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Метою дослідження було оцінити розподіл 
інфільтруючих пухлину Т-і В-лімфоцитів та NK-
клітин в різних молекулярних підтипах інвазивно-
го протокового раку грудної залози і встановити їх 
зв’язок зі ступенем диференціації пухлини.

Матеріали та методи. Основою наукової 
роботи стало комплексне морфологічне, в тому 
числі імуногістохімічне дослідження 193 випад-
ків інвазивного протокового раку грудної залози. 
Загальногістологічна обробка зразків виконува-
лася відповідно до стандартної методики. Імуно-
гістохімічні дослідження для CD3, CD20, CD56, 
ER, PR, c-erbB2, Ki-67 проводилися відповідно до 
протоколу виробника з необхідними контролями. 
Ступінь злоякісності визначався за модифікова-
ною схемою P. Scarff, H. Bloom і W. Richardson. 
Наявність, локалізацію та інтенсивність експресії 
діагностичних та прогностичних біомаркерів CD3, 
CD20 і CD56 -позитивних клітин (Т-, В- і NK клітин 
відповідно) визначали за допомогою відкритої, по-
тужної програмної платформи QuPath для аналізу 
біозображень.

Результати. Відмінності, отримані в даному 
дослідженні, варіювали в залежності від субпопу-
ляцій імунних клітин і їх розташування в пухлинній 
тканині. Щільність Т- і В-лімфоцитів була більшою 
внутрішньопухлинно і біля інвазивного краю в не-
люмінальних фенотипах в порівнянні з люміналь-
ними А і В фенотипами. В порівнянні зі щільністю 
Т-лімфоцитів, В-клітинний інфільтрат був досто-
вірно (p <0,01) менш виражений в пухлинах як 
люмінального, так і нелюмінального фенотипів. 
Найменша щільність NK-клітин серед пухлино-
інфільтруючих лімфоцитів виявлялася внутріш-
ньопухлинно при люмінальних підтипах. Відсоток 
інфільтратів Т- і В-клітин як всередині пухлинного 
вогнища, так і на інвазивному краї, а також NK-
клітин на інвазивному краї був значно нижче при 
раку G1 і G2, ніж при раку G3 (p <0,01). Що стосу-
ється внутрішньо пухлинних NK-клітин, відмінності 
були виявлені тільки між ступенем диференціації 

G2 і G3, причому між G1 і G2 відмінності статис-
тично не значущі (р>0,05). Якісна й кількісна оцінка 
інтенсивності експресії Т- і В- та NK-клітин проде-
монструвала також різний ступінь експресії лім-
фоцитів в залежності від молекулярного підтипу і 
розташування інфільтрату. Люмінальний підтип А 
характеризувався достовірним переважанням по-
мірної експресії (2+) CD3 як внутрішньопухлинно, 
так і на інвазивному краї пухлини (p <0,05), в той 
час, як у люмінальному В та Her2+ фенотипах ін-
тенсивність експресії CD3 переважала на рівні 1+. 
Потрійно негативні пухлини характеризувалися 
вираженою експресією (3+) CD3 внутрішньопух-
линно і на інвазивному краї пухлини у всіх дослі-
джуваних випадках. 

Висновки. Пухлино-інфільтруючі лімфоцити 
в різних молекулярних підтипах інвазивного про-
токового раку грудної залози можна вважати про-
гностичним біомаркером. Отримані результати 
вказують на взаємозв’язок між лімфоїдним інфіль-
тратом і ступенем диференціації при інвазивному 
протоковому раку грудної залози, особливо при 
його менш сприятливих молекулярних підтипах. 

Ключові слова: інвазивний протоковий рак 
грудної залози, інфільтруючі пухлину лімфоцити.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Роботу виконано згідно НДР 
кафедри патологічної анатомії та судової меди-
цини Львівського національного медичного уні-
верситету імені Данила Галицького «Вивчення 
патоморфологічних особливостей захворювань 
щитоподібної залози, серцево-судинної, травної, 
сечовидільної та репродуктивної систем і перина-
тального періоду з метою удосконалення їх мор-
фологічної діагностики», № державної реєстрації 
0118U000100. 

