
 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА  

«ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН  

імені В.П. КОМІСАРЕНКА НАМН УКРАЇНИ»   

  

Кваліфікаційна наукова  
праця на правах рукопису 

 

ЗЕЛІНСЬКА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА 

                                    УДК 616.441-006.6-033.2-037:616-076:615.849.2:615.015.21 

  

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

ЦИТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РАДІОЙОДРЕЗИСТЕНТНОСТІ 

МЕТАСТАЗІВ ПАПІЛЯРНОГО РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ТА 

АЛГОРИТМ ЇХ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 

 

14.01.14 «ендокринологія» 

091 «біологія» 

 

Подається на здобуття ступеня доктора біологічних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

__________________ Г.В. Зелінська 

 

Науковий консультант Божок Юрій Михайлович,  

доктор біологічних наук 

Київ-2020



2 
 

  
 

АНОТАЦІЯ 

 

Зелінська Г.В. Цитологічні аспекти радіойодрезистентності метастазів 

папілярного раку щитоподібної залози та алгоритм їх передопераційного 

прогнозування – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за 

спеціальністю 14.01.14 «Ендокринологія». – Державна Установа «Інститут 

ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, 

2020.  

 

Дисертаційна робота мала на меті з’ясування ролі порушень експресії та 

активності певних антигенів клітин папілярного раку щитоподібної залози в 

розвитку радіойодрезистентності та розробку методів передопераційного 

прогнозування радіойодрезистентності та ефективності радіойодтерапії 

метастазів тиреоїдних папілярних карцином на підставі виявлення 

цитологічних, імуноцитохімічних і цитохімічних особливостей їх клітин у 

матеріалі тонкоголкових аспіраційних пункційних біопсій.  

Актуальність проблеми визначається тим, що попри сприятливий прогноз 

для більшості хворих на диференційований рак щитоподібної залози, в 4,0–

20,0% випадків розвивається так звана метастатична радіойодрефрактерна 

хвороба, тобто з’являються метастази, клітини яких не здатні до накопичення 

радіойоду, і радіойодтерапія для них неефективна. Втрата клітинами 

тиреоїдних карцином здатності до накопичення радіойоду корелює з 

показниками виживаності хворих, середня медіана виживаності знижується до 

2,5–3,5 року в пацієнтів із віддаленими метастазами. Вирішення питання 

прогнозування здатності метастазів тиреоїдних папілярних карцином до 

накопичення радіойоду може ґрунтуватися на визначенні цитологічних 
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особливостей тиреоцитів у пунктатах радіойодрезистентних метастазів. 

Відсутність наукових даних про такі особливості спонукало до проведення 

даного дослідження.  

За 17 років спостереження в ДУ «Інститут ендокринології та обміну 

речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», було виявлено 3614 папілярних 

карцином щитоподібної залози, досліджених нами цитологічно. Серед них 

нами було цитологічно встановлено 166 метастазів, клітини яких не 

накопичували радіойод при проведенні сцинтиграфії, які були видалені та 

підтверджені гістологічно. Відносний вміст радіойодрезистентних метастазів в 

загальній кількості папілярних карцином склав 4,6% .  

Дослідження проведені на матеріалі 520 пацієнтів (488 хворих із 

верифікованим діагнозом – папілярний рак щитоподібної залози, а також 12 

хворих з медулярними карциномами та 20 – з доброякісними новоутвореннями 

щитоподібної залози, які використовували в якості контрольних груп). 

Для досягнення поставленої мети проведено цитологічні, цитохімічні та 

імуноцитохімічні дослідження клітин папілярних карцином на матеріалі 

тонкоголкових аспіраційних пункційних біопсій 281 первинних пухлин та їх 

метастазів, виявлених до проведення тиреоїдектомії та 126 метастазів, 

виявлених у поопераційний період, після тиреоїдектомії та радіойодтерапії.  

Аналіз морфологічних особливостей папілярних тиреоїдних карцином, 

асоційованих з радіойодрезистентністю, за гістологічними висновками включив 

132 випадки папілярних карцином з подальшим виникненням 

радійодрезистентних або радіойодчутливих метастазів, 155 випадків 

папілярних карцином без розвитку метастазів у поопераційний період, а також 

129 метастазів, виявлених під час операції.  

Вперше проведено цитологічне та імуноцитохімічне дослідження 

субклональної структури популяції тиреоцитів пунктатів метастазів 
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папілярного раку щитоподібної залози, виявлених у поопераційний період. 

Продемонстровано наявність фенотипової гетерогенності тиреоцитів 

радіойодрезистентних метаcтазів папілярного раку щитоподібної залози на 

відміну від відсутності такої ознаки для радіойодчутливих метастазів. 

Доведено, що певні клітинні субпопуляції (так звані S- та М-фенотипи клітин), 

які відрізняються від інших тиреоцитів за імуноцитохімічними та 

цитологічними характеристиками, присутні в пунктатах лише 3,3% та 6,7% 

радіойодчутливих метастазів, але зустрічаються в 30,0% радіойодрезистентних 

метастазів, що може бути використано для передопераційного прогнозування 

нечутливості папілярних тиреоїдних карцином до радіойодтерапії. Виявлено, 

що частота появи реґіонарних метастазів тиреоїдного папілярного раку корелює 

з наявністю особливої клітинної субпопуляції S в папілярних карциномах. 

Метастази в поопераційний період зустрічаються вірогідно частіше у пацієнтів 

з наявністю S-клітин в пунктатах первинних папілярних карцином (р = 0,0272).  

Отже, показано, що дослідження фенотипової гетерогенності популяції 

тиреоцитів папілярних карцином є новим та ефективним напрямком розвитку 

методів передопераційного прогнозування радіойодрезистентності метастазів.  

Крім того, в результаті проведеної роботи показано, що 

радіойодрезистентність метастазів корелює з наявністю цитологічних ознак 

кістозної дегенерації в пунктатах метастазів папілярних тиреоїдних карцином, 

виявлених у поопераційний період. На підставі цього феномену запропоновано 

новий метод передопераційного прогнозування радіойодрезистентності та 

ефективності радіойодтерапії. Ознаки кістозної дегенерації зустрічаються в 

пунктатах 80,0% радіойодрезистентних метастазів на відміну від загальної 

популяції метастазів, виявлених перед проведенням тиреоїдектомії та 

радіойодтерапії, де ці ознаки спостерігали лише в 23,3 % випадків, що вірогідно 
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відрізняється від частоти цього показнику в групі радіойодрезистентних 

метастазів (р < 0,001).  

Вперше було проведено дослідження кореляції між показниками частоти 

виявлення мікроядер в пунктатах метастазів папілярного раку щитоподібної 

залози та їх здатності до накопичення радіойоду. Не було виявлено статистично 

значущої різниці між вмістом мікроядер в епітелії пунктатів 

радіойодрезистентних та радіойодчутливих метастазів папілярного тиреоїдного 

раку (р = 0,129624). В той же час, показана значуща різниця між їх вмістом в 

загальній групі папілярного тиреоїдного раку та групі метастазів, нечутливих 

до радіойоду (р = 0,02995). Не виявлено кореляції між вмістом мікроядер та 

активністю радіойоду, який отримували пацієнти з приводу лікування раку 

щитоподібної залози (r = 0,0934, p = 0,687). 

Показана кореляція між вмістом тиреоцитів з експресією тиреоїдної 

пероксидази в пунктатах первинного папілярного тиреоїдного раку та 

наявністю метастазів у пацієнтів в поопераційний період (p < 0,05 за методом 

Спірмена (-0,344788) та за методом визначення гама-кореляції (-0,489362)). 

Показано, що радіойодрезистентні метастази були виявлені лише у випадках, 

коли вміст клітин з тиреоїдною пероксидазою не перевищував 25,0% 

епітеліоцитів пунктату, що може бути використано для прогнозування 

поведінки папілярного раку в поопераційний період.   

При індивідуальному порівнянні первинних пухлин та їх метастазів, 

виявлених до проведення тиреоїдектомії, відсоток клітин з тиреоїдною 

пероксидазою не збігається у більшості випадків. При прогнозуванні 

поопераційного метастазування папілярного раку щитоподібної залози, має 

сенс враховувати вміст клітин з тиреоїдною пероксидазою в пунктатах 

первинної пухлини або відсутність антигену, як в пунктатах первинного 

папілярного раку, так і його метастазу. 
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За результатами імуноцитохімічних досліджень пункційного матеріалу 

метастазів, що розвинулися після тиреоїдектомії та радіойодтерапії, визначено 

достовірну різницю за показником вмісту тиреоцитів, які містять тиреоїдну 

пероксидазу, між групами радіойодрезистентних та радіойодчутливих 

метастазів (р < 0,001). Виявилось, що в епітелії пунктатів 75,5% 

радіойодрезистентних метастазів папілярного тиреоїдного раку відсутня 

експресія тиреоїдної пероксидази, в решті випадків відсоток тиреоцитів, в яких 

був виявлений цей антиген, складав від 0,5% до 20%. Водночас, експресія 

тиреоїдної пероксидази була вираженою в пунктатах усіх досліджених 

радіойодчутливих метастазів і вивлялась у 30,0–100,0% тиреоцитів. На цій 

підставі вперше розроблено спосіб передопераційного прогнозування 

радіойодрезистентності та ефективності радіойодтерапії поопераційних 

метастазів папілярного раку щитоподібної залози. Цей швидкий і простий 

спосіб дозволяє визначити адекватну тактику подальшого лікування пацієнтів: 

радіойодтерапія – у випадках, коли в пунктаті метастазу вміст тиреоцитів з 

експресією тиреоїдної пероксидази перевищує 53,5% (значення нижньої 

квартилі для показника в групі радіойодчутливих метастазів); хірургічне 

видалення метастазу – у випадках відсутності експресії тиреоїдної пероксидази. 

Показано, що проміжні значення показника вмісту клітин з експресією 

тиреоїдної пероксидази (від 30,0 до 50,0%) свідчать про помірне накопичення 

радіойоду тиреоцитами, але таке накопичення може бути недостатнім для 

успішної радіойодтерапії. Порівняння цитохімічного та імуноцитохімічного 

методів визначення експресії тиреоїдної пероксидази в епітелії пунктатів 

поопераційних радіойодрезистентних і радіойодчутливих метастазів 

продемонструвало зіставні результати обох методів дослідження, що 

обґрунтовує можливість використання обох методів у передопераційному 
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прогнозуванні радіойодрезистентності папілярних карцином щитоподібної 

залози.  

Визначено також достовірну різницю за показником вмісту тиреоцитів, 

які містять тиреоглобулін, між радіойодрезистентними та радіойодчутливими 

метастазами папілярного тиреоїдного раку (р < 0,001). Вміст тиреоцитів з 

експресією тиреоглобуліну в пунктатах радіойодчутливих метастазів завжди не 

нижчий від 85,0%, тоді як у радіойодрезистентних метастазах він може 

знижуватися до 0%. Показано, що визначення в пунктатах поопераційних 

метастазів двох антигенів – тиреоїдної пероксидази та тиреоглобуліну – 

збільшує точність прогнозування їх радіойодрезистентності. 

Визначено, що явище радіойодрезистентності не корелює зі зниженням 

або підвищенням показнику проліферативної активності епітелію метастазів 

папілярного раку щитоподібної залози (р = 0,974719).  

Показано, що на відміну від первинних папілярних карцином, для 

метастазів, виявлених у поопераційний період, відсутня кореляція між 

радіойодрезистентністю та експресією цитокератину-17 (р = 0,397468).  

Вперше проведено дослідження цитологічних та імуноцитохімічних змін 

у динаміці розвитку вторинної радіойодрезистентності метастазів папілярного 

тиреоїдного раку. Продемонстровано значущу редукцію експресії тиреоїдної 

пероксидази та тиреоглобуліну, а також появу певних фенотипів і клітинних 

структур за умов втрати здатності до накопичення радіойоду в процесі розвитку 

вторинної радіойодрезистентності метастазів папілярного тиреоїдного раку. 

Продемонстровано залежність ефективності радіойодтерапії від відсотку клітин 

з тиреоїдною пероксидазою в пунктатах метастазу.  

Результатами цитологічних та імуноцитохімічних досліджень пунктатів 

метастазів рецидивуючих папілярних карцином із повторним метастазуванням 

доведено, що фенотипові характеристики тиреоцитів повторних метастазів 
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таких карцином демонструють тенденцію до втрати їх клітинами ознак 

диференціації (достовірне зниження експресії тиреоїдної пероксидази та 

тиреоглобуліну (p<0,05), поява фенотипової гетерогенності популяції 

тиреоцитів).  

В результаті проведених комплексних досліджень пунктатів папілярних 

карцином та їх метастазів, вперше був запропонований алгоритм 

передопераційного прогнозування радіойодрезистентності та ефективності 

радіойодтерапії папілярного раку щитоподібної залози, який може бути 

використаний в практичній діяльності радіологічних, ендокринологічних, 

онкологічних відділень спеціалізованих медичних закладів.  

Ключові слова: щитоподібна залоза, тонкоголкова пункційна аспіраційна 

біопсія, папілярний рак, метастази, радіойодрезистентність, цитологічна 

діагностика, імуноцитохімічні дослідження, передопераційне прогнозування.  

 

ABSTRACT 

Zelinska GV. Cytological aspects of radioiodine resistance of papillary thyroid 

cancer’ metastases and its preoperative prediction - Qualified scientific work on the 

rights of the manuscript. Dissertation for the degree of Doctor of Biological Sciences, 

specialty 14.01.14 "Endocrinology" - State Institution «V.P. Komisarenko Institute of 

Endocrinology and Metabolism of Natіonal Academy of Medical Sciences of 

Ukraine», Kyiv, 2020.  

 

The goal of the dissertation was determinate the role of the violation expression 

and activity of certain antigens in evolving of radioiodine resitance and development 

of the methods pre-operative prediction of the radioiodine resistance and efficiency of 

the radioiodine therapy on the material of FNA smears. 
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The relevance of the research is determined by fair prognosis for the most 

patients with differentiated thyroid cancer, but in 4-20% cases metastatic radioiodine 

refractory disease is evolved. It means that these metastasis are not able to 

accumulate radioiodine and as result radioiodine therapy is not effective for them. 

The median of survival of patients with radioiodine resistant metastasis is reducing 

down to 2,5–3,5 years. The absence of the cytological research of FNA smears of 

radioiodine resistant metastases inspired to do this research. 

3614 papillary thyroid carcinomas were detected during 17 years of 

observation at the Institute of Endocrinology, which we examined cytologically. We 

cytologically identified 166 metastases, the cells of which did not accumulate 

radioiodine during scintigraphy, which were removed and confirmed histologically. 

The percentage of radioiodine-resistant metastases from the total number of papillary 

carcinomas was 4.6%. 

The study was conducted on maerial of 520 patients (488 patients with a 

verified diagnosis of papillary thyroid cancer, as well as 12 medullary carcinomas 

and 20 benign thyroid tumors, which were used as control groups). 

Cytological, cytochemical and immunochemical research of the cells of 

papillary carcinomas on FNA smears of 281 primary tumors and their pre-operative 

metastases was performed. The same research was performed of FNA smears os 126 

post-operative metastases. 

Analysis of the morphological features is divided by histological conclusions 

on 3 groups of papillary thyroid carcinomas: - 132 cases papillary carcinomas with 

postoperative metastasis, 155 cases papillary carcinomas without postoperative 

metastases, 129 cases with metastases detected during surgery. 

Cytological and immunocytochemical study of the subclonal structure of the 

thyrocyte population punctates of papillary thyroid cancer metastases detected in the 

postoperative period was conducted for the first time. The presence of phenotypic 
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heterogeneity of thyrocytes of radioiodine-refractory metastases of papillary 

carcinomas was demonstrated in contrast to the absence of such feature for 

radioiodine–avid metastases. It is proved that certain cellular subpopulations ("S" and 

"M"-phenotypes of cells), which differ from other thyrocytes by 

immunocytochemical and cytological characteristics, are present in only 3.3% and 

6.7% of radioiodine-avid metastases, but occur in and 30.0% of radioiodine-resistant 

metastases, which can be used for preoperative prediction of radioiodine-resistance of 

papillary thyroid carcinomas metastases.  

It was found that the frequency of regional metastases of thyroid papillary 

cancer correlates with the presence of a special cellular subpopulation "S" in FNA 

smears of primary papillary carcinomas and postoperative metastases are statistically 

more common in patients with these cells at the FNA smears of primary papillary 

carcinomas (p=0,0272).  

Therefore, it is shown that the study of phenotypic heterogeneity of the 

thyrocytes’ population of FNA smears of papillary thyroid carcinomas is a new and 

effective direction for the development of methods for preoperative predicting of 

radioiodine resistance of metastases.  

The result of the work showed that the radioiodine resistance of papillary 

thyroid cancer metastases correlates with the presence of cytological signs of cystic 

degeneration in the FNA smears of postoperative metastases, on the basis of which 

proposed a new method of preoperative prediction of radioiodine-resistance and 

efficacy of radioiodine therapy. These signs are found in 80% of radioiodine-resistant 

metastases in contrast to the general population of metastases detected before 

thyroidectomy and radioiodine therapy, where signs of cystic degeneration were 

observed only in 23.3% of cases, which is significantly different from their frequency 

in the group of radioiodine-resistant metastases (р<0,001).  
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For the first time there was a study of the correlation of the frequency of 

micronucleis in the FNA smears of papillary thyroid cancer’ metastases depending on 

their ability to accumulate radioiodine. No statistically significant difference was 

found between the content of micronucleis in the epithelium of punctates’ 

radioiodine-refractory and radioiodine-avid metastases of papillary thyroid cancer 

(р=0,129624). At the same time, a significant difference between their content in the 

general group of papillary thyroid cancer and in the radioiodine-refractory metastases 

was shown (р=0,02995). No correlation was found between the content of 

micronucleis and the activity of radioiodine received by patients in the treatment of 

thyroid cancer (r = 0.0934, p = 0.687).  

The correlation between the thyrocytes’ content with thyroid peroxidase in the 

FNA smears of primary papillary thyroid cancinomas and the presence of metastases 

in the studied patients in the postoperative period is shown (p < 0.05 by Spearman's 

methods (-0.344788) and by the method of determining gamma-correlation ( -0.489 ). 

It’s shown that the radioiodine-refractory metastases were detected only in cases 

where the content of thyroid peroxidase-positive cells comprised 0-25% of 

thyrocytes, which can be used to predict behavior of papillary thyroid cancinomas in 

the postoperative period.   

Comparison of the content of cells with thyroid peroxidase in the FNA smears 

of primary papillary thyroid cancers and their regional metastases detected before 

thyroіdectomy showed no coincidence of their percentages in most cases. When 

predicting the postoperative behavior of papillary thyroid cancer, it makes sense to 

focus on the content of these cells in FNA smears of the primary tumor or the 

absence of antigen in the FNA smears of both primary papillary thyroid cancer, and 

its metastasis.  

Immunocytochemical studies of the FNA smears of metastases that developed 

after thyroidectomy and radioiodine therapy revealed a significant difference in the 
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percentage of thyrocytes containing thyroid peroxidase between radioiodine-resistant 

and radioiodine-avid metastases (р<0,001). It was found that in the FNA smears’ 

epithelium of 75.5% of radioiodine-resistant metastases of papillary thyroid cancer 

there is no expression of thyroid peroxidase, in other cases the percentage of 

thyrocytes  in which this antigen was detected ranged from 0.5% to 20%. At the same 

time, the expression of thyroid peroxidase was detected in FNA smears of all studied 

radioiodine-avid metastases and ranged from 30% to 100% of thyrocytes. On this 

basis, a method for the prediction of radioiodine resistance and efficacy of 

radioiodine therapy for postoperative papillary thyroid cancer metastases was 

developed for the first time.   

This quick and easy method allows determine the adequate tactics for further 

treatement of patients: radioiodine therapy - in cases where the percentage of thyroid 

peroxidase-positive thyrocytes in the FNA smears of the metastases exceeds 53.5%, 

surgical removal of metastasis - in cases of lack of expression of thyroid peroxidase. 

It is shown that the intermediate values of the percentage of cells with thyroid 

peroxidase expression (30-50%), although accompanied by a moderate accumulation 

of radioiodine, but such accumulation may be insufficient for successful radioiodine 

therapy.  

Comparison of cytochemical and immunocytochemical methods for 

determining the expression of thyroid peroxidase in the epithelium of FNA smears of 

postoperative radioiodine-resistant and radioiodine-avid metastases demonstrated 

comparable results of both methods of research, which substantiates the possibility of 

using both methods in the preoperative prediction of radioiodine resistance of 

papillary thyroid carcinoma.  

A significant difference in the percentage of thyroglobulin-positive thyrocytes 

between radioiodine-resistant and radioiodine-avid metastases of papillary thyroid 

cancer was also determined (р<0,001). Moreover, the content of thyrocytes with 
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expression of thyroglobulin in FNA smears of radioiodine-avid metastases is always 

not lower than 85%, whereas in radioiodine resistant metastases it can be reduced to 

0%.   

It is shown that determination in FNA smears of postoperative metastases of 

both antigens - thyroid peroxidase and thyroglobulin - increases the accuracy of 

prediction of their radioiodine resistance.  

It has been determined that the phenomenon of radioiodine resistance does not 

correlate with a decrease or increase in the proliferative activity of epithelium of 

metastases of papillary thyroid cancer (р=0,974719).  

It is shown that, unlike primary papillary carcinomas, for metastases detected 

during the postoperative period, there is no correlation between radioiodine resistance 

and expression of cytokeratin-17 in FNA smears (р=0,397468).  

The results of cytological and immunocytochemical studies of FNA smears of 

metastases of recurrent papillary carcinomas with repeated metastasis proved that the 

phenotypic characteristics of thyrocytes of recurrent metastases of such carcinomas 

show a tendency for the loss of  the signs of differentiation of their cells  

The cytological and immunocytochemical changes in the dynamics of 

development of secondary radioiodine resistance of papillary thyroid metastases were 

first investigated. Significant reduction of the expression of thyroid peroxidase and 

thyroglobulin (p<0,05), as well as the appearance of certain phenotypes and cellular 

structures under conditions of loss of the ability to accumulate radioiodine in the the 

development of secondary radioiodine resistance of papillary thyroid metastases have 

been demonstrated.   

As a result of complex studies of FNA smears of thyroid papillary carcinomas  

and their metastases, for the first time an algorithm for preoperative prediction of 

radioiodine resistance and efficacy of radioiodine therapy of papillary thyroid cancer, 
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which can be used in the practice of radiology, endocrinology, oncology clinics’ 

departments.  

Key words: thyroid, fine needle aspiration biopsy (FNAB), cytological 

diagnosis, papillary cancer, metastases, radioiodine-resistance, immunocytochemical 

studies, preoperative prognosis 
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ВСТУП 

Обгрунтування вибору теми дослідження  

Як відомо, в переважній більшості випадків для лікування пацієнтів з 

папілярним раком (ПР) щитоподібної залози (ЩЗ) ефективним є застосування 

радіойодтерапії (РЙТ). Це можливо завдяки унікальній здатності клітин 

фолікулярного тиреоїдного епітелію до захоплення та накопичення радіойоду, 

який знищує клітини папілярних карцином ЩЗ та їх метастазів. Проте, успішне 

застосування РЙТ в лікуванні хворих на тиреоїдний рак ускладнюється появою 

метастазів, клітини яких не мають (або втрачають із часом) здатність до 

акумуляції радіойоду. Такі метастази носять назву радіойодрезистентних (або 

радіойодрефрактерних) і можуть виникати навіть на тлі стандартної терапії 

раку ЩЗ (тотальної тиреоїдектомії з наступною радіойодтерапією та 

супресивною гормональною терапією). За даними світової літератури, поява 

радіойодрезистентних метастазів (РЙРМ) папілярного раку щитовидної залози 

(ПРЩЗ) спостерігається в 4–25% випадків [1–4]. Радіойодрезистентність 

ставить хворих на рак ЩЗ в загальний ряд з пацієнтами зі злоякісними 

новоутвореннями інших локалізацій, для яких не існує такого специфічного 

лікування, як РЙТ, а інші методи (хіміотерапія та променева терапія) є не 

достатньо ефективними [5]. РЙРМ неможливо виявити за допомогою 

діагностичного сканування з радіойодом. Пацієнти, яких вважають здоровими, 

можуть мати не виявлені РЙРМ, що розповсюджуються в організмі та навіть 

стають причиною смерті. Є свідчення, що медіана виживаності у пацієнтів із 

віддаленими РЙРМ знижується до 2,5–3,5 року [6, 7]. Відомо, що пізнє 

виявлення метастазів різко погіршує показники виживаності хворих на рак ЩЗ 

[8]. Тому актуальними залишаються питання прогнозування, своєчасної 

діагностики та лікування РЙРМ тиреоїдного раку.  
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Стандартним способом діагностики РЙРМ високодиференційованого 

раку ЩЗ є визначення рівня тиреоглобуліну (Тг), ультразвукове дослідження 

(УЗД) та сцинтиграфія з радіофармпрепаратом Тс-МIBI [9]. Найбільш раннє 

прогнозування та діагностику РЙРМ ПРЩЗ можна здійснювати на 

передопераційному етапі за умови виявлення характерних цитологічних ознак 

на підставі комплексного вивчення їх клініко-біологічних особливостей. Проте 

шляхів вирішення цієї проблеми на цитологічному передопераційному рівні на 

сьогодні ще не знайдено.  

Існують суперечливі дані щодо кореляції деяких морфологічних та 

імуногістохімічних показників із радіойодрезистентністю. За даними ряду 

авторів, із радіойодрезистентністю корелюють такі патоморфологічні 

особливості, як архітектура пухлини, оксифілія клітин, некротичні зміни, 

високий мітотичний індекс [10, 11]. Некротичні зміни тканин пухлини та 

високий мітотичний індекс вважають незалежними гістологічними ознаками 

несприятливого прогнозу тиреоїдних карцином [6, 10]. Існує безліч систем 

прогнозування поведінки тиреоїдних пухлин, що грунтуються на 

загальноклінічних (вік і стать пацієнтів, розмір пухлини) та гістологічних 

(наявність і розповсюдженість інвазійного росту пухлини, кількість метастазів, 

гістологічна архітектура пухлини тощо) характеристиках.  

Останнім часом дослідники приділяють дедалі більше уваги розробці 

методів прогнозування поведінки тиреоїдної карциноми, вивчаючи 

морфологічні, імуногістохімічні та молекулярні особливості клітин ПРЩЗ [12, 

13]. Прикладом використання імуногістохімічного маркера для прогнозування 

радіойодрезистентності є виявлення антигена натрій-йод-симпортеру (Na+/I- 

symporter, NIS) на гістологічних препаратах ПРЩЗ [14–16]. Водночас, у 

третини пацієнтів тканина метастазів накопичувала радіойод попри відсутність 

експресії NIS. Крім того показано, що радіойодтерапія була ефективною лише 
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для 80,0% пацієнтів із наявністю експресії NIS [14]. Результати ряду 

досліджень свідчать про неможливість прогнозування ефективності 

радіойодтерапії за рівнем мРНК NIS у пацієнтів з тиреоїдними карциномами. 

Показано, що для множинних метастазів характерна гетерогенна інтенсивність 

експресії NIS, що, вірогідно, обумовлює неможливість стовідсоткової точності 

прогнозування наявності NIS у метастазах та ефективності РЙТ за експресією 

цього білку на мембранах клітин первинних пухлин [14–16]. Описані вище 

методи застосовують для дослідження поопераційного гістологічного 

матеріалу, коли вплинути на хід оперативного втручання вже неможливо. За 

цими методами неможливо передбачення статусу щодо чутливості або 

резистентності до радіойоду поопераційних метастазів без їх видалення.  

Водночас, велику зацікавленість вчених і клініцистів викликає можливість 

передбачення поведінки пухлин саме на передопераційному етапі. Для 

прогнозування агресивної клінічної поведінки та появи рецидивів ПРЩЗ 

запропоновано використання такого молекулярного маркера, як мутація гена 

ВRАFV600E у пункційному матеріалі первинних папілярних карцином [17–20]. За 

даними деяких багатофакторних аналізів, наявність BRAFV600E-мутації можна 

вважати прогностичним чинником радіойодрезистентності диференційованого 

раку ЩЗ. Представлені дані, що 79,0% РЙРМ мають BRAFV600E-мутацію, 

водночас така мутація відсутня в 82,0% метастазів, які накопичують радіойод. 

Висока частота мутації BRAFV600E у радіойодрезистентних метастазах, 

позитивних при скануванні за допомогою позитронно-емісійної томографії 

(ПЕТ) з використанням фтордезоксиглюкози (fluorodeoxyglucose, FDG), робить 

BRAFV600E привабливою мішенню для індукції загибелі трансформованих клітин 

та/або відновлення поглинання радіойоду. В той же час результати інших 

мультиваріантних аналізів не підтвердили прогностичної цінності статусу 



33 
 

  
 

BRAFV600E, тобто отримані досить суперечливі результати щодо можливості 

використання цього маркера в якості прогностичного чинника [17–20].  

Наразі методи молекулярної біології не вирішують проблеми 

прогнозування радіойодрезистентності та вимагають вартісного обладнання й 

навряд чи можуть бути використаними в практичній поточній діяльності 

українських клінік.  

У науковій літературі наведені дані щодо результатів гістологічних 

досліджень поопераційного матеріалу РЙРМ папілярних карцином ЩЗ, які 

дозволяють визначити певні гістологічні та імуногістохімічні особливості, 

асоційовані з агресивною поведінкою пухлин і радіойодрезистентністю. 

Водночас відсутні дані щодо проведення подібних досліджень на пункційному 

матеріалі РЙРМ. 

Нечисленні імуногістохімічні дослідження РЙРМ демонструють значну 

редукцію в їх тканині вмісту Тг, тиреоїдної пероксидази (ТПО) та їх мРНК, а 

також асоціацію рівня експресії ТПО з BRAFV600E-мутацією, як проявом 

агресивного перебігу тиреоїдних карцином. Нечисленні дослідження рівня 

експресії ТПО та Тг в тканині метастазів проводили лише на їх гістологічному 

матеріалі [13]. Суперечливість літературних даних щодо кореляції рівня 

експресії ТПО та Тг з йоднакопичувальною здатністю метастазів тиреоїдних 

карцином, відсутність результатів наукових досліджень експресії цих антигенів 

в матеріалі пункційних біопсій метастазів ПРЩЗ обумовлюють необхідність 

проведення такого дослідження.  

В той же час, існують багаторазові приклади успішного 

передопераційного прогнозування поведінки пухлин для вибору адекватної 

терапії з використанням матеріалу, отриманого за допомогою тонкоголкової 

аспіраційної пункційної біопсії (ТАПБ) злоякісних новоутворень різної 

локалізації (визначення гормонального статусу пухлин молочної залози, 
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диференційна діагностика лімфом тощо). Саме дослідження, проведені на 

матеріалі ТАПБ РЙРМ папілярних тиреоїдних карцином можуть виявити 

цитологічні особливості їх клітин і дозволять розробити нові ефективні методи 

передопераційного прогнозування радіойодрезистентності. Такі методи можуть 

дати клініцистам інструменти раннього прогнозування поведінки пухлин і 

можливого розвитку радіойодрезистентності та допомогти визначити найбільш 

адекватну тактику лікування.  

Відсутність наукових даних про особливості клітин РЙРМ папілярних 

карцином ЩЗ спонукала до проведення комплексного дослідження з метою 

виявлення їх цитологічного, імуноцитохімічного та цитохімічного профілю, на 

підставі чого можливо розробляти методи передопераційного прогнозування 

радіойодрезистентності.  

 

Зв’язок роботи з науковими програмами і темами 

Дисертаційну роботу виконано в Державній установі «Інститут 

ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка» НАМН України згідно 

з планом науково-дослідних робіт. Вона є фрагментом науково-дослідних 

робіт: «Діагностика і клінічна оцінка лікування реґіонарних та віддалених 

метастазів диференційованого раку щитоподібної залози у хворих, які були 

дітьми або підлітками на момент аварії на ЧАЕС», (2014-2016 рр., номер 

державної реєстрації № 0114U002153), «Удосконалення методів діагностики 

папілярних карцином щитоподібної залози та прогнозування розвитку 

метастатичного процесу для вибору тактики адекватного його лікування» 

(2017-2019 рр., номер державної реєстрації № 0117U000476).  
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Мета і завдання дослідження  

Метою роботи було з’ясування ролі порушень експресії та активності 

антигенів клітин папілярного раку щитоподібної залози та його метастазів у 

розвитку первинної і вторинної радіойодрезистентності та розробка методів 

передопераційного прогнозування радіойодрезистентності і ефективності 

радіойодтерапії метастазів папілярного раку щитоподібної залози на підставі 

виявлення цитологічних, цитохімічних, а також імуноцитохімічних 

особливостей їх клітин у матеріалі тонкоголкових аспіраційних пункційних 

біопсій.  

Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання:  

 Виявити взаємозв’язки між морфологічними характеристиками папілярних 

раків ЩЗ та їх радіойодрезистентністю.  

 Провести порівняльне цитологічне дослідження популяцій тиреоцитів 

пунктатів РЙРМ, радіойодчутливих метастазів (РЙЧМ) і первинних папілярних 

раків ЩЗ.  

 Провести аналіз експресії ТПО в пунктатах первинних папілярних раків ЩЗ 

залежно від їх метастазування в поопераційний період. 

 Провести співставлення вмісту ТПО-позитивних клітин в пунктатах первинних 

папілярних раків ЩЗ та їх метастазів, виявлених до проведення тиреодектомії. 

 Провести порівняльний аналіз експресії ТПО в пунктатах поопераційних РЙРМ 

і РЙЧМ папілярного раку ЩЗ, використовуючи імуноцитохімічні та 

цитохімічни методи.  

 Дослідити взаємозв’язок між експресією ТПО та ефективністю РЙТ 

папілярного раку ЩЗ.  

 Дослідити експресію тиреоглобуліну у клітинах пунктатів поопераційних 

метастазів папілярного раку ЩЗ залежно від їх радіойодрезистентності.  
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 Визначити особливості проліферативної активності епітелію РЙРМ порівняно з 

такою РЙЧМ і загальної популяції метастазів папілярного раку ЩЗ за 

допомогою моноклональних антитіл Кі-67.  

 Проаналізувати експресію цитокератину-17 у пунктатах поопераційних 

метастазів папілярного раку ЩЗ залежно від їх радіойодрезистентності.  

 Визначити цитологічні та імуноцитохімічні особливості рецидивуючих 

папілярних раків ЩЗ із багаторазовим метастазуванням.  

 Дослідити цитологічні зміни та зміни експресії ТПО, Тг і цитокератину-17 у 

матеріалі ТАПБ за умов втрати чутливості до радіойоду поопераційних 

метастазів папілярного раку ЩЗ у динаміці розвитку його вторинної 

радіойодрезистентності.  

 На підставі отриманих даних розробити методи передопераційного 

прогнозування радіойодрезистентності ПРЩЗ та ефективності радіойодтерапії.  

 

Об’єкт дослідження – радіойодрезистентність папілярного раку 

щитоподібної залози.  

Предмет дослідження – цитологічні, цитохімічні, імуноцитохімічні 

характеристики метастазів папілярного раку щитоподібної залози в залежності 

від їх здатності до накопичення радіойоду, зміни цих характеристик в процесі 

розвитку первинної, вторинної радіойодрезистентності та багаторазового 

метастазування, цитологічні та імуноцитохімічні характеристики первинного 

папілярного раку щитоподібної залози в залежності від метастазування в 

поопераційний період. 

 

Методи дослідження  

Для виконання поставлених завдань використовували наступні методи 

досліджень: цитологічні – для дослідження субклональної структури популяцій 
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тиреоцитів матеріалу ТАПБ папілярних раків ЩЗ та їх метастазів (РЙРМ і 

РЙЧМ); імуноцитохімічні – для дослідження змін експресії певних антигенів за 

умов розвитку первинної та вторинної радіойодрезистентності папілярного 

тиреоїдного раку, а також багаторазового метастазування папілярного раку 

щитоподібної залози; цитохімічні – для дослідження активності ТПО за умов 

розвитку радіойодрезистентності, для перетравлення РНК; математичні – для 

статистичної обробки отриманих результатів. 

 

Наукова новизна отриманих результатів 

Вперше виявлено зміни, які відбуваються в процесі розвитку первинної та 

вторинної радіойодрезистентності та багаторазового метастазування 

папілярного раку ЩЗ, що дозволило вирішити актуальну проблему сучасної 

ендокринології – розробити новий підхід до передопераційного прогнозування 

радіойодрезистентності та передопераційного прогнозування ефективності 

радіойодтерапії ПРЩЗ. 

Вперше продемонстровано фенотипову гетерогенність популяції 

тиреоцитів в матеріалі ТАПБ РЙРМ, що відрізняє їх від РЙЧМ ПРЩЗ. Вперше 

виявлено клітинні субпопуляції, які відрізняються від інших тиреоцитів за 

імуноцитохімічними та цитологічними характеристиками. Показано, що їх 

наявність у пунктатах папілярного раку ЩЗ корелює з частотою появи 

реґіонарних метастазів у поопераційний період, що може бути використано для 

передопераційного прогнозування поведінки папілярного раку ЩЗ.  

Вперше показано, що частота мікроядер в епітелії пунктатів метастазів 

ПРЩЗ не залежить від їх здатності накопичувати радіойод та активності 

отриманого радіойоду. Показано, що мікроядра трапляються в епітелії 

пунктатів РЙРМ вірогідно частіше, ніж у загальній групі папілярних карцином 

ЩЗ.  
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Вперше показано, що радіойодрезистентість метастазів папілярного раку 

ЩЗ корелює з наявністю цитологічних ознак кістозної дегенерації в метастазах, 

виявлених у поопераційний період, що може використовуватись як новий метод 

передопераційного прогнозування радіойодрезистентності та ефективності РЙТ 

(отримано деклараційний патент на корисну модель №112802 UA МПК А61В 

10/02). 

Виявлено кореляційний зв`язок між вмістом тиреоцитів із ТПО в 

пунктатах первинного папілярного раку ЩЗ і наявністю метастазів в 

обстежених у поопераційний період, що може бути використано для 

прогнозування поведінки папілярного раку ЩЗ у поопераційний період.   

Співставлення вмісту ТПО-позитивних клітин в пунктатах первинних 

ПРЩЗ та їх регіонарних метастазів, виявлених перед проведенням 

тиреоїдектомії, продемонструвало відсутність збігів їх відсотків у більшості 

випадків. При прогнозуванні поопераційної поведінки ПРЩЗ, має сенс 

враховувати вміст ТПО-позитивних клітин в пунктатах ПРЩЗ або відсутність 

антигену в пунктатах як ПРЩЗ, так і їх метастазів. 

Вперше продемонстровано значущу різницю між експресією ТПО та Тг у 

пунктатах радіойодрезистентних та радіойодчутливих метастазів ПРЩЗ. 

Показано, що ефективність РЙТ залежить від експресії ТПО в пунктатах 

метастазів ПРЩЗ, на підставі чого розроблено новий метод передопераційного 

прогнозування радіойодрезистентності метастазів тиреоїдних папілярних 

карцином (отримано деклараційний патент на корисну модель 86375 UA МПК 

G01N33/574).  

Вперше проведено визначення експресії ТПО в пунктатах метастазів 

папілярного раку ЩЗ за допомогою як імуноцитохімічних, так і цитохімічних 

методів, продемонстровано можливість використання обох методів для 

передопераційного прогнозування радіойодрезистентності метастазів. 
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Вперше показано, що проліферативна активність клітин РЙРМ не 

відрізняється від такої клітин РЙЧМ і загальної групи тиреоїдних папілярних 

карцином. Показано, що на відміну від первинних папілярних раків ЩЗ, для 

метастазів, виявлених у поопераційний період, відсутня кореляція між 

радіойодрезистентністю та експресією цитокератину-17.  

Вперше продемонстровано зміни цитологічних та імуноцитохімічних 

характеристик тиреоцитів, які відбуваються в процесі повторного 

метастазування рецидивуючих папілярних раків ЩЗ, та виявлено тенденцію до 

втрати ними ознак диференціації (достовірне зниження експресії ТПО та Тг, 

поява фенотипової гетерогенності популяції тиреоцитів у пунктатах вторинних 

метастазів порівняно з первинними).   

Вперше виявлено цитологічні та імуноцитохімічні зміни в динаміці 

розвитку вторинної радіойодрезистентності метастазів папілярного раку ЩЗ. 

Продемонстровано значущу редукцію експресії ТПО та Тг, а також появу 

певних фенотипів і клітинних структур за умов втрати здатності до 

накопичення радіойоду у процесі розвитку вторинної радіойодрезистентності 

метастазів папілярного раку ЩЗ.  

За результатами роботи розроблено алгоритм передопераційного 

прогнозування радіойодрезистентності папілярних раків ЩЗ.  

 

Практичне значення отриманих результатів  

Виявлення особливостей антигенного профілю клітин РЙРМ папілярного 

раку ЩЗ дозволило вперше розробити методи передопераційного 

прогнозування радіойодрезистентності та ефективності РЙТ папілярного 

тиреоїдного раку, які можна впровадити в роботу спеціалізованих 

ендокринологічних закладів і відділень. Розроблені методи є швидкими, 

простими у використанні, та дозволяють визначити персоніфіковану тактику 
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моніторингу та лікування пацієнтів із ПРЩЗ – позбавити пацієнтів із РЙРМ 

зайвих курсів РЙТ, а для пацієнтів із метастазами, які накопичують радіойод, 

застосувати РЙТ замість операції.  

Результати досліджень впроваджено в практику та використовуються в 

роботі ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка 

НАМН України», ДУ «Інститут проблем ендокринної патології 

ім. В.Я. Данилевського НАМН України»,  Національного інституту раку.  

 

Особистий внесок здобувача 

Безпосередньо автором здійснено інформаційно-патентний пошук та 

аналіз даних наукової літератури за темою дисертації, самостійно визначено 

тему, мету та завдання дослідження, вивчено та узагальнено матеріали 

вітчизняної і зарубіжної літератури щодо означеної тематики.  

Автор самостійно здійснила відбір хворих і розподіл їх по групах. Автор 

самостійно проводила нативний аналіз цитологічних препаратів пацієнтів, 

виконала цитологічні, цитохімічні та імуноцитохімічні дослідження. 

Дослідження субклональної структури популяції епітелію папілярних карцином 

проведено автором за участю д.б.н. Ю.М. Божка та д.б.н. А.Г. Ніконенко. 

Дисертант особисто досліджувала субклональну структуру популяції епітелію 

поопераційних метастазів (РЙРМ та РЙЧМ) і папілярних карцином ЩЗ. Автор 

самостійно проводила визначення експресії ТПО, Тг, антигенів проліферуючих 

клітин та цитокератину-17 у матеріалі пунктатів РЙРМ ПРЩЗ та особисто 

досліджувала особливості цитологічного та імуноцитохімічного профілю 

багаторазово метастазуючих папілярних тиреоїдних карцином. Дисертант 

самостійно визначала цитологічні зміни та зміни експресії антигенів у процесі 

розвитку вторинної радіойодрезистентності метастазів.  
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Дисертант особисто виконала статистичну обробку отриманих даних із 

застосуванням сучасних статистичних програм, проаналізувала та узагальнила 

отримані результати, оформила дані власних досліджень у вигляді таблиць і 

рисунків, здійснила підготовку матеріалів для наукових публікацій. 

Сформулювала висновки, обґрунтувала практичні рекомендації, підготувала до 

друку наукові праці, матеріали для виступів на науково-практичних 

конференціях.   

Усі наукові узагальнення, положення, результати, висновки та 

рекомендації, викладені у дисертації, виконані автором особисто. 

Дисертантом самостійно розроблено та втілено в практичну діяльність 

метод передопераційного прогнозування радіойодрезистентності метастазів 

ПРЩЗ, виявлених у поопераційний період, на підставі визначення в матеріалі їх 

пунктатів експресії ТПО та Тг, а також метод передопераційного 

прогнозування радіойодрезистентності папілярних тиреоїдних карцином на 

підставі виявлення в пунктатах поопераційних метастазів цитологічної ознаки 

кістозної дегенерації.  

Патогістологічний діагноз досліджених новоутворень встановлено в 

лабораторії морфології ендокринної системи (завідувач – д.б.н., проф. 

Т.І. Богданова). Статистичний аналіз проведено за допомогою к.мат.н. 

Н.Б. Білоусової.  

 

Апробація результатів дисертації   

Основні положення дисертаційної роботи доповідалися та 

обговорювалися на науково-практичних форумах і конференціях різного рівня: 

науково-практичних конференціях із міжнародною участю «Сучасні 

досягнення ядерної медицини» (Дніпро, 2009 р., Київ, 2010 р., Одеса, 2011 р., 

Вінниця, 2012 р., Львів, 2012 р.,  Івано-Франківськ, 2014 р., Ужгород, 2015 р., 
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Полтава, 2016 р., Кропивницький, 2017 р., Чернівці, 2018 р., Хмельницький, 

2019 р., Кам’янець-Подільський, 2020 р.; форма участі – усна доповідь і 

публікація тез), ІІ конгресі асоціації ендокринологів України (Київ, 2012 р.; 

форма участі – усна доповідь, публікація тез), науково-практичній конференції 

«Новоутворення щитоподібної залози: проблеми діагностики, лікування, 

диспансеризації» (Яремча, 2013 р.; форма участі – усна доповідь),  VIIІ з’їзді 

Асоціації ендокринологів України (Київ, 2014 р.; форма участі – публікація тез, 

усна доповідь), науково-практичному семінарі «Актуальні питання 

цитологічної діагностики пухлин» (Київ, 2014 р., форма участі – усна доповідь), 

міжнародній конференції «Радіологічні та медичні наслідки Чорнобильської 

катастрофи – тридцять років потому» (Київ, 2016 р.; форма участі – публікація 

тез), ІІІ, ІV Прикарпатських хірургічних форумах (Яремча, 2016, 2017 рр., 

форма участі – усна доповідь), І з’їзді Української асоціації цитопатологів 

(Київ, 2017 р.; форма участі – усна доповідь), науково-практичному 

міждисциплінарному семінарі (Київ, 2018 р.; форма участі – усна доповідь), 

ХХІV з’їзді хірургів України (Київ, 2018 р., форма участі – усна доповідь), 

науково-практичної конференції «Сьогодення та майбутнє лабораторної 

медицини» (Київ, 2014, 2017, 2018 рр.; форма участі – усна доповідь), науково-

практичній конференції «Сучасні досягнення науки в медичній практиці» (Київ, 

2019 р.; форма участі – усна доповідь), науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Морфологічна (цитологічна та гістологічна) діагностика 

пухлин основних локалізацій із використанням сучасних методів досліджень 

(Київ, 2019 р., форма участі – усна доповідь), ІХ з’їзді Асоціації ендокринологів 

України (Харків, 2019 р.; форма участі – усна доповідь, публікація тез), 

науково-практичній конференції в рамках освітнього проекту «Школа 

ендокринолога» (Київ, 2020 р.; форма участі – усна доповідь).  
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Обсяг і структура дисертації  

Роботу викладено на 370 сторінках машинописного тексту. Дисертація 

містить анотації (двома мовами), список публікацій здобувача, основну частину 

(вступ, огляд літератури, розділ матеріалів і методів, 6 розділів власних 

досліджень, аналіз та узагальнення результатів дослідження, висновки, 

практичні рекомендації), додатки та список використаних джерел. Обсяг 

основного тексту дисертації складає 272 сторінки друкованого тексту. Роботу 

ілюстровано 21 таблицею та 80 рисунками. Список використаних джерел 

містить 331 посилання, з яких 35 кирилицею та 296 латиницею.  
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РОЗДІЛ 1 

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РАДІОЙОДТЕРАПІЇ  

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ,  

КЛІНІКО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РАДІОЙОДРЕЗИСТЕНТНИХ 

МЕТАСТАЗІВ, ЧИННИКИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ, МЕТОДИ 

ПРОГНОЗУВАННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1  Радіойодтерапія раку щитоподібної залози: досягнення та проблеми 

 

Карцинома ЩЗ є розповсюдженим злоякісним новоутворенням і складає 

0,5–1,5% від усіх карцином людини. Питома вага тиреоїдної карциноми в 

структурі захворюваності становить у жінок 1,0–5,0% від загальної кількості 

злоякісних новоутворень, у чоловіків – <2,0%  [21, 22].  

Відмічене збільшення частоти захворюваності на ПРЩЗ у осіб, що 

зазнали впливу опромінення внаслідок дії радіоактивних опадів після 

застосування атомних бомб у Хіросімі та Нагасакі (1945 р.), ядерних 

випробувань на Маршалових островах (1954 р.) і в Неваді (1951–1962 рр..), 

аварії на Чорнобильській АЕС (1986 р.). Через 4 роки після Чорнобильської 

катастрофи захворюваність на рак ЩЗ у дітей збільшилась в 4,8 раза, а 

наступними роками перевищила передаварійні показники в 10,0 разів [23, 24]. 

Рак ЩЗ є проблемою не лише України. Частота цього захворювання зростає у 

всьому світі, і за останнє десятиліття показник темпу зростання захворюваності 

на рак ЩЗ вийшов на перше місце серед усіх злоякісних новоутворень [25–27]. 

Так, у Канаді з 1997 р. по 2008 р. захворюваність на рак ЩЗ зросла у чоловіків 

на 5,5% на рік, у жінок на 10,1% на рік. В США в 2014 р. діагностовано 

приблизно 63000 нових випадків раку ЩЗ порівняно з 37200 випадками, 
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виявленими в 2009 р. За період з 1975 р. по 2009 р. щорічна захворюваність на 

рак ЩЗ збільшилася з 4,9 до 14,3 на 100000 населення; частота цього 

захворювання перебільшує таку для раку яєчників, сечового міхура, 

підшлункової залози [2, 28]. 

На тлі такої негативної статистики слід відзначити, що на відміну від 

карцином інших локалізацій, диференційований рак ЩЗ у більшості випадків 

має сприятливий прогноз – летальні випадки фіксують досить рідко (4,0–6,0%), 

5-річна виживаність хворих на рак ЩЗ складає близько 98,0%, а 20–30-річна 

виживаність перевищує 90,0% [29–32]. Дуже високими є показники 

безрецидивної 10-, 20-, 30-річної виживаності – понад 70,0%, 60,0% і 50,0% 

відповідно [33, 34]. Сприятливі результати обумовлені впровадженням в 

клінічну практику всебічно обґрунтованого, стандартного протоколу лікування 

пацієнтів із диференційованим раком ЩЗ, який включає радикальне видалення 

всієї ЩЗ (тотальну тиреоїдектомію, часто доповнену дисекцією лімфатичних 

колекторів) із наступною радіойодною абляцією та супресивною терапією L-

тироксином [35]. 

Ключовим моментом успішного лікування пацієнтів з диференційованим 

раком ЩЗ і його метастазами є використання РЙТ – специфічного 

високоефективного таргетного методу терапії. РЙТ ґрунтується на унікальній 

здатності клітин ЩЗ уловлювати радіойод і використовувати його в процесі 

синтезу тиреоїдних гормонів. На початку минулого століття американські вчені 

запропонували новий метод лікування хворих на гіпертиреоз за допомогою 

радіоактивного йоду. Крім того, було відкрито здатність клітин 

диференційованих карцином ЩЗ накопичувати радіоактивний ізотоп йоду – І-

131 [36]. В 1946 р. з’явилося перше повідомлення про успішне лікування 

кісткових метастазів диференційованого раку ЩЗ за допомогою радіоактивного 

йоду в американському шпиталі [37]. РЙТ використовується при лікуванні 
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хворих на диференційований рак ЩЗ з метою абляції залишків тканини залози і 

метастазів. Нині РЙТ є основним високоефективним способом виявлення та 

лікування метастазів диференційованих карцином ЩЗ – папілярних і 

фолікулярних [38–40].  

Для проведення РЙТ використовують радіоактивний ізотоп йоду – І-131. 

Значну кількість І-131 отримують в ядерних реакторах шляхом опромінення 

телурових мішеней тепловими нейтронами. Опромінення природного телуру 

дозволяє отримати майже чистий І-131 як єдиний ізотоп із періодом 

напіврозпаду понад декілька годин. І-131 є дочірнім продуктом β−-розпаду 

нукліду 131Te (період напіврозпаду останнього складає 25,01 хв.) [41]: 

 

 

 

І-131, або радіойод є одним з ізотопів звичайного І-126, який широко 

використовується в медичній практиці. Його атомний номер 53 (кількість 

протонів 53, нейтронів – 78, масове число – 131). І-131 має здатність довільно 

розпадатися (період напіврозпаду складає 8,02 доби) з утворенням ксенону, 

супроводжуючись гамма-випромінюванням та утворенням β-часток (швидких 

електронів):  

 

 

 

Бета-частка має високу швидкість вильоту та здатна проникати в 

біологічні тканини, які оточують зону накопичення ізотопу, на відстань 0,6–

2 мм. Саме цей тип випромінювання забезпечує лікувальний ефект 

радіоактивного йоду, викликаючи загибель клітин. Отже, РЙТ має спрямовану 

дію. Якщо врахувати, що сам по собі йод у людському організмі активно 



47 
 

  
 

накопичується лише в клітинах ЩЗ (у меншій кількості – в клітинах 

диференційованого раку ЩЗ), стає очевидним, що лікування радіоактивним 

йодом є унікальним методом, що дозволяє «точково» впливати на тканини, 

здатні накопичувати йод (ЩЗ або її пухлин). 

Гама-випромінювання вільно проникає крізь тканини людського тіла та 

може реєструватися за допомогою спеціальних приладів – гамма-камер. Даний 

вид випромінювання не справляє лікувального ефекту, його використовують 

для виявлення місць накопичення радіоактивного йоду. Сканування всього тіла 

за допомогою гама-камери виявляє осередки накопичення І-131, ця інформація 

може бути дуже важливою в ході лікування пацієнтів зі злоякісними пухлинами 

ЩЗ, коли за осередками «світіння» після терапії за допомогою І-131 можна 

зробити висновок про локалізацію додаткових осередків пухлини (метастазів) в 

організмі хворого.  

Порівняно з дистанційною променевою терапією РЙТ забезпечує в 

пухлинному осередку практично в 50 разів вищу дозу опромінення, тоді як 

загальний вплив на тканини організму (шкіру, м'язи, кістковий мозок) 

виявляється приблизно в 50 разів меншим. Вибірковість накопичення І-131 і 

незначне проникнення β-частинок у тканини дозволяє «точково» впливати на 

осередки пухлини, пригнічуючи їх життєздатність і не завдаючи шкоди 

оточуючим тканинам. Дослідження показали, що застосування радіоактивного 

йоду дозволило повністю вилікувати понад 86,0% пацієнтів із метастазами раку 

ЩЗ у легенях, причому 10-річна виживаність в цій групі склала 92,0% [39, 42]. 

Наразі для РЙТ пацієнтів з раком ЩЗ розроблено стандартні протоколи та 

практичні керівництва. Серед них найбільший інтерес представляють 

рекомендації АТА (Американської тиреоїдної асоціації). Загальні схеми 

стратегії лікування в усіх рекомендаціях вцілому є аналогічними, а відмінності 
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стосуються, головним чином, можливості застосування індивідуального 

підходу [42–44].  

РЙТ поділяють на абляційну, діагностичну та лікувальну. Поопераційна 

тиреоїдна абляція – процедура руйнування залишків тиреоїдної тканини за 

допомогою радіоактивного йоду [45]. Обов`язковою умовою успішної абляції 

тиреоїдної тканини є підвищення рівня тиреотропного гормону (ТТГ) до 

30 мОд/л і вище, необхідне для активації процесу захоплення радіойоду 

тиреоцитами [46]. Цього досягають або стимуляцією ендогенного ТТГ, або 

введенням екзогенного рекомбінантного гормону (рТТГ) – препарату тироген. 

[47–49]. Оптимальний проміжок часу між операцією та першим введенням 

радіоізотопу складає 1–1,5 міс. 

Якщо в США використовують попередньо діагностичний тест, а потім 

визначають індивідуальну дозу йоду, то в Європі (в тому числі в Україні) 

призначають лікувальну дозу радіоактивного йоду без попередньої діагностики. 

Сцинтиграфію всього тіла проводять на 4–6-ту доби (або раніше за умови 

використання рТТГ) після введення радіойоду. Що вищою є активність І-131, 

то більшою – чутливість методу. Якщо залишкової тканини залози забагато, 

накопичення в ній ізотопу домінує та ускладнює візуалізацію метастазів у 

мозку, середостінні, грудній клітині. В таких випадках діагностичне сканування 

всього тіла повторюють через 3–6 міс. після абляції з метою виявлення 

патологічних осередків [35, 39, 50, 51]. Якщо під час сканування накопичення І-

131 візуалізується в ложі ЩЗ, проекції шиї, середостіння, легень, кісток, 

хворому проводять терапію І-131 через 3–6 міс. За умови накопичення 

радіоактивного йоду лише в проекції ложа ЩЗ, пацієнту призначають 

контрольну діагностичну сцинтиграфію через 6 міс. Якщо на наступній 

плановій процедурі реєструють лише фізіологічний розподіл ізотопу, а рівень 

ТТГ у крові менший від 2 мкг/мл, пацієнт переходить на режим диспансерного 
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спостереження: протягом перших 5 років контрольні обстеження проводять 

через кожні півроку, після цього терміну – щорічно. Причиною візуалізації 

осередків накопичення радіоактивного йоду в межах ложа ЩЗ, скоріше за все, є 

залишкова тиреоїдна тканина, що вимагає повторної абляції. Якщо патологічне 

накопичення радіойоду реєструється в проекції шиї, середостіння та легень, 

вирішується питання подальшої тактики лікування [42].  

Найбільш інформативним тестом діагностики рецидивів і метастазів у 

хворих, яким було виконано тотальну тиреоїдектомію, є рівень Тг в сироватці 

крові. Нормальним вважається відсутність цього протеїну на тлі проведення 

супресивної терапії. За присутності Тг в сироватці крові оцінюють його ТТГ-

стимульований показник (відміна тироксину або призначення тирогена). Якщо 

він перевищує 2 мкг/мл, припускають наявність рецидиву або метастазу. В 

багатьох клініках визначають не лише рівень Тг, а й титр антитіл до нього, який 

оцінюють у динаміці [48, 49].  

Виділяють ранні та пізні побічні ефекти РЙТ. Ускладнення можуть бути 

обумовлені як безпосереднім впливом радіоактивного йоду, так і 

гіпотиреоїдним статусом пацієнта. Ранні побічні ефекти залежать від отриманої 

активності радіойоду та проявляються локальними больовими відчуттями в 

ділянці шиї, сухістю в роті, гастритами, сіалоаденітами [50–52]. Іноді після РЙТ 

відзначаються ознаки тромбоцитопенії та лейкопенії. В таких випадках 

проводять постійний моніторинг загального аналізу крові, а інтервали між 

курсами РЙТ мають бути не меншими, ніж 6 міс. [39]. Після лікування 

радіоактивним йодом підвищується ризик карієсу, можуть пошкоджуватися 

сльозові залози. До віддалених хронічних ускладнень РЙТ належать: депресія 

кісткового мозку (аж до лейкемії), легеневі фібрози, ризик розвитку вторинних 

пухлин. Фібротизація легень має місце в пацієнтів із наявністю дисемінованих 
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легеневих метастазів, тому таким пацієнтам рекомендують 6-місячний інтервал 

між курсами лікування та призначають глюкокортикоїди [39, 44, 51].  

Лікування радіоактивним йодом пацієнтів із рецидивами та метастазами 

диференційованого раку ЩЗ внаслідок стимулюючого впливу високого рівня 

ТТГ на ріст і проліферацію тиреоїдних клітин може призводити до набряку 

пухлинної тканини та прогресії пухлини, тому вважають необхідним 

обмеження кількості курсів РЙТ.  

Слід відзначити, що питання ризику розвитку вторинних пухлин 

внаслідок опромінення радіойодом є дискусійним. Якби лікування 

радіоактивним йодом не проводилося, смертність цих пацієнтів від тиреоїдного 

раку була б значно вищою. Саме тому користь від РЙТ є значно більшою, ніж 

пов`язані з нею ризики. Pішення щодо доз І-131, кількості курсів лікування, 

необхідності проведення абляції розглядається індивідуально для кожного 

хворого. 

Абсолютними протипоказаннями до проведення РЙТ є вагітність і 

годування груддю. Недотримання рекомендацій щодо заборони жінкам 

вагітніти протягом 6–12 місяців після абляції та лікування радіойодом може 

призвести до ранніх викиднів і мертвонародження [35]. У чоловіків вплив 

радіойоду призводить до транзиторного зниження якості сперми, тому 

рекомендується не планувати зачаття впродовж 4 місяців після РЙТ [53]. Під 

час годування груддю відбувається не лише опромінення новонародженого 

через молоко матері, а й захоплення радіоактивного йоду клітинами молочних 

залоз під час лактації внаслідок активної експресії NIS, тому лікарі 

рекомендують припинити годування груддю за 6–8 тижнів перед РЙТ [54]. 

Відносними протипоказаннями до проведення РЙТ є пригнічення функції 

кісткового мозку у випадках використання високих доз радіойоду, легеневі 
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фібрози, зниження легеневої функції та ксеростомія внаслідок ушкодження 

слинних залоз [35, 50]. 

