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Лисак А.В. Морфологічна будова, рівень диференціювання, 

проліферативна та метаболічна активність плоскоклітинних карцином 

орофарингеальної ділянки 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі 

знань 22 «Охорона здоров'я» за спеціальністю 222 – «Медицина» – 

Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика, 

Міністерство охорони здоров’я України, Київ, 2021. Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація присвячена проведенню порівняльної оцінки даних 

гістологічного, імуногістохімічного досліджень, позитронно-емісійної 

томографії з комп’ютерною томографією (ПЕТ/КТ) з подальшим 

визначенням нових критеріїв для встановлення рівня диференціювання 

пухлин та рекомендацій для діагностики плоскоклітинних карцином 

орофарингеальної ділянки різного ступеню диференціювання. 

Карциноми органів носа та ротової порожнини займають 6 місце по 

частоті виникнення серед усіх пухлин. В Україні станом на 2015 рік более 

зареєстровано 2323 випадки захворювання на злоякісні новоутворення 

ротової порожнини (з них – 1512 летальних) та 2304 випадки захворювання 

на злоякісні новоутворення глотки (1572 летальних випадка). До 90,0% цих 

пухлин становить плоскоклітинний рак.  

Роль різноманітних факторів ризику у виникненні плоскоклітинного 

раку орофарингеальної ділянки досліджено в багатьох працях, було 

встановлено низку закономірностей онкогенезу. Однак, незважаючи на це, 

плоскоклітинні карциноми даної локалізації залишаються складним 

питанням в плані градуювання рівня диференціювання та прогнозу. Питання 

діагностики також залишається дискутабильними та потребує змін згідно 

потребам сьогодення. 



При виконанні дисертаційної роботи був обстежений 121 пацієнт, 

віком від 35 до 95 років, госпіталю Бундесвер (м. Ульм, Німеччина), що 

знаходилися на лікуванні з 1 травня 2012 р. до 1 січня 2015 р. Всі обстежені 

були прооперовані з приводу раку орофарингеальної ділянки, мали 

гістологічний діагноз – плоскоклітинна карцинома з визначенням рівня 

диференціювання.  

Обстежені були розподілені на три групи, залежно від рівня 

диференціювання новоутворення. До першої групи (G1) обстежених увійшли 

22 пацієнта (18,2 %) з високодиференційованними плоскоклітинними 

карциномами. Другу групу (G2) склали 45 пацієнтів (37,2 %) з 

помірнодиференційованними плоскоклітинними карциномами. У 54 

пацієнтів з третьої групи (G3) (44,6 %) діагностовано низький рівень 

диференціювання досліджуваних новоутворень.  

Всім пацієнтам з метою визначення рівня диференціювання пухлини 

виконали імуногістохімічне дослідження (ІГХД), використовуючи 

моноклональні антитіла Ki67 (моноклональний, мишачий анти-Ki-67 

антиген, Clone MIB-1, ZYTOMED Systems GmbH-Berlin), фосфогістон Н3 

(pHH3) (кролячий поліклональний антиген, Clone BC37, Biocare Medical Inc, 

4040 Pike Lane, Concord, CA 94520, USA). 

Для отримання кількісного аналізу даних, метаболічної активності 

пухлини, при виконанні ПЕТ/КТ дослідження проводили визначення 

коефіцієнту стандартизованого поглинання (SUV) та коефіцієнт 

максимального поглинання (SUVmax) радіофармпрепарату. Використання 

коефіцієнту стандартизованного поглинання в даний час є важливим для 

оцінки рівня метаболічної активності пухлин. 

За результатами ретроспективнного аналізу гістологічного матеріалу з 

повторним визначенням рівня диференціювання пухлин, з використанням 

методики G. Anneroth і M. Bryne, нам вдалося достовірно розподілити 

когорту обстежених пацієнтів на три групи в залежності від рівня 

диференціювання плосколітинних карцином орофарингеальної ділянки. 



