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Засідання Експертної проблемної комісії (ЕПК) 

«Онкологія» МОЗ і НАМН України відбулося 16 жов-

тня 2015 р. під час проведення науково-практичної кон-

ференції «Персоніфікація лікування гормонозалежних 

пухлин» у м. Яремче Івано-Франківської області.

Згідно з Наказом МОЗ України від 26.08.2015 р. 

№ 548 «Про планування наукової тематики на 2016 рік» 

ЕПК МОЗ і НАМН України зобов’язана надати екс-

пертні висновки на проекти заявок (запитів) щодо фі-

нансування замовлення на науково-дослідні роботи 

(НДР); а також на анотовані звіти про виконання пе-

рехідних НДР і запити на подальше виконання кож-

ної перехідної НДР у 2016 р. для подальшого конкурс-

ного відбору.

Тому до порядку денного було включено питання 

експертної оцінки матеріалів проектів запитів на фі-

нансування замовлення НДР. Передусім проектів, що 

плануються до виконання на 2016–2018 рр.

До розгляду було представлено 7 запитів на фінан-

сування замовлення на НДР із Національного інститу-

ту раку (НІР). Для представлення проектів на засідання 

був запрошений заступник директора НІР із наукової 

роботи д.мед.н. С.І. Коровін. За результатами допові-

ді та конструктивної дискусії комісією внесено про-

позиції щодо коригування представлених матеріалів 

і прийнято рішення рекомендувати до затвердження 

такі проекти запитів НДР: 1) «Розробка та удоскона-

лення методик хірургічного лікування хворих на пух-

лини кісток тазового пояса», науковий керівник — за-

відувач науково-дослідного (н/д) відділення онкоорто-

педії, д.мед.н. А.Г. Дєдков; 2) «Визначити можливості 

удосконалення високодозової хіміотерапії з трансплан-

тацією аутологічних стовбурових клітин в комплексно-

му лікуванні дітей, хворих на прогностично несприят-

ливі солідні злоякісні новоутворення», науковий ке-

рівник — завідувач н/д відділення дитячої онкології, 

к.мед.н. Г.І. Климнюк; 3) «Визначити оптимальний 

алгоритм комплексного лікування хворих на сарко-

му м’яких тканин високого ступеня ризику», науко-

вий керівник — завідувач н/д відділення пухлин шкіри 

та м’яких тканин, д.мед.н. С.І. Коровін; 4) «Розробити 

біоінженерні основи наномагнітної технології діагнос-

тики та терапії злоякісних новоутворень», науковий 

керівник — завідувач н/д лабораторії медичної фізи-

ки та біоінженерії, д.б.н., професор В.Е. Орел; 5) «Ви-

вчити ефективність різних режимів хіміопроменевої 

терапії та розробити функціонально збережні підходи 

до комплексного лікування хворих на рак порожнини 

рота», науковий керівник — завідувач н/д відділення 

пухлин голови та шиї, д.мед.н., професор В.С. Процик; 

6) «Визначити імунологічні критерії прогнозу перебі-

гу меланоми шкіри для оптимізації тактики лікуван-

ня хворих», науковий керівник — завіду вач н/д лабо-

раторії клінічної імунології, д.мед.н. Ф.В. Фільчаков; 

7) «Створити нові протипухлинні вакцини на основі 

дендритних клітин із застосуванням сучасних нано-

біотехнологічних підходів», науковий керівник — за-

відувач н/д лабораторії експериментальної онкології, 

к.б.н. Н.М. Храновська.

При розгляді перехідних НДР надано експертну 

оцінку 10 анотованих звітів про виконання перехід-

них НДР у 2015 р. і запитів на подальше виконання 

кожної роботи у 2016 р. Про 9 НДР, представлених 

НІР, доповів заступник директора НІР із наукової 

роботи д.мед.н. С.І. Коровін.

