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Незважаючи на досягнення сучасної медицини, 
захворюваність і смертність при герміногенних пух-
линах яєчка мають провідне місце серед онкологіч-
ної патології у молодих чоловіків. Однією з бага-
тьох причин незадовільних результатів лікування 
окремих хворих на герміногенну пухлину яєчка є 
відсутність персоналізованого підходу, який базу-
ється на дослідженнях експресії молекулярно-
біологічних маркерів, визначенні факторів прогнозу 
і тактики лікування захворювання у конкретного 
пацієнта.  

Метою дослідження було теоретичне обґрун-
тування персоналізованої (таргетної) терапії гермі-
ногенних пухлинах яєчка на підставі вивчення мо-
лекулярно-біологічних маркерів, які характеризу-
ють проліферативно-апоптотичні процеси, стан 
екстрацелюлярного матриксу, міжклітинну адгезію, 
пухлинний ангіогенез та імунологічні властивості 
пухлини.  

Дослідження виконано на матеріалі 54 спосте-
режень герміногенних пухлинах яєчка. Всі пухлини 
були розподілені за типом гістологічної будови і 
відповідно до pTNM класифікації. Були сформовані 
групи: «0» (пухлини стадії T1N0S0), «1» (пухлини 
стадій T1N0S0-2), «2» (пухлини стадій T2N1-3S0-2), 
«3» (пухлини стадій T3N1-3S0-2), «4» (пухлини стадій 
T2-3N0-3S0-2). За стандартними імуногістохімічними 
методиками досліджували експресію маркерів, які 
характеризують проліферативно-апоптотичні про-
цеси (Ki-67, Bax, Bcl-2 і р53), стан міжклітинної ад-
гезії (E-cadherin і β-catenin), екстрацелюлярного 
матриксу (MMP-1, MMP-3, MMP-9 і TIMP-1), пух-
линний ангіогенез (CD31 і CD34) та імунологічні 
властивості пухлини (PDL-1).  

На підставі проведеного дослідження експресії 
зазначених маркерів в різних гістологічних типах 
герміногенних пухлинах яєчка та висвітлених в 
науковій літературі досягнень з тактики таргетної 
терапії у хворих з пухлинами інших локалізацій, 
зроблено теоретичне обґрунтування доцільності її 
проведення у хворих на герміногенних пухлинах 
яєчка. Висловлені міркування, що в таргетній тера-

пії герміногенних пухлинах яєчка можуть бути за-
стосовані антиангіогенні препарати, препарати, які 
блокують металопротеїнази та молекули, що від-
повідають за ділення клітин, а також препарати, 
що стимулюють апоптоз та видалення мутованих 
клітин. Серед перспективних мішеней можуть бути 
і терапевтичні антитіла, які активують протипухлин-
ний імунітет.  

Дослідження експресії молекулярно-біоло-
гічних маркерів є важливим для більш чіткого ста-
діювання онкологічного захворювання і прогнозу-
вання виживання хворого. Розробка та вивчення 
дії сполук для таргетної терапії герміногенних пух-
линах яєчка є перспективним напрямом сучасної 
онкології. Є сподівання, що поєднання даних пре-
паратів з традиційними лікарськими стандартами 
здатне значно підвищити ефективність медикамен-
тозного лікування герміногенних пухлинах яєчка. 

Ключові слова: герміногенні пухлини яєчка, 
персоналізована (таргетна) терапія. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження виконано в рамках 
науково-дослідної роботи «Вивчення значення мо-
лекулярно-біологічних маркерів для прогнозу, ліку-
вання і виживання хворих з основними локалізація-
ми раку», № державної реєстрації 0114U003394. 

Вступ. Значне зростання захворюваності на 
герміногенні пухлини яєчка (ГПЯ) в останні 40 років 
і той факт, що саме цей різновид неоплазії є най-
частішою онкологічною патологією і основною при-
чиною онкологічної смертності серед чоловіків мо-
лодого віку, надає проблемі важливе медичне і 
соціально-економічне значення [1]. 

