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Перед тим, як перейти безпосередньо до оцінки дисертаційної роботи я 

хотіла б відмітити декілька принципових позицій стосовно даної роботи. По-

перше, перехід від дослідження трупних матеріалів та операційних 

матеріалів до прижиттєвих біопсійних досліджень, надав перспективу 

індивідуальної або персоналізованої оцінки виявлених змін з метою 

індивідуалізації лікування, а також визначення перспективи розвитку 

захворювання, тобто, прогнозування. 

Основним загальним стратегічним напрямком роботи Антонюка Сергія 

Анатолійовича є цілеспрямований пошук саме індивідуальних критеріїв 

оцінки дослідженої патології з метою персоналізації лікування. 

По-друге, це методичний підхід. Академік Г.Г. Автанділов, який є 

засновником і провідником кількісної морфології і використання 

математичних методів дослідження в морфології, підкреслював, що 

використання адекватного математичного апарату дозволяє суттєво 

збільшити об’єм отриманої при морфологічних дослідженнях інформації і 

об’єктивізувати  та індивідуалізувати її. 

Основним методичним підходом  автора роботи є використання досить 

потужного математичного апарату у сполученні з сучасними  
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морфологічними методами дослідження.  

І на останнє – це підхід до об’єкту дослідження як до системи, що 

розвивається, а не є статичним явищем. 

Таким чином, загальна характеристика роботи свідчить про її високий 

рівень і сучасний підхід до вирішення обраної проблеми. 

 

Актуальність теми дисертації. Онкологічна патологія невпинно 

збільшує свою питому вагу в структурі захворюваності. Злоякісні 

новоутворення товстої кишки займають 4 місце серед вперше виявлених 

злоякісних новоутворень та становлять біля 12% від всіх випадків 

онкологічних захворювань. Окрім ураження безпосередньо товстої кишки 

колоректальні раки стають причиною ураження печінки в результаті їх 

метастазування. Щорічно кількість вперше виявлених випадків становить 

понад 600 тис., а кількість померлих хворих на цю патологію - більше 400 

тис. Серед усіх типів колоректального раку аденокарциноми складають 

близько 95%. 

Сучасні підходи до діагностики та лікування колоректального раку 

базовані на класифікації TNM та диференціюванні пухлини. Разом з тим, на 

практиці фахівці звертають увагу (і це ми спостерігали і на власному досвіді) 

на те, що точність діагностики та прогнозування виживаності при цій 

патології залишається незадовільною; залишається фактор невизначеності у 

виборі ефективного оптимального лікування. Колоректальний рак на 

сьогодні є одним з тих видів онкопатології, біологічні властивості якого 

досліджені найбільш глибоко, однак спроби використання тих чи інших 

критеріїв для прогнозу і оптимізації лікування не показали суттєвих 

досягнень у цьому напрямку. Разом з тим, вирішення цих питань є 

актуальним і надважливим для даної патології. Зазначене дозволяє оцінити 

роботу Антонюка С. А. як безумовно актуальну і цінну як з наукової так 

практичної точки зору. 
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Зв'язок теми дисертації з науковими програмами. Дисертація 

виконана в Національному інституті раку МОЗ України, є фрагментами 

державних НДР відділення патологічної анатомії та імуногістохімії 

«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 вченою 

радою НІР 7 червня 2012 (протокол №10) та уточнена 9 березня 2017 

(протокол № 5). 

 

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертація С. А. Антонюка 

демонструє оригінальний комплексний підхід з використанням класичних 

морфологічних та імуногістохімічних методів та сучасних методів 

математичного і статистичного аналізу з оцінкою морфологічних та 

морфометричних ознак аденокарцином товстої кишки і, що треба особливо 

підкреслити, їх зав’язків. Такий підхід до вирішення проблеми є новим 

кроком у вирішенні питань діагностики та персоніфікованого лікування 

колоректальних раків. Крім того робота включає цілу низку фактів, які були  

отримані вперше на основі нового методичного підходу. 