За результатами доповіді та обговорення прийня-

то рішення щодо позитивної оцінки виконання НДР 

згідно з представленими анотованими звітами та ре-

комендовано до затвердження виконання таких НДР:

з терміном виконання 2014–2016 рр.: 1) «Розробити 

алгоритм гістологічного дослідження для визначення 

прогнозу при аденокарциномах товстої кишки з ураху-

ванням зціплення морфологічних, гістохімічних та іму-

ногістохімічних ознак», науковий керівник — завідувач 

н/д відділу патологічної анатомії НІР, д.мед.н., профе-

сор О.М. Грабовий; 2) «Оптимізувати лікування хво-

рих на «тричі негативний» метастатичний рак грудної 

залози», науковий керівник — завідувач н/д відділення 

хіміотерапії солідних пухлин НІР, д.мед.н. Л.А. Сивак;

та з терміном виконання 2015–2017 рр.: 1) «Роз-

робити комплексну цитологічну діагностику пухлин 

підшлункової залози, печінки за допомогою сучасних 

цитологічних досліджень», науковий керівник — за-

відувач н/д лабораторії клінічної цитології, д.мед.н., 

професор Л.С. Болгова; 2) «Розробити методи хірур-

гічного та ад’ювантного лікування хворих на злоякіс-

ні пухлини органів черевної порожнини», науковий 

керівник — директор НІР, головний науковий спів-

робітник н/д відділення пухлин черевної порожнини 

та заочеревинного простору, д.мед.н. О.О. Колеснік; 

3) «Розробити нові методики комплексного лікуван-

ня хворих на злоякісні пухлини органів грудної порож-

нини», науковий керівник — директор НІР, головний 

науковий співробітник н/д відділення пухлин черев-

ної порожнини та заочеревинного простору, д.мед.н. 

О.О. Колеснік; відповідальний виконавець — науко-

вий співробітник н/д відділення пухлин органів груд-

ної порожнини, к.мед.н. П.С. Крахмальов; 4) «Удо-

сконалити лікування хворих на неходжкінські дифузні 

В-великоклітинні лімфоми з урахуванням імуногісто-

хімічних та молекулярно-генетичних маркерів», науко-

вий керівник — завідувач н/д відділу консервативних 

методів лікування, д.мед.н. І.А. Крячок; 5) «Розроби-

ти та удосконалити методи вагінальної та абдоміналь-

ної трахелектомії у хворих на рак шийки матки, спря-

мовані на збереження репродуктивної функції», нау-

ПРО РОБОТУ ЕКСПЕРТНОЇ ПРОБЛЕМНОЇ КОМІСІЇ 
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ковий керівник — провідний науковий співробітник 

н/д відділення онкогінекології, д.мед.н. В.С. Свінціць-

кий; 6) «Розробити нові методики неоад’ювантної те-

рапії хворих на рак грудної залози», науковий керів-

ник — завідувач н/д відділення пухлин грудної зало-

зи та її реконструктивної хірургії, д.мед.н., професор 

І.І. Смоланка; 7) «Вдосконалити показання та такти-

ку комплексного лікування хворих з місцево-поши-

реним та метастатичним раком сечового міхура», нау-

ковий керівник — завідувач н/д відділення пластичної 

та реконструктивної онкоурології, д.мед.н., професор 

Е.О. Стаховський.

Також позитивно оцінено виконання протягом 

першого року НДР «Значення клінічних, морфоло-

гічних та молекулярно-біологічних маркерів в діа-

гностиці, прогнозуванні особливостей перебігу та ре-

зультатів лікування раку органів репродуктивної сис-

теми та шлунково-кишкового тракту», представленої 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медич-

ний університет (ІФНМУ)», науковий керівник — за-

відувач кафедри онкології ДВНЗ «ІФНМУ», д.мед.н., 

доц. А.Є. Крижанівська, яка доповіла матеріали дослі-

джень; рекомендовано до затвердження продовження 

виконання у 2016 р.

Наступним питанням порядку денного були розгляд 

і експертна оцінка матеріалів планування докторської 

дисертації за спеціальністю «Онкологія» — 14.01.07 (ме-

дичні науки). Згідно з регламентом роботи ЕПК пла-

нування докторських дисертацій відбувається шляхом 

персонального представлення матеріалів на засідан-

ні комісії. Здобувач — науковий співробітник н/д від-

ділення пластичної та реконструктивної онкоурології 

НІР, к.мед.н. Олександр Едуардович Стаховський; на-

уковий консультант — директор НІР, головний науко-

вий співробітник н/д відділення пухлин органів черев-

ної порожнини та заочеревинного простору, д.мед.н. 