Підвищення ефективності лікування пухлин пев-
ною мірою базується на створенні нових хіміопрепа-
ратів, збільшенні їх дози, комбінуванні різних мето-
дів протипухлинної терапії, розробці високодозової 
абляційної терапії. Однак реакція пацієнта при вико-
ристанні стандартних схем і режимів введення лі-
карських засобів, в залежності від генетичної  
конституції організму, супроводжується значними 
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коливаннями в ефективності та рівні безпеки про-
веденої терапії [2]. 

ГПЯ вважається найбільш показовим прикла-
дом солідного ракового захворювання, яке є вилі-
ковним. Визнаним стандартом лікування цих пух-
лин є орхіектомія, при необхідності – заочеревинна 
лімфаденектомія, які доповнюються променевою і 
системною хіміотерапією. Остання є доволі агреси-
вною і ризикованою складовою лікування, але це, 
виходячи з високої хіміочутливості ГПЯ, вважаєть-
ся доцільним [3].  

Однак, невиліковність частини ГПЯ у зв’язку з 
неефективністю стандартної терапії, її непереноси-
містю або з поширеністю пухлинного процесу, ви-
магає відмови від призначення токсичних цитоста-
тичних препаратів. Такий підхід може розцінювати-
ся як приклад застосування персоналізованої ме-
дицини, що базується на виборі оптимальних для 
конкретної особи лікувальних засобів [4]. 

Важливою складовою морфологічної верифіка-
ції пухлини є її молекулярно-генетична характерис-
тика, так званий, «молекулярний портрет». Остан-
ній є унікальною характеристикою пухлини конк-
ретного хворого, і він ніколи не буває відтвореним 
пухлиною іншого пацієнта [5]. 

Як відомо, молекулярні маркери діляться на 
прогностичні та предиктивні. Прогностичні пов’яза-
ні з клітинною проліферацією, диференціюванням, 
ангіогенезом, інвазією і метастазуванням. Вони 
дозволяють прогнозувати перебіг хвороби, вижива-
ність, але не пов’язані з протипухлинним лікуван-
ням. Предиктивні маркери дозволяють прогнозува-
ти клінічний ефект, безрецидивний період, вижи-
вання, а також токсичність різних видів лікування. 
Вони безпосередньо пов’язані з молекулярною 
мішенню для таргетних препаратів. Одним й тим 
же маркерам можуть бути притаманні як прогнос-
тичні, так і предиктивні властивості [6]. 

Прорив у розвитку таргетної терапії став мож-
ливим завдяки успіхам молекулярної біології та 
розкриттю ряду ключових моментів у розвитку зло-
якісного процесу. D. Hanahan і R. A. Weinberg 
(2000) позначили 6 основних ознак, що найбільш 
повно характеризують канцерогенез: автономність 
сигналів зростання; ухилення від сигналів, шо галь-
мують зростання; придушення апоптозу; необме-
жений потенціал реплікації; «спотворений ангіоге-
нез»; здатність до інвазії та метастазування. 

Стосовно до кожної з перерахованих ознак 
ведуться розробки і вивчаються активно діючі точ-
ково спрямовані з’єднання [7]. 

Застосування препаратів, що впливають на 
конкретні молекулярні мішені (ключові ланки неоп-
ластичного процесу) отримало назву «цілеспрямо-
вана терапія молекулярної дії» або «таргетна  

терапія» – персоналізоване лікування, спрямоване 
проти певних властивостей, що притаманні певній 
пухлині. 

Існує думка, що ГПЯ – захворювання, для ліку-
вання якого не застосовуються будь-які таргетні 
препарати. Однак досвід провідних онкологічних 
клінік світу (Ізраїль, клініка «Ассута»; Німеччина, 
«Helios Kliniken Gruppe»; Україна, Онкологічний 
центр «Добрий прогноз») доводить, що поряд з 
традиційними методами лікування ГПЯ, можливе 
застосовування таргетної терапії. 