Вперше оцінено клітинний спектр аденокарцином товстої кишки за 

вмістом ДНК у ядрах пухлинних клітин. Розроблено спосіб непрямого 

визначення плоїдності клітин за каріометричними показниками у рутинній 

патогістологічній практиці без застосування складних методів забарвлення.  

Наведена характеристика ядерцевих організаторів в залежності від 

ступеня диференціювання та вмісту ДНК у ядрах клітин карциноми. 
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Проведена оцінка мітотичної активності клітин аденокарцином товстої 

кишки в залежності від вмісту ДНК у ядрах. Встановлено, що 

аденокарциноми товстої кишки можуть мати протилежні вектори 

формування їх клітинного спектра: а) зростання середніх значень вмісту ДНК 

у ядрах пухлинних клітин за рахунок синтезу під час мітозу; б) зростання 

середніх значень вмісту ДНК при порушенні механізму мітозу й утворення 

анеу-/поліплоїдних клітин. Показано, що збільшення вмісту ДНК у ядрах 

пухлинних клітин корелює з експресією Bcl-2 та p53, причому кореляція 

експресії Bcl-2 вища, ніж p53. 

Доведено, що окремо взяті ознаки стану ядер клітин аденокарцином 

товстої кишки (кількість ДНК, стан ядерцевих організаторів, експресія Ki-67, 

Bcl-2 і p53) при самостійному використанні не є значимими в якості прямих 

критеріїв для уточнення диференціювання пухлини та прогнозу; достовірно 

значимими критеріями є похідні від зазначених ознак та їх зв’язки. 

В аденокарциномах товстої кишки зменшення диференціювання 

(зростання G) супроводжується збільшенням відносної частки клітин з 

ядрами, які найбільш відповідають функціонально активним, і навпаки. 

Показано, що клітинна гетерогенність аденокарцином товстої кишки не є 

лінійною, а є функцією, що наближається до параболічної, а її максимум 

припадає на помірно диференційовані аденокарцином товстої кишки. Тобто 

процеси проліферації в пухлини відповідають певним математичним 

закономірностям, що робить закономірною можливість розробки 

прогностичних тестів.  

Аденокарциноми товстої кишки різного ступеня диференціювання 

якісно відрізняються між собою; для уточнення ступеня їх диференціювання 

необхідні різні математичні моделі, які мають різний набір параметрів та 

різні коефіцієнти рівняння регресії.  

Для пацієнтів з аденокарциномами G2 і G3 з підвищеним середнім 

вмістом ДНК в ядрах пухлинних клітин на основі рівняння пропорційних 

інтенсивностей Кокса розроблена модель виживаності хорошої якості, яка 
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удвічі перевищує побудовану тільки на використанні ступеня 

диференціювання (G). 

Розроблено метод визначення різних морфо-функціональних типів 

пухлинних клітин у складі аденокарцином товстої кишки. 

Вказані положення отримані вперше на основі нового методичного 

підходу і заслуговують на увагу, оскільки вони відображають не тільки 

морфологічні особливості еволюції колоректального раку, але і в певній мірі 

загальні закономірності розвитку пухлинного процесу. 

 

Практичне значення результатів дослідження.  

Результати дисертаційної роботи надають додаткові критерії для 

оптимізації визначення диференціювання аденокарциноми товстої кишки та 

моделювання виживаності на основі багатофакторної оцінки гістологічних 

ознак.  

Показано, що окремо взяті ознаки стану ядер клітин аденокарцином 

(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 та прогнозу її розвитку, але в 

комплексі і із визначенням зв’язків між ними вони набувають суттєвого 

значення.  

Представлено спосіб непрямого визначення плоїдності клітин за 

каріометричними показниками у рутинній патогістологічній практиці без 

застосування складних методів забарвлення (патент України на корисну 

модель 85714 «Спосіб непрямого визначення вмісту ДНК у ядрах 

епітеліальних пухлин товстої кишки»).  