О.О. Колеснік; термін виконання: 2015–2019 рр.; тема 

роботи «Оптимізація тактики комбінованого лікуван-

ня інвазивних та метастатичних форм раку сечового 

міхура». На представлені здобувачем матеріали отри-

мано позитивну експертну рецензію, в якій робота ре-

комендована до затвердження з урахуванням пропози-

цій, що й було зроблено автором. Здобувач доповів ма-

теріали роботи, що планується, та відповів на численні 

запитання членів комісії. За результатами обговорення 

ЕПК прийняла рішення рекомендувати матеріали пла-

нування докторської дисертації к.мед.н. О.Е. Стахов-

ського до затвердження як такі, що відповідають вимо-

гам до планування докторських дисертацій за спеціаль-

ністю «Онкологія» — 14.01.07 (медичні науки).

Також були розглянуті матеріали планування 4 кан-

дидатських дисертацій за спеціальністю «Онкологія» — 

14.01.07 (медичні науки). Рекомендовано до затвер-

дження як такі, що відповідають вимогам до планування 

кандидатських дисертацій за спеціальністю «Онколо-

гія» — 14.01.07 (медичні науки), роботи, на які отрима-

но остаточні позитивні висновки експертного рецензу-

вання і автори яких врахували зроблені рецензентами 

зауваження та пропозиції: 1) «Саркома молочної зало-

зи: оптимізація діагностики та лікування хворих», здо-

бувач — аспірант очної форми навчання кафедри он-

кології, променевої діагностики і терапії та радіаційної 

медицини ДВНЗ «Тернопільський державний медич-

ний університет (ТДМУ) ім. І.Я. Горбачевського МОЗ 

України» Лариса Василівна Нітефор, науковий керів-

ник — завідувач кафедри онкології, променевої діагнос-

тики і терапії та радіаційної медицини ДВНЗ «ТДМУ 

ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», д.мед.н., про-

фесор І.Й. Галайчук; термін виконання: 2015–2018 рр.; 

2) «Лікування перитоніту у хворих на рак товстої кишки 

(клініко-експериментальне дослідження)», здобувач — 

пошукач кафедри онкології та радіології ВДНЗУ «Буко-

винський державний медичний університет (БДМУ)» 

Іван Ярославович Гушул, науковий керівник — прорек-

тор з наукової роботи, професор кафедри онкології та 

радіології ВДНЗУ «БДМУ», д.мед.н., професор О.І. Іва-

щук; термін виконання: 2014–2017 рр.; із внесенням 

у назву «…(клініко-експериментальне дослідження)», 

що повністю відповідає сутності роботи, яка плануєть-

ся; 3) щодо роботи «Етіопатогенетичні чинники виник-

нення другого онкологічного захворювання у хворих 

на рак грудної залози», здобувач — асистент кафедри 

онкології ДВНЗ «ІФНМУ» Ірина Богданівна Дяків, на-

уковий керівник — завідувач кафедри онкології ДВНЗ 

«ІФНМУ», д.мед.н., доц. А.Є. Крижанівська; термін 

виконання: 2015–2018 рр.: її рекомендовано затверди-

ти зі зміною назви на «Метахронні злоякісні пухлини 

матки, яєчника та товстого кишечнику у хворих на рак 

молочної залози», що повною мірою відповідає змісту.

Стосовно матеріалів роботи «Вдосконалення ком-

бінованого лікування хворих на рак ободової киш-

ки шляхом застосування мультимодальної програми 

швидкого відновлення», здобувач — науковий співро-

бітник н/д відділення пухлин органів черевної порож-

нини та за очеревинного простору НІР Дмитро Ельда-

рович Махмудов, науковий керівник — директор НІР, 

головний науковий співробітник н/д відділення пух-

лин органів черевної порожнини та заочеревинного 

простору, д.мед.н. О.О. Колеснік; термін виконання: 

2015–2017 рр.: здобувач особисто доповів матеріали 

роботи, що планується, та відповів на запитання чле-

нів комісії. ЕПК звернула увагу здобувача на необхід-

ність обов’язкового чіткого дотримання вимог щодо 

відповідності матеріалів роботи паспорту спеціальнос-

ті. За результатами дискусії члени комісії ухвалили рі-

шення рекомендувати матеріали планування дисер-

таційної роботи Д.Е. Махмудова до затвердження як 

такі, що відповідають вимогам до планування канди-

датських дисертацій за спеціальністю «Онкологія» — 

14.01.07 (медичні науки).

