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Актуальність обраної теми дисертації
В структурі онкологічної захворюваності та смертності рак легень займає 

перше місце. За даними ВООЗ щорічно з 4,5 мли смертей, спричинених 

злоякісними новоутвореннями, 1,2 мли припадає на рак легень.

Однією з важливих завдань сучасної онкології є пошук ознак і 

властивостей пухлин, на основі яких можна було б прогнозувати перебіг 

захворювання та визначати адекватну терапію. Найважливішими 

характеристиками злоякісного новоутворення крім клінічної стадії є його 

гістологічний варіант, ступінь диференціювання і біологічна агресивність. В 

останні роки зусилля морфологів і онкологів спрямовані па виявлення 

додаткових діагностичних та прогностичних ознак, які дозволять з'ясувати 

причини різної поведінки пухлин при однаковій клінічній стадії і ступені 

диференціювання. Вивчення здатності пухлинних клітин до інвазії і 

метастазування особливо на ранніх стадіях може дати можливість для 

індивідуального прогнозу перебігу хвороби і коригування лікування, а також 

вказати напрямки створення нових препаратів для таргетиої терапії.



1 ому робота, присвячена удосконаленню патоморфологічної діагностики 

з визначенням критеріїв прогнозу перебігу високодиференційованого 

плоскоклітинного раку легень, с сучасною та актуальною.

Зв’язок теми дисертаційної роботи з державними чи галузевими 

науковими програмами
Дисертаційна робота «Патоморфологічні особливості

високодиференційованого плоскоклітинного раку легень» викопана на кафедрі 

патологічної анатомії з секційним курсом Вищого державного навчального 

закладу України «Українська медична стоматологічна академія» (ВДІІЗУ 

«УМСА»), м. Полтава, в рамках планової науково-дослідної роботи «Клініко- 

функціоиальпі та морфологічні особливості перебігу захворювань 

респіраторної системи (туберкульозу, саркоїдозу, дисеміповапих процесів та 

хронічних неспецифічних захворювань легень) на різних етапах лікування, 

реабілітації та профілактики», помер держреєстрації: 011011008151. Тема 

дисертації затверджена па засіданнях Ради медичного факультету № 1 ВДІІЗУ 

«УМСА» (протокол № 1 від 24.09.2014 р.) та проблемної комісії МОЗ та ІІАМІІ 

України «Патологічна анатомія. Судова медицина»(протокол №29 від 

17.09.2014 р.).

Новизна дослідження та одержаних результатів
У роботі па підставі комплексного морфологічного дослідження отримані 

нові дані щодо морфогенезу високодиференційованого плоскоклітинного раку 

легень.

Автором визначені три гістохімічних типа «ракових перлин» та 

обгрунтовані механізми їх формування. Встановлено значення експресії 

молекулярно-біологічних маркерів клітинної проліферації, диференціації та 

апоптозу в морфогенезі та прогнозі перебігу високодиференційованого 

плоскоклітинного раку легень.

Установлено зв'язок експресії вищезазначених маркерів з гістологічними,
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і
гістотопографічними, гістохімічними, каріометричними та показниками 

мітотичного режиму та визначені морфологічні критерії біологічної поведінки 

високодиференційованого плоскоклітинного раку легень.

Теоретичне значення результатів дослідження
Сукупність представлених у дисертації даних поглиблює сучасні 

уявлення щодо морфогенезу, діагностики та прогнозу перебігу 

високодиференційованого плоскоклітинного раку легень

Практичне значення результатів дослідження
Отримані автором на сучасному рівні наукові дані щодо морфогенезу та 

прогнозу перебігу високодиференційованого плоскоклітинного раку легень 

будуть сприяти удосконаленню морфологічної діагностики та індивідуалізації 

лікування хворих. Автором виділені морфологічні критерії сприятливого та 

несприятливого прогнозу. Визначено доцільність використання поряд із 

гістологічними і гістохімічними критеріями комплексу імуногістохімічних 

маркерів, що дозволять визначити клінічний перебіг та прогноз захворювання.