Розроблено спосіб оцінки клітинного складу аденокарцином товстої 

кишки (патент України на корисну модель 108521 «Спосіб визначення частки 

функціонально активних клітин у складі епітеліальних пухлин товстої 

кишки»). 
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Розроблено математичну модель, яка на основі об’єктивних критеріїв 

забезпечує високу достовірність та відтворюваність визначення ступеня 

диференціювання аденокарцином товстої кишки.  

Запропоновано математичну модель виживаності при аденокарцином 

товстої кишки, якість якої удвічі перевищує якість існуючої моделі, 

побудованої тільки на використанні ступеня диференціювання (патент 

України на корисну модель 109373 «Спосіб прогнозування виживаності при 

аденокарциномі товстої кишки»). 

За матеріалами дисертації отримані акти впровадження у наукову і 

практичну роботу наступних закладів: Національний інститут раку; 

Навчальний медико-лабораторний центр Запорізького державного медичного 

університету; патологоанатомічне відділення ННЛЦ Запорізького 

державного медичного університету; КЗ Черкаській обласний онкологічний 

диспансер; ТОВ «СШЕС ДІ ХЕЛС КЕА»; лабораторія патоморфології 

Одеського національного медичного університету. «Методика непрямого 

визначення ДНК у ядрах епітеліальних пухлин товстої кишки /О. М. 

Грабовий, С. А. Антонюк, Е. А. Воробєй» опублікована у виданні «Перелік 

наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впроваджень 

досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я (Реєстр. № 293/1/14). – 

Київ, 2015. – В. 1, т. 1. – С. 185.». 

Таким чином в результаті проведених досліджень автором отримано 

значний науковий і практичний доробок.  

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, а також вірогідність 

одержаних результатів. Автором досліджено 130 зразків аденокарцином та 

аденом товстої кишки та слизова оболонка інтактної товстої кишки. У роботі 

використані методи мікроскопічного дослідження на світлооптичному рівні, 

гістохімічні та імуногістохімічні методи, морфометрія, денсіометричне 

визначення кількості нуклеїнових кислот, статистична обробка даних. 
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Застосовані в дисертації методи дослідження адекватні поставленим завданням, є 

сучасними, надійними та високоінформативними. Представлені мікрофото 

хорошої якості, відображають морфологічні, гістохімічні та імуногістохімічні 

ознаки аденокарцином товстої кишки. Мікрофотографії, таблиці та графіки 

підтверджують обґрунтованість викладених основних положень та висновків. 

Статистична обробка наукового матеріалу проведена згідно з вимогами ДАК до 

аналізу медичних даних, проведена із застосуванням загальновизнаних і 

новітніх прийомів, є основою достовірності наукових положень 

представлених до захисту. Окремо необхідно підкреслити дуже точний і 

правильний підбір статистичних і математичних прийомів та системність 

підходу при вирішення поставлених задач.  

 

Повнота викладення основних результатів дисертації в 

опублікованих працях. За матеріалами дисертації опубліковано 30 наукових 

праць: 7 статей у фахових виданнях, у тому числі 1, що входить у 

наукометричну базу Scopus; 18 – тези і матеріали з’їздів, конгресів, 

конференцій; отримано 3 патенти України на корисну модель, 1 робота – у 

«Переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для 

впроваджень досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я». 

 

Структура і зміст дисертації. Дисертація оформлена відповідно до 

чинних вимог, викладена на 216 сторінках комп’ютерного тексту, написана 

грамотною літературною державною мовою, має традиційну структуру і 

складається з вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, 

двох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел 

літератури, додатку, переліку скорочень. Дисертація включає анотації 

українською і англійською мовами. Хочу підкреслити чітке викладення 

матеріалів роботи. Це має особливе значення, оскільки в роботі представлені  

не тільки відповідні морфологічні характеристики матеріалу, але і 
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описуються графіки, таблиці, формули.  Коментарі до них викладені 

зрозуміло та дохідливо. 