Таким чином, незважаючи на те, що за останнє десятиліття показник 

темпу зростання захворюваності на рак ЩЗ вийшов на перше місце серед усіх 

злоякісних захворювань, диференційований рак ЩЗ у більшості випадків має 

сприятливий прогноз. Це обумовлено впровадженням в клінічну практику 

всебічно обґрунтованого, стандартного протоколу лікування, ключовим 

моментом якого є використання РЙТ – специфічного високоефективного 

таргетного методу лікування хворих на рак ЩЗ, який включає абляційну, 

діагностичну та лікувальну терапію. Виділяють ранні та пізні побічні ефекти 

РЙТ, визначені протипоказання до проведення лікування цим методом. 

 

1.2 Радіойодрезистентні метастази – проблема в лікуванні раку 

щитоподібної залози 

 

Стандартна терапія (хірургічне лікування, ТТГ-супресія та РЙТ) 

забезпечує сприятливий прогноз і 20-річну виживаність 90% пацієнтів із 

диференційованим раком ЩЗ. Показано, що у 2204 із 2936 пацієнтів (75,1%) не 

розвивалися рецидиви після тиреодектомії, абляції радіойодом і супресивної 

терапії [55]. Водночас у 10,0% пацієнтів без ознак захворювання після першої 

терапії знаходили рецидиви в середньому через 1,5 року; з них 71,0% мали 

локальні або регіональні рецидиви, 18,0% – віддалені метастази, у 11,0% не 

повідомлялося про місце знаходження рецидиву [56].  

Прогноз для пацієнтів із диференційованим раком ЩЗ є сприятливим, 

навіть коли присутня метастатична радіойодчутлива хвороба. Тому РЙТ є 

золотим стандартом лікування метастатичної хвороби у пацієнтів зі 

злоякісними новоутвореннями ЩЗ. Але, на жаль, у 4,0–25,0% хворих на 
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диференційований рак ЩЗ пухлина не відповідає первинно на лікування 

радіойодом (або стає резистентною до нього з часом) і має назву 

«метастатичної радіойодрефрактерної хвороби». Наприклад, у населення 

Франції це незвичайне явище встановлено в 4–5 випадках на мільйон популяції 

(близько 250 пацієнтів на рік) [1, 2, 4, 42, 56, 57]. За даними різних авторів, 

втрачання тиреоїдними злоякісними пухлинами здатності до накопичення 

радіойоду корелює з показниками виживаності хворих, середня медіана якої 

знижується до 2,5–3,5 року [30–32].  

Деякі дослідження демонструють, що серед пацієнтів із метастатичним 

диференційованим раком ЩЗ 10-річна виживаність характерна для 56,0% 

пацієнтів із РЙЧМ і лише для 10,0% пацієнтів із РЙРМ [58]. За результатами 

бази даних SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) встановлено, що 

1800 осіб померли від раку ЩЗ, і більшість смертей була пов’язана з радіойод-

рефрактерною хворобою [59].  

За даними АТА, радіойод-рефрактерна метастатична хвороба (radioactive 

iodine-refractory metastatic disease) визначається як: 

– наявність ділянок ураження, які не поглинають радіоактивний йод; 

– наявність ділянок ураження, які поглинають радіоактивний йод, але 

хвороба прогресує протягом року після проведення РЙТ; 

– захворювання прогресує, незважаючи на отриману сумарну дозу 

радіойоду щонайменше 600 мСі [2].  

За рекомендаціями АТА стосовно принципів ведення дорослих із 

вузловими утвореннями та диференційованим раком ЩЗ, радіойодрефрактерні 

структурно виражені диференційовані тиреоїдні карциноми класифікують 

наступним чином:  
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1. Злоякісна/метастатична тканина не концентрує радіойод, тобто не 

накопичує його за межами тиреоїдного ложа за результатами першого 

діагностичного сканування всього тіла;  

2. Пухлинна тканина, яка втратила здатність концентрувати І-131, хоча 

попередньо його накопичувала – часто трапляється у пацієнтів, які мають 

великі за розмірами множинні метастази, що утворюються внаслідок прогресії 

клонів клітин, які втратили здатність до диференціювання та накопичення 

радіойоду, а диференційовані клітини було знищено І-131;  

3. Радіойод концентрується в деяких метастатичних осередках, але не в 

усіх – часто трапляється у пацієнтів з множинними великими метастазами, його 

демонструє ПЕТ-сканування з І-124 і порівняння результатів 18-FDG-ПET-

сканування з результатами сцинтиграфії тіла з використанням І-131. У цих 

пацієнтів прогресія пухлини відбувається за рахунок метастазів, клітини яких 

не накопичують радіойод, але захоплюють 18-FDG, і РЙТ для них не є 

успішною. Є пацієнти, які мають переважно радіойод-чутливу пухлину, але 

декілька її ділянок не концентрують радіойод. Для таких випадків доцільно 

комбіноване лікування, яке складається з РЙТ для більшості чутливих до 

радіойоду ділянок пухлини та таргетної терапії – для ділянок, які не здатні 

концентрувати радіойод;  

4. Метастатична хвороба прогресує попри значну концентрацію 

радіойоду (виникнення нових метастатичних ділянок, прогресивний ріст 

існуючих ділянок, постійне підвищення рівня сироваткового тиреоглобуліну 

впродовж місяців радіойодтерапії);  

5. Відсутність повної відповіді пухлини на лікування радіойодом 

загальною активністю >600 mCi [2, 7].  

Лікування диференційованого раку ЩЗ і його метастазів за допомогою 

радіоактивного йоду ґрунтується на вибірковій концентрації та тривалому 
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перебуванні ізотопу в тиреоїдних клітинах. Тиреоїдний епітелій представлений 

трьома типами клітин, які різняться ультраструктурно, гістохімічно та 

функціонально. Основну масу клітин тиреоїдної паренхіми складають А-

клітини, або клітини фолікулярного епітелію, які формують фолікули. 

Основною функцією А-клітин є синтез Тг та тиреоїдних гормонів – 

трийодтироніну та тироксину, які регулюють різні ланки метаболізму в 

організмі. Саме А-клітини відповідають за накопичення радіоактивного йоду, 

оскільки йод є обов’язковим учасником процесу синтезу тиреоїдних гормонів і 

входить до їх складу. Другий тип тиреоцитів – Б-клітини, або клітини Ашкіназі-

Гюртля, відрізняються від А-клітин більшим розміром, округлим, центрально 

розташованим ядром та еозинофільною цитоплазмою. Для них характерна 

висока експресія окисно-відновлювальних ферментів (а саме, 

сукцинатдегідрогенази), синтез біогенних амінів (серотоніну), велика кількість 

мітохондрій. Існують суперечливі дані про загальне походження А- і Б-клітин. 

Так, деякі дослідники описують перехідні форми між ними, знайдені на тлі 

автоімунного тиреоїдиту та дифузного токсичного зобу [60]. Можливо, їх 

загальним походженням пояснюється факт накопичення радіойоду деякими Б-

клітинними пухлинами та експресія Тг, хоча і в значно меншій кількості 

порівняно з А-клітинами. Третій тип тиреоцитів – С-клітини, або 

парафолікулярні клітини, які мають нейроендокринне походження (клітини 

АРUD-системи) та експресують гормон кальцитонін. Ці клітини не мають 

відношення до синтезу Тг та накопичення радіойоду. Тому медулярні 

карциноми, що походять з С-клітин, не накопичують радіойод, 

характеризуються агресивною поведінкою та вимагають інших, значно менш 

ефективних методів лікування, таких як хіміотерапія та променева терапія [61].  

Ефективність РЙТ залежить від радіаційної дози, отриманої пухлинною 

тканиною, та фізіологічної здатності клітин концентрувати йод. Зменшення 
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радіойод-накопичувальної функції пухлини не має бути результатом йодної 

контамінації або неефективної ТТГ стимуляції.  

Отже, РЙРМ папілярного раку ЩЗ є серйозною проблемою. Саме для них 

РЙТ є неефективною, а віддалені РЙРМ стають причиною значного скорочення 

терміну виживання хворих. Для боротьби з подібним явищем необхідно 

розуміння механізмів розвитку радіойодрезистентності папілярних карцином, 

підґрунтям якого є порушення молекулярно-біологічних, генетичних, фізичних 

та інших чинників акумуляції радіойоду тиреоцитами, із сучасними уявленнями 

про які варто ознайомитись детально.  

 

1.3 Сучасні уявлення про молекулярно-біологічні механізми розвитку 

радіойодрезистентності тиреоїдного раку 

 

ЩЗ є унікальним органом щодо можливості акумулювати йод. У людини 

70–90% йоду в організмі містить саме ЩЗ, яка спроможна поглинати його в 

кількості близько 60 мкг на добу для підтримання адекватного рівня біосинтезу 

тиреоїдних гормонів [62]. На властивості тиреоїдних клітин концентрувати йод 

ґрунтується принцип використання І-131 у клінічній практиці для деструкції 

гіперактивної тканини ЩЗ у пацієнтів із дифузним токсичним зобом, для 

виявлення й деструкції метастазів диференційованого раку ЩЗ після 

тиреоїдектомії [63–66]. Два основні етапи метаболізму йоду – його захоплення 

та органіфікацію – змінено в тканинах злоякісних пухлин ЩЗ. Дефекти 

органіфікації призводять до швидкого виведення радіойоду з клітин ЩЗ, 

скорочення ефективного періоду напіввиведення йоду та низької швидкості 

синтезу тиреоїдних гормонів. Ці дефекти, головним чином, пов'язані зі 

зниженням експресії функціональних генів, які кодують NIS-антиген і 
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тиреоїдну пероксидазу, що може призводити до зниження дози опромінення 

клітин пухлини ЩЗ.  

Стимуляція ТТГ, яка досягається ін’єкціями рекомбінантного ТТГ 

людини або тривалою відміною замісної гормонотерапії, збільшує поглинання 

І-131 у двох третин пацієнтів із метастатичною хворобою та підвищує синтез Тг 

в усіх пацієнтів із метастазами. Визначення вмісту Тг в сироватці крові хворих 

після стимуляції ТТГ та ультрасонографії шиї є найчутливішим методом 

виявлення дрібних пухлинних осередків. Лікування радіойодом є ефективним у 

випадках, коли можна забезпечити значну дозу опромінення (пухлинна тканина 

пацієнтів характеризується високою здатністю до захоплення та утримування 

радіоактивного йоду), та коли пухлинні осередки чутливі до впливу променевої 

терапії. В інших випадках реакції на лікування радіойодом не буде, і слід 

розглянути інші способи терапії. Наразі вивчаються новітні стратегії 

відновлення поглинання йоду в ракових клітинах, які не в змозі сконцентрувати 

радіойод [64]. Розглянемо детально порушення клітинних механізмів, які 

складають підґрунтя акумуляції йоду тиреоцитами та є причиною розвитку 

радіойодрезистентності.  

 

1.3.1 Мембранні чинники акумуляції радіойоду 

 

1.3.1.1 Натрій-йод-симпортер (NIS). Активний транспорт йодиду в ЩЗ є 

ключовим моментом біосинтезу тиреоїдних гормонів, які відіграють важливу 

роль у метаболізмі. Першим кроком накопичення неорганічного йоду ЩЗ є 

його надходження до тиреоциту з плазми крові, де концентрація цього 

елементу в 30–40 разів менша ніж в в тиреоциті [67]. Для здійснення такого 

переходу йоду проти градієнту концентрації необхідна участь енергозалежних 

ферментних мембранних систем.  
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Вже кілька десятків років тому було відомо, що транспорт йодиду до 

тиреоцитів здійснюється завдяки специфічному Nа+-залежному транспортеру 

йоду – NIS, або Na+/I- symporter – глікопротеїну, інтегрованому до 

базолатеральної мембрани фолікулярних клітин ЩЗ. NIS містить 13 

трансмембранних доменів і 643 амінокислотних залишки, його амінні кінці 

локалізовано позаклітинно, а карбоксильні спрямовано до цитозолю. Ген NIS 

було клоновано лише 5 років тому. NIS транспортує водночас два іони Nа+ та 

один іон йодиду, причому градієнт трансмембранного натрію є рушійною 

силою для захоплення йоду. Градієнт натрію, що забезпечує енергію для цього 

перенесення, генерується Na+/K+-АТФазою [68].  

Подібно до інших транспортерів, NIS-протеїн локалізується принаймні в 

двох субклітинних компартментах: на плазматичній мембрані та у 

внутрішньоклітинних везикулах. Ефективність I-131-терапії частково залежить 

саме від транслокації білка NIS до клітинної мембрани, оскільки виконувати 

функцію транспортувальника йоду NIS здатний лише за умов його мембранної 

локалізації. Зі зміною транслокації NIS від мембрани до цитоплазми, що має 

місце на тлі деяких патологічних станів, він втрачає свою функціональну 

активність і не забезпечує процес поглинання йоду тиреоцитами з 

мікроциркуляторного русла [69–71]. Варто зазначити, що в тиреоцитах 

нормальної ЩЗ NIS інтегрований до клітинної мембрани, проте при 

диференційованому раку ЩЗ він виявлявся переважно у цитоплазмі клітин [72, 

73]. Крім ЩЗ, експресію NIS виявлено в клітинах слинних залоз, слизової 

оболонки шлунка, лімфатичних вузлів, молочних залоз у стадії лактації, 

плаценти, а також у злоякісних пухлинах легенів, передміхурової та молочної 

залоз [73–75].  

Найбільшу увагу дослідників і клініцистів привертають питання вмісту та 

активності NIS в тиреоцитах при диференційованому раку ЩЗ, оскільки 
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основним методом виявлення та руйнування метастазів є сцинтиграфія з NaI-

131 [74, 76]. На відміну від інших тканин, клітини яких можуть захоплювати 

йод з мікроциркуляторного русла, лише ЩЗ здатна до його пролонгованої 

акумуляції. Це можливо завдяки участі йоду в тиреоцитах у реакціях 

окислення, органіфікації йоду на тирозильних залишках Тг. Останні реакції 

каталізуються тиреоїдною пероксидазою (ТПО) в присутності перекису водню, 

що генерується подвійною тиреоїдною оксидазою (Dual Oxidases, DuOx). 

Експериментальні дослідження дозволили встановити чітку кореляцію між 

експресією NIS у клітинах злоякісних пухлин ЩЗ та їх здатністю 

концентрувати радіоактивний йод [77, 78]. Наявність NIS і NIS-

опосередкованого накопичення йодиду в тиреоцитах є найважливішими 

передумовами для діагностичної сцинтиграфії ЩЗ, а також терапевтичного 

застосування радіойоду при доброякісних і злоякісних захворюваннях ЩЗ. 

Водночас деякі дослідження свідчать, що зниження поглинання йоду клітинами 

злоякісних пухлин ЩЗ не завжди можна пояснити лише зменшенням експресії 

NIS, функції білка NIS або його посттранскрипційної транслокації [79].  

Експресію NIS вважають важливим чинником прогнозу накопичення 

радіойоду та ефективності РЙТ, оскільки дослідження демонструють, що 

позитивна імуноцитохімічна реакція виявлення NIS-антигена в первинних 

тиреоїдних карциномах передбачає здатність до акумуляції I-131 та ефективну 

РЙТ у повторних пухлинних осередках (рецидивах) [14, 15]. Так, первинні 

тиреоїдні пухлини та відповідні метастатичні лімфатичні вузли мали синхронні 

зразки експресії NIS [80]. Водночас у третини пацієнтів тканина метастазів 

накопичувала радіойод попри відсутність NIS-експресії. Лише для 80,0% 

пацієнтів із наявністю експресії NIS РЙТ виявилась ефективною [14]. Деякі 

дослідження свідчать про неможливість прогнозування ефективності РЙТ 

тиреоїдних карцином за рівнем мРНК NIS. Для множинних метастазів 
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характерною є гетерогенна інтенсивність експресії NIS, що пояснює 

неможливість стовідсоткової точності передбачення експресії NIS та 

ефективності РЙТ у метастазах за експресією цього глікопротеїну в клітинах 

первинних пухлин [14, 15, 81]. 

Представлені в науковій літературі дані щодо експресії NIS (як мРНК, так 

і білка) в клітинах злоякісних диференційованих новоутворень ЩЗ мають 

суперечливий характер – від вираженої його надекспресії до майже цілковитої 

її відсутності [62]. В деяких дослідженнях продемонстрована низька експресія 

протеїну NIS у пацієнтів з диференційованим раком ЩЗ, яка може бути 

відповідальною за зниження накопичення в тиреоцитах йодиду [81–84]. Проте 

багато інших дослідників виявили нормальну, або навіть надмірну експресію 

NIS в таких карциномах [77, 85, 86]. Існує думка, що редукція накопичення 

радіойоду клітинами добре диференційованої карциноми є результатом не лише 

зниження експресії NIS, а залежить також від складних комбінацій 

регуляторних змін, які впливають на експресію та активацію цього протеїну. 

Водночас редукцію функціонального рівня NIS саме на клітинній мембрані 

вважають важливою причиною втрати здатності до накопичення радіойоду, яка 

спостерігається при тиреоїдній карциномі [87]. 

Клонування та вивчення характеристик гена білку NIS поклало початок 

шляху розвитку принципово нової радіонуклідної терапії, оскільки спрямована 

трансфекція гена, що кодує цей глікопротеїн, до ракових клітин, які не здатні 

до накопичення радіойоду, дає шанс на успішне проведення РЙТ. На унікальній 

здатності NIS до транспортування йодиду ґрунтуються експерименти з 

перенесення гена NIS в клітини різних типів пухлинних ліній людини з 

використанням віральних і невіральних векторів, що може забезпечити 

підвищення акумуляції радіойоду в клітинах в декілька сотень разів. 

Комбінована терапія, заснована на трансфекції функціонуючого NIS-гена та 
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РЙТ, може бути використана для лікування нетиреоїдних злоякісних 

новоутворень, зокрема пухлин молочної залози, шийки матки, підшлункової 

залози, карциноми простати, недрібноклітинних карцином легень, карциноми 

яєчника, гліоми, гепатоми, меланоми, мієломи, а також радіойодрефрактерних 

пухлин ЩЗ [87–89].  

1.3.1.2 Пендрин. Після активного транспортування через базолатеральну 

мембрану та переміщення в цитоплазмі йодид рухається крізь апікальну 

мембрану тиреоциту до фолікулярної порожнини за допомогою пендрину, який 

є транспортером хлориду та йодиду. Пендрин – локалізований на апікальній 

мембрані тиреоцитів високо гідрофобний мембранний глікопротеїн із 

молекулярною масою 110–115 кDa, до складу якого входить 780 амінокислот 

[90].  

Початкові функціональні дослідження пендрину, проведені на ооцитах 

Xenopus, продемонстрували, що він здатний здійснювати транспорт хлориду та 

йодиду та бути їх обмінником. Здатність до транспорту йоду з клітини, 

локалізація на апікальній мембрані тиреоциту, наявність синдрому, 

викликаного дефектом йодної органіфікації підтверджують, що пендрин може 

виконувати функцію апікального транспортеру йодиду в тиреоциті. Пендрин 

здійснює апікальний транспорт йодиду ефективніше за умови високої 

позаклітинної концентрації хлориду [91].  

Водночас деякі дослідження демонструють, що функцію транспорту йоду 

крізь апікальну мембрану пендрин виконує не самостійно, а разом з іншими 

транспортерами (наприклад таким, як аностамін 1), або за допомогою інших 

активованих кальцієм апікальних аніонних каналів. Пендрин є частиною 

багатопротеїнового комплексу, склад якого варіює в різних типах клітин [92]. 

Якщо функціонування аностаміну стимулюється діацилгліцерол-кальцієвим 

шляхом, надходження пендрину через мембрану тиреоциту стимулюється ТТГ 
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[93]. Є дані, що надлишок йодиду та підвищення його внутрішньоклітинної 

концентрації не лише пригнічують NIS-опосередковане накопичення йодиду, 

призводячи до так званого ефекту Вольф-Чайкова, а й посилюють транспорт 

йодиду через апікальну мембрану завдяки пендрину (стимуляція його мРНК і 

транслокація до апікальної мембрани тиреоциту) та, можливо, іншим 

протеїнам, що в результаті призводить до зменшення внутрішньоклітинної 

концентрації йодиду та зникнення його інгібуючого ефекту [94]. Підвищення 

експресії NIS і зменшення активності пендрину сприяє відновленню чутливості 

до РЙТ у пацієнтів із метастазами тиреоїдних карцином, резистентними до 

радіойоду [95].  

Важливу роль у метаболізмі йоду відіграють цитоплазматичні чинники, 

найважливішими з яких є ТПО та Тг. Для здійснення руйнуючого ефекту 

радіойоду на клітини злоякісних пухлин ЩЗ та їх метастазів необхідна 

пролонгована в часі акумуляція І-131, що можливо завдяки залученню йоду в 

реакції синтезу тиреоїдних гормонів, найважливішими з яких є окислення та 

органіфікація йоду на тирозильних залишках Тг, які каталізуються ТПО.  

 

1.3.2 Цитоплазматичні чинники акумуляції радіойоду  

 

1.3.2.1 Тиреоїдна пероксидаза. За даними літератури, умовами ефективної 

акумуляції І-131 тиреоцитом є не лише його захоплення клітиною, а й 

ефективний період напівжиття ізотопу. Цей період залежить від багатьох 

чинників, але значний вплив на нього справляє процес органіфікації йоду, який 

каталізується ТПО та є унікальною властивістю ЩЗ [96–98]. Зниження 

органіфікації йоду внаслідок зменшення експресії ТПО призводить до його 

швидкого виведення з клітини та зменшує ефективність акумуляції радіойоду. 

Тому посилення лише експресії NIS є недостатнім для адекватного 
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опромінюючого ефекту ізотопу І-131, навіть на тлі дієти з низьким вмістом 

йоду. H. Yamashita показав, що йодпероксидаза, яка розташована на поверхні 

мікроворсинок тиреоциту, відіграє важливу роль в активному зв’язуванні 

радіоактивного йоду, оскільки є ключовим ферментом у біосинтезі тиреоїдних 

гормонів [98].  

Численними дослідженнями встановлено, що йод, надійшовши в клітину 

у вигляді йодиду, потрапляє в фолікулярну порожнину, на апікальній мембрані 

тиреоциту окислюється до високоактивного молекулярного йоду за допомогою 

ферменту йодпероксидази та перекису водню H2O2, що продукується системою 

подвійної оксидази DuOx-2. Після цього окислений йод зв’язується з 

тирозильними залишками Тг, і йодований Тг залишається у вигляді колоїду в 

фолікулярній порожнині. Цей процес і називають органіфікацією йоду. В 

результаті розщеплення утворюються моно- та дийодтирозин. Крім того, ТПО 

бере участь у процесі окислювальної конденсації, необхідної для утворення 

тиреоїдних гормонів – трийодтироніну та тироксину [99–103].  

Біохімічні дослідження демонструють, що активність ТПО значно 

знижена в клітинах злоякісних новоутвореннях порівняно з доброякісними та 

складає 55–70% [104, 105]. Тому імуноцитохімічне визначення вмісту ТПО в 

пунктатах активно використовують для диференційної передопераційної 

діагностики доброякісних і злоякісних новоутворень ЩЗ [106].  

Деякі дослідження свідчать, що експресія ТПО може бути не лише 

маркером малігнізації тиреоїдних пухлин, а й є прогностичним чинником 

клінічної поведінки пухлин. Показано зворотну залежність між рівнем експресії 

ТПО в тканині пухлини та стадією новоутворення за міжнародною 

класифікацією ТNM (Tumor, Node, Metastases). Так, знайдено різницю в 

експресії ТПО між мінімально та широко інвазійною папілярними 

карциномами. 20-річна виживаність складала 72,0% у пацієнтів із низькою 
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експресію ТПО та 100,0% – у пацієнтів із високою її експресією. Показано, що 

висока експресія ТПО асоційована з низьким ризиком метастазування 

впродовж 5 років і менш агресивною поведінкою пухлин [107]. Нечисленні 

імуногістохімічні дослідження тканин метастазів, які не накопичують радіойод, 

демонструють значну редукцію в їх тканині таких маркерів, як Тг, ТПО та її 

мРНК, пендрин, а також асоціацію експресії ТПО з BRAFV600E-мутацією. 

Результатом є скорочення часу ретенції радіойоду в клітині та розвиток РЙРМ 

[12, 13, 108]. Існують дані щодо значного зниження експресії мРНК ТПО в 

BRAFV600E-позитивних папілярних карциномах порівняно з папілярними 

карциномами з відсутністю BRAF-мутації. В дослідах in vitro та in vivo на 

деяких моделях експериментальних тварин продемонстровано зв’язок між 

онкогенною активацією MAP-кіназного шляху та зниженням експресії деяких 

генів, що кодують білки необхідні для диференціювання клітин, у тому числі 

ТПО, Тг, рецептору тиреотропного гормону (TSH-R), NIS, тиреоїдного чиннику 

транскрипції-1 [109, 110].  

За даними літератури, радіойодрефрактерність метастазів 

диференційованого раку ЩЗ асоційована з аномальною функцією NIS, 

зниженням експресії генів, продукти яких задіяно в захопленні йоду (Тг, ТПО), і 

рецептору ТТГ. За даними C. Mian et al., експресія ТПО мала значну кореляцію 

зі здатністю до накопичення радіойоду, а виявлення NIS не може було вважати 

предиктором накопичення ізотопу І-131. В той ж час, автори вважають, що 

експресія NIS і ТПО не корелювала зі здатністю пухлин до накопичення FDG 

або прогнозуванням поведінки пухлин [13]. 

Про залежність розвитку радіойодрезистентності від втрати експресії 

ТПО свідчать експерименти з трансфекції гена цього ферменту в клітини 

пухлинних ліній, для яких він не є характерним, внаслідок чого ці клітини 

стають здатними до накопичення радіойоду. Експерименти демонструють, що 
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результатом комбінованої трансфекції генів NIS і ТПО в клітинну лінію 

недрібноклітинного раку легень є збільшення акумуляції радіойоду та його 

внутрішньоклітинного утримання, зменшення ефлюксу завдяки 

опосередкованій ТПО органіфікації йоду в пухлинних клітинах та посилення їх 

апоптозу порівняно з результатами трансфекції лише гена NIS [111]. Оскільки 

Тг відсутній у клітинах злоякісних пухлин легень, припускають, що ТПО 

використовує інші тирозин-збагачені субстрати для здійснення ефективного 

йодування внутрішньоклітинних протеїнів [111].  

1.3.2.2 Тиреоглобулін. Тканиноспецифічний протеїн масою 660 кДа, який 

є попередником біосинтезу тиреоїдних гормонів [99–102] і синтезується 

клітинами фолікулярного епітелію ЩЗ і диференційованими клітинами 

тиреоїдних карцином. Тг – субстрат для зв’язування активного йоду та 

утворення тиреоїдних гормонів. Після того, як йод потрапляє в клітину 

фолікулярного епітелію, він вступає в реакції органіфікації, (включаючи 

окислення, що каталізується ТПО) та включається в залишки тирозину в складі 

молекули Тг. Тиреоїдні гормони трийодтиронін і тироксин синтезуються 

шляхом зв'язування двох залишків йодтирозину та зберігаються в колоїді. Всі 

ці стадії синтезу стимулюються гіпофізарним гормоном (ТТГ), який взаємодіє з 

своїм рецептором на базолатеральній мембрані клітин ЩЗ через шлях цАМФ 

(циклічний аденозинмонофосфат). Тг відсутній у тих клітинах ЩЗ (як 

нормальних, так і пухлинних), які не акумулюють радіойод (С-клітини, клітини 

анапластичних і низькодиференційованих карцином). Імуноцитохімічне 

визначення Тг в клітинах гістологічного препарату або пунктату дозволяє 

встановити тиреоїдне походження пухлини або метастазу.  

Визначення рівня Тг в сироватці крові є найбільш інформативним тестом 

діагностики рецидивів і метастазів у хворих на рак ЩЗ, яким було виконано 

тотальну тиреоїдектомію. Моніторинг Тг в сироватці крові та рівня антитіл до 
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Тг разом з ультрасонографією шиї та сцинтиграфією тіла використовують для 

поопераційного контролю у пацієнтів із диференційованими карциномами ЩЗ. 

Нормою вважається відсутність Тг у крові на тлі супресивної терапії. 

Відсутність у сироватці крові Тг та негативні результати сканування всього тіла 

свідчать про цілковиту ремісію. За його наявності оцінюють ТТГ-

стимульований показник (відміна тироксину або призначення тирогена). Якщо 

він перевищує 2 мкг/мл, припускають наявність рецидиву або метастазу, 

локального або віддаленого [39, 49].  

В багатьох клініках визначають не лише рівень Тг, а й титр антитіл до 

нього, який оцінюють у динаміці. Цей підхід пов’язаний із тим, що у деяких 

пацієнтів із метастазами диференційованого раку ЩЗ Тг у крові може бути 

відсутній, проте автоімунні антитіла циркулюють у крові досить довгий час 

після тотальної тиреоїдектомії та можуть фіксувати антиген, який продукують 

метастатичні клітини, і блокувати його виведення в кров [48, 49]. За відсутності 

метастазів титр антитіл до Тг буде поступово знижуватися, а за їх наявності – 

збільшуватися [112].  

Наведені дані, що після РЙТ у пацієнтів з радіойодчутливими рецидивами 

тиреоїдної карциноми рівень Тг зменшувався з 683 нг/мл до 311 нг/мл, що 

свідчить про зв’язок між ефективністю РЙТ і варіаціями рівня цього 

протеїну[113]. В протоколі ATA 2015 р. підкреслено важливу роль виявлення 

Тг в прогнозуванні клінічної поведінки раку ЩЗ [2]. Проблемою є підвищений 

рівень Тг в крові на тлі негативної сцинтиграфії з І-131. Причому мова йде про 

РЙРМ, тому завданням лікаря стає пошук і встановлення локалізації метастазів 

і, за можливістю, їх хірургічне видалення. Діагностичну роль відіграє FDG- 

ПЕТ-сканування, причому як тропний носій використовують дезоксиглюкозу, 

мічену фтором (18F-FDG). Чутливість і специфічність різних методів виявлення 

і оцінки рівня Тг широко варіює між лабораторіями. Стійка наявність антитіл 
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до Тг в сироватці крові пацієнтів після тиреоїдектомії та абляції І-131 свідчить 

про присутність залишкової тиреоїдної тканини та/або рецидиву 

диференційованого раку ЩЗ.  

Дослідження демонструють, що наявність Тг в клітинах і сироватці 

периферичної крові не корелює зі здатністю до накопичення радіойоду 

тиреоцитами. Зокрема, виявлено розбіжності між експресією Тг в метастазах 

або рецидивах диференційованого раку ЩЗ і здатністю до накопичення 

радіойоду, а дефекти накопичення радіойоду та його зберігання в порожнині 

фолікулів трапляються частіше, ніж депресія синтезу Тг [114]. Висказане 

припущення, що за рівнем сироваткового Тг неможливо передбачити 

результати йод-сканування, адже він залежить від кількості пухлинних клітин, 

які синтезують Тг, режиму секреції протеїну та ступеня диференціювання 

пухлинних клітин [115].  

За даними деяких багатофакторних аналізів, вік, рівень Тг та наявність 

мутації гена BRAF є незалежними прогностичними чинниками 

радіойодрезистентності диференційованого раку ЩЗ [115]. Дослідження 

свідчать, що визначення співвідношень преаблятивних стимульованих рівнів Тг 

після першого та другого курсів РЙТ і супресованих рівнів Тг перед і після 

другого курсу РЙТ дозволяють передбачити появу РЙРМ у легенях [115]. Так, 

за результатами обстеження методом 18F-FDG позитивними та, відповідно, 

радіойодрезистентними, були метастази зі слабкою експресією Тг клітинами, і 

лише 45% пацієнтів мали його виражену експресію [116, 117]. 

Таким чином, підґрунттям акумуляції йоду тиреоцитами та причиною 

розвитку радіойодрезистентності є порушення клітинних механізмів, які можна 

класифікувати, як мембранні та цитоплазматичні чинники акумуляції 

радіойоду. До перших відносяться NIS-протеїн та пендрин, до других – ТПО та 

Тг. NIS-протеїн забезпечує активний транспорт йоду крізь базолатеральну 
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мембрану тиреоциту, пендрин – крізь апікальну мембрану до фолікулярної 

порожнини. Представлені в науковій літературі дані щодо експресії NIS в 

тканинах раку ЩЗ та можливості прогнозування ефективності РЙТ за цим 

фактором носять суперечливий характер. Для здійснення руйнуючого ефекту 

радіойоду на клітини раку ЩЗ і його метастазів необхідна пролонгована в часі 

акумуляція ізотопу, що можливо завдяки вступу йоду в реакції синтезу 

тиреоїдних гормонів, найважливішими з яких є окислення та органіфікація 

йоду на тирозильних залишках Тг, які каталізуються ТПО. Нечисленні 

імуногістохімічні дослідження тканин РЙРМ, демонструють значну редукцію 

таких маркерів, як Тг, ТПО та її мРНК, пендрин, а також асоціацію експресії 

ТПО з мутацією гена BRAF. Незважаючи на наявність даних щодо участі ТПО 

та Тг в процесі накопичення радіойоду тиреоцитами, малочисельні дослідження 

експресії цих антигенів проведені лише на гістологічному матеріалі, та не 

отримано даних щодо можливого практичного застосування показників 

експресії цих антигенів в передопераційному прогнозуванні поведінки пухлин. 

Тому актуальним є дослідження експресії ТПО та Тг в матеріалі ТАПБ 

метастазів папілярних тиреоїдних карцином в залежності від 

йоднакопичувальної здатності.    

 

1.3.3 Регулювання акумуляції йоду тиреоцитами  

 

Багато чинників впливають на процес акумуляції йоду тиреоцитами, 

регулюючи цей процес. ТТГ необхідний для підтримки диференціювання та 

проліферації тиреоїдних фолікулярних клітин, стимулює акумуляцію йоду 

тиреоцитами за допомогою збільшення експресії мРНК NIS, і самого NIS із 

залученням аденозинмонофосфату (АМФ) – АМФ-шлях. Під впливом ТТГ 

відбувається активація NIS і його інтеграція в базолатеральну мембрану 
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тиреоцитів, що є необхідною умовою для успішного захоплення йоду. Він 

швидко стимулює ефлюкс йодиду до фолікулярної порожнини з наступним 

збільшенням захоплення йоду на базолатеральній мембрані тиреоцитів, що 

здійснюється завдяки генерації АМФ. Крім того, ТТГ сприяє переміщенню 

пендрину до плазматичної мембрани, що асоційовано зі швидким зменшенням 

його рівня в ендосомальних компартментах. Тому в ході підготовки до РЙТ і 

сканування необхідно, аби рівень сироваткового ТТГ складав не менше 

30 мкОд/мл, що досягають відміною левотироксину або застосуванням 

рекомбінантного ТТГ людини [118]. Показано, що вміст NIS різко знижується 

шляхом стимуляції АМФ-активованої протеїнкінази, що призводить до 

лізосомальної деградації NIS [119]. Ці нові відомості висвітлюють можливу 

роль АМФ-активованої протеїнкінази у контролі перебігу раку ЩЗ і регуляції 

експресії NIS. 

Іншим чинником регуляції йодної акумуляції тиреоїдними клітинами є 

йодид, висока концентрація якого веде до блокування органіфікації йоду. Цей 

феномен носить назву «ефект Вольф-Чайкофа (Wolff-Chaikoff)» причому 

стрімке збільшення рівня йодиду тимчасово пригнічує синтез гормонів ЩЗ, і 

процес йодної органіфікації відновлюється лише зі зменшенням концентрації 

йодиду в сироватці крові [120]. Іодидний надлишок інгібує експресію та 

активність NIS, внаслідок чого зменшується поглинання йодиду, 

опосередковане NIS. Водночас відбувається стимуляція експресії мРНК 

пендрину та його надходження до апікальної мембрани тиреоцитів, внаслідок 

чого збільшується виведення йоду з клітини. Ефект Вольф-Чайкофа та 

подальше звільнення від пригнічення акумуляції радіойоду є необхідним 

механізмом регулювання синтезу тиреоїдних гормонів і захисним механізмом 

від надлишку йоду.  
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Все це дозволяє зрозуміти, що для створення сприятливих умов 

максимального накопичення радіойоду та його утримання в пухлинній тканині 

необхідно дотримуватись низько-йодної дієти (<50 мг йоду на день) та уникати 

застосування медичних препаратів, які містять йод (наприклад, аміодарону). 

Крім високого рівня ТТГ, який забезпечує активне захоплення йоду 

тиреоцитами, необхідно мінімізувати ефект нерадіоактивного конкурента йоду, 

для чого рекомендують за кілька тижнів перед РЙТ виключити всі препарати та 

харчові добавки, які містять йод – контрастні речовини, низку 

офтальмологічних ліків, аміодарон, тіоціанати, які пригнічують акумуляцію 

йодиду натрію. Крім того, необхідними є дотримання певної дієти та заборона 

використання продуктів, багатих на йод (морські, молочні, соєві, копчені, 

в’ялені, солоні продукти), а також шоколаду, яєць, йодованої та морської солі, 

водоростей та продуктів із них (агар-агару, альгіну, альгінату) [35, 39]. У 

випадках підозрілого йодного забруднення необхідно вимірювати рівень 

сироваткового йоду та вміст йоду у сечі, а сканування тіла необхідно 

повторювати через 4–6 тижнів для уникнення артефактів дослідження. 

Як відомо, в клінічній практиці існують два підходи до проведення РЙТ. 

Перший передбачає виконання попереднього діагностичного тесту з наступним 

визначенням індивідуальної дози йоду. Другий – пацієнт одразу отримує 

лікувальну дозу йоду без проведення попередньої діагностики. Перша методика 

широко використовується в США, друга – в країнах Європи, в тому числі в 

Україні [35, 39]. Використання діагностичної активності радіойоду (40–

200 МБк) безпосередньо перед абляцією (або лікуванням) може спровокувати 

stuning-эффект – зниження накопичення радіойоду, порушення його кінетики 

під час наступної РЙТ і, відповідно, зниження ефективності останньої [35]. 

Дані наведені в літературі демонструють, щоб запобігти розвитку stuning-

эффекту, РЙТ потрібно проводити протягом перших 3 днів після введення 
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діагностичної дози радіойоду, або через 1 тиждень (бажано через 2 тижні) після 

проведення діагностичної процедури [121]. 

Вагомим модулятором функціонування NIS є внутрішньоклітинна 

органіфікація йоду. Ці дані важливі для розуміння необхідності підтримання 

низького вмісту йоду в дієті пацієнтів, яким планують застосовувати 

радіоактивний йод з терапевтичною або діагностичною метою.  

До чинників, що пригнічують експресію NIS, належать естроген, 

цитокіни, інтерферони, Тг, а також такі класичні конкурентні інгібітори, як 

тіоціанат (SCN−) і перхлорат (ClO4
−) [72, 122–124]. Тому, перед лікуванням 

радіойодом не слід використовувати дезінфікуючі та миючі засоби, оскільки 

багато з них містять перхлорати [123]. З цієї ж причини не рекомендується 

використовувати для приготування їжі та пиття хлоровану воду. Недотримання 

цих правил може суттєво або навіть цілком порушити кінетику радіоактивного 

йоду та знизити ефективність абляції [42].  

Показано, що Тг, акумульований у фолікулярній порожнині, є 

потенційним супресором мРНК NIS, мРНК Тг, ТПО та рецептора ТТГ (TSHR). 

Фолікулярний Тг також пригнічує експресію ТПО, NIS і вторинно 

тиреоглобуліну, шляхом зниження рівня мРНК і протеїну Pax-8. Зворотний 

зв’язок між концентрацією Тг в фолікулярній порожнині та захопленням йоду 

клітинами може бути важливим для регуляції тиреоїдної функції на тлі 

постійного рівня ТТГ і сприяє надходженню йоду до фолікулярної порожнини 

[125]. 

До стимуляторів експресії NIS відносять інгібітор гістонової деацетилази 

(ІГДА), який використовують для відновлення функції захоплення йоду 

пухлинами; ретиноїдну кислоту, яка відновлює здатність РЙРМ до акумуляції 

радіойоду в 20,0–50,0% випадків; чинник тиреоїд-специфічної транскрипції 

Pax8, реекспресія якого корелює з відновленням експресії NIS, ТПО та мРНК 
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Тг; інгібітори кіназ BRAF і MEK [3, 94, 126, 127]. Інгібітори 

внутрішньоклітинних кіназ, які відповідають за пухлинну прогресію та 

зниження рівня NIS, сприяють відновленню чутливості до радіойоду та загибелі 

пухлинних клітин, що є резистентними до кіназних інгібіторів.   

За даними літератури, центральну роль у контролі клітинної проліферації 

та диференціюванні й активації прогресії раку ЩЗ виконує фосфотидил-

інозитол-3-кіназний шлях [128]. Активація в тиреоцитах ростових чинників 

(таких як інсулін або інсуліноподібний чинник росту 1, або епідермальний 

ростовий чинник, чинник росту гепатоцитів), активація ферменту 

фосфоінозитид-3-кінази (PI3K, phosphoinositide 3-kinases) призводить до АKТ-

фосфорилювання та NIS down regulation в тиреоцитах, що викликає 

дисфункцію NIS в клітинах злоякісних пухлин. Також показано, що активація 

mTOR (the serine-threonine protein kinase mammalian target of rapamycin) веде до 

зниження експресії NIS у тиреоцитах [129–132].  

 

1.3.4 Генетичні чинники  

 

Було показано, що важливими мутаціями у пацієнтів з ПРЩЗ є соматичні 

точкові мутації генів BRAFV600E – у 60,0% випадків, RAS – у 15,0%, а також 

перебудови генів тирозинкіназ RET і NTRK1 із конститувною активацією 

сигнальних шляхів мітоген-активованої протеїнкінази (МАРК) і 

фосфоінозитид-3-кінази (PI3K) [133, 134]. Додаткові молекулярні події, такі, як 

мутації в промоторі TERT, мутації PIK3CA, незвичайне злиття STRN-ALK, та 

профілі мікроРНК, які корелюють з агресивними ПРЩЗ, а також епігенетична 

дерегуляція p27 та цикліну D1, фібронектину, CEACAM (Carcinoembryonic 

antigen-related cell adhesion molecule 1 (biliary glycoprotein)), MAGE (Melanoma 

Antigen Gene) і p53 провокують прогресію агресивнішого фенотипу в пухлинах, 
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які мають одну із загальних провідних мутацій [135, 136]. Зокрема, 

диференціація клітин ЩЗ залежить від локусу RET pY1062, на що вказує 

зниження продукції тиреоїд-специфічних генів — NIS, PAX-8 і тиреоглобуліну 

в разі мутації. Надекспресія рецепторів епідермального ростового чинника 

(EGFR) та васкулярного ендотеліального ростового чинника (VEGFR) за 

наявності фолікулярного тиреоїдного раку є свідченням канцерогенного та 

метастатичного потенціалу пухлини й корелює з погіршенням прогнозу [137].  

Однією з причин агресивної поведінки деяких форм ПРЩЗ, які 

характеризуються втратою чутливості до радіойоду, вважають генетичні 

порушення, зокрема мутацію гена BRAFV600E. Мутації в гені BRAF є 

взаємовиключними щодо інших типів генетичних порушень, що підтверджує їх 

незалежність в онкогенезі. У дорослих виявлення мутації BRAF у ПРЩЗ є 

незалежним чинником ризику прогресії пухлини та рецидивів, а також 

зниження реакції на терапію радіойодом як наслідок індукованого BRAF 

гальмування експресії NIS [138]. Показано, що мутація BRAFV600E  превалює 

(78-95% випадків) у рецидивуючих, РЙРМ ПРЩЗ [19], на відміну від меншої 

поширеності цієї мутації (45% випадків) у первинних ПРЩЗ [139-145].  

Нещодавно був продемонстрований кореляційний зв`язок між наявністю 

мутації BRAFV600E та втратою або зменшенням експресії ряду генів, які кодують 

важливі ланки метаболізму йодиду ЩЗ (включаючи гени NIS, рецептору TТГ, 

TПO, Тг та пендрину та рецепторів гормонів ЩЗ) в клітинах ПРЩЗ [140, 141]. 

Отримані дані дозволяють припустити, що інгібування сигналу BRAF/MEK 

зможе відновити експресію відповідних генів і, отже, забезпечити новий 

терапевтичний підхід у поєднанні з РЙТ [136]. Аберантна активація шляху 

MAPK відіграє вирішальну роль у порушенні механізму поглинання йоду. 

Мутація BRAFV600E прямо пов’язана зі зниженою регуляцією генів, що беруть 

участь у синтезі гормонів ЩЗ. Індукована експресія BRAFV600E в клітинах ЩЗ 
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порушувала експресію практично всіх цих генів, яка відновлювалась після 

зупинки експресії BRAFV600E або шляхом пригнічення MAPK-каскаду 

інгібітором MEK. Значний прогрес відбувся в доклінічному тестуванні нових 

терапевтичних стратегій, спрямованих на сигнальний шлях MAPK, аберантно 

активований мутацією BRAFV600E, та деякими іншими мутаціями. Нещодавно 

були розроблені та досліджені нові інгібітори МАРК кінази (МЕК), які 

видаються особливо перспективними терапевтичними засобами при лікуванні 

пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями ЩЗ [134]. Так само в клітинах ЩЗ із 

перебудовою RET/PTC1 експресія NIS посилювалась після застосування 

інгібітора MEK. Супресія BRAFV600E в мишачих моделях раку ЩЗ також 

відновлювала експресію генів, які відповідають за обробку йодиду ЩЗ, і 

поглинання радіойоду [141].  Показано також, що в клітинах ПРЩЗ людини, 

мутація BRAFV600E активує не лише МАРК, але і сигнальний шлях фактору 

некрозу NF-кВ, який спричиняє стійкість до апоптозу і посилення інвазивного 

потенціалу клітин. Встановлено зворотний зв'язок між NF-κB і BRAF - 

пригнічення активності фактора специфічними інгібіторами інактивує Raf 

[141].  

Протоонкоген Met, що кодує рецепторну тирозинкіназу, реалізує 

потенціал через ампліфікацію або надекспресію гена, яка спостерігається 

приблизно в 70% випадків ПРЩЗ та анапластичних тиреоїдних карцином, а 

такожу 25% випадків фолікулярних тиреоїдних карцином, тоді як у нормальній 

тканині та в доброякісних пухлинах експресія Met є незначною. Підвищена 

експресія Met асоціюється з агресивнішою поведінкою пухлини, але не є 

специфічною для клітин раку ЩЗ. Соматичні мутації промотора гена 

теломерази (TERT) присутні приблизно в 9% ПРЩЗ. Серед пацієнтів із ПРЩЗ із 

мутаціями BRAFV600E та TERT виживання є значно нижчим, ніж у тих, хто має 

лише мутації BRAFV600E  [142].  
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Також in vitro були проведені дослідження щодо перенесення гена, який 

кодує NIS, в клітини дефектних за цим геном ліній тиреоїдних карцином. В 

результаті такого перенесення відбувалося відновлення здатності клітин 

тиреоїдних карцином зв’язувати радіоактивной йод. Показано, що застосування 

трихостатину А (інгібітор гістонової деацетилази) сприяє відновленню 

експресії гена NIS та зменшенню експресії гена пендрину. Внаслідок таких змін 

відбувається відновлення чутливості до РЙТ пухлин, які втратили здатність до 

зв’язування радіойоду [97, 138, 146].  

 

1.3.5 Фізичні чинники, які впливають на ефективність 

радіойодтерапії  

 

Відомо, що успіх лікування радіойодом залежить від поглиненої дози 

ізотопу в пухлинних осередках. Поглинена доза визначається інтенсивністю 

накопичення радіойоду, що, в свою чергу, залежить від ефективного періоду 

напіввиведення йоду (Т1/2), об’єму неопластичної тканини та введеної дози 

ізотопу. Ефективний період напіввиведення йоду залежить від періоду 

напіврозпаду елементу та часу його знаходження в тканині, яка поглинула цей 

елемент. Цей період є індивідуальним для різних пацієнтів, навіть в одного 

хворого може варіювати серед декількох метастазів і змінюватися з часом. 

Висловлене припущення, що головною причиною неефективної РЙТ 

метастатичних осередків є короткий ефективний період напіввиведення йоду, 

який за наявності відповіді пухлини на лікування дорівнював 72,7 год., а за її 

відсутності – 45,8 год. [147].   

Об’єм неопластичної тканини може мати парадоксальний вплив на 

ефективність лікування. Зокрема, вважають, що легеневі мікрометастази, 

діаметром менше ніж 1–2 мм, не піддаються лікуванню за допомогою РЙТ 
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внаслідок того, що максимум енергії -випромінювання поглинається за 

межами метастазів [148].  

 

1.3.6 Гетерогенність розподілу ізотопу в тканинах  

 

Гетерогенність розподілу ізотопу в тканинах є головною причиною 

існування феномену «стійкої хвороби», тобто рецидивів або метастазів 

диференційованого раку ЩЗ, які спроможні накопичувати радіойод, але не 

зникають після декількох курсів РЙТ, а в деяких випадках навіть продовжують 

розповсюджуватися [2]. Гетерогенність розподілу ізотопу в тканинах 

демонструє ПЕТ-сканування з І-124 та порівняння результатів 18-FDG-ПET-

сканування з результатами сцинтиграфії тіла з використанням І-131.  

У частини пацієнтів прогресія пухлини відбувається за рахунок 

метастазів, клітини яких не накопичують радіоактивний йод, але поглинають 

18-FDG. Тому для хворих з цією ознакою РЙТ є неефективною. В інших 

випадках, пацієнти мають переважно радіойодчутливу пухлину, але декілька її 

ділянок не концентрують радіойод. Для таких випадків доцільним може бути 

комбіноване лікування, яке складається з РЙТ (для більшості чутливих до 

радіойоду ділянок пухлини) та таргетної терапії (для ділянок пухлини, не 

здатних концентрувати радіойод) [2].  

В якості прикладу можна навести інсулярні карциноми. Попри те, що їх 

клітини в 60,0% випадків здатні до накопичування радіойоду, піддаються РЙТ 

лише 30,0% із них [149]. Наразі можна запропонувати кілька варіантів 

пояснення останнього феномену. Всі вони ґрунтуються на припущенні 

існування декількох субпопуляцій клітин метастазів папілярної карциноми з 

різною чутливістю до радіойоду. Внаслідок цього накопичення ізотопу може 

бути гетерогенним як серед пухлинних локусів, так і в межах однієї ділянки. У 
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великих гетерогенних за будовою неопластичних осередках (масою >1 г), 

розподіл поглиненої активності також гетерогенний, тобто певні ділянки 

метастазу здатні до зв’язування радіойоду, а інші – ні.  

Таким чином, основу накопичення радіойоду тиреоцитами складають як 

мембранні та цитоплазматичні (NIS-протеїн, пендрин, ТПО, Тг), так і генетичні 

та фізичні чинники. Причиною «стійкої метастатичної хвороби» може бути 

гетерогенність накопичення радіойоду як серед пухлинних локусів, так і в 

межах однієї ділянки. Багато чинників впливають на процес акумуляції 

радіойоду тиреоцитами та здійснюють його регуляцію. До чинників, що 

пригнічують експресію NIS, належать естроген, цитокіни, інтерферони, Тг, а 

також такі класичні конкурентні інгібітори, як тіоціанат (SCN−) і перхлорат 

(ClO4
−). Для створення сприятливих умов максимального накопичення 

радіойоду та його утримання в пухлинній тканині необхідною є низько-йодна 

дієта та уникнення застосування препаратів, які містять нерадіоактивний 

конкурент йоду. Висока концентрація йодиду веде до блокування органіфікації 

йоду, цей феномен носить назву «ефект Вольф-Чайкофа (Wolff-Chaikoff)».  

До стимуляторів акумуляції йоду тиреоцитами відносять ТТГ, який 

стимулює експресію NIS та його мРНК. Стимуляторами експресії NIS є також 

ІГДА, який використовують для відновлення функції захоплення йоду 

пухлинами, та ретиноїдна кислота. 

 

1.4 Агресивні типи папілярних карцином, особливості їх 

прогнозування та лікування 

 

Більшість злоякісних пухлин ЩЗ мають добрий прогноз, але у 10,0–15,0% 

пацієнтів захворювання характеризується агресивним перебігом. Близько 

третини хворих із диференційованим раком ЩЗ мають рецидив пухлини. 
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Віддалені метастази виявляють приблизно у 20,0% пацієнтів із рецидивуючим 

раком. Приблизно половина хворих із віддаленими метастазами помирає 

протягом 5 років. Дедиференціація клітин тиреоїдних пухлин призводить до 

відсутності або зниження реакції на традиційну терапію та ускладнень 

моніторингу пухлини [150, 151]. 

 

1.4.1 Висококлітинний варінт  

 

Висококлітинний варіант (ВКВ) складає 10,0% усіх папілярних 

карцином. Пухлина, як правило, має великий розмір (>6 см), трапляється в 

пацієнтів похилого віку, трансформовані клітини демонструють високу 

мітотичну активність, судинну інвазію реєструють частіше, ніж при 

класичному ПР. За висотою клітина ВКВ карциноми вдвічі більша за свою 

ширину, її цитоплазма часто є еозинофільною. Для діагностування ВКВ раку 

ЩЗ кількість високих клітин має складати 50,0% або більше від усієї 

популяції клітин папілярної карциноми [151, 152]. Прогноз цього варіанту 

раку ЩЗ є менш сприятливим, ніж звичайного ПР (10-річну виживаність 

мають приблизно 75,0% пацієнтів) [153]. Цікаво, що в клітинах ВКВ ПРЩЗ 

часто виявляють мутації генів BRAF і TERT (пухлини з цією молекулярною 

ознакою, як правило, агресивні), що асоційовано з радіойодрефрактерністю та 

гіршим прогнозом [154]. Важливим є факт, що цей тип злоякісних 

новоутворень ЩЗ складає більшу частину FDG-ПET-позитивних тиреоїдних 

карцином, які є радіойодрефрактерними, а 20,0% із них – невиліковними. 

Висока частота мутацій гена BRAF дозволяє використання відповідних засобів 

таргетної терапії для лікування пацієнтів з радіойодрефрактерними пухлинами 

[155, 156]. 
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1.4.2 Дифузносклерозуючий варіант папілярного раку 

 

Дифузносклерозуючий варіант (ДСВ) ПРЩЗ характеризується дифузним 

залученням однієї або обох часток ЩЗ зі щільним склерозом, розповсюдженою 

сквамозною метаплазією, розпливчастою лімфоцитарною інфільтрацією та 

наявністю багатьох псамомних тілець. ДСВ становить лише близько 3% усіх 

ПРЩЗ, найчастіше уражає дітей і молодих людей, для нього характерний 

багатофокусний ріст. Лімфоцитарні інфільтрати знаходяться навколо осередків 

пухлини; добре розвинений хронічний лімфоцитарний тиреоїдит, який 

підтверджується результатами гістологічних та імунологічних досліджень. 

Незрозуміло, чи тиреоїдит передував пухлині, чи розвинувся як реакція на 

новоутворення. За таких карцином часто виявляють екстратиреоїдне 

розповсюдження пухлин, віддалені та реґіонарні метастази (майже 100% мають 

реґіонарні метастази) та шийні рецидиви.  

Існують суперечливі дані щодо агресивної поведінки даного варіанту 

ПРЩЗ [151, 157, 158, 159]. За результатами вивчення генетичних змін при ДСВ 

ПРЩЗ мутації BRAF не виявлено, але в усіх випадках показана перебудова 

прото-онкогена RET. Це дослідження підтвердило парадигму взаємної 

винятковості між RET/PTC і BRAF при ПРЩЗ. Крім цього, результати 

дослідження показали, що ДСВ може представляти тип пухлини, 

сприйнятливий до таргентної терапії, орієнтованої на прото-онкоген RET. 

Тотальну тиреоїдектомію та профілактичну центральну дисекцію лімфатичних 

вузлів із наступною РЙТ частіше проводять у пацієнтів із цим варіантом ПРЩЗ 

[156, 157].  
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1.4.3 Стовпчастоклітинний варіант 

 

Стовпчастоклітиний варіант (СКВ) раку описано D.J. Evans в 1986 р, він 

складає 0,15–0,20% від усіх випадків ПРЩЗ, є більш агресивним ніж класичний 

варіант ПРЩЗ, має несприятливий прогноз, екстратиреоїдну розповсюдженість, 

віддалені метастази та провокує високу смертність [151, 160]. За 

рекомендаціями АТА для цього варіанту ПРЩЗ необхідними є проведення 

тиреоїдектомії, центральної лімфаденектомії та поопераційної РЙТ [2]. Деякі 

дослідження демонструють, що певні молекулярні та імунофенотипові ознаки 

асоційовано з діагностикою та прогнозуванням СКВ – індекс Ki67/Mib1, 

BRAFV600E, CEA, nuclear cyclin D1, CK7, CK20, CDX2, bcl-2 [160]. Пухлини, 

класифіковані як СКВ ПРЩЗ, мають містити принаймні 30% стовпчастих 

клітин. За даними класифікації пухлин ВООЗ «у різних пухлинах 

спостерігається змінна частка папілярних, фолікулярних, трабекулярних і 

солідних ділянок карцином». Дослідники демонструють агресивність СКВ 

ПРЩЗ через його швидке зростання, часті місцеві рецидиви та метастазування 

в легені, головний мозок і кістки. Для цих карцином рекомендується агресивне 

лікування [150, 151]. 

 

1.4.4 Інсулярний варінт 

 

Інсулярний варіант ПРЩЗ описав M.L. Carcangiu (1984 р.), хоча раніше 

подібний варіант пухлини був описаний Langhans (1907 р.) під назвою 

"wuchernde Struma". Патологічні критерії для розпізнавання інсулярного 

варіанта ПРЩЗ включали наявність чітко визначених гнізд, або «інсулярних» 

клітин пухлини з круглими, темними та мономорфними ядрами та незначною 

цитоплазмою [149]. Цитологічна одноманітність, гіперклітинність і слабкий 
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колоїд є типовими для інсулярного варіанту ПРЩЗ, хоча в цих пухлинах немає 

псамомних тілець. Мікроскопічно такі пухлини відзначаються гніздами клітин 

від овальної до круглої форми. Ядерно-цитоплазматичне співвідношення є 

високим, але ядерні жолобки та внутрішньоядерні включення, які, як правило, 

спостерігаються в ПРЩЗ, відсутні. Карциноми інсулярного типу часто мають 

великий розмір – понад 4 см та екстракапсулярне поширення. Пухлини часто 

містять компонент звичайного папілярного або фолікулярного раку ЩЗ. 

Інсулярний варіант ПРЩЗ є агресивною пухлиною, яка має значно гірший 

прогноз за такий для класичного ПРЩЗ із високою частотою смертей і 

розвитком віддалених метастазів [149, 151]. Цей варіант відповідає багатьом 

критеріям погано диференційованої карциноми; є думка, що він є 

попередником анапластичного раку. Зазвичай рекомендоване агресивне 

лікування, що включає загальну тироїдектомію, відповідну дисекцію 

лімфатичних вузлів і поопераційну РЙТ. 

 

1.4.5 Низькодиференційований рак щитоподібної залози 

 

Низькодиференційований рак ЩЗ (НДР) походить із фолікулярних 

тиреоїдних клітин і займає проміжне положення між високодиференційованим і 

недиференційованим (анапластичним) раком ЩЗ [161]. Цей варіант раку 

визначено згідно класифікації ВОЗ 2004 року. Визначення було запропоновано 

на початку 1980-х років, але лише в Туріні в березні 2006 р. патологоанатоми з 

Японії, країн Європи та США узгодили єдині критерії діагностики НДР. За цим 

узгодженим алгоритмом НДР діагностують за наявності злоякісних 

фолікулярних клітин ЩЗ, солідних, трабекулярних та/або інсулярних 

гістологічних структур тканини, відсутності типових для папілярної карциноми 

ЩЗ ядер і наявності або конволютивних ядер і некрозів, або мітозів. 



81 
 

  
 

Спостерігається суттєва різниця між показниками виживаності пацієнтів з НДР 

та з диференційованим раком ЩЗ. Молекулярний профіль цієй групи пухлин є 

досить гетерогенним, що, можливо, відображає різні критерії включення в 

групи. Автори дійшли висновку, що суворо класифіковані НДР є генетично 

однорідними, і RAS мутації є майже ексклюзивною генетичною подією для них 

[150, 151]. Наведені дані, що НДР проявляють здатність до накопичення 

радіойоду в 80–85% випадків [3, 10]. Показано, що РЙТ є ефективнішою для 

пацієнтів з інсулярною карциномою, ніж для хворих із НДР солідної або 

трабекулярної будови. Проте за даними більшості наукових досліджень не 

підтверджена ефективність РЙТ щодо збільшення 5-річної виживаності 

пацієнтів незалежно від застосованої дози радіойоду та гістологічного варіанту 

НДР. Запропоновано розглядати комплементарну РЙТ індивідуально, хоча 

деякі автори рекомендують її проведення всім пацієнтам зі збереженою 

здатністю до накопичення радіойоду [161–163]. 