За результатами позитивного експертного рецензу-

вання і обговорення комісією рекомендовано до опу-

блікування і впровадження у клінічну практику як та-

кий, що відповідає чинним вимогам, Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони здоров’я 

«Схема поліхіміотерапії «R-da-EPOCH» у лікуванні 

первинної медіастинальної В-великоклітинної лім-
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фоми» (установа-розробник: НІР; автори: д.мед.н. 

І.А. Крячок і співробітники).

Чергове засідання ЕПК «Онкологія» відбулося 

11 грудня 2015 р. на базі Інституту експериментальної 

патології, онкології і радіобіології (ІЕПОР) ім. Р.Є. Ка-

вецького НАН України.

Першим питанням порядку денного були розгляд 

і експертна оцінка планування двох докторських дис-

ертацій за спеціальністю «Онкологія» — 14.01.07 (ме-

дичні науки). Згідно з регламентом роботи ЕПК пла-

нування докторських дисертацій відбувається шляхом 

персонального представлення здобувачем матеріалів 

на засіданні комісії.

Відповідно до рішення ЕПК від 25.06.2015 р. (прото-

кол № 2) розглянуто переопрацьовані матеріали на тему 

«Удосконалення системи скринінгу злоякісних новоут-

ворень органів жіночої репродуктивної системи в Укра-

їні», подані здобувачем — завідувачем н/д відділу про-

тиракової боротьби НІР, к.мед.н. Юрієм Йосипови-

чем Михайловичем. На плановану роботу отримано 

рецензію, в якій позитивно оцінено актуальність дослі-

дження та практичне значення роботи, але підкресле-

но, що за сутністю матеріали не відповідають паспорту 

спеціальності «Онкологія». За результатами всебічно-

го тривалого обговорення положень планованого дослі-

дження, в якому брала участь науковий консультант — 

директор НІР, д.мед.н. О.О. Колеснік, було запропо-

новано рекомендувати роботу до виконання зі зміною 

назви «Оптимізація ранньої діагностики передракових 

та ракових новоутворень органів жіночої репродуктив-

ної системи» і внесенням корективів у відповідні пункти 

анотації. З цим рішенням науковий консультант і здобу-

вач повністю погодилися. Отже, матеріали планування 

докторської ди сертації к.мед.н. Ю.Й. Михайловича ре-

комендовані до затвердження як такі, що відповідають 

вимогам до планування докторських дисертацій за спе-

ціальністю «Онкологія» — 14.01.07 (медичні науки).

Далі було представлено план дисертаційної роботи 

«Діагностика та тактика лікування раку нирки при хро-

нічній нирковій недостатності», здобувач — доцент 

кафедри урології факультету післядипломної освіти 

Львівського національного медичного університету 

ім. Данила Галицького, к.мед.н. Сергій Миколайович 

Пасічник; науковий консультант — завіду вач н/д від-

ділення пластичної та реконструктивної онкоурології 

НІР, д.мед.н., професор Е.О. Стаховський; термін ви-

конання: 2015–2020 рр. На представлені здобувачем 

матеріали отримано експертну рецензію, в якій ро-

бота рекомендована до затвердження за умови враху-

вання зауважень, що й було зроблено автором. Здобу-

вач доповів матеріали роботи, що планується, відповів 

на зауваження рецензента та численні запитання чле-

нів комісії. ЕПК вказала здобувачеві на конкретизацію 

наукової новизни, особливості дизайну дослідження, 

а також на необхідність сконцентрувати увагу на пи-

танні тактики лікування. За результатами обговорен-

ня члени ЕПК прийняли рішення рекомендувати ма-

теріали планування докторської дисертації «Тактика 

лікування раку нирки при хронічній нирковій недо-

статності» к.мед.н. С.М. Пасічника до затвердження 

як такі, що відповідають вимогам до планування док-

торських дисертацій за спеціальністю «Онкологія» — 

14.01.07 (медичні науки).