Робота ілюстрована якісними мікрофотографіями, рисунками в кількості 

31 та 29  таблицями; рисунки і графіки наглядно ілюструють і документують 

опис результатів роботи. 

У вступі дисертант проводить аналіз стану проблеми, висвітлює 

актуальність теми, зв'язок із науковими планами та темами, мету та задачі 

дослідження, наукову новизну, практичне значення роботи, особистий внесок 

дисертанта, апробацію результатів дисертації, загальні характеристики роботи. 

Вступ оформлено відповідно до існуючих вимог. Зауважень немає. 

В огляді літератури (розділ 1) автор критично аналізує дані літератури 

за обраною темою. Акцентує увагу на відсутності робіт, в яких були б 

представлені високо інформативні та високо достовірні способи визначення 

персоналізованого прогнозу при аденокарциномах товстої кишки. 

Обґрунтовує необхідність проведення багатофакторного аналізу, який би 

базувався на об’єктивних характеристиках стану пухлини для оцінки її 

властивостей. В розділі розглядаються питання вмісту нуклеїнових кислот, 

ролі ядерцевих організаторів, проліферативної активності, апоптозу в 

пухлинах, потенціальних властивостей клітин та їх життєздатності. 

У розділі «Матеріали і методи» (розділ 2)  послідовно і детально 

описується обсяг матеріалу, що використаний у дослідженні, обгрундована 

необхідність використання тих чи інших методів гістологічної обробки та 

забарвлення гістологічних зрізів, у тому числі гістохімічних та 

імуногістохімічних. Подано детальний опис методів математичного аналізу 

та підходам до створення математичних моделей, які дозволяють визначати 

належність аденокарцином товстої кишки до певного G, визначити прогноз 

та побудувати модель виживаності, що характеризується високою 

достовірністю. Отримані результати співставлялись з нульовою моделлю. 

Проводилось також порівняння між дослідженими групами. В роботі були 

використані такі статистичні прийоми як кореляційний аналіз за Спірменом, 
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тест Колмогорова-Смирнова. Критерії Крускала-Уоллеса та Манна-Уітні, 

використовувався ROC-аналіз. Зауважень до розділу 2 немає. 

Власні дослідження представлені двома розділами. Розділ 3 (власні 

спостереження)  складається з 5 підрозділів. В них дисертант наводить дані 

вивчення окремих гістологічних ознак аденокарцином товстої кишки та їх 

взаємозв’язків, на основі чого розробляються математичні моделі для 

визначення G пухлини та прогнозу виживаності, оцінює потенціальні 

властивості клітин аденокарцином товстої кишки на основі оцінки стану 

ДНК у їх ядрах.  

Підрозділ  3.1. присвячений аналізу вмісту нуклеїнових кислот у ядрах 

клітин аденокарцином. Показано, що для визначення/уточнення їх G 

визначення тільки  рівня плоїдності та клітинного спектру за вмістом ДНК не 

є правомірним і достатнім, хоча ці показники є важливою складовою 

подальшого аналізу та визначення властивостей пухлини і прогнозу її 

розвитку. Зменшення вмісту РНК у ядрах клітин аденокарцином товстої 

кишки може бути використане як непрямий показник життєздатності клітин 

та для виділення морфо-функціональних типів клітин, здатних до 

подальшого розвитку. Низько диференційовані аденокарцином товстої 

кишки відрізняються від більш диференційованих меншим рівнем клітинної 

гетерогенності. Отримані в даному розділі дані в подальшому 

використовуються для створення відповідних моделей. Зауважень до даного 

підрозділу немає. 