Мета дослідження - теоретичне обґрунтуван-
ня персоналізованої (таргетної) терапії ГПЯ на під-
ставі вивчення молекулярно-біологічних маркерів, 
які характеризують проліферативно-апоптотичні 
процеси, стан екстрацелюлярного матриксу (ЕЦМ), 
міжклітинну адгезію, пухлинний ангіогенез та імуно-
логічні властивості пухлини. 

Матеріал та методи дослідження. Досліджен-
ня виконано на матеріалі 54 спостережень ГПЯ, а 
також історій хвороби пацієнтів, що проходили об-
стеження і лікування на базі Харківського обласно-
го клінічного центру урології і нефрології 
ім. В.І. Шаповала. Всі ГПЯ були розподілені за ти-
пом гістологічної будови і pTNM класифікації [8, 9], 
відповідно до якої були сформовані наступні групи: 
група «0» (пухлини стадії T1N0S0), група «1»  
(пухлини стадії T1N0S0-2), група «2» (пухлини стадії 
T2N1-3S0-2), група «3» (пухлини стадії T3N1-3S0-2), 
група «4» (пухлини стадії T2-3N0-3S0-2). 

Розподіл ГПЯ у відповідності до групи спосте-
реження і гістотипу наведений у таблиці 1. 

За стандартними ІГХ методиками досліджува-
ли експресію наступних маркерів: Ki-67, Bax, Bcl-2 і 
р53 для оцінки проліферативно-апоптотичних про-
цесів; E-cadherin і β-catenin для вивчення стану 
міжклітинної адгезії; металопротеїназ MMP-1,  
MMP-3 і MMP-9 разом з їх тканинним інгібітором 
TIMP-1 – для оцінки стану ЕЦМ; PDL-1 – для оцінки 

Таблиця 1 - Групи і кількість спостережень у відповід-
ності до гістотипу ГПЯ 

  Семінома ЕР ПЖМПТ ТПТ СП ТМСТ 

Група 
«0» – – – n=3 – – 

Група 
«1» n=4 n=5 n=4 n=6 – n=1 

Група 
«2» n=5 n=4 n=3 n=7 n=1   

Група 
«3» n=3 – – – – – 

Група 
«4» n=1 n=4 n=2 – – n=1 

Всього n=13 n=13 n=9 n=16 n=1 n=2 
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імунологічних властивостей пухлини; CD31 і  
CD34 – для оцінки ангіогенезу [10]. 

Для реалізації об’єктивного аналізу цифрових 
зображень була розроблена методика, яка дозво-
лила отримувати точні кількісні дані відносної пло-
щі (S), яку займають імунопозитивні структури, і 
інтенсивності (L) експресії маркерів [11]. 

Рівень проліферативної активності пухлинних 
клітин визначали за ядерною експресією Ki-67, а 
також за індексом проліферації (ІП). При вивченні в 
пухлинах ангіогенезу, крім оцінки відносної S і L 
експресії CD34 і CD31, досліджували щільність 
судин (ЩС) в стандартизованому полі зору (СПЗ) 
мікроскопа Olympus BX-41TF (Японія). 

Дослідження виконані з дотриманням основних 
положень «Правил етичних принципів проведення 
наукових медичних досліджень за участю люди-
ни», затверджених Гельсінською декларацією 
(1964-2013 рр.), ICH GCP (1996 р.), Директиви ЄЕС 
№ 609 (від 24.11.1986 р.), наказів МОЗ України  
№ 690 від 23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 р., 
№ 616 від 03.08.2012 р. Кожен пацієнт підписував 
інформовану згоду на участь у дослідженні, і вжиті 
всі заходи для забезпечення анонімності пацієнтів. 

Статистичну обробку цифрових даних здійсню-
вали за допомогою пакету статистичного аналізу 
Тріал-версії STATISTICA 13.3 EN. [12]. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Наукові дослідження доводять, що високий ступінь 
проліферації та низький рівень диференціювання, 
як правило, свідчать про агресивність захворюван-
ня і, водночас, можливу чутливість пухлинних клі-
тин до цитостатичної терапії. Напроти, низька кіль-
кість мітозів і збереження диференціювання асоці-
йовані з відносно сприятливим прогнозом і недо-
статньою ефективністю ДНК-ушкоджуючих терапе-
втичних агентів [13, 14]. 