Другим питанням засідання комісії були розгляд 

і експертна оцінка матеріалів планування двох канди-

датських дисертацій за спеціальністю «Онкологія» — 

14.01.07 (медичні науки).

Розглянуто і рекомендовано до затвердження як 

таку, що відповідає вимогам до планування канди-

датських дисертацій за спеціальністю «Онкологія» — 

14.01.07 (медичні науки), роботу «Молекулярний про-

філь раку молочної залози у хворих з метастатичним 

ураженням головного мозку», здобувач — аспірант 

кафедри онкології та радіології факультету післяди-

пломної освіти та доуніверситетської підготовки ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет (УжНУ)» Ві-

ктор Ярославович Ігнатко, науковий керівник — завід-

увач кафедри онкології та радіології факультету піс-

лядипломної освіти та до університетської підготовки 

УжНУ, д.мед.н., професор Є.С. Готько; термін вико-

нання: 2015–2018 рр., на яку отримано позитивний ви-

сновок експертного рецензування.

Стосовно матеріалів роботи «Комплексне органоз-

берігаюче лікування хворих на саркому м’яких тканин 

кінцівок та тулуба високого ступеня ризику», здобу-

вач — лікар-хірург-онколог відділення онкоортопедії 

та пухлин шкіри і м’яких тканин НІР Василь Васильо-

вич Остафійчук, науковий керівник — завідувач н/д від-

ділення пухлин шкіри та м’яких тканин НІР, д.мед.н. 

С.І. Коровін; термін виконання: 2015–2017 рр.: згід-

но з регламентом роботи ЕПК при отриманні експерт-

ної рецензії з численними зауваженнями на матеріали 

планування кандидатської дисертації та за умови напо-

лягання здобувача та наукового керівника розгляд пи-

тання відбувається шляхом персонального представ-

лення матеріалів на засіданні комісії. Здобувач доповів 

матеріали роботи, що планується, та відповів на ве-

лику кількість запитань членів комісії. ЕПК звернула 

особливу увагу здобувача на недоліки щодо наукової 

новизни, сутності дизайну дослідження, практичного 

значення роботи тощо. Після тривалої дискусії за про-

позицією членів ЕПК, з якою повністю погодилися 

присутня під час обговорення роботи директор НІР, 

д.мед.н. О.О. Колеснік та здобувач, було прийнято рі-

шення доопрацювати матеріали, змінивши назву дис-

ертації, що планується, на «Визначення оптимального 

алгоритму комплексного органо зберігаючого лікуван-

ня хворих на саркому м’яких тканин» із внесенням ко-

рективів у відповідні пункти анотації, і рекомендувати 

матеріали планування дисертаційної роботи В.В. Оста-

фійчука до затвердження як такі, що відповідають ви-

могам до планування кандидатських дисертацій за спе-

ціальністю «Онкологія» — 14.01.07 (медичні науки).

Наступним питанням порядку денного були розгляд 

та експертна оцінка двох методичних рекомендацій.

За результатами позитивного експертного рецензу-

вання і обговорення комісією рекомендовано до опу-

блікування і впровадження у клінічну практику як 
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такі, що відповідають вимогам, методичні рекомен-

дації «Металовмісні білки як маркери моніторингу пе-

ребігу та ефективності хіміотерапевтичного лікування 

хворих на рак молочної залози» (установи-розробники: 

ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, НІР, Київ-

ський міський клінічний онкологічний центр; укладачі: 

д.мед.н., професор, академік НАН України В.Ф. Чехун, 

д.б.н. Н.Ю. Лук’янова, О.М. Клюсов, С.О. Собченко, 

к.мед.н. С.В. Чехун, А.О. Павлова, Т.М. Яловенко, 

д.мед.н., професор І.І. Смоланка). Щодо методичних 

рекомендацій «Створення та дослідження ефективнос-

ті протипухлинної вакцини, сконструйованої на осно-

ві ксеногенних ембріональних антигенів» (установа-

розробник: ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН Украї-

ни; укладачі: д.мед.н., професор Г.П. Потебня, к.б.н. 

