl-2 та p53 як самостійних ознак властивостей аденокарцином 

товстої кишки є малоінформативним, але є значущими як складові 

багатофакторної оцінки стану ядер клітин пухлини, який пов’язаний з 

проліферативним потенціалом. 

Розділ 3.5. присвячений оцінці потенціальних властивостей клітин АКТК 

на основі стану ДНК у їхніх ядрах. Показано що з ростом грейду (G) 

відбувається зміни клітинного складу пухлини та збільшується відносна частка 

життєздатних пухлинних клітин.  

Розділ 4.1. присвячений визначенню грейда (G) АКТК на основі 

багатофакторного аналізу, який включає попередньо описані гістологічні 

ознаки АКТК. Статистичними методами продемонстровано, що для визначення 

ступеня диференціювання АКТК потрібні різні моделі які мають різні 

коефіцієнти рівняння регресії та набір параметрів. Ключовими параметрами 

при диференціальній діагностики доброякісних новоутворень від АКТК є: 

середній вміст ДНК, відносна частка життєздатних клітин, кількість ядерцевих 

організаторів, індекс проліферації та рівень експресії p53. Модель, що відділяє 
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аденокарциному G1 від G2, додатково ще містить параметр середнього об’єму 

ядерцевого організатора. Різниця між аденокарциномою G2 та G3 є нечіткою, і 

дані гістологічні типи пухлини відрізняються лише двома ознаками – рівнем 

експресії Bcl-2 та p53.  

Розділ 4.2. присвячений моделюванню виживаності при АКТК на основі 

багатофакторного аналізу з урахуванням низки гістологічних ознак. 

Статистичними методами доводиться, що окремо взяті ознаки стану ядер 

пухлинних клітин (кількість ДНК, кількість і об’єм ядерцевих організаторів, 

частота експресії Ki67, Bcl-2, p53) не є прогностично значимими при 

самостійному використанні та не можуть бути застосовані як прямі критерії  

прогнозу. Разом з тим, похідні ряду цих ознак можуть бути достовірно 

значимими критеріями прогнозу. Розроблена математична модель виживаності 

хорошої якості для АКТК G2 и G3 зі збільшеним середнім вмістом ДНК у ядрах 

пухлинних клітин.  

Аналізуючи і узагальнюючи результати роботи, автор підводить підсумки 

виконаного дослідження, зіставляє одержані власні результати з даними 

літератури, що дозволило з'ясувати біологічний сенс і практичне значення 

виявлених особливостей різних ознак стану ядер клітин АКТК для визначення 

грейду (G) пухлин та прогнозу. 

Висновки дисертаційної роботи достовірно відбивають одержані 

результати, свідчать про закінченість наукової роботи, віддзеркалюють її 

загальнотеоретичний характер, є логічним рішенням кожної сформульованої 

задачі дослідження та про досягнення мети роботи. Все вищезазначене 

дозволило дисертанту внести вагомий внесок у рішення наукової проблеми, 

оптимізації визначення диференціювання аденокарциноми товстої кишки та 

прогнозу її розвитку на основі багатофакторної оцінки гістологічних критеріїв. 

Таким чином, висновки дисертаційної роботи обґрунтовані та достовірні, 

базуються на великому фактичному матеріалі, обробленому за допомогою 

адекватних статистичних методів, є новими і одержані автором вперше. 
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6. Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих 

працях.  

Основні положення дисертаційної роботи повністю викладені у 30 

опублікованих роботах: з них 7 статей у наукових фахових виданнях України, у 

тому числі 1, що входить у науко метричну базу Scopus, 18 – тез конгресів, 

з’їздів, конференцій; 3 патенти України на корисну модель, 1 – Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони здоров’я, 1 – у «Перелік наукової 

(науково-технічної) продукції, призначеною для впроваджень досягнень 

медичної науки у сферу охорони здоров’я» . Основні положення роботи були 

представлені на чисельних конференціях, симпозіумах, конгресах.  

Автореферат складений згідно змісту, в ньому викладено основні 

матеріали дисертаційної роботи, головні положення, висновки і практичні 

рекомендації. Автореферат дисертації, наведені публікації цілком ідентичні 

основним положенням дисертації і вичерпно відображають її зміст. 

 

7. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення 

Принципових зауважень щодо структури і змісту дисертації та 

автореферату немає. Поряд з цим є певні зауваження та побажання. Огляд 

літератури бажано розділити на підрозділи. На мій погляд, враховуючи 

значущість отриманих результатів для призначення таргетної терапії, доцільно 

було б додати аналіз клінічного матеріалу, а саме результати виживаності 

хворих, які ввійшли до Вашого дослідження. Такий аналіз може надати 

свідчення практичного значення роботи. В дисертації та авторефераті 

зустрічаються поодинокі граматичні помилки, а також стилістично невдалі 

вирази. 

Вказані недоліки та зауваження не впливають на науковий рівень і 

достовірність нових положень та висновків дисертаційної роботи, не носять 

принципового характеру та не зменшують загальну значущість роботи. 

Для дискусійного обговорення результатів дисертаційної роботи хотіла б 

поставити автору наступні запитання: 
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1. Які механізми лежить в основі елімінування нежиттєздатних морфо-

функціональних типів клітин при прогресії пухлини? 

2. Як на Вашу думку можливо пояснити варіабельність індексу експресії Ki67 в 

різних пухлина - як доброякісних, так й злоякісних? 

 

8. Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці 

Сформульовані дисертантом на основі результатів дослідження висновки,  

практичні рекомендації заслуговують широкого впровадження у діагностичну 

роботу патоморфологів обласних патологоанатомічних бюро, 

патологоанатомічних відділень міських лікарень, у лікувальних установах 

онкологічного профілю, у відділах патоморфології і патоморфологічних 

лабораторіях науково-дослідних закладів.  

Результати дослідження слід впровадити у педагогічний процес при 

викладанні учбового матеріалу на кафедрах патоморфологічного, 

онкологічного профілю у вищих навчальних медичних закладах України.  

 

9. Відповідність дисертації вимогам, які пред'являються до наукового 

ступеня кандидата медичних наук. 

Дисертаційна робота Антонюка Сергія Анатолійовича ««Оптимізація 

визначення диференціювання аденокарциноми товстої кишки та 

моделювання виживаності на основі багатофакторної оцінки гістологічних 

критеріїв», що представлена до офіційного захисту на здобуття наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.02 – патологічна 

анатомія, є самостійним завершеним науковим дослідженням, яка містить нові 

науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень щодо 

оптимізації визначення диференціювання аденокарциноми товстої кишки та 

прогнозу її розвитку на основі багатофакторної оцінки гістологічних критеріїв, 

що має істотне значення для патологічної анатомії, онкоморфології та 

онкології. 
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