Вступ. Рак грудної залози - одна з найпо-
ширеніших злоякісних пухлин серед населення 
усього світу та найчастіша злоякісна пухлина у жі-
нок [1]. Оскільки лікування раку грудної залози є 
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складним, необхідне більш широке розуміння біо-
логії цієї злоякісної пухлини. З точки зору прогно-
зу, морфології та молекулярної біології рак грудної 
залози розглядається сьогодні як гетерогенне за-
хворювання, яке включає кілька суб’єктів з різною 
клінічною поведінкою. Навіть пухлини, що нале-
жать до одного гістологічного типу, можуть мати 
різний клінічний перебіг, і протоковий рак, який є 
найчисельнішою групою, демонструє найбільшу 
неоднорідність. На основі чітких генетичних зако-
номірностей виділяють кілька молекулярних підти-
пів, що відрізняються за клінічною поведінкою [2, 
3, 4]. Найвідоміші молекулярні підтипи раку груд-
ної залози включають люмінальний А і В, нелюмі-
нальний з гіперекспресією HER2-neu та потрійно-
негативний [5]. Базальноподібний рак грудної за-
лози є предметом активних дискусій, оскільки він 
збігається з потрійним негативним підтипом, але 
не є його синонімом.

Важливі теми у дослідженні раку грудної за-
лози включають епігенетичні дослідження [6], до-
слідження пухлинного мікросередовища [7, 8] та 
дослідження додаткових імуногістохімічних факто-
рів. На сьогоднішній день інфільтрат імунних клі-
тин став новим прогностичним біомаркером цьо-
го злоякісного новоутворення [9, 10]. Запальний 
інфільтрат в мікрооточенні пухлини складається 
з безлічі популяцій клітин, які надають різнома-
нітний вплив на пухлинні клітини, починаючи від 
стимулювання розвитку пухлини до пригнічення її 
росту. Взаємодія пухлинних та імунних клітин від-
бувається в результаті прямого міжклітинного кон-
такту або опосередкованого молекулами, що по-
ходять з лімфоїдних клітин, наприклад рецептори, 
цитокіни і хемокіни.

Проведені дослідження доводять взаємо-
дію між неопластичними та імунними клітинами 
і вплив на результат лікування пацієнтів [11, 12]. 
Пухлинне мікрооточення включає лімфоїдні кліти-
ни, Т- і В-лімфоцити, інфільтруючі пухлину, а та-
кож натуральні кілери (NK). Активність субпопуля-
цій Т-клітин варіюється від цитотоксичності щодо 
злоякісних клітин і посилення протипухлинної від-
повіді до індукції імунотолерантності і пригнічення 
імунітету [13]. Автори також повідомляють, що ін-
фільтруючі пухлину В-лімфоцити є джерелом про-
типухлинних антитіл [14]. В той час, NK-клітини, 
подібно до Т-клітин, схильні контролювати ріст 
пухлини та її поширення, чим і пояснюється їх ци-
тотоксична активність [15]. 

Останнім часом у науковій літературі 
з’являється все більше публікацій, що на клітини, 
які інфільтрують пухлину, істотно впливають як 
ракові клітини, так й інші елементи мікрооточення. 
Кілька авторів припускали прогностичне значення 
щільності лімфоцитів, що інфільтрують пухлину, 

та їх субпопуляцій при раку грудної залози [16], а 
деякі навіть вказували на те, що показники імунно-
го походження можуть мати більшу прогностичну 
цінність, ніж маркери на основі пухлини [17]. 