Зазначена методика оцінки рівня диференціювання пухлини включає в себе: 

гістологічну структуру, рівень зроговіння, поліморфізм ядер (відсоток зрілих 

клітин), кількість мітозів, вид інвазії пухлинного росту та запальна реакція 

строми.  

У пацієнтів з діагностованою плоскоклітинною карциномою 

орофаингеальної ділянки було виконано порівняння даних гістологічного 

дослідження та результатів ПЕТ/КТ діагностики, визначено максимальне 

SUV значення та мінімальне SUV значення, як в усій когорті пацієнтів, так і 

в окремих групах, як прояв метаболічної активності пухлини.  

Мінімальне загальне значення метаболічної активності пухлини 

(SUVmin) склало 3,3; максимальне загальне значення (SUVmaх) – 51,5. 

Обстежені з високодиференційованими плоскоклітиними карциномами G1 

мали SUVmin – 3,3; SUVmax – 29; середнє значення – 11,1. У пацієнтів з 

пухлинами середнього рівня диференціювання G2 встановлено SUVmin – 5; 

SUVmax – 30,7; середнє значення – 16,2. В групі обстежених пацієнтів з 

низькодиференційованими новоутвореннями G3 встановлено SUVmin – 3,5; 

SUVmax – 51,5; середнє значення – 21,1. 

Звертають увагу отримані дані щодо зростання значення показника 

метаболічної активності SUVmax із зниженням ступеню диференціювання 

плоскоклітинних карцином орофарингеальної ділянки (p<0,001 за критерієм 

Крускала–Уолліса). При цьому, найменше (p<0,05) значення метаболічної 

активності SUVmax відповідало пацієнтам групи G1, а найбільше (p<0,05) – 

пацієнтам групи G3. Показники для пацієнтів групи G2 мали проміжне 

значення метаболічної активності SUVmax, що були статистично значно 

(p<0,05) вищими, ніж для групи G1, але нижчими (p<0,05), ніж для групи G3. 

Нами було також досліджено рівень проліферативної активності 

плоскоклітинних карцином орофарингеальної ділянки за допомогою маркеру 

Ki-67. Встановлено, що більша кількість пацієнтів з 50,0 % та вищим 

показником позитивних пухлинних клітин була в групі з 

низькодиференційованими новоутвореннями (81,5 %), у порівнянні з 



обстеженими з середньо- (71,0 %) та високодиференційованими 

карциномами (31,0 %, p<0,05). Медіанне значення маркеру Ki-67 в групі 

пацієнтів з високим рівнем диференціювання плоскоклітинних карцином G1 

складало 20,0 % і статистично було значуще нижчим, у порівнянні з 

обстеженими G2 та G3 групами. В групі обстежених з орофарингеальними 

пухлинами середнього рівня диференціювання показник маркеру Ki-67 (60,0 

%) був статистично значуще вище, ніж у групі G1 та вірогідно вищим за 

показник групи G3. Медіанне значення маркеру Ki-67 для пацієнтів групи 

низькодиференційованих пухлин G3 склало 70,0 %, що статистично значуще 

вище за досліджений показник у обстежених інших двох груп. 

Нами встановлено зростання медіанного значення маркеру Ki-67 при 

зниженні ступеню диференціювання плоскоклітинного варіанту карцином 

орофарингеальної ділянки (p<0,001 за критерієм Крускала–Уолліса). 

Встановлено також, що найменше (p<0,05) значення Ki-67 відповідало 

пацієнтам групи G1, а найбільше (p<0,05) – пацієнтам групи G3. Дані 

пацієнтів групи G2 відповідно мали проміжне значення Ki-67, що були 

статистично значуще (p<0,05) вище, ніж для групи G1, але нижче (p<0,05), 

ніж для групи G3.  

Визначення мітотичної активності плоскоклітинних карцином 

орофарингеальної ділянки в нашому досліджені проводилось за допомогою 

ІГХД з використанням маркеру pHH3. Виявлена більша кількість пацієнтів з 

4 та більше позитивними пухлинними клітинами, в пухлинній тканині, в 

групі з низькодиференційованними новоутворюваннями (83,3%), у 

порівнянні з обстеженими зі середньо- (55,6 %, p<0,05) та 

високодиференційованними карциномами (4,5 %, p<0,05). 

Було доведено зростання значення показника pHH3 (p<0,001 за 

критерієм Крускала–Уолліса) із зниженням рівня диференціювання 

плоскоклітинного варіанту карциноми орофарингеальної ділянки. При цьому, 

найменше (p<0,05) значення pHH3 в тканині пухлини у пацієнтів в групи G1, 

а найбільше (p<0,05) – пацієнтам з групи G3. Показники для пацієнтів що 



перебували в групі G2 мали проміжне значення pHH3, (p<0,05) що були 

статистично значуще вище, ніж для групи пацієнтів G1, але нижче (p<0,05), 

ніж для пацієнтів групи G3.  

Для виключення впливу запальної реакції строми пухлини на 

результати ПЕТ/КТ дослідження в випадках з вираженим запаленням було 

виконано додатково ІГХД з використанням моноклональних антитіл до CD3 і 

CD20, для визначення фенотипу популяції клітинного (запального) 

інфільтрату Т- та В-клонів лімфоцитів. Результати були порівняні з рівнем 

метаболічної активності (SUVmax), та рівнем диференціювання 

плоскоклітинних карцином орофарингеальної ділянки.  

З метою визначення наявності зв’язку між показниками Ki-67, рHH3, 

SUVmax із рівнем диференціювання пухлинної тканини було проведено 

кластерний аналіз (з використанням методу побудови нейромереж 

Кохонена). Нами була проведена оцінка статистичної одноманітності 

визначених груп обстежених. Виявлена статистично значуща відмінність 

розподілу пацієнтів, що віднесені до різних кластерів за ступінем 

диференціювання тканини (p<0,001). При цьому, до кластеру 1 та 2 віднесені 

(в основному) пацієнти із рівня диференціювання пухлинної тканини G2 та 

G3, а в кластері 3 представлені пацієнти (майже із рівною частотою) з усіма 

ступенями диференціювання тканини.  

Враховуючи, отримані дані з приводу різниці показника маркеру Кі-67 

у пацієнтів з різним рівнем диференціювання пухлин, представляло інтерес 

проведення методу побудови ROC-кривих для аналізу прогностичних 

характеристик. Нами встановлено, що при наявності у пухлинній тканині 

50,0 % позитивних клітин, визначених за допомогою маркера Кі-67, 

прогнозується середній та низький рівень диференціювання плоскоклітинних 

карцином орофарингеальної ділянки. 

Надалі проводилось порівняння гістологічної будови пухлин з 

результатами ІГХД з використанням маркеру pHH3. Звертає увагу, що при 

наявності у зразку 4 мітозів, визначених за допомогою маркеру pHH3, 



прогнозується середній та низький рівень диференціювання плоскоклітинних 

карцином орофарингеальної ділянки.   

Порівняльний аналіз гістологічної будови пухлин із результатами 

ПЕТ/КТ діагностики довів, що при перевищенні показника метаболічної 

активності SUVmax 14 прогнозується середній та при перевищенні 17,2 

низький рівень диференціювання плоскоклітинних карцином 

орофарингеальної ділянки.   

Нами встановлена наявність сильного позитивного кореляційного 

зв’язку між показниками Ki-67 та pHH3 (r = 0,814 при p<0,001) та слабкого 

позитивного кореляційного зв’язку показника метаболічної активності 

SUVmax із Ki-67 (r = 0,214 при p = 0,019) та pHH3 (r = 0,301 при p<0,001).  

Отримані нами данні дозволили встановити, що використання маркеру 

Кi67 має низку недоліків, а саме: він є позитивним у всіх стадіях мітозу (коли 

рНН3 – тільки у Мст), в апоптотичних ядрах клітин, у певному відсотку 

запальних клітин; важко піддається обрахунку (підрахунок ведеться у 

відсотках пухлинних клітин). Маркер рНН3 - дозволяє визначати точне 

значення позитивних клітин у 10 полях зору при збільшенні 400. Сьогодні 

сучасна класифікація пухлин ВООЗ передбачає в більшості визначення рівня 

диференціювання пухлин за допомогою ІГХД з Кі-67. Поряд з цим, роботи 

що виконані та виконуються за кордоном в перспективі передбачають заміну 

Кі67 на рНН3, як більш точного показника проліферативної активності 

пухлини.  

Таким чином, отримані нами дані свідчать про можливість 

використання маркеру рНН3 одночасно з Кі67 при визначенні та 

прогнозуванні рівня диференціювання плоскоклітинних карцином 

орофарингеальної ділянки, що дозволить оптимізувати діагностику 

обговорюваних пухлин. 

Ключові слова: плоскоклітинні карциноми, орофарингеальна ділянка, 

pHH3, SUVmax, метаболічна активность, рівень диференціювання, 

позитронно-емісійна томографія, комп’ютерна томографія. 
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and metabolic activity of squamous cell carcinoma of the oropharyngeal area 
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The dissertation is devoted to a comparative evaluation of data of 

histological, immunohistochemical studies, positron emission tomography with 

computed tomography (PET/CT), followed by the subsequent definition of new 

criteria for establishing the level of tumor differentiation and recommendations for 

the diagnosis of squamous cell carcinoma of the oropharyngeal area of varying 

degrees of differentiation. 

Carcinomas of the nose and oral cavity are the 6th most common of all 

tumors. As of 2015, 2,323 cases of malignant neoplasms of the oral cavity (1,512 

of which were fatal) and 2,304 cases of malignant neoplasms of the pharynx (1,572 

of which were fatal) were registered in Ukraine. Up to 90.0% of these tumors are 

squamous cell carcinomas. 

The role of various risk factors in causing squamous cell carcinoma of the 

oropharyngeal area has been studied in many works, a number of patterns of 

oncogenesis have been determined. Nevertheless, squamous cell carcinomas of this 

localization remain a difficult issue in terms of grading the level of differentiation 

and prognosis. Diagnostic issue also remains debatable and requires changing 

according to present needs. 

When performing a dissertation, 121 patients, aged between 35 and 95 years, 

were examined at the Bundeswehr Hospital (Ulm, Germany), who were treated 

from May 1, 2012 to January 1, 2015.  All subjects were operated on for 



oropharyngeal cancer, and had a histological diagnosis – squamous cell carcinoma 

with the determination of the level of differentiation. 

The subjects were divided into three groups, depending on the level of 

differentiation of the tumor. The first group (G1) of the subjects included 22 

patients (18.2%) with highly differentiated squamous cell carcinomas. The second 

group (G2) consisted of 45 patients (37.2%) with moderately differentiated 

squamous cell carcinomas. 54 patients of the third group (G3) (44.6%) had a low 

level of differentiation of the studied tumors. 

All patients underwent immunohistochemistry study (IHCS) using Ki-67 

monoclonal antibodies (monoclonal, mouse anti-Ki-67 antigen, Clone MIB-1, 

ZYTOMED Systems GmbH-Berlin), pHH3 (rabbit polyclonal antigen, Clone 

BC37, Biocare Medical Inc, 4040 Pike Lane, Concord, CA 94520, USA) to 

determine the level of tumor differentiation. 

To obtain a quantitative analysis of data of tumor metabolic activity, when 

performing PET/CT studies, the standardized absorption coefficient (SUV) and the 

maximum absorption coefficient (SUVmax) of the radiopharmaceutical were 

determined. The use of a standardized absorption coefficient is currently important 

for assessing the level of metabolic activity of tumors. 

According to the results of retrospective analysis of histological material 

with re-determination of the level of tumor differentiation, using the method of G. 

Anneroth and M. Bryne, we were able to credibly divide the cohort of examined 

patients into three groups depending on the level of differentiation of squamous 

cell carcinoma of the oropharyngeal area. This method of assessing the level of 

tumor differentiation includes the histological structure, keratinization level, 

nuclear polymorphism (percentage of mature cells), number of mitoses, type of 

tumor growth invasion and inflammatory reaction of the stroma. 

The comparison of histological data and PET/CT diagnostic results was 

performed in patients diagnosed with squamous cell carcinoma of the 

oropharyngeal area, as well as the maximum SUV value and the minimum SUV 



one were determined, both in the whole cohort of patients and in individual groups, 

as a manifestation of tumor metabolic activity. 

The total minimum value of metabolic activity of the tumor (SUVmin) was 

3.3; the total maximum value (SUVmax) was 51.5. Subjects with highly 

differentiated squamous cell carcinomas had SUVmin of 3.3; SUVmax – 29; the 

average value was 11.1. The patients with tumors of average level of 

differentiation had SUVmin of 5; SUVmax – 30.7; the average value was 16.2. 

The cohort of subjects with low-differentiated tumors had SUVmin of 3.5; 

SUVmax - 51.5; the average value was 21.1. 

The obtained data on the increase in the value of SUVmax with a decrease in 

the degree of differentiation of squamous cell carcinoma of the oropharyngeal area 

(p <0.001 according to the Kruskal-Wallis criterion) are worth noting. In this case, 

the lowest (p <0.05) value of SUVmax corresponded to patients of group G1, and 

the largest (p <0.05) – to patients of group G3. Indicators for patients in group G2 

had an intermediate value of SUVmax metabolic activity, which were statistically 

significant (p <0.05) higher than for group G1, but lower (p <0.05) than for group 

G3. 

We also investigated the level of proliferative activity of squamous cell 

carcinomas of the oropharyngeal area using the Ki-67 marker.  It was found that 

most patients with 50.0% and a higher indicator of positive tumor cells were in the 

group with low-differentiated tumors (81.5%), compared with those examined with 

average- (71.0%) and highly differentiated (31.0%, p <0.05) carcinomas. The 

median value of the Ki-67 marker in the group of patients with a high level of 

differentiation of squamous cell carcinoma G1 was 20.0% and was statistically 

significantly lower compared with the examined G2 and G3 groups. In the group 

of subjects with oropharyngeal tumors of average level of differentiation, the Ki-67 

marker (60.0%) was statistically significantly higher than in group G1 and 

probably higher than in group G3. The median value of the Ki-67 marker for 

patients in the group of low-differentiated tumors G3 was 70.0%, which is 

statistically significantly higher than the studied indicator in the other two groups. 



We established an increase in the median value of the Ki-67 marker with a 

decrease in the degree of differentiation of the variant of squamous cell carcinomas 

of the oropharyngeal area (p <0.001 according to the Kruskal–Wallis criterion). It 

was also found that the lowest (p <0.05) value of Ki-67 corresponded to patients of 

group G1, and the highest (p <0.05) – to patients of group G3. Data of G2 group 

patients, respectively, had an intermediate value of Ki-67, which was statistically 

significant (p <0.05) higher than for group G1, but lower (p <0.05) than for group 

G3. 

Determination of mitotic activity of squamous cell carcinomas of the 

oropharyngeal area in our study was performed with the help of the 

immunohistochemical method using the pHH3 marker. There is a greater number 

of patients with four or more positive tumor cells in the group with low-

differentiated tumors (83.3%), compared with those examined with average- 

(55.6%, p <0.05) and highly differentiated (4.5%, p <0.05). 

An increase in the pHH3 indicator value (p <0.001 according to the Kruskal 

– Wallis criterion) with a decrease in the degree of differentiation of squamous cell 

carcinomas of the oropharyngeal was proved. At the same time, the lowest (p 

<0.05) pHH3 value in the tumorous tissue corresponded to patients of group G1, 

and the highest (p <0.05) – to patients of group G3. Indicators for patients of group 

G2 had an intermediate value of pHH3, which was statistically significant (p 

<0.05) higher than for group G1, but lower (p <0.05) than for group G3. 

In order to exclude the influence of the inflammatory reaction of the tumor 

stroma on the results of PET/CT studies in cases of severe inflammation, additional 

IHCS was performed using monoclonal antibodies to CD3 CD20 to determine the 

phenotype of the population of cellular (inflammatory) infiltrate of T- and B-

lymphocyte clones. The results were compared with the level of metabolic activity 

(SUVmax) and the level of differentiation of squamous cell carcinomas of the 

oropharyngeal area. 

In order to determine the connection between Ki-67, PHH3, SUVmax with 

the degree of tumorous tissue differentiation, a cluster analysis was performed 



(using the method of construction of Kohonen neural networks). We assessed the 

statistical uniformity of certain groups of subjects. A statistically significant 

difference in the distribution of patients assigned to different clusters by the degree 

of tissue differentiation (p <0.001) was found. At the same time, clusters 1 and 2 

include (mainly) patients with the degree of tumorous tissue differentiation G2 and 

G3, and cluster 3 presents patients (almost with equal frequency) with all degrees 

of tissue differentiation.  

Considering the data obtained on the difference in the Ki-67 marker in the 

patients with different levels of tumor differentiation, it was of interest to conduct a 

method of constructing ROC-curves for the analysis of prognostic characteristics. 

We found that in the presence of 50.0% of positive cells in the tumorous tissue, 

determined with the help of the Ki-67 marker, an average and low level of 

differentiation of squamous cell carcinoma of the oropharyngeal area is predicted.   

We then compared the histological structure of tumors with the IHCS results 

using the pHH3 marker. It is noteworthy that in the presence of 4 mitoses in the 

sample, determined by the pHH3 marker, an average and low level of 

differentiation of squamous cell carcinoma of the oropharyngeal area is predicted. 

Comparative analysis of the histological structure of tumors with the results of 

PET/CT diagnosis showed that at exceeding of SUVmax 14 an average level and at 

exceeding of 17.2 low level of differentiation of squamous cell carcinoma of the 

oropharyngeal area is predicted. 

We found a strong positive correlation between the Ki-67 and pHH3 

indicators (r = 0.814 at p <0.001) and a weak positive correlation between 

SUVmax indicator of metabolic activity and Ki-67 (r = 0.214 at p = 0.019) and 

pHH3 (r = 0.301 at p <0.001). 

The data obtained made it possible to define that the Ki-67 marker had a 

number of the following disadvantages: it is positive in all stages of mitosis (when 

pH3 is only in Mct), in apoptotic sell nuclei, in a certain percentage of 

inflammatory cells; difficult to calculate (the calculation is carried out in the 

percentage of tumor cells). The pH3 marker makes it possible to determine the 



exact value of positive cells in 10 fields of view at an increase of 400. Nowadays, 

the current WHO classification of tumors mostly involves determining the level of 

tumor differentiation using IHCS with Ki-67. In addition, the work performed and 

being performed abroad in the future involves the replacement of Ki-67 by pH3 as 

a more accurate indicator of tumor proliferative activity. 

Thus, the data obtained indicate the possibility of using the pH3 marker 

simultaneously with Ki-67 when determining and predicting the level of 

differentiation of squamous cell carcinoma of the oropharyngeal area, which will 

optimize the diagnosis of these tumors. 

Key words: Key words: squamous cell carcinomas, oropharyngeal area, 

pHH3, SUVmax, metabolic activity, level of differentiation, positron emission 

tomography, computed tomography. 
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