Па основі одержаних даних розроблений та виданий інформаційний лист 

про наукову (науково-технічну) продукцію, отриману за результатами наукової, 

науково-технічної та науково-організаційної діяльності підприємств, установ, 

організацій Міністерства охорони здоров’я України, Міністерство освіти і 

науки України, Національної академії медичних наук України призначену для 

практичного застосування у сфері охорони здоров’я «Спосіб визначення різних 

типів «ракових перлин» при плоскоклітинному раку легені з ороговінням» 

№ 64-2016 з проблеми «Патологічна анатомія» за рішенням проблемної комісії 

«Патологічна анатомія. Судова медицина» протокол №26 від 11.03.2016 р.

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

Основні положення дисертаційної роботи, висновки і рекомендації
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сформовані за результатами використання комплексу сучасних 

патоморфологічних методів дослідження достатнього об’єму клінічного 

матеріалу хворих па високодиференційований іілоскоклітиппий рак легень, 

який був адекватно до завдань дисертаційної роботи розділений па групи 

досліджень, та статистичній обробці отриманих даних.

Комплексне кліиіко-морфологічие дослідження виконано на достатній 

кількості операційного матеріалу 54 хворих па високодиференційований 

плоскоклітипний рак легень, який в залежності від локалізації пухлини 

поділений па дві групи.

При патоморфологічпому вивченні матеріалу використано комплекс 

сучасних морфологічних методів (гістологічні, гістохімічні, імуногістохімічні, 

каріометричпі, морфометричні, статистичні). Використаний комплекс методів 

дозволив вирішити поставлену в роботі мету та завдання дослідження, 

отримати нові статистично обгрунтовані наукові дані.

Висновки роботи науково обгрунтовані, базуються на отриманих 

результатах, відповідають поставленим задачам.

Зазначене вище дозволяє оцінити одержані результати, наукові 

положення, висновки і практичні рекомендації як обґрунтовані та достовірні, 

що базуються на основних положеннях роботи і відповідають поставленим 

задачам дисертації.

Повнота викладу матеріалу дисертації в опублікованих працях і 
авторефераті

Основні положення дисертаційної роботи викладені у 11 друкованих 

працях: 6 статей у фахових наукових виданнях, рекомендованих ДАК України 

(2 без співавторів), 2 статті у закордонних виданнях, 2 тез в матеріалах 

науково-практичних конференцій, 1 інформаційний лист про наукову 

продукцію.

Основні положення та результати дисертаційної роботи були оголошені 

та обговорені на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Медична



наука в практику охорони здоров’я» (Полтава, 21 листопада 2014 року); па 

міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених 

«Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини» (Суми, 10-12 квітня 

2013 року); на міжвузівській конференції молодих вчених та студентів 

«Медицина третього тисячоліття» (Харків, 15-16 січня 2013 року).

В авторефераті лаконічно викладені матеріали дисертаційної роботи, її 

головні положення, висновки і практичні рекомендації. Автореферат дисертації 

та публікації цілком ідентичні основним положенням дисертації та вичерпно 

відображають її зміст.

Структура і зміст дисертації
Дисертаційна робота оформлена згідно вимогам ДЛК України (№9-10, 

2011, 2015), викладена державною мовою па 162 сторінках комп’ютерного 

тексту, складається з вступу, огляду літератури, матеріалу та методів 

дослідження, 3 розділів власних досліджень, аналізу та обговорення отриманих 

результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел. 

Список літератури містить 256 бібліографічних джерел (105 -  кирилицею та 

151 - латиницею), обсягом 28 сторінок. Розділи дисертації ілюстровані

5 таблицями та 44 рисунками (1 схема, 6 діаграм і 37 фотографій 

мікронреиаратів, які займають 22 повні сторінки).

У вступі дисертантом обгрунтована актуальність, сформульована мста 

роботи та завдання для її вирішення, висвітлена наукова новизна та практичне 

значення результатів дослідження, представлено перелік наукових 

конференцій, па яких були апробовані отримані результати та кількість 

наукових публікацій за темою дисертації.

В огляді літератури проаналізовані новітні наукові роботи відносно 

досліджуваної проблеми, сформовано сучасне уявлення про етап проблеми, 

обгрунтована актуальність та необхідність продовження досліджень. Із огляду 

літератури витікають мета та задачі, які автор поставив у своїй роботі.