Існують різні думки про те, чи вимагає наявність "агресивних" 

гістологічних варіантів пухлин без інших особливостей застосування більш 

агресивних методів лікування. Вважають, що знання гістологічних 

характеристик пухлини допоможе визначити показання для початкового або 

додаткового лікування, зокрема остаточної тиреоїдектомії, поопераційної РЙТ, 

і пошуку віддалених метастазів [160]. 

 

1.4.6 Hobnail варіант папілярного раку  

 

Hobnail варіант папілярної карциноми вважається помірно 

диференційованою карциномою з агресивною клінічною поведінкою та 

високою смертністю, вперше його було описано як окремий агресивний варіант 

тиреоїдної папілярної карциноми – пухлину з особливими морфологічними 
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ознаками [163, 164]. Мікроскопічний патерн (мікропапілярний) 

характеризується наявністю злоякісних клітин, нещільно розташованих у 

невеликих скупченнях, в яких відсутні фіброваскулярні стебла, утворених 

нігтеподібним, кубічним або плоским епітелієм, часто з втратою полярності та 

згуртованості. Характерною рисою даного варіанту є екстратиреоїдне 

розповсюдження, наявність шийних (75,0%) і віддалених (40,0%) метастазів, 

відносно несприятливий прогноз виживання. Ознаки відсутності клітинної 

полярності та згуртованості вважають частиною епітеліально-мезенхімального 

переходу як можливого механізму метастазування. Літературні дані 

демонструють високу частоту BRAFV600E-(40–80,0%) і TERT-мутацій у цьому 

варіанті, які є маркерами агресивної поведінки тиреоїдних карцином [165]. Цей 

варіант вважають проміжним між високодиференційованим класичним 

варіантом ПРЩЗ та НДР. Зафіксовано випадки прогресії в НДР. Рекомендовано 

проведення тотальної тиреїодектомії з диcекцією лімфатичних вузлів шиї та 

наступної РЙТ [166].  

Отже, агресивні варіанти папілярного тиреоїдного раку включають 

стовбчастоклітинний, дифузносклерозуючий, солідний, нobnail варіанти та 

мають несприятливий прогноз, агресивну поведінку і часто характеризуються 

відсутністю відповіді на РЙТ [167–169]. 

 

1.5 Способи відновлення здатності клітин до акумуляції радіойоду, 

методи таргетної терапії  

 

За рекомендаціями АТА 2015 року, основними принципами терапії 

пацієнтів із радіойодрефрактерними тиреоїдними диференційованими 

карциномами є ретельний моніторинг із ТТГ-супресивною терапією, хірургічне 

видалення метастазів, за можливості – РЙТ або термальна абляція для 



83 
 

  
 

загрозливих для життя або симптоматичних уражень і таргетна хіміотерапія [2]. 

Відсутність ефективної терапії для радіойодрефрактерних тиреоїдних пухлин 

обумовлює необхідність розробки нових підходів до лікування подібних 

злоякісних новоутворень. Доцільним є подальше дослідження інших 

терапевтичних підходів, таких як спрямована на редиференціацію пухлини 

терапія, імунотерапія, генна терапія, які можуть поліпшити прогноз для 

пацієнтів із диференційованими радіойодрефрактерними тиреоїдними 

карциномами [170].  

Наразі досліджуються ефекти декількох сполук на повторне 

диференціювання РЙРМ – ретиноїдної кислоти, інгібіторів MEK/ERK, агоністів 

PPARγ, інгібіторів гістонацетилази та PI3K/AKT, застосування яких 

призводило до збільшення акумуляції радіойоду завдяки посиленню експресії 

NIS у РЙРМ [171]. Ретиноїдна кислота (РК) є регулятором морфогенезу, 

проліферації та диференціювання клітин у процесах сперматогенезу та 

функціонування тканин (наприклад, легені) у дорослих. РК є відомим 

препаратом для лікування деяких дерматологічних захворювань і 

використовується як агент редиференціювання для гематологічних злоякісних 

пухлин і тиреоїдного раку впродовж 20 років. Вона є метаболітом вітаміну А, 

який зв’язується з ядерними рецепторами, утворені комплекси активують 

транскрипцію цільових генів. РК індукує повторне диференціювання клітин та 

експресію генів NIS у клітинах тиреоїдного раку. На тлі лікування РК 

посилюються акумуляція радіойоду та утворення тиреоглобуліну [172]. РК 

зв’язується з рецепторами ретиноїдної кислоти і ретиноїдними X-рецепторами. 

Обробка РК викликає експресію маркерів диференціювання клітин тиреоїдних 

карцином, серед яких тиреоглобулін, ICAM-1, 5’-дейодиназа (5’DI) типу I, та 

збільшення експресії мРНК NIS. Результати деяких клінічних випробовувань 

продемонстрували підвищення акумуляції радіойоду у 30,0–50,0% пацієнтів 
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[173–175], інші – лише у 6,0–20,0% пацієнтів [175–179]. Деякі автори не 

спостерігали клінічного ефекту від терапії радіойодрезистентних пухлин за 

допомогою РК [180, 181]. Показано, що бексатрон (активатор ретиноїдних X-

рецепторів) індукував накопичення йоду в 8 з 11 пацієнтів, але значної 

терапевтичної ефективності не продемонстровано [87]. Суперечливість даних 

щодо терапевтичного впливу РК пов’язують із гетерогенністю досліджених 

пухлин за молекулярними характеристиками. 

Розробляються нові терапевтичні стратегії на підставі механізмів, за 

якими інгібітори гістонової диацетилази блокують активацію диацетилювання 

як результат гіперацетилювання гістонів, збільшуючи експресію генів 

захоплення йоду на епігенетичному рівні. Інгібітори гістонової диацетилази 

(ІГДА) можуть відігравати важливу роль у процесах редиференціювання 

РЙРМ. Це досить неоднорідний клас речовин, який включає гідроксамінові 

кислоти (трихостатин A), карбонові кислоти (вальпроєву та масляну), 

бензаміди (MS-275, N-ацетилдиналін) і грибкові метаболіти (депсипептид 

FR901228, FK228, апіцидин) [146]. Обґрунтуванням їх застосування для терапії 

раку є емпіричне спостереження, що активність ІГДА, як правило, збільшується 

в ракових клітинах, що призводить до зміни транскрипції генів. Крім того, є 

дані, що гени, які кодують ІГДА, порушуються за певних злоякісних 

новоутворень. ІГДА індукують редиференціювання клітин завдяки посиленню 

експресії тиреоїд-специфічних генів, таких як ТПО та NIS, і сприяють редукції 

проліферації пухлинних клітин та апоптозу [180].  

Фармакологічні концентрації вальпорієвої кислоти (ВК), які 

використовують для антиконвульсивної терапії (0,7 мМ) сприяли збільшенню 

апоптозу шляхом активації каспази-9 у клітинах НДР. Продемонстровано 

індукцію NIS із його локалізацією в плазматичній мембрані та збільшення 

накопичення йоду в клітинах лінії NPA. Водночас існують дані, що ВК не 
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збільшувала акумуляції радіойоду в пацієнтів із радіойодрезистентними 

тиреоїдними карциномами [179, 180].  

Депсипептид (FK228, або ромідепсин) зв’язується та інгібує гістонову 

деацетилазу, що призводить до змін в експресії генів та індукції клітинного 

диференціювання, «арешти» клітинного циклу, а також до ангіогенних ефектів. 

Показано, що низькі дози (1–10–мг/мл) депсипептиду індукують захоплення 

йоду клітинами та його органіфікацію в низькодиференційованих ракових 

тиреоїдних клітинах. Такі клітини специфічно акумулюють радіойод, як 

показано в експериментах in vivo. Продемонстровано стимуляцію NIS, TПO, 

мРНК тиреоглобуліну і збільшення органіфікації, ретенції та акумуляції 

радіойоду в НДР, які походять із ПРЩЗ. Але депсипептид відновлював 

здатність до накопичення радіойоду лише в 10% радіойодрезистентних 

тиреоїдних пухлин [181]. 

Трихостанін А індукував мРНК NIS і викликав редукцію експресії 

пендрину в експериментальних дослідженнях in vitro на лініях пухлин, які 

походять із папілярних, фолікулярних і Гюртля-клітинних карцином, а також 

індукував апоптоз у клітинах ліній анапластичного тиреоїдного раку [182]. 

Рецептор-активатор проліферації пероксисом (PPARγ) – ядерний 

рецептор, формує гетеродимер із RXR і регулює транскрипцію різних генів, які 

контролюють клітинний цикл та апоптоз. Також викликає редиференціювання 

клітин раку ЩЗ, збільшує експресію NIS та акумуляцію радіойоду [181]. 

Клінічні дослідження демонструють суперечливі результати – від збільшення 

експресії тиреоглобуліну та накопичення радіойоду (у 25,0% пацієнтів) до 

відсутності клінічного ефекту, що також пояснюють генетичною 

гетерогенністю популяції досліджених пухлин [182–184].  

За результатами фундаментальних молекулярно-біологічних досліджень 

визначено ключові механізми канцерогенезу та науково обґрунтовано 
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потенційні мішені для таргетної терапії. Зокрема, в переважній більшості 

диференційованих карцином ідентифіковано ті або інші генетичні порушення 

(точкові мутації в генах RAS, BRAF V600E,, перебудови RET/PTC, TRK), індукція 

яких призводить до активації сигнального каскаду мітоген-активованих кіназ, 

що обумовлює проліферацію та дедиференціювання пухлинних клітин і, як 

наслідок, до прогресування захворювання [184]. Найбільш перспективними є 

розробки, спрямовані на створення препаратів, здатних пригнічувати різні 

ланки МАРК [185–188]. В якості більш успішних інгібіторів тирозинкіназ 

розглядають Пазопаніб, Ленватаніб и Кабозантініб, оскільки при їх 

використанні більш, ніж в 50% випадків вдалося досягти позитивних 

результатів [39]. Однак, практично у всіх пацієнтів мали місце побічні реакції. 

Частіше вони проявлялись у вигляді гіпертензії (68,0%), стомлюваності 

(64,0%), діареї (59,0%), зниження апетиту (50,0%), у 32,0% пацієнтів була 

зафіксована протеїнурія, у 11,0% –тромбоемболія. В результаті, 68,0% 

пацієнтам доза Ленватініба була знижена, а 14,0% – препарат був скасований 

зовсім. Аналогічні результати були отримані і при дослідженні інших 

інгібіторів тирозинкіназ – Пазопанібу і Кабозантінібу. [189, 190]. Оскільки 

існують препарати, які є інгібіторами різних ланок і рівнів МАРК, скринінг 

генетичних мутацій дозволяє здійснювати селективний відбір пацієнтів для 

адекватної терапії. Зокрема, в клінічні дослідження препаратів Вемурафеніб і 

Дабрафеніб (інгібітори BRAF-кінази), вже включають тільки пацієнтів, у яких 

ідентифіковані активуючі мутації BRAFV600E. Для пацієнтів з RAS-позитивними 

тиреоїдними карциномами в якості ефективного препарату розглядають 

інгібітор МЕК – Селюметініб [190].  

Фундаментальні молекулярно-біологічні дослідження показали також, що 

крім МАРК у канцерогенезі модулюються й інші шляхи трансдукції 

внутрішньоклітинних сигналів – PI3K, β-катеніновий і каскади, асоційовані з 
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рецепторами чинників росту фібробластів, тромбоцитів, судин, тощо [191, 192]. 

Отже, для проведення таргетної терапії раку можуть бути використані 

препарати, що пригнічують різні ланки сигнальних каскадів, залучених до 

канцерогенезу [193, 194].  

Таким чином, відсутність ефективної терапії для радіойодрезистентних 

злоякісних пухлин ЩЗ обумовлює необхідність розробки нових підходів до 

лікування – терапія, спрямована на редиференціацію пухлини, імунотерапія, 

генна терапія, які можуть поліпшити прогноз для пацієнтів із 

радіойодрефрактерними тиреоїдними карциномами. Найбільш популярними є 

такі терапевтичні підходи, як використання ретиноїдної кислоти, інгібіторів 

гістонової деацетилази, інгібіторів MEK/ERK, агоністів PPARγ, інгібіторів 

гістонацетилази та PI3K/AKT.   

 

1.6 Системи прогнозування поведінки папілярних карцином та їх 

радіойодрезистентності 

 

Існують різні системи стадіювання ПРЩЗ, на підставі яких здійснюють 

прогноз їх поведінки. За системою АМЕS (age, metastases, extension, size) 

основними прогностичними чинниками є вік пацієнта, наявність віддалених 

метастазів на момент спостереження, екстратиреоїдного розповсюдження та 

розмір пухлини. У відповідності до цієї системи пацієнтів віком до 40 

(чоловіки) або 50 (жінки) років із відсутністю віддалених метастазів і пацієнтів 

будь-якого віку з карциномою <5 см, без екстратиреоїдного розповсюдження та 

мікроінвазійної фолікулярної гістології відносять до групи низького ризику, 

інших пацієнтів – до групи високого ризику. Безрецидивна виживаність 

пацієнтів групи низького ризику складає 98,2%, а частота рецидивування – 
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5,0%, для груп високого ризику ці показники складають 54,0% і 55,0% 

відповідно [195, 196].  

Інша система стадіювання – AGES (age, grade, extention, size) ґрунтується 

на таких параметрах, як вік, розповсюдження пухлини, її розмір і гістологічний 

клас. Для групи низького ризику 25-річна виживаність складає 87%, високого – 

35%. Система MACIS (metastases, age, completeness of resection, invasion, size) 

враховує наявність віддалених метастазів, вік пацієнта, розмір пухлини, 

екстратиреоїдне розповсюдження [197, 198].  

АТА 2009 року запропоновано систему прогнозування TNM (tumor, node, 

metastases), яка класифікує пацієнтів на групи дуже низького ризику 

(уніфокальна, інтратиреоїдна T1aN0M0), середнього (T1bN0M0, T2N0M0, або 

мультифокальні T1N0M0) і високого ризику (T3 або T4,N1, або M1). Групу 

високого ризику за ознакою екстратиреоїдного розповсюдження пухлини 

розділяють на підгрупи проміжного ризику (мінімальне екстратиреоїдне 

розповсюдження, N1) і високого ризику (масивне екстратиреоїдне 

розповсюдження, M1, неповна пухлинна резекція).  

Ідентифікація прогностичних чинників і формування груп ризику 

диференційованих раків ЩЗ допомагає сформулювати індивідуальні 

раціональні терапевтичні підходи, які дозволяють уникнути вартісного 

непотрібного лікування, але додати дійсно необхідні етапи. Крім того, для 

передопераційного прогнозування поведінки диференційованих раків ЩЗ 

використовують молекулярні маркери, на підставі чого формують групи ризику 

та використовують більш або менш агресивну хірургічну тактику (рис. 1.1).  

 



89 
 

  
 

 

Рис. 1.1 Ідентифікація прогностичних чинників [196, 197]. 

  

Найвагомішими для поведінки пухлин є такі гістологічні чинники, як 

екстратиреоїдне розповсюдження, судинна інвазія, розмір пухлини та 

мультицентричний її ріст.  

Екстратиреоїдне розповсюдження вважають незалежним несприятливим 

чинником поведінки пухлини та виживання хворого. Пацієнти з невеликим 

розповсюдженням пухлини (Т3) мають ліпший прогноз порівняно з тими, хто 

має значне розповсюдження (Т4) у трахею, гортань, стравохід. Для пацієнтів з 

екстратиреоїдним розповсюдженням ПРЩЗ ризик рецидивів і смерті є 

більшим, ніж для пацієнтів без такого розповсюдження [198–200]. Детальні 

дослідження продемонстрували асоціацію екстратиреоїдного розповсюдження 

пухлини з чинниками, які координують регуляцію генів, включених до 

організації екстрацелюлярного матриксу, таких як гени фібронектину (FN1), 

декорину (DCN), колагена (COL1A1 та COL1A2), тромбопондину 1 (THBS1). 

Показано кореляцію екстратиреоїдного розповсюдження з генами, важливими 

для транспорту йоду (SLC5A5 і SLC26A4). SLC5A5 кодує стимулятор йодиду 
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натрію для поглинання йодиду в базолатеральній мембрані, а SLC26A4 – 

пендрин (Cl/I-транспортер) для виходу йодиду через апікальну мембрану. Крім 

того, спостерігалося значне зниження експресії мРНК багатьох генів, що 

свідчить, що ПРЩЗ втрачає диференціювання з прогресуванням 

екстратиреоїдного розповсюдження [200].  

Судинну інвазію вважають важливим предиктором розвитку віддалених 

метастазів та ефективності РЙТ для Гюртля-клітинних, фолікулярних, 

низькодиференційованих раків ЩЗ [201]. Розмір пухлини також є важливим 

прогностичним чинником поведінки ПРЩЗ. Його збільшення корелює зі 

зростанням частоти локальних рецидивів і негативно впливає на виживання 

хворого. Незалежним прогностичним чинником також вважають присутність 

віддалених метастазів. Крім того, відзначають, що пацієнти з 

мультицентричними папілярними карциномами мають більший вік, вищу 

стадію TNM і більшу частоту рецидивів, ніж пацієнти з уніфокальним ПРЩЗ. 

Пацієнти з мультицентричною папілярною мікрокарциномою демонструють 

вищу частоту рецидивів і смертність, ніж пацієнти з уніфокальною 

мікрокарциномою [202].  

Проведено порівняння прогностичного значення гістологічної 

класифікації пухлин із комбінованою оцінкою гістологічних ключових ознак, 

таких як виражена ядерна атипія, судинна інвазія, тобто з гістологічним класом. 

Виявилось, що субкласифікація ПРЩЗ не має великої прогностичної цінності, 

тоді як гістологічний клас є важливим незалежним прогностичним маркером. 

Присутність пухлинного некрозу в гістологічних зразках не лише відображає 

пухлинну біологію, а й надає додаткову цінну інформацію щодо прогнозу. 

Прогностична цінність підвищується, якщо враховувати як субкласифікацію, 

так і гістологічний клас пухлини [203, 204]. Є дані, що прогностична цінність 

субкласифікацій може бути низькою в випадках неоднорідної будови 
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карцином. Інші автори вважають, що для прогнозу має значення кількість 

агресивного компонента раку ЩЗ (інсулярного або низькодиференційованого) 

[204].  

Таким чином, існують різні системи стадіювання ПРЩЗ (АМЕS, AGES, 

MACIS, TNM), на підставі яких здійснюють прогноз перебігу захворювання. 

Системи стадіювання основані на загальноклінічних характеристиках пацієнтів 

та гістологічних характеристиках пухлин.     

 

1.7 Патогенез метастазів. Молекулярно-генетичні та гістологічні 

характеристики радіойодрезистентних метастазів та прогнозування 

останніх  

 

За сучасними уявленнями, метастазами вважають виразні та унікальні 

підмножини клітин, які емігрували з первинної пухлини та за поведінкою, 

генетикою і біохімією відрізняються від клітин, що залишилися в первинній 

пухлині. Кожна метастатична клітина повинна пройти ряд послідовних етапів, 

які називаються метастатичним каскадом [205]. Метастазування пухлин є 

багатостадійним процесом, який складається з наступних етапів: утворення 

пре-метастатичної ніші, інвазія, інтравазація, транспортування та дисемінація, 

зупинка (арешт) клітин, судинна адгезія, екстравазація, та колонізація [134, 

141]. Для покращення результатів терапії метастазів, важливе розуміння 

механізмів, відповідальних за вихід пухлинних клітин зі стану спокою і перехід 

до активної колонізації вторинних сайтів. Пухлинні клітини, які колонізували 

вторинний сайт, характеризуються такою ж генетичною нестабільністю, як і 

клітини первинної пухлини. Відомо, що клітини метастазів можуть 

повторювати етапи метастування, описані раніше, і мігрувати на інші сайти 

[206].   
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Доведено, що епітеліально-мезенхімальний перехід відіграє важливу роль 

у міграції ракових клітин ЩЗ. Рівень експресії Е-кадгерину може бути 

пов’язаний із дедиференціюванням, прогресією та метастазуванням карцином 

ЩЗ. Експресія Е-кадгерину є значно нижчою в ПРЩЗ із метастазами в 

лімфатичних вузлах, ніж без таких. Віментин-мезенхімальний клітинний 

маркер, часто надекспресовано в метастатичних ПРЩЗ [207]. Агресивність 

карцином ЩЗ корелює з посиленим ангіогенезом, а також експресією VEGF—

VEGFR, чинника росту тромбоцитів та його рецептору (PDGF — PDGFR), 

чинника росту фібробластів та рецептору (FGF—FGFR), EGF — EGFR і 

чинником росту гепатоцитів (HGF)—c-Met (що стимулює або інгібує 

ангіогенез). VEGF і його основний рецептор VEGFR-2 надекспресуються в 

раках ЩЗ і залучені до посилення агресивності та прогресування пухлини. 

Розробка препаратів, які мають своїми мішенями VEGF, є перспективним 

терапевтичним підходом до лікування раку ЩЗ [207].  

Інвазійні та метастатичні пухлини ЩЗ характеризуються зниженою 

регуляцією генів-супресорів метастазів NM23, CAD1 і KAI1. Також було 

показано, що кількість NM23-H1 у метастатичній тканині лімфатичних вузлів є 

нижчою, ніж у первинній пухлині диференційованого раку ЩЗ. Показано, що 

GPR54 (heptahelical G-protein-coupled receptor), рецептор кісспептину, 

надекспресується в ПРЩЗ, але зрідка експресується в фолікулярних раках, 

оскільки ПРЩЗ із меншою частотою розвиває віддалені метастази, ніж 

фолікулярний [207].  

Можлива участь мікрооточення в канцерогенезі ЩЗ ґрунтується на 

спостереженнях, за якими хронічний автоімунний тиреоїдит часто 

супроводжується злоякісною трансформацією тканини ЩЗ. Показано також, що 

в клітинах ПРЩЗ людини мутація BRAFV600E активує не лише МАРК, але й 

сигнальний шлях NF-кВ, який спричиняє стійкість до апоптозу та посилення 
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інвазійного потенціалу клітин. Запальний процес хронічно активує NF-κB, що у 

свою чергу, стимулює експресію цитокінів, хемокінів, чинників росту та 

каскадів протеаз, що веде до ініціації, прогресування пухлин і забезпечує нішу 

для злоякісної трансформації. Вважається, що каскад NF-κB є перспективною 

терапевтичною мішенню в лікуванні раку ЩЗ [208].  

Експресія таких біомаркерів, як HBME-1, CK19 і галектину-3, 

передбачають агресивність карциноми ЩЗ та утворення метастазів [209] 

Регулятори клітинного циклу, які епігенетично модифікуються в пухлинах ЩЗ, 

також мають прогностичну цінність. Експресія p27 знижується в ПРЩЗ із 

метастазами в лімфатичних вузлах, а цикліну D1 — підвищується в цих 

пухлинах [210].  

Фібронектин — ще один біомаркер, ідентифікований у ранніх 

дослідженнях профілів експресії генів у пухлинах ЩЗ, він може свідчити про 

можливість локальних інвазій. У пухлинах ЩЗ метилювання ДНК 

ідентифіковано в поєднанні зі зниженням експресії генів-супресорів пухлин, а 

також специфічних для тканин чинників диференціювання. Диференційований 

рак ЩЗ експресує TTF-1  (Thyroid Transcription Factor 1), який кодується геном 

NKX21 (NK2 homeobox 1). Цей ген даун-регулюється метилюванням ДНК, а 

також модифікацією гістону H3 у менш диференційованих карциномах ЩЗ 

[211]. Тканинний інгібітор металопротеїнази інгібує інвазійність, ангіогенез і 

метастазування. Цей ген гіперметильовано в пухлинах ЩЗ, і метилювання 

корелює з агресивністю пухлини. Одинадцять мікроРНК ідентифіковано як 

маркери інвазійності та метастазування. МікроРНК-146b суттєво 

надекспресовано в ПРЩЗ з екстратиреоїдними інвазіями та пов’язано з 

пухлинами високого ризикуз мутацією BRAF [141]. 

За результатами порівняльного дослідження гістологічної будови 43 пар 

радіойодрезистентних, FDG-позитивних метастазів та їх первинних пухлин, 
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низькодиференційовані тиреоїдні карциноми складали 4,7%, висококлітинний 

варіант ПРЩЗ – 20,0%, високодиференційований варіант ПРЩЗ – 23,0%, 

Гюртля-клітинні карциноми – 8,6%, анапластичні раки ЩЗ – 1,4%. У 37,0% 

випадків виявлено зміну гістологічної структури від первинних пухлин до 

метастатичних радіойодрефрактерних осередків тиреоїдних карцином, причому 

70,0% ПРЩЗ прогресували в більш агресивний гістотип у метастазах. На думку 

дослідників, генетичний профіль низькодиференційованої папілярної 

карциноми маскується гістологією високодиференційованої, тому, крім 

архітектури пухлини, необхідно враховувати такі ознаки, як наявність некрозу 

та кількість мітозів, які є незалежними досить точними чинниками 

прогнозування несприятливої поведінки НДР ЩЗ, нездатного концентрувати 

радіойод [10]. Виділено «комплекс гістологічних ознак», який дозволяє 

визначити субгрупу високодиференційованих тиреоїдних карцином з 

агресивною поведінкою, а у випадках появи віддалених метастазів – 

прогнозувати FDG-накопичення, швидкий прогрес і відсутність здатності до 

акумуляції радіойоду. Ці ознаки виявляють у ПРЩЗ із такою частотою: 

клітинна атипія – 70,0%, судинна інвазія – 71,0%, розповсюдження за тиреоїдну 

капсулу – 60,0%, некроз – 44,0%, мітоз – 52,0% [10, 11].  

Проведено масштабні дослідження різних аспектів розвитку РЙРМ у 

пацієнтів із ПРЩЗ за період з 1990 р. по 2011 р та проаналізовано різні 

прогностичні чинники радіойодрезистентності [212]. Якщо в проведених 

раніше епідеміологічних дослідженнях стадію TNM вважали важливим 

чинником для ідентифікації груп пацієнтів із несприятливим прогнозом, то дані 

дослідження продемонстрували відсутність кореляції показників виживаності 

хворих із цими початковими характеристиками пухлин. Зокрема, в половини 

пацієнтів із розвитком РЙРМ на момент встановлення діагнозу метастазів не 



95 
 

  
 

виявляли. В даних дослідженнях асоціації гістологічного субтипу карцином із 

показниками виживаності знайдено не було [212].  

Здатність до накопичення FDG корелює з клінічними несприятливими 

прогностичними чинниками виживання хворих – такими, як вік понад 45 років, 

наявність некрозу та втрата здатності метастазів до накопичення радіойоду [10, 

11, 47]. Існують дані щодо асоціації розміру первинної пухлини, наявності 

лімфоваскулярної інвазії, шийних метастазів і здатності до накопичення F-18 

FDG. Водночас не було отримано вірогідної залежності виживання хворих від 

здатності пухлин до накопичення 18F-FDG PET/CT, хоча й виявили тенденцію 

до зменшення виживаності пацієнтів із позитивними щодо 18F-FDG PET/CT 

пухлинами [10, 212].  

У молекулярно-генетичних дослідженнях РЙРМ диференційованих раків 

ЩЗ найбільшу увагу приділяють ролі BRAFV600E-мутації. Дослідження 

молекулярного профілю радіойодрефрактерних, FDG-позитивних метастазів і 

первинних тиреоїдних карцином показало, що НДР ЩЗ із мутаціями BRAFV600E  

мали особливу біологічну та клінічну поведінку, мутація BRAFV600E дозволяла 

передбачити поганий прогноз високодиференційованої папілярної карциноми, 

вона присутня в 62,0% РЙРМ, і 54,0% цих пухлин є FDG-позитивними, всі 

FDG-позитивні метастази мали мутацію BRAFV600E. За даними інших 

дослідників, 79,0% РЙРМ мають мутацію BRAFV600E, водночас вона відсутня в 

82,0% метастазів, які накопичують радіойод [17–20].   

Показано, що пухлини з мутацією BRAFV600E характеризуються більшою 

редукцією мPHK NIS порівняно з пухлинами, які мають інші генетичні мутації 

[213]. Ретроспективні молекулярні дослідження демонструють зв’язок мутації 

BRAFV600E у папілярних раках ЩЗ зі зниженням активності генів, пов’язаних із 

метаболізмом йоду, та погіршенням орієнтації NIS на клітинній мембрані [214]. 

Дана мутація асоційована з високою частотою рецидивування ПРЩЗ навіть у 
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групі низького ризику [215]. Радіойодрезистентні рецидиви ПРЩЗ асоційовано 

як із мутацією BRAFV600E, так і з високою експресією гена транспортера 

глюкози.  

Тиреоїдні пухлинні клітини з мутацією BRAFV600E характеризуються 

надекспресією нейрорегуліну-1 та епідермального чинника росту HER3, що 

веде до резистентності до ліків [216]. Відзначено генетичну гетерогенність 

мутацій BRAFV600E і RAS між різними первинними пухлинами в 

мультифокальних ПРЩЗ і між первинними пухлинами та реґіонарними 

метастазами, що, ймовірно, пов’язано з наявністю різних субклонів. Існують 

дані щодо збільшення RAS-мутацій в РЙЧМ диференційованого раку ЩЗ 

порівняно з РЙРМ, для яких є характерними BRAFV600E-мутації. Мутації 

PIK3CA/AKT1 майже незмінно співіснують із мутаціями BRAFV600E, вказуючи 

на можливу кооперативність коактивації MAPK і PI3K із прогресуванням 

захворювання. Внаслідок динамічних змін PIK3CA відбувається 

фосфорилювання AKT. Водночас деякі мультиваріантні  аналізи не підтвердили 

прогностичної цінності статусу BRAFV600E і RAS [212, 217, 218]. 

Прогностичним чинником появи РЙРМ тиреоїдного раку вважається NIS-

протеїн. За імунохімічним визначенням NIS у первинних тиреоїдних 

карциномах прогнозують здатність до накопичення радіойоду та ефективність 

РЙТ метастазів. Але, за даними дослідників, 33,0% пацієнтів без експресії NIS 

мали метастази, які відповідали на РЙТ, водночас РЙТ була ефективною лише 

для 80,0% пацієнтів з експресією NIS у тканинах первинної карциноми [14–16]. 

Імуногістохімічні та молекулярні дослідження в тканинах РЙРМ різних 

антигенів, які мають відношення до накопичення радіойоду, демонструють 

значну редукцію в них Тг, ТПО, пендрину та значне підвищення Glucose 

transporter (GLUT-1) та експресії відповідних генів, а також високу частоту 
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BRAFV600E -мутацій (77,0%). На жаль, імуногістохімічні дослідження проведено 

на дуже малій кількості випадків [13, 219].  

Існують суперечливі літературні дані щодо факторів прогнозу РЙРМ раку 

ЩЗ. Особливу увагу приділяють дослідженню мутації BRAFV600E, NIS-протеїну, 

архітектури пухлин, наявності некрозу та кількості мітозів в тканинах раку ЩЗ.  

 

1.8 Можливості цитологічної діагностики в передопераційному 

прогнозуванні поведінки пухлин і визначенні адекватної тактики терапії  

 

Метод цитологічної діагностики пухлин не вичерпується його звичайним 

завданням – якомога точнішою диференційною діагностикою між злоякісним і 

доброякісним характером новоутворень. Наразі існують набагато сучасніші 

можливості цитологічної діагностики, зокрема, передопераційне прогнозування 

поведінки пухлин, на підставі якого розробляється адекватна для кожної 

конкретної пухлини терапія. Можливості цитологічного методу значно 

збільшуються завдяки використанню імуноцитохімічного дослідження. 

Зокрема, цей метод широко й успішно використовують для прогнозування 

перебігу раку молочної залози [220–228] і лімфом [229]. Співставлення 

результатів експресії різних маркерів, виявлених за допомогою методів 

імуногістохімії та імуноцитохімії за даними різних авторів, демонструють 

співпадіння результатів від 81,0 до 93,0%. Тому малотравматичний, 

інформативний, швидкий цитологічний метод дослідження не лише дозволяє 

встановити злоякісний характер пухлини, а й, разом з імуноцитохімічним 

методом, досить точно передбачає поведінку пухлини, ступінь її агресії та 

допомагає визначити адекватну терапію [220].   

Імуноцитохімічний метод визначення рецепторів гормонів – естрогенів 

(РЕ) та прогестеронів (РП) в клітинах раку молочної залози є золотим 



98 
 

  
 

стандартом встановлення гормонального статусу пухлин, від якого залежить 

тактика лікування пацієнток. Пухлини зі значним рівнем експресії рецепторів 

цих гормонів демонструють найбільш благоприємну клінічну поведінку, тому 

гормональна терапія для таких пацієнток є найбільш ефективною [221]. Крім 

того, важливим прогностичним маркером раків молочної залози, є онкопротеїн 

С-erB-2 або HER-2/neu, який відноситься до сімейства тирозинкіназних 

рецепторів, виявлення якого в пункційному матеріалі  дозволяє передбачити на 

доопераційному етапі агресивну поведінку пухлин та їх підвищену схильність 

до віддаленого метастазування. [222, 223, 224].  

Ще одним маркером прогнозу агресивного перебігу раку молочної залози 

є маркер клітинної проліферації, протеїн Кі-67, визначення його експресії  

використовують для контролю ефекту терапії тамоксифеном. Показано, що 

антипроліферуючий ефект тамоксифену досягається при низьких дозах 

препарату. Проліферативний індекс є незалежним прогностичним показником 

виникнення рецидиву, виживаності пацієнтів та фактором передбачення 

чутливості до хіміо- і променевої терапії. [225].  Згідно літературних даних, 

гіперекспресія білка р53 асоціюється з неблагоприємними чинниками прогнозу 

раку молочної залози–РЕ- та РП-негативним статусом пухлин, гіперекспресією 

Her2/neu, високим мітотичним індексом, низьким ступенем диференціювання 

пухлини [226, 227]. Таким чином, використання імуноцитохімічного методу в 

передопераційній цитологічній діагностиці раків молочної залози дозволяє 

оцінити рецепторний статус та фактори прогнозу поведінки пухлини, які 

впливають на розробку схем хіміотерапії та дозволяють адекватно спланувати 

лікування ще до оперативного видалення пухлини. [228]. 

Ще однією точкою докладання імуноцитохімічного методу є 

диференційна діагностика лімфом. Часто лімфоми, що походять з різних 

клітин, а саме В- та Т-лімфоми мають однакову морфологію. Важливо мати 
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можливість їх диференціювати, оскільки ці захворювання характеризуються 

різною клінічною картиною, мають різний перебіг та, відповідно, потребують 

різних методів лікування. Диференційна діагностика лімфом здійснюється 

завдяки імуноцитохімічному виявленню унікальних молекул, які знаходяться 

на поверхні лімфоцитів та називаються СD-маркерами, або маркерами 

кластерного диференціювання (сluster differentiation). На сьогоднішній день 

ідентифіковано більш ніж 350 CD-маркерів та цей список продовжує зростати. 

Визначення CD-маркерів дозволяє застосування таргетної терапії лімфом, що 

забезпечує високоефективне індивідуалізоване лікування в комплексі з 

хіміотерапією [229].  

Показані принципово нові можливості використання пункційного 

матеріалу раку підшлункової залози для тестування таргетних протиракових 

препаратів у культурі. Опубліковані результати дослідження, при якому 

шляхом малоінвазійної процедури пункційної біопсії отримували клітини раку 

підшлункової залози, в умовах in vitro тестували на чутливість до різних агентів 

і підбирали найбільш ефективні таргетні протиракові препарати [230]. Подібні 

підходи розробляються також для анапластичного раку ЩЗ. Відомо, що 

прогноз виживаності хворих з анапластичним раком ЩЗ є дуже несприятливим, 

а термін виживаності складає щонайбільше 6 місяців. Натомість, тестування 

матеріалу такої форми карциноми в умовах in vitro на чутливість до різних 

протиракових препаратів може дозволити обрати терапію, якомога більш 

ефективну для боротьби з клітинами пухлини, та завдяки цьому збільшити 

тривалість життя пацієнта [231].  

Отже, наявна наразі наукова література свідчить, що РЙРМ є актуальною 

проблемою в діагностиці та лікуванні ПРЩЗ. Підґрунтя розвитку процесу 

радіойодрезистентності ПРЩЗ складають порушення молекулярно-біологічних, 

фізичних і генетичних механізмів акумуляції радіойоду тиреоїдними клітинами. 



100 
 

  
 

Крім фізіологічних причин втрати тиреоцитами здатності до накопичення 

радіойоду, розвиток радіойодрезистентності може бути викликаний штучно, за 

рахунок розвитку станінг-ефекту, може бути результатом йодної контамінації 

або неефективної ТТГ стимуляції. Дотримання прийнятих протоколів лікування 

радіоактивним йодом максимально виключає штучні причини розвитку 

радіойодрезистентності метастазів ПРЩЗ.  

На сьогодні проведено нечисленні дослідження щодо вивчення 

молекулярних, гістологічних та імуногістохімічних характеристик РЙРМ. 

Водночас, в науковій літературі не знайдено даних щодо дослідження матеріалу 

ТАПБ та цитологічних характеристик, які можуть корелювати з 

йоднакопичувальною здатністю папілярних тиреоїдних карцином.  

Існують різні системи прогнозування агресії та радіойодрезистентності 

ПРЩЗ на підставі виявлення гістологічних чинників і оцінки загальних 

клінічних характеристик пацієнтів. І хоча відомі численні приклади 

передопераційного прогнозування поведінки пухлин інших локалізацій і 

рекомендоване визначення на цій підставі адекватної тактики лікування 

пацієнтів, ані в Україні, ані в інших країнах досі не було проведено 

дослідження можливості цитологічного передопераційного прогнозування 

радіойодрезистентності ПРЩЗ. Здійснений аналіз наукової літератури щодо 

цього питання спонукає до проведення пілотного комплексного цитологічного, 

цитохімічного та імуноцитохімічного дослідження матеріалу пунктатів РЙРМ 

(у порівнянні з відповідними групами папілярних карцином та їх метастазів) з 

метою виявлення характерних особливостей резистентних до радіойоду клітин 

та створення на їх підставі методів передопераційного прогнозування 

радіойодрезистентності тиреоїдних карцином.  
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

У роботі використано матеріал, отриманий шляхом ТАПБ новоутворень 

ЩЗ та їх метастазів під контролем сонографії у 520 пацієнтів чоловічої та 

жіночої статі віком від 8 до 71 років, які проходили обстеження, хірургічне 

лікування та радіойодтерапію в клініці Державної установи «Інститут 

ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» за 

період з 2003 р. до 2020 р.  

Дослідження виконано з дотриманням основних принципів Гельсінської 

декларації 1964 року, з поправками щодо біомедичних досліджень і положень 

GCHICH, із дотриманням етичних принципів та рекомендацій із залученням 

людей як суб’єктів, викладених у Белмонтській доповіді. Протоколи 

дослідження, погоджені Локальним етичним комітетом для всіх учасників 

(протокол №198 - КЕ від  16.06.2014). Члени Комісії з питань біоетики дійшли 

погодженої думки, що надані до експертизи матеріали науково обґрунтовані, у 

листі інформування пацієнтів чітко викладені всі положення, з якими були 

ознайомлені пацієнти. Передбачені заходи із забезпечення безпеки для здоров’я 

людини, дотримання прав пацієнта, людської гідності та морально-етичних 

норм були витримані у відповідності до Гельсінської декларації прав людини, 

конвенції Ради Європи про права людини і біомедицини та відповідних Законів 

України. 

До дослідної групи включено матеріал 488 ПРЩЗ та їх метастазів, а також 

12 медулярних карцином і 20 доброякісних новоутворень ЩЗ, які 

використовували як контрольні групи. 
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Пацієнтам із верифікованим діагнозом ПРЩЗ виконували тиреоїдектомію 

з дисекцією лімфовузлів шиї. Усім хворим проводили екстрафасціальну 

тиреоїдектомію та центральну дисекцію (видалення передгортанних, перед- і 

паратрахеальних лімфатичних вузлів із жировою тканиною). У випадках 

виявлення метастазів у бічних колекторах додатково виконували одно- або 

двобічну селективну дисекцію шиї (футлярне видалення лімфовузлів із 

навколишньою жировою тканиною вздовж судинно-нервового пучка шиї зі 

збереженням грудинно-ключице-сосцеподібного м’яза, внутрішньої яремної 

вени та додаткового нерва).  

Протокол, який застосовували для лікування пацієнтів на рак ЩЗ, 

передбачає виконання радикальної тиреоїдектомії з лімфодисекцією, 

поопераційної радіойодтерапії через 4–6 тижнів і супресивну гормональну 

терапію L-тироксином (2,5 мкг/кг). Перед початком лікування пацієнтів 

радіойодом проводили ряд лабораторних та інструментальних дослдіжень: 

оцінювали гемограму, визначали рівень ТТГ і кальцію в сироватці 

периферичної крові; проводили УЗД, рентгенографію легень, комп’ютерну 

томографію (за наявності метастазів у легенях). Терапевтична доза 

радіоактивного йоду розраховується на підставі 24-годинного тесту 

накопичення радіойоду залишковою тканиною та становить для дорослих від 

2,6 ГБк/кг до 4 ГБк/кг, для дітей – 25–50 МБк/кг (за наявності метастазів – 

100 МБк/кг). Якщо показник тесту накопичення радіойоду складає понад 20% 

накопичення, розглядається необхідність повторної операції. На 2–3-й день 

після приймання радіоактивного йоду призначали гормони ЩЗ, на 5–7-й день 

після приймання радіоактивного йоду проводили сцинтиграфію всього тіла з 

метою виявлення залишкових активностей.  
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Після проведення планової РЙТ та контрольних ультразвукових 

обстежень у частини хворих виникла підозра на метастатичне ураження 

лімфатичних вузлів шиї. Усім таким пацієнтам проведено ТАПБ лімфатичних 

вузлів із наступним цитологічним дослідженням та підтверджено наявність 

метастазів папілярного тиреоїдного раку.  

Кожному пацієнту було виконано не менше 3-х пункційних біопсій з 

різних ділянок одного і того ж новоутворення з метою отримання об’єктивної 

інформації щодо клітинного складу лімфатичного вузла або новоутворення 

щитоподібної залози, який може відрізнятися в різних ділянках.  

Інформативність нативних препаратів контролювали за допомогою 

мікроскопу в ході виконання пункційних біопсій, застосовуючи об’єктив ×10 чи 

×20 і зменшивши діафрагму конденсора до мінімального розміру. При цьому на 

препаратах добре помітні як клітини крові, так і фрагменти епітелію, 

макрофаги, елементи лімфоїдної інфільтрації.  

Епітеліальні клітини з доброякісних новоутворень, як правило, легко 

руйнуються, тому в нативних препаратах не мають чітких меж – їх ядра 

розташовані у зернистому цитоплазматичному матеріалі. Клітини епітелію 

злоякісних новоутворень або метастазів, навпаки, частіше зберігають свою 

цілісність і добре помітні на поверхні предметного скла за рахунок 

підвищенного світозаломлення на межі їхньої цитоплазми (Рис. 2.1).  

Інформативними вважали пунктати, в яких виявляли щонайменше 6–9 

груп тиреоїдних клітин на кожному склі. При цьому було отримано не менше 

3–4 скелець з кожного пропунктованого новоутворення. 
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Рис. 2.1 Нативні препарати вузлового зобу (А), ПРЩЗ (Б), та кістозної 

дегенерації з наявністю макрофагів (С), ×400.   

 

Макрофаги на нативних препаратах часто мають вигляд зернистих куль в 

3-5 разів більших за еритроцити. Гемосидерофаги мають зернисту цитоплазму 

жовтуватого або світло-брунатного кольору (див. рис. 2.1, С). Лімфоїдні 

елементи на незабарвлених препаратах виглядають як тонкі, прозорі утворення 

округлої форми 9-15 мкм.  
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Загальна характеристика матеріалу досліджень представлена в таблиці 

2.1.  

Таблиця 2.1  

Загальна характеристика матеріалу дослідження, n (%) 

 

Показник 

Доброя- 

кісні 

новоутво

рення 

ПРЩЗ 

Метастази 

доопера-

ційні 

Метастази 

поопера-

ційні 

Меду-

лярні 

карци-

номи 

Кількість 

пацієнтів, n 
20 488 129 193 12 

Вік, роки 49,2±14,7 33,7±13,2 33,2±12,8 33,1±12,0 50,0±12,8 

Жінки, n (%) 15 (75,0) 390 (80,0) 92 (71,4) 149 (77,2) 8 (66,7) 

Чоловіки, n (%) 5 (25,0) 98 (20,0) 37 (28,6) 44 (22,8) 4 (33,3)  

Цитологічне 

дослідження 

тиреоцитів, n 

20 149 42 126 12 

Аналіз 

морфологічних 

ознак, n 

- 287 129 55 12 

Імуноцитохімічне 

дослідження, n 
20 281 66 126 12 

 

Серед 3 614 ПРЩЗ, виявлених за 17 років спостереження в клініці ДУ 

«Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН 

України», цитологічно встановлено 166 РЙРМ, підтверджених гістологічно, 
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питома вага яких склала 4,6% від загальної кількості ПРЩЗ. В даній роботі був 

використаний матеріал 147-ми з цих РЙРМ.  

 

Кількісні характеристики дослідженого матеріалу наведено в таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2 

Характеристика матеріалу дослідження, n (%) 

 

Показник 

ПРЩЗ без 

метастазу-

вання 

РЙРМ РЙЧМ 
Вторинно 

РЙРМ 

Багаторазове 

метастазу-

вання 

Кількість 155 147 46 15* 12** 

Вік (на момент 

операції), років 
34,2±12,6 34,6±12,5 31,4±11,5 34,6±11,8 45,4±18,8 

Жінки, n (%) 119 (76,8) 114 (77,6) 35 (86,1) 11 (73,3) 8 (66,7) 

Чоловіки, n (%) 36 (23,2) 33 (22,4) 11 (23,9) 4 (26,7) 4 (33,3) 

Цитологічне 

дослідження 

тиреоцитів, n 

149 94 32 15 12 

Імуноцитохімічне визначення маркерів, n 

ТПО 38 94 32 15 12 

Тг 30 59 22 15 12 

Кі-67 29 27 11 10 10 

Цитокератину-17 35 25 13 10 10 

Цитохімічне визначення маркерів, n 

ТПО 25 20 15   
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Примітки. 

1) * – 30 досліджень (стадії накопичення радіойоду і стадії втрати 

здатності до накопичення радіойоду кожного метастазу); 

2) ** – 26 досліджень (первинних і повторних метастазів кожного 

пацієнта даної групи). 

 
2.1 Матеріали 

 

Розчин для забарвлення цитологічних препаратів 

Фосфатний буфер 0,07 М із рН 6,4–20 мл,  

Барвник Азур-еозин по Романовському 1–1,5 мл (розчин для забарвлення 

готували з концентрату Романовського виробництва Шосткінського заводу 

хімреактивів (Україна)),  

РНК-аза (SIGMA) 

 

Склад фосфатного буферу (в мг на 100 мл води), рН = 6,4: 

Na2НPO4   – 273 мг, NaН2PO4 – 727 мг. 

 

Склад РВS (сольовий розчин, забуферений фосфатами), рН = 7,4: 

Na2НPO4х12Н2О – 2,6 г 

КН2PO4 – 380 мг 

NaCl – 8,8 г 

Н2O – до 1 л. 

 

Моноклональні антитіла миші проти:  

 тиреоглобуліну – клон RBU/01 (Sigma, США) та клон DAK-Tg 6 

(DakoCytomation, Данія), розведення антитіл 1:100; 
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 тиреоїдної пероксидази – клон MoAb47 (DakoCytomation, Данія), 

розведення 1:50; 

 Pan Cytokeratin (цитокератини 1, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 18, 19) (Sigma, США), 

розведення 1:100; 

 цитокератину-7 – клон OV-TL 12/30 ( DakoCytomation, Данія), розведення 

1:50; 

 цитокератину-8 – клон Н1 (DakoCytomation, Данія), клон М20, Sigma, 

США), розведення 1:100; 

 цитокератину-17 – клон Е3 (DakoCytomation, Данія,), розведення 1:50; 

 цитокератину-20 – клон Ks 20.8 (DBS, США), розведення 1:50; 

 ядерного протеїну Кі-67 проліферуючих клітин, який експресується під 

час пізніх фаз G1, S, M та  G2 , крім G0 – клон MIB-1 (DakoCytomation, Данія), 

розведення 1:50; 

 антигенів епітеліальних клітин  – клон Ber-EР4 (DakoCytomation, Данія), 

розведення 1:100; 

 макрофагальних антигенів (СD68) – клон EBM11 (DakoCytomation, 

Данія), розведення 1:50; 

 макрофагальних антигенів (СD45) – клон 2В11+PD7/26 ( DakoCytomation, 

Данія), розведення 1:50;  

 моноклональні антитіла проти гамма-глобулінів миші (DakoCytomation, 

Данія), розведення 1:100 

  

Поліклональні антитіла кроля  

 поліклональні антитіла проти кальцитоніну (DakoCytomation, Данія, або 

DBS, USA), розведення 1:100 

 поліклональні антитіла проти гамма-глобулінів кроля, мічені 

пероксидазою хрону (DakoCytomation, Данія), розведення 1:150 



109 
 

  
 

 

Інші матеріали: метанол (Шостка, Україна), ацетон (Альфарус, Україна), 

диметилформамід (Applichem, Німеччина), діамінобензидин (DAB) (Sigma, 

США, ), предметні скельця (Superfrost Plus, Menzel-Glaser, Thermo Scientific, 

Germany; Medical Materials, REF5107, Кітай), бензидин (Sigma, США, 

DakoCytomation, Данія), перекись водню, 35% (ООО «Хімлаборреактив»), 

оцтова кислота, трипсин (Sigma, США).   

Прилади. Стерильний посуд, ваги електронні SARTORIUS, рН-метр 

лабораторний, інкубатор (CIS bio international), дозатори EPENDORF, світлові 

мікроскопи (ESCHENBACH, Germany, LEICA DMLS, OLYMPUS 

CX41CORPORATION, Japan).  

Цифрові зображення клітин отримували за допомогою камери DP12, що була 

під’єднана до мікроскопу Olympus CX41 (Olympus Corporation, Japan). Для 

отримання зображень використовували об'єктив  UplanFI 3 40/0.75. 

  

2.2 Методи 

 

2.2.1 Цитологічні методи  

 

Цитологічні дослідження проводили на матеріалі пунктатів‚ отриманих 

шляхом ТАПБ, які висушували на повітрі та фіксували метанолом впродовж 5 

хвилин. Після цього пунктати знов висушували та забарвлювали впродовж 30 

хвилин за методом Романовського, промивали дистильованою водою, 

висушували та досліджували під мікроскопом.  

На виготовлених таким чином цитологічних препаратах досліджували 

субклональну структуру популяції тиреоцитів, цитологічну ознаку кістозної 

дегенерації, особливі клітинні структури псамомних тілець та вакуолізованих 
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клітин папілярних тиреоїдних карцином та їх метастазів, виявлених в 

поопераційному періоді при розвитку первинної та вторинної 

радіойодрезистентності, а також при багаторазовому метастазуванні ПРЩЗ.  

Цитогенетичні дослідження мікроядер проводили на цитологічних 

препаратах, забарвлених за Романовським, підраховуючи від 500 до 1000 

епітеліоцитів в пунктаті. Підраховували відсоток тиреоцитів, які містять 

мікроядра, які визначали відповідно до загальноприйнятих критеріїв.   

Частину цитологічних, імуноцитохімічних та цитохімічних досліджень 

(15 досліджень) проводили на відбитках папілярних тиреоїдних карцином та їх 

поопераційних РЙРМ. Відбитки тканин, отримані під час проведення 

тиреоїдектомій та лімфодисекцій папілярних тиреоїдних карцином, фіксували 

метанолом та забарвлювали за Романовським, після чого проводили 

імуноцитохімічні дослідження з використанням антитіл до відповідних 

антигенів або проводили цитохімічні дослідження з виявленням експресії ТПО 

на нефіксованих препаратах.    

 

2.2.2 Імуноцитохімічні методи 

 

Імуноцитохімічні дослідження проводили на пунктатах, фіксованих 

метанолом і забарвлених за методом Романовського, після проведення реакції 

відновлення активності антигенів за методикою, розробленою у відділенні 

ультразвукової та функціональної діагностики ДУ «Інститут ендокринології та 

обміну речовин» [232]. Імуноцитохімічну реакцію проводили не пізніше, ніж на 

другий день після отримання пункційного матерілу. Матеріал пунктатів 

досліджували під мікроскопом і визначали ділянки з великим вмістом 

непошкоджених епітеліальних клітин, які відокремлювали за допомогою 

обведення гідрофобним олівцем. Ділянки обробляли 0,1% розчином трипсину, 
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виготовленим на РВS (рН=7,4) впродовж 60 секунд, після чого промивали 

фосфатним буфером, а потім дистильованою водою та обробляли 1% оцтовою 

кислотою впродовж 10 хвилин, після чого знову промивали дистильованою 

водою. Для пригнічення ендогенної пероксидази пунктату, яку містять 

макрофаги та лейкоцити, препарати обробляли 1% розчином перекису водню у 

РВS (рН = 7,4) впродовж 30 хвилин, після чого ділянки промивали фосфатним 

буфером.  

На наступному етапі проводили імуноцитохімічну реакцію виявлення 

антигенів непрямим імунопероксидазним методом за допомогою 

моноклональних антитіл миші проти досліджуваних антигенів відповідно до 

інструкцій виробників. 

Робоче розведення антитіл у співвідношенні від 1:50 до 1:100 готували на 

розчині РВS. Інкубацію з антитілами проводили впродовж 40 хвилин за 

температури 300С або 1 годину при кімнатній температурі. Під час інкубації з 

антитілами препарати тримали у вологій камері. 

Як антитіла другого шару використовували моноклональні антитіла 

проти гамма-глобулінів миші (DakoCytomation, Данія) та поліклональні 

антитіла проти гамма-глобулінів кроля, мічені пероксидазою хрону 

(DakoCytomation, Данія). Робоче розведення мічених антитіл робили на буфері 

РВS із додаванням 1% сироватки людини групи АВ для зменшення фонового 

забарвлення.  

Візуалізацію локалізації антигенів проводили за допомогою розчину 

хромогена – 3,3-діамінобензидину (ДАБ), 1 мг реагенту розчиняли у 3 мл РВS, 

до якого додавали 10 мкл 6% розчину перекису водню. Після обробки 

впродовж 7–10 хвилин, ділянки промивали дистильованою водою, препарати 

висушували та оцінювали під мікроскопом результати імуноцитохімічної 

реакції.  
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Ядра або цитоплазма клітин, які містили досліджувані антигени 

забарвлювалися в брунатний колір. Після проведення імуноцитохімічної реакції 

ядра клітин додатково забарвлювали розчином гематоксиліну. Проводили 

дослідження результатів реакцій і підрахунок тиреоцитів, які містили ті або 

інші антигени. Підраховували щонайменше 1000 тиреоцитів в пунктаті та 

визначали відсоткове співвідношення антиген-позитивних та антиген-

негативних епітеліальних клітин. Для співставлення цитологічних та 

імуноцитохімічних характеристик окремих клітин, відмічали їх координати за 

допомогою препаратоводія. При проведенні реакцій з різними антитілами на 

одному склі використовували різні зони, відведені гідрофобною речовиною.  

Як позитивний контроль імуноцитохімічної реакції використовували 

забарвлені за Романовським пунктати вузлового зоба ЩЗ із великою кількістю 

непошкоджених тиреоцитів, на яких проводили реакцію відновлення 

антигенної активності та імуноцитохімічну реакцію з антитілами до Тг і ТПО. 

Як негативний контроль імуноцитохімічної реакції використовували інші 

ділянки препаратів, на які не наносили перші антитіла, або наносили антитіла 

проти антигена, який не міститься в досліджуваних клітинах.  

Для ідентифікації в тих самих клітинах ферментів і антигенів, проводили 

подвійну імунопероксидазну реакцію. Спершу виявляли перший антиген за 

допомогою імуноцитохімічної реакції, його місце локалізації забарвлювалось у 

брунатний колір. Після цього, на тому ж пунктаті виявляли другий антиген, але 

з додаванням у розчин діамінобензидину СоСl2. Місце локалізації другого 

антигена забарвлювалось у сіро-блакитний колір. Або проводили послідовні 

імунопероксидазні реакції за допомогою моноклональних антитіл до різних 

антигенів з використанням ДАБ та фотографуванням результатів 

імуноцитохімічної реакції. В випадках відсутності реакції з першим антигеном, 

проводили реакцію виявлення другого антигена без додавання СоСl2 до 
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проявляючого розчину. При цьому, брунатне забарвлення свідчило про 

наявність антигена при відсутності реакції з іншим антигеном в тих самих 

тиреоцитах.  

 

 2.2.3 Цитохімічні методи 

 

Цитохімічне виявлення активності ТПО в епітелії матеріалу ТАПБ 

новоутворень ЩЗ проводили за допомогою модифікованого нами 

бензидинового методу. Для цього: 

1. Нефіксований пунктат ПРЩЗ та його метастазу з достатньою для 

дослідження кількістю епітеліальних клітин, висушували на повітрі, та 

обробляли буфером Трис-НCl (рН 6–6,15) протягом декількох секунд, після 

чого буфер зливали з пунктату; 

2. Пунктат висушували та наносили розчин 0,1% NH4Mo, виготовлений 

на 0,85% фізіологічному розчині, на 10 хвилин у холодильнику, після чого 

розчин зливали з пунктату;  

3. На пунктат наносили реакційну суміш наступного складу: 1 мг 

бензидину розчиняли у 0,3 мл диметилформаміду (або ацетону), 1,5 мл буферу 

Трис-НСl (рН 6-6,15), 1,9 мкл Н2О2, 10 мкл EDTA і 10 мкл насиченого розчину 

NH4Cl у воді, суміш готували безпосередньо перед проведенням реакції; 

4. Через 5 хвилин пунктат промивали дистильованою водою, після чого 

висушували. 

В результаті проведеної реакції, активність ТПО виявлялася в цитоплазмі 

тиреоцитів у вигляді яскравого зелено-синього гранульованого забарвлення, 

при чому ядра клітин повинні залишатися незабарвленими. За кімнатної 

температури на повітрі, препарати втрачають яскравість реакції та 

знебарвлюються через 2–4 тижні. Для запобігання знебарвленню з часом 
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препарати зберігали в морозильній камері за температури -20 0С, загорнутими у 

фольгу. Як позитивний контроль цитохімічної реакції використовували 

відбитки тканини дифузного токсичного зоба.  

Як негативний контроль проведеної реакції використовували відбитки 

тканини медулярної карциноми, в клітинах якої активність ТПО відсутня. 

Відбитки тканини медулярного раку зберігали при температурі -4 0С протягом 

двох тижнів. Додатковим негативним контролем реакції виявлення активності 

ТПО слугували пунктати, фіксовані метанолом, який пригнічує активність 

ферменту.   

Визначення локалізації РНК у клітинах ЩЗ проводили на забарвлених за 

Романовським пунктатах за допомогою розщеплення РНК-азою (1 мг/10 мл, 1 

год. за 37 0С), після обробки пунктатів 5% оцтовою кислотою для естракції з 

препаратів барвників. Після перетравлення РНК-азою пунктати знов 

забарвлювали за Романовським. 

 

2.4 Статистичний аналіз 

 

Результати, отримані впродовж дослідження, обробляли статистично за 

допомогою методів варіаційної статистики. Статистичне опрацювання даних 

виконували використвуючи непараметричний метод Манна-Уїтні, критерій 

Вілкоксона, критерій знаків, критерій χ2, метод кореляційного аналізу. 

Розрахунки виконано в пакеті Statistica 10.  

Порівняння частотних характеристик якісних параметрів (наявність 

клітинних фенотипів S і М, ознаки кістозної дегенерації, оксифільних змін, 

особливих клітинних структур, фолікулярних структур, некротичних змін, 

ознак агресивності папілярних карцином) між дослідженими групами 

ґрунтувалося на можливості використання критерія Хі-квадрат (χ2). 
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Непараметричний критерій χ2 дозволяє порівнювати частоти виявлення 

досліджуваних якісних ознак в двох вибірках. Якщо ознака виявлялася в будь-

якій із груп порівняння у менше ніж у 10 випадках, використовували поправку 

Йєтса на безперервність. Критерій знаків дозволяє здійснити статистичне 

порівняння якісних ознак в одних і тих самих пацієнтів.  

Оцінка нормального розподілу даних щодо кількісних ознак була 

виконана в розрізі кожної з досліджуваних груп з метою обґрунтування та 

вибору застосування параметричних або непараметричних критеріїв 

порівняльного аналізу.  

Для всіх кількісних параметрів, включених в аналіз, проведено перевірку 

гіпотези на предмет відповідності фактичного розподілу досліджуваних 

показників параметрам нормального розподілу. Оскільки вибірки мали 

характер ненормального розподілу, статистичну вірогідність оцінювали за 

допомогою непараметричного рангового критерію Манна-Уїтні, який дозволяє 

порівняти дві незалежні вибірки. Різниця в результатах вважалась вірогідною 

при р < 0,05, або р < 0,001.  