Підрозділ 3.2. присвячений аналізу стану ядерцевих організаторів у 

аденокарциномах товстої кишки. Продемонстровано, що самостійне 

застосування цього показника для визначення G аденокарцином у конкретно 

взятій пухлині також не є правомірним і достатнім. Але стан ядерцевих 

організаторів відображає важливі властивості ядерного апарату пухлинних 

клітин, які використовуються при розробці відповідних моделей для  

визначення властивостей пухлин і прогнозу їх розвитку. Рівень кореляції між 

вмістом ДНК і сумарним об’ємом ядерцевих організаторів у ядрах клітин є 



 10 

додатковим високо інформативним критерієм для диференційної діагностики 

добро- та злоякісних епітеліальних новоутворень товстої кишки. Пухлини з 

високим рівнем анаплазії (G3) відрізняються від більш диференційованих 

зменшенням вираженості клітинної гетерогенності, що свідчить про 

домінування в них клону зі стабільним геномом та ефективними системами 

життєзабезпечення. Зауважень до даного підрозділу немає. 

Підрозділ 3.3. присвячений оцінці проліферативної активності в 

аденокарциномах товстої кишки за рівнем мічення Кі-67. Показано, що для 

визначення G аденокарцином товстої кишки використання Кі-67 є 

недостатньо інформативним. Цей висновок спирається на наступний факт. 

Показано,  що серед аденокарцином товстої кишки можна виділити пухлини, 

що мають протилежні вектори формування їхнього клітинного спектру. В 

одній групі спостерігається зростання середнього вмісту ДНК в ядрах клітин, 

яке відбувається за рахунок високої проліферативної активності (велика доля 

клітин в яких спостерігається синтез ДНК); в другій групі - пухлини, в яких 

цей показник зумовлений більшою часткою у спектрі поліплоїдних клітин. 

Але цей показник, як і попередні набуває вагомості при вивченні зв’язків між 

різними характеристиками пухлин і  при створенні моделі. Зауважень до 

даного підрозділу немає. 

Підрозділ 3.4. присвячений аналізу експресії в аденокарциномах 

товстої кишки маркерів, пов’язаних з регуляцією апоптозу. 

Продемонстровано, що аденокарциноми товстої кишки мають широкий 

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

змінюється в залежності від 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 супроводжується  більш 

значним, ніж за p53, збільшенням ДНК в ядрах клітин аденокарцином товстої 

кишки. Показники експресії Bcl-2 та p53 є малоінформативними при 

прямому їх використанні, але є значущими як складові багатофакторної 

оцінки стану ядер клітин пухлини. Зауважень до даного підрозділу немає. 
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Підрозділ 3.5. присвячений оцінці потенціальних властивостей клітин 

аденокарцином товстої кишки на основі стану ДНК у їхніх ядрах. Показано 

що з ростом G відбуваються зміни клітинного складу пухлини та 

збільшується відносна частка життєздатних клітин. Зауважень до даного 

підрозділу немає. 

Розділ 4 (власні спостереження) складається з 2 підрозділів. Підрозділ 

4.1. присвячений визначенню G аденокарцином товстої кишки на основі 

багатофакторного аналізу, який включає попередньо описані гістологічні 

ознаки аденокарцином товстої кишки. Статистичними методами 

продемонстровано, що для визначення ступеня диференціювання 

аденокарцином товстої кишки потрібні різні моделі, які мають різні 

коефіцієнти рівняння регресії та різний набір параметрів. Ключовими 

параметрами при розрізненні доброякісних новоутворень від аденокарцином 

товстої кишки є: середній вміст ДНК, відносна частка життєздатних клітин, 

кількість ядерцевих організаторів, індекс проліферації та рівень експресії 

p53. Модель, що відділяє АК G1 від G2, додатково містить параметр 

середнього об’єму ядерцевого організатора. Різниця між АК G2 та G3 є 

нечіткою, і дані гістологічні типи аденокарцином товстої кишки 

відрізняються лише двома ознаками – рівнем експресії Bcl-2 та p53. 

Зауважень до даного підрозділу немає. 

Підрозділ 4.2. присвячений моделюванню виживаності при 

аденокарциномах товстої кишки на основі багатофакторного аналізу з 

урахуванням низки їх 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 

і p53) не є прогностично значимими при самостійному використанні та не 

можуть бути застосовані як прямі критерії прогнозу. Разом з тим, похідні від 

цих ознак можуть бути достовірно значимими критеріями прогнозу. 