В другому розділі, де описується матеріал та методи досліджень, наведені
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дані стосовно об’єкту дослідження, кількості вивчених спостережень 

високодифереіщійовапого плоскоклітинного раку легень, принципів їх 

розподілу на групи, що відповідає завданням дисертації. У цьому розділі також 

наведено дані щодо використаних методик. Об’єкт та методи дослідження 

цілком відповідають меті та завданням дисертаційної роботи. Достатня 

кількість матеріалу та використані методи забезпечують сучасний рівень 

дослідження та одержання нових наукових даних.

Результати власних досліджень викладені у трьох розділах дисертації.

У першому розділі викладені дані щодо клініко-морфологічної 

характеристики високодиферепційовапого плоскоклітинного раку легень, 

гістологічні, гістотопографічні та гістохімічні особливості пухлини, які 

дозволили автору виділити 3 клініко-морфологічні форми, гістотопографічні 

зони росту пухлин та три гістохімічні типа ракових «перлин». Визначена їх 

роль в морфогенезі та прогнозі перебігу рака. Розділ викладений на 33 стор., 

ілюстрований таблицями, 21 малюнками. Завершується розділ підсумовуючим 

висновком та переліком праць, в яких опубліковані отримані в цьому розділі 

дані.
Другий розділ присвячений вивченню мітотичного режиму та 

каріометричному дослідженню високодиферепційовапого плоскоклітинного 

раку легень, їх взаємозв’язок з різними типами ракових «перлин» та зонами 

росту. Автором детально визначені особливості мітотичного режиму пухлин, 

каріометричиі показники пухлинних клітин, що складають ракові перлини 

різного типу та їх значення в прогнозі перебігу високодиферепційовапого 

плоскоклітинного раку легень. Розділ викладений на 18 стор., ілюстрований 

1 таблицею, 9 малюнками. Завершується розділ підсумовуючим висновком та 

переліком праць, в яких опубліковані отримані в цьому розділі дані.

У третьому розділі надані дані щодо імуногістохімічної характеристики 

високодиферепційовапого плоскоклітинного раку легень. Досліджено 

експресію маркерів проліферації (Кі-67 та сусііп 1)1), цитодиференціювання (Е- 

кадгерин і СК ІІМ\У) та регуляторів апоптозу (р53 і Вс1-2). Надано
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молекулярно-біологічну характеристику пухлини в різних гістотопографічних 

зонах, та в залежності від типу ракових перлин. Визначено діагностичне та 

прогностичне значення досліджених маркерів. Розділ викладений на 23 crop., 

ілюстрований 2 таблицями, 14 малюнками. Завершується розділ 

підсумовуючим висновком та переліком праць, в яких опубліковані отримані в 

цьому розділі дані.

В розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» представлено 

комплексний аналіз проведених гістологічного, каріометричного, 

гістотопографічного, гістохімічного, імуногістохімічного досліджень та 

статистичної обробки отриманих даних, одержані дисертантом результати 

порівняно з даними інших досліджень. Автор володіє знанням новітньої 

наукової літератури, аналізує та описує отримані результати на дуже високому 

рівні.
П’ять висновків дисертаційної роботи обгрунтовані, базуються на 

отриманих результатах, містять новизну та практичне значення, логічно 

закінчують дослідження та відповідають поставленій меті і завданням 

дисертації.

Завершують дисертацію три практичні рекомендації щодо використання 

отриманих даних для діагностики, визначення прогнозу та індивідуалізації 

лікування хворих на високодиферснційований плоскоклітиииий рак легень.

Список використаних джерел містить 256 бібліографічних джерел (105 

кирилицею та 151 -  латиницею), обсягом 28 сторінок, складено згідно з 

існуючими вимогами, з дотриманням правил щодо бібліографічних посилань.

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці
Сформульовані дисертантом на основі результатів дослідження висновки 

та практичні рекомендації мають практичне значення та можуть 

використовуватися у діагностичній роботі лікарів-патологоапатомів, онкологів. 

Результати дослідження слід також впровадити у педагогічний процес при 

викладанні учбового матеріалу на кафедрах натоморфологічпого,
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онкологічного та хірургічного профілю у вищих навчальних медичних закладах 

України.