Метод оцінки пухлино-інфільтруючих лімфо-
цитів на гістологічних препаратах, забарвлених 
гематоксиліном та еозином був вперше представ-
лений Denkert C. et al. [18]. Нещодавно були роз-
роблені міжнародні керівні принципи як посібник 
для патологів щодо гармонізації оцінки цього но-
вого біомаркера [12]. Стромальні пухлино-інфіль-
труючі лімфоцити визначаються як відсоток стро-
мальної ділянки пухлини, що містить лімфоцитар-
ний інфільтрат без прямого контакту з пухлинними 
клітинами. Внутрішньопухлинні (інтратуморальні) 
пухлино-інфільтруючі лімфоцити визначаються 
як внутрішньоепітеліальні мононуклеарні клітини, 
що знаходяться в гніздах пухлинних клітин або 
безпосередньо контактують з пухлинними клітина-
ми. При раку грудної залози пухлино-інфільтрую-
чі лімфоцити зазвичай більше поширені у стромі 
порівняно з внутрішньопухлинними ділянками, і 
оцінка лімфоцитів у стромі виявилася як найбільш 
відтворюваний імунний параметр, оцінений пато-
логоанатомами. Стандартизація оцінки пухлино-
інфільтруючих лімфоцитів була основною метою 
Міжнародної робочої групи з імуно-онкологічних бі-
омаркерів раку грудної залози, до складу якої вхо-
дять патологи, онкологи та імунологи [12]. Робота 
цієї групи продемонструвала, що відтворюваність 
оцінки пухлино-інфільтруючих лімфоцитів можли-
ва при раку грудної залози [18]. Це дослідження 
є важливим кроком на шляху до потенційного ви-
користання пухлино-інфільтруючих лімфоцитів як 
майбутнього біомаркера при раку грудної залози.

Таким чином, оцінка інфільтруючих пухлину 
лімфоцитів при раку грудної залози нещодавно 
була запропонована як новий, додатковий показ-
ник перебігу захворювання у пацієнта заради його 
можливої клінічної значущості. У майбутньому до-
даткові дослідження щодо участі імунних клітин у 
прогресуванні раку грудної залози можуть сприя-
ти розвитку імунотерапії – нового терапевтично-
го підходу, спрямованого на викликання сильної 
ефективної протипухлинної відповіді, а також на 
позбавлення від ракових клітин, що вийшли з іму-
нонагляду [19].

Мета дослідження. Оцінити розподіл інфіль-
труючих пухлину Т-і В-лімфоцитів та NK-клітин в 
різних молекулярних підтипах інвазивного прото-
кового раку грудної залози і встановити їх зв’язок 
зі ступенем диференціації пухлини.

Матеріал та методи дослідження. Осно-
вою наукової роботи стало комплексне морфоло-
гічне, в тому числі імуногістохімічне дослідження  
193 випадків інвазивного протокового раку грудної 
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залози. Цільова вибірка для дослідження форму-
валася ретроспективно із загального варіаційного 
ряду хворих на інфільтративний протоковий рак 
грудної залози. Дослідження базувалося на відо-
мостях з історій хвороби та амбулаторних карт 
диспансерного спостереження пацієнток, котрі 
проходили спеціалізоване протипухлинне ліку-
вання на базі Комунального некомерційного під-
приємства Львівської Обласної Ради «Львівський 
онкологічний регіональний лікувально-діагностич-
ний центр» у 2017 році. Формування вибірки від-
бувалося відповідно до завдань наукового дослі-
дження. 

Дослідження виконані з дотриманням осно-
вних положень «Правил етичних принципів про-
ведення наукових медичних досліджень за участю 
людини», затверджених Гельсінською деклараці-
єю (1964-2013 рр.), ICH GCP (1996 р.), Директиви 
ЄЕС № 609 (від 24.11.1986 р.), наказів МОЗ Украї-
ни № 690 від 23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 р., 
№ 616 від 03.08.2012 р. 

У всіх випадках діагноз був верифікований 
гістологічно. Виконувалося морфологічне дослі-
дження операційного матеріалу із застосуванням 
світлового мікроскопа Leica DM750 (Leica Micro-
systems GmbH). Дослідження проведено з дотри-
манням основних біоетичних положень Конвенції 
Ради Європи про права людини та біомедицину 
(від 04.04.1997 р.), Гельсінської декларації Всес-
вітньої медичної асоціації про етичні принципи 
проведення наукових медичних досліджень за 
участю людини (1964–2008 рр.), наказу МОЗ