Г.В. Діденко, д.мед.н., професор, академік НАН Укра-

їни В.Ф. Чехун, к.б.н. Г.С. Лісовенко, к.б.н. О.П. Кузь-

менко, О.О. Круць), які також отримали позитивну 

експертну оцінку, комісією прий нято рішення щодо 

їх затвердження, видання і впровадження у практику 

як таких, що відповідають чинним вимогам, із корек-

цією назви — «Ефективність ксеногенної протипух-

линної вакцини в системі іn vivo».

Відповідно до порядку денного заслухано Звіт 

про роботу ЕПК у 2015 р. На чотирьох засіданнях ко-

місії за звітний рік розглянуто 58 питань. Зокрема, на-

дано експертні висновки на 15 Запитів на фінансуван-

ня замовлень на НДР у 2016 р. і на 8 Анотованих звітів 

про виконання перехідних НДР у 2015 р. Усі розгля-

нуті НДР належать до пріоритетного напряму охорони 

здоров’я «Розробка новітніх лікувально-діагностичних 

технологій». Крім того, розглянуто і надано експерт-

ну оцінку матеріалам планування 10 докторських (від-

хилено одну) і 16 кандидатських дисертаційних робіт 

за спеціальністю «Онкологія» — 14.01.07 (медичні нау-

ки), що відповідають пріоритетному напряму «Розроб-

ка новітніх лікувально-профілактичних технологій». 

Також розглянуто і затверджено до видання і впрова-

дження у клінічну практику 3 методичні рекомендації 

та 3 інформаційні листи про нововведення в системі 

охорони здоров’я. Проведено спільне засідання ЕПК 

і наради завідувачів кафедр онкології вищих навчаль-

них закладів України, присвячене питанню коорди-

нації та оптимізації наукових досліджень у галузі он-

кології у вищих навчальних закладах із обговоренням 

результатів наукових досліджень і перспектив розви-

тку онкологічної науки в освітніх закладах (засідання 

№ 1 від 27.02.2015). Звіт про роботу ЕПК «Онкологія» 

у 2015 р. затверджено одноголосно.

Експертна проблемна комісія

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів Украї-

ни від 20.11.1991 р. № 332 і Реєстром з’їздів, конгре-

сів, симпозіумів, науково-практичних конференцій 

і наукових семінарів, які проводитимуться у 2015 р. 

Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) та Націо-

нальною академією медичних наук України, 19–

20 жовтня 2015 р. у Києві на базі науково-дослідної 

лабораторії клінічної цитології Національного інсти-

туту раку МОЗ України відбулася Всеукраїнська на-

уково-практична конференція цитопатологів «Ак-

туальні питання сучасної цитологічної діагностики 

злоякісних пухлин».

Науково-практичну конференцію відкрила ди-

ректор Національного інституту раку МОЗ України 

д.мед.н. О.О. Колеснік, яка у вступному слові зазна-

чила, що тематика нинішньої конференції присвя-

чена актуальним питанням цитологічної діагности-

ки зло якісних пухлин різної локалізації. Клініцисти 

завжди зацікавлені у верифікації патологічного про-

цесу, адже тільки після цього можливо приймати об-

ґрунтоване рішення про тактику лікування хворого. 

Таким чином, цитологічна діагностика відіграє дуже 

важливу функцію в онкологічній практиці. Метод до-

зволяє швидко та об’єктивно провести диференційну 

діагностику пухлинних і непухлинних захворювань, 

а також визначити гістологічний тип новоутворення.

Наразі всіх цікавить статус клінічного цитолога, 

який відсутній у номенклатурі лікарських спеціаль-

ностей. Директор відзначила, що Національний ін-

ститут раку багато зробив у цьому напрямі. Підго-

товлено і подано в МОЗ України пакет відповідних 

документів, здійснюється моніторинг процесу, що 

дозволяє сподіватися на кінцевий успіх у вирішен-

ні проблеми.

О.О. Колеснік побажала учасникам конференції 

творчої наснаги, висловила впевненість, що змістов-

ні доповіді фахівців збагатять знання клінічних ци-

тологів, а нові відомості стануть у нагоді в практич-

ній діяльності.

Під час конференції проведено три засідання. За-

слухано всі заплановані доповіді, присвячені акту-

альним питанням цитологічної діагностики пухлин 

різних локалізацій. Продемонстровано прекрасно 

оформлені стендові доповіді щодо цитологічної ді-

агностики рідкісних пухлин щитоподібної залози.

У конференції взяли участь спеціалісти, які зай-

маються діагностикою новоутворень з використан-

ням цитологічних, цитохімічних, гістологічних, іму-

ногістохімічних і цитогенетичних методів. У центрі 

уваги учасників були доповіді про пухлини репродук-

тивної жіночої системи, ураження кісткового мозку 

у хворих на В-клітинні неходжкінські лімфоми, но-

ФОРУМ КЛІНІЧНИХ ЦИТОЛОГІВ 

УКРАЇНИ

Л.С. Болгова

Національний інститут раку, 
Київ, Україна
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воутворення щитоподібної залози, пухлини підшлун-

кової залози, печінки.

Цікаву доповідь «Імуноцитохімічні дослідження 

пунктатів кісткового мозку у хворих на В-клітинні 

неходжкінські лімфоми», підготовлену групою ав-

торів — Д.Ф. Глузманом, Л.М. Скляренко, Т.С. Іва-

нівською, Н.І. Українською, Л.Ю. Полудненко, — 

підготувала д.мед.н. Л.М. Скляренко. Автори про-

демонстрували, що за допомогою імуноцитохімічних 

досліджень вдається виявити найбільш ранні етапи 

лейкемізації неходжкінських лімфом із низьким сту-

пенем злоякісності.

З доповіддю «Аналіз проведення цитологічного 

скринінгу раку шийки матки в деяких областях Укра-

їни і перспективи підвищення його ефективності» ви-

ступила д.мед.н. проф. Л.С. Болгова, яка відмітила 

необ’єктивність низки показників у звітах стосовно 

скринінгу раку шийки матки. Доповідач звернула ува-

гу на подальшу важливу роботу з організації та прове-

дення скринінгу цієї патології, в якій повинні взяти ак-

тивну участь організатори охорони здоров’я на місцях, 

гінекологи і клінічні цитологи. Забезпечення якісно-

го скринінгу сприятиме запобіганню розвитку інфіль-

тративної форми захворювання і збереже життя бага-

тьох жінок України. Прозвучали пропозиції щодо під-

вищення ефективності скринінгу раку шийки матки.

Доповідь «Класичні цитоморфологічні ознаки 

та імуноцитохімічні дослідження при діагностиці пух-

лин підшлункової залози і печінки» від імені групи ав-

торів — Л.С. Болгової, Т.М. Туганової, М.Г. Махор-

тової, О.І. Алексеєнко, С.В. Мариненко, Є.О. Логі-

нової, Т.М. Ярощук — озвучила Л.С. Болгова. Автори 

з’ясували, що знання класичних цитоморфологічних 

ознак великої різновидності доброякісних і злоякіс-

них новоутворень підшлункової залози і печінки до-

зволяє у 93% випадків визначити характер пухлинно-

го процесу, а в більшості — встановити гістологічний 

тип новоутворення. Імуноцитохімічні дослідження 

дають змогу з’ясувати генез пухлини у разі недостат-

ності цитоморфологічних ознак.

Про порівняльні цитоморфологічні та цитоге-

нетичні ознаки клітин підшлункової залози в нормі 

та при раку розповіла М.М. Оношко («Порівняль-

ні цитоморфологічні та цитогенетичні ознаки клі-

тин підшлункової залози в нормі і при раку», авто-

ри: Л.С. Болгова, М.М. Оношко, М.Г. Махортова).