Основна гіпотеза (Но) критерію перевіряє твердження, що кількість 

показника однієї групи (ПРЩЗ або РЙЧМ) значуще не перевищує такий для 

іншої групи (РЙРМ) із альтернативною гипотезою (Н1), що цей показник для 

першої групи (ПРЩЗ або РЙЧМ) значуще перевищує такий для другої групи 

(РЙРМ). Визначаємо медіану (Ме) як міру середньої тенденції, квартильний 

розмах (діапазон, куди потрапляють 50 % значень навколо медіани) та розмах 

варіації як міру неоднорідності по кожній із досліджених груп. На показник 

медіани не впливають екстремальні значення, на відміну від середнього 

арифметичного. Результати досліджень представлені у вигляді діаграм розмаха.  

Критерій Вілкоксона використовується для статистичного порівняння  

кількісних ознак в одних і тих самих пацієнтів. Критерій Вілкоксона парних 
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порівнянь є непараметричною альтернативою t-критерію для залежних вибірок. 

Критерій застосовується для співставлення показників, виміряних у двох різних 

умовах на одній і тій самій вибірці. Від дозволяє встановити не лише напрям 

змін, але й їх вираженість. З його допомогою можна визначити, чи є зсув 

показників в якомусь одному напрямі більш інтенсивним, ніж в іншому. 

Для здійснення кореляційного аналізу між досліджуваними параметрами 

застосовували рангові коефіцієнти кореляції Спірмена або гама-кореляції для 

порядкових або ненормально розподілених даних [233, 234].  
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РОЗДІЛ 3 

 

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАПІЛЯРНОГО РАКУ 

ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, ЯКІ КОРЕЛЮЮТЬ ІЗ 

РАДІОЙОДРЕЗИСТЕНТНІСТЮ 

 

За літературними даними, деякі патоморфологічні особливості ПРЩЗ 

корелюють з ефективністю РЙТ. Втрату чутливості пухлини до радіойоду 

вважають наслідком зниження диференціювання її клітин. Проявом цього 

явища є поява елементів низького ступеня диференціювання в метастатичних 

пухлинах пацієнтів. До таких ознак відносять наступні патоморфологічні 

характеристики: солідна структура пухлин, оксифілія пухлинних клітин, 

некротичні зміни, висока кількість мітозів, які, за даними авторів, корелюють з 

несприятливим прогнозом карцином ЩЗ [10, 11].  

Попри існуючі літературні дані щодо кореляції деяких гістологічних 

особливостей тиреоїдних карцином з їх агресивною поведінкою не отримано 

чіткої уяви про морфологічні особливості ПРЩЗ у хворих із наявністю РЙРМ. 

Тому актуальним є дослідження морфологічних характеристик первинного 

папілярного раку (ППР), асоційованих з їх радіойодрезистентністю.  

 

3.1 Морфологічні характеристики папілярного раку, асоційовані з 

радіойодрезистентністю  

 

Проведено порівняльне дослідження наявності певних гістологічних 

характеристик у патоморфологічних висновках для таких груп пухлин – ППР 

ЩЗ пацієнтів, у яких розвивалися з часом РЙРМ (102 випадка), ППР ЩЗ 

пацієнтів, у яких з’являлися РЙЧМ (30 випадків), загальної групи ПРЩЗ без 
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розвитку метастазів у поопераційний період (155 випадків), груп метастазів, 

виявлених під час проведення операції (129 випадків) і РЙРМ (55 випадків).  

Проаналізовано наявність гістологічних ознак, які, за даними літератури, 

мали відношення до агресивної поведінки ПРЩЗ – фолікулярних структур, 

некротичних та оксифільноклітинних змін.  

Наявність фолікулярних структур відзначено в гістологічних висновках 

ППР ЩЗ 41,0% пацієнтів (42 із 102), у яких розвивались РЙРМ. Водночас 

РЙРМ цих пацієнтів мали папілярну або папілярно-солідну будову, фолікулярні 

структури виявлено лише у 7 випадках (12,7%). В загальній групі ПРЩЗ без 

ознак метастазуання в поопераційному періоді, фолікулярні структури 

виявлено в 51,6% випадків (80 із 155).  

У групі ППРЩЗ пацієнтів із РЙЧМ фолікулярні структури виявлено у 

56,0% випадків (17 із 30). За непараметричним критерієм χ2 не підтверджено 

достовірної різниці в частоті морфологічної ознаки (фолікулярних структур) 

між групами ППР ЩЗ пацієнтів із РЙРМ і пацієнтів із РЙЧМ (р=0,1336), а 

також між групою ППР ЩЗ пацієнтів із РЙРМ і групою ППР ЩЗ без ознак 

метастазування в поопераційний період (р = 0,1012).  

Отже, не виявлено достовірної різниці в частоті виявлення фолікулярних 

структур між ППР ЩЗ пацієнтів із РЙРМ і ППР ЩЗ пацієнтів із РЙЧМ та 

загальною групою ПРЩЗ без метастазування в поопераційному періоді. 

Наведені дані демонструють, що відсутність фолікулярних структур не 

асоційована з розвитком РЙРМ і вона не може бути прогностичним 

гістологічним чинником розвитку радіойодрезистентності ПРЩЗ.  

Водночас, фолікулярні структури в групі метастазів, виявлених під час 

операції зустрічаються в 2 рази частіше (у 27,5%), ніж в групі РЙРМ, виявлених 

у цих пацієнтів у поопераційний період (у 12,7%). 
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Слід відмітити, що частота реєстрації фолікулярних структур у 

гістологічному матеріалі РЙРМ (12,7%) майже співпадає з такою в їх 

пункційному матеріалі (14,0%) (рис. 3.1).  

 

А  Б  

В  

 

Рис. 3.1 Фолікулярні структури в пунктаті радіойодрезистентного 

метастазу ПРЩЗ: А, Б – забарвлення за Романовським, В – імуноцитохімічна 

реакція з антитілами до Тг, ×200  
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Частота наявності оксифільних ознак у патогістологічних висновках ППР 

ЩЗ пацієнтів із РЙРМ складала 30,0%, у популяції ПРЩЗ без метастазування –  

40,0%, в ППР ЩЗ пацієнтів із РЙЧМ – 33,3%, а в групі РЙРМ – 36,4%. Не було 

виявлено значущої різниці в частоті оксифільних ознак між ППР ЩЗ пацієнтів 

із РЙРМ і ППР ЩЗ пацієнтів із РЙЧМ (р = 0,7596), між ППР ЩЗ пацієнтів із 

РЙРМ і популяцією ПРЩЗ без метастазування в поопераційному періоді (р = 

0,1116). Тобто, не виявлено кореляції наявності даної гістологічної ознаки з 

радіойодрезистентністю досліджених пухлин. При цьому, слід відмітити, що 

оксифільні зміни зустрічаються значно частіше в групі РЙРМ ПРЩЗ (36,4%) в 

порівнянні з групою метастазів у цих пацієнтів, виявлених під час операції 

(16,4%).  

Багатофакторний аналіз тиреоїдних карцином демонструє, що чинник 

некротичних змін пухлини є одним із найважливіших гістологічних маркерів 

низькодиференційованого раку ЩЗ і незалежним предиктором виживання 

хворого, навіть коли гістологічна архітектура пухлини відповідає 

високодиференційованому раку ЩЗ. Із наявністю некротичних змін у пухлинах 

також асоційовано здатність пухлини до поглинання FDG, що є незалежним 

несприятливим прогностичним чинником для метастатичних тиреоїдних 

карцином. Вважають, що саме присутність ознаки некротичних змін у 

гістологічних зразках відображає пухлинну біологію, а також надає додаткову 

цінну інформацію щодо прогнозу. За даними літератури, наявність некротичних 

змін у первинних пухлинах є маркером того, що пухлина буде себе поводити як 

низькодиференційована [10]. Хоча наявність гістологічної ознаки некротичних 

змін пухлини асоційовано з несприятливою поведінкою пухлин ЩЗ, 

літературні дані не дають чіткого уявлення про її кореляцію зі здатністю 

тиреоїдних карцином до накопичення радіойоду. Тому було проведено 
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порівняльний аналіз частоти некротичних змін в усіх досліджених групах 

пухлин.  

В групі ППР ЩЗ пацієнтів з РЙРМ некротичні зміни виявлено у 17,6% 

випадків (18 із 102), в загальній популяції ППР ЩЗ без ознак метастазування в 

поопераційний період – у 14,8% випадків (23 із 155), в групі ППР ЩЗ з РЙЧМ 

– у 10% випадків (3 із 30). Не виявлена значуща різниця в частоті некротичних 

змін між ППР ЩЗ пацієнтів із РЙРМ і ППР ЩЗ пацієнтів із РЙЧМ (р = 0,3141), 

між ППР ЩЗ пацієнтів із РЙРМ і загальною популяцією ПРЩЗ (р = 0,5475).  

Незважаючи на малочисельність групи пацієнтів дитячого віку (0-18 

років), для неї окремо був проведений аналіз частоти фолікулярних структур, 

некротичних та оксифільних змін в гістологічних заключеннях ППР ЩЗ 

пацієнтів з наявністю РЙРМ (9 випадків), з наявністю РЙЧМ (5 випадків) та без 

ознак метастазування в поопераційний період (16 випадків). Статистичні 

дослідження були проведені з урахуванням поправки Йєтса, яка 

використовується, якщо кількість елементів групи складає менше, ніж 10.  

 За непараметричним критерієм χ2 не підтверджено достовірної різниці в 

частоті фолікулярних структур між групами ППР ЩЗ пацієнтів дитячого віку із 

РЙРМ і дітей із РЙЧМ (р=0,1261 з поправкою Йєтса), а також між групою ППР 

ЩЗ дітей із РЙРМ і групою ППР ЩЗ без ознак метастазування в поопераційний 

період (р = 0,7343 з поправкою Йєтса).  

Також не було виявлено значущої різниці в частоті оксифільних ознак 

між ППР ЩЗ пацієнтів дитячого віку із РЙРМ і ППР ЩЗ пацієнтів із РЙЧМ (р = 

0,5602 з поправкою Йєтса), між ППР ЩЗ дітей із РЙРМ і ПРЩЗ без 

метастазування в поопераційний період (р = 0,10 з поправкою Йєтса).  

Не виявлено також значущої різниці в частоті некротичних змін між ППР 

ЩЗ дітей із РЙРМ і ППР ЩЗ дітей із РЙЧМ (р = 0,126 з поправклю Йєтса), між  
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ППР ЩЗ пацієнтів дитячого віку із РЙРМ і загальною популяцією ПРЩЗ (р = 

0,5902 з поправкою Йєтса).  

Отже, проведений статистичний аналіз продемонстрував, що відсутність 

фолікулярних структур, наявність некротичних та оксифільних змін у 

первинному ПРЩЗ не можуть бути насторожуючими гістологічними 

прогностичними чинниками появи РЙРМ раку ЩЗ. В той же час, в 

гістологічному матеріалі РЙРМ оксифільні зміни зустрічаються частіше 

(більше, ніж в 2 рази), а фолікулярні структури рідше, ніж в групі метастазів 

цих пацієнтів, виявлених під час операції.  

Результати аналізу частоти виявлення ряду гістологічних ознак 

(фолікулярних структур, некротичних та оксифільних змін) у гістологічному 

матеріалі первинних тиреоїдних карцином пацієнтів з наявністю або 

відсутністю метастазів, а також в гістологічному матеріалі виявлених під час 

операції метастазів залежно від їх радіойоднакопичувальної здатності 

представлені в таблицях 3.1 та 3.2. 

Таблиця 3.1 

Частота фолікулярних структур, некротичних та оксифільноклітинних 

змін у матеріалі первинних папілярних раків (ППР) пацієнтів із 

радіойодрезистентними  та радіойодчутливими метастазами, та загальній 

групі папілярних карцином без метастазування в поопераційний період 

(%) 

Ознака 

ППР пацієнтів 

із РЙРМ, 

n=102 

ППР пацієнтів 

із РЙЧМ,  

n=30 

Загальна група 

ПР,  

n=155 

Фолікулярні структури 41,0 56,0 51,6 

Некротичні зміни 17,6 10,0 14,8 

Оксифільні зміни 30,0 33,3 40,0 
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Дані досліджень представлені в публікації [236].  

За даними літератури, некротичні зміни є одним із найважливіших 

гістологічних маркерів низькодиференційованих раків ЩЗ і незалежним 

предиктором виживання хворого, навіть коли гістологічна архітектура пухлини 

відповідає високо диференційованому раку ЩЗ [235].  

У даному дослідженні не виявлено значущої різниці в частоті в 

гістологічному матеріалі таких ознак, як некротичні та оксифільноклітинні 

зміни, а також наявності фолікулярних структур між досліджуваними групами 

пухлин.  

Таблиця 3.2 

Частота фолікулярних структур та оксифільноклітинних змін у 

метастазах, виявлених під час операції у пацієнтів загальної групи, 

пацієнтів з радіойодрезистентними, радіойодчутливими метастазами та 

групи радіойодрезистентних метастазів (%) 

 

Ознака 

Метастази, виявлені під час операції у 

пацієнтів РЙРМ,  

n = 55 з РЙРМ,  

n = 73 

з РЙЧМ,  

n = 21 

загальної 

групи, n = 35 

Фолікулярні структури 27,5  33,3 25,7 12,7* 

Оксифільні зміни 16,4 28,6 48,6 36,4* 

 

Примітка. * – вірогідна різниця (p<0,05) за критерієм χ2 між РЙРМ і 

метастазами, виявленими у цих пацієнтів під час операції   

Отже, ці ознаки неможливо розглядати як асоційовані з розвитком 

радіойодрезистентності тиреоїдного раку.  
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Водночас фолікулярні структури траплялися статистично імовірно рідше, 

а оксифільні зміни – частіше в групі РЙРМ порівняно з показниками метастазів 

цих пацієнтів, виявленими під час операції. 

 

3.2 Характеристики агресивності папілярних карцином, які 

корелюють із радіойодрезистентністю 

 

Найбільш вагомий вклад в поведінку пухлин, за даними літератури, 

вносять такі гістологічні фактори, як екстратиреоїдне розповсюдження, 

васкулярна інвазія пухлин, розмір пухлини та мультицентричний характер 

росту раку ЩЗ. Отримані суперечливі дані щодо кореляції між гістологічним 

типом тиреоїдної карциноми та її здатністю до накопичення радіойоду. За 

даними деяких дослідників, гістологічний підтип не корелює зі здатністю 

пухлини до накопичення радіойоду [196]. За даними інших авторів, ознаки 

пухлинного некрозу та наявність виразного екстратиреоїдного розповсюдження 

в первинній пухлині розглядаються в якості незалежних факторів 

несприятливого прогнозу тиреоїдних карцином [10].  

Незважаючи на численні дослідження, питання кореляції ознак 

агресивності ПРЩЗ з їх радіойодрезистентністю висвітлено недостатньо. Тому 

завданням даного фрагменту роботи було дослідження кореляції розвитку 

радіойодрезистентності та наявності таких ознак агресивності первинних 

папілярних карцином, як інвазія в капсулу залози, інвазія в капсулу пухлини, 

інвазія в судини (лімфатичні та кровоносні), інтратиреоїдне та екстратиреоїдне 

розповсюдження пухлинного росту, наявність метастазів на момент проведення  

операції, наявність багатофокусного росту й інтра- та перитуморального 

тиреоїдиту.  
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Проведено порівняння груп пацієнтів із ПРЩЗ, у яких із часом було 

виявлено РЙРМ (102 випадки) з групою пацієнтів, у яких не було зафіксовано  

рецидивів або метастазів (155 випадків) у поопераційний період після 

тиреоїдектомії та радіойодтерапії протягом 5–10 років спостереження за 

частотою характеристик агресивності ППР ЩЗ.  

Брали до уваги такі характеристики, як інвазія в капсулу пухлини, інвазія 

в капсулу залози, інвазія в судини (лімфатичні та кровоносні), наявність 

інтратиреоїдного розповсюдження, наявність екстратиреоїдного 

розповсюдження пухлинного росту, наявність метастазів на момент постановки 

гістологічного діагнозу, наявність багатофокусного росту та інтра- або 

перитуморального тиреоїдиту. Гістологічні дослідження проведено в 

лабораторії патоморфології (завідувач – д.б.н., проф. Богданова Т.І.). Всі 

пацієнти мали гістологічний діагноз – ПРЩЗ. Всі РЙРМ пропунктовано та 

досліджено цитологічно.  

За результатами проведеного статистичного аналізу за непараметричним 

критерієм χ2 виявлено вірогідну різницю між групами порівняння за такими 

показниками, як наявність інвазійного росту карциноми в капсулу пухлини 

(р = 0,0009), наявність інвазійного росту карциноми в капсулу залози (р = 0,0), 

наявність інвазійного росту у судини (р = 0,0013). Крім того, виявлено значущу 

різницю між групами порівняння за показником екстратиреоїдного 

розповсюдження карциноми (р = 0,0).  

Ознаку екстратиреоїдного розповсюдження пухлини виявлено в 39,2% 

(40 із 102) випадків первинного папілярного раку ЩЗ пацієнтів із наявністю 

РЙРМ у поопераційний період, і лише в 9,7% (15 з 155 випадків) у ППР 

пацієнтів без ознак метастазування в поопераційний період.  
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Виявлено вірогідну різницю між групами порівняння за наявністю 

реґіонарних метастазів на момент встановлення гістологічного діагнозу 

(р = 0,0). Реґіонарні метастази в шийних лімфатичних вузлах виявлено в 69,6%  

(71 із 102) пацієнтів із подальшим розвитком РЙРМ і лише в 22,6% (35 із 155) 

пацієнтів без ознак метастазування в поопераційний період.  

Крім того, знайдено значущу різницю між групами порівняння за 

наявністю пери- та інтратуморального тиреоїдиту (р = 0,0068), який було 

виявлено в 31% випадків (32 із 102) у групі пацієнтів із розвитком 

радіойодрезистентності порівняно з групою пацієнтів без метастазування в 

поопераційний період (75 із 155, 48,3%).  

Водночас, не було показано значущої різниці між групами порівнянні за 

наявністю інтратиреоїдного розповсюдження карциноми (р = 0,0963) і 

багатофокусного росту (р = 0,0536).  

Отже, виявлено, що наявність інвазійного росту карциноми в судини, 

капсулу залози, екстратиреоїдної інвазії, реґіонарних метастазів на момент 

проведення операції та відсутність тиреоїдиту в матеріалі ППР ЩЗ можна 

розглядати як несприятливі гістологічні характеристики агресивності раку ЩЗ, 

асоційовані з розвитком радіойодрезистентності.  

 

Результати проведених досліджень представлені в таблиці 3.3. 
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Таблиця 3.3 

Частота гістологічних ознак агресивності первинних папілярних карцином 

щитоподібної залози з наявністю радіойодрезистентних метастазів і без 

ознак метастазування в поопераційний період після тиреоїдектомії та 

радіойодтерапії (%) 

 

Ознака 

Пацієнти з 

РЙРМ 

n=102 

Пацієнти без 

метастазування 

n=155 

Інвазія в капсулу пухлини 7,8* 23,8 

Інвазія в капсулу залози 54,9* 23,2 

Інвазія в судини 50,9* 30,9 

Інтратиреоїдне розповсюдження 

пухлини 
43,1 32,9 

Екстратиреоїдне розповсюдження 

пухлини 
39,2* 9,7 

Наявність реґіонарних метастазів  69,6* 22,6 

Наявність тиреоїдиту 31,0* 48,3 

Багатофокусний ріст 19,6 10,96 

 

Примітка. * – вірогідна різниця (p < 0,05) за критерієм χ2 між 

дослідженими групами  

 

Таким чином, проведений аналіз гістологічних характеристик ППР ЩЗ та 

їх метастазів залежно від радіойоднакопичувальної здатності дозволив виявити 

деякі морфологічні особливості метастазів, що були асоційовані з їх 

радіойодрезистентністю.  
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Не відмічено значущої різниці в частоті виявлення в гістологічному 

матеріалі таких ознак, як фолікулярні структури, некротичні та оксифільні 

зміни, інтратиреоїдна інвазія, багатофокусний ріст між групами ППР ЩЗ 

залежно від розвитку радіойодрезистентності. Показано, що фолікулярні 

структури зустрічаються статистично імовірно рідше, а оксифільні зміни – 

частіше в групі РЙРМ в порівнянні з метастазами пацієнтів, виявленими під час 

операції (р < 0,05). Доведено значущу різницю в частоті інвазії в капсулу залози 

та пухлини, в лімфатичні та кровоносні судини, частоті екстратиреоїдного 

розповсюдження та наявності метастазів на момент діагностування ПРЩЗ між 

пацієнтами з наявністю РЙРМ та без метастазування в поопераційний період. 

Ознаки тиреоїдиту та інвазія в капсулу пухлини вивлені вірогідно частіше 

(p < 0,05) у пацієнтів без ознак метастазування, ніж у хворих з РЙРМ.  

Висновки до розділу 3  

Таким чином, розвиток радіойодрезистентності асоціюється з такими 

морфологічними ознаками первинних папілярних карцином, як наявність 

екстратиреоїдного розповсюдження та метастазів, інвазія в судини та капсулу 

залози, відсутність тиреоїдиту. 

Результати досліджень даного розділу наведено в таких публікаціях:  

 

1. Zelinskaya AV. Morphological features of radioiodine-resistance metastases 

of thyroid papillary carcinoma. Reports of morphology (Вісник морфології). 

2019;25(1):5-11. Doi: 10.31393/morphology-journal-2019-25(1)-01.  

2. Зелінська ГВ. Кореляція радіойодрезистентності з агресивністю 

папілярних тиреоїдних карцином. Онкологія. 2019;21(4):310-315. 

DOI: 10.32471/oncology.2663-7928.t-21-4-2019-g.8430.  
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РОЗДІЛ 4 

 

СУБКЛОНАЛЬНА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ ТИРЕОЦИТІВ 

ПУНКТАТІВ РАДІОЙОДРЕЗИСТЕНТНИХ МЕТАСТАЗІВ 

ПАПІЛЯРНОГО РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 

 

У науковій літературі описано чимало патоморфологічних та 

імуногістохімічних проявів агресивної поведінки та радіойодрезистентності 

тиреоїдних карцином [10, 13, 142, 143]. Проте проведений бібліографічний 

аналіз не виявив даних щодо будь-яких цитологічних досліджень РЙРМ 

тиреоїдних карцином. Водночас відомо, що несвоєчасне виявлення метастазів 

різко погіршує показники виживаності хворих на рак ЩЗ, тому актуальним є 

питання раннього передбачення здатності метастазів до накопичення радіойоду. 

Отже, завданням даного етапу роботи було порівняльне цитологічне 

дослідження популяцій тиреоцитів у пунктатах РЙРМ, РЙЧМ і первинних 

ПРЩЗ для виявлення цитологічних особливостей тиреоцитів, які корелюють із 

радіойодрезистентністю. Цитологічні дослідження проводили на матеріалі 

ТАПБ 149 первинних ПРЩЗ і 126 метастазів, виявлених у поопераційний 

період, серед яких 94 РЙРМ і 32 РЙЧМ. 

 

4.1 Особливі клітинні фенотипи в пунктатах РЙРМ папілярного раку 

ЩЗ 

 

За результатами порівняльного дослідження цитологічних характеристик 

популяції тиреоцитів пунктатів поопераційних метастазів ПРЩЗ виявлено 

фенотипову гетерогенність епітелію РЙРМ порівняно з РЙЧМ. Фенотипова 

гетерогенність популяції тиреоцитів метастазів виявилася в наявності різних 
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субпопуляцій тиреоцитів, які відрізнялися за цитологічними та 

імуноцитохімічними характеристиками від загальної популяції фолікулярного 

епітелію.  

Першим проявом фенотипової гетерогенності епітелію була наявність 

двох типів епітеліальних пластів – регулярної та нерегулярної архітектури. 

Пласти регулярної архітектури характеризувалися відносно регулярним 

розташуванням помірно поліморфних тиреоцитів розміром 12–20 мкм у межах 

пласта, з амфофільною або слабко базофільною цитоплазмою та нагадували 

стільникоподібну структуру нормального фолікулярного епітелію (рис. 4.1, А).  

Пласти нерегулярної архітектури відрізнялися нерегулярною структурою 

та були сформовані гетерогенними за розмірами та формою тиреоцитами з 

базофільною цитоплазмою розміром 24–48 мкм (рис. 4.1, Б) [237, 238]. 

 

 

 

Рис. 4.1 Епітеліальні пласти регулярної (А) та нерегулярної (Б) 

архітектури в пунктатах поопераційних метастазів папілярної карциноми ЩЗ; 

забарвлення за Романовським, ×400 
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Тиреоцити пластів регулярної архітектури в пунктаті метастазу ПРЩЗ 

характеризувалися вираженою реакцією з моноклональними антитілами до 

цитокератинів-7, -8 і панцитокератину, Тг та молекул епітеліальних клітин, 

виявлених за допомогою антитіл Ber-EP4 (рис. 4.2, 4.3).  

 

 

 

 

Рис. 4.2 Інтенсивна імуноцитохімічна реакція з антитілами до Тг клітин 

епітеліального пласта регулярної архітектури в пунктаті метастазу ПРЩЗ, ×200  

 

У межах нерегулярних епітеліальних пластів виявлено 2 особливі 

фенотипи епітеліальних клітин, що може бути проявом фенотипової 

гетерогенності популяції тиреоцитів, які відрізнялися за цитологічними та ІЦХ 

характеристиками від загальної популяції фолікулярного епітелію.  
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Клітини першого фенотипу розміром 18-40 мкм мали округлу форму та 

чіткі межі, відрізнялися вираженим світозаломленням добре збереженої 

поверхні.  

 

 

 

Рис. 4.3 Інтенсивна імуноцитохімічна реакція з антитілами до 

цитокератину-8 клітин епітеліального пласта регулярної архітектури в пунктаті 

метастазу ПРЩЗ, ×200  

 

 На препаратах, забарвлених за Романовським, їх цитоплазма була 

помірно базофільною в центральній частині та безбарвною на периферії. Тому 

ці клітини виглядали світлішими за оточуючі їх тиреоцити й отримали назву 

«світлі клітини», або клітини субпопуляції S (рис. 4.4) [239]. 
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А  Б Рис. 

4.4 Клітини субпопуляції S серед інших тиреоцитів у пунктаті РЙРМ ПРЩЗ:  

А – «світла клітина», Б – група «світлих клітин»; забарвлення за 

Романовським,×400. 

 

Ядра цих клітин не відрізнялись від ядер іншої популяції тиреоцитів за 

формою або структурою – були поліморфними та асиметричними, мали 

пилоподібний хроматин, містили внутрішньоядерні інвагінації (рис.4.5).  

 

 

 

Рис. 4.5 Клітина субпопуляції S у пунктаті РЙРМ ПРЩЗ з наявністю 

внутрішньоядерної інвагінації; забарвлення за Романовським, ×400 
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В пунктатах S-клітини можуть розташовуватися як поодиноко, 

ізольовано, як продемонстровано на рис. 4.5, так і в складі епітеліальних 

пластів нерегулярної архітектури (рис. 4.6, А). Крім того, вони можуть 

формувати комплекси, які складаються з 5–10 клітин (рис.4.6, Б). 

 

А  

Б  

 

Рис. 4.6 S-клітини в пунктатах метастазів ПРЩЗ, вбудовані в 

епітеліальний пласт (А) та у вигляді комплексу (Б); забарвлення за 

Романовським, ×400 
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В клітинах субпопуляції S зустрічалися мікроядра – свідоцтво мутацій, 

які зачіпають центромерну ділянку хромосом (рис.4.7).  

 

 

 

Рис. 4.7 Мікроядро в клітині субпопуляції S; забарвлення за 

Романовським, ×400  

 

Клітини другого фенотипу відрізнялись від інших тиреоцитів наявністю в 

їх цитоплазмі округлої базофільної структури розміром 4,5–18,0 мкм, яка була 

розташована в центральній частині цитоплазми або біля ядра. Після 

перетравлення препаратів рибонуклеазою ця структура втрачала здатність 

забарвлюватися азуром, що свідчить про вміст у ній РНК.  

Такі клітини отримали назву М-клітини – Мacula-cells, або клітини зі 

сферичною структурою – так званою макулою. Описані М-клітини в пунктатах  

метастазів ПРЩЗ представлені на рис. 4.8. 

На відміну від клітин субпопуляції S, М-клітини не мали чітких контурів, 

оскільки їх поверхня не відрізнялася від такої інших тиреоцитів вираженим 

світлозаломленням (рис. 4.9). 
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 А  Б  

 

В  Г

 

 

 

Рис. 4.8 М-клітини в пунктаті РЙРМ ПРЩЗ: А, В, Г – базофільна макула в 

цитоплазмі клітин; забарвлення за Романовським; Б – базофільна макула після 

перетравлення рибонуклеазою; забарвлення за Романовським, ×400 

 

 Цитоплазма цих клітин після забарвлення за Романовським була помірно 

базофільною, структура ядер була аналогічною структурі ядер інших 

тиреоцитів, інколи зустрічалися внутрішньоядерні інвагінації в цитоплазму.  
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А  

Б  

 

Рис. 4.9 Клітини особливих субпопуляцій у пунктаті РЙРМ ПРЩЗ: А – 

клітина субпопуляції S, Б – клітина субпопуляції М; забарвлення за 

Романовським, ×400 

 

На поверхні М-клітин час від часу спостерігалися лобоподіє-подібні 

структури, що робить їх схожими на макрофаги (рис. 4.10).  

В той же час, подальші імуноцитохімічні дослідження доводять, що М-

клітини мають епітеліальну природу [239, 240]. 
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Рис. 4.10 М-клітина зі структурами, подібними лобоподіям на поверхні; 

забарвлення за Романовським, х400   

 

Слід відмітити, що серед клітин субпопуляції М інколи зустрічалися 

двоядерні форми. Такі зміни продемонстровано на рис. 4.11. 

 

Рис. 4.11 Двоядерні форми М-клітин; забарвлення за Романовським, ×400 
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Ядра М-клітин іноді містили внутрішньоядерні інвагінації, всередині 

яких чітко помітна структура хроматину, в їх цитоплазмі зустрічалися також 

мікроядра, що продемонстровано на рис. 4.12.  

 

А  

 

Б  

 

Рис. 4.12 М-клітини в пунктаті РЙРМ ПРЩЗ: А – внутрішньоядерні 

інвагінації в ядро. Забарвлення за Романовським; Б – мікроядро. Забарвлення за 

Романовським, ×400 
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На цитологічних препаратах М-клітини розташовувалися як ізольовано, 

так і у вигляді пластів, які були розміщені окремо, або прилягали до пластів 

регулярної та нерегулярної архітектури (рис. 4.13). 

 

А      Б  

В  

 

Рис. 4.13 М-клітини в пунктаті РЙРМ ПРЩЗ: А – розташування клітин 

ізольоване; Б – розташування у вигляді окремої групи; В – група М-клітин 

прилягає до епітелію регулярної архітектури; забарвлення за Романовським, 

×400  
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Незважаючи на деяку цитологічну схожість описаних особливих 

фенотипів тиреоцитів із макрофагами, епітеліальну природу клітин обох 

фенотипів підтверджено за допомогою позитивної імуноцитохімічної реакції з 

антитілами проти цитокератинів-7, -8 (наявність яких є характерною ознакою 

клітин простих одношарових епітеліїв, у тому числі фолікулярного епітелію 

ЩЗ) і проти панцитокератину (рис. 4.14). 

 

А    Б  

В    Г  

 

Рис. 4.14 Цитологічна картина клітин особливих субпопуляцій (S- та М-

клітин) та їх імуноцитохімічна реакція з антитілами до цитокератину: А, В – 

вигляд клітин субпопуляцій S та М при забарвленні за Романовським, ×400. Б, 

Г – позитивна імуноцитохімічна реакція з антитілами до цитокератину-8, ×400  
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Крім того, епітеліальна природа клітин обох фенотипів підтверджена 

відсутністю реакції з антитілами проти антигенів CD68 і CD45, притаманних 

клітинам макрофагального ряду (рис. 4.15). 

 

  

А Б 

  

В Г 

 

Рис. 4.15 Клітини субпопуляцій S та М: А, В – вигляд клітин 

субпопуляцій S та М при забарвленні за Романовським, ×400; Б, Г – негативна 

імуноцитохімічна реакція з антитілами CD45, CD68, ×400  
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В результаті проведених імуноцитохімічних досліджень було показано, 

що цитоплазма М-клітин реагувала з антитілами проти тиреоглобуліну, що 

продемонстровано на рисунку 4.16. 

 

А  

Б  

 

Рис. 4.16 Клітини субпопуляції М у пунктаті РЙРМ ПРЩЗ: А – вигляд 

клітин при забарвленні за Романовським, ×400; Б – яскрава позитивна 

імуноцитохімічна реакція з антитілами до Тг на тлі позитивної реакції інших 

тиреоцитів, ×400  
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В той же час, цитоплазма клітин субпопуляції S не реагувала з антитілами 

до тиреоглобуліну (рис.4.17).  

 

А Б  

Рис. 4.17 Клітина субпопуляції S серед інших тиреоцитів у пунктаті 

РЙРМ ПРЩЗ (А); забарвлення за Романовським, ×400; негативна 

імуноцитохімічна реакція клітини субпопуляції S з антитілами до Тг на тлі 

позитивної реакції інших тиреоцитів (Б), ×400 

 

Частина клітин субпопуляції S реагувала з антитілами проти 

цитокератину-17, експресію якого часто спостерігали у папілярному РЩЗ. 

Дослідження демонструють, що клітини cубпопуляції S не реагували з 

антитілами проти епітеліальних глікопротеїнів Ber-Ep4 (рис. 4.18), як і клітини 

з експресією цитокератину-17, хоча цей антиген епітеліальних клітин завжди 

присутній в А-, Б- і С-епітелії паренхіми ЩЗ – як нормальної, так і 

малігнізованої [238, 239, 240].  
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Рис. 4.18 Послідовні імуноцитохімічні реакції з моноклональними 

антитілами проти епітеліальних глікопротеїнів та цитокератинів у S-клітинах 

пунктату РЙРМ ПРЩЗ: стрілки вказують на клітини субклону S, ×400 

 

М-клітини відрізнялись від інших клітин фолікулярного епітелію 

характером розташування реакції з антитілами проти антигенів епітеліальних 

клітин клону Ber-Ep4.  

Якщо в інших тиреоцитах антитіла проти цих антигенів демонстрували 

чітку реакцію на поверхні та в цитоплазмі клітин, то в М-клітинах реакція 

цитоплазми була дуже слабкою або цілком відсутньою, часом можна було 

спостерігати локальну реакцію ламінарно-подібних структур, локалізованих 

між поверхнями контактуючих епітеліальних клітин  (Рис.4.19).  
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А  

 

Б  

 

Рис. 4.19 Локалізація молекул епітеліальних клітин, виявлених за 

допомогою антитіл Ber-Ep4 в S-клітинах (А) в порівнянні з іншими 

тиреоцитами, в яких ці молекули розташовані на поверхні клітин, та М-

клітинах (Б) ×400.  

Отже, ключовими характеристиками S-клітин тиреоїдного епітелію 

виявилися чіткий контур, світла цитоплазма (на відміну від оточуючих 

епітеліоцитів), відсутність експресії Тг та глікопротеїнів епітеліальних клітин.  
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Відзначальними характеристиками М-клітин слід вважати наявність 

базофільної сферичної структури в цитоплазмі, яка містить РНК, позитивну 

реакцію з антитілами проти Тг і специфічну локалізацію епітеліальних 

глікопротеїнів на поверхні клітин.  

Слід відзначити, що цитологічні та імуноцитохімічні характеристики 

описаних клітинних фенотипів чітко відрізнялися від характеристик Б-клітин 

(клітин Гюртля. або клітин Ашкіназі) ЩЗ, які на відміну від S-клітин зі світлою 

цитоплазмою та чітким контуром, мали оксифільну цитоплазму без такої чіткої 

межі та виразні ядерця. Крім того, на відміну від S-клітин, які не містили 

тиреоглобулін та глікопротеїни епітеліальних клітин, для Б-клітин ці антигени 

були характерними (Рис. 4.20).  

 

С  

Рис. 4.20 Вигляд клітин субпопуляцій S (А, Б) та Б-клітин (С) при 

забарвленні за Романовським в пунктатах, ×400.  
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Клітини cубпопуляції S також не містили кальцитоніну, який є 

характерним для С-клітин щитоподібної залози. 

Основні імуноцитохімічні характеристики описаних популяцій 

тиреоцитів наведені в таблиці 4.1.  

Таблиця 4.1 

Імуноцитохімічні характеристики популяцій клітин пунктатів 

поопераційних метастазів папілярних тиреоїдних карцином 

  

Тип клітин 
Раn 

ЦК 
ЦК-7 ЦК-8 ЦК-20 ЦК-17 

Ber-

EP4 
Тг 

СD-

68 

СD-

45 

Фолікуляр-

ний епітелій 
+ + + – +/– + + – – 

S-клітини + + + – +/– – – – – 

М-клітини + + + – +/– +/– + – – 

Макрофаги – – – – – – – + + 

Б-клітини + + + – – + +/– – – 

 

Примітки. ЦК - цитокератин 

 

Проведене порівняльне дослідження продемонструвало наявність 

епітеліальних пластів нерегулярної архітектури та S- і М-клітин лише в 

пунктатах РЙРМ ПРЩЗ, тоді як у РЙЧМ були присутніми лише епітеліальні 

пласти регулярної архітектури, а S-, і М-клітини виявлялись лише в поодиноких 

випадках. Причому клітини субпопуляції S були відсутніми також у 

відповідних ППРЩЗ [240].  
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В таблиці 4.2 представлені результати цитологічного дослідження РЙРМ, 

РЙЧМ і відповідних первинних ПРЩЗ.  

Таблиця 4.2 

Поширеність різних цитологічних ознак у пунктатах радіойодрезистентних 

і радіойодчутливих метастазів папілярного раку щитоподібної залози та 

пунктатах відповідних первинних тиреоїдних карцином, n (%) 

 

Цитологічна 

ознака 

Група з РЙРМ (n = 30) Група з РЙЧМ (n = 30) 

ППРЩЗ РЙРМ ППРЩЗ РЙЧМ 

S-клітини 0 (0,0) 9 (30,0)*# 0 (0,0) 1 (3,3) 

М-клітини 8 (26,7) 9 (30,0) 0 (0,0) 2 (6,7) 

Комплекси 

вакуолізованих 

клітин із 

псамомними тілами 

0 (0,0) 6 (20,0)* 0 (0,0) 0 (0,0) 

Кістозна 

дегенерація 
7 (23,3)* 24 (80,0)*## 0 (0,0) 1 (3,3) 

Оксифільні зміни 5 (16,7) 3 (10,0) 0 (0,0) 1 (3,3) 

 

Примітки. 

1) * – р<0,05; порівняно з показником групи РЙЧМ за критерієм χ2 ; 

2) # – р<0,05; ## – р<0,001 порівняно з показником групи відповідного 

первинного ПРЩЗ за критерієм χ2 . 

 

У таблиці 4.3 наведено результати порівняння певних цитологічних ознак 

у пунктатах РЙРМ і РЙЧМ більших за кількістю груп. 
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Таблиця 4.3 

Цитологічні характеристики популяцій тиреоцитів пунктатів 

радіойодрезистентних і радіойодчутливих метастазів папілярного раку 

щитоподібної залози, n (%) 

 

Цитологічна ознака РЙЧМ (n = 30) РЙРМ (n = 70) 

Регулярні пласти 30 (100,0) 39 (55,7)* 

Нерегулярні пласти 0 (0,0) 33 (46,4)* 

S-клітини 1 (3,3) 21 (30,0)* 

M-клітини 2 (6,7) 21 (30,0)* 

S+M клітини 2 (6,7) 8 (11,4) 

 

Примітка. * – р<0,05; порівняно з показником групи РЙЧМ за критерієм 

χ2  

 

Отримані результати засвідчили, що в низці випадків у пунктатах РЙРМ 

з’являлися субпопуляції клітин і структури, які не визначалися в пунктатах 

первинних ПРЩЗ – субпопуляція S, комплекси вакуолізованих клітин і 

псамомних тілець. Водночас цитологічні характеристики РЙЧМ практично не 

відрізнялися від таких первинних ПРЩЗ. Їх цитограми було представлено 

епітеліальними пластами регулярної архітектури з лише поодинокими 

випадками присутності S- і М-клітин, відсутністю комплексів вакуолізованих 

клітин із псамомними тільцями. Оксифільні зміни та кістозну дегенерацію в 

РЙЧМ виявлено лише в 3,3% випадків. Клітини пунктатів первинних ПРЩЗ і 

більшості метастазів, які накопичували радіойод, не мали ознак вираженої 
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атипії, виявляли лише ознаки проліферації та інколи – поліморфізм 

фолікулярного епітелію [240, 241].  

Заслуговує на увагу виявлення такої незвичайної цитологічної структури, 

як особливі комплекси, що складаються з центрально розташованого 

псамомного тільця, оточеного шаром макрофагів і вакуолізованих 

епітеліальних клітин, більшість з яких містять цитокератин-17 (рис. 4.21). 

 

 

Рис. 4.21 Комплекси псамомних тілець і вакуолізованих клітин у 

пунктатах РЙРМ ПРЩЗ; забарвлення за Романовським, ×400 
 

 

 

 

 

 

Такі комплекси виявлено в 20,0% РЙРМ ПРЩЗ і не знайдено ані в 

жодному випадку РЙЧМ, ані в пунктатах доброякісних новоутворень ЩЗ. 

Аналогічні даним комплексам структури можна побачити на гістологічних 

препаратах дифузносклерозуючого варіанта ПРЩЗ, який, за даними літератури 

та власними спостереженнями, є одним з найагресивніших варіантів ПРЩЗ.  

Саме у пацієнтів з цим варіантом ПРЩЗ часто виникали РЙРМ (первинно 

або вторинно радіойодрезистентні). Крім того, більшість епітеліальних клітин 
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таких комплексів містили цитокератин-17, який є передопераційним маркером 

прогнозування радіойодрезистентності [242, 243]. Оксифільноклітинні зміни 

були виявлені в пунктатах РЙРМ, проте траплялися вкрай зрідка в досліджених 

РЙЧМ ПРЩЗ.  

 

4.2 Цитологічні ознаки кістозної дегенерації та 

радіойодрезистентність метастазів папілярного раку ЩЗ 

  

За результатами порівняльних цитологічних досліджень пунктатів 

метастазів ПРЩЗ, виявлених у поопераційний період після тиреоїдектомії та 

РЙТ, визначено, що «тлом» пунктатів метастазів, які накопичували радіойод, 

були лімфоїдні елементи різного ступеня зрілості (зрілі лімфоцити, 

лімфобласти, пролімфоцити, плазматичні клітини), еозинофіли, базофіли. Тобто 

цитологічна картина відповідала реактивній гіперплазії лімфатичного вузла. 

Водночас у 80,0% РЙРМ клітини метастазу було розташовано в кістозній 

рідині, тобто мали місце ознаки кістозної дегенерації (наявність кістозної 

рідини з гемосидерофагами).  

На відміну від РЙРМ, у загальній популяції метастазів, виявлених перед 

проведенням тиреодектомії та РЙТ, ознаки кістозної дегенерації спостерігали 

лише в 23,3% випадків, що вірогідно відрізняється від їх частоти в групі РЙРМ 

(р < 0,001).  

За даними літератури, метастази ПРЩЗ у лімфатичних вузлах можуть 

мати солідну або кістозну будову, в 21,0–50,0% випадків вони мають ознаки 

кістозної дегенерації. Кістозні зміни можуть займати від 25% до 50% всього 

лімфатичного вузла, являти собою маленькі кістозні порожнини, множинні або  

поодинокі, або в 6,0% випадків цілком заповнювати лімфатичний вузол, який 

стає кістозним утворенням [244–249]. Кістозні зміни тиреоїдних новоутворень є 
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результатом деструктивних процесів, таких як геморагії, які виникають 

всередині існуючих фолікулярних порожнин [250, 251]. Оскільки кістозна 

рідина займає певну частину об’єму метастазу, можна припустити, що 

зв’язування радіоактивного йоду, а відповідно й ефективність лікування, будуть 

зменшеними. В літературі не знайдено даних щодо кореляції наявності ознаки 

кістозної дегенерації в метастатичних лімфатичних вузлах папілярного 

тиреоїдного раку з їх йоднакопичувальною здатністю. Тому в даній роботі 

досліджено асоціації цитологічних ознак кістозної дегенерації в пунктатах 

метастазів, виявлених у поопераційний період, з їх здатністю до накопичення 

радіойоду.  

Проведено порівняння частоти виявлення ознаки кістозної дегенерації в 

пунктатах РЙРМ, РЙЧМ і загальній групі метастазів ПРЩЗ і зіставлено 

отримані дані з частотою виявлення ознаки кістозної дегенерації за 

результатами гістологічних досліджень. Цитологічною ознакою кістозної 

дегенерації новоутворень є наявність кістозної рідини та великої кількості 

макрофагів і гемосидерофагів (рис. 4.22). Ознаки кістозної дегенерації добре 

реєструються як на цитологічних препаратах, так і під час патогістологічного 

дослідження новоутворень щитоподібної залози. Тому проведено порівняння 

частоти виявлення кістозної дегенерації в гістологічних препаратах двох груп 

метастазів ПРЩЗ – групи РЙРМ, що з’явилися після тиреоїдектомії та РЙТ, та 

загальної групи метастазів ПРЩЗ, виявлених перед тиреоїдектомією та РЙТ.  

За результатами кореляційного аналізу встановлено значущий зв’язок між 

радіойодрезистентністю та наявністю кістозної дегенерації (Фі-коефіцієнт - 0,5, 

тетрахоричний коефіцієнт - 0,7). За критерієм χ2  доказана статистично значуща  

різниця між частотою ознаки кістозної дегенерації в пунктатах РЙРМ та РЙЧМ 

(р = 0,0). 
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Рис. 4.22 Цитологічні ознаки кістозної дегенерації (кістозна рідина з 

гемосидерофагами та макрофагами) та епітеліальні клітини в РЙРМ ПРЩЗ. 

Забарвлення за Романовським, ×200, ×400. 

 

Наявність кореляційного зв’язку, а також той факт, що ознаки кістозної 

дегенерації легко визначаються в матеріалі ТАПБ, дозволяє запропонувати 

визначення цитологічних ознак кістозної дегенерації в пунктатах метастазів 

ПРЩЗ, виявлених у поопераційний період, для прогнозування їх 

радіойодрезистентності та, відповідно, визначення тактики їх лікування 

(радіойодтерапія або хірургічне лікування). Спосіб виявлення цитологічної 

ознаки кістозної дегенерації в пунктатах поопераційних метастазів ПРЩЗ для 

прогнозування радіойодрезистентності та ефективності РЙТ може бути 
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запропонованим для практичного використання. Він не вимагає додаткових 

інвазійних втручань і додаткових методів забарвлення препаратів, оскільки 

наявність ознаки кістозної дегенерації оцінюється під час рутинного 

діагностичного цитологічного дослідження метастазів. Як видно з таблиці 4.4, 

частота визначення кістозної дегенерації в цитологічних препаратах була дещо 

вищою, ніж її реєстрація в гістологічних препаратах. Це можна пояснити тим, 

що за допомогою пункційної біопсії новоутворень ЩЗ цитологічні ознаки 

кістозної дегенерації (кістозна рідина з гемосидерофагами) можуть бути 

отриманими навіть із відносно невеликих кіст на початку процесу.  

Таблиця 4.4 

Частота виявлення ознак кістозної дегенерації в загальній групі метастазів 

папілярних карцином щитоподібної залози та в групах 

радіойодрезистентних і радіойодчутливих метастазів  

 

Показник Загальна група 

метастазів 

РЙРМ РЙЧМ 

N 42 35 25 

Наявність цитологічної ознаки, n 10 28 1 

Наявність гістологічної ознаки, n 10 25 - 

Метастазів із цитологічною ознакою, % 23 80* 4 

Метастазів із гістологічною ознакою, % 23 72* - 

 

Примітка. * – р<0,05; порівняно з показником групи РЙЧМ за критерієм χ2  
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4.3 Фенотипова гетерогенність популяції тиреоцитів у 

передопераційному прогнозуванні радіойодрезистентності метастазів 

папілярного раку ЩЗ 

 

Наявність у пунктатах РЙРМ фенотипової гетерогенності фолікулярного 

епітелію, що проявляється більшим розмаїттям клітинних субклонів і структур 

(комплексів) тиреоцитів порівняно з групою РЙЧТ, можливо, є проявом також 

більшої генетичної гетерогенності цих пухлин, яка є ліпшим «полігоном» для 

появи субклонів тиреоцитів з агресивною поведінкою, що може зумовлювати 

розвиток радіойодрезистентності [252–254].  

Ці міркування, а також відсутність у S-клітинах Тг, який є маркером 

диференційованих тиреоцитів, дозволяє припустити можливість участі цих 

клітин у процесі метастазування та, ймовірно, й у формуванні РЙРМ. Як 

вказувалося вище, результати імуноцитохімічних досліджень 

продемонстрували, що для S- і М-клітин характерним є порушення експресії та 

нормального розподілу по поверхні цитоплазми молекул епітеліальних клітин, 

виявлених за допомогою антитіл ВеrЕР4. В той же час, ці молекули можуть 

мати відношення до процесу епітеліально-мезенхімального переходу, коли 

епітеліальні клітини втрачають полярність і міжклітинну адгезію та набувають 

здатність до міграції [255].  

З огляду на це можна припустити, що папілярні карциноми ЩЗ, пунктати 

яких містять S- і М-клітини, будуть відрізнятись за своїми метастатичними 

властивостями. З метою перевірки даного припущення проведено дослідження, 

результати якого продемонстрували наявність кореляції між присутністю 

клітин субпопуляції S у пунктатах первинних папілярних карцином ЩЗ і 

частотою виникнення метастазів у поопераційний період, тобто після 

проведення стандартного лікування (тиреоїдектомія, супресивна гормональна 
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терапія, РЙТ). Досліджено цитологічні препарати первинних ПРЩЗ 89 

пацієнтів. У 60,97% випадків (25/41), у пунктатах первинних пухлин яких було 

виявлено клітини субпопуляції S, із часом з’явилися метастази, більша частина 

яких були радіойодчутливими. Водночас серед пацієнтів, у пунктатах 

первинних пухлин яких ці клітини були відсутні (48 випадків), такі метастази 

з’явилися лише в 35,42% випадків (17/48). Різниця між частотою 

метастазування в цих групах пацієнтів – з наявністю та відсутністю клітин 

субпопуляції S в пунктатах первинних папілярних тиреоїдних карцином – 

виявилась статистично імовірною за тестом ӽ2 (р = 0,0272). Крім того, РЙРМ 

ПРЩЗ виявляли в поопераційний період лише у випадках наявності клітин 

субпопуляції S у матеріалі ТАПБ первинних папілярних карцином ЩЗ. 

Проведено дослідження щодо виявлення кореляції між наявністю клітин 

субпопуляції S у пунктатах первинних ПРЩЗ і кількістю реґіонарних 

метастазів цих карцином. У пацієнтів із множинними реґіонарними 

метастазами клітини субпопуляції S виявлено в пунктатах первинних ПРЩЗ у 

42,0% випадків, водночас у пацієнтів із відсутністю реґіонарних метастазів ці 

клітини були присутніми лише в 22,0% випадків (р<0,05).  

Ці дані свідчать про наявність зв’язку між частотою метастазування 

ПРЩЗ в поопераційному періоді і наявністю клітин субпопуляції S у первинних 

ПРЩЗ. Це може вказувати на участь цієї особливої субпопуляції клітин у 

процесі метастазування.  

В той же час, не виявлено вірогідної залежності частоти метастазування в 

поопераційний період від наявності в матеріалі ТАПБ первинних папілярних 

карцином ЩЗ клітин субпопуляції М (р = 0,2448). Результати проведених 

досліджень продемонстровані в таблиці 4.5. 
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Таблиця 4.5 

Частота виявлення метастазів в поопераційний період (%) в залежності від 

присутності в пунктатах первинних тиреоїдних папілярних карцином 

клітин субпопуляції S та М   

 

Показник 

Наявність  

S-клітин 

(n=41) 

Відсутність 

S-клітин 

(n=48) 

Наявність 

М-клітин 

(n=44) 

Відсутність 

М-клітин 

(n=45) 

Кількість пацієнтів з 

наявністю метастазів в 

поопераційний період, 

% 

60,97* 35,42* 54,5 42,2 

Кількість пацієнтів без 

метастазування в 

поопераційний період, 

% 

39,03 64,58 45,45 57,8 

 

Примітка. * – р<0,05; порівняно з показником групи пацієнтів без 

метастазування в поопераційний період за критерієм χ2  

  

Виявлення в матеріалі ТАПБ ПРЩЗ та їх РЙРМ різних фенотипів 

епітеліальних клітин відкриває нові можливості передопераційної діагностики 

та є новітнім цитологічним підходом, який дозволяє вивчати кореляцію 

радіойодрезистентності та агресивної поведінки ПРЩЗ не з окремими 

характеристиками клітин, а з комплексом цитологічних та імуноцитохімічних 

ознак, які об’єднані в різні клітинні субпопуляції (або фенотипи) (рис. 4.23). 
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Рис. 4.23 Популяції тиреоцитів: А – однорідна популяція тиреоцитів без 

виражених ознак атипії в пунктаті РЙЧМ ПРЩЗ; Б – різні субпопуляції 

тиреоцитів (великі округлі клітини з чітким контуром на тлі помірно 

збільшених тиреоцитів) у пунктаті РЙРМ ПРЩЗ; забарвлення за Романовським, 

×400  

Отже, доведено, що цитологічна картина пунктатів РЙРМ відрізняється 

від такої РЙЧМ фенотиповою гетерогенністю, яка проявляється наявністю 

певних клітинних субпопуляцій і структур, відсутніх у ППРЩЗ і РЙЧМ, що 
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можна використовувати в передопераційному прогнозуванні 

радіойодрезистентності поопераційних метастазів ПРЩЗ. 

Рисунок 4.24 демонструє наявність особливих клітинних популяцій (А) та 

комплексів вакуолізованих клітин із псамомним тілом (Б) як прояви 

фенотипової гетерогенності тиреоїдного епітелію в пунктатах РЙРМ, на 

відміну від однорідної популяції клітин епітелію РЙЧМ ПРЩЗ (В, Г).  

  

А Б       

В Г  

 

Рис. 4.24 Наявність різних субпопуляцій клітин (А) та клітинних структур 

(Б) у пунктатах РЙРМ; однорідна популяція тиреоцитів у РЙЧМ ПРЩЗ (В, Г); 

забарвлення за Романовським, ×400  
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У ході поточних цитологічних досліджень папілярних карцином ми 

звернули увагу на випадки, коли різні пухлинні осередки папілярної карциноми 

ЩЗ одного й того ж пацієнта мали різну цитологічну картину та різні 

імуноцитохімічні характеристики. Так, у 14,0% випадків серед пацієнтів, які 

мали ПРЩЗ із метастазами в реґіонарних лімфовузлах, пунктати первинної 

папілярної карциноми та її метастазів різко відрізнялися один від одного за 

цитологічною картиною. Причому були випадки, коли первинна папілярна 

карцинома ЩЗ мала вигляд високодиференційованої пухлини, пунктат був 

представлений регулярними тиреоїдними пластами, які складалися з 

тиреоїдного епітелію без виражених ознак атипії та поліморфізму, та були 

відсутніми особливі субпопуляції клітин (рис. 4.25).  

  

 

 

Рис. 4.25 Пунктат первинної папілярної карциноми: однорідна популяція 

тиреоїдних клітин, пласти тиреоїдного епітелію регулярної архітектури; 

забарвлення за Романовським, ×400 

 

Водночас цитологічна картина пунктату метастазу цього ж пацієнта не 

мала нічого спільного з такою первинної папілярної карциноми та була 



162 
 

  
 

представлена нерегулярними тиреоїдними пластами або розрізненими 

клітинами тиреоїдного епітелію з вираженими ознаками поліморфізму та атипії, 

виявлялися клітини популяцій S і М. Іноді пунктат метастазу містив переважно 

клітини популяції S (рис. 4.26).  

 

 

  

Рис. 4.26 Особливі клітинні субпопуляції S у пунктаті метастазу ПРЩЗ; 

забарвлення за Романовським, ×400 

 

Крім того, явище подібної фенотипової гетерогенності виявляли між 

двома або більше метастазами одного й того ж пацієнта з ПРЩЗ. Траплялися 

випадки, коли пунктат одного з метастазів складався з однорідної популяції 

клітин ПРЩЗ без наявності особливих субпопуляцій клітин, а пунктат іншого 

метастазу був представлений переважно клітинами субпопуляцій S і М.  

Явище внутрішньопухлинної фенотипової гетерогенності є характерним 

для групи пацієнтів із багаторазово метастазуючими ПРЩЗ. Заслуговує на 

увагу ситуація, коли в пацієнта із багаторазово метастазуючим папілярним 

тиреоїдним раком метастази, що виникали з різницею в 5–7 років, мали різні 

цитологічні та імуноцитохімічні характеристики. Так, у 50,0% випадків у 



163 
 

  
 

пацієнтів із рецидивуючими папілярними карциномами пунктат первинного 

метастазу, який виникав через кілька років після тиреоїдектомії та РЙТ, мав 

цитологічну картину високодиференційованої папілярної карциноми, яка 

складалася з однорідних клітин, розташованих у регулярних епітеліальних 

пластах, без ознак вираженої атипії, поліморфізму та наявності особливих 

клітинних субпопуляцій S і М. Водночас повторний метастаз, який виникав 

через деякий час після ліквідації першого (РЙТ або хірургічне видалення), 

навіть не нагадував попередній за цитологічними характеристиками. Іноді 

можна було запідозрити навіть низькодиференційовану карциному, і лише 

слабка мозаїчна імуноцитохімічна реакція з антитілами до Тг була доказом її 

тиреоїдного походження (рис. 4.27). 

 

А  Б  

 

Рис. 4.27 Виражена різниця між цитологічною картиною первинного 

метастазу (А – однорідна популяція тиреоцитів) та повторного метастазу (Б – 

особливі клітинні популяції); забарвлення за Романовським, ×400 

В одного з пацієнтів через 4 роки після видалення першого метастазу, 

пунктат якого складався з однорідної популяції тиреоцитів, з’явилися множинні 

реґіонарні шийні метастази.  
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Причому пунктат одного з таких метастазів був представлений лише 

клітинами S-популяції, а інший містив нерегулярні клітинні пласти, особливі 

клітинні субпопуляції, а також комплекси вакуолізованих клітин і псамомних 

тілець, які були представлені в препараті у великій кількості (рис. 4.28).  

 

А Б 

В  

 

Рис. 4.28 Виражена різниця цитологічної картини первинного (А) та 

повторних (Б, В) метастазів ПРЩЗ; забарвлення за Романовським, ×400 

 

Отже, за результатами проведеного дослідження виявлено явище 

фенотипової гетерогенності між пухлинними осередками одного й того ж 

пацієнта, яке можна пояснити поліклональною структурою популяції 
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тиреоцитів ПРЩЗ, коли різні субклони популяції тиреоцитів існують одночасно 

або можуть з’явитися з часом. Явище внутрішньопухлинної гетерогенності, або 

фенотипову різницю між клітинними популяціями метастазів, які виникали з 

різницею в декілька років, можна пояснити існуванням «сплячих» субклонів 

клітин, які, на відміну від основної маси клітин, знищених радіойодом, 

втратили з часом антигени та ферменти, причетні до накопичення радіойоду 

(такі, як тиреоглобулін і тиреоїдна пероксидаза) та, як результат, здатність до 

акумуляції радіойоду та спокійно «перечекали» лікування радіойодом у 

кровобігу. З часом їх мутаційний агресивний потенціал був реалізований у 

формуванні нових метастазів, наділених новими, агресивнішими якостями, із 

клітинами, які за своїми фенотиповими характеристиками навіть не нагадують 

попередні. Для тиреоцитів таких метастазів були характерними зниження 

експресії антигенів, притаманних диференційованим тиреоїдним папілярним 

ракам, здатним до акумуляції радіойоду (Тг, ТПО). Тиреоїдні клітини таких 

метастазів у більшості випадків характеризувалися високим проліферативним 

потенціалом (Кі-67-позитивні клітини складали до 11,0%, на відміну від 

загальної групи ПРЩЗ, де їх вміст не перевищував 5,0% тиреоцитів).  

 

4.4 Мікроядра в епітелії пунктатів поопераційних метастазів 

папілярного раку ЩЗ залежно від їх радіойод-накопичувальної здатності 

 

При проведенні цитологічних досліджень пунктатів метастазів ПРЩЗ, які 

виникли в поопераційному періоді, ми звернули увагу на наявність в їх 

епітеліальних клітинах мікроядер – особливих структур округлої форми, 

розташованих в цитоплазмі поруч із ядром, розміром від 1 до 3 мкм. Ці 

структури мали характерну для ядер структуру, містили хроматин, ядерну 

оболонку, ядерця та виглядали світлішими за структуру основного ядра, 
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оскільки щільність їх хроматину була нижче такої основного ядра. Вони або 

щільно прилягали до ядра, або були розташовані в цитоплазмі окремо від нього 

та бути оточені власною ядерною оболонкою. В клітинах здебільше 

спостерігалось одне мікроядро, але в пунктатах деяких досліджених метастазів 

ПРЩЗ можна було спостерігати від 2 до 4-х мікроядер в клітині (рис. 4.29).  