Розроблена математична модель виживаності хорошої якості для АКТК G2 і 

G3 зі збільшеним середнім вмістом ДНК у ядрах пухлинних клітин. 
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Запропонована модель виявляє у двічі вищу якість, ніж модель побудована 

тільки на використанні показника G, хоча фактично на сьогодні він є єдиним 

самостійним гістологічним критерієм прогнозу. Зауважень до даного 

підрозділу немає. 

У розділі 5 «Аналіз і узагальнення результатів роботи», здобувач 

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 G пухлин та побудови моделі виживаності.  В основу 

визначення ступенів диференціювання АКТК покладено метод ієрархічної 

класифікації з поділом на підмножини з вибором найбільш значимих ознак. 

Аналіз проведено детально, змістовно, із залученням додаткових даних 

літератури. Розділ повністю відповідає призначенню. Зауважень до розділу 

немає. 

Висновки дисертаційної роботи у повній мірі відображують отримані 

результати, свідчать про закінченість наукової роботи і загальнотеоретичний 

її характер, є логічним рішенням кожної сформульованої задачі дослідження 

і свідчать про досягнення мети роботи. Останнє дозволило дисертанту внести 

вагомий внесок у рішення наукового питання, щодо оптимізації визначення 

диференціювання аденокарциноми товстої кишки та моделювання 

виживаності на основі багатофакторної оцінки гістологічних критеріїв. 

Висновки дисертації – обґрунтовані та достовірні, базуються на великому 

фактичному матеріалі, обробленому за допомогою адекватних статистичних 

методів, є новими і одержані автором вперше. 

Список літератури (27 сторінок) включає 261 вітчизняних та 

зарубіжних посилання, з них кирилицею -  51, латиницею - 210. Посилання за 

останні 5 років складають 71,2%; за 10 – 82,7%. 

Практичні рекомендації орієнтовані на патологоанатомів і на 

клініцистів. Вони включають основні важливі для діагностики практичні 

результати проведених досліджень. Вони мають важливе значення для 
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повсякденної роботи лікаря-патологоанатома та для створення нових 

підходів для формування прогнозу, оцінки виживаності та лікування хворих з 

аденокарциномами товстої кишки. Зокрема це стосується виділення груп 

хворих з різними G.  

 

Недоліки дисертації щодо їх змісту та оформлення.  

Підчас апробації дисертації на засіданні вченої ради Національного 

інституту раку мною, як рецензентом, були зроблені деякі зауваження щодо 

викладення матеріалу, формулювання висновків та побудови доповіді. Маю 

вказати, що зауваження були враховані при підготовці  роботи до офіційного 

захисту. На сьогоднішній день можу відмітити, що в цілому представлена 

робота виконана на хорошому науковому рівні, має новизну, теоретичну і 

практичну значимість. Суттєвих недоліків в роботі не виявлено. Окремі 

зауваження стосуються наявності деяких стилістичних неточностей та 

друкарських помилок, окремі скорочення не представлені в списку 

скорочень,  часом зустрічаються складні довгі речення. Зазначені зауваження 

не є принциповими та не применшують наукової значимості роботи.  

Разом з цим є деякі побажання і вони стосуються практичних 

рекомендацій. Представлені в роботі практичні рекомендації дещо 

декларативні. Зрозуміло, що наведені в них результати містяться в тексті 

дисертації і автореферату, але для реального їх використання на практиці 

необхідним є більш доступний варіант рекомендацій у вигляді методичних 

рекомендацій, монографії або програмного продукту.  

 Запитання 

1. Чи не вважаєте Ви за доцільне дослідити розглянуті Вами ознаки 

при однаковому їх ранжуванні? Чи не вважаєте Ви, що 

варіабельність результатів була б меншою, якщо крок  ранжування 

показників був би менший ? 

2. Що таке системи життєзабезпечення клітин, що мається на увазі? 
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