Доповідь «Лазерне тестування носійства НРV 

в проблемі скринінгу раку шийки матки в Україні» 

(О.П. Пересунько, Ю.Г. Карпенко) зробив О.П. Пе-

ресунько і підкреслив, що використання методів 

спектрополяризаційного дослідження дозволяє під-

вищити точність відбору пацієнток на коштовну про-

цедуру — ДНК-діагностику вірусу папіломи людини 

високого канцерогенного ризику стандартним мето-

дом полімеразної ланцюгової реакції.

В.Г. Хоперія в доповіді «Особливості цитологіч-

ної діагностики тонкоголкових аспіратів пункцій-

ної біопсії вузлів щитоподібної залози» (О.О. Гузь, 

Т.А. Ласа, В.Г. Хоперія) зазначила, що використан-

ня сучасної цитологічної класифікації вузлів щито-

подібної залози (Bethesda, 2009) дозволяє стандарти-

зувати цитологічні висновки, індивідуально врахува-

ти ризик малігнізації, особливо у випадках сумнівної 

цитологічної діагностичної категорії.

Увагу на деяких нагальних питаннях організа-

ції роботи цитологічної лабораторії з посиланням 

на низку наказів МОЗ України загострила Є.О. Ло-

гінова в доповіді «Головні організаційні складові 

в роботі цитологічної лабораторії» (Є.О. Логінова, 

Л.С. Болгова).

Від групи авторів (О.І. Алексеєнко, Л.С. Болго-

ва, Є.О. Логінова, С.В. Мариненко, Т.М. Ярощук, 

М.Г. Махортова, А.В. Лукашенко, Л.В. Скорода) з до-

повіддю «Морфологічні та клінічні особливості солід-

ної псевдопапілярної пухлини підшлункової залози» 

виступила С.В. Мариненко, яка розповіла про гісто-

генетичні, клінічні та цитоморфологічні ознаки но-

воутворень цього типу.

Про результати використання методу цитоблоків 

йшлося в доповіді П.М. Боцун «Досвід використання 

цитоблоків в диференційній діагностиці метастатич-

них уражень серозних оболонок» (П.М. Боцун, С.Т. Пі-

щанська, А.М. Джаафар, С.В. Романюк, А.С. Матвеє-

ва, Н.Р. Конюхова). Промовець навела приклади ви-

значення метастазів пухлин різної локалізації на основі 

застосування імуногістохімічних методів і спеціально 

підібраних панелей моноклональних антитіл.

Зацікавленість аудиторії викликала доповідь 

д.мед.н. Н.П. Ціп «Можливості цитологічного методу 

в діагностиці і лікуванні трофобластичної хвороби» 

(Н.П. Ціп, Л.С. Болгова, С.В. Мариненко, Є.О. Ло-

гінова), в якій було підкреслено надзвичайну важли-

вість цитологічного методу у своє часній діагностиці 

трофобластичної хвороби за матеріалами асцитичної 

рідини, що забезпечує успіх у лікуванні.

Про обґрунтування необхідності широкого вико-

ристання міжнародної класифікації (Bethesda, 2009) 

при діагностиці захворювань шийки матки повідоми-

ла В.Г. Хоперія в доповіді «Сучасні аспекти цитоло-

гічної діагностики цервікальної неоплазії».

Після заслухання і обговорення доповідей учас-

ники конференції дійшли висновку, що цитологіч-

ний метод є сучасним ефективним способом морфо-

логічної діагностики пухлин різних органів і тканин, 

який дозволяє на всіх етапах обстеження пацієнта 

верифікувати пухлинний процес. Прийнято рішен-

ня про створення Асоціації клінічних цитологів (ци-

топатологів) України для координації роботи відпо-

відних фахівців, діяльність якої має бути спрямована 

на підвищення ролі методів клінічної цитології в сис-

темі охорони здоров’я населення.

Ініціаторами і засновниками Асоціації клініч-

них цитологів (цитопатологів) України стали завід-

увач науково-дослідної лабораторії клінічної цито-

логії Національного інституту раку МОЗ України, 

д.мед.н., проф. Лідія Севастьянівна Болгова і за-

відувач цитологічної лабораторії «CSD Health Care» 

Павліна Миколаївна Боцун.