 

    

 

Рис. 4.29 Мікроядра в клітинах епітелію пунктатів поопераційних 

метастазів ПРЩЗ; забарвлення за Романовським, х400  

 

За даними літератури, мікроядра – це структури, які утворюються під час 

мітозу та є генетичним матеріалом, втраченим під час поділу клітин, коли 

хромосома або її фрагмент залишаються поза одним з дочірніх ядер. Це – 

наслідок порушення розходження хромосом до полюсів клітини. При цьому, 

хромосоми, або фрагменти хроматид виявляються оточеними ядерними 

мембранами і за структурою схожі на звичайні ядра, хоча й мають менші 

розміри. Зазвичай це ознака генотоксичних подій та генетичної нестабільності 

клітинної популяції пухлин [256].  
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Іонізуюче випромінювання та різні фізичні та хімічні агенти можуть 

спричиняти значні зміни генетичного матеріалу та інших видів хромосомної 

нестабільності та пошкодження. Показана кореляція між частотою клітин з 

мікроядрами та рівнем цитогенетичних порушень в клітинній популяції [257].   

Відомо, що мікроядерний тест використовують як базовий генотоксичний 

тест у молекулярній епідеміології та цитогенетиці при вивченні впливу різних 

мутагенів на біологічні об’єкти та використовують для визначення 

пострадіаційних дефектів у людини [258]. При цьому досліджують лімфоцити 

периферійної крові, клітини хоріону, кісткового мозку, епітелію ротової 

порожнини. Показано, що іонізуюча радіація збільшує відсоток клітин, які 

містять мікроядра, в епітелії ротової порожнини та лімфоцитах периферійної 

крові [259, 260].  

Встановлено збільшення кількості двоядерних лімфоцитів з наявністю 

мікроядер у дітей, які мешкають на територіях, забруднених в результаті 

Чорнобильскої катастрофи. За літературними даними, терапевтичні дози 

радіойоду не викликають утворення мікроядер в епітелії ротової порожнини, 

але стимулюють їх короткотривале утворення в лімфоцитах периферійної крові. 

За даними деяких досліжень, радіойодтерапія значно збільшує частоту 

мікроядер у лімфоцитах пацієнтів з РЩЗ. При цьому, такі фактори, як стать, 

вік, гістологічний тип пухлин не впливають на частоту виявлення мікроядер 

[261]. За даними інших досліджень, також знайдено значуще збільшення 

частоти виявлення мікроядер в лімфоцитах периферійної крові хворих на РЩЗ 

в порівнянні з іншими тиреоїдними доброякісними патологіями [262].  

Найнижчі частоти мікроядер були виявлені в лімфоцитах периферійної 

крові пацієнтів, які проходили скринінг із низькою дозою I-131, а найвищі 

частоти їх виявлення були характерними для пацієнтів з променевою терапією. 

Дослідження показали, що аналіз мікроядер може мати значення при 
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визначенні пошкодження хромосом, яке потенційно може виникнути у 

пацієнтів, що зазнають впливу внутрішнього та зовнішнього опромінення [263].  

В той же час продемонстровано, що опромінення радіоактивним йодом не 

є причиною появи мікроядер в епітелії ПРЩЗ [264].  

В літературі знайдено лише декілька посилань на дослідження мікроядер, 

проведених в матеріалі ТАПБ новоутворень різних локалізацій. Так, за даними 

дослідників, вміст клітин з мікроядрами в пунктатах метастатичної 

аденокарциноми був статистично значуще вище такого у пацієнтів з 

реактивною мезотеліальною гіперплазією (р<0,001). Це дозволило вважати 

частоту виявлення мікроядер в пунктатах плевральної рідини додатковим 

біомаркером в диференційній діагностиці між доброякісною реактивною 

гіперплазією мезотеліальних клітин та метастатичною аденокарциномою [265].  

Що стосується досліджень мікроядер в матеріалі ТАПБ новоутворень 

ЩЗ, то знайдено лише два літературних посилання. За даними Ю.М.Божка, 

мікроядра є маркером малігнізації новоутворень ЩЗ та визначення їх відсотку 

підвищує точність передопераційної цитологічної діагностиці ПРЩЗ. Крім 

того, показана відсутність статистично імовірної різниці між відсотком 

мікроядер в первинних ПРЩЗ та їх метастазах [264].   

За даними дослідників, оцінка частоти виявлення клітин з ядерними 

протрузіями (мікроядрами та «ядерними бутонами» (nuclear buds)) є 

високоспецифічним, чутливим та діагностично корисним методом для 

встановлення злоякісної поведінки пухлин ЩЗ [266].  

Генетична нестабільність популяції епітеліальних клітин карцином ЩЗ 

може бути основою появи субклонів клітин, які здатні до інвазійного росту та 

метастазування, в тому числі появи метастазів, які втрачають здатність до 

накопичення радіойоду. Тому актуальним завданням даного фрагменту роботи 

є дослідження кореляції частоти виявлення мікроядер, як прояву генетичної 
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нестабільності карцином, в епітелії пунктатів поопераційних метастазів ПРЩЗ 

з розвитком радіойодрезистентності папілярного раку ЩЗ. Однак, в доступних 

літературних джерелах не було знайдено даних щодо досліджень частоти 

мікроядер в метастазах ПРЩЗ в залежності від їх йоднакопичувальної 

здатності.  

В літературі знайдені лише дані щодо збільшення частоти виявлення 

мікроядер в лімфоцитах періферійної крові у пацієнтів з наявністю 

метастазування раку ЩЗ в порівнняні з контрольною групою [267]. 

Дослідниками був проведений аналіз частоти виявлення мікроядер у 

лімфоцитах периферійної крові хворих на РЩЗ до та після впливу І-131 для 

оцінки пошкодження ДНК та пошуку зв’язку з метастазуванням. Було показано 

значне збільшення частоти мікроядер у лімфоцитах хворих на РЩЗ в 

порівнянні з контрольної групою та значне збільшення цього показника у 

хворих на рак ЩЗ з метастазуванням. При цьому, не було виявлено збільшення 

мікроядер як показника пошкодження ДНК під впливом радіойоду [267]. Таким 

чином, відсутність літературних даних щодо досліджень частоти мікроядер в 

епітелії пунктатів метастазів раку ЩЗ та відсутність даних щодо кореляції 

наявності мікроядер з йоднакопичувальною здатністю метастазів ПРЩЗ, 

спонукало до проведення відповідних досліджень.  

В даному фрагменті роботи було проведено дослідження частот, з якими  

мікроядра з'являються в епітелії матеріалу ТАПБ групи РЙРМ (20 випадків), в 

порівнянні з РЙЧМ (13 випадків)  та загальною групою ПРЩЗ (46 випадків). 

Критеріями ідентифікації мікроядер є діаметр менш за 1/3 від первинного ядра, 

колір подібний, або світліше за основне ядро при забарвленні препаратів за 

методом Романовського, розташування мікроядер в межах 3–4-х ядерних 

діаметрів основного ядра, не торкаючись його, кількість не більше 2-х, 
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пов’язаних з основним ядром [268]. Ми визначали мікроядра в епітеліальних 

клітинах пунктатів у відповідності з цими критеріями.  

При цьому, при підрахунках мікроядер враховувались лише структури, 

які відповідали критеріям визначення мікроядер, та не контактували з основним 

ядром. Подібному критерію не відповідали нерівності та випинання, створені 

ядерною оболонкою ядра. Існують літературні дані щодо спостереження 

подібних структур у ексфоліативних клітинах букального епітелію [259, 264].  

Крім того, за мікроядра можна було прийняти дрібні цитоплазматичні 

вакуолі із щільним базофільним колоїдом. Але такі утворення  

характеризувались гомогенною структурою замість неоднорідної структури 

хроматину, яка є характерною для справжніх мікроядер. Такі утворення також 

не враховувались при підрахунках мікроядер  (рис. 4.30). 

 

А  Б    

Рис. 4.30 Справжне мікроядро (А) та краплини щільного колоїду із 

гомогенною структурою, що нагадують мікроядра (Б) в епітеліальних клітинах 

пунктатів ПРЩЗ; забарвлення за Романовським, х400, х200 
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При визначенні частот, з якими зустрічалися мікроядра в епітелії 

пунктатів, в матеріалі ТАПБ, забарвленому за методом Романовського, 

підраховували відсоток епітеліальних клітин, які містять мікроядра, 

враховуючи не менш 500 епітеліальних клітин в препараті (від 500 до 1000 

тиреоцитів).     

В результаті проведених досліджень, не було виявлено мікроядер в 

епітелії 15,0% пунктатів РЙРМ. В решті випадків (85,0%) спостерігали від 0,1 

до 11,7 % мікроядер. Найбільш високу кількість мікроядер (5,5%, 6,4%, 11,7%) 

спостерігали в 15,0% випадків. Таких високих відсотків мікроядер не було 

зафіксовано в епітелії пунктатів загальної групи ПРЩЗ, де максимальний вміст 

мікроядер в епітелії не перевищував 4,0%.  

В групі РЙЧМ не було вивлено мікроядер в 61,5% випадків. В решті 

зразків було визначено від 0,6 до 8,0% мікроядер в епітелії пунктатів. Лише в 1 

випадку (7,7%) спостерігався високий вміст мікроядер в епітелії пунктату 

(8,0%) (табл. 4.6.) 

Таблиця  4.6 

Показники частоти виявлення (%) мікроядер в епітелії пунктатів 

досліджуваних груп 

 

Показник 
Відсоток мікроядер, % 

0-1 >1–4 5–12 

РЙРМ (n=20) 85,0 0,0 15,0 

РЙЧМ (n=13) 84,6 7,7 7,7 

Загальна група ПРЩЗ (n=46) 82,6 17,4 0,0 
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Хоча мікроядра зустрічалися частіше в епітелії пунктатів РЙРМ в 

порівнянні з РЙЧМ, не було виявлено статистично імовірної різниці за 

показником вмісту мікроядер в епітелії між цими группами метастазів 

(р = 0,129624) за методом Манна-Уітні. Діаграма розмаху наочно відображає 

отримані результати (рис. 4.31).  

 

% мікроядер 

 

    РЙЧМ                               РЙРМ  

 

Рис.4.31 Діаграма розмаху за показником – відсоток мікроядер в епітелії 

пунктатів в групах «РЙЧМ» та «РЙРМ» 

 

В 11 пунктатах (23,9%) загальної групи ПРЩЗ мікроядра не 

спостерігались. В 26 випадків (56,5%) частота вивлення мікроядер складала від 

0,1 до 0,5%. В 19,6% пунктатів частота вивлення мікроядер – від 1,0 до 4,0%. 

Проведені дослідження показали, що відсоток мікроядер в епітелії 

пунктатів РЙРМ статистично імовірно вище, ніж в загальній групі ПРЩЗ 
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(р = 0,02995). Отримані результати відображені на наступній діаграмі розмаху 

(рис. 4.32).   

 

  % мікроядер 

 

                                  Загальна группа ПРЩЗ           РЙРМ 

 

Рис.4.32  Діаграма розмаху за показником – відсоток мікроядер в епітелії  

пунктатів в групах «Загальна группа ПРЩЗ» та «РЙРМ»      

 

Виникає питання – чи залежить вміст мікроядер в епітелії пунктатів 

поопераційних метастазів ПРЩЗ (РЙРМ та РЙЧМ) від активності радіойоду, 

яку отримували пацієнти при лікування раку ЩЗ. При проведенні відповідного 

кореляційного аналізу, не було виявлено кореляції між даними показниками, 

тобто поява мікроядер в епітелії метастазів не було асоційована з активністю 

отриманого пацієнтами радіоактивного йоду (r = 0,0934, p = 0,687) (рис. 4.33).  

Дійсно, при відсутності мікроядер, деякі пацієнти отримали велику 

активність радіойоду – до 14,8 ГБк. В той же час, пацієнти із максимальним 
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вмістом мікроядер (11,7%) отримали відносно невелику активність радіойоду – 

4,36 Гбк при лікуванні ПРЩЗ.  

 

 

 

 

Рис. 4.33 Діаграма розсіювання показників – відсотку клітин, що містять 

мікроядра в епітелії пунктатів поопераційних метастазів ПРЩЗ (вісь Х) та 

активністю отриманого пацієнтами радіойду при лікуванні ПРЩЗ (вісь У).  

 

Отже, у даному фрагменті роботи вперше проведено цитологічні та 

імуноцитохімічні дослідження субклональної структури популяції тиреоцитів 

поопераційних метастазів папілярного тиреоїдного раку – РЙРМ і РЙЧМ, 

також первинних ПРЩЗ. Доведено, що РЙРМ відрізняються від РЙЧМ 

наявністю певних клітинних субпопуляцій і структур, відсутніх у первинних 

папілярних карциномах і більшості РЙЧМ, що можна використовувати в 

передоперацйному прогнозуванні радіойодрезистентності. Показано кореляцію 

наявності клітин особливої субпопуляції S з частотою метастазування ПРЩЗ, 

що свідчить про їх участь у процесах метастазування. Не було визначено 
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статистично значущої різниці в частоті виявлення мікроядер в епітелії 

матеріалу ТАПБ між групами РЙРМ та РЙЧМ. В той же час, в групі РЙРМ 

мікроядра виявляються статистично значуще частіше, ніж в загальній групі 

ПРЩЗ. При цьому не виявлено кореляції між вмістом мікроядер в епітелії 

пунктатів метастазів та активністю радіойоду, отриманого пацієнтами при 

лікуванні ПРЩЗ.  

 

Висновки до розділу 4  

 

Таким чином, вперше продемонстровано фенотипову гетерогенність 

популяції тиреоцитів радіойодрезистентних метаcтазів папілярного раку 

щитоподібної залози, що відрізняє їх від радіойодчутливих метастазів. 

Наявність певних клітинних субпопуляцій корелює з частотою появи 

реґіонарних метастазів тиреоїдного папілярного раку. Радіойодрезистентість 

метастазів папілярного раку щитоподібної залози корелює з наявністю 

цитологічних ознак кістозної дегенерації в метастазах, виявлених у 

поопераційний період, що може використовуватись як новий метод 

перередопераційного прогнозування радіойодрезистентності та ефективності 

радіойодтерапії. 

 

Результати досліджень даного розділу наведено в таких публікаціях:  

 

1.Божок ЮМ, Зелінська ГВ, Ніконенко АГ. Особлива субпопуляція 

тиреоцитів в пункційному матеріалі папілярних карцином щитоподібної залози. 

Ендокринологія. 2008;13(1):4-12. (Особистий внесок – відбір матеріалу для 

досліджень, написання підрозділу, участь у підготовці статті до друку). 
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2.Зелінська ГВ, Гулеватий СВ, Совенко ТК, Божок ЮМ, Марков ВВ. 

Радіойодрезистентні регіональні метастази папілярного раку щитоподібної 

залози: клініко-біологічні аспекти (огляд літератури і власні дані). 

Ендокринологія. 2009;14(1):134-146. (Особистий внесок – відбір та вивчення 

літератури за темою, проведення власних досліджень, написання статті).    

3.Зелінська ГВ. Цитологічні особливості популяції тиреоцитів 

радіойодрезистентних метастазів папілярних карцином щитоподібної залози в 

їх доопераційному прогнозуванні. Ендокринологія. 2017;22(3):195-200. 

4. Зелінська ГВ, винахідники; ДУ «Інститут ендокринології та обміну 

речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», патентовласник. Спосіб 

прогнозування радіойодрезистентності метастазів папілярного раку 

щитоподібної залози. Деклараційний патент № 112802 UA МПК А61В 10/02 

2016 груд. 26. 

5.Зелінська ГВ. Можливості цитологічної діагностиці в 

передопераційному прогнозуванні радіойодрезистентності клітин папілярного 

раку щитоподібної залози. Онкологія. 2018;20(4):1-5.  

6.Zelinskaya Anna. Сharacteristics of subclonal structure in thyrocyte 

population in radioiodine-refractory metastases of papillary thyroid cancer. Eureka: 

Life Science. 2019;3(21):3-9. doi:http://dx.doi.org/10.21303/2504-5695.2019.00920. 

8.Зелінська ГВ. Цитологічні особливості популяції тиреоцитів 

радіойодрезистентних метастазів папілярних карцином щитоподібної залози в 

їх доопераційному прогнозуванні. Ендокринологія. 2017;22(3):195-200.  

9.Зелінська ГВ. Цитологічні та імуноцитохімічні прогностичні чинники 

радіойодрезистентностих метастазів папілярного раку щитоподібної залози. 

Ендокринологія. 2019; 24(2):117-122. Doi:10.31793/1680-1466.2019.24-2.117. 



177 
 

  
 

РОЗДІЛ 5 

 

ЕКСПРЕСІЯ ТИРЕОЇДНОЇ ПЕРОКСИДАЗИ В ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОМУ 

ПРОГНОЗУВАННІ РАДІОЙОДРЕЗИСТЕНТНОСТІ ПАПІЛЯРНОГО 

РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 

 

Попри існування доказів причетності ТПО до здатності папілярних 

карцином ЩЗ акумулювати радіойод досі не отримано жодних корисних у 

практичному плані результатів. Нечисленні дослідження експресії ТПО в 

метастазах проводили лише на їх гістологічному матеріалі. Визначення 

експресії ТПО в пункційному матеріалі новоутворень ЩЗ використовували 

раніше лише для диференційної діагностики доброякісних та злоякісних 

тиреоїдних новоутворень [106], але виявлення експресії ТПО в пункційному 

матеріалі метастазів в залежності від їх здатності до накопичення радіойоду не 

проводили.  

Суперечливість літературних даних щодо кореляції експресії ТПО з 

йоднакопичувальною здатністю метастазів тиреоїдних карцином і відсутність 

результатів наукових досліджень експресії цього антигена у матеріалі ТАПБ 

метастазів ПРЩЗ в залежності від їх йод-накопичувальної здатності 

обумовлюють актуальність проведення такого дослідження. 

 

5.1 Імуноцитохімічне дослідження експресії ТПО в пункційному 

матеріалі первинних папілярних карцином ЩЗ та їх метастазів 

 

В даному фрагменті роботи було проведено імуноцитохімічне 

дослідження експресії тиреоїдної пероксидази з підрахунком відсотку ТПО-

позитивних тиреоцитів в матеріалі ТАПБ 36 первинних папілярних карцином 
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ЩЗ та 24 регіонарних метастазів, виявлених до проведення тиреоїдектомії та 

РЙТ .  

Крім того, був визначений кореляційний зв`язок між рівнем експресії 

ТПО в пунктатах ППР ЩЗ та частотою його метастазування в поопераційний 

період, тобто після проведення тиреоїдектомії та РЙТ.    

В результаті проведених досліджень було встановлено, що відсоток ТПО-

позитивних клітин в пунктатах досліджених первинних ПРЩЗ коливався від 

0,0 до 92,0%. В 44,4% пунктатів (16/36) експресію ТПО не виявляли. В 25,0% 

пунктатів (9/36) визначали високий вміст клітин з ТПО (від 35,0 до 92,0%). В 

решті 30,6% пунктатів, відсоток ТПО-позитивних тиреоцитів складав 5,0–

25,0% (рис.5.1). 

 

  

А  Б  

Рис. 5.1 Реакція епітелію пунктату папілярної тиреоїдної карциноми з 

антитілами до ТПО: А – інтенсивна реакція епітелію пунктату; Б – позитивна 

реакція частини епітеліоцитів пунктату ПРЩЗ; ×400  
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За результатами кореляційного аналізу між вмістом ТПО-позитивних 

клітин у пунктатах первинного ПРЩЗ та наявністю метастазів у пацієнтів у 

поопераційний період доведено наявність зворотного кореляційного зв’язку 

між цими показниками на рівні p < 0,05 за методом Спірмена (-0,344788) та за 

методом визначення гама-кореляції (-0,489362).  

Було показано, що за наявності високого вмісту ТПО-позитивних клітин у 

пунктатах первинного ПРЩЗ (50,0–92,0%) не виявлено метастазів у 

поопераційний період. Водночас появу РЙРМ ПРЩЗ реєстрували в 

поопераційний період лише у випадках, коли експресію ТПО не виявляли або 

вона мала місце щонайбільше в 25,0% тиреоцитів у пунктатах ППРЩЗ (табл. 

5.1).  

Таблиця 5.1 

Показники експресії тиреоїдної пероксидази (%) в пунктатах первинних 

тиреоїдних папілярних карцином (n = 36) в залежності від наявності 

метастазів в поопераційному періоді  

 

Показник Кількість ТПО-позитивних епітеліоцитів, % 

0–5  >5–25  >25–50  >50–92  

Пацієнти з РЙЧМ 25,0  13,9  2,8  0,0 

Пацієнти з РЙРМ 19,4  2,8  0,0 0,0 

Пацієнти без 

метастазування 
8,3  11,1  5,6  11,1  

 

Таким чином, визначення експресії ТПО у пункційному матеріалі ПРЩЗ, 

може бути використано для прогнозування тенденцій метастазування 

папілярних тиреоїдних карцином у поопераційний період (тобто після 
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проведення тиреоїдектомії та РЙТ) та, відповідно, допомогти визначити 

тактику моніторингу і лікування пацієнтів з ПРЩЗ. Відсутність експресії ТПО 

або її низький вміст (<25,0%) в пунктатах ПРЩЗ не виключає метастазування в 

поопераційний період та появу РЙРМ ПРЩЗ, що потребує ретельного нагляду 

за такими пацієнтами. В той же час, високий вміст ТПО-позитивних клітин в 

пунктатах ПРЩЗ (>50,0%) дозволяє передбачити сприятливу поведінку 

папілярних карцином ЩЗ без формування метастазів у поопераційний період. 

 Крім того, було проведено імуноцитохімічне виявлення експресії ТПО та 

співставлення вмісту ТПО-позитивних клітин в пунктатах 24 наступних пар: 

первинних ПРЩЗ та їх регіонарних метастазів, які були виявлені перед 

проведенням тиреоїдектомії та РЙТ.  

При цьому в 29,17% (7 з 24 випадків) експресія ТПО була відсутня в 

пунктатах як первинного ПРЩЗ, так і його метастазу. В 45,83% (11 з 24) 

випадків спостерігалось зменшення експресії ТПО в пунктаті метастазу в 

порівнянні з первинним ПРЩЗ. В останніх 25% (6 з 24) випадків вміст ТПО-

позитивних клітин в метастазах перевищував такий в пунктатах первинного 

ПРЩЗ (Рис.5.2).  

Як бачимо, при індивідуальному порівнянні первинних пухлин та їх 

метастазів, відсоток ТПО-позитивних клітин не збігається у більшості випадків. 

При цьому відсоток цих клітин в метастазі в більшості випадків виявився 

меншим, ніж в первинній пухлині. Але існують випадки, коли цей показник в 

метастазі перевищує такий в первинній пухлині. За критерієм Вілкоксона, який 

дозволяє проводити співставлення показників, виміряних у двох різних умовах 

на одній і тій самій вибірці, не було виявлено статистично значимої різниці між 

відсотком ТПО-позитивних клітин в первинних ПРЩЗ та їх метастазах 

(р=0,084018).  
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% ТПО-позитивних клітин 

  

 

Рис. 5.2 Розподіл вмісту (%) ТПО-позитивних тиреоцитів в пунктатах 

первинного ПРЩЗ (Series 1) та його метастазів, виявлених перед проведенням 

тиреоїдектомії та РЙТ (Series 2)  

 

 Важливо відмітити, що в усіх випадках відсутності ТПО-позитивних 

клітин в пунктатах як первинного ПРЩЗ, так і його метастазу, у пацієнтів 

спостерігалось метастазування в поопераційний період, в тому числі поява  

радіойодрезистентних метастазів. При відсутності цих клітин в пунктаті 

метастазу при наявності їх високого вмісту в пунктаті ПРЩЗ, метастазування в 

поопераційний період не спостерігалось. Тому, при прогнозуванні 

поопераційної поведінки ПРЩЗ, має сенс враховувати вміст ТПО-позитивних 

клітин саме в пунктатах ПРЩЗ або відсутність антигену як в пунктатах ПРЩЗ, 

так і його метастазу.   
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5.2 Імуноцитохімічне дослідження експресії ТПО в пункційному 

матеріалі поопераційних метастазів тиреоїдного раку залежно від їх 

йоднакопичувальної здатності 

 

Завданням наступного фрагменту роботи було проведення порівняльного 

імуноцитохімічного дослідження експресії ТПО в пункційному матеріалі 

поопераційних РЙРМ, РЧРМ і загальній групі ПРЩЗ.  

Вивчено експресію ТПО в пунктатах поопераційних метастазів ПРЩЗ: 94 

РЙРМ і 32 РЧРМ, а також 38 ПРЩЗ за допомогою непрямого 

імунопероксидазного методу з використанням моноклональних антитіл до 

ТПО. Показано, що в епітелії 75,5% (71/94) пунктатів РЙРМ папілярного 

тиреоїдного раку відсутня експресія ТПО. В 24,5% (29/94) пунктатів відсоток 

тиреоцитів, в яких було виявлено ТПО, складав від 0,5% до 20,0%. 

У пунктатах метастазів ПРЩЗ, які накопичували радіойод, виявлено 

зовсім іншу картину. На відміну від РЙРМ, серед 32 досліджених РЙЧМ не 

було жодного випадку без наявності ТПО. Експресія ТПО була вираженою в 

пунктатах усіх РЙЧМ і складала від 30,0% до 100,0% тиреоцитів. У 75,0% 

(24/32) РЙЧМ антитіла до ТПО реагували з дуже високою кількістю 

епітеліальних клітин – від 60,0% до 100,0%. У решті 25,0% (8/32) випадків 

частка позитивних клітин складала 30,0–50,0% (табл. 5.2).  

Таблиця 5.2 

Показники експресії тиреоїдної пероксидази (%) в пунктатах 

поопераційних метастазів папілярного раку щитоподібної залози  

 

Показник РЙРМ (n = 94) РЙЧМ (n = 32) 

Кількість ТПО+ клітин, % 0 0,5-20 30-50 60-100 

Кількість випадків, % 75,5 24,5 25,0 75,0 
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Забарвлення клітин, які прореагували з антитілами до ТПО, в усіх 

випадках було дуже інтенсивним та яскравим (рис. 5.3, 5.4).  

 

Рис. 5.3 Інтенсивна позитивна реакція епітелію пунктату РЙЧМ 

папілярної тиреоїдної карциноми з моноклональними антитілами до ТПО; ×400 

 

Рис. 5.4 демонструє імуноцитохімічну реакцію з МКАТ до ТПО в 

поодиноких клітинах фолікулярного епітелію пунктатів РЙРМ папілярної 

тиреоїдної карциноми. 

А  
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Рис. 5.4 Поодинокі клітини, що прореагували з моноклональними 

антитілами до ТПО в пунктаті РЙРМ папілярної тиреоїдної карциноми, ×400 

 

Реакцію з антитілами до ТПО виявлено в цитоплазмі та мембрані 

епітеліальних клітин пунктатів. Забарвлені клітини було розташовано в 

епітеліальних пластах або ізольовано. Часто в пунктатах РЙЧМ спостерігали 

епітеліальні пласти, всі клітини яких містили ТПО. Але інколи серед клітин 

пластів, які прореагували з антитілами до ТПО, траплялися незабарвлені 

клітини. В більшості випадків ці клітини були більшими за розміром, ніж 

забарвлені, мали чіткіші межі, частина з цих клітин містили цитокератин-17. З 

попередніх досліджень відомо, що цитокератин-17-позитивні клітини не 

реагують з антитілами до ТПО [244].  

Порівняння кількості клітин із ТПО в пунктатах РЙРМ і загальної групи 

ПРЩЗ, а також із відповідним показником у РЙЧМ проводили за 

непараметричним ранговим критерієм Манна-Уїтні, який дозволяє порівняти 

дві незалежні вибірки. Основна гіпотеза (Н0) критерію перевіряє твердження, 

що кількість тиреоцитів з експресією ТПО для загальної групи ПРЩЗ або 
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РЙЧМ значуще не перевищує таку для РЙРМ із альтернативною гіпотезою 

(Н1), що цей показник для загальної групи ПРЩЗ або РЙЧМ значуще 

перевищує такий для РЙРМ. За критерієм Манна-Уїтні відхилено основну 

гіпотезу, тобто визначено значущу різницю на рівні 0,05 між досліджуваними 

групами. Також виконано перевірку за критерієм Манна-Уїтні з рівнем 

значущості 0,001 і виявлено дуже високо достовірну різницю між групами. 

Результати статистичного дослідження наведені на рис. 5.5, 5.6. На 

діаграмі відображено медіану як міру середньої тенденції, квартильний розмах 

(діапазон, куди потрапляють 50,0% значень навколо медіани) та розмах 

варіації, як міру неоднорідності по кожній із досліджених груп (відсоток клітин 

з експресією ТПО для груп РЙРМ – ПРЩЗ і РЙРМ – РЙЧМ). Слід відмітити, 

що на показник медіани не впливають екстремальні значення, на відміну від 

середнього арифметичного.  

 

% ТПО+-клітин 

 

                                 ТПО_РЙРМ                        ТПО_ПРЩЗ 

Рис. 5.5 Діаграма розмаху за показником вмісту (%) ТПО-позитивних 
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клітин для групи РЙРМ (ТПО_РЙРМ) і загальної групи папілярних раків ЩЗ 

(ТПО_ПРЩЗ)  

 

Статистичний аналіз продемонстрував, що медіана питомої ваги клітин, 

які містять ТПО, для групи РЙРМ склала 0, а для групи РЙЧМ – 72,5%. Як 

середній показник відсотку ТПО-позитивних клітин, перевищення якого 

однозначно вказує на радіойодчутливість досліджуваного метастазу, будемо 

використовувати медіану 72,5% із варіацією від 53,5% (нижня квартиль) до 

82,0% (верхня квартиль). Верхня межа може бути не визначеною, оскільки 

наближення показника до 100,0% гарантує радіойодчутливість метастазу.  

Водночас відсутність клітин із ТПО однозначно свідчить про 

радіойодрезистентність метастазу [270, 271].  

 

% ТПО+-клітин 

 

                             ТПО_РЙРМ                         ТПО_РЙЧМ 

Рис. 5.6 Діаграма розмаху за показником вмісту (%) ТПО-позитивних 

клітин для груп РЙРМ (ТПО_РЙРМ) і РЙЧМ (ТПО_РЙЧМ)  
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Показники описової статистики для груп РЙРМ і РЙЧМ наведено в табл. 

5.3.  

Квартильний розмах показника відсотка тиреоцитів із ТПО для групи 

РЙРМ склав 0, що свідчить про високу однорідність досліджуваних даних, а 

для групи РЙЧМ – 28,5, що свідчить про певну неоднорідність даних. Загальні 

розмахи варіації показників «відсоток ТПО+-клітин для групи РЙРМ» і 

«відсоток ТПО+-клітин для групи РЙЧМ» не перетиналися.  

З побудованої діаграми також бачимо, що максимальне значення відсотка 

клітин, які містять ТПО, складало 20,0% для групи РЙРМ, що нижче від 

мінімального значення аналогічного показника для групи РЙЧМ (30,0%).  

 

Таблиця 5.3 

Статистичні характеристики показника відсотка клітин з тиреоїдною 

пероксидазою в пунктатах радіойодрезистентних та радіойчутливих 

метастазів папілярного раку щитоподібної залози  

 

Група Ме min Max 
Нижня 

квартиль 

Верхня 

квартиль 

Квартильний 

розмах 

РЙЧМ 72,5 30 100 53,5 82,0 28,5 

РЙРМ 0 0 20 0 0 0 

 

Отже, доведено високо достовірну різницю між РЙРМ і РЙЧМ за 

відносним вмістом клітин, що реагують з моноклональними антитілами до 

ТПО. За непараметричним критерієм Манна-Уїтні підтверджено альтернативну 

гіпотезу про наявну високо значущу різницю між показниками двох груп 

(p = 0,0) [244, 272, 273].  

Раніше відзначали, що якщо група РЙРМ ПРЩЗ була однорідною за 

досліджуваним показником (відсотком ТПО-позитивних клітин), то група 
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РЙЧМ за цим показником була вкрай неоднорідною. Кількість ТПО-

позитивних клітин у цій групі варіювала від 30,0 до 100,0%. Аналіз 

ефективності проведеної РЙТ продемонстрував, що попри те, що всі метастази 

даної групи накопичували радіойод, ефективність РЙТ у пацієнтів із різним 

відсотком ТПО-позитивних клітин була різною. Так, у 75,0% випадків у 

пацієнтів цієї групи РЙТ була успішною, та нові метастази не з’являлись.  

У таких пацієнтів відсоток ТПО-позитивних клітин у пунктатах 

поопераційних метастазів перевищував 60,0%. Водночас у 8 з 32 пацієнтів цієї 

групи (25,0%), хоча спочатку метастази накопичували радіойод, але з часом 

вони втрачали цю здатність, тобто розвивалась вторинна 

радіойодрезистентність метастазів. Останні було видалено хірургічним шляхом. 

Виявлено, що відносна кількість ТПО-позитивних клітин у пунктатах цих 

метастазів складала від 30,0% до 50,0%. Крім того, у деяких з цих пацієнтів 

РЙРМ з’являлись повторно через деякий проміжок часу після ліквідації перших 

метастазів. Це свідчить, що проміжні значення питомої ваги ТПО-позитивних 

тиреоцитів (від 30,0 до 50,0%), хоча й передбачають помірне накопичення 

радіойоду, але воно може бути недостатнім для успішної РЙТ [269].  

Результати даного фрагменту дослідження дозволили вперше створити та 

запатентувати новий метод передопераційного прогнозування 

радіойодрезистентності та визначення ефективності РЙТ ПРЩЗ на підставі 

імуноцитохімічного визначення експресії ТПО в пунктатах метастазів, 

виявлених у поопераційний період (Деклараційний патент на корисну модель 

№86375 UA МПК G01N33/574). Відсутність експресії ТПО в епітелії пунктатів 

метастазів свідчить про нездатність їх клітин до зв’язування радіойоду, 

безперспективність лікування радіойодом цього метастазу та доцільність його 

хірургічного видалення. Якщо понад 53,5% епітеліальних клітин пунктату 

метастазу містять ТПО, передбачають здатність метастазу до накопичення 



189 
 

  
 

радіойоду, високу ефективність РЙТ і доцільність подальшого лікування за 

допомогою радіойоду [242, 243].  

Якщо вміст ТПО-позитивних клітин у пунктаті метастазу складає від 30% 

до 50 %, можливим є помірне накопичення РЙ, але ефективність РЙТ може 

бути низькою. 

Отже, розроблено простий і швидкий метод прогнозування 

радіойодрезистентності поопераційних метастазів ПРЩЗ, застосування якого 

може позбавити пацієнтів із РЙРМ зайвих курсів РЙТ, а пацієнтам із РЙЧМ 

рекомендувати проведення РЙТ замість операції. З огляду на можливість 

серйозних побічних ефектів від використання радіойоду (розвиток вторинних 

онкологічних захворювань, лейкоцитопенії та тромбоцитопенії, сіалоаденітів, 

набряку тканин, фіброзу легень тощо) та вартість його застосування зрозуміло, 

наскільки важливим є уникнення зайвих курсів РЙТ.  

Наводимо декілька прикладів використання розробленого методу 

передопераційного прогнозування радіойодрезистентності ПРЩЗ у практичній 

діяльності клініки ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. 

Комісаренка НАМН України».  

 

Пацієнт Г., 1979 року народження. За результатами цитологічного 

дослідження пунктатів збільшеної правої частки ЩЗ в 1996 р. було 

діагностовано ПРЩЗ. Проведено імуноцитохімічне дослідження пунктатів з 

антитілами до цитокератину-17 і виявлено, що 95,0% епітеліальних клітин 

містили цей антиген. Проведено імуноцитохімічне дослідження пунктату за 

допомогою моноклональних антитіл до ТПО. Не було виявлено експресії 

ферменту. Ці дані дозволили спрогнозувати високу ймовірність виникнення 

РЙРМ у пацієнта та рекомендувати ретельне спостереження.  
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Після тиреоїдектомії пацієнт пройшов обстеження та лікування у 

відділенні радіойодтерапії ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. 

В.П. Комісаренка НАМН України». За результатами діагностичного сканування 

в 1997 р. було виявлено слабке накопичення радіойоду в лімфатичному вузлі 

шиї з лівого боку. Пацієнт отримав лікувальну дозу радіойоду 100 мСі.  

За результатами діагностичного сканування в 2003 р. накопичення 

радіойоду виявлено не було.  

Ультрасонографічне дослідження показало наявність лімфатичного вузла 

в підщелепній зоні ліворуч розміром 23 мм. За результатами ТАПБ 

лімфатичного вузла під контролем сонографії та цитологічного дослідження 

було вставлено діагноз – метастаз ПРЩЗ. Було проведено цитологічне та 

імуноцитохімічне дослідження пунктату метастазу з використанням антитіл до 

ТПО. Останньої в клітинах пунктату виявлено не було, що свідчило про 

відсутність накопичення клітинами метастазу радіойоду (його 

радіойодрезистентність) і неефективність подальшої РЙТ. Крім того, в 

матеріалі пунктату виявлено високий вміст клітин субпопуляції S та ознаку 

кістозної дегенерації. Було прийнято рішення про хірургічне видалення 

метастазу.  

Пацієнтку К., 1975 року народження, було прооперовано з приводу 

ПРЩЗ. За результатами контрольного ультрасонографічного обстеження 

виявлено та пропунктовано підозрілий на метастатичний претрахеальний 

лімфатичний вузол діаметром 9 мм. Дані імуноцитохімічного дослідження 

пунктату з антитілами до ТПО свідчили про присутність ферменту в 87,0% 

епітеліальних клітин, наявність лімфоїдної інфільтрації та однорідну популяцію 

тиреоїдного епітелію, що дозволило передбачити здатність клітин метастазу до 

накопичення радіойоду.  
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Пацієнтка отримала лікувальну дозу радіойоду, і дійсно відбулося 

накопичення радіойоду метастатичними клітинами. Через деякий час після 

отримання лікувальної дози радіойоду метастаз не був виявлений за 

результатами сонографічного та сцинтиграфічного обстежень. Впродовж 

наступних років спостереження в пацієнтки не було виявлено метастатичних 

осередків. Отже, можна зробити висновок про успіх проведеної даній пацієнтці 

РЙТ.  

Пацієнтку К., 1993 року народження, було прооперовано в 2013 р. з 

приводу ПРЩЗ, після чого проведено РЙТ. За даними сонографічного 

обстеження того ж року виявлено лімфатичний вузол, підозрілий на 

метастатичний. За результатами ТАПБ і цитологічного дослідження пунктату 

вставлено діагноз метастазу ПРЩЗ і проведено імуноцитохімічну реакцію з 

антитілами до ТПО, виявлено високий рівень експресії ферменту (95,0%) і 

прогнозовано високу ефективність РЙТ.  

Дійсно, проведена РЙТ була успішною – впродовж 7 років не було 

виявлено метастазів ПРЩЗ. За даними діагностичної РЙТ не було виявлено 

осередків накопичення радіойоду. Але в 2017 р. за результатами контрольної 

сонографії було виявлено підозрілий лімфатичний вузол, а за даними ТАПБ і 

цитологічного дослідження діагностовано метастаз ПРЩЗ. Цитологічна 

картина пунктату метастазу відрізнялася від такої попереднього метастазу, а за 

результатами імуноцитохімічної реакції з антитілами до ТПО останньої 

виявлено не було. Спрогнозували радіойодрезистентність метастазу та 

неефективність, а отже недоцільність, подальшої РЙТ. Метастаз було видалено 

хірургічним шляхом. До кінця 2019 р. нових метастазів у цієї пацієнтки 

виявлено не було.  

Пацієнтка Г., 1979 року народження, в 2005 р. цитологічно була 

встановлена папілярна карцинома ЩЗ, відсоток ТПО-позитивних клітин в 
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пунктаті складав 20,0%. Через рік після проведення тиреодектомії та РЙТ був 

виявлений метастаз папілярного тиреоїдного раку, в пунктаті якого відсоток 

ТПО-позитивних клітин також складав 20,0%. При проведенні 

сцинтиграфічного дослідження з радіойодом не було виявлено накопичення 

радіойоду. Метастаз був видалений хірургічно.    

Пацієнту Б., 1968 року народження, в 2015 р. був встановлений діагноз 

ПРЩЗ. В матеріалі пунктату ПРЩЗ при проведенні імуноцитохімічного 

дослідження не було виявлено експресії ТПО. Ці дані дозволили спрогнозувати 

високу ймовірність виникнення РЙРМ у пацієнта та рекомендувати ретельне 

спостереження.  

Дійсно, після виконання тиреоїдектомії та РЙТ, при проведенні 

ультразвукового та цитологічного досліджень, був виявлений метастаз 

папілярного раку ЩЗ, в пунктаті якого не було виявлено ТПО. Цитологічно 

була визначена фенотипова гетерогенність популяції епітелію метастазу, з 

наявністю клітин субпопуляції S. Відсутність ТПО разом з фенотиповою 

гетерогенністю епітелію пунктату дозволили передбачити 

радіойодрезистентність метастазу, який був видалений хірургічно.     

Пацієнтка Ч., 1978 року народження, в 2013 р. був встановлений діагноз 

папілярного раку ЩЗ. В пунктаті первинного ПРЩЗ виявлено 80,0% ТПО-

позитивних тиреоцитів, тобто прогноз для даної пацієнтки був сприятливим. 

Дійсно, після проведення тиреоїдектомії та РЙТ, протягом 7 років 

спостереження, у даної пацієнтки не було виявлено сцинтиграфічних та 

ультразвукових ознак метастазування. 

У пацієнтки Х., 1977 року народження, після тиреоїдектомії та РЙТ було 

виявлено метастатичний лімфатичний вузол із помірним накопиченням 

радіойоду. Його пропунктували та встановили цитологічний діагноз – метастаз 

ПРЩЗ. Відсоток клітин із ТПО складав 30,0%. Із часом накопичення радіойоду 
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зникло, ультразвукове дослідження засвідчувало наявність метастатичного 

лімфатичного вузла, який був видалений хірургічно. Гістологічно підтверджено 

метастаз ПРЩЗ. Імовірно, невелика кількість ТПО-позитивних клітин 

забезпечувала незначне накопичення радіойоду метастазом, припинення 

накопичення ізотопу з часом було обумовлене загибеллю цих клітин під 

впливом радіойоду. Подальша прогресія метастазу відбувалася за рахунок 

клітин, які не містили ТПО та не були здатними фіксувати радіойод.  

Пацієнт Б., 1982 року народження, в 2012 р. діагностована папілярна 

карцинома ЩЗ. В матеріалі ТАПБ вузла лівої долі ЩЗ розміром 40 мм виявлено 

цитологічні ознаки ПРЩЗ. Проведена імуноцитохімічна реакція з антитілами 

до ТПО, виявлено 5,0% ТПО-позитивних клітин. Після проведення 

тиреоїдектомії та РЙТ, в 2014 р. був виявлений метастатичний лімфатичний 

вузол. В матеріалі ТАПБ було визначено 45,0% ТПО-позитивних клітин, що не 

виключало накопичення радіойоду, але не виключало і розвитку вторинної 

радіойодрезистентності метастазу. Дійсно при сцинтиграфічному дослідженні, 

було виявлено накопичення радіойоду в нижньояремному лімфатичному вузлі 

шиї справа. Але з часом метастаз не зник та був видалений хірургічно.     

Пацієнтка В., 1963 року народження. В 2012 р. поставлений 

цитологічний діагноз ПРЩЗ. В матеріалі ТАПБ не знайдено ТПО-позитивних 

клітин, що не дозволяло виключити метастазування в поопераційний період. На 

протязі року після проведення тиреоїдектомії та РЙТ сонографічно виявлений 

метастаз ПРЩЗ. В матеріалі ТАПБ знов не відмічено експресії ТПО, 

передбачена радіойодрезистентність метастазу. Виявлений метастатичний 

лімфатичний вузол видалений хірургічно.   

Пацієнтка К., 1958 року народження. За результатами цитологічного 

дослідження пунктатів новоутворення ЩЗ було діагностовано ПРЩЗ. 

Проведено імуноцитохімічне дослідження пунктатів з антитілами до 
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цитокератину-17 і виявлено, що 7,0% епітеліальних клітин містили цей антиген. 

Проведене імуноцитохімічне дослідження пунктату за допомогою 

моноклональних антитіл до ТПО не виявило експресії ферменту. Ці дані 

дозволили спрогнозувати високу ймовірність виникнення РЙРМ та 

рекомендувати ретельне спостереження.  

Після тиреоїдектомії пацієнтка пройшла обстеження та лікування у 

відділенні радіойодтерапії ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. 

В.П. Комісаренка НАМН України». За результатами діагностичного сканування 

в 2013 р. не було знайдено накопичення радіойоду. Але при ультразвуковому 

дослідженні був виявлений лімфатичний вузол середньояремної області справа 

розміром 10 мм. Цитологічно був встановлений діагноз – метастаз ПРЩЗ. 

Виявлена фенотипова гетерогенність тиреоїдного епітелію з наявністю клітин 

субпопуляції S та особливих комплексів вакуолізованих клітин та псамомних 

тілець. Імуноцитохімічно не було виявлено експресії ТПО, експресія Тг 

присутня в 50,0% тиреоцитів, експресія цитокератину-17 – в 2,0% клітин. 

Прогнозовано радіойодрезистентність метастазу, який був видалений 

хірургічно.   

Через 4 роки ультрасонографічне дослідження показало наявність 

лімфатичних вузлів в верхньояремній зоні ліворуч розміром 26 та 17 мм. За 

результатами ТАПБ лімфатичного вузла під контролем сонографії та 

цитологічного дослідження було вставлено діагноз – метастаз ПРЩЗ. Було 

проведено імуноцитохімічне дослідження пунктату метастазу з використанням 

антитіл до ТПО, останньої в клітинах пунктату виявлено не було, що свідчило 

про відсутність накопичення клітинами метастазу радіойоду (його 

радіойодрезистентність) і неефективність подальшої РЙТ. Експресія Тг 

спостерігалась в 30,0% епітеліоцитів. Було прийнято рішення про хірургічне 

видалення метастазу.  
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Пацієнт З., 1972 року народження. За результатами цитологічного 

дослідження пунктатів новоутворення ЩЗ та лімфатичного вузла, в 2016 р. 

було діагностовано ПРЩЗ з метастазом в лімфовузол. Після проведення 

тиреоїдектомії та РЙТ, в 2018 р. був виявлений метастатичний лімфатичний 

вузол. Під час хірургічного видалення лімфатичного вузла, були зроблені 

відбитки його тканини. В цьому матеріалі були виявлені цитологічні ознаки 

фенотипової гетерогенності епітелію, велика кількість клітин субпопуляції S, 

визначено лише 4,0% ТПО-позитивних клітин, що дозволило прогнозування 

радіойодрезистентності метастазу. В 2020 році при проведенні комп’ютерної 

томографії були виявлені метастази в легені та ділянку грудини. При цьому, 

при проведенні сцинтиграфії з радіойодом не було виявлено накопичення 

радіофармпрепарату. Проведено ТАПБ новоутворення, розташованого по 

передній поверхні грудини розміром біля 8 см. В пунктатах були виявлені 

цитологічні ознаки диффузно-склерозуючого варіанту папілярного раку 

щитоподібної залози, ознаки фенотипової гетерогенності епітелію (комплекси 

вакуолізованих клітин та псамомних тілець, S-клітини). Імуноцитохімічно не 

було виявлено тиреоїдної пероксидази, була виявлена дуже слабка реакція з 

атитілами до тиреоглобуліну лише в 28 % епітеліоцитів, виявлено 4% 

цитокератин-17-позитивних клітин. Наявність цих цитологічних та 

імуноцитохімічних ознак свідчило про радіойодрезистентність рецидиву та 

неефективність подальшої РЙТ.   

Наведені результати демонструють високу ефективність розробленого 

методу передопераційного прогнозування радіойодрезистентності метастазів 

ПРЩЗ. Метод ґрунтується на імуноцитохімічному визначенні в пунктатах 

поопераційних метастазів папілярного тиреоїдного раку відсотку ТПО-

позитивних клітин, є простим у виконанні, оперативним і не таким вартісним, 

як деякі молекулярні методи дослідження, дозволяє досить точно передбачати 
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радіойодрезистентність метастазів ПРЩЗ та прогнозувати ефективність РЙТ.  

Його виконання не вимагає жодних додаткових інвазійних втручань, 

оскільки імуноцитохімічне виявлення ТПО здійснюється на тих самих 

пунктатах, які використовувалися для діагностичного цитологічного 

дослідження.  

Як було продемонстровано вище, наявність ознаки кістозної дегенерації в 

пунктатах метастазів, виявлених у поопераційний період, є передопераційним 

прогностичним чинником радіойодрезистентності [241]. З огляду на це 

доцільно визначити, чи є експресія ТПО та наявність кістозної дегенерації 

незалежними чинниками прогнозу радіойодрезистентності.  

Кореляційний аналіз наявності цитологічної ознаки кістозної дегенерації 

та експресії ТПО в пунктатах РЙРМ ПРЩЗ не виявив такого взаємозв’язку 

(коєфіцієнт рангової кореляції Спірмена -0,061967). Тобто, наявність кістозної 

дегенерації та експресія ТПО в метастазах, виявлених у поопераційний період, 

виступають як незалежні цитологічні прогностичні чинники 

радіойодрезистентності ПРЩЗ.  

Використання двох незалежних цитологічних прогностичних чинників 

може, з одного боку, значно підвищити точність прогнозування 

радіойодрезистентності, а з іншого – дозволяє визначити її в тих випадках, коли 

один із чинників не проявляється в досліджуваних метастазах [241].  

Отже, в результаті проведених імуноцитохімічних досліджень експресії 

ТПО в пункційному матеріалі РЙРМ і РЙЧМ ПРЩЗ та статистичного аналізу 

отриманих даних показано високо значущу різницю між її показниками, на 

підставі чого розроблено та успішно впроваджено в практичну клінічну 

діяльність спосіб передопераційного прогнозування радіойодрезистентності та 

ефективності РЙТ ПРЩЗ.  
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5.3 Дослідження експресії ТПО в пункційному матеріалі 

радіойодрезистентних і радіойодчутливих метастазів за допомогою 

цитохімічного методу 

 

Імуноцитохімічний метод визначення ТПО дозволяє виявляти антигенні 

детермінанти, а не активність ферменту, тому важливо мати уявлення про 

активність ТПО, що визначається за допомогою розробленого нами 

цитохімічного методу [270].  

Проведено порівняльне дослідження експресії ТПО в пунктатах 

поопераційних чутливих та резистентних до радіойоду метастазів ПРЩЗ за 

допомогою методів цитохімічного та імуноцитохімічного дослідження. У 

результаті виконаних досліджень за допомогою обох методів в РЙРМ не 

виявлено експресії ТПО, тоді як у пунктатах РЙЧМ експресію ТПО виявляли в 

усіх випадках. За результатами імуноцитохімічного дослідження експресію 

ТПО відзначали у 30,0–100,0% епітеліоцитів [243]. За даними цитохімічного 

дослідження експресію цього ферменту також спостерігали у більшості клітин. 

Проте більш точні підрахунки частки ТПО-позитивних клітин були невдалими 

через неможливість дозабарвлення ядер клітин гематоксиліном і точної оцінки 

їх вмісту.  

Результати вивчення експресії ТПО в пунктатах поопераційних 

метастазів ПРЩЗ, отримані з використанням цитохімічного та 

імуноцитохімічного методів, виявились порівнянними та свідчать, що метод 

цитохімічного дослідження не виявляє додаткової активності ферменту 

порівняно з імуноцитохімічним. Обидва методи можуть бути придатними для 

передопераційного прогнозування радіойодрезистентності ПРЩЗ (рис. 5.7). 

Цитохімічний метод визначення активності ТПО в пунктатах для 

передопераційної диференційної діагностики має, в певних випадках, перевагу 
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перед імуноцитохімічним. Він дозволяє швидко виявити активність ферменту, 

але для визначення радіойодчутливості поопераційних метастазів необхідно 

мати достатню кількість клітин в пункційному матеріалі для проведення 

цитологічного та цитохімічного досліджень. Забарвлені препарати можуть бути 

використаними одночасно для проведення цитологічного дослідження та 

імуноцитохімічного виявлення ТПО. Водночас слід зазначити, що цитохімічна 

реакція виявлення експресії ТПО проводиться на нефіксованих і незабарвлених 

цитологічних препаратах. Тому в кожному випадку слід вирішувати, який із 

методів – імуноцитохімічний або цитохімічний – доцільніше використовувати 

[270].  Рисунок 5.7 демонструє яскраву цитохімічну (А) та імуноцитохімічну (Б) 

реакції при визначення експресії тиреоїдної пероксидази в матеріалі РЙЧМ  

ПРЩЗ та відсутність активності ТПО в пунктаті РЙРМ ПРЩЗ (B).  

 

  

А Б 
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Рис. 5.7 Цитохімічне (А) та імуноцитохімічне (Б) визначення експресії 

ТПО в пунктатах РЙЧМ і цитохімічне (В) визначення експресії ТПО в 

пунктатах РЙРМ ПРЩЗ, ×400 

 

Висновки до розділу 5 

 

Отже, у даному фрагменті роботи вперше проведено імуноцитохімічне 

дослідження експресії ТПО в матеріалі ТАПБ первинного ПРЩЗ та метастазів 

ПРЩЗ, які розвинулись у поопераційний період в залежності від їх йод-

накопичувальної здатності.  

1. Доведено кореляцію між вмістом тиреоцитів з експресією тиреоїдної 

пероксидази в пунктатах первинного папілярного тиреоїдного раку та 

наявністю метастазів у поопераційний період. Радіойодрезистентні метастази 

з’являються лише у випадках, коли вміст клітин з експресією тиреоїдної 

пероксидази не перевищує 25,0% епітеліоцитів пунктату, що може бути 

використано для прогнозування поведінки папілярного раку в поопераційний 

період.   
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2. При індивідуальному порівнянні первинних папілярних раків 

щитоподібної залози та їх метастазів, виявлених до проведення тиреоїдектомії, 

відсоток клітин з тиреоїдною пероксидазою не збігається у більшості випадків. 

При прогнозуванні поопераційного метастазування папілярного раку, має сенс 

враховувати вміст клітин з тиреоїдною пероксидазою в пунктатах первинної 

пухлини або відсутність антигену як в пунктатах первинного папілярного раку, 

так і його метастазу. 

3. Експресія тиреоїдної пероксидази є вірогідно меншою в пункційному 

матеріалі радіойодрезистентних метастазів порівняно з відповідним показником 

у радіойочутливих метастазах папілярного раку щитоподібної залози. На 

підставі цього факту розроблено новий метод передопераційного 

прогнозування радіойодрезистентності метастазів тиреоїдних папілярних 

карцином. Ефективність радіойодтерапії корелює з експресією тиреоїдної 

пероксидази в пунктатах метастазів папілярного раку щитоподібної залози.  

4. Цитохімічні та імуноцитохімічні методи визначення експресії 

тиреоїдної пероксидази в пунктатах поопераційних радіойодрезистентних і 

радіойодчутливих метастазів демонструють зпівставні результати, що 

обґрунтовує можливість використання обох методів у передопераційному 

прогнозуванні радіойодрезистентності папілярних карцином щитоподібної 

залози.  

 

Результати досліджень даного розділу наведено в таких публікаціях:  

 

1. Зелінська ГВ, винахідники; ДУ «Інститут ендокринології та обміну 

речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», патентовласник. Спосіб 

прогнозування ефективності лікування радіойодтерапією післяопераційних 

метастазів папілярного раку щитоподібної залози. Деклараційний патент 

№86375 UA МПК G01N33/574. 2013 груд. 25.  



201 
 

  
 

2. Зелінська ГВ. Цитологічні особливості популяції тиреоцитів 

радіойодрезистентних метастазів папілярних карцином щитоподібної залози в 

їх доопераційному прогнозуванні. Ендокринологія. 2017;22(3):195-200.  

3. Зелінська ГВ, Божок ЮМ, Коваленко АЄ, Солодяннікова ОІ, Кваченюк 

АМ. Застосування методів передопераційного прогнозування 

радіойодрезистентності папілярних карцином щитоподібної залози для 

визначення ефективності радіойодтерапії та тактики лікування. Інформаційний 

лист. №36-2018. Київ; 2018. 4с. (Особистий внесок – аналіз літератури, 

проведення досліджень, статистична обробка результатів, написання листа). 

4.Зелінська ГВ. Можливості цитологічної діагностики в 

передопераційному прогнозуванні радіойодрезистентності клітин папілярного 

раку щитоподібної залози. Онкологія. 2018;20(4):1-5. 

5. Зелінська ГВ. Цитохімічне та імуноцитохімічне дослідження експресії 

тиреоїдної пероксидази в передопераційній діагностиці папілярного раку 

щитоподібної залози та його радіойодрезистентних метастазів. Онкологія. 2019; 

21(3): 1-6. DOI:10.32471/oncology.2663-7928.t-21-3-2019-g.7925 

6. Зелінська ГВ. Цитокератин № 17 і тиреоїдна пероксидаза в якості 

імуноцитохімічних маркерів доопераційного прогнозування 

радіойодрезистентності та ефективності радіойодтерапії папілярного раку 

щитоподібної залози. Онкологія. 2019;21(1):31-5.  

7. Зелінська ГВ. Цитологічні методи в передопераційному прогнозуванні 

радіойодрезистентних метастазів папілярного раку щитоподібної залози. 

Ендокринологія. Тези до науково-практичної конференції «Приоритетні 

проблеми ендокринної хірургії». 2018, Додаток 1, 23(1). 

8. Зелінська ГВ. Цитоморфологічні та імуноцитохімічні особливості 

радіойодрезистентних метастазів папілярного раку щитоподібної залози. 



202 
 

  
 

Ендокринологія. Матеріали ІІ конгресу асоціації ендокринологів України. Київ; 

2012;17(1), c.36.  

9.Зелінська Г.В. Фенотипічні особливості тиреоцитів 

радіойодрезистентних метастазів папілярних карцином щитоподібної залози в 

їх доопераційному прогнозуванні. Ендокринологія. Матеріали конференції. 

Київ; 2018;22(3):195-200.  

 

 



203 
 

  
 

РОЗДІЛ 6 

 

ЕКСПРЕСІЯ ТИРЕОГЛОБУЛІНУ В ПУНКТАТАХ ПООПЕРАЦІЙНИХ 

МЕТАСТАЗІВ ПАПІЛЯРНОГО ТИРЕОЇДНОГО РАКУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ 

ЙОДНАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ 

 

Як відомо, Тг є тканиноспецифічним глікопротеїном, який синтезується 

клітинами фолікулярного епітелію ЩЗ і диференційованими клітинами 

тиреоїдних карцином. Цей глікопротеїн є субстратом для зв’язування активного 

йоду та утворення тиреоїдних гормонів, а його наявність у тиреоцитах 

вважається проявом високого ступеня диференціювання тиреоцитів, відображає 

їх здатність до синтезу гормонів. Існують суперечливі дані щодо кореляції 

експресії Тг в клітинах ПРЩЗ і його метастазів та явищем 

радіойодрезистентності, дослідження проводились лише на гістологічному 

матеріалі папілярних карцином ЩЗ та їх метастазів.  

У даному фрагменті роботи досліджено експресію Тг у пунктатах 59 

РЙРМ і 22 РЙЧМ ПРЩЗ, виявлених у поопераційний період, за допомогою 

непрямого імунопероксидазного методу з використанням моноклональних 

антитіл до Тг.  

Виявлено інтенсивну експресію Тг в 78,0–100,0% епітеліоцитів усіх 

РЙЧМ ПРЩЗ (рис. 6.1).  

У групі РЙРМ відносна кількість тиреоцитів, які містили Тг, варіювала 

від 0 до 100,0%. У 23,7% (14/59) випадків у цій групі виявлено лише поодинокі 

клітини з експресією Тг, або експресії цього антигена не було зовсім.  

У 20,3% (12/59) випадків відносна кількість Тг-позитивних тиреоцитів 

складала, як і в групі РЙЧМ, 78,0–100,0%. У решті 56,0% (26/59) випадків вміст  
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Тг-позитивних клітин складав від 4,0% до 75,0% популяції епітеліоцитів 

пунктату (рис. 6.2). 

 

 

Рис. 6.1 Інтенсивна імуноцитохімічна реакція епітелію з 

моноклональними антитілами до Тг в пунктаті РЙЧМ, ×400  

А Б 

 

Рис. 6.2 Імуноцитохіічна реакція з антитілами до Тг в пунктаті РЙРМ: А - 

поодинокі Тг-позитивні клітини в пунктаті; Б - мозаїчна експресія Тг в 

пунктаті, ×400  
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Результати імуноцитохімічних досліджень експресії Тг в пунктатах 

РЙРМ та РЙЧМ ПРЩЗ представлені в таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1 

Показники експресії тиреоглобуліну (%) в пунктатах поопераційних 

метастазів папілярного раку щитоподібної залози  

 

Показник РЙРМ (n = 59) РЙЧМ (n = 22) 

Кількість Тг+-клітин, 

% 
0–4 >4–78 >78–100 >78–100 

Кількість випадків, % 23,7 56,0 20,3 100,0 

 

Для порівняння відносної кількості Тг-позитивних клітин у пунктатах 

РЙРМ і РЙЧМ застосовано непараметричний ранговий критерій Манна-Уїтні, 

який дозволяє співставити дві незалежні вибірки. За результатами порівняння 

відхилено основну гіпотезу, тобто визначено значущу різницю між 

досліджуваними групами.  