Дане дослідження довело низький рівень про-
ліферативної активності в більшості гістотипів ГПЯ. 
Виходячи з цього, одним з пояснень хіміорезистен-
тності окремих гістотипів ГПЯ можуть буть саме 
низькі показники проліферативної активності пух-
лин [15, 16]. 

Відомо, що процеси неоваскуляризації в пухли-
нах є важливим компонентом їх росту, а також ін-
вазійної і метастатичної активності. Протягом бага-
тьох років передбачалося, що ангіогенез може ста-
ти важливою мішенню протипухлинної терапії. На 
сьогодні антиангіогенна терапія є загальноприйня-
тим підходом в онкології, яка приходить якщо не на 
зміну, то на серйозну допомогу відомим хіміотера-
певтичним засобам [17, 18]. 

Отримані в даному дослідженні дані підтвер-
джують наявність активної неоваскуляризації в 
ГПЯ, починаючи з герміногенної неоплазії «in 

situ» (GCNIS), початкових стадій пухлинного росту, 
а також зростання її ступеню у міру пухлинної про-
гресії.  

У антиангіогенному лікуванні вже тривалий час 
використовують різні інгібітори факторів зростання 
судин – VEGF і VEGFR. Серед них блокуючі антиті-
ла Бевацизумаб (Aвастин), які інгібують передачу 
ангіогенних сигналів ендотеліальним клітинам. Під 
впливом анти-VEGF терапії ендотеліальні клітини 
незрілих кровоносних пухлинних судин піддаються 
апоптозу [19, 20]. 

Антиангіогенна терапія малими молекулами, 
що інгібують тиразинкіназу VEGFR-2, такими як 
Сорефеніб, Сунітініб, Пазопаніб, призводить до 
деструкції 80% пухлинних судин і припинення їх 
новоутворення [21].  

В цілому терапія вказаними препаратами пока-
зала збільшення часу до прогресування, збільшен-
ня загального виживання і поліпшення об’єктивних 
відповідей у хворих на раки різних локалізацій [22].  

В той же час клінічні спостереження довели, 
що не у всіх хворих буває сприятлива відповідь на 
антиангіогенну терапію інгібіторами VEGF, нерідко 
виникає резистентність до них, і, відповідно, реци-
диви захворювання [23]. З’явилися переконливі 
докази, що блокада VEGF/VEGFR-2 сигнального 
шляху призводить до підвищеної регуляції інших 
молекул, які підтримують утворення нових судин 
[24]. 

Відкриття нових механізмів неоангіогенезу при-
вело до створення іншого класу ангіостатиків, 
представниками якого є Ангіостатин, Ендостатин, 
Комбрестатин А4 та інші. Дані сполуки здатні приг-
нічувати ангіогенез і є дуже перспективними для 
боротьби зі злоякісними пухлинами на будь-якій 
стадії їх розвитку. На відміну від Бевацизумабу 
(Авастину), який ефективний лише по відношенню 
до певних пухлин, описувані блокатори зростання 
судин можуть стати універсальним засобом проти-
ракової терапії, при чому тим ефективнішими, чим 
більш злоякісною є пухлина. 

Вдалим за активністю і малою токсичністю ви-
явився синтетичний препарат TNP-470, який про-
являє здатність пригнічувати розмноження ендоте-
ліальних клітин, стимулюючи їх апоптоз. Він успіш-
но пройшов клінічні випробування при раку нирок, 
шийки матки і саркомі Капоші. 

У клінічних дослідженнях показано, що блока-
тори фактору росту фібробластів FGF-2, напри-
клад, сумнозвісний талідомід та сурамін здатні 
блокувати зростання судин, і надають терапевтич-
ний ефект у хворих на рак багатьох локалізацій 
[25]. 

Встановлено, що більшість регуляторів ангіо-
генезу – це білки, які утворюються в результаті 
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протеолітичного розщеплення інших структурних 
білків, що прямо не відносяться до ангіогенезу. В 
результаті численних досліджень достовірно вста-
новлена залученість MMP в індукований пухлина-
ми ангіогенез [26-29]. 