Зауваження та запитання, що виникли під час перегляду дисертації 

та автореферату

Принципових зауважень щодо структури і змісту дисертації та 

автореферату не визначено. Однак, с деякі недоліки та побажання, а саме:

1. У таблиці представлений аналіз експресії маркерів по напівкількісним 

методу (+, ++ і +++), що не для всіх досліджених маркерів с коректним, а саме 

рівень експресії Кі-67 та СусІіпЮІ повинно вказуватися лише у відсотках. У 

тексті також не дасться роз'яснення критеріїв, за яким поділяли раки па ступінь 

виражепості ІГХ реакції. Якщо брати загальноприйняту оцінку, коли + - це 

позитивна реакція в 1-33% пухлинних клітин, ++ - в 34-66%, +++ - в 67-100%, 

то експресія Кі-67 і СусІіпШ не могла бути +++, але в таблиці такі відомості 

наводяться.
2. Одним із завдань дисертаційної роботи с оцінка прогностичного 

значення досліджених критеріїв. Однак, для вирішення поставленого завдання 

не проводилося зіставлення детально досліджених морфологічних, 

■морфометричпих, імуногістохімічпих критеріїв з такими основними 

прогностичними критеріями раку як: стадія захворювання, метастазування, 

виживаність, рецидивування. Також в роботі робиться висновок про 

прогностичне значення проліферативної активності та рівня апопотоза 

пухлини, але не освітлена залежність рівня експресії Кі-67, р53 і Вс1-2 з 

метастазуванням. У дисертаційній роботі відсутні чіткі критерії, за якими 

проводили оцінку агресивності пухлини, крім одного відносного критерію 

тину «перлин», що не с достатнім.

4. 11с доцільно порівнювати І стадію раку (за визначенням без 

метастазування) з критерієм метастазування, як і стадію ПА і ПІЛ.
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5. В авторефераті та дисертаційній роботі подекуди зустрічається 

формулювання «Молекулярно-генетичні маркери», що не є коректним виразом 

оскільки генетичні дослідження не проводилися.

6. Автореферат та дисертація містить нечисленні стилістичні помилки.

З урахуванням вище вказаних зауважень виникають запитання, на 

які хотілося б отримати відповідь:

1. І Іа підставі яких даних проводилася оцінка прогностичного значення 

досліджених критеріїв раку?

2. Які в дисертаційній роботі бралися критерії віднесення рівня експресії 

маркерів Кі-67, р53 і Вс1-2 до сильного, помірного і слабкого.

3. Як слід розуміти висновок про відсутність прогностичного значення 

розміру пухлини, якщо в роботі отримана достовірно значуща залежність між 

цим критерієм і метастазуванням (г = + 0,27, р <0,05).

5. Чим можна пояснити більш агресивну клінічну поведінку 

плоскоклітинного раку легкого з переважанням ліпід-позитивних «перлин» у 

порівнянні з раком, у якому переважають тіонін-гіозитивні «перлини»?

Вказані недоліки не мають принципового характеру і не знижують 

цінність наукового рівня та достовірності нових положень та висновків 
дисертаційної роботи.

Відповідність дисертації встановленим вимогам
Дисертація ФИЛЕНКА БОРИСА МИКОЛАЙОВИЧА

«1ІАТОМОРФОЛОІІЧІII ОСОБЛИВОСТІ ВИСОКО ДИФЕРЕІIIЦЙОВАІІОІ О 

ПЛОСКОКЛІТИННОГО РАКУ ЛЕГЕНЬ», що представлена до офіційного 

захисту па здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.02 -  патологічна анатомія, є завершеною самостійно 

виконаною працею, в якій отримані нові дані, що в сукупності вирішують
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актуальну науково-практичну задачу, а саме удосконалення патоморфологічної 

діагностики та встановлення прогностичних критеріїв перебігу

високодифереіщійованого плоскоклітинного раку легень.

За актуальністю, обсягом проведеного дослідження, глибиною аналізу, 

новизною отриманих даних, обгрунтованістю і достовірністю висновків та 

положень дисертаційна робота Филенка Ь.М. «НА ГОМОРФО ЛОГІЧНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ВИСОКО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ШЮСКОКЛІТИШ ЮГО 

РАКУ ЛЕГЕНЬ» відповідає п. 11 Постанови Кабінету Міністрів України від 

24 липня 2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових 

ступенів» (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів 

України № 656 від 19.08.2015 р. та №1159 від 30.12.2015 р.), щодо 

кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.02 -  патологічна 
анатомія.

Завідувач кафедри патологічної анатомії

Харківської медичної академії післяд

доктор медичних наук, професор
Піді

1.1. Яковцова