Для рівня значущості 0,05 отримано вірогідність р = 0,000002, для рівня 

значущості 0,001 – р=0,000002, що доводить наявність дуже високого рівня 

значущості різниці в відносній кількості Тг-позитивних клітин між РЙРМ і 

РЙЧМ.  

Діаграма розмаху дозволяє наочно продемонструвати отримані 

результати проведеного статистичного аналізу (рис. 6.3). 

Медіана відсотку клітин із Тг для групи РЙРМ склала 50,0%, а для групи 

РЙЧМ – 90,5% (табл. 6.2) 
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% Тг+-клітин 

 

                                   Тг_РЙРМ                                Тг_РЙЧМ     

 

Рис. 6.3. Діаграма розмаху за показником вмісту (%) Тг-позитивних 

клітин для груп РЙРМ (Тг_РЙРМ) і РЙЧМ (Тг_РЙЧМ) ПРЩЗ  

 

Попри доведену дуже високого рівню статистичної значущості різницю у 

відносній кількості Тг-позитивних клітин між групами РЙРМ і РЙЧМ, діаграма 

демонструє, що загальний розмах варіації показників відсотку Тг-позитивних 

клітин для цих груп перетинався. Причому максимальні показники Тг-

позитивних клітин (100,0%) для обох груп збігався, в 20,3% РЙРМ ПРЩЗ вміст 

імунопозитивних клітин у пунктатах не відрізнявся від такого для РЙЧМ і 

складав від 78% до 100% (див. Табл.6.1). Значення нижньої квартилі для групи 

РЙЧМ та верхньої квартилі для групи РЙРМ збігалися. Але мінімальний вміст 

Тг-позитивних клітин у групі РЙРМ дорівнював нулю, а в групі РЙЧМ такого 

результату не отримано в жодному випадку.  
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Тому прогнозування радіойодрезистентності є можливим у випадках 

виявлення вмісту Тг-позитивних клітин <85% (значення нижньої квартилі для 

групи РЙЧМ). [269, 271, 272].  

 

Таблиця 6.2 

Статистичні характеристики показника відсотка клітин 

радіойодрезистентних і радіойодчутливих метастазів папілярного раку 

щитоподібної залози, які містять Тг  

 

Група Ме Min max 
Нижня 

квартиль 

Верхня 

квартиль 

Квартильний 

розмах 

РЙЧМ 90,0 78,0 100,0 85,0 100,0 15,0 

РЙРМ 50,0 0,0 100,0 7,5 85,0 77,5 

  

Отже, між двома групами метастазів з різною чутливістю до радіойоду, 

які були виявлені у поопераційний період, доведено наявність дуже високого 

рівню статистичної значущості різниці за показником відносного вмісту клітин, 

що реагують з моноклональними антитілами до Тг. За непараметричним 

критерієм Манна-Уїтні підтверджено альтернативну гіпотезу про наявність 

високого рівня статистичної значущості (на рівні 0,001) відмінностей між 

показниками двох груп (p = 0,000002). Але аналіз діаграми розмаху 

продемонстрував неможливість передопераційного прогнозування 

радіойодрезистентності поопераційних метастазів у випадках визначення 

високого відсотку Тг-позитивних клітин (понад 85,0%). Водночас таке 

прогнозування є можливим у випадках виявлення відсотку таких клітин нижче 

за 85,0% (значення нижньої квартилі для групи РЙЧМ).  
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В усіх випадках із відсутністю Тг в пунктатах досліджених метастазів 

ТПО також не виявлялась. Не було випадків присутності ТПО в пунктатах 

метастазів за відсутності в них експресії Тг. В усіх випадках ТПО виявляли в 

меншому відсотку клітин, ніж тиреоглобулін.  

Слід відзначити виражену неоднорідність групи РЙРМ за відсотком Тг-

позитивних клітин порівняно з групою РЙЧМ і різну інтенсивність 

імуноцитохімічної реакції з антитілами до Тг у клітинах у межах групи РЙРМ – 

від інтенсивної до слабкої. В групі РЙЧМ реакція цитоплазми тиреоцитів була 

вираженою та однорідною. Отже, слід враховувати не лише кількість Тг+-

клітин, а й інтенсивність проведеної реакції 

За результатами відповідного кореляційного аналізу визначено наявність 

несуттєвого прямого лінійного зв’язку на рівні значущості р = 0,05 між 

експресією Тг та ТПО в пунктатах РЙРМ ПРЩЗ (коефіцієнт кореляції складав 

0,4186). Діаграма розсіювання демонструє, що за відсутності ТРО-позитивних 

клітин у пунктатах метастазів кореляція не простежувалась. Водночас для 

показників ТРО-позитивних клітин понад 0% виявлено тенденцію до прямого 

кореляційного зв’язку між показниками експресії ТПО та тиреоглобуліну (рис. 

6.4).  

Отже, визначення обох антигенів в пунктатах поопераційних метастазів 

збільшує точність прогнозування їх радіойодрезистентності. За умови 

виявлення відносної кількості клітин із ТПО в межах від 30,0 до 50,0% 

необхідно враховувати вміст Тг-позитивних епітеліоцитів в пунктатах для 

підвищення точності прогнозування радіойодрезистентності ПРЩЗ. Якщо він 

не перевищує 85,0%, більшою є ймовірність неефективності РЙТ. За низького 

відсотку обох антигенів високою є ймовірність радіойодрезистентності 

метастазів та неефективності РЙТ [271, 272]. 
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Рис. 6.4 Діаграма розсіювання показників відсотку клітин, що містять 

ТПО (вісь Х) або Тг (вісь У) , у пунктатах РЙРМ ПРЩЗ  

  

Дослідження рецидивуючих папілярних карцином із повторним 

метастазуванням продемонструвало зниження експресії Тг і ТПО у метастазах 

2-го порядку (тобто тих, що з’являються через деякий час після ліквідації 

поопераційних метастазів 1-го порядку, які виникли після тиреоїдектомії та 

РЙТ) порівняно з відповідними показниками для метастазів 1-го порядку ПРЩЗ 

(розділ 8). Але якщо ТПО не виявлялася в більшій частині метастазів 2-го 

порядку, то Тг проявляв «мозаїчну» експресію – відносний вміст Тг-позитивних 

тиреоцитів складав від 0,0 до 65,0% загальної популяції клітин.  

Хоча показано, що Тг не може бути точним цитологічним прогностичним 

чинником радіойодрезистентності папілярних тиреоїдних карцином у випадках 

його високого вмісту в пунктатах метастазів, його експресія відображає 

тенденцію до високого ступеня диференціювання ПРЩЗ та його метастазів.  
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Сумісне визначення Тг та ТПО дозволяє точніше прогнозувати 

радіойодрезистентність поопераційних метастазів ПРЩЗ [271, 272].  

Важливим є виявлення випадків цілковитої відсутності або присутності 

лише поодиноких Тг-позитивних клітин, що мало місце в 13,0% пунктатів 

РЙРМ (22/59). У декількох із таких випадків попри наявність реґіонарних 

метастазів ПРЩЗ не спостерігали підвищення рівня сироваткового Тг, який 

вважається надійним маркером розвитку рецидивів папілярної карциноми у 

поопераційний період. Це явище стає цілком зрозумілим, якщо прийняти до 

уваги припущення, що рівень тиреоглобуліну в сироватці крові залежить від 

кількості пухлинних клітин, які синтезують Тг, режиму секреції Тг та ступеня 

диференціювання пухлинних клітин. Тобто, за відсутності в епітелії метастазу 

Тг цілком очікуваним є його нульовий рівень у сироватці крові. Це спонукає до 

ретельнішого спостереження пацієнтів із високою ймовірністю розвитку 

радіойодрезистентності, визначеною за допомогою прогностичних 

цитологічних чинників (висока експресія цитокератину-17, наявність особливих 

клітинних субпопуляцій S, відсутність експресії ТПО у первинних папілярних 

карциномах, відсутність експресії ТПО та Тг в метастазах, виявлених у 

поопераційний період), навіть у випадках отримання негативних результатів 

сканування з радіойодом і за наявності нульового показника сироваткового Тг. 

Отже, комплексне дослідження цитологічного та імуноцитохімічного профілю 

РЙРМ ПРЩЗ дозволяє розробити персоніфікований підхід до прогнозування, 

моніторингу та терапії пацієнтів із папілярною тиреоїдною карциномою [242, 

272]. 

Результати даного фрагменту роботи дозволили виявити достовірну 

різницю в експресії тиреоглобуліну в пунктатах РЙРМ і РЙЧМ ПРЩЗ. Сумісне 

визначення вмісту Тг та ТПО в пунктатах поопераційних метастазів ПРЩЗ 

збільшує точність прогнозування їх радіойодрезистентності, особливо у 
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випадках виявлення сумнівного відсотку клітин із ТПО. За відсутності 

імуноцитохімічної реакції з антитілами до Тг в клітинах метастазів папілярного 

раку щитоподібної залози, виявлених у поопераційний період, не можна 

виключити нульовий рівень Тг в сироватці крові навіть за наявності метастазів. 

Тому необхідним є ретельний комплексний персоніфікований підхід до таких 

пацієнтів.  

Висновки до розділу 6 

Таким чином, експресію тиреоглобуліну значно зменшено в 

радіойодрезистентних метастазах папілярного раку щитоподібної залози 

порівняно з радіойодчутливими. Імуноцитохімічне визначення експресії 

тиреоглобуліну в метастазах є ефективним у передопераційному моніторингу 

радіойодрезистентності лише у випадках, коли вміст тиреоглобулін-позитивних 

клітин у пунктатах не перевищує 85,0%.  

 

Результати досліджень даного розділу наведено в таких публікаціях:  

1. Зелінська ГВ. Cумісне використання визначення експресії тиреоїдної 

пероксидази та тиреоглобуліну в передопераційному прогнозуванні 

радіойодрезистентності та ефективності радіойодтерапії. Ендокринологія. 

2019;3(1):245-253. DOI:10.31793/1680-1466.2019.24-3.245.  

2. Тронько МД, Зелінська ГВ, Кваченюк АМ, Божок ЮМ, Кулініченко 

ГМ. Алгоритм передопераційного прогнозування радіойодрезистентності 

папілярного раку щитоподібної залози з використанням матеріалу 

тонкоголкових аспіраційних пункцій них біопсій. Проблеми ендокринної 

патології. 2019;4(70):96-103. http://doi.org/10.21856/j-PEP.2019.4.13. (Особистий 

внесок – аналіз літератури, проведення досліджень, статистична обробка 

результатів, написання статті).   
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РОЗДІЛ 7 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПРЕСІЇ ЦИТОКЕРАТИНУ-17 ТА 

ПРОЛІФЕРАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ ТИРЕОЦИТІВ У 

РАДІОЙОДРЕЗИСТЕНТНИХ  

І РАДІОЙОДЧУТЛИВИХ МЕТАСТАЗАХ, ВИЯВЛЕНИХ  

У ПООПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 

 

7.1 Експресія цитокератину-17 в пунктатах поопераційних метастазів 

папілярного тиреоїдного раку 

 

У наших попередніх дослідженнях, проведених на матеріалі пунктатів 

первинних папілярних карцином ЩЗ, продемонстровано, що цитокератин-17 

може бути маркером передопераційного прогнозування радіойодрезистентності 

ПРЩЗ – у випадках виявлення понад 5,0% антиген-позитивних клітин у 

пунктатах первинних карцином із 75% імовірністю прогнозують появу РЙРМ 

[243]. Цитокератин-17-позитивні клітини не містять ТПО та слабко 

експресують Тг, які мають відношення до процесу акумуляції радіойоду 

тиреоцитами. Тому актуальним є питання, чи зберігається кореляційний зв`язок 

між експресією цитокератину-17 і радіойодрезистентністю в пунктатах 

метастазів, виявлених у поопераційний період. Для з’ясування цього питання 

проведено порівняльний аналіз відносної кількості епітеліоцитів з експресією 

цитокератину-17 у пунктатах 25 РЙРМ і 13 РЙЧМ ПРЩЗ.  

Проведені імуноцитохімічні дослідження експресії цитокератину-17 в 

пунктатах поопераційних метастазів ПРЩЗ продемонстрували, що в групі 

РЙРМ відсоток антиген-позитивних клітин складав від 0,0 до 37,0%, а в групі 

РЙЧМ експресію цитокератину-17 виявляли від 0,0 до 11,0% від загальної 
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популяції фолікулярного тиреоїдного епітелію. Показники експресії 

цитокератину-17 в досліджених групах представлені в таблиці 7.1.  

 

Таблиця 7.1 

Показники експресії цитокератину-17 (%) в пунктатах поопераційних 

метастазів папілярного раку щитоподібної залози  

 

Показник 
РЙРМ  
(n = 25) 

РЙЧМ  
(n = 13) 

Кількість цитокератин-

17+-клітин, % 
0 >0–10 >10–37 0 5–11 

Кількість випадків, % 44 20 36 69,2  30,8 

 

Порівняльний аналіз незалежних вибірок за відносною частотою клітин, 

які містять цитокератин-17, у групах резистентних і чутливих до 

радіоактивного йоду метастазів проведено за непараметричним критерієм 

Манна-Уїтні. За результатами статистичного аналізу не відхилено основну 

гіпотезу, тобто не визначено значущої різниці між досліджуваними групами 

(р = 0,397468) (рис. 7.1). 

Відсутність достовірної різниці між поопераційними РЙРМ і РЙЧМ за 

відносним вмістом цитокератин-17-позитивних клітин у пунктатах свідчить, що 

цей антиген не може бути використаний в якості маркера для 

передопераційного прогнозування радіойодрезистентності метастазів ПРЩЗ, 

які можуть виникнути в поопераційний період.  
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% ЦК-17+-клітин 

 

ЦК-17_РЙРМ                        ЦК-17_РЙЧМ 

 

Рис. 7.1 Діаграма розмаху за показником вмісту (%) цитокератин-17-

позитивних клітин в групах резистентних (ЦК-17_РЙРМ) і чутливих (ЦК-

17_РЙЧМ) до радіойоду метастазів ПРЩЗ  

 

Спробуємо з’ясувати, чому цитокератин-17, який є маркером 

передопераційного прогнозування радіойодрезистентності ПРЩЗ у випадках 

його виявлення в матеріалі первинних пухлин, не може бути використаним для 

прогнозуванні радіойод-накопичувальної здатності поопераційних метастазів.  

Слід зауважити, що за використання цитокератину-17 як 

передопераційного цитологічного чинника радіойодрезистентності на підставі 

визначення його експресії в пунктатах первинних ПРЩЗ відбувається 

довгострокове прогнозування розвитку РЙРМ, одним з очікуваних джерел яких 

можуть бути цитокератин-17-позитивні клітини. Водночас цитокератин-17-
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позитивні клітини в складі популяції епітелію поопераційних метастазів не 

обумовлюють статус конкретних метастазів відносно РЙ у зв’язку з невеликою 

кількістю таких клітин. 

Водночас у групі РЙРМ у 4 випадках відносна кількість цитокератин-17-

позитивних клітин складала 22,0–37,0% (рис. 7.2). 

  

  

 

Рис. 7.2 Імуноцитохімічна реакція з моноклональними антитілами до 

цитокератину-17 у пунктаті РЙРМ ПРЩЗ; ×200  

 

Доречно зауважити, що саме в цих випадках папілярна карцинома ЩЗ 

поводила себе досить агресивно, рецидиви розвивалися дуже швидко, та 

кількість метастазів була найбільшою. Нездатність до накопичення радіойоду 

цими метастазами можна пояснити відсутністю необхідних для здійснення 

такого процесу молекул (ТПО, тиреоглобулін) як у цитокератин-17-позитивних 

клітинах, так і в інших тиреоцитах РЙРМ. Що ж стосується подальшого 

прогнозування радіойодрезистентності, то необхідно ретельне спостереження 



216 
 

  
 

пацієнтів, в пунктатах метастазів яких кількість цитокератин-17-позитивних 

клітин перевищує 5,0% (рис. 7.3). 

 

 

 

Рис.7.3 Високий вміст епітеліоцитів, які реагують з моноклональними 

антитілами до цитокератину-17 у пунктаті РЙРМ ПРЩЗ; ×200  

 

7.2 Проліферативна активність тиреоцитів поопераційних метастазів 

ПРЩЗ залежно від їх йоднакопичувальної здатності  

 

У даному фрагменті дослідження вивчали проліферативну активність 

клітин РЙРМ ПРЩЗ. Як відомо, пухлина тим активніше відповідає на 

радіаційну терапію, що більшою є проліферативна здатність її клітин. 

Відповідно до основного радіобіологічного закону (Бергоньє-Трибондо), 

тканини, які складаються з низькодиференційованих клітин, що активно 
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проліферують, належать до радіочутливих, а тканини, які містять 

диференційовані клітини, що слабко проліферують або зовсім не проліферують, 

можуть бути радіорезистентними [273]. За даними літератури, маркери 

проліферації клітин асоційовані з біологічними ознаками та клінічною 

поведінкою пухлин. Тому важливо з’ясувати, чи пов'язана 

радіойодрезистентність метастазів ПРЩЗ зі зниженням або підвищенням 

проліферативної активності клітин.   

Відомим маркером проліферативної активності клітин є антиген Кі-67 – 

ядерний негістоновий протеїн, який експресується в усіх фазах клітинного 

циклу, за виключенням G0 фази [274]. Було показано, що експресія цього 

антигена асоційована з віком, розміром пухлини, наявністю екстратиреоїдної 

інвазії, метастазуванням та агресивним гістологічним типом папілярної 

карциноми ЩЗ. Епідеміологічні та клінічні дослідження показали, що висока 

експресія антигена Кі-67 корелює з високим ризиком рецидивів, віддалених 

метастазів та поганим прогнозом відносно виживання пацієнтів з папілярними 

раком ЩЗ Пацієнти з високим індексом Кі-67 мають значно менший термін 

життя, ніж пацієнти з низьким індексом Кі-67 [275-277]. За даними літератури, 

антиген Кі-67 є незалежним прогностичним маркером агресії папілярних 

карцином та показника виживаності хворих. Вважають, що, якщо відсоток 

тиреоцитів, які містять цей антиген, перевищує 4,0%, прогнозується 

несприятлива поведінка пухлин, їх агресія та зниження терміну виживаності. 

Деякі дослідження свідчать про значну асоційованість індексу Кі-67-

позитивних клітин в первинних тиреоїдних карциномах та розвитком стійкої 

метастатичної хвороби. Продемонстровано, що індекс Кі-67-позитивних клітин 

може бути прогностичним чинником залежного від хвороби виживання хворих 

[278]. Все це свідчить про існування зв'язку між визначеною за допомогою 
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антитіл до антигена Кі-67 проліферативною активністю пухлин та їх агресією і 

схильністю до метастазування.  

Але в доступних джерелах наукової літератури немає відомостей про те, 

чи пов’язано явище радіойодрезистентності ПРЩЗ із проліферативною 

активністю його клітин. Тому завданням даного фрагменту роботи було 

проведення порівняльного дослідження експресії маркера проліферативної 

активності клітин – антигену Кі-67 у матеріалі пунктатів РЙРМ, РЙЧМ і 

загальній групі метастазів ПРЩЗ.   

Було відпрацьовано методику імуноцитохімічного визначення маркеру 

проліферативної активності клітин – антигена Кі-67 у матеріалі тонкоголкових 

аспіраційних пункційних біопсій метастазів. Результати імуноцитохімічного 

виявлення антигена за допомогою специфічних моноклональних антитіл на 

цитологічних препаратах, фіксованих метанолом, виявилися незадовільними. 

Задовільну якість імуноцитохімічної реакції з антитілами до антигена Кі-67 

було отримано у випадку використання методики відновлення антигенних 

детермінант у препаратах пунктатів, попередньо забарвлених за Романовським 

[232]. Антиген виявлявся у вигляді гранулярного та дифузного забарвлення 

ядер тиреоцитів.  

Виявлено відсутність або незначну кількість (0,5%) епітеліоцитів, які 

містили антиген Кі-67, у пунктатах вузлового зоба. У пунктатах карцином ЩЗ 

вміст клітин з антигеном Кі-67 складав від 1,0 до 35,0%. У наших 

спостереженнях найвищий відносний вміст таких клітин виявлено  в матеріалі 

пунктатів медулярного раку (7,0–10,0%), дифузносклерозуючого варіанту 

ПРЩЗ (7,0%–12,0%) і папілярної карциноми ЩЗ на тлі аутоімунного 

тиреоїдиту (6,0–35,0%). Цікаво, що серед 8 досліджених медулярних карцином 

у 4 відносний вміст Кі-67-позитивних клітин був високим – 7,0 і 10,0%, в інших 

4 випадках імунопозитивних клітин не було виявлено зовсім.  
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У пунктатах метастазів, резистентних до впливу радіойоду, як і в 

загальній групі метастазів ПРЩЗ, вміст клітин, що експресують антиген Кі-67, 

складав від 0,0% до 17,0% (рис. 7.4).  

В матеріалі пунктатів чутливих до дії радіойоду метастазів ПРЩЗ вміст 

таких клітин складав 0,0–6,0%. Тобто виявлено певну тенденцію до збільшення 

проліферативної активності клітин РЙРМ порівняно з такою клітин РЙЧМ.  

Показники експресії Кі-67 – позитивних клітин в пунктатах загальної 

групи папілярних тиреоїдних карцином та їх поопераційних метастазів  

представлені в таблиці 7.2. 

 

Таблиця 7.2 

Показники експресії антигену Кі-67-позитивних тиреоцитів (%) в 

пунктатах поопераційних метастазів папілярного раку щитоподібної 

залози  

 

Показник 
РЙРМ 

(n = 27) 

РЙЧМ  

(n = 11) 

Загальна група 

метастазів ПРЩЗ 

(n = 29) 

Кількість Кі-67+ 

клітин, % 
0-6 >6-17 0-6 0-6 >6-35 

Кількість випадків, % 33,3 66,7 100,0 82,7 17,3 

 

 

Рисунки демонструють чітку гранулярну реакцію з МКАТ до Кі-67 в 

ядрах тиреоцитів епітелію пунктатів РЙРМ ПРЩЗ (Рис.7.4). 
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Рис. 7.4 Імуноцитохімічне виявлення антигену Кі-67 у клітинах пунктату 

РЙРМ ПРЩЗ; ядра клітин забарвлено гематоксиліном, ×400 

 

Для статистичного порівняльного аналізу вмісту епітеліоцитів, які містять 

антиген Кі-67, між групою РЙРМ і загальною групою метастазів ПРЩЗ, і між 

групами РЙРМ і РЙЧМ застосували непараметричний ранговий критерій 
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Манна-Уїтні. За його результатами не відхилено основну гіпотезу, тобто не 

визначено значущої різниці між дослідженими групами. Для рівня значущості 

0,05 значення довірчої імовірності р = 0,579963 отримано для різниці у вмісті 

Кі-67-позитивних клітин між РЙРМ і загальною групою метастазів ПРЩЗ (рис. 

7.5); значення довірчої імовірності р = 0,974719 отримано для різниці за 

показником вмісту проліферуючих клітин між групами резистентних та 

чутливих до радіойоду метастазів (рис. 7.6) [279].  

 

% Кі-67+-клітин 

 

                              Ki-67_РЙРМ                          Кі-67_ПРЩЗ 

 

Рис. 7.5 Діаграма розмаху частоти Кі-67-позитивних клітин по групі 

РЙРМ (Ki-67_РЙРМ) і загальній групі метастазів ПРЩЗ (Кі-67_ПРЩЗ)   



222 
 

  
 

% Кі-67+-клітин 

 

                              Ki-67_РЙРМ                             Ki-67_РЙЧМ 

 

Рис. 7.6  Діаграма розмаху частоти Кі-67-позитивних клітин по групах 

РЙРМ (Кі-67)_РЙРМ) і РЙЧМ (Кі-67_РЙЧМ) метастазів ПРЩЗ 

  

Необхідно відмітити тенденцію до підвищення вмісту проліферуючих 

тиреоцитів у пунктатах метастазів рецидивуючих ПРЩЗ із повторним 

метастазуванням. Якщо в пунктатах метастазів, які з’явились вперше через 

деякий час після тиреодектомії та РЙТ, Кі-67-позитивні тиреоцити були 

відсутні в більшості випадків, то в метастазах, які з’явились повторно, їх 

відносний вміст у низці випадків досягав 9,0–17,0%. Це свідчить про 

підвищення проліферативної активності клітин повторних метастазів ПРЩЗ 

порівняно з відповідним показником первинних метастазів.  

За результатами детального аналізу цитологічних характеристик РЙРМ із 

різним вмістом в їх пунктатах Кі-67-позитивних клітин виявлено високу 

експресію проліферуючих тиреоцитів як у випадках, коли цитологічна картина 
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метастазу була представлена різними типами тиреоцитів із вираженою атипією 

клітин, так і у випадках, коли пунктат було представлено однорідною 

популяцією тиреоцитів без ознак атипії та поліморфізму. Тобто, не виявлено 

чіткої кореляції між характером цитологічної картини метастазу та 

проліферативною активністю його клітин.  

 

Висновки до розділу 8 

 

1. Проліферативна активність клітин у радіойодрезистентних і 

радіойодчутливих метастазах і загальній групі тиреоїдних папілярних карцином 

не різниться (р = 0,974719). 

2. У метастазах папілярних тиреоїдних карцином, виявлених у 

поопераційний період, відсутня кореляція між експресією цитокератину-17 і 

радіойорезистентністю на відміну від первинних папілярних карцином та їх 

метастазів, виявлених перед операцією. Натомість слід зауважити, що 

найвищий вміст цитокератин-17-позитивних тиреоцитів визначали в пунктатах 

РЙРМ пухлин, які мали найбільш агресивну поведінку.  
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2. Зелінська ГВ. Цитокератин 17 і тиреоїдна пероксидаза в якості 
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РОЗДІЛ 8  

 

ФЕНОТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОРАЗОВО МЕТАСТАЗУЮЧИХ 

ТА ВТОРИННО РАДІОЙОДРЕФРАКТЕРНИХ МЕТАСТАЗІВ 

ПАПІЛЯРНИХ ТИРЕОЇДНИХ КАРЦИНОМ 

 

8.1 Імуноцитохімічний та цитологічний профіль багаторазово 

метастазуючих папілярних карцином щитоподібної залози 

 

З огляду на сприятливий прогноз ПРЩЗ і відсутність рецидивування в 

більшості випадків після тиреоїдектомії та РЙТ, привертають увагу випадки 

багаторазового метастазування з появою РЙРМ. Дані щодо частоти 

рецидивування ПРЩЗ є досить суперечливими. Так, за даними деяких авторів 

вона складає не більше 5,0%, за даними інших – досягає 10,0–29,0% протягом 

10 років спостереження. Таку вражаючу різницю між кількісними показниками 

частоти метастазування, які представлені різними дослідниками, пояснюють 

демографічними особливостями, різними гістологічними типами врахованих 

пухлин, різними хірургічними підходами та іншими причинами [280–284]. 

Існують літературні дані щодо більшої частоти рецидивування таких 

гістологічних варіантів папілярних карцином ЩЗ, як висококлітинний, 

стовбчастоклітинний, онкоцитарний, в порівнянні з іншими [284]. 

Виділяють три основні типи рецидивів ПРЩЗ: віддалені метастази, 

локальні рецидиви поза межами лімфатичних вузлів і метастази в лімфатичних 

вузлах. Даний фрагмент дослідження проведено на реґіонарних метастазах у 

лімфатичних вузлах шиї. 

Наші спостереження свідчать, що метастазування з утворенням 

реґіонарних метастазів може бути багаторазовим, із трансформацією врешті 
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решт у РЙРМ, які втрачають здатність до накопичення радіойоду, що 

унеможливлює успішність РЙТ. Оскільки багаторазове метастазування ПРЩЗ є 

незвичайним явищем, актуальним є дослідження клініко-біологічних 

особливостей таких метастазів, а також фенотипових особливостей популяції їх 

тиреоцитів із метою виявлення цитологічних змін, які відбуваються в процесі 

онкогенезу ПРЩЗ. Тим більше, що в науковій літературі таких даних не 

знайдено. 

Завданням даного фрагменту роботи було комплексне цитологічне та 

імуноцитохімічне дослідження популяцій тиреоцитів пунктатів реґіонарних 

метастазів ПРЩЗ із багаторазовим метастазуванням і порівняльний аналіз 

фенотипових характеристик первинних і повторних поопераційних метастазів 

кожного пацієнта, які з часом виникли після тиреоїдектомії та РЙТ. 

Дослідження проведено на матеріалі ТАПБ 26 метастазів ПРЩЗ, виявлених у 

поопераційний період, отриманих від 12 хворих на ПРЩЗ із багаторазовим 

метастазуванням. 

У хворих із гістологічним діагнозом ПРЩЗ у період після тиреїодектомії 

та РЙТ з’явилися реґіонарні метастази. Перший метастаз (М1) виявлявся через 

1–2 роки після проведення тиреоїдектомії. Виявилось, що первинні метастази 

(М1), які з’явилися через 1–2 роки після тиреоїдектомії та РЙТ, були в 50,0% 

випадків радіойодчутливими, а повторні  метастази (М2), які виникали 

повторно через 1-11 років після ліквідації перших, були 

радіойодрезистентними.  

Цитологічні характеристики пунктатів М1 і М2 у пацієнтів із 

рецидивуючими ПРЩЗ різнились. У пунктатах усіх М1 і в 10 з 12 М2 була 

присутньою більш-менш однорідна популяція одноманітних тиреоцитів 

невеликого розміру (12–20 мкм), із помірним ядерно-цитоплазматичним 
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співвідношенням, інколи з ознаками проліферації та деякого поліморфізму та 

без ознак вираженої атипії – ці клітини визначали як тиреоцити 1-го типу. У 

пунктатах 10 з 12 (83,3%)  М2 і в 3-х випадках М1 (25,0%) були присутні 

тиреоцити 2-го типу, які складалися зі збільшених у розмірах (24–48 мкм) 

поліморфних базофільних клітин зі зменшеним ядерно-цитоплазматичним 

співвідношенням.  

Розташування тиреоцитів у пластах було нерегулярним, серед них 

траплялися світлі клітини, з вираженим світлозаломленням добре збереженої 

поверхні. Інколи можна було спостерігати клітини з базофільною «макулою», 

розташованою в цитоплазмі біля ядра(рис.8.1, 8.2). 

 

 

 

Рис. 8.1 Пунктат РЙЧМ М1 ПРЩЗ: однорідна популяція тиреоцитів 1-го 

типу; забарвлення за Романовським, ×400  
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Рис. 8.2 Пунктат РЙРМ М2 ПРЩЗ: тиреоцити 2-го типу, світлі клітини; 

забарвлення за Романовським, ×400 

 

Порівняння цитологічних характеристик матеріалу пунктатів М1 і М2 

засвідчило зміну однорідно-клітинної цитологічної картини, характерної для 

РЙЧМ, на поліморфно-клітинну з наявністю різних типів тиреоцитів і 

нерегулярних клітинних пластів на тлі кістозної дегенерації, що є характерним 

для РЙРМ (рис. 8.3, 8.4). 

За наявністю тиреоцитів 1-го типу не виявлено значущої різниці між М1 і 

М2. Водночас за критерієм знаків знайдено вірогідну різницю між М1 і М2 за 

наявністю тиреоцитів 2-го типу на рівні значущості р<0,05 (р=0,015861). 

Дійсно, якщо в пунктатах М1 тиреоцити 2-го типу виявляли лише в 3 випадках, 

то в пунктатах М2, навпаки, тиреоцити 2-го типу виявлено в 10 з 12 випадків.  
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Рис. 8.3 Однорідна популяція тиреоцитів у пунктаті метастазу М1 

папілярної карциноми ЩЗ; забарвлення за Романовським, ×400 

 

 

Рис. 8.4 Тиреоцити із макулою в пунктаті метастазу М2 папілярної 

карциноми ЩЗ; забарвлення за Романовським, ×400 

Слід відзначити різку зміну цитологічної картини матеріалу пунктатів 

метастазів у 2 випадках, коли на відміну від однорідної цитологічної картини 

пунктату М1, цитологічну картину пунктату М2 було представлено різко 
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атиповими тиреоцитами, які навіть нагадували клітини 

низькодиференційованої карциноми 

Імуноцитохімічне порівняльне дослідження експресії в пунктатах 

метастазів антигенів, причетних до акумуляції радіойоду тиреоцитами (ТПО та 

тиреоглобуліну) показало, що імуноцитохімічні характеристики 

радіойодчутливих М1 були подібними – більшість їх тиреоцитів містили ТПО 

та тиреоглобулін, експресія яких зникала або різко знижувалась у пунктатах 

радіойодрефрактерних М2.  

У випадках, коли М1 і М2 були радіойодрезистентними, експресія ТПО 

була відсутня в обох метастазах або не перевищувала 20,0% у М1, причому в 

М2 дорівнювала нулю (рис. 8.5, 8.6).  

 

 

 

Рис.8.5 Імуноцитохімічна реакція з антитілами до ТПО в тиреоцитах 

пунктату метастазу М1 папілярного раку ЩЗ; × 400 
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Рис. 8.6 Негативна імуноцитохімічна реакція з антитілами до ТПО в 

тиреоцитах пунктату метастазу М2 ПРЩЗ; × 400  

 

Якщо в групі М1 експресію ТПО не виявлено в 33,3% випадків, то в групі 

М2 вона була відсутньою в 66,7% випадків. Не було випадків М2, коли 

відносний вміст ТПО-позитивних тиреоцитів перевищував 50,0%. Водночас у 

групі М1 кількість таких випадків складала 8,3%.  

Експресія Тг також різнилася в пунктатах М1 і М2 (рис. 8.7, 8.8). Якщо в 

групі М1 у 50,0% випадків відносна кількість Тг-позитивних клітин 

перевищувала 50,0%, то в групі М2 частота таких випадків становила лише 

25,0%.  
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Отже, виявлено тенденцію до зниження експресії Тг та ТПО в М2 

порівняно з відповідними показниками в М1. Імуноцитохімічна реакція з 

МКАТ до Тг в тиреоцитах пунктатів М1 і М2 продемонстрована на рисунках 

8.7, 8.8. 

 

 

Рис. 8.7 Імуноцитохімічна реакція з антитілами до Тг в тиреоцитах 

пунктату метастазу М1 ПРЩЗ; × 400 

 

 

Рис. 8.8 Імуноцитохімічна реакція з антитілами до Тг в тиреоцитах 

пунктату метастазу М2 ПРЩЗ; × 400 
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Для статистичного порівняння відносної кількості ТПО- та Тг-позитивних 

клітин між групами М1 і М2 використано критерій Вілкоксона для залежних 

вибірок, що дає змогу виявити статистичні відмінності в двох групах за певний 

період часу. Виявлено значущі відмінності між експресією ТПО в групах М1 і 

М2 на рівні значущості р<0,05 (р = 0,011719) (рис. 8.9).  

 

%ТПО+-клітин 

 

                                                ТПО_М1        ТПО_М2 

Рис. 8.9 Діаграма розмаху за показником – відсоток тиреоцитів, які 

експресують ТПО, в групі первинних метастазів М1 (ТПО_М1) та повторних 

метастазів М2 (ТПО_М2) папілярних тиреоїдних карцином 
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Порівняння груп М1 і М2 за показником відносного вмісту Тг-

позитивних клітин також виявило вірогідні відмінності між групами 

(р = 0,003346) (рис. 8.10).  

 

%Тг+-клітин 

 

                                                   Тг_М1           Тг_М2 

 

Рис. 8.10 Діаграма розмаху за показником – відсоток тиреоцитів, які 

експресують Тг, в групі первинних метастазів М1 (Тг_М1) та повторних 

метастазів М2 (Тг_М2) папілярних тиреоїдних карцином 

 

Оскільки ТПО та Тг є необхідними для захоплення радіойоду 

тиреоцитами, їх експресія може відображати успіх лікування метастазу 

радіойодом.  
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 Результати досліджень наведено в таблиці 8.1.  

 

Таблиця 8.1 

Цитологічні та імуноцитохімічні характеристики реґіонарних метастазів 

папілярних карцином щитоподібної залози з повторним метастазуванням 

після тиреоїдектомії та радіойодтерапії, n (%) 

 

Показник М1 (n = 12) М2 (n = 12) 

РЙРМ 6 (50,0) 12 (100,0) 

РЙЧМ 6 (50,0) 0 (0,0) 

Тиреоцити 1-го типу 12 (100,0) 10(8,3) 

Тиреоцити 2-го типу 3 (25,0) 10 (83,3)# 

Оксифілія 0 (0,0) 3 (25,0) 

ТПО 0% 4 (33,3) 8 (66,7)*  

ТПО>50% 1 (8,3) 0 (0,0) 

Тиреоглобулін<50% 4 (33,3) 8 (66,7)** 

Тиреоглобулін>50% 6 (50,0) 3 (25,0)** 

 

Примітки.  

1) * – вірогідна різниця за критерієм Вілкоксона (р=0,011719);  

2) ** – вірогідна різниця за критерієм Вілкоксона (р=0,003346);  

3) # – вірогідна різниця за критерієм знаків (р=0,015861).  

 

Слід відзначити виявлену тенденцію до збільшення проліферативної 

активності клітин від М1 до М2. Якщо в групі М1 відносна кількість Кі-67-
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позитивних клітин становила 0–5,0%, то в групі М2 вона сягала 11,0%. За 

даними літератури, високий вміст Кі-67-позитивних тиреоцитів у 

гістологічному матеріалі ПРЩЗ (>4%) є незалежним чинником прогнозу агресії 

пухлин та їх схильності до рецидивування [278].  

Отже, за результатами дослідження фенотипових характеристик 

популяції тиреоцитів метастазів ПРЩЗ із повторним метастазуванням виявлено 

зміни цитологічних та імуноцитохімічних характеристик тиреоцитів у 

пунктатах повторних М2 порівняно з такими первинних М1. Так, у 50,0% 

випадків клітини М1 були здатні до накопичення радіойоду, для них були 

характерними висока експресія ТПО та Тг і цитологічні ознаки наявності клітин 

високого ступеня диференціювання. Натомість усі М2 втратили здатність до 

накопичення радіойоду та характеризувалися низькою експресією ТПО, а 

частіше її відсутністю (66,7 % випадків) і «мозаїчною» експресією Тг (менше 

від 50 % Тг-позитивних клітин в 66,7 % випадів). Цитологічна картина 

повторних метастазів ПРЩЗ характеризувалася появою різко атипових клітин, 

S- клітин, оксифільних клітин, що, ймовірно, є проявом втрати високого 

ступеня диференціювання тиреоцитів та їх здатності до накопичення радіойоду 

[285].  

Виявлену в даному фрагменті дослідження вірогідну різницю в 

цитологічних та імуноцитохімічних характеристиках тиреоцитів пунктатів 

поопераційних метастазів М1 і М2 можна пояснити тим, що через генетичні 

зміни в популяції тиреоцитів метастазів М1 із часом з’являються клітинні 

субклони, можливо поодинокі, серед яких є такі, що втрачають здатність до 

накопичення радіойоду, є здатними до метастазування та утворення РЙРМ 

метастазів М2. 

Отже, вперше проведено комплексне цитологічне та імуноцитохімічне 

дослідження популяції тиреоцитів реґіонарних метастазів ПРЩЗ із повторним  
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метастазуванням, які виникли після тиреоїдектомії та РЙТ. Продемонстровано, 

що фенотипові характеристики тиреоцитів повторних метастазів відображають 

тенденцію до втрати їх диференціювання (вірогідна редукція експресії ТПО та 

тиреоглобуліну) та збільшення проліферативної активності клітин (зростання 

відносної кількості Кі-67-позитивних клітин), а також характеризуються 

фенотиповою гетерогенністю епітелію. Все це може призводити до втрати 

здатності до накопичення радіойоду повторними метастазами.  

 

8.2 Цитологічні та імуноцитохімічні дослідження в динаміці розвитку 

вторинно радіойодрезистентних метастазів папілярного раку щитоподібної 

залози 

 

Як було сказано раніше, незважаючи на переважно благоприємний 

прогноз та безрецидивний перебіг папілярного тиреоїдного раку в більшості 

випадків, навіть на тлі проведеної стандартної терапії (тиреодектомії, РЙТ, 

супресивної терапії) у 2,0–29,0% пацієнтів виникають метастази [31]. Серед 

останніх можуть бути як метастази, клітини яких накопичують радіойод, та 

успішно лікуються цим радіофармпрепаратом, так і радіойодрезистентні 

метастази, РЙТ для яких є неефективною. За даними літератури, 

радіойодрезистентність тиреоїдного раку можна класифікувати, як первинну 

(при цьому клітини метастазів ніколи не накопичували радіойод), вторинну та 

стійку метастатичну хворобу [2, 7].  

У процесі розвитку вторинної радіойодрезистентності тиреоїдного раку 

метастаз, який попередньо накопичував радіойод, із часом втрачає цю 

здатність. Вторинна радіойодрезистентність метастазів папілярного раку ЩЗ є 

рідкісним явищем і може бути вдалою моделлю для вивчення цитологічних 

змін клітин, які відбуваються в динаміці втрати здатності метастазу до 
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накопичення радіойоду. Нам вдалося виділити для проведення досліджень 

унікальну групу вторинно радіойодрезистентних метастазів завдяки 

моніторингу пацієнтів із папілярним раком ЩЗ. Ці дослідження мають 

науковий і практичний інтерес, оскільки дозволяють простежити цитологічні 

зміни, які відбуваються в клітинах метастазів у дінамічному розвитку 

радіойодрезистентності та можуть скласти підгрунтя для розробки методів 

раннього передбачення радіойодрезистентності ПРЩЗ.  

Завданням даного фрагменту роботи було цитологічне та 

імуноцитохімічне дослідження популяції тиреоцитів в матеріалі пунктатів 

метастазів ПРЩЗ, які з'явились у поопераційний період, та виявлення 

цитологічних змін, які відбуваються в динаміці розвитку вторинної 

радіойодрезистентності.  

Проведено спостереження групи пацієнтів (15 хворих), у яких в 

поопераційний період, через 1–3 роки після тиреодектомії та РЙТ, з’являлись 

метастази, що володіли здатністю накопичувати радіойод. Протягом певного 

періоду часу: від 5 місяців до 2 років спостерігалася втрата накопичення 

радіойоду цими метастазами за результатами сцинтиграфічного дослідження. 

Проте метастази продовжували візуалізувати за допомогою ультразвукового 

дослідження.  

Проведені порівняльні цитологічні та імуноцитохімічні дослідження 

матеріалу таких метастазів на різних стадіях їх розвитку – йоднакопичувальній 

стадії на перших етапах розвитку та подальшій, коли метастази втрачали 

здатність накопичувати радойод.  

Цитологічні дослідження виявили в усіх зразках метастазів, що були в 

йоднакопичувальній стадії розвитку, групи тиреоцитів регулярної будови, які 

складалися з однорідних клітин без виражених ознак атипії, розміром 12–

20 мкм (рис. 8.11).  
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Рис. 8.11 Клітинна популяція з регулярним розташуванням гомогенних 

тиреоцитів малого розміру на стадії розвитку вторинно радіойодрезистентного 

метастазу ПРЩЗ, коли він здатен до акумуляції радіойоду; забарвлення за 

Романовським, ×400 

 

На стадії втрати радіойод-накопичувальної функції в 50,0% метастазів 

з’являлися групи нерегулярної будови з клітин розміром 24–48 мкм. У 40,0% 

випадків на стадії втрати здатності до накопичення радіойоду у пунктатах 

метастазів з'являлися тиреоцити фенотипу S, які відрізнялись від інших клітин 

популяції цитологічними та імуноцитохімічними характеристиками (рис. 8.12).  

Виявлено достовірну різницю в наявності цих фенотипів тиреоцитів між 

різними стадіями розвитку радіойодрезистентності метастазів (р = 0,0062).  
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Рис. 8.12 Особливий клітинний фенотип (S-клітини) серед інших 

тиреоцитів у пунктаті метастазу ПРЩЗ на стадії втрати здатності до 

накопичення радіойоду; забарвлення за Романовським, ×400 

 

В 46,0% метастазів, які втратили з часом йоднакопичувальну здатність, 

спостерігали особливі клітинні комплекси псамомних тілець і вакуолізованих 

клітин, які були відсутні раніше, на стадії радіойодчутливості метастазу (рис. 

8.13).  

У 40,0% випадків пунктати метастазів на стадії втрати здатності до 

накопичення радіойоду містили цитологічну ознаку кістозної дегенерації, на 

відміну від стадії накопичення РЙ, коли цю ознаку виявляли лише в 6,7% 

випадків (Рис.8.14). 
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Рис. 8.13 Комплекс псамомного тіла та вакуолізованих клітин у пунктаті 

вторинно радіойодрезистентного метастазу ПРЩЗ на стадії втрати здатності до 

накопичення радіойоду; забарвлення за Романовським, ×400 

 

Цитологічна ознака кістозної дегенерації виявляється в матеріалі ТАПБ 

наявністю кістозної рідини, макрофагів, гемосидерофагів. Цю ознаку 

спостерігають в більшості випадків в пунктатах РЙРМ та на стадії втрати 

здатності до накопичення радіойоду вторинно радіойодрезистентних метастазів 

ПРЩЗ в порівнянні з пунктатами РЙЧМ та стадією накопичення радіойоду 

вторинно радіойорезистентних метастазів ПРЩЗ (рис. 8.15). 
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Рис.8.14 Тиреоцити на тлі цитологічної ознаки кістозної дегенерації 

поопераційного метастазу ПРЩЗ на стадії втрати здатності до накопичення 

радіойоду; забарвлення за Романовським, ×400  

 

Проведено визначення експресії ТПО та Тг в пунктатах метастазів ПРЩЗ 

у процесі розвитку вторинної радіойодрезистентності. В досліджуваній групі 

метастазів на стадії акумуляції радіойоду відносна кількість ТПО-позитивних 

клітин складала від 15,0 до 75,0%, а на стадії втрати здатності до акумуляції 

радіойоду відсоток ТПО-позитивних клітин у пунктатах метастазів знижувався 

до 0,0–7,0%.  
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Рис.8.15 Комплекс тиреоцитів на тлі цитологічної ознаки кістозної 

дегенерації (гемосидерофаги) в пунктаті поопераційного метастазу ПРЩЗ на 

стадії втрати здатності до накопичення радіойоду; забарвлення за 

Романовським, ×400    

 

Рисунки наочно демонструють різке зниження експресії ТПО та Тг при 

переході від стадії накопичення радіойоду до стадії втрати здатності 

накопичувати радіойод при розвитку вторинної радіойодрезистентності 

метастазу (рис. 8.16–8.22).  
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Рис.8.16 Розподіл вмісту (%) ТПО-позитивних тиреоцитів в пунктатах 

поопераційних метастазів ПРЩЗ на стадії накопичення радіойоду (Series 1) та 

на стадії втрати здатності до накопичення радіойоду (Series 2) при розвитку 

вторинної радіойодрезистентності  

 

Виявлено статистично достовірну різницю в експресії ТПО на рівні 

значущості р < 0,05 між різними стадіями розвитку вторинно 

радіойодрезистентного метастазу папілярного тиреоїдного раку – стадією 

накопичення радіойоду та стадією втрати здатності до його накопичення: 

p = 0,003346. Статистичний аналіз проводили за непараметричним критерієм 

Вілкоксона, який дозволяє констатувати зміни, що відбуваються в динаміці в 

одному і тому ж метастазі.  
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Рис. 8.17 Інтенсивна імуноцитохімічна реакція з антитілами до ТПО в 

пунктаті метастазу ПРЩЗ на стадії здатності до накопичення радіойоду; ×400 

 

На рис. 8.18. продемонстрована відповідна діаграма розмаху за 

показником ТПО між двома відповідними стадіями розвитку вторинної 

радіойодрезистентності поопераційного метастазу папілярного тиреоїдного 

раку.  

Відносна кількість тиреоцитів, що містять Тг, у пунктатах метастазу на 

йоднакопичувальній стадії складала від 35,0 до 90,0%, а на стадії втрати 

здатності до накопичення радіойоду – від 0 до 80,0%.  



246 
 

  
 

 

 

 %ТПО+-клітин 

 

                                                ТПО_1          ТПО_2 

 

Рис. 8.18 Діаграма розмаху за показником – відсоток тиреоцитів з 

експресією ТПО для групи ТПО_1 (радіойод-накопичувальна стадія вторинно 

радіойодрезистентного метастазу) та для групи ТПО_2 (стадія розвитку 

радіойодрезистентності метастазу) папілярного раку ЩЗ 

 

Виявлено достовірну різницю в експресії Тг на рівні значущості р < 0,05 

між різними стадіями розвитку метастазу папілярного тиреоїдного раку – 

стадією накопичення радіойоду та стадією втрати здатності до його 

накопичення: р = 0,003346. Статистичний аналіз проводили за 
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непараметричним критерієм Вілкоксона, який дозволяє констатувати зміни, що 

відбуваються в групі дослідження в динаміці (рис. 8.19). 

 

 %Тг+-клітин 

 

                                               Тг_1             Тг_2 

Рис. 8.19 Діаграма розмаху за показником – відсоток тиреоцитів з 

експресією Тг для групи Тг_1 (радіойод-накопичувальна стадія вторинно 

радіойодрезистентного метастазу) та для групи Тг_2 (стадія розвитку 

радіойодрезистентності метастазу) папілярного раку ЩЗ 

 

На рисунках 8.20–8.22 представлені результати дослідження експресії Тг 

в пунктатах поопераційних метастазів ПРЩЗ на різних стадіях формування 

радіойодрезистентності. 



248 
 

  
 

 

 

Рис. 8.20 Імуноцитохімічна реакція з антитілами до Тг в пунктаті 

поопераційного метастазу на стадії здатності до накопичення радіойоду; ×400. 

Ще раз підкреслимо, що в поопераційний період можуть з’являтись як 

резистентні, так і чутливі до дії радіойоду метастази. Але доля останніх може 

бути різною – як успішна відповідь на РЙТ із подальшим зникненням 

метастазу, так і перехід у вторинно радіойодрезистентний метастаз. 

 

Рис. 8.21 Поодинокі тиреоцити, які прореагували з антитілами до Тг в 

пунктаті поопераційного метастазу на стадії втрати здатності до накопичення 

радіойоду; ×400.  
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Рис. 8.22 Розподіл вмісту (%) Тг-позитивних тиреоцитів в пунктатах 

поопераційних метастазів папілярних тиреоїдних карцином на стадіі 

накопичення радіойоду (Series 1) та на стадії втрати здатності до накопичення 

радіойоду (Series 2) при розвитку вторинної радіойодрезистентності  

 

Як показано раніше, частка тиреоцитів, що містять ТПО, в матеріалі 

ТАПБ РЙЧМ, які успішно лікуються радіойодом, досягає 100,0%. Медіана 

відсотку ТПО-позитивних тиреоцитів для метастазів цієї групи складає 72,5%, 

що перевищує медіану відсотку ТПО-позитивних тиреоцитів для метастазів на 

стадії накопичення радіойоду (Ме = 20%), які з часом втрачають цю здатність і 

стають вторинно радіойодрезистентними. Різниця в експресії ТПО між цими 

групами метастазів є достовірною на рівні значущості p < 0,05 (p = 0,00047) 

(рис. 8.23). 
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.           % ТПО+-клітин 

 

                                        ТПО_1                          ТПО_РЙЧМ        

 

Рис. 8.23 Діаграма розмаху за показником вмісту (%) тиреоцитів з 

експресією ТПО для групи ТПО_1 (радіойод-накопичувальна стадія вторинно 

радіойодрезистентного метастазу) та для групи ТРО_РЙЧМ (радіойодчутливий 

метастаз, який успішно лікується радіойодом)  

 

Результати проведеного дослідження підтверджують залежність 

ефективності РЙТ від відносної кількості тиреоцитів, які експресують ТПО. В 

усіх випадках, коли відносна кількість ТПО-позитивних клітин у матеріалі 

пунктату метастазу перевищувала 50,0%, РЙТ була ефективною. 

Проміжний показник вмісту цих клітин (до 50,0%) не виключає 

подальшого розвитку вторинної радіойодрезистентності метастазу. Відсутність 

ТПО-позитивних клітин або низький їх вміст свідчить про 

радіойодрезистентність метастазу. Отже, визначення експресії ТПО в пунктаті 

поопераційних метастазів можна використовувати не лише для визначення 
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здатності метастазу до накопичення радіойоду, а й з метою прогнозування 

ефективності подальшої РЙТ.  Причому медіани відсотку Тг-позитивних клітин 

для РЙЧМ, які успішно лікуються радіойодом та для стадії накопичення 

радіойоду метастазів при розвитку вторинної радіойодрезистентності 

практично збігалися, та статистично не різнялися (p = 0,286321), що 

продемонстровано на рис. 8.24. Тобто не виявлено залежності ефективності 

РЙТ від вмісту епітеліоцитів, що містять Тг.   

Дослідження експресії цитокератину-17 у пунктатах метастазів ПРЩЗ у 

динаміці розвитку вторинної радіойодрезистентності не виявило статистичної 

різниці на рівні значущості р<0,05 між радіойоднакопичувальною стадією та 

стадією втрати здатності до накопичення радіойоду (p = 0,108810) (рис. 8.25). 

Отже, вперше проведено цитологічне дослідження популяції тиреоцитів і 

визначення експресії ТПО, Тг та цитокератину-17 у пункційному матеріалі 

поопераційних метастазів ПРЩЗ у динаміці розвитку вторинної 

радіойодрезистентності. 

.   %Тг+-клітин 

 

                                                           Тг_1                           Тг_РЙЧМ 

Рис. 8.24 Діаграма розмаху за показником вмісту (%) тиреоцитів з 

експресією Тг для групи Тг_1 (йоднакопичувальна стадія вторинно 
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радіойодрезистентного метастазу) та для групи Тг_РЙЧМ (радіойодчутливий 

метастаз, який успішно лікується за допомогою радіойоду)   

 

      % ЦК-17+-клітин 

 

    ЦК-17_1                  ЦК-17_2 

 

Рис. 8.25 Діаграма розмаху за показником вмісту (%) цитокератин-17-

позитивних тиреоцитів в групах ЦК-17_1 (стадія накопичення радіойоду) та 

ЦК-17_2 (стадія радіойодрезистентності) поопераційних метастазів ПРЩЗ   

Дані про частоту досліджених цитологічних та імуноцитохімічних 

характеристик у матеріалі ТАПБ поопераційних метастазів ПРЩЗ у процесі 

розвитку вторинної радіойодрезистентності наведено в таблиці 8.2 [286].  
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Таблиця 8.2  

Частота цитологічних характеристистик і певних антигенів у пунктатах 

поопераційних метастазів папілярних тиреоїдних карцином (n = 15) на 

стадіях накопичення радіойоду та втрати цієї здатності (%) 

 

Ознака 

Стадія здатності 

до накопичення 

радіойоду 

Стадія втрати 

здатності до 

накопичення 

радіойоду 

р 

Особливий клітинний 

фенотип (S-клітини) 
0** 40,0 0,0062 

Кістозна дегенерація 6,7** 40,0 0,0309 

Комплекси псамомних тілець 

та вакуолізованих тиреоцитів 
0** 46,0 0,0025 

TПO-позитивні клітини (Me) 20,0* 0 0,003346 

Tг-позитивні клітини (Me) 90,0* 50,0 0,003346 

ЦК 17-позитивні клітини 

(Me) 
0 10,0 0,108810 

 

Примітки.  

1) * – вірогідна різниця за критерієм Вілкоксона в порівнянні зі стадією 

втрати до накопичення радіойоду 

2) ** – вірогідна різниця за критерієм ӽ2 в порівнянні зі стадією втрати до 

накопичення радіойоду 



254 
 

  
 

Доведено статистично значущу редукцію експресії ТПО та Тг на стадії 

втрати вторинно радіойодрезистентним метастазом здатності до накопичення 

радіойоду порівняно з показником йоднакопичувальної стадії. Не виявлено 

різниці в експресії цитокератину-17 між стадію втрати метастазом здатності до 

накопичення радіойоду та його йоднакопичувальною стадією. 

Вперше виявлено цитологічні зміни в епітелії пунктатів у динаміці 

розвитку вторинної радіойодрезистентності поопераційних метастазів ПРЩЗ – 

поява фенотипової гетерогенності популяції тиреоцитів на стадії втрати 

чутливості до радіойоду, якої не було на йоднакопичувальній стадії. 

Доведено різницю в частоті виявлення таких цитологічних ознак, як 

наявність особливих клітинних фенотипів, комплексів, кістозної дегенерації, на 

різних стадіях розвитку вторинно радіойодрезистентних метастазів ПРЩЗ – 

радіойоднакопичувальній і радіойодрезистентній. 

Показано, що ефективність РЙТ залежить від експресії ТПО в пунктатах 

метастазу, на підставі чого можливо створення методу передопераційного 

прогнозування успішності РЙТ. Якщо відсоток ТПО-позитивних клітин у 

пунктаті метастазу перевищує 53,5%, ймовірною є успішна РЙТ, якщо він 

складає до 50,0%, можливим є розвиток вторинної радіойодрезистентності 

метастазу, навіть якщо початково він мав здатність до акумуляції радіойоду. 
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8.3 Алгоритм передопераційного прогнозування 

радіойодрезистентності метастазів папілярного раку щитоподібної залози 

 

На підставі виявлених цитологічних, цитохімічних та імуноцитохімічних 

особливостей РЙРМ папілярного раку ЩЗ вперше розроблено алгоритм 

передопераційного прогнозування радіойодрезистентності з метою визначення 

адекватної тактики терапії (хірургічне видалення метастазу або подальша 

радіойодтерапія).  

1. За відсутності ТПО або її наявності у менше ніж 25,0% ТПО-

позитивних клітин в епітелії пунктатів первинних папілярних карцином ЩЗ або 

відсутності антигену як в пунктаті первинної пухлини, так і її регіонарного 

метастазу, прогнозують високу ймовірність розвитку радіойодрезистентних 

метастазів; що вимагає детального спостереження таких пацієнтів.  

2. За сонографічного виявлення в післяопераційний період реґіонарних 

лімфатичних вузлів, підозрілих на наявність метастазу, рекомендовано 

проведення ТАПБ із використанням запропонованих методів цитологічного та 

імуноцитохімічного дослідження пунктату з метою визначення ефективності 

РЙТ.  

3. Для прогнозування радіойодрезистентності поопераційних метастазів 

рекомендоване імуноцитохімічне визначення експресії ТПО в матеріалі 

пунктатів. За відсутності антигену в епітелії прогнозується неефективність 

подальшої РЙТ і бажано хірургічне видалення метастазу. За наявності 

інтенсивної реакції епітелію пунктату з антитілами до ТПО у понад 53,5% 

тиреоцитів прогнозується успішне лікування радіойодом і доцільно проведення 

РЙТ. За наявності від 30,0 до 50,0% ТПО-позитивних клітин існує вірогідність 

розвитку вторинної радіойодрезистентності метастазу попри помірне 

накопичення радіойоду.  
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4. Цитологічне визначення в пунктатах поопераційних метастазів 

фенотипової гетерогенності епітелію – особливих фенотипів тиреоцитів,  

кістозної дегенерації, комплексів псамомних тілець і вакуолізованого епітелію - 

дозволяє прогнозувати їх радіойодрезистентність. 

5. При експресії Тг у 85,0% і менше тиреоцитів передбачають 

радіойодрезистентність метастазу.  

Результати дослідження повідомляють клініцистам-хірургам, радіологам 

та ендокринологам (рис. 8.26) [272].  

Відомо, що одним із основних методів виявлення метастазів 

лимфатичних вузлів шиї є їх ультразвукове дослідження (УЗД). УЗД – більш 

чутливий метод для виявлення патологічних лімфатичних вузлів порівняно з 

клінічними методами обстеження (відповідно 96,8% і 73,3%) [287]. За 

допомогою УЗД фахівець може чітко оцінити морфологію лімфатичного вузла 

та васкуляризацію. Проведення УЗД за сірою шкалою дозволяє виявити 

особливості, які допомагають запідозрити метастатичне ураження або наявність 

лімфопроліферативного захворювання. Ехографічне обстеження лімфатичних 

вузлів оцінює розмір, форму та внутрішню ехоструктуру [288]. Використання 

доплерографії допомагає оцінити судинний малюнок лімфовузлів і виявити 

патологічні зміни [289–292]. Крім того, динамічне спостереження за розмірами 

лімфовузлів є корисним в оцінці відповіді на лікування. 