На підставі вивчення цієї ланки пухлинного 
ангіогенезу була створена ще одна група речовин, 
що пригнічують зростання судин, а отже, і пухлини. 
До неї відносяться блокатори активності пухлинних 
ММР. Ангіостатики описаної дії – пріномастат, баті-
мастат, марімастат, метастат, неовастат та інші, 
більшість з яких – похідні гідроксамової кислоти. 

На жаль дані препарати мають широкий спектр 
дії, в зв’язку з чим виявились недостатньо ефекти-
вними та іноді давали побічні ефекти [30].  

Однак, не дивлячись на це, MMP є перспектив-
ними мішенями протиракової терапії, оскільки 
ефект від дії інгібіторів MMP, в першу чергу, вира-
жається в пригніченні індукованого пухлинами ангі-
огенезу. Тому в даний час увагу привернуто до 
розробки інгібіторів ММР наступного покоління, 
яким притаманна висока специфічність до ММР 
одного типу [31].  

У своїй роботі ми ставили за мету вивчення 
рівня і співвідношення експресії різних видів ММР 
(ММР-1, -3, -9) та їх тканинного інгібітора ТІМР-1. 

Оскільки нами отримані переконливі дані про 
підвищену експресію ММР, а також втрату міжклі-
тинної адгезії в ГПЯ всіх досліджених гістотипів 
[32, 33], маємо сміливість припустити, що блокада 
пухлинного ангіогенезу є обґрунтованим і доціль-
ним методом протипухлинної терапії ГПЯ, особли-
во у випадках хіміорезистентності. Вірогідно, що в 
лікуванні ГПЯ найбільш ефективними можуть ви-
явитись таргетні препарати – інгібітори ММР. 

Вважаємо, що вивчення спектра різних видів 
ММР може стати у пригоді при розробці та ефекти-
вному застосуванні нових інгібіторів ММР, специфі-
чних для ГПЯ конкретного хворого. 

Серед відомих протипухлинних сполук рослин-
ного походження з мультітаргетною активністю на 
особливу увагу заслуговують харчові індоли:  
індол-3-карбінол (I3C), його фізіологічний метабо-
літ 3,3’-дііндолілметан (DIM) і флавоноїди епігало-
катехін-3-галат (EGCG) [34-36]. 

Препарати I3C і EGCG мають виражену проти-
пухлинну дію, за рахунок пригнічення ряду біологіч-
них процесів, притаманних неоплазіям (патоло-
гічний неоангіогенез, гіперпроліферація, зниження 
імунної функції, генетична нестабільність) та зни-
жують ймовірність метастатичного ураження [36]. 

В останні роки ідентифіковані альтернативні 
механізми кровопостачання пухлин у вигляді фор-
мування васкулярних каналів, що обмежені ба-
зальною мембраною і вистелені пухлинними кліти-

нами при відсутності ендотеліальних клітин і фіб-
робластів. Дане явище отримало назву васкуло-
генної мімікрії, яка є несприятливим прогностичним 
фактором [37, 38]. 

Для підвищення ефективності лікування злоякі-
сних новоутворень необхідним є комбінування ан-
тиангіогенних препаратів з інгібіторами васкулоген-
ної мімікрії, які є похідними згадуваних вище індо-
локарбазолів. 

Дане дослідження довело наявність васкуло-
генної мімікрії в ГПЯ, тому застосування її інгібіто-
рів, має, на нашу думку, теоретично обґрунтовану 
доцільність.  

Імунологія пухлини – одна з областей онколо-
гії, що найбільш бурхливо розвивається в останні 
роки [39]. 

PD-1 є ключовим імунним рецептором, що екс-
пресується на поверхні активованих Т- і В-клітин, 
дендритних клітин, макрофагів, природних кілерів 
(NK-cells) і відіграє вирішальну роль в імунологічній 
«втечі» пухлини і, таким чином, в пухлинній прогре-
сії [40]. Його ліганд PD-L1 зв’язує PD-1, зменшуючи 
імунорезистентність та розвиток імуносупресії [41, 
42]. PD-L1 виявляється в 50% різних типів пухлин 
[43], таких як меланома [44], недрібноклітинний рак 
легень [45], пухлини голови і шиї [46], рак яєчників 
[47], лімфоми і лейкози [48]. 

Виходячи з цього, вивчення сигнального шляху 
PD-L1 стало одним з основних напрямків дослі-
джень в області онкології [43, 49]. Виникло припу-
щення, що в пухлинах з експресією PD-L1 найімові-
рніше буде отримана відповідь на імунотерапію, 
що спрямована на механізм сигнального шляху  
PD-L1 [49, 50]. 

На підставі проведених досліджень механізму 
сигнального шляху PD-L1 створені проривні імуно-
терапевтичні препарати як для моно-, так і комбі-
нованої терапії, що здатні змусити імунні клітини 
організму побачити пухлину і вбити її. Ці препарати 
зв’язуються зі спеціальними білками (CTLA-4 і PD-1) 
на поверхні Т-лімфоцитів, ракової клітини і активу-
ють протипухлинну імунну відповідь.  

В 2018 році за винахід імунотерапевтичних пре-
паратів даного напряму Тасуку Хондзе і Джеймс 
Еллісон отримали Нобелівську премію з медицини.  

Блокада PD-1/PD-L1 підсилює протипухлинний 
імунітет, скорочуючи кількість та/або імуносупреси-
вну активність регуляторних T-клітин (супресорів) і 
відновлюючи активність ефекторних Т-клітин, що 
призводить до посилення протипухлинного імунної 
відповіді. Також блокада PD-1 стимулює проліфе-
рацію В-клітин пам’яті. У зв’язку з цим, препарати, 
що пригнічують функцію PD-1 (ніволумаб, пембро-
лізумаб, іпілімумаб, атезолізумаб та інші), в даний 
час знаходять широке застосування в терапії  
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онкологічних захворювань [51]. Тим більше, що 
однією з відмінних рис імунотерапії є стійкість ремі-
сії, на відміну від будь-якої хіміотерапії або засто-
сування таргетних агентів, які втрачають свій поте-
нціал по мірі адаптування ракових клітин за допо-
могою нових генетичних мутацій. 

Застосування пембролізумаба у хворих на рак 
нирки, метастатичний недрібноклітинний рак ле-
гень з PD-L1-позитивним статусом в якості першої 
терапевтичної лінії показало високу ефективність у 
порівнянні з хіміотерапією. В даний час препарат 
проходить третю стадію фармакологічних випробу-
вань для лікування раку сечового міхура, молочної 
залози, ендометрію, фалопієвих труб, шлунково-
кишкового тракту, мезотеліоми, множинної мієло-
ми, раку носоглотки, яєчників, простати та плоскок-
літинного раку [52-54]. 

З урахуванням результатів клінічних випробу-
вань, планується тестування інгібіторів PD-L1 для 
лікування і при інших видах раку.  

Таким чином, на сьогодні блокада білків PD-L1, 
яка розглядається як «імуномодулююча терапія за 
місцем локалізації пухлини», стає важливою збро-
єю в арсеналі онкологів. 

В даному дослідженні було показано не тільки 
наявність експресії PD-L1 в найчастіших ГПЯ 
(семінома і ембріональний рак), а також зростання 
показників експресії вказаного маркера (S і L). Це 
дозволяє стверджувати про наявність імунологіч-
ної «втечі» в описуваних гістотипах ГПЯ і припусти-
ти позитивну відповідь на іммунотерапію, що на-
правлена на механізм сигнального шляху PD-L1 
[43, 50, 55]. 

При ініціації канцерогенезу під впливом анома-
льного мікрооточення внаслідок хронічного запа-
лення, на тлі підвищення загальної генетичної не-
стабільності відбувається розбалансування про-
грам проліферації та диференціювання [56]. Сен-

саційною розробкою цього століття стала ідентифі-
кація фракцій стовбурових пухлинних клітин при 
різних формах раку – ініціаторів виникнення пух-
линного процесу. Молекулярні мішені цих клітин 
вже використовуються для створення таргетної 
терапії нового типу [57]. 

Таким чином, завдяки таргетній терапії терапе-
втичний нігілізм щодо лікарського лікування цілого 
ряду злоякісних пухлин подолано. Поліпшено конт-
роль симптомів і якість життя хворих. І хоча захво-
рювання залишаються невиліковними, проте за 
допомогою сучасних підходів вдається збільшити 
медіану виживання хворих [57]. 

Висновки. Виходячи з результатів досліджен-
ня, вважаємо, що теоретичним підґрунтям персо-
налізованої (таргетної) терапії ГПЯ може бути ви-
користання протиангіогенних препаратів різних 
класів, що блокують спотворений пухлинний ангіо-
генез, препаратів, які блокують фактори і молеку-
ли, що відповідають за ділення клітин, і тим самим 
призводять до зупинки зростання пухлини, а також 
препаратів, що стимулюють апоптоз і видалення 
мутованих клітин. Серед перспективних мішеней 
можуть бути і терапевтичні антитіла, які стимулю-
ють відторгнення пухлини шляхом активації імун-
ної системи. 

У даній статті ми не претендували на беззапе-
речне і остаточне обґрунтування персоналізованої 
(таргетної) терапії у хворих на ГПЯ, але привели 
свої міркування, які сформувались на підставі про-
веденого ІГХ дослідження, і можуть бути теоретич-
ним підґрунтям для вивчення можливостей засто-
сування даної терапії. 

Перспективи подальших досліджень у цьо-
му напрямку. Планується продовження вивчення 
проліферативно-апоптотичних процесів, стану між-
клітинної адгезії, імунологічних властивостей і ангі-
огенезу в ГПЯ. 
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УДК 616.681-006.6-002.18-091-08 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ (ТАРГЕТНОЙ) ТЕРАПИИ 
ГЕРМИНОГЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧКА 
Потапов С. Н., Горголь Н. И., Плитень О. Н., Галата Д. И.  
Резюме. Несмотря на достижения современной медицины, заболеваемость и смертность при герми-

ногенных опухолях яичка занимают ведущее место среди онкологической патологии у молодых мужчин. 
Одной из многих причин неудовлетворительных результатов лечения отдельных больных герминогенны-
ми опухолями яичка является отсутствие персонализированного подхода, который базируется на иссле-
дованиях экспрессии молекулярно-биологических маркеров, определении факторов прогноза и тактики 
лечения заболевания у конкретного пациента.  

Целью исследования было теоретическое обоснование персонализированной (таргетной) терапии 
герминогенных опухолей яичка на основании изучения молекулярно-биологических маркеров, характери-
зующих пролиферативно-апоптотические процессы, состояние экстрацеллюлярного матрикса, межкле-
точную адгезию, опухолевый ангиогенез и иммунологические свойства опухоли.  

Исследование выполнено на материале 54 наблюдений герминогенных опухолей яичка. Все опухоли 
были распределены по типу гистологического строения и в соответствии с pTNM классификацией. Были 
сформированы группы: «0» (опухоли стадии T1N0S0), «1» (опухоли стадий T1N0S0-2), «2» (опухоли стадий 
T2N1-3S0-2), «3» (опухоли стадий T3N1-3S0-2), «4» (опухоли стадий T2-3N0-3S0-2). По стандартным иммуноги-
стохимическим методикам исследовали экспрессию маркеров, характеризующих пролиферативно-
апоптотические процессы (Ki-67, Bax, Bcl-2 и р53), состояние межклеточной адгезии (E-cadherin и  
β-catenin), экстрацеллюлярного матрикса (MMP-1, MMP-3, MMP-9 и TIMP-1), опухолевый ангиогенез 
(CD31 и CD34) и иммунологические свойства опухоли (PDL-1).  

На основании проведенного исследования экспрессии указанных маркеров в различных гистологиче-
ских типах герминогенных опухолей яичка и освещенных в научной литературе достижений по тактике 
таргетной терапии у больных с опухолями других локализаций сделано теоретическое обоснование це-
лесообразности ее проведения у больных герминогенными опухолями яичка. Высказаны соображения, 
что в таргетной терапии герминогенных опухолей яичка могут быть применены антиангиогенные препа-
раты, препараты, которые блокируют металлопротеиназы и молекулы, отвечающие за деление клеток, а 
также препараты, стимулирующие апоптоз и удаление мутировавших клеток. Среди перспективных ми-
шеней могут быть и терапевтические антитела, которые активируют противоопухолевый иммунитет.  

Исследование экспрессии молекулярно-биологических маркеров является важным для более четко-
го стадирования онкологического заболевания и прогнозирования выживания больного. Разработка и 
изучение действия соединений для таргетной терапии герминогенных опухолей яичка является перспек-
тивным направлением современной онкологии. Есть надежда, что сочетание данных препаратов с тра-
диционными лекарственными стандартами способно значительно повысить эффективность медикамен-
тозного лечения герминогенных опухолей яичка. 

Ключевые слова: герминогенные опухоли яичка, персонализированная (таргетная) терапия. 
 



 Медичні науки 

 236 Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 3 (25) 

UDC 616.681-006.6-002.18-091-08 
Theoretical Substantiation of Personalized (Target) Therapy of Testicular Germ Cell Tumors 
Potapov S. M., Gorgol N. I., Pliten O. M., Halata D. I.  
Abstract. Despite the achievements of modern medicine, morbidity and mortality of testicular germ cell tu-

mors stand at the head among oncological pathologies in young men. One of the many reasons of unsatisfac-
tory treatment results in particular patients with testicular germ cell tumors is the lack of personalized approach, 
which is based on studies of molecular biological markers expression, determination of prognosis factors and 
treatment tactics. 

The purpose of the study was the theoretical justification of personalized (target) therapy of testicular germ 
cell tumors based on the investigation of molecular biological markers characterizing proliferative and apoptotic 
processes, the state of extracellular matrix, intercellular adhesion, tumor angiogenesis and immunological prop-
erties of the tumor.  

Material and methods. The study was performed on 54 observations of testicular germ cell tumors. All tu-
mors were sorted by kind of histological structure and in accordance with the pTNM classification. Following 
groups were formed: «0» (tumors of the stage T1N0S0), «1» (tumors of the stages T1N0S0-2), «2» (tumors of the 
stages T2N1-3S0-2), «3» (tumors of the stages T3N1-3S0-2), «4» (tumors of the stages T2-3N0-3S0-2). According to 
standard immunohistochemical methods the expression of markers characterizing proliferative and apoptotic 
processes (Ki-67, Bax, Bcl-2 and p53), the state of intercellular adhesion (E-cadherin and β-catenin), extracellu-
lar matrix (MMP-1, MMP-3, MMP-9 and TIMP-1), tumor angiogenesis (CD31 and CD34) and tumor immunologi-
cal properties (PDL-1) were studied.  

Results and discussion. On the basis of performed research of the mentioned markers expression in various 
histological types of testicular germ cell tumors and described in literature achievements of target therapy tactics 
in patients with tumors of other localizations, the theoretical substantiation of its expediency in patients with tes-
ticular germ cell tumors was made. We suggested that anti-angiogenic drugs, drugs that block metallopro-
teinases and molecules responsible for cell division, as well as drugs that stimulate apoptosis and remove mu-
tated cells, can be used in target therapy of testicular germ cell tumors. Among the perspective targets may be 
therapeutic antibodies which activate antitumor immunity.  

Conclusion. Investigation of molecular biological markers expression is important for a more efficient staging 
of cancer and predicting of a patient survival. The elaboration and investigation of the effects of compounds for 
target therapy of testicular germ cell tumors is a promising area of modern oncology. We believe that combina-
tion of mentioned drugs with traditional medicinal standards can significantly increase the effectiveness of tes-
ticular germ cell tumors treatment. 

Keywords: testicular germ cell tumors, personalized (target) therapy. 
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