Сумісно зі спеціалістами ультразвукового направлення проведено 

комплексну оцінку ультразвукових і цитологічних характеристик метастазів, 

виявлених в поопераційний період, залежно від їх йоднакопичувальної 

здатності.  
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Рис. 8.26 Схема алгоритму передопераційного прогнозування 

радіойодрезистентності папілярного тиреоїдного раку  
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За ультразвуковими характеристиками не виявлено змін, які дозволили б 

проводити диференційну діагностику між РЙРМ і РЙЧМ ПРЩЗ, хоча кістозну 

дегенерацію виявляли методом УЗД в 1,8 раза частіше в РЙРМ, ніж в РЙЧМ. 

Гіпоехогенні метастази в латеральних лімфатичних колекторах у переважній 

більшості випадків складають РЙРМ. Ехографічні характеристики виявлених 

при проведенні УЗД метастатичних лімфатичних вузлів  наведено в таблиці 8.3. 

[293]. 

 

Таблиця  8.3 

 

Частота поширеності ехографічних характеристик радіойодрезистентних та 

радіойодчутливих метастазів папілярного раку щитоподібної залози, n (%) 

 

УЗ-характеристики РЙРМ (n=65) РЙЧМ (n=30) р 

Гіпоехогенність 36 (55,4) 13 (43,3) 0,2746 

Гіперехогенність 29 (44,6) 17 (56,7) 0,2746 

Солідна ехоструктура 37 (66,93) 23 (76,7) 0,0637 

Кістозні зміни 28 (43,07) 7 (23,3) 0,0637 

Гіперехогенні 

включення 
47 (72) 20 (66,7) 0,5751 

 

З огляду на це, розробка методів цитологічного прогнозування 

радіойодрезистентності таких метастазів має велике значення.  
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Таблиця 8.4 демонструє запропоновані нами цитологічні та 

імуноцитохімічні маркери прогнозування радіойодрезистентності ПРЩЗ в 

матеріалі пункційних біопсій первинних ПРЩЗ та їх метастазів, які виникли в 

поопераційному періоді.  

Таблиця  8.4 

Поширеність цитологічних та імуноцитохімічних ознак у пунктатах 

первинного папілярного раку та його метастазів 

 

Показник Первинний ПРЩЗ РЙЧМ РЙРМ 

ТПО, % імунопозитивних клітин 

0–25% - прогноз 

поопераційного 

метастазування та 

появи РЙРМ 

>53,5 0-20 

Тг, % імунопозитивних клітин – >85 <85 

Цитокератин-17, % 

імунопозитивних клітин 

>5% - прогноз появи 

РЙРМ 
– – 

Наявність особливих клітинних 

фенотипів, % випадків 

прогноз 

поопераційного 

метастазування та 

появи РЙРМ 

3,3 30 

Кістозна дегенерація, % випадків – 3,3 80 
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Таким чином, вперше проведено комплексне цитологічне та 

імуноцитохімічне дослідження популяції тиреоцитів реґіонарних метастазів 

ПРЩЗ із повторним метастазуванням, які виникли після тиреоїдектомії та РЙТ 

та у динаміці розвитку вторинної радіойодрезистентності. Доведено 

статистично значущу редукцію експресії ТПО та Тг на стадії втрати вторинно 

радіойодрезистентним метастазом здатності до накопичення радіойоду 

порівняно з показником йоднакопичувальної стадії. Не виявлено різниці в 

експресії цитокератину-17 між стадією втрати метастазом здатності до 

накопичення радіойоду та його йоднакопичувальною стадією. Доведено 

різницю в частоті виявлення таких цитологічних ознак, як наявність особливих 

клітинних фенотипів, комплексів, кістозної дегенерації, на різних стадіях 

розвитку вторинно радіойодрезистентних метастазів ПРЩЗ – 

радіойоднакопичувальній і радіойодрезистентній. Показано, що ефективність 

РЙТ залежить від експресії ТПО в пунктатах метастазу, на підставі чого 

можливо створення методу передопераційного прогнозування успішності РЙТ. 

Якщо відсоток ТПО-позитивних клітин у пунктаті метастазу перевищує 53,5 %, 

ймовірною є успішна РЙТ, якщо він складає до 50 %, можливим є розвиток 

вторинної радіойодрезистентності метастазу, навіть якщо початково він мав 

здатність до акумуляції радіойоду. 

 

Висновки до розділу 8   

1. Виявлено тенденцію до втрати ознак диференціації (достовірне 

зниження експресії тиреоїдної пероксидази та тиреоглобуліну, поява 

фенотипової гетерогенності популяції) тиреоцитами повторних метастазів 

рецидивуючих папілярних карцином щитоподібної залози. 

2. У процесі розвитку вторинної радіойодрезистентності метастазів 

папілярного тиреоїдного раку достовірно знижується експресія тиреоїдної 
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пероксидази та тиреоглобуліну, а також з’являються клітини певних фенотипів 

та особливі клітинні структури.   

3. Розроблено алгоритм передопераційного прогнозування 

радіойодрезистентності тиреоїдної папілярної карциноми на підставі виявлення 

цитологічних та імуноцитохімічних особливостей тиреоцитів у пункційному 

матеріалі. 

 

Результати досліджень даного розділу наведено в таких публікаціях:  

 

1. Зелінська ГВ. Цитологічні особливості багаторазово метастазуючих 

тиреоїдних папілярних карцином. Ендокринологія. 2019;24(1):35-40. 

2. Zelinskaya A, Kvachenyuk A, Kulinichenko G, Moroz V. Cytological 

characteristics of postoperative metastases of papillary thyroid cancer during the 

development of secondary radioiodine refractoriness. Eureca: Life science. 2020;1:3-

10. DOI: 10.21303/2504-5695.2020.001117 (Особистий внесок – аналіз 

літератури, проведення досліджень, статистична обробка даних, написання 

статті).  

3. Тронько МД, Зелінська ГВ, Кваченюк АМ, Божок ЮМ, Кулініченко 

ГМ. Алгоритм передопераційного прогнозування радіойодрезистентності 

папілярного раку щитоподібної залози з використанням матеріалу 

тонкоголкових аспіраційних пункцій них біопсій. Проблеми ендокринної 

патології. 2019;4(70):96-103. http://doi.org/10.21856/j-PEP.2019.4.13. (Особистий 

внесок – аналіз літератури,проведення досліджень, статистична обробка 

даних,, написання статті).  

4. Зелінська ГВ, Шелковий ЄА. Ультразвукові та цитологічні 

характеристики радіойодчутливості метастазів папілярного раку щитоподібної 

залози. Ендокринологія. 2019;24(4):311-317. 
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РОЗДІЛ 9 

 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

РЙРМ залишаються серйозною проблемою в діагностиці та лікуванні 

пацієнтів з ПРЩЗ [2, 7, 10, 12]. Тому об’єктом даного дослідження було обрано 

саме радіойодрезистентність папілярного тиреоїдного раку як наслідок 

порушення експресії антигенів і ферментів тиреоїдних клітин. Для пацієнтів із 

віддаленими РЙРМ термін виживання скорочується до 2,5–3,5 року [6, 7, 31]. 

Для таких метастазів є неефективною РЙТ і неможливою радіойод-діагностика, 

що прирівнює прогноз для пацієнтів з резистентними до радіойоду метастазами 

до такого, як для хворих на рак інших локалізацій, для яких не існує 

специфічного лікування, а такі методи, як хіміотерапія та променева терапія є 

неефективними. Невидимі на сцинтиграмах із радіойодом РЙРМ можливо 

візуалізувати лише за допомогою додаткових методів обстеження [9]. Тому 

важливо бути попередженим про їх появу якомога раніше, тобто мати 

можливість раннього прогнозування розвитку радіойодрезистентності на тлі 

«сприятливих» папілярних карцином ЩЗ, оскільки вчасне виявлення метастазів 

збільшує шанси на виживання хворого [8].  

Найбільш раннім із можливих методів передбачення поведінки пухлин є 

передопераційне прогнозування із визначенням тактики адекватного лікування 

пацієнтів. Існують багаторазові приклади успішного передопераційного 

прогнозування поведінки пухлин для вибору адекватної терапії з 

використанням матеріалу ТАПБ злоякісних новоутворень різної локалізації 

(визначення гормонального статусу пухлин молочної залози, диференційна 

діагностика лімфом тощо). Використовують не лише цитологічні, а й 

імуноцитохімічні методи, які допомагають в моніторингу поведінки пухлин, 
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визначенні відповіді пухлини на лікування та його корекції в динаміці [220–

231]. Передопераційне прогнозування розвитку РЙРМ папілярних карцином 

ЩЗ можливо лише за умов визначення цитологічних особливостей їх клітин, 

що здійснюється шляхом їх комплексного клініко-біологічного дослідження. 

Водночас, не знайдено літературних даних щодо досліджень пункційного 

матеріалу РЙРМ і, відповідно, щодо їх цитологічних особливостей. Ця «ніша» 

залишається незайнятою та спонукає до проведення відповідних досліджень.  

Описано деякі гістологічні та імуногістохімічні прояви агресивної 

поведінки та радіойодрезистентності карцином ЩЗ. Такі варіанти папілярних 

карцином, як висококлітинний, дифузносклерозуючий, стовпчастоклітинний та 

інші, асоційовано з більш агресивною поведінкою, високою частотою 

рецидивів і проблемами з РЙТ [159–162]. Такі гістологічні характеристики, як 

некротичні зміни тканин пухлини та високий мітотичний індекс, вважають 

незалежними гістологічними ознаками несприятливого прогнозу тиреоїдних 

карцином [10, 11, 47, 196, 235]. Існує безліч систем прогнозування поведінки 

тиреоїдних пухлин, які грунтуються як на загальноклінічних характеристиках 

пацієнтів (вік, стать, розмір пухлини), так і на таких гістологічних 

характеристиках, як наявність і розповсюдженість інвазійного росту пухлини, 

кількість метастазів, гістологічна архітектура пухлини тощо [195, 196, 235].  

Найбільш відомим із прикладів використання імунохімічних чинників 

прогнозування радіойодрезистентності тиреоїдних карцином є NIS. Існують 

суперечливі дані щодо імуногістохімічного визначення цього чинника в 

гістологічному матеріалі первинного ПРЩЗ для прогнозування розвитку РЙРМ 

[14, 15, 77, 78, 80, 81]. Крім того, цей метод здійснюється на гістологічному 

матеріалі, коли вплинути на хід оперативного втручання вже неможливо, отже, 

неможливо передбачити статус поопераційних метастазів щодо радіойоду 

перед їх видаленням.  
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Для передопераційного прогнозування агресивної клінічної поведінки та 

появи рецидивів ПРЩЗ запропоновано використання такого методу, як 

виявлення мутації гена ВRАF у пункційному матеріалі первинних папілярних 

карцином. Але дані щодо експресії цього маркера є суперечливими, і АТА не 

рекомендує використовувати визначення мутації гена ВRАF в поточному 

прогнозуванні поведінки папілярних карцином [2, 20]. Крім того, методи 

молекулярної біології вимагають вартісного обладнання та навряд чи можуть 

бути використаними в практичній поточній діяльності українських клінік.  

Отже, відсутність чітких уявлень про цитологічні та імуноцитохімічні 

характеристики РЙРМ папілярного раку ЩЗ і відсутність досліджень їх 

пункційного матеріалу, а також унікальна можливість проведення такого 

дослідження на достатніх за об’ємом групах РЙРМ і РЙЧМ спонукала до 

проведення даної дослідницької роботи. Унікальну можливість проведення 

подібних досліджень у клініці ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин 

ім. В.П. Комісаренка НАМН України» обумовлено тим, що саме тут 

здійснюється повне коло діагностики та лікування ПРЩЗ починаючи з 

ультразвукової та цитологічної діагностики тиреоїдних карцином та їх 

метастазів і закінчуючи курсом РЙТ після проведення тиреоїдектомії. Крім 

того, здійснюється ретельний тривалий моніторинг хворих на папілярний рак 

ЩЗ.  

Серед 3 614 ПРЩЗ, виявлених за 17 років спостереження в клініці ДУ 

«Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН 

України», цитологічно встановлено 166 РЙРМ, підтверджених гістологічно, 

питома вага яких склала 4,6% від загальної кількості ПРЩЗ.  

Дисертаційна робота мала на меті з’ясування комплексної ролі порушень 

антигенної та ферментної експресії в клітинах пунктатів ПРЩЗ у розвитку їх 

радіойодрезистентності та на підставі виявлення цитологічних та 
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імуноцитохімічних особливостей клітин РЙРМ ПРЩЗ розробку методів 

передопераційного прогнозування радіойодрезистентності та ефективності 

РЙТ.  

Вперше проведено комплексне цитологічне, цитохімічне та 

імуноцитохімічне дослідження пунктатів, отриманих за допомогою ТАПБ 281 

первинних ПРЩЗ та їх метастазів, виявлених перед операцією, та 126 

метастазів, які виявили за допомогою сонографічного та сцинтиграфічного 

обстеження пацієнтів у поопераційний період після тиреоїдектомії та РЙТ (94 

РЙРМ і 32 РЙЧМ).  

Аналіз морфологічних особливостей за гістологічними висновками щодо 

первинних ПРЩЗ включив 132 папілярні карциноми (у яких із часом виникли 

РЙРМ або РЙЧМ), 155 папілярних карцином без розвитку метастазів у 

поопераційний період, та 149 метастазів, виявлених під час операції.  

Менша кількість РЙЧМ порівняно з РЙРМ ПРЩЗ пояснюється тим, що 

такі метастази візуалізуються на сцинтиграмах із радіойодом, і пацієнти 

отримують дозу радіойоду для їх лікування. Основну частину таких пацієнтів 

не направляють на процедуру ТАПБ для встановлення діагнозу, оскільки такі 

метастази в більшості випадків успішно лікуються радіойодом і з часом 

зникають. Тому значну частину метастазів, які накопичують радіойод, не 

пунктували та не досліджували цитологічно. Цитологічні дослідження 

проводили на матеріалі тих РЙЧМ, що були пропунктовані під час 

сонографічного моніторингу пацієнтів із ПРЩЗ перед отриманням радіойоду, 

або тих метастазів, які попри проведену РЙТ продовжували візуалізуватися 

сонографічно. Водночас практично усі пацієнти з РЙРМ проходили процедуру 

ТАПБ у випадках сонографічної підозри на наявність метастатичних 

лімфовузлів, які не візуалізували за допомогою сцинтиграфії з радіойодом. 

Тому група РЙРМ налічувала більше пацієнтів.   
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Проведено аналіз взаємозв’зку між гістологічними характеристиками 

первинних ПРЩЗ і радіойодрезистентністю. Хоча існують суперечливі дані про 

залежність агресивної поведінки папілярних карцином від таких гістологічних 

чинників, як некротичні, оксифільноклітинні зміни, наявність 

екстратиреоїдного розповсюдження, васкулярної інвазії, метастазів на момент 

діагностування ПРЩЗ, немає чіткого уявлення про асоціації його 

гістологічних особливостей із розвитком РЙРМ. Тому в даній роботі 

проведено порівняльний аналіз частоти некротичних, оксифільноклітинних 

змін і фолікулярних структур у гістологічному матеріалі первинних ПРЩЗ 

груп пацієнтів із РЙРМ, із РЙЧМ і загальної групи ПРЩЗ без метастазування 

в поопераційний період. Не було виявлено вірогідної різниці в частоті 

фолікулярних структур, некротичних та оксифільних змін між первинними 

карциномами досліджених груп.  

В той же час, фолікулярні структури зустрічаються вірогідно рідше, а 

оксифільні зміни – частіше в групі РЙРМ в порівнянні з метастазами цих 

пацієнтів, виявлених під час проведення оперативного втручання. Факт втрати 

фолікулярних структур метастазами із розвитком радіойодрезистентності 

ПРЩЗ можна розцінювати як прояв зниження ступеня диференціювання 

внаслідок прогресії пухлини. Такі дані знаходять підтвердження в літературі та 

свідчать, що карциноми ЩЗ, тканини яких втрачають фолікулярні структури, 

втрачають і здатність ефективно концентрувати та зберігати йод протягом 

тривалого часу (наприклад, метастази солідної будови) [114].  

Відомо, що некротичні та оксифільні зміни є одним з найважливіших 

гістологічних маркерів низькодиференційованих ПРЩЗ і незалежним 

предиктором виживання хворого, навіть коли гістологічна архітектура пухлини 

відповідає високодиференційованому ПРЩЗ раку [10, 11]. У проведеному нами  

дослідженні не виявлено різниці в частоті в гістологічному матеріалі 
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досліджених груп пухлин цих ознак. Відповідно, ці чинники неможливо 

розглядати як асоційовані з розвитком радіойодрезистентності ПРЩЗ.   

Аналіз кореляції гістологічних характеристик агресивності первинних 

ПРЩЗ із радіойодрезистентністю виявив різницю в наявності екстратиреоїдної 

інвазії, реґіонарних метастазів, інвазій в судини, капсулу залози та пухлини і 

супутнього тиреоїдиту між групою пацієнтів із РЙРМ і групою пацієнтів без 

метастазування в поопераційний період. Якщо екстратиреоїдне 

розповсюдження, інвазії в судини та капсулу залози та метастазування 

виявляли вірогідно частіше в папілярних карциномах пацієнтів із розвитком 

РЙРМ, то наявність тиреоїдиту, та інвазію в капсулу пухлини, навпаки, – в 

гістологічному матеріалі карцином без метастазування.  

За даними літератури, екстратиреоїдне розповсюдження пухлини 

вважається чинником агресії та несприятливої поведінки папілярних карцином, 

що підтверджено результатами даного дослідження. Ми спостерігали 

екстратиреоїдну інвазію в 39,2% первинних папілярних карцином пацієнтів із 

РЙРМ, що не суперечить даним авторів, які виявили це явище в 40,0% 

карцином таких пацієнтів незважаючи на те, що в нашому дослідженні 

враховували лише реґіонарні РЙРМ, а в праці [10] – не лише реґіонарні, а й 

віддалені метастази.   

Отримані результати про кореляцію наявності реґіонарних метастазів із 

розвитком радіойодрезистентності не суперечать літературним даним, що 

наявність множинних метастатичних лімфовузлів є незалежним прогностичним 

чинником рецидивування ПРЩЗ [294]. Водночас інші дослідження свідчать як 

про підвищення, так і про зниження частоти рецидивів ПРЩЗ за наявності 

подібного метастазування на момент встановлення діагнозу [295]. Зокрема, є 

дані, що за наявності реґіонарних метастазів у 64,0% пацієнтів повторні 

метастази, або рецидиви з’явилися лише в 0,5% випадків [296].  
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Отримані в даній роботі дані відносно зв’язку наявності тиреоїдиту в 

тканині первинного ПРЩЗ із редукцією метастазування в поопераційний період 

знаходять підтвердження в літературі [297–299]. Встановлено, що папілярні 

карциноми, які не мають ознак автоімунного тиреоїдиту, характеризуються  

агресивним перебігом [297, 298]. Виявлено значну редукцію мутації BRAFV600E, 

асоційованої з негативним прогнозом папілярних карцином, у тканинах ПРЩЗ 

із наявністю тиреоїдиту порівняно з пухлинами з відсутністю ознак тиреоїдиту 

[299, 300]. Сприятливий прогноз співіснування папілярного тиреоїдного раку з 

автоімунним тиреоїдитом пояснюють інфільтрацією пухлини макрофагами та 

лімфоцитами CD8+, які мають деякий протипухлинний потенціал. Сприятливий 

прогноз ПРЩЗ і супутнього автоімунного тиреоїдиту проявляється 

підвищенням загального виживання, зниженням ризику рецидивів, зниженням 

або відсутністю екстратиреоїдного розповсюдження, відсутністю метастазів у 

лімфатичних вузлах порівняно з папілярним тиреоїдним раком без ознак 

тиреоїдиту [301, 302]. ПРЩЗ із супутнім автоімунним тиреоїдитом 

демонструють вищу експресію NIS, який має відношення до накопичення 

радіойоду тиреоцитами, порівняно з ПРЩЗ без тиреоїдиту [303, 304], що може 

пояснити отриману нами кореляцію відсутності тиреоїдиту та розвитку 

радіойодрезистентності папілярного раку ЩЗ.  

В той же час, існують літературні дані відносно того, що в клітинах 

ПРЩЗ людини мутація BRAFV600E активує не лише МАРК, але й сигнальний 

шлях NF-кВ, який спричиняє стійкість до апоптозу та посилення інвазійного 

потенціалу клітин. Запальний процес, в тому числі автоімунний тиреоїдит, 

хронічно активує NF-κB, що у свою чергу, стимулює експресію цитокінів, 

хемокінів, чинників росту та каскадів протеаз, що веде до ініціації, 

прогресування пухлин і забезпечує нішу для злоякісної трансформації [208, 

141].  
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Проведено цитологічне дослідження популяції тиреоцитів пунктатів 

РЙРМ порівняно з РЙЧМ і первинними ПРЩЗ із метою виявлення 

цитологічних особливостей тиреоцитів, які корелюють із 

радіойодрезистентністю та можуть бути використаними для розробки методів 

передопераційного прогнозування розвитку РЙРМ ПРЩЗ.  

 Вперше досліджено субклональну структуру популяції тиреоцитів 

пунктатів поопераційних метастазів ПРЩЗ за допомогою цитологічних та 

імуноцитохімічних методів. Виявлено фенотипову гетерогенність епітелію 

РЙРМ, яка не є характерною для РЙЧМ. Фенотипова гетерогенність популяції 

тиреоцитів метастазів проявлялась наявністю двох типів епітеліальних пластів 

(регулярної та нерегулярної архітектури) та різних субпопуляцій тиреоцитів, 

які відрізнялися за цитологічними та імуноцитохімічними характеристиками 

від загальної популяції фолікулярного епітелію, – так званих S- і M-клітин. 

Попри деяку морфологічну схожість із макрофагами, виявлені позитивна 

реакція з антитілами до цитокератинів-7,8, панцитокератину та відсутність 

макрофагально-гістіоцитарних антигенів CD68 і CD45 підтвердили їх 

епітеліальну природу. Ключовими характеристиками S-клітин була наявність 

чітких меж і виражене світозаломлення добре збереженої поверхні клітин. Їх 

«візитівкою» на препаратах, забарвлених за Романовським, була цитоплазма, 

помірно базофільна в центральній частині та безбарвна на периферії, тому вони 

виглядали світлими порівняно з оточуючими їх тиреоцитами, та отримали назву 

«світлі клітини», або клітини субпопуляції S. Вони не містили Тг та антигена 

поверхні епітеліальних клітин, виявленого за допомогою Вer-EP4. Цей антиген 

містить 2 поліпептиди масою 34 кDa та 39 кDa, і знайдений на поверхні та в 

цитоплазмі практично всіх епітеліальних клітин за рідкісними виключеннями 

[237-239]. Він є характерним для клітин фолікулярного епітелію, Б-клітин 

(клітин Гюртля) та парафолікулярних клітин (С-клітин) щитоподібної залози, 
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доброякісних і злоякісних. Можливо, ці характеристики особливого клітинного 

фенотипу дозволяють йому стати одним із джерел РЙРМ. 

Особливістю другого фенотипу – М-клітин – була базофільна округла 

структуру біля ядра, яка містила РНК, вони не мали такої чіткої поверхні, як S-

клітини. За даними імуноцитохімічних досліджень, М-клітини містили Тг, на 

відміну від S-клітин. Для них була характерною локальна реакція ламінарних 

структур у проміжку між поверхнями контактуючих клітин, на відміну від 

загальної популяції епітелію з характерною вираженою реакцією мембрани та 

цитоплазми з антитілами до Вer-EP4 [237–239]. 

Порівняльні дослідження поопераційних метастазів з різної здатністю до 

накопичення радіойоду продемонстрували наявність епітеліальних пластів 

нерегулярної архітектури та S- і М-клітин в пунктатах РЙРМ ПРЩЗ, та лише в 

поодиноких РЙЧМ. Цитологічні характеристики РЙЧМ майже в усіх випадках 

не відрізнялися від таких їх первинних карцином і не мали виражених ознак 

фенотипової гетерогенності клітинної субпопуляції. Їх цитограми були 

представлені регулярними епітеліальними пластами, лише в поодиноких 

випадках зустрічалися S- і М-клітини, були відсутні комплекси вакуолізованих 

клітин із псамомними тільцями.  

Водночас у низці випадків цитологічні характеристики тиреоцитів РЙРМ 

відрізнялися від таких їх первинних карцином. У пунктатах РЙРМ з’являлися 

субпопуляції клітин, які не визначалися в первинній карциномі (субпопуляція S 

– 30,0%, комплекси вакуолізованих клітин із псамомними тільцями – 20,0%), 

декілька частіше, ніж в первинних карциномах виявлялися М-клітини (30,0%).  

Виявлення в пункційному матеріалі ПРЩЗ та їх РЙРМ різних фенотипів 

епітеліальних клітин, які відрізняються за цитологічними та 

імуноцитохімічними характеристиками від загальної популяції епітелію, 

відкриває нові можливості передопераційної діагностики та є новітнім 
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цитологічним підходом, оскільки дозволяє досліджувати не лише окремі 

цитологічні та імуноцитохімічні ознаки клітин ПРЩЗ та їх метастазів, а й 

фенотипи клітин, які вже об’єднують в собі комплекс цих ознак. Це дозволяє 

вивчати кореляцію радіойодрезистентності та агресивної поведінки папілярних 

карцином не з окремими характеристиками клітин, а з комплексом 

цитологічних та імуноцитохімічних ознак, об’єднаних у різні клітинні 

субпопуляції (або фенотипи). Наразі не знайдено літературних даних щодо 

досліджень матеріалу ТАПБ ЩЗ у зазначеному аспекті. Лише в гістологічних 

зрізах тканин вузлового зоба продемонстровано гетерогенність популяції 

фолікулярного епітелію за ознакою проліферативної активності [308]. Крім 

того, в дослідах in vitro на культурах ліній анапластичних тиреоїдних карцином 

показано, що невелика субпопуляція цих клітин має певні властивості 

стовбурових [309].  

Метастазування пухлин є багатостадійним процесом, під час якого 

відбуваються зміни міжклітинної адгезії та адгезії клітин із міжклітинним 

матриксом. Втрата здатності до міжклітинної адгезії дозволяє клітинам 

злоякісної пухлини дисоціювати від первинної пухлинної маси, а зміни у 

взаємодії клітина-матрикс дають їм можливість вторгнутися в навколишню 

строму [134, 141, 305, 306, 307].  

Як бачимо, у пунктатах РЙРМ, на відміну від РЙЧМ, присутні особливі 

субпопуляції клітин із порушенням профілю молекул адгезії, які розглядаються 

як один із чинників у процесі епітеліально-мезенхімального переходу, коли 

епітеліальні клітини втрачають полярність і міжклітинну адгезію та набувають 

здатність до міграції. Можливо, характеристики цих клітин дозволяють їм бути 

однією з ланок процесу метастазування.  

Щодо участі клітинних субпопуляцій S і М у процесі метастазування, а 

можливо, й формуванні РЙРМ, проведено відповідне дослідження, яке 
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продемонструвало наявність кореляції між присутністю клітин субпопуляції S у 

пунктатах первинних ПРЩЗ і частотою виникнення метастазів в 

поопераційному періоді, тобто після проведення в цих пацієнтів стандартної 

терапії (тиреоїдектомія, супресивна гормональна терапія, радіойодтерапія). У 

групі пацієнтів із наявністю в пунктатах первинних ПРЩЗ клітин субпопуляції 

S метастази в поопераційний період виникали статистично вірогідно частіше, 

ніж у пацієнтів із відсутністю цих клітин. Крім того, радіойодрезистентні 

метастази виникали лише у пацієнтів, в пунктатах первинних папілярних 

карцином яких були виявлені клітини субпопуляції S. При цьому, не було 

виявлено статистично вірогідної залежності частоти метастазування в 

поопераційному періоді від наявності в пунктатах первинних папілярних 

карцином клітин субпопуляції М. 

 Результати імуноцитохімічного дослідження продемонстрували в S-

клітинах відсутність Тг, який є маркером диференційованих тиреоцитів і має 

відношення до накопичення радіойоду, а також в S- і М-клітинах – порушення 

експресії та нормального розподілу по поверхні цитоплазми антигена 

епітеліальних клітин, що виявляються за допомогою антитіл Вer-ЕР4. Ці 

характеристики так званих особливих субпопуляцій клітин метастазів можуть 

пояснити їх участь у метастазуванні та кореляцію їх наявності з розвитком 

радіойодрезистентності папілярного тиреоїдного рака.  

Особливістю цитологічної картини пунктатів РЙРМ ПРЩЗ порівняно з 

РЙЧМ також була наявність кістозної рідини з гемосидерофагами (ознака 

кістозної дегенерації). Цю цитологічну ознаку виявлено в пунктатах 80,0% 

РЙРМ, лише в 23,0% випадків у загальній групі метастазів ПРЩЗ, та виявлено 

лише в одному пунктаті РЙЧМ. Кореляційний аналіз підтвердив зв’язок між 

радіойодрезистентністю та наявністю кістозної дегенерації. Раніше явище 
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кістозної дегенерації не вивчали в асоціації з радіойодрезистентністю ПРЩЗ 

раку .  

Можна дати таке пояснення цьому феномену. Ферменти та антигени, які 

беруть участь в акумуляції клітинами йоду (тиреоїдна пероксидаза, 

тиреоглобулін, NIS), присутні в мембранах тиреоцитів, а не в кістозній рідині 

[310]. Крім того, та частка маси лімфовузла, яка безпосередньо бере участь у 

зв’язуванні ізотопу в кістозно-дегенеруючих вузлах, буде меншою порівняно з 

такою в метастазах однорідної будови. Саме тому кістозно-дегенеруючі 

метастази, найімовірніше, будуть проявляти радіойодрезистентність.  

Той факт, що ознака кістозної дегенерації легко визначається в матеріалі 

ТАПБ, дозволив запропонувати її визначення як прогностичного чинника 

радіойодрезистентності поопераційних метастазів папілярного раку 

щитоподібної залози. Спосіб використання виявлення цитологічної ознаки 

кістозної дегенерації в пунктатах поопераційних метастазів ПРЩЗ як 

цитологічного чинника прогнозу радіойодрезистентності та ефективності РЙТ 

запатентовано та використовується в практиці. Цей спосіб не вимагає 

додаткових інвазійних втручань і додаткових методів забарвлення препаратів, 

оскільки наявність ознаки кістозної дегенерації оцінюється під час рутинного 

діагностичного цитологічного дослідження метастазів.  

Заслуговує на увагу така, виявлена в даному дослідженні, цитологічна 

ознака, як особливі комплекси, що складаються з центрально розташованого 

оточеного шаром макрофагів псамомного тільця і вакуолізованих епітеліальних 

клітин, більшість яких містять цитокератин-17. Такі структури виявляли в 

20,0% РЙРМ ПРЩЗ і не знаходили ані в жодному РЙЧМ, ані в пунктатах 

доброякісних новоутворень ЩЗ. Цитопатологи описують аналогічні даним 

комплексам множинні псамомні тільця, розташовані в тканинних фрагментах у 

пунктатах дифузно склерозуючих папілярних тиреоїдних карцином [167]. Цей 
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тип папілярного тиреоїдного раку, за даними ВООЗ, вважається агресивним 

варіантом. Крім того, практично всі епітеліальні клітини таких структур містять 

цитокератин-17, який є передопераційним маркером прогнозування 

радіойодрезистентності [243]. Можливо, ми можемо розглядати ці комплекси 

як цитологічну ознаку агресії та радіойодрефрактерності метастазів ПРЩЗ.  

Отже, цитологічна картина пунктатів РЙРМ ПРЩЗ порівняно з такою 

РЙЧМ виявилася розмаїтнішою та більш поліморфною. Для неї характерними є 

особливі клітинні фенотипи (М- і S-клітини), кістозна дегенерація, особливі 

клітинні структури (комплекси вакуолізованих клітин і псамомних тілець).  

Обидві сучасні теорії онкогенезу (як стохастична – теорія клональної 

клітинної еволюції, так і гіпотеза ракової стовбурової клітини) вказують, що 

завдяки генетичним та епігенетичним змінам (аберантній диференціації) 

моноклональна за походженням популяція клітин злоякісної пухлини з часом 

розпадається на низку субклонів і стає фенотипово гетерогенною [252–254]. 

Саме серед згаданих субклонів можуть з’явитися здатні до інвазійного росту та 

утворення метастазів. Наявність у пунктатах РЙРМ більшої кількості субклонів 

і структур тиреоцитів порівняно з РЙЧМ, можливо, є проявом більшої 

генетичної гетерогенності цих пухлин, яка є тлом для появи субклонів 

тиреоцитів з агресивною поведінкою, що можуть зумовлювати розвиток 

радіойодрезистентності.  

Отже, в результаті проведеного дослідження доведено, що оскільки 

фенотипова гетерогенність популяції тиреоцитів (наявність різних 

субпопуляцій і структур клітин), виявляється в пунктатах РЙРМ і практично 

відсутня в пунктатах РЙЧМ ПРЩЗ, її можна розглядати як цитологічний 

чинник прогнозування радіойодрезистентності поопераційних метастазів 

ПРЩЗ.  
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Термін «гетерогенність пухлини» давно застосовується в літературі й 

означає існування низки відмінностей між клітинами в пухлині, клітинами 

первинної пухлини та її метастазів, клітинами різних метастазів однієї пухлини. 

Розрізняють внутрішньопухлинну, міжпухлинну фенотипову гетерогенність і 

функціональну гетерогенність [311]. Говорячи про міжпухлинну 

гетерогенність, мають на увазі випадки, коли різні, первинно множинні 

пухлини одного органа мають різний фенотип. Термін «внутрішньопухлинна» 

гетерогенність означає, що кожна пухлина складається з фенотипово та 

функціонально гетерогенних клітин із різною поведінкою. Клітини 

новоутворення можуть бути гетерогенними за морфологічними (ступінь 

диференціювання, розміри, форма, кількість ядер), цитохімічними та 

функціональними характеристиками (рівень проліферації, міжклітинні 

взаємодії, здатність до інвазії і метастазування, чутливість до індукторів 

апоптозу, хіміотерапевтичних агентів та імунотерапії). Описано гетерогенність 

пухлинних клітин за складом клітинних мембран, їх антигенністю, спектром 

маркерів клітинної поверхні, включаючи рецептори ростових чинників, а також 

за активністю сигнальних шляхів, регулюючих проліферацію, клітинний цикл, 

репарацію ДНК, апоптоз, функціональну відповідь клітин на зміни довкілля 

[312–314]. Фенотип пухлинних клітин визначається поєднанням генетичної 

програми, впливом довкілля та випадковими змінами. Популяції пухлинних 

клітин характеризуються генетичною, епігенетичною та фенотиповою 

гетерогенністю, якісні та кількісні параметри яких можуть динамічно 

змінюватися в ході неопластичного процессу, провокуючи агресивнішу 

метастатичну поведінку пухлини [311]. 

Існування фенотипової гетерогенності пухлинних осередків одного й того 

ж хворого підтверджено та пояснюється багатьма науковцями, дослідження 

яких свідчать про існування багатофокусного пухлинного росту. Описана 
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генетична гетерогенність різних осередків ПРЩЗ у випадках його 

багатофокусного росту в хворих за виявленою мутацією гена BRAFV600E та 

інших генетичних чинників [315]. За даними деяких авторів, частота генетичної 

гетерогенності за статусом BRAFV600E між різними пухлинними осередками 

одного й того ж хворого складала 4,8,% [316, 317]. Продемонстровано 

відсутність цілковитої відповідності BRAFV600E -статусу між первинними ПРЩЗ 

та їх реґіонарними метастазами. Відмінність первинних пухлин і метастатичних 

лімфовузлів за мутаційним BRAFV600E-статусом є проявом пухлинної 

гетерогенності. Так, серед усіх пацієнтів із BRAFV600E-позитивними 

первинними ПРЩЗ лише в 54 % випадків виявляли BRAFV600E-позитивні 

метастази. В 33,0% випадків виявляли BRAF-позитивні метастази за 

відсутності BRAFV600E у первинній пухлині. Зменшення кількості мутацій 

BRAFV600E у метастазі порівняно з первинною пухлиною пояснюють 

клональною еволюцією [315–317]. Повідомляють, що пацієнти з 

мультифокальним ПРЩЗ демонструють BRAFV600E-гетерогеність у 39,0% 

випадків, та мутації присутні не в усіх фокусах. У 17,0% пацієнтів, які не мають 

збігів профілів BRAFV600E у первинній пухлині та її метастазах, передбачається, 

що папілярна карцинома ЩЗ може розвиватися як наслідок різних 

трансформуючих подій.  

Проведені нами імуноцитохімічні дослідження та співставлення вмісту 

клітин з тиреоїдною пероксидазою в первинних ПРЩЗ та їх реґіонарних 

метастазах, виявлених до проведення тиреоїдектомії,  також продемонструвало 

відсутність збігів відсотків ТПО-позитивних клітин у більшості випадків. 

Відсоток цих клітин в метастазі в більшості випадків був менше, ніж в 

первинній пухлині. Але існували випадки, коли цей показник в метастазі 

перевищував такий в первинній пухлині. Це явище може бути проявом 

пухлинної, фенотипової та генетичної гетерогенності, багатофокусності 
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пухлинного росту, появи різних клонів клітин в процесі пухлинного 

онкогенезу.  

Існують суперечливі дані щодо генетичної та фенотипової гетерогенності 

клітин первинних пухлин та їх метастазів, а також гетерогенності 

метастатичних пухлинних осередків. Існують як дані про єдине походження 

первинних пухлин і метастазів (рак простати), так і приклади, які 

підтверджують різне клональне походження первинних пухлин та їх метастазів, 

коли метастазування відбувається на ранньому етапі пухлинної прогресії 

(молочна залоза). Імовірно, розвиток пухлин людини не обмежується одним 

сценарієм. Є думка, що, хоча багато пухлинних клітин здатні до раннього 

метастатичного розповсюдження, лише ті клітини, що придбали достатню 

кількість онкогенних мутацій, здатні ініціювати вторинні метастатичні пухлини 

[311].  

 Є також дані, що внутрішньопухлинна гетерогенність складає підґрунтя 

пухлинної прогресії та корелює з об’ємом пухлини та її мультицентричністю. 

Потенціал метастазування збільшується залежно від розміру первинної 

пухлини. Більше того, мультифокальність пухлин вважають незалежним 

чинником ризику метастазування, тобто папілярні карциноми з наявністю 

метастазів мають більший ризик рецидивування. Дані клінічних досліджень 

демонструють, що пацієнти, які мають понад два пухлинні фокуси, мають вищу 

ймовірність рецидивів і смерті від раку, ніж хворі з уніфокальними ПРЩЗ, і 

гірший прогноз щодо абляції радіойодом і потребують ретельного 

спостереження впродовж року [311–317]. Частота рецидивів значно зростає у 

випадках, коли присутні понад 5 пухлинних осередків, які підлягають абляції 

радіойодом. 

Існування фенотипової та генетичної гетерогенності пухлинних осередків 

одного й того ж пацієнта ставить під сумнів можливість прогнозування 
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поведінки пухлини за будь-якими чинниками взагалі. Існують дві основні 

концепції походження гетерогенності пухлинних клітин: їх різні субтипи 

виникають з різних стовбурових клітин (концепція стовбурової клітини) або 

внаслідок генетичних або епігенетичних змін стовбурової клітини (концепція 

клональної еволюції). Пухлина як динамічне утворення з багатьох 

інтерактивних субпопуляцій (пухлинних клітин і мікрооточення) з часом зазнає 

гетерогенних змін властивостей внаслідок прогресії, дисемінації та колонізації. 

З огляду на це існує думка, що неможливо прогнозувати поведінку пухлини на 

підставі характеристик окремих клонів пухлинних клітин [311–315].  

Є дані, що позитивна імуноцитохімічна реакція виявлення антигена NIS у 

первинних ПРЩЗ дозволяє передбачити здатність до акумуляції радіойоду та 

ефективність РЙТ у рецидивах тиреоїдних карцином. Проте в третині пацієнтів 

із відсутністю NIS-антигена в первинних пухлинах виникали метастази, клітини 

яких були здатні до акумуляції радіойоду, водночас лише 80 % пацієнтів з 

експресією NIS-антигена в первинних папілярних карциномах відповідали на 

радіойодтерапію. 

За даними літератури та власними спостереженнями, співіснування 

різних пухлинних субклонів може мати клінічні наслідки для прогресу 

захворювання, діагностики та терапії пухлин. Існування клональної 

гетерогенності слід враховувати в розробці методів таргетної терапії, оскільки 

генетична гетерогенність пухлин означає високу ймовірність існування та 

прогресії пухлинних клонів, резистентних до загальноприйнятої терапії, що ми, 

мабуть, спостерігаємо в процесі розвитку РЙРМ ПРЩЗ. Експериментальні 

пухлини, які складалися з множинних клонів клітин, виявляли відмінну від 

моноклональних пухлин чутливість до цитотоксичних препаратів. Вважають, 

що клональні взаємодії можуть як потенціювати чутливість пухлин до 

цитотоксичних препаратів, так і пригнічувати терапевтичну ефективність 
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останніх [311, 313, 319]. На думку дослідників, клональна гетерогенність додає 

додаткових складнощів в розумінні біології пухлинного розвитку та складає 

проблеми для успішної терапії пухлин. Розуміння механізмів 

внутрішньопухлинної гетерогенності має велике значення для розробки шляхів 

таргетної терапії.  

Результат лікування єдиним препаратом генетично гетерогенного 

папілярного раку може провокувати клональну експансію існуючих 

резистентних пухлинних клітин або розвиток вторинної резистентності, яка 

ставить під загрозу ефективність лікування іншими протипухлинними 

препаратами, здатними до гальмування пухлинного росту. Суттєва клональна 

гетерогенність між первинними та метастатичними пухлинами може стати 

перешкодою для цілеспрямованої терапії. Різні пухлинні осередки або 

розвиваються внаслідок внутрішньотиреоїдної дисемінації злоякісного клону з 

морфотиповим диференціюванням, яке здійснюється внаслідок субклональної 

прогресії, або є результатом різних незалежних трансформуючих подій, 

включаючи різні множинні клони-попередники. 

Біологічні характеристики ранньої преінвазійної пухлини не є 

аналогічними таким цієї ж пухлини на стадії дисемінації. Гетерогенність 

пухлини має багато рівнів і молекулярних механізмів, які сумісно забезпечують 

виживання та розповсюдження популяції пухлинних клітин. Кожна пухлинна 

клітина в організмі хворого є унікальною за потенційною можливістю зазнати 

різних змін, та одна пухлинна клітина, яка уникає впливу терапії, потенційно 

може викликати прогрес захворювання.  

Отже, внутрішньопухлинна фенотипова гетерогенність клітин може бути 

«полігоном» для появи пухлинних субклонів з агресивнішим потенціалом 

порівняно із загальною популяцією клітин, які розвивають резистентність до 

загальних терапевтичних засобів і можуть бути джерелом розвитку РЙРМ 
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папілярного раку. Проведена робота продемонструвала можливість визначення 

цитологічних та імуноцитохімічних ознак фенотипової внутрішньопухлинної 

гетерогенності в пунктатах ПРЩЗ та їх метастазів, що є підґрунтям раннього, 

передопераційного прогнозування агресивної поведінки папілярних тиреоїдних 

карцином і розробки особливих терапевтичних підходів до таких пухлин.  

У даній роботі вперше запропоновано цитологічне визначення 

фенотипової гетерогенності популяції тиреоцитів папілярних карцином для 

прогнозування їх поведінки. Враховуючи вищеозначену кореляцію 

внутрішньопухлинної гетерогенності тиреоїдних карцином з їх 

мультицентричністю та несприятливим прогнозом, цитологічно визначену в 

даному дослідженні фенотипову гетерогенність пухлинних осередків 

папілярних карцином (первинного ПРЩЗ і його метастазів або метастатичних 

осередків) можна розглядати як додатковий чинник прогнозу несприятливої 

поведінки ПРЩЗ. 

Відомо, що показником генетичної нестабільності популяції епітелію є 

поява мікроядер – особливих структур, які представляють собою генетичний 

матеріал, втрачений з геному під час мітозу в результаті порушення 

розходження хромосом до клітинних полюсів. В доступній літературі знайдені  

малочисельні дані щодо досліджень мікроядер в матеріалі ТАПБ новоутворень. 

Відомо, що визначення їх частоти в клітинах пунктатів використовується в 

якості біомаркеру малігнізації при диференційній діагностиці метастатичних 

аденокарцином, реактивних мезотеліом та карцином і доброякісних 

новоутворень ЩЗ [264, 265]. При цьому, не було проведено досліджень 

мікроядер в епітелії матеріалу ТАПБ поопераційних метастазів ПРЩЗ в 

залежності від їх йоднакопичувальної здатності. 

В результаті проведених нами досліджень не було визначено значущої 

різниці в частоті виявлення мікроядер в епітелії матеріалу ТАПБ між групами 
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РЙРМ та РЙЧМ, хоча мікроядра зустрічалися частіше в епітелії пунктатів 

РЙРМ (в 85,0% випадків) в порівнянні з РЙЧМ (лише в 38,5% випадків). 

Відсоток мікроядер в епітелії пунктатів РЙРМ сягав 11,0%, в групі РЙЧМ – 

8,0%. В той же час, показано, що в групі РЙРМ мікроядра виявляються 

статистично значуще частіше, ніж в загальній групі ПРЩЗ, де відсоток 

мікроядер в епітелії не перевищував 4,0%.  

Раніше було показано, що опромінення радіоактивним йодом не є 

причиною появи мікроядер в епітелії ПРЩЗ [264]. Дійсно, кореляційний аналіз 

залежності частоти мікроядер в епітелії пунктатів від активності отриманого 

пацієнтами радіойоду при лікуванні РЩЗ не виявив будь-якої закономірності, 

тобто поява мікроядер в епітелії метастазів не асоційована з активністю 

отриманого пацієнтами радіоактивного йоду (r = 0,0934, p = 0,687). Так, в 

випадках відсутності мікроядер або їх низького вмісту (до 1%) в групі РЙРМ та 

РЙЧМ більшість пацієнтів, головним чином, отримували як відносно невисоку 

активність радіойоду 4,36 ГБк, так і високі активності радіофармпрепарату 

(14,8; 8,7 ГБк). В той же час, при високому вмісті мікроядер в епітелії пунктатів 

(до 11,7%), максимальною активністю радіойоду, яку отримували пацієнти, 

була 6 ГБк, але інші пацієнти отримували активність радіойоду 4,36 ГБк, як і 

пацієнти, пунктати метастазів яких не містили мікроядер.  

Таким чином, значуща різниця між вмістом мікроядер в пунктатах 

загальної групи ПРЩЗ та РЙРМ, які виникли в поопераційному періоді на тлі 

проведеної РЙТ, може свідчити про більшу генетичну нестабільність епітелію 

радіойодрезистентних метастазів в порівнянні з загальною группою ПРЩЗ та їх 

метастазів, виявлених до операції, яка може бути основою формування більш 

агресивних субклонів клітин, що є основою прогресії радіойодрезистентних 

метастазів папілярних тиреоїдних карцином. При цьому, проведені 

дослідження свідчать, що вміст мікроядер в пунктатах поопераційних 



282 
 

  
 

метастазів ПРЩЗ не є критерієм їх йоднакопичувальної здатності та не 

залежить від активності отриманого при лікуванні РЩЗ радіойоду.   

Етапи дослідження РЙРМ ПРЩЗ обумовлені спробою виявити в їх 

пунктатах порушення експресії чинників, необхідних не лише для захоплення 

радіойоду, а й для його ретенції в клітинах тиреоїдного епітелію. Відомо, що 

умовами ефективної акумуляції І-131 тиреоцитом є не лише його захоплення 

клітиною, а й ефективний період напівжиття ізотопу. Важливий вплив на нього 

справляє період органіфікації йоду, який каталізується ТПО. Зниження процесу 

органіфікації йоду внаслідок зменшення експресії ТПО призводить до його 

швидкого ефлюксу з клітини та зменшує ефективність акумуляції радіойоду 

[93, 94]. Важливим клітинним чинником, який також бере безпосередню участь 

у синтезі тиреоїдних гормонів, є Тг. Але дані літератури щодо кореляції цих 

двох клітинних чинників із розвитком радіойодрезистентності ПРЩЗ є досить 

суперечливими.  

Нечисленні імуногістохімічні дослідження РЙРМ демонструють значну 

редукцію в їх тканині вмісту Тг, ТПО та їх мРНК й асоціацію експресії ТПО з 

BRAF-мутацією як проявом агресії тиреоїдних карцином [13]. Іншими 

дослідниками також було знайдено значну кореляцію експресії ТПО зі 

здатністю клітин до накопичування радіойоду, але автори відзначили 

неможливість прогнозування радіойоднакопичувальної здатності за експресією 

NIS і ТПО. Про залежність розвитку радіойодрезистентності від втрати 

експресії тиреоїдної пероксидази свідчать також досліди з трансфекції гена 

цього ферменту в клітини пухлинних ліній, для яких він не є характерним, що 

викликає їх здатність до накопичення радіойоду та чутливість до 

радіойодтерапії [111].  

Існують також суперечливі дані щодо експресії Тг в РЙРМ і кореляції 

його наявності в клітинах папілярного тиреоїдного раку і метастазів та 
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радіойодрезистентністю. Деякі дослідження демонструють, що наявність Тг в 

клітинах та сироватці крові не корелює зі здатністю до накопичення радіойоду, 

і за рівнем сироваткового тиреоглобуліну неможливо передбачити результати 

йод-сканування. Іншими ж авторами показано, що всі пацієнти зі слабкою 

експресією Тг клітинами рецидиву були йод-негативними, а за даними 

дослідження за методом 18F-FDG – позитивними, але 45,0% пацієнтів із 

радіойод-негативними метастазами мали виражену експресію Тг в клітинах 

рецидиву ПРЩЗ [113-115].  

Отже, досі не отримано жодних корисних у практичному плані 

результатів і не знайдено інформації щодо будь-яких досліджень експресії ТПО 

та Тг в цитологічному матеріалі РЙРМ папілярного тиреоїдного раку, усі 

нечисленні дослідження експресії цих антигенів проведено лише на 

гістологічному матеріалі метастазів. Тому наступним етапом цитологічного 

дослідження особливостей РЙРМ ПРЩЗ було імуноцитохімічне визначення 

експресії ТПО в пунктатах первинних папілярних карцином ЩЗ та їх 

метастазах, виявлених до проведення тиреоїдектомії та визначення експресії 

ТПО та тиреоглобуліну в пунктатах поопераційних метастазів, виявлених після 

проведеня тиреоїдектомії та РЙТ ( РЙРМ і РЙЧМ).  

Слід підкреслити, що імуноцитохімічні реакції з визначенням цих 

антигенів здійснюються в пунктатах, попередньо забарвлених для якісного 

цитологічного дослідження, після проведення реакцій, які дозволяють 

відновлення антигенної активності [232]. Поєднання цитологічних та 

імуноцитохімічних досліджень на одному препараті дозволяє вірно оцінити 

кількість імунопозитивних тиреоцитів з урахуванням лише епітеліальних 

клітин і виключити з підрахунку інші (зокрема, макрофаги), які можуть містити 

досліджувані антигени, наприклад, внаслідок фагоцитозу клітин пухлини або їх 

фрагментів, і спричинити хибно позитивні результати. 
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Після дослідження кореляційного зв`язку між вмістом ТПО-позитивних 

клітин в пунктатах первинного папілярного тиреоїдного раку та наявністю 

метастазів у обстежених пацієнтів в поопераційному періоді, була показана 

наявність кореляції на рівні p <  0,05 за методом Спірмена (-0,344788) та за 

методом визначення гама-кореляції (-0,489362). При цьому, зв’язок між 

показниками виявився зворотнім. 

Показано, що при виявленні високого вмісту ТПО-позитивних клітин в 

пунктатах первинного ПРЩЗ (від 50,0 до 92,0%), метастази в поопераційному 

періоді не діагностували. В той же час, РЙРМ ПРЩЗ були виявлені лише в 

випадках, коли експресія ТПО в тиреоцитах не виявлялась або кількість ТПО-

позитивних клітин складала не бульше ніж 25,0% в пунктаті первинної 

папілярної карциноми ЩЗ.  

Таким чином, визначення експресії ТПО в пункційному матеріалі 

папілярного тиреоїдного раку може допомогти в прогнозуванні тенденцій 

метастазування папілярних карцином в поопераційний період та, відповідно, 

визначенні тактики  моніторингу та лікування пацієнтів з ПРЩЗ.  

Співставлення вмісту ТПО-позитивних клітин в пунктатах первинних 

ПРЩЗ та їх регіонарних метастазів, виявлених перед проведенням 

тиреоїдектомії та РЙТ, продемонструвало відсутність збігів їх відсотків у 

більшості випадків. В усіх випадках відсутності ТПО-позитивних клітин в 

пунктатах як первинного ПРЩЗ, так і його метастазу, у пацієнтів 

спостерігалось метастазування в поопераційному періоді, в тому числі поява  

радіойодрезистентних метастазів. При відсутності цих клітин в пунктаті 

метастазу при наявності їх високого вмісту в пунктаті ПРЩЗ, метастазування в 

поопераційному періоді не спостерігалось. Тому, при прогнозуванні 

поопераційної поведінки ПРЩЗ, має сенс орієнтуватись на вміст ТПО-
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позитивних клітин в пунктатах саме первинного ПРЩЗ або на відсутність 

антигену як в пунктатах ПРЩЗ, так і його метастазу.  

Після підрахунку імунопозитивних епітеліоцитів у пунктатах 

поопераційних метастазів визначено дуже високого рівню статистичну 

значущість різниці між відсотком тиреоцитів, які експресують ТПО та Тг, між 

РЙРМ і РЙЧМ ПРЩЗ. Максимальний показник вмісту ТРО-позитивних клітин 

для РЙРМ (20,0%) був нижчим від мінімального значення цього показника для 

РЙЧМ (30,0%). Показано, що в якості середнього показнику частоти клітин, які 

містять ТПО, перевищення якого однозначно вказує на радіойодчутливість 

дослідженого метастазу, слід використовувати медіану 72,5% із варіацією від 

53,5% (нижня квартиль) до 82,0% (верхня квартиль). Верхнє значення може 

бути не обмеженим, оскільки наближення показника до 100,0% гарантує 

радіойодчутливість метастазу. Водночас відсутність клітин із ТПО однозначно 

свідчить про радіойодрезистентність метастазу.  

Квартильний розмах за показником відсотку ТПО-позитивних клітин для 

групи РЙРМ склав 0, що свідчить про високу однорідність даних, а для групи 

РЙЧМ – 28,5, що свідчить про достатню неоднорідність даних, вміст ТПО-

позитивних клітин у цій групі варіював від 30,0% до 100,0%. Аналіз 

ефективності проведеної РЙТ продемонстрував, що хоча всі метастази даної 

групи накопичували радіойод, ефективність РЙТ у пацієнтів із різним 

відсотком ТПО-позитивних клітин була різною. Так, для пацієнтів, у пунктатах 

метастазів яких вміст ТПО-позитивних клітин перевищував 50,0%, РЙТ була 

успішною, і нові метастази не з’являлись. Водночас, в пацієнтів цієї групи із 

вмістом ТПО-позитивних клітин в пунктатах від 30,0 до 50,0% спочатку 

метастази накопичували радіойод, але з часом вони втрачали цю здатність, 

тобто розвивалась вторинна радіойодрезистентність метастазів, які врешті решт 

було видалено хірургічно. Це свідчить, що такі проміжні значення відносного 
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вмісту клітин з експресією ТПО, хоча й обумовлюють помірне накопичення 

радіойоду, але не можуть гарантувати успіх РЙТ [241, 242, 269].  

Пояснити різну ефективність РЙТ для неоднорідної за відсотком ТРО-

позитивних клітин у пунктатах групи метастазів можна, враховуючи існування 

фенотипової гетерогенності популяції тиреоцитів метастазу [252-254]. Імовірно, 

невеликий відсоток ТРО-позитивних клітин знищується радіойодом, а ТРО-

негативні клітини є субстратом для розвитку вторинної радіойодрезистентності 

та прогресії метастазу.  

Імуноцитохімічний метод визначення ТПО дозволяє виявляти антигенні 

детермінанти, а не активність ферменту, тому важливо мати уявлення ще й про 

активність ТПО, що визначається за допомогою раніше розробленого нами 

цитохімічного методу [270]. Порівняння даних цитохімічних та 

імуноцитохімічних методів визначення експресії ТПО в епітелії пунктатів 

поопераційних РЙРМ і РЙЧМ засвідчило їх зіставні результати, що 

обґрунтовує можливість використання обох методів у передопераційному 

прогнозуванні радіойодрезистентності ПРЩЗ. Цитохімічна реакція виявлення 

експресії ТПО проводиться на нефіксованих і незабарвлених цитологічних 

препаратах. Тому в кожному випадку передопераційного прогнозування 

радіойодрезистентності слід вирішувати, який із методів (імуноцитохімічний 

або цитохімічний) доцільніше використовувати.  

Зіставність результатів виявлення експресії тиреоїдної пероксидази 

імуноцитохімічним та цитохімічним методами, тобто виявлення наявності 

ферменту та його активності може свідчити про те, що, вірогідно,  

радіойодрезистентність може викликатися не мутацією гена, який кодує ТПО, а 

зміною в роботі регуляторних генів-промоторів, які вимикають синтез 

ферменту в цілому.     
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Отже, в результаті проведеного дослідження вперше розроблено спосіб 

передопераційного прогнозування радіойодрезистентності метастазів 

папілярного тиреоїдного раку, що можуть розвинутись у поопераційний період, 

та ефективності радіойодтерапії на підставі імуноцитохімічного визначення 

експресії тиреоїдної пероксидази в пунктатах. За відсутності експресії ТПО в 

пунктатах поопераційних метастазів прогнозується радіойодрезистентність 

метастазу, неефективність РЙТ і необхідність його хірургічної ліквідації. Якщо 

відносний вміст пухлинних клітин, які містять ТПО, перевищує 53,5%, 

прогнозується успішна РЙТ.  

Цей простий у виконанні, швидкий спосіб прогнозування 

радіойодрезистентності ПРЩЗ та ефективності РЙТ запатентовано, і він 

використовується в практичній діяльності.  Отримані дані доводять, що в 

випадках, коли відносний вміст ТРО-позитивних клітин у пунктатах метастазів 

складає від 30 до 50 %, необхідно враховувати можливість розвитку вторинної 

радіойодрезистентності метастазів, які попередньо накопичували радіойод, і 

неефективність і недоцільність подальшої РЙТ.  

У поопераційний період після тиреоїдектомії та наступної РЙТ у 

пацієнтів із ПРЩЗ можуть з’являтися як РЙРМ, для яких РЙТ не є ефективною, 

так і РЙЧМ, які можуть бути успішно вилікованими за допомогою радіойоду. 

Розроблений спосіб передопераційного прогнозування радіойодрезистентності 

дозволяє визначити статус поопераційних метастазів ПРЩЗ відносно 

накопичення радіойоду ще перед його використанням і визначити адекватну 

тактику подальшої терапії (РЙТ або хірургічне видалення метастазу) та 

позбавити зайвих курсів РЙТ пацієнтів із РЙРМ або призначити додаткову РЙТ 

у випадках прогнозування її ефективності [242, 243, 272].  

Кореляційний аналіз наявності цитологічної ознаки кістозної дегенерації 

та експресії ТПО в пунктатах РЙРМ ПРЩЗ не виявив взаємозв’язку між цими 
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факторами передопераційного прогнозу радіойодрезистентності (коєфіцієнт 

рангової кореляції Спірмена -0,061967). Тобто, наявність кістозної дегенерації 

та експресія ТПО в метастазах, виявлених у поопераційний період, виступають 

як незалежні цитологічні прогностичні чинники радіойодрезистентності ПРЩЗ.  

Попри дуже високо значущу різницю у вмісті Тг-позитивних клітин між 

РЙРМ і РЙЧМ, у 20,3% метастазів папілярного раку ЩЗ, резистентних до 

радіойоду, відносний вміст імунопозитивних клітин у пунктатах не відрізнявся 

від такого для РЙЧМ і складав від 78,0 до 100,0%. Водночас не виявлено 

випадків відсутності Тг в пунктатах РЙЧМ, на відміну від РЙРМ. Це свідчить 

про можливість передопераційного прогнозування радіойодрезистентності 

поопераційних метастазів лише у випадках низького вмісту Тг-позитивних 

клітин (медіана цього показника для РЙРМ відповідає 50,0%, квартильний 

розмах від 7,5 до 85,0%).  

Якщо були випадки, коли виявляли експресію Тг в значній кількості 

тиреоцитів на тлі відсутності експресії ТПО, то випадків визначення експресії 

ТПО без наявності експресії Тг не було жодного. За даними деяких авторів, 

експресія мРНК ТПО також не завжди корелює з експресією мРНК Тг [320].  

Слід відзначити виражену неоднорідність групи РЙРМ за відсотком Тг-

позитивних клітин порівняно з групою РЙЧМ і різну інтенсивність 

імуноцитохімічної реакції з антитілами до тиреоглобуліну в клітинах у межах 

групи РЙРМ – від інтенсивної до слабкої. В декількох випадках, замість 

рівномірної реакції в цитоплазмі клітин, спостерігалось гранулярне атипове 

накопичення тиреоглобуліну. Навпаки, в групі РЙЧМ реакція цитоплазми 

тиреоцитів з антитілами до Тг була вираженою та однорідною. Отже, слід 

враховувати не лише кількість Тг-позитивних клітин, а й інтенсивність 

проведеної реакції. 
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Доведено наявність прямого кореляційного зв’язку між експресією Тг та 

ТПО в пунктатах РЙРМ папілярного тиреоїдного раку. Показано, що за 

відсутності ТРО-позитивних клітин у пунктатах метастазів кореляція не 

простежується, а для вмісту ТРО-позитивних клітин понад 0% виявлено 

тенденцію до прямого зв’язку між показниками експресії ТПО та Тг [272].  

Отже, визначення обох антигенів в пунктатах поопераційних метастазів 

ПРЩЗ збільшує точність прогнозування їх радіойодрезистентності у випадках 

«сумнівного» вмісту клітин із ТПО (від 30,0 до 50,0%). Якщо відсоток Тг-

позитивних клітин у таких випадках не перевищує 85,0%, більш імовірною є 

неефективна РЙТ. За низького вмісту обох антигенів високою є ймовірність 

радіойодрезистентності метастазів і неефективної РЙТ.  

Заслуговують на увагу випадки (13,0% РЙРМ), коли в пунктатах 

метастазів, виявлених у поопераційний період, були цілком відсутні або 

присутні лише поодинокі Тг-позитивні клітини. В кількох із цих випадків 

попри наявність реґіонарних метастазів ПРЩЗ не спостерігали підвищення 

рівня сироваткового Тг, який вважається надійним маркером розвитку 

рецидивів папілярної карциноми ЩЗ в поопераційний період. Це явище є 

цілком зрозумілим з огляду на існуючу думку, що рівень Тг сироватки крові 

залежить від кількості пухлинних клітин, які його синтезують, режиму його 

секреції та ступеня диференціювання пухлинних клітин. Тобто, за відсутності в 

клітинах метастазу Тг цілком очікуваним є його нульовий рівень у сироватці 

крові. Це спонукає до більш ретельного спостереження пацієнтів із високою 

ймовірністю розвитку радіойодрезистентності, визначеною за допомогою 

прогностичних цитологічних чинників (висока експресія цитокератину-17, 

наявність особливих клітинних субпопуляцій S, відсутність експресії ТПО в 

первинних папілярних карциномах та метастазах ПРЩЗ, виявлених у 

поопераційний період), навіть у випадках отримання негативних результатів 
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сканування з радіойодом та за наявності нульового значення сироваткового Тг 

[272].  

Дослідження проліферативної активності епітелію РЙРМ було 

індуковано бажанням з’ясувати, чи не пов'язано радіойодрезистентність 

метастазів ПРЩЗ зі зниженням проліферативної активності клітин порівняно з 

такою загальної групи ПРЩЗ, оскільки за основним радіобіологічним законом 

Бергоньє-Трибондо, тканини, що складаються з низькодиференційованих 

клітин та активно проліферують, належать до радіочутливих, а тканини, які 

містять диференційовані клітини, що слабко проліферують або зовсім не 

проліферують, є радіорезистентними [273]. Для визначення проліферативної 

активності клітин використовували антитіла до відомого маркера 

проліферативної активності клітин, антигена Кі-67 – ядерного антигена, що 

експресується в усіх фазах клітинного циклу, за виключенням G0 [274]. Відомо, 

що його експресію асоційовано з біологічними ознаками та клінічною 

поведінкою пухлин [275].  

У наших спостереженнях найвищий відносний вміст Кі-67-позитивних 

клітин виявлено в пунктатах медулярного раку (7,0–10,0%), 

дифузносклерозуючого варіанту ПРЩЗ (7,0–12,0%) і ПРЩЗ на тлі 

автоімунного тиреоїдиту (6,0–35,0%).  

У даному дослідженні не було виявлено значущої різниці у вмісті Кі-67-

позитивних тиреоцитів між групами метастазів залежно від їх радіойод-

накопичувальної здатності [279]. Тобто, явище радіойодрезистентності не 

корелює зі зниженням або підвищенням проліферативної активності епітелію 

метастазів папілярного тиреоїдного раку, хоча слід відзначити підвищення 

проліферативної активності в пунктатах повторних метастазів ПРЩЗ із 

багаторазовим метастазуванням. Це спостереження збігається з літературними 

даними про кореляцію високої експресії антигена Кі-67 із високим ризиком 
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виникнення рецидивів і віддалених метастазів [275–277], але вимагає 

продовження досліджень.  

Раніше було показано, що клітини, які містять цитокератин-17, не 

експресують ТПО та Тг, необхідні для акумуляції радіойоду тиреоцитами. 

Виявлення високого вмісту таких клітин (>5,%) у пунктатах первинних 

папілярних тиреоїдних карцином дозволяє прогнозувати появу РЙРМ [243].  

Водночас порівняльне імуноцитохімічне дослідження експресії 

цитокератину-17 у пунктатах метастазів ПРЩЗ, виявлених у поопераційний 

період після тиреоїдектомії та РЙТ, показало, що кореляція між експресією 

цитокератину-17 і радіойодрезистентністю поопераційних метастазів не 

зберігається. Не виявлено достовірної різниці (р = 0,3974) у відсотку клітин із 

цитокератином-17 між РЙРМ і РЙЧМ. Отже, доведено, що цитокератин-17, 

який є маркером передопераційного прогнозування радіойодрезистентності 

ПРЩЗ у випадках його виявлення в матеріалі первинних пухлин, не може бути 

використаним для прогнозування радіойодрезистентності поопераційних 

метастазів. Водночас, у групі РЙРМ у 4 випадках відносний вміст цитокератин-

17-позитивних клітин складав 22,0–37,0% за відсутності в тиреоцитах пунктату 

ТПО та низького вмісту Тг. Доречно зауважити, що саме в цих випадках 

папілярна карцинома ЩЗ поводила себе досить агресивно, рецидиви виникли 

дуже швидко, а кількість метастазів була найбільшою 

Слід зауважити, що за використання цитокератину-17 як 

передопераційного цитологічного чинника радіойодрезистентності на підставі 

визначення його експресії в пунктатах первинних папілярних карцином 

відбувається довгострокове прогнозування розвитку РЙРМ, одним з очікуваних 

джерел яких можуть бути цитокератин-17-позитивні клітини. Водночас, 

цитокератин-17-позитивні клітини в складі клітинної популяції метастазів, які 

виникли в поопераційний період, не обумовлюють статус конкретних 
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метастазів відносно радіойоду в зв’язку з невеликою кількістю таких клітин. Як 

показали отримані результати, якщо вміст цитокератин-17-позитивних 

тиреоцитів у групі РЙЧМ складає 0,0–11,0%, відсоток тиреоцитів, які містять 

ТПО, є досить високим (68,0–100,0%), що обумовлює здатність конкретного 

метастазу до накопичення радіойоду. Нездатність до накопичення радіойоду 

цими метастазами обумовлено відсутністю необхідних для цього антигенів 

(ТПО, Тг), і наявність цитокератин-17-позитивних клітин не суперечить цьому.  

Для подальшого прогнозування радіойодрезистентності необхідно 

подальше ретельне спостереження пацієнтів з високим вмістом цитокератин-

17-позитивних клітин у пунктатах метастазів для вирішення питання про 

можливість прогнозування радіойодрезистентності на підставі визначення 

цитокератин-17-позитивних клітин саме в пунктатах поопераційних метастазів 

папілярного раку ЩЗ.  

Хоча в більшості випадків після тиреоїдектомії та радіойодтерапії  

прогноз для папілярного тиреоїдного раку є сприятливим, привертають увагу 

випадки його багаторазового метастазування з появою РЙРМ. У даній роботі 

вперше проведено комплексне цитологічне та імуноцитохімічне дослідження 

популяцій тиреоцитів пунктатів реґіонарних метастазів, які з часом виникли 

після тиреоїдектомії та РЙТ, і порівняльний аналіз фенотипових характеристик 

клітин між первинними та повторними метастазами для кожного пацієнта. 

Виявилось, що первинні метастази, які з’явилися через 1–2 роки після 

тиреоїдектомії та РЙТ, були в 50,0% випадків радіойодчутливими, а всі 

метастази, які виникали повторно через 1-11 років після ліквідації перших, були 

радіойодрезистентними.  

Доведено вірогідне зменшення експресії ТПО та Тг в повторних 

поопераційних метастазах порівняно з такою в первинних (р = 0,011719 і 

р = 0,003346 відповідно). Порівняння цитологічних характеристик пунктатів 
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первинних і повторних поопераційнних метастазів засвідчило зміну однорідно- 

клітинної цитологічної картини, характерної для РЙЧМ, на поліморфно-

клітинну з наявністю різних типів тиреоцитів і нерегулярних клітинних пластів 

на тлі кістозної дегенерації, що є характерним для РЙРМ. Визначено, що 

фенотипові характеристики тиреоцитів повторних метастазів відображають 

тенденцію до втрати диференціювання – відбувається редукція експресії ТПО 

та тиреоглобуліну як цитологічних проявів високого ступеня диференціювання 

тиреоцитів, з’являється фенотипова гетерогенність епітелію та, як наслідок, 

втрачається здатність до накопичення радіойоду.  

Виявлену різницю в цитологічних та імуноцитохімічних характеристиках 

тиреоцитів пунктатів первинних і повторних поопераційних метастазів можна 

пояснити тим, що через генетичні зміни в популяції тиреоцитів первинних 

метастазів із часом з’являються клітинні субклони, серед яких є ті, що 

втрачають здатність до накопичення радіойоду, здатні до метастазування та 

утворення РЙРМ. Ці дані збігаються з результатами інших авторів, отриманими 

в порівняльних дослідженнях гістологічного матеріалу первинних карцином та 

їх РЙРМ – в 37,0% випадків було відзначено зміни гістологічної структури від 

первинних пухлин до РЙРМ, причому 70,0% ПРЩЗ прогресували в більш 

агресивний гістотип, який було представлено в метастазах, із виявленням 

гістологічних ознак низькодиференційованої або висококлітинної карциноми. 

Втрату чутливості пухлини до радіойоду вважають наслідком зниження 

диференціювання її клітин. Проявом цього є поява елементів низького ступеня 

диференціювання в метастатичних пухлинах [10].  

Відомо, що радіойодрезистентність тиреоїдного раку можна 

класифікувати як первинну (коли клітини метастазів ніколи не накопичували 

радіойод), вторинну та стійку метастатичну хворобу [2, 7]. У процесі розвитку 

вторинної радіойодрезистентності папілярного тиреоїдного раку метастаз, який 
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попередньо накопичував радіойод, з часом втрачає цю здатність. Вторинна 

радіойодрезистентність метастазів ПРЩЗ є рідкісним явищем і може бути 

моделлю для вивчення цитологічних змін клітин, які відбуваються в динаміці 

втрати здатності метастазу до накопичення радіойоду. Нам вдалося виділити 

для проведення досліджень унікальну групу вторинно радіойодрезистентних 

метастазів ПРЩЗ завдяки ретельному моніторингу пацієнтів. Ці дослідження 

мають науковий і практичний інтерес, оскільки дозволяють простежити 

цитологічні зміни, які відбуваються в клітинах метастазів у динамічному 

розвитку радіойодрезистентності, і можуть скласти підґрунтя для розробки 

методів раннього передбачення радіойодрезистентності папілярного раку 

щитоподібної залози.  

Дослідження матеріалу ТАПБ поопераційних метастазів ПРЩЗ, які 

спочатку накопичували радіойод, а з часом втратили цю здатність, 

продемонстрували цитологічні зміни та зміни експресії ТПО та Тг в процесі 

розвитку вторинної радіойодрезистентності. Доведено різницю в експресії ТПО 

та Тг між стадією накопичення радіойоду та стадією втрати цієї здатності в 

процесі розвитку вторинної радіойодрезистентності метастазу (p = 0,003346). 

Як відзначалося раніше, ці антигени беруть участь у процесі акумуляції та 

ретенції радіойоду тиреоцитами. Отримані результати не суперечать 

літературним даним щодо редукції експресії Тг, ТПО та їх мРНК у тканинах 

РЙРМ ПРЩЗ [13]. Натомість слід зазначити, що ці дослідження досі проводили 

лише на гістологічному матеріалі. Ми вперше провели дослідження експресії 

цих антигенів у пункційному матеріалі метастазів папілярного тиреоїдного раку 

у процесі розвитку їх вторинної радіойодрезистентності. 

Показано, що відносний вміст ТПО-позитивних тиреоцитів в пунктатах 

РЙЧМ, які успішно лікуються радіойодом, досягає 100,0%, а медіана показника 

ТПО-позитивних тиреоцитів для метастазів цієї групи складає 72,5%, що 
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перевищує відповідний показник для йоднакопичувальної стадії метастазів, які 

з часом втрачають цю здатність та стають вторинно радіойодрезистентними 

(20,0%, p = 0,00047). Причому медіани відсотку Тг-позитивних клітин для цих 

груп метастазів практично збіглися (p = 0,286321), тобто не існує залежності 

ефективності радіойодтерапії від вмісту епітеліоцитів, що містять 

тиреоглобулін.  

В той же час, ці результати підтверджують залежність ефективності 

радіойодтерапії від кількості тиреоцитів, які експресують ТПО, та свідчать про 

можливість прогнозування за цим показником ефективності лікування 

радіойодом або розвитку вторинної радіойодрезистентності.  

Дослідження експресії цитокератину-17 у пунктатах метастазів у процесі 

розвитку вторинної радіойодрезистентності не виявило різниці між 

йоднакопичувальною стадією та стадією втрати здатності до накопичення 

радіойоду (p = 0,108810).  

Виявлено також появу фенотипової гетерогенності популяції тиреоцитів, 

яка проявляється присутністю в пунктатах особливого клітинного фенотипу S 

(40,0% випадків) і клітинних комплексів вакуолізованих клітин псамомних 

тілець (46,0% випадків) на стадії втрати чутливості до радіойоду метастазів, 

якої не спостерігали на йоднакопичувальній стадії їх розвитку. Як показано 

раніше, клітини фенотипу S не експресують Тг, який вважається маркером 

високого ступеня диференціювання клітин і має відношення до накопичення 

радіойоду. Можливо, ці характеристики особливого клітинного фенотипу 

дозволяють йому стати одним із джерел РЙРМ.  

Дослідження фенотипової гетерогенності популяції тиреоцитів ПРЩЗ є 

новітнім та ефективним напрямком розвитку методів передопераційного 

прогнозування радіойодрезистентності метастазів та агресивності 

метастазування. 
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Поява фенотипової пухлинної гетерогенності, втрата антигенів, які беруть 

участь в акумуляції та ретенції радіойоду, можуть бути проявом втрати 

цитологічних ознак високого ступеня диференціювання тиреоцитів, що є 

підґрунтям ефективної радіойодтерапії.  

На думку сучасних клініцистів – хірургів-ендокринологів і радіологів, 

прогнозування радіойодчутливості метастазів папілярного тиреоїдного раку 

може бути одним із чинників, який визначає персоналізовану тактику лікування 

у випадках неповної відповіді на початкову терапію, коли після першого курсу 

радіойодтерапії визначаються персистуючі локально-реґіонарні метастази. 

Простий метод визначення тиреоїдної пероксидази, кістозної дегенерації, 

фенотипової гетерогенності в пунктатах метастазів, виявлених у поопераційний 

період, дозволяє передбачити ефективність радіойодтерапії та обговорювати 

виконання дисекції лімфовузлів шиї в пацієнтів із РЙРМ і доцільність 

подальшої радіойодтерапії у пацієнтів із РЙЧМ [321, 322]. Цитологічне 

дослідження лімфогенних метастазів із визначенням цитологічних та 

імуноцитохімічних маркерів радіойодрезистентності є мінімально 

травматичним методом обстеження, що дозволяє коректувати програму 

лікування [321-331].   

Отже, в результаті комплексного порівняльного дослідження пунктатів 

первинного ПРЩЗ і поопераційних РЙРМ і РЙЧМ папілярних карцином ЩЗ 

вперше отримано нові дані про цитологічні, цитохімічні та імуноцитохімічні 

зміни, що відбуваються в процесах розвитку первинної та вторинної 

радіойодрезистентності та багаторазового метастазування папілярного раку 

щитоподібної залози.   

На підставі цих даних вперше розроблено методи ефективного 

передопераційного прогнозування радіойодрезистентності та результативності 

радіойодтерапії тиреоїдного папілярного раку. Вперше отримано доказові дані 
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щодо можливості використання імуноцитохімічного визначення експресії 

тиреоїдної пероксидази, тиреоглобуліну, цитологічних ознак кістозної 

дегенерації та фенотипової гетерогенності популяції тиреоцитів як 

цитологічних маркерів прогнозування радіойодрезистентності папілярних 

карцином щитоподібної залози і розроблено новий алгоритм передопераційного 

прогнозування радіойодрезистентності ПРЩЗ.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі на підставі комплексного цитологічного, 

цитохімічного та імуноцитохімічного дослідження пункційного матеріалу 

тиреоїдних папілярних карцином щитоподібної залози та їх метастазів виявлено 

зміни, які відбуваються в процесі розвитку радіойодрезистентності, що 

дозволило вирішити актуальну проблему сучасної ендокринології – розробити 

новий підхід до передопераційного прогнозування радіойодрезистентності та 

передопераційного прогнозування ефективності радіойодтерапії папілярного 

раку щитоподібної залози. 

 

1. Розвиток радіойодрезистентності асоціюється з такими 

морфологічними ознаками первинних папілярних карцином, як наявність 

екстратиреоїдного розповсюдження та метастазів, інвазія в судини та капсулу 

залози, відсутність тиреоїдиту.  

2. Вперше продемонстровано фенотипову гетерогенність популяції 

тиреоцитів радіойодрезистентних метаcтазів папілярного раку щитоподібної 

залози, що відрізняє їх від радіойодчутливих метастазів. Наявність певних 

клітинних субпопуляцій корелює з частотою появи реґіонарних метастазів 

тиреоїдного папілярного раку. Радіойодрезистентість метастазів папілярного 

раку щитоподібної залози корелює з наявністю цитологічних ознак кістозної 

дегенерації в метастазах, виявлених у поопераційний період, що може 

використовуватись як новий метод перередопераційного прогнозування 

радіойодрезистентності та ефективності радіойодтерапії.  

3. Доведено кореляцію між вмістом тиреоцитів з експресією тиреоїдної 

пероксидази в пунктатах первинного папілярного тиреоїдного раку та 

наявністю метастазів у поопераційний період. Радіойодрезистентні метастази 
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з’являються лише у випадках, коли вміст клітин з експресією тиреоїдної 

пероксидази не перевищує 25,0% епітеліоцитів пунктату, що може бути 

використано для прогнозування поведінки папілярного раку в поопераційний 

період.   

4. При індивідуальному порівнянні первинних папілярних раків 

щитоподібної залози та їх метастазів, виявлених до проведення тиреоїдектомії, 

відсоток клітин з тиреоїдною пероксидазою не збігається у більшості випадків. 

При прогнозуванні поопераційного метастазування папілярного раку, має сенс 

враховувати вміст клітин з тиреоїдною пероксидазою в пунктатах первинної 

пухлини або відсутність антигену як в пунктатах первинного папілярного раку, 

так і його метастазу. 

5. Експресія тиреоїдної пероксидази є вірогідно меншою в пункційному 

матеріалі радіойодрезистентних метастазів порівняно з відповідним показником 

у радіойочутливих метастазах папілярного раку щитоподібної залози. На 

підставі цього факту розроблено новий метод передопераційного 

прогнозування радіойодрезистентності метастазів тиреоїдних папілярних 

карцином. Ефективність радіойодтерапії корелює з експресією тиреоїдної 

пероксидази в пунктатах метастазів папілярного раку щитоподібної залози.  

6. Цитохімічні та імуноцитохімічні методи визначення експресії 

тиреоїдної пероксидази в пунктатах поопераційних радіойодрезистентних і 

радіойодчутливих метастазів демонструють зіставні результати, що 

обґрунтовує можливість використання обох методів у передопераційному 

прогнозуванні радіойодрезистентності папілярних карцином щитоподібної 

залози.  

7. Експресію тиреоглобуліну значно зменшено в радіойодрезистентних 

метастазах папілярного раку щитоподібної залози порівняно з 

радіойодчутливими. Імуноцитохімічне визначення експресії тиреоглобуліну в 
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метастазах є ефективним у передопераційному моніторингу 

радіойодрезистентності лише у випадках, коли вміст тиреоглобулін-позитивних 

клітин у пунктатах не перевищує 85,0%. 

8. Проліферативна активність клітин у радіойодрезистентних і 

радіойодчутливих метастазах і загальній групі тиреоїдних папілярних карцином 

не різниться (р = 0,974719). 

9. У метастазах папілярних тиреоїдних карцином, виявлених у 

поопераційний період, відсутня кореляція між експресією цитокератину-17 і 

радіойорезистентністю на відміну від первинних папілярних карцином та їх 

метастазів, виявлених перед операцією. 

10. Виявлено тенденцію до втрати ознак диференціації (достовірне 

зниження експресії тиреоїдної пероксидази та тиреоглобуліну, поява 

фенотипової гетерогенності популяції) тиреоцитами повторних метастазів 

рецидивуючих папілярних карцином щитоподібної залози. 

11. У процесі розвитку вторинної радіойодрезистентності метастазів 

папілярного тиреоїдного раку достовірно знижується експресія тиреоїдної 

пероксидази та тиреоглобуліну, а також з’являються клітини певних фенотипів 

та особливі клітинні структури.   

12. Розроблено алгоритм передопераційного прогнозування 

радіойодрезистентності тиреоїдної папілярної карциноми на підставі виявлення 

цитологічних та імуноцитохімічних особливостей тиреоцитів у пункційному 

матеріалі. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Доцільно визначати експресію тиреоїдної пероксидази в матеріалі 

пунктататів первинних папілярних карцином. За наявності експресії ферменту в 

0,0–25,0% тиреоцитів існує висока ймовірність метастазування та появи 

радіойодрезистентних метастазів у поопераційний період, що обумовлює 

необхідність ретельного моніторингу таких пацієнтів.     

2. У випадках сонографічного виявлення в пацієнтів із папілярним раком 

щитоподібної залози після тиреоїдектомії та радіойодтерапії реґіонарних 

лімфатичних вузлів, підозрілих на наявність метастазу, доцільно проводити 

ТАПБ із використанням розроблених методів цитологічного та 

імуноцитохімічного дослідження пунктату з метою прогнозування 

радіойодрезистентності та визначення ефективності радіойодтерапії. 

3. Виявлення цитологічних ознак кістозної дегенерації в пунктатах 

метастазів, діагностованих у поопераційний період, дозволяє передбачати 

радіойодрезистентність метастазу та обґрунтовує необхідність його 

хірургічного видалення. 

4. Для прогнозування радіойодрезистентності метастазу та визначення 

подальшої тактики терапії рекомендується проведення імуноцитохімічної 

реакції з моноклональними антитілами до тиреоїдної пероксидази та 

визначення відсотку імунопозитивних епітеліоцитів у пунктатах поопераційних 

метастазів. За відсутності експресії тиреоїдної пероксидази в клітинах пунктату 

доцільним є хірургічне видалення утворення. За наявності інтенсивної реакції з 

моноклональними антитілами в понад 53,5% тиреоцитів рекомендоване 

проведення радіойодтерапії. Якщо вміст тиреоцитів з експресією ферменту 

складає від 30,0 до 50,0%, високою є ймовірність розвитку вторинної 

радіойодрезистентності метастазу попри здатність до накопичення радіойоду.  
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5. Цитологічне визначення ознаки фенотипової гетерогенності епітелію 

в пунктаті метастазу, виявленого в поопераційний період, дозволяє 

прогнозувати його радіойодрезистентність. 

6. Імуноцитохімічне визначення тиреоглобуліну в пунктатах метастазів, 

виявлених у поопераційний період, дозволяє передбачити їх 

радіойодрезистентність за умов експресії тиреоглобуліну в менше ніж 85,0% 

тиреоцитів або її повної відсутності.  

7. За відсутності експресії тиреоглобуліну в клітинах пунктатів 

метастазів існує ймовірність неможливості контролю процесу метастазування 

за допомогою визначення вмісту тиреоглобуліну в крові. В таких випадках 

радіойодрезистентні метастази можуть існувати попри низький рівень вмісту 

тиреоглобуліну в крові та негативні результати сканування з радіойодом.   
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Додаток А1 

Відсотки мікроядер в епітелії пунктатів поопераційних метастазів та 

активність радіойоду, отриманого пацієнтами при лікуванні ПРЩЗ 

№ 

п/п 

Відсоток 

мікроядер, % 

Активність  

радіойоду, ГБк 

1 0 4 

2 0 4,17 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 4,31 

6 0 4,52 

7 0 14,8 

8 0,1 4,36 

9 0,3 0 

10 0,3 2,18 

11 0,36 4,7 

12 0,5 4,36 

13 0,6 0 

14 0,7 8,72 

15 0,7 0 

16 0,74 8,72 

17 1,6 4,36 

18 1,6 1,8 

19 6,4 6 

20 8 5,36 

21 11,7 4,36 
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Додаток  А2 

Відсотки ТПО-позитивних клітин в пунктатах первинних 

папілярних раків щитоподібної залози (ППР ЩЗ) та їх метастазів, 

виявлених перед проведенням тиреодектомії та радіойодтерапії 

 

№ п/п 
ППР 
ЩЗ 

метастаз 

1 0 0 
2 38 27.5 
3 0 0 
4 17 10 
5 15 14 
6 0.5 0 
7 19 20 
8 57 0 
9 0 0 
10 0 0 
11 0 15 
12 0 0 
13 0 0.5 
14 0.7 0 
15 0 0 
16 15 0 
17 0 5 
18 9 0 
19 0.2 0.3 
20 14 5 
21 10 5 
22 7 0 
23 15 17 
24 0 0 
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   Додаток А3 

 

Діагностична точність прогнозування радіойодрезистентності 

метастазів папілярного раку щитоподібної залози для показника-відсотку 

тиреоглобулін-позитивних тиреоїдних клітин в пунктатах  

 

Parameters 
 

RIRM vs RIUM 

 
Cutoff value 
 

 
Less 76.5 

Sensitivity, % 
 

82.6 

Specificity, % 
 

93.75 

NPV, % 
 

65.2 

PPV, % 
 

97.4 

Likelihood ratio + 
 

13.6 

Likelihood ratio – 
 

0.19 

AUROC 
 

0.917 

95% ДІ 
 

0.869-0.965 

P (AUROC) 
 

<0.001 

 

Примітка: NPV – негативна прогностична цінність, РPV – позитивна 

прогностична цінність, AUROC – площа під ROC-кривою, 95%ДІ – 95% 

довірчий інтервал для AUROC. RIRM – радіойодрезистентні метастази, RIUM – 

радіойодчутливі метастази 
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   Додаток А4 

Діагностична точність прогнозування радіойодрезистентності 

метастазів папілярного раку щитоподібної залози для показника-відсотку 

тиреоглобулін-позитивних тиреоїдних клітин в пунктатах  
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Додаток А5 

 

Наявність S- та М-клітин в матеріалі первинних папілярних тиреоїдних 

карцином та метастазування в поопераційний період 

№цит.преп. АК/ІХ р.народж ТNМ 
S-

клітини 
М-

клітини 
RI вік 

1464.14 198815 1975 1bxx Так так N 39 

1319.13 179948 1981 31ах Так так 
мтс 
RI+ 

32 

1464.14 198815 1966 1хх Ні ні 
мтс 
RI+ 

48 

1622.13 182784 1978 1ахх Ні ні N 34 
1518.13 26537 1949 1хх Ні ні N 64 

2907.13 189546 1976 1в0х Так так 
мтс 
RI+ 

37 

2543.14 186463 1975 1вхх Ні ні N 38 

2419.14 205081 1964 10х Так так 
мтс 
RI+ 

50 

1271.14 198791 1977 1ахх Ні так 
мтс 
RI+ 

36 

3001.13 1900600 1988 1в1ах Ні так N 25 
1916.13 184245 1971 1а1ах Ні так N 42 
1253.13 180667 1972 1вхх Ні ні N 40 
2167.13 186215 1964 1хх Ні ні N 49 
2363.13 187151 1996 1вхх Ні так N 17 
1177.13 180320 1974 30х Так так N 38 
237.14 193420 1979 1в1ах Ні так N 34 

2122.14 203753 1961 3хх Так так 
мтс 
RI+ 

53 

2943.14 207664 1989 31авх Так так 
мтс 
RI+ 

25 

86.14 193082 1960 3мхх Ні ні N 53 

1766 79603 1965 1хх Ні так 
мтс 
RI+ 

49 

2562.14 205791 1998 3хх Ні ні 
мтс 
RI+ 

16 

3030.14 207873 1954 1хх Ні так N 60 
104.14 193177 1988 1а0х Ні ні N 25 
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Продовження додатку А5 

3174.14 190477 1979 1амхх Ні ні N 34 

2600.14 205932 2001 3хх Ні ні 
мтс 
RI+ 

13 

2137.14 203823 1984 3хх Ні ні 
мтс 
RI+ 

30 

1450.13 175604 1996 1а1ах Ні ні N 16 

2391.13 187075 1967 1a1aх Так так 
мтс 
RI+ 

44 

306.13 175747 1979 1вхх Так так 
мтс 
RI- 

45 

2183.14 204051 1989 4a1bх Ні ні 
мтс 
RI+ 

25 

2152.13 190641 1977 1ахх Так так N 36 

1296.14 198946 1979 1ахх Так ні 
мтс 
RI+ 

34 

787.14 196572 1979 1а1ах Так так Мтс 43 

524.13 177039 1979 3м1авх Ні так 
мтс 
RI+ 

36 

1376/13 181248 1993 1ахх Ні ні N 19 
471.13 72633 1968 2м1вх Так так N 44 

2685.14 206294 1983 2хх Ні ні 
мтс 
RI+ 

30 

29.13 174158 1980 1вхх Ні ні N 32 

3134.13 150322 2007 3хх Ні ні 
мтс 
RI+ 

6 

1226.14 180625 1974 1а0х Ні ні N 38 
1312.14 199009 1956 1хх Так так N 58 

3342.13 192216 1985 31вх Так так 
мтс 
RI+ 

28 

2850.13 190506 1951 10х Так так 
мтс 
RI+ 

62 

2063.14 185027 1984 1в1ах Так ні 
мтс 
RI+ 

28 

2349.13 187066 1954 11вх Так так 
мтс 
RI+ 

59 

1187.13 62340 1977 1ахх Ні ні 
мтс 
RI+ 

36 
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Продовження додатку А5 

1037.14 197955 1973 1хх Ні ні N 40 
2453.13 205259 1994 1ахх Так так N 20 
217.14 193794 1998 3хх Ні ні N 15 
262.13 175444 1970 1а1вх Ні так N 42 

137.09 397 1972 41х Так так 
мтс 
RI+ 

51 

41.09 664 1967 40х Ні ні 
мтс 
RI+ 

24 

1629.09 3094 1968 10х Ні ні N 38 

974.09 1694 1968 31х Так так 
мтс 
RI+ 

54 

1536.09 2690 1978 1хх Ні ні N 46 

197.09 625 1968 10х Так ні 
мтс 
RI+ 

28 

656.09 1230 1975 20х Ні ні N 37 
45.09 222 1983 11х Так так N 51 
111.09 339 1980 31х Так так N 34 
1332.09 110692 1979 31вх Так так RI+ 29 
1294.09 2307 1977 11ах Так так N 32 
839.09 1365 1991 41х Так так N 32 
809.09 2065 1984 1хх Ні ні N 25 
710.09 1248 1973 20х Так так N 36 

153.08 468 1978 10х Так ні 
мтс 
RI+ 

30 

742.08 2000 1972 20х Ні ні N 8 
674.08 1321 1982 20х Ні ні N 26 
599.08 2016 1971 20х Так так N 37 

429.08 1674 1973 42х Так так 
мтс 
RI+ 

35 

502.08 1217 1969 21х Ні ні N 39 
2668.09 71 1976 10х Ні ні N 32 
2523.08 4392 1985 20х Так ні N 73 
184.09 3863 1988 31х Ні ні N 21 

128.09 401 1969 40х Ні ні 
мтс 
RI+ 

40 

1792.07 83551 1993 20х Так ні N 14 

30.08 67 1971 21х Так так 
мтс 
RI- 

37 



350 
 

  
 

Продовження додатку А5 

657.08 1558 1975 10х Так так 
мтс 
RI+ 

33 

2624.09 67 1986 10х Так ні 
мтс 
RI+ 

23 

509.08 1043 1977 31х Ні ні 
мтс 
RI+ 

30 

466.08 901 1971 10х Так так N 37 
651.08 1297 1996 20х Так так N 12 

1776.09 3109 1986 31ах Ні ні 
мтс 
RI+ 

23 

595.09 1410 1974 20х Так так N 35 

325.08 1348 1985 21х Так так 
мтс 
RI- 

23 

2349.09 4367 1969 31авх Так так 
мтс 
RI+ 

40 

205.08 678 1992 20х Так так 
мтс 
RI+ 

16 

163.09 1280 1984 20х Ні ні 
мтс 
RI+ 

25 

2383.09 4353 1992 31х Ні ні 
мтс 
RI+ 

17 

625/08 1190 1974 10х Ні ні N 34 
 

Примітка. RI+-радіойодчутливі метастази, N-відсутність метастазування в 

поопераційний період, RI- радіойодрезистентні метастази 
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Додаток Б1 

Відсотки ТРО-позитивних клітин (%) в пунктатах первинних папілярних 

карцином щитоподібної залози та наявність метастазування в 

поопераційний період  

№ цит.преп. АК/ІХ р.народ ТРО, % RI 
1 3228.14 209073 1978 10 мтс RI+ 
2 133.15 98523 1959 0 N 
3 609.15 212981 1990 35 мтс RI+ 
4 527.15  2001 18 N 
5 457.15 212309 1968 0 мтс RIR 
6 772.15 92384 1985 0 мтс RI+ 
7 777.15 213815 1981 0 мтс RI+ 
8 1294.12 163400 1961 0 N 
9 343.12  19 38 N 
10 2067.12 167537 1983 17 N 
11 1268.12 180555 1973 57 N 
12 3096.12 191013 1985 0 мтс RI+ 
13 3142.15 225514 1984 0 мтс RI+ 
14 440.15 211794 1993 0 мтс RIR 

15 1402.13 181542 1974 0 мтс RIR 

16 1248.12 163137 1960 25 мтс RI+ 
17 2062.14 165830 1963 0 мтс RI+ 
18 2164.14 185341 1998 14 N 
19 1071.14 78081 1965 45 N 
20 1063.14 161434 1986 17 мтс RI+ 
21 806.11 68525 1954 0 мтс RI+ 
22 1253.14 163155 1950 12 N 
23 855.12 160616 1952 92 N 
24 2005 32956 1799 20 мтс RIR 
25 2632.11 154113 1965 22 мтс RI+ 
26 2967.12 172219 1984 5 мтс RIR 
27 2019 190149 1960 50 N 
28 1684.12 165857 1963 0 мтс RIR 
29 108.13 175747 1978 80 N 
30 1978.09 114862 1988 21 мтс RI+ 
31 2281.18  1960 0 мтс RI+ 
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Продовження додатку Б1 
 

32 2297.09 116891 1979 0 N 
33 36.96 193715 1979 0 мтс RIR 
34 689.09 109709  0 мтс RIR 
35 154.13 181948 1989 0 мтс RI+ 
36 1159.12 162442 1969 0 мтс RI+ 

 
Примітка. RI+-радіойодчутливі метастази, N-відсутність метастазування в 

поопераційному періоді, RIR- радіойодрезистентні метастази, ТРО-тиреоїдна 

пероксидаза, KOR-кореляція 
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Додаток В 
 

  
TPO1 TPO2 Tg1 Tg2 Ck1 Ck2 

Tpo 
com 

1 20.0 92.0 97 95   21 
2 0.0 100.0 0 100   0 
3 0.0 75.0 0    53 
4 17.0 80.0    0 0 
5 20.0 68.0 90 95  0 18 
6 0.0 70.0 0 90   45 
7 0.0 85.0 82  10 10 0 
8 0.0 60.0 70   7 37 
9 0.0 84.0 70 97  11 0 

10 0.0 67.0     27,5 
11 0.0 62.0 0 78   12 
12 0.0 80.0  100  5 25 
13 0.0 76.0 100 85 0  0 
14 7.0 97.0  100   0 
15 0.0 50.0 85 98 12 0 0 
16 20.0 65.0  78   0 
17 0.0 43.0 50  2 0 0 
18 20.0 85.0 100 100 0  15 
19 0.0 97.0 0 100   23 
20 0.0 46.0 75 85  0 22 
21 0.0 75.0  90  0 17 
22 0.0 90.0  100  0 0 
23 0.0 76.0  85   0 
24 0.0 79.0 0 90   0 
25 0.0 30.0 0 90  0 0 
26 0.0 75.0  90   0 
27 0.0 68.0 0 85 0  0 
28 0.0 57.0 90    0 
29 1.0 35.0     65 
30 0.0 45.0     14 
31 0.0 45.0   0  16 
32 5.0 34.0  78 0  17,5 
33 0.0  67    6,5 
34 0.0      17 
35 0.0      9 
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Продовження додатку В 
 

36 0.0  85    38 
37 0.0      80 
38 0.0  87  37  57 
39 0.0  49     
40 0,5  16     
41 1.0  0  5   
42 0.0       
43 0.0  12  25   
44 0.0       
45 0.0  68     
46 0.0       
47 1.0    0   
48 0.0       
49 0.0  15     
50 0.0  100  0,5   
51 0.0       
52 0.0       
53 0.0       
54 0.0       
55 0.0  20     
56 5.0  42     
57 0.0  12     
58 1.0       
59 7.0       
60 0.0  0  24   
61 0.0  48     
62 0.0  40  0   
63 0.0  100     
64 0.0    0   
65 13.0  0  0   
66 0.0  90     
67 2.0       
68 0.0  75     
69 0.0  50     
70 0.0  0  0   
71 0.0  85     
72 7.0  50  0   
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Продовження додатку В 
 

73 0.0  50     
74 0.0  0  4   
75 0.0  70  5   
76 0.0       
77 0.0       
78 15.0  85     
79 0.0  0     
80 10.0       
81 7.0       
82 0.0  7,5  21   
83 0.0  78     
84 0.0  20  0   
85 0.0  30  5   
86 0.0  100  0   
87 9.0  87     
88 0.0  75     
89 7.0  90     
90 0.0       
91 20.0  60   0  
92 0.0       
93 0.0  90     
94 0.0  80  3   

 

Примітка. Відсотки тиреоцитів, які містять тиреоїдну пероксидазу в пунктатах 

радіойодрезистентних метастазів (ТРО1), радіойодчутливих метастазів (ТПО2), 

та загальній групі ПРЩЗ (ТРОcom). Відсотки тиреоцитів, які містять 

тиреоглобулін в пунтатах РЙРМ (Тg1) та РЙЧМ (Тg2), та тиреоцитів, які містять 

цитокератин 17 у відповідних групах метастазів (Ск1 та Ск2). 
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Додаток Г 
 
Кореляційний аналіз залежності наявності метастазів (МТS) в поопераційний 
період від експресії тиреоїдної пероксидази (ТРО) в пунктатах первинних 
папілярних карцином 
 

Рангові кореляції Спірмена (Таблиця.sta) є суттевими на рівні p <0,05 

 TPO_KOR MTS 

TPO_KOR 1,000000 -0,344788 

MTS -0,344788 1,000000 

   

Гама кореляції(Таблиця.sta) є суттевими на рівні p <0,05 

 TPO_KOR MTS 

TPO_KOR 1,000000 -0,489362 

MTS -0,489362 1,000000 
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Продовження додатку Г 

 

U-критерий Манна-Уітні для порівняння експресії ТРО (тиреоїдної 
пероксидази) в пунктатах радіойодрезистентних (ТРО1) та радіойодчутливих 
(ТРО2) метастазів  
 
 Крітерії є значимими на рівні p <0,05 

 
Сум.ранг - 

TPO1 
Сум.ранг – 

TPO2 
U Z 

p-
рівень 

N - 
TPO1 

N – 
TPO2 

TP
O 

4465,000 3536,000 
0,0
0 

-
8,42662 

0,00000
0 

94 32 

 

Описові статистики  

 N  Середне Медіана Мінімум Максимум 

TPO1 94 2,29255 0,00000 0,00000 20,0000 

TPO2 32 68,46875 72,50000 30,00000 100,0000 

 

Описові статистики 

 
N 

набл. 
Нижня - Квартиль Верхня - Квартиль 

Квартиль - 
розмах 

TPO1 94 0,00000 0,00000 0,00000 

TPO2 32 53,50000 82,00000 28,50000 
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Продовження додатку Г 
 

U-критерий Манна-Уітні для порівняння експресії ТG (тиреоглобуліну) в 
пунктатах радіойодрезистентних (ТG1) та радіойодчутливих (ТG2) метастазів  

 

 
 

Сум.ранг - 
Tg1 

Сум.ранг – 
Tg2 

U Z 
p-

рівень 
N - 

TG1 
N – 
T2 

T
G 

1968,500 1352,500 
198,500

0 
-

4,77814 
0,000002 59 22 

 

Описові статистики  

 N Середнє Медіана Мінімум Максим. 

TG1 59 49,87288 50,00000 0,00000 100,0000 

TG2 22 91,31818 90,00000 78,00000 100,0000 

 
 

 

 N Нижня квартиль Верхня  квартиль Квартиль - розмах 

TG1 59 7,50000 85,0000 77,50000 

TG2 22 85,00000 100,0000 15,00000 

 

 

 

 
Сум.ран

г - 
TPO_1 

Сум.ранг - 
TPO_CO

M 
U Z p-рівень. 

N - 
TPO_1 

N - 
TPO_COM 

TPO 5444,000 2557,000 
979,000

0 
-2,93965 0,003286 94 32 
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Додаток Д 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

 

1. Божок ЮМ, Зелінська ГВ, Ніконенко АГ. Особлива субпопуляція 

тиреоцитів в пункційному матеріалі папілярних карцином щитоподібної 

залози. Ендокринологія. 2008;13(1):4-12 (Особистий внесок – відбір 

матеріалу для досліджень, написання підрозділу, участь у підготовці 

статті до друку). 

2. Зелінська ГВ, Гулеватий СВ, Совенко ТК, Божок ЮМ, Марков ВВ. 

Радіойодрезистентні регіональні метастази папілярного раку 

щитоподібної залози: клініко-біологічні аспекти (огляд літератури і 

власні дані). Ендокринологія. 2009;14(1):134-146 (Особистий внесок – 

відбір та вивчення літератури за темою, проведення власних 

досліджень, написання статті).   

3.Bozhok Y, Greenebaum E, Bogdanova T, McConnell R, Zelinskaya A, Brenner 

A, Zurnadzhy L, Zablotska L, Tronko M, Maureen M. NA cohort study of 

thyroid cancer and other thyroid diseases after the chernobyl accident. Cancer 

Cytopathology. 2009;117(2):73-81. https://doi.org/10.1002/cncy.20002. 

(Особистий внесок – участь у проведенні досліджень нативних 

пунктатів новоутворень щитоподібної залози, участь у проведенні 

цитологічних досліджень пунктатів та у підготовці статті до друку).   

4.Тронько МД, Гулеватий СВ, Совенко ТК, Матящук СІ, Марков ВВ, Божок 

ЮМ, Зелінська ГВ. Діагностика та радіонуклідне лікування тиреоїдного 

раку у хворих молодого віку. Ендокринологія. 2013;18(2):5-10 

(Особистий внесок – аналіз літератури, проведення цитологічних та 
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імуноцитохімічних досліджень та статистичної обробки результатів, 

участь у підготовці статті до друку).  

5. Зелінська ГВ. Цитологічні особливості популяції тиреоцитів 

радіойодрезистентних метастазів папілярних карцином щитоподібної 

залози в їх доопераційному прогнозуванні. Ендокринологія. 

2017;22(3):195-200.  

6. Зелінська ГВ. Можливості цитологічної діагностики в передопераційному 

прогнозуванні поведінки пухлин та виборі адекватної терапії. 

Ендокринологія. 2018;23(1):47-53. 

7.Зелінська ГВ. Можливості цитологічної діагностики в передопераційному 

прогнозуванні радіойодрезистентності клітин папілярного раку 

щитоподібної залози. Онкологія. 2018;20(4):1-5. 

8.Зелінська ГВ. Цитокератин 17 і тиреоїдна пероксидаза в якості 

імуноцитохімічних маркерів доопераційного прогнозування 

радіойодрезистентності та ефективності радіойодтерапії папілярного раку 

щитоподібної залози. Онкологія. 2019;21(1):31-5. 

9.Зелінська ГВ. Цитологічні особливості багаторазово метастазуючих 

тиреоїдних папілярних карцином. Ендокринологія. 2019;24(1):35-40. Doi: 

10.31793/1680-1466.2019.24-1.35 

10.Зелінська Г.В. Дослідження проліферативної активності клітин 

радіойодрезистентних метастазів папілярного раку щитоподібної залози. 

Онкологія. 2019;21(2):121-124. 

11. Зелінська ГВ. Цитологічні та імуноцитохімічні прогностичні чинники 

радіойодрезистентності метастазів папілярного раку щитоподібної залози 

Ендокринологія. 2019;24(2):117-122. Doi: 10.31793/1680-1466.2019.24-

2.117.  
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12. Zelinskaya Anna. Sharacteristics of subclonal structure in thyrocyte population 

in radioiodine-refractory metastases of papillary thyroid cancer. Eureka: Life 

Science. 2019:3(21):3-9. doi:http://dx.doi.org/10.21303/2504-

5695.2019.00920. 

13. Zelinskaya AV. Morphological features of radioiodine-resistance metastases 

of thyroid papillary carcinoma. Reports of morphology (Вісник морфології). 

2019;25(1):5-11. Doi: 10.31393/morphology-journal-2019-25(1)-01.  

14. Зелінська ГВ. Цитохімічне та імуноцитохімічне дослідження експресії 

тиреоїдної пероксидази в передопераційній діагностиці папілярного раку 

щитоподібної залози та його радіойодрезистентних метастазів. Онкологія. 

2019; 21(3):1-6. DOI: 10.32471/oncology.2663-7928.t-21-3-2019-g.7925. 

15.Zelinskaya A. Immunocytochemical characteristics of thyrocytes in radioiodine 

refractory metastases of papillary thyroid cancer. Exp Oncol. 2019; 41(4):1-4. 

DOI: 10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-41-no-4.13705. 

16.Зелінська ГВ. Сумісне використання визначення експресії тиреоглобуліну 

та тиреоїдної пероксидази в пунктатах у передопераційному 

прогнозуванні ефективності радіойодтерапії поопераційних метастазів 

папілярного тиреоїдного раку. Ендокринологія. 2019;24(3):245-253. 

DOI:10.31793/1680-1466.2019.24-3.245. 

17.Тронько МД, Зелінська ГВ, Кваченюк АМ, Божок ЮМ, Кулініченко ГМ. 

Алгоритм передопераційного прогнозування радіойодрезистентності 

папілярного раку щитоподібної залози з використанням матеріалу 

тонкоголкових аспіраційних пункційних біопсій. Проблеми ендокринної 

патології. 2019;4(70):96-103. http://doi.org/10.21856/j-PEP.2019.4.13 

(Особистий внесок – аналіз літератури, проведення досліджень, 

статистична обробка результатів, написання статті). 
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18.Зелінська ГВ. Кореляція радіойодрезистентності з агресивністю 

папілярних тиреоїдних карцином. 

Онкологія.2019;21(4):310315.DOI: 10.32471/oncology.2663-7928.t-21-4-

2019-g.8430. 

19.Зелінська ГВ, Шелковий ЄА. Ультразвукові та цитологічні 

характеристики радіойодчутливості метастазів папілярного раку 

щитоподібної залози. Ендокринологія. 2019;24(4):311-317. DOI: 

10.31793/1680-1466.2019.24-4.311 (Особистий внесок – аналіз 

літератури, проведення цитологічних, імуноцитохімічних та 

статистичних досліджень, участь у написанні статті).  

20.Zelinskaya A, Kvachenyuk A, Kulinichenko G, Moroz V. Cytological 

characteristics of postoperative metastases of papillary thyroid cancer during 

the development of secondary radioiodine refractoriness. Eureca: Life science. 

2020;1:3-10. DOI: 10.21303/2504-5695.2020.001117 (Особистий внесок – 

аналіз літератури, проведення досліджень, статистична обробка 

результатів, написання статті).  

21.Булдигіна ЮВ, Зелінська ГВ, Шляхтич СЛ, Таращенко ЮН. 

Ультразвукові та цитологічні характеристики вузлових утворень 

щитоподібної залози за хвороби Грейвса. Ендокринологія. 2020;25(2):101-

109. DOI: 10.31793/1680-1466.2020.25-2.101 (Особистий внесок – аналіз 

літератури, проведення цитологічних, імуноцитохімічних та 

цитохімічних досліджень, статистична обробка результатів, написання 

статті).  

22.Зелінська ГВ. Доопераційне прогнозування радіойодрезистентних 

метастазів папілярного раку щитоподібної залози. Український 

Радіологічний Журнал. 2009;17(3):384-387.  
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23. Зелінська ГВ, Кулініченко ГМ, Гулеватий СВ, Божок ЮМ, Марков ВВ, 

Устіменко ГЯ. Кістозна дегенерація та цитокератин-17 як прогностичні 

фактори радіойодрезистентності метастазів папілярного раку 

щитоподібної залози. Український Радіологічний Журнал. 2010;18(3):284-

285 (Особистий внесок – аналіз літератури, проведення цитологічних та 

імуноцитохімічних досліджень, статистична обробка результатів, 

написання статті).   

24. Зелінська ГВ, Кулініченко ГМ, Устименко ГЯ. Цитоморфологічні 

особливості радіойодрезистентних метастазів папілярного раку 

щитоподібної залози. Український Радіологічний Журнал. 2011;19(3):253-

283 (Особистий внесок – аналіз літератури, проведення цитологічних, 

імуноцитохімічних та статистичних досліджень, написання статті).  

25.Зелінська ГВ. Тиреоїдна пероксидаза в пунктатах радіойодрезистентних 

та радіойодчутливих метастазів папілярного раку щитоподібної залози. 

Український Радіологічний Журнал. 2012;20(3):299-301.  

26. Зелінська ГВ. Цитологічні досягнення у прогнозуванні 

радіойодрезистентності папілярного раку щитоподібної залози в 

допомогу радіологам. Український Радіологічний Журнал. 

2013;21(3):313-315.  

27.Зелінська ГВ, Кулініченко ГМ, Устименко ГЯ. Особливості 

цитоморфологічного та імуноцитохімічного профілю 

радіойодрезистентних метастазів папілярного раку щитоподібної залози. 

Український Радіологічний Журнал. 2014;22(3):63-66. (Особистий внесок 

– аналіз літератури, проведення досліджень, статистична обробка 

результатів, написання статті).  
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28.Зелінська ГВ, Кулініченко ГМ, Устименко ГЯ. Цитоморфологічні та 

імуноцитохімічні особливості первинних папілярних карцином 

щитоподібної залози та їх метастазів (радіойодрезистентних та 

радіойодчутливих). Український Радіологічний Журнал. 2015;23(3):83-86. 

(Особистий внесок – аналіз літератури, проведення досліджень, 

статистична обробка результатів, написання статті).  

29. Зелінська ГВ. Імуноцитохімічні дослідження в доопераційному 

прогнозуванні радіойодрезистентності папілярного раку щитоподібної 

залози. Український Радіологічний Журнал. 2015;23(3):165-166. 

30. Зелінська ГВ, Кулініченко ГМ, Устименко ГЯ, Моторний ЄО. 

Субклональна структура популяції тироцитів радіойодрезистентних та 

радіойодчутливих метастазів папілярного раку щитоподібної залози. 

Український Радіологічний Журнал. 2016;24(3):15-19. (Особистий внесок 

– аналіз літератури, проведення досліджень, статистична обробка 

результатів, написання статті).  

31.Божок ЮМ, Зелінська ГВ, Ніконенко ОГ. Дослідження фенотипічної 

гетерогенності популяції тиреоцитів папілярних карцином в матеріалі 

тонкоголкових пункційних біопсій. Журнал Національної академії 

медичних наук України. 2016;22(2) (Особистий внесок - відбір матеріалу 

для досліджень, написання підрозділу, участь у підготовці статті до 

друку). 

32. Кваченюк АН, Кучменко ТМ, Божок ЮМ, Зелінська АВ, Шелковой ЕА. 

Дисгормональні стани репродуктивної системи у жінок після 

тиреоїдектомії та радіойодтерапії з приводу диференційованої карциноми 

щитоподібної залози. Международный эндокринологический журнал. 

2017;13(3):67-71 (Особистий внесок - написання підрозділу, участь у 

підготовці статті до друку). 
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33.Зелінська ГВ, Кулініченко ГМ, Устименко ГЯ, Божок ЮМ, Кваченюк 

АМ, Моторний ЄО. Фенотипічні особливості популяції тиреоцитів 

метастазів рецидивуючих папілярних карцином щитоподібної залози з 

багаторазовим метастазуванням. Український Радіологічний Журнал. 

2017;24(3):190-193. (Особистий внесок – аналіз літератури, проведення 

досліджень, статистична обробка результатів, написання статті).  

34.Зелінська ГВ. Радіойодрезистентні метастази папілярного раку 

щитоподібної залози як прояв внутрішньопухлинної фенотипічної 

гетерогенності тиреоцитів. Український радіологічний журнал. 

2018;25(3):150-153. 

35. Зелінська ГВ. Доопераційне прогнозування радіойодрезистентності 

папілярного раку щитоподібної залози. Art of medicine. 2018;4(8):78-86.  

36.Таращенко ЮМ, Коваленко АЄ, Остафійчук МВ, Янчій ІР, Мельник МД, 

Зелінська ГВ, Найда ЮМ. Хірургічне лікування тиреоїдних вузлів 

невизначеної цитологічної структури. Клінічна хірургія. 2019;86(5):59-63 

(Особистий внесок – проведення цитологічних та імуноцитохімічних 

досліджень, написання фрагменту статті, участь у підготовці статті 

до друку). 

37.Зелінська ГВ, Божок ЮМ, Коваленко АЄ, Солодяннікова ОІ, Кваченюк 

АМ. Застосування методів передопераційного прогнозування 

радіойодрезистентності папілярних карцином щитоподібної залози для 

визначення ефективності радіойодтерапії та тактики лікування. 

Інформаційний лист. №36-2018. Київ; 2018. 4с. (Особистий внесок – 

аналіз літератури, проведення досліджень, статистична обробка 

результатів, написання листа). 

38.Зелінська ГВ, винахідники; ДУ «Інститут ендокринології та обміну 

речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», патентовласник. Спосіб 
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прогнозування ефективності лікування радіойодтерапією 

післяопераційних метастазів папілярного раку щитоподібної залози. 

Деклараційний патент №86375 UA МПК G01N33/574. 2013 груд. 25.  

39.Зелінська ГВ, винахідники; ДУ «Інститут ендокринології та обміну 

речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», патентовласник. Спосіб 

прогнозування радіойодрезистентності метастазів папілярного раку 

щитоподібної залози. Деклараційний патент № 112802 UA МПК А61В 

10/02 2016 груд. 26. 

40.Зелінська ГВ, Гулеватий СВ, Марков ВВ, Кулініченко ГМ, Устименко 

ГЯ. Цитоморфологічні та імуноцитохімічні особливості 

радіойодрезистентних метастазів папілярного раку щитоподібної залози. 

В: Матеріали VІІІ з’їзду асоціації ендокринологів України. Київ; 2014 

(Особистий внесок – аналіз літератури, проведення досліджень, 

статистична обробка результатів, написання тез).  

41.Зелінська ГВ. Цитоморфологічні, імуноцитохімічні та цитохімічні 

особливості радіойодрезистентних метастазів папілярного раку 

щитоподібної залози. В: Матеріали науково-практичної конференції 

«Сьогодення та майбутнє лабораторної медицини». Київ; 2014.  

42.Зелінська ГВ. Цитологічні досягнення в прогнозуванні 

радіойодрезистентності папілярного раку щитоподібної залози в 

допомогу радіологам. В: Матеріали науково-практичної конференції з 

міжнародною участю «Радіологічні та медичні наслідки Чорнобильскої 

катастрофи – тридцять років потому». Київ; 2016;204, с.161.  

43.Зелінська ГВ. Цитоморфологічні та імуноцитохімічні особливості 

радіойодрезистентних метастазів папілярного раку щитоподібної залози. 
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Ендокринологія. Матеріали ІІ конгресу асоціації ендокринологів України. 

Київ; 2012;17(1), с.36.  

44.Зелінська ГВ. Фенотипічні особливості тиреоцитів радіойодрезистентних 

метастазів папілярних карцином щитоподібної залози в їх 

доопераційному прогнозуванні. Ендокринологія. Матеріали конференції. 

Київ; 2018;22(3):195-200.  

45.Зелінська ГВ. Цитологічні, імуноцитохімічні та цитохімічні особливості 

радіойодрезистентних метастазів папілярного тиреоїдного раку та їх 

передопераційне прогнозування. Проблеми ендокринної патології. Тези 

доповідей ІХ з’їзду ендокринологів України, що присвячений 100-ріному 

юбілею ДУ «Інститут проблем ендокринної патології 

ім.В.Я.Данілевського НАМН України». Харьків; 2019, с.81.  

 



368 
 

  
 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

 

1. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні 

досягнення ядерної медицини» (Дніпро, 2009 р.), форма участі – усна 

доповідь. 

2. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні 

досягнення ядерної медицини» (Київ, 2010 р), форма участі – усна 

доповідь). 

3. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні 

досягнення ядерної медицини» (Одеса, 19-21 вересня, 2011 р.), форма 

участі – усна доповідь. 

4. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні 

досягнення ядерної медицини» (Вінниця, 25 вересня, 2012 р.), форма 

участі – усна доповідь. 

5. ІІ конгрес асоціації ендокринологів України (Київ, 2012 р.), форма 

участі – усна доповідь, публікація тез. 

6. Науково-практична конференція «Новоутворення щитоподібної 

залози:проблеми діагностики, лікування, диспансерізації» (Яремча, 3 

жовтня, 2013 р.), форма участі-усна доповідь. 

7. VIIІ з’їзд Асоціації ендокринологів України (Київ, 20-22 жовтня 2014 

р.), форма участі – публікація тез, усна доповідь. 

8. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні 

досягнення ядерної медицини» (Івано-Франківськ, 9-10 вересня, 2014 

р.), форма участі – усна доповідь. 
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9. Науково-практичний семінар «Актуальні питання цитологічної 

діагностики пухлин» (Київ, 1 ггрудня, 2014 р.), форма участі – усна 

доповідь 

10.  Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні 

досягнення ядерної медицини» (Ужгород, 9-10 вересня, 2015 р.), 

форма участі – усна доповідь. 

11.  ІІІ, ІV Прикарпатський хірургічний форум (Яремча, 20-21 жовтня, 

2016, 25-26 жовтня, 2017 рр.), форма участі – усна доповідь. 

12.  Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні 

досягнення ядерної медицини» (Кропивницький, 11-12 вересня, 2017 

р.), форма участі – усна доповідь. 

13. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні 

досягнення ядерної медицини» (Чернівці, 10-11 вересня, 2018р)., 

форма участі – усна доповідь. 

14.  Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні 

досягнення ядерної медицини» (Хмельницький, 12 вересня, 2018р.), 

форма участі – усна доповідь. 

15.  Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні 

досягнення ядерної медицини» (Хмельицький, 12 вересня, 2018р.), 

форма участі – усна доповідь. 

16.  І з’їзд Української асоціації цитопатологів (Київ, 3-4 квітня, 2017 р.), 

форма участі – усна доповідь. 

17.   Науково-практичний междисциплинарний семінар (Київ, 9 

листопада, 2018 р.), форма участі-усна доповідь. 
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18.  Науково-практична конференція «Сучасні досягнення науки в 

медичній практиці» (Київ, 1-3 жовтня, 2019 р.), форма участі – усна 

доповідь. 

19. Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Морфологічна (цитологічна і гістологічна) діагностика пухлин 

основних локалізацій з використанням сучасних методів досліджень 

(Київ, 29 жовтня, 2019 р.), форма участі – усна доповідь. 

20.  ІХ з’їзд Асоціації ендокринологів України (Харків, 2019 р.), форма 

участі – усна доповідь, публікація тез. 

21. ХХІV з’їзд хірургів України (Київ, 26-28 вересня, 2018 р.), форма 

участі – усна доповідь. 

22.  Науково-практична конференція «Сьогодення та майбутнє 

лабораторної медицини» (Київ, 2014, 2017, 2018 рр.), форма участі – 

усна доповідь. 

23.  Науково-практична конференція у рамках освітнього проекту «Школа 

ендокринолога» (Київ, 2020 р.), форма участі – усна доповідь. 

24.  VII З’їзд Українського товариства фахівців з ядерної медицини 

(Кам’янець-Подільский, 7-9 вересня, 2020 р.), форма участі – усна 

доповідь та публікація тез. 



 

  
 



 

  
 

 



 

  
 



 

  
 



 

  
 

 



 

  
 

 

 

 



 

  
 



 

  
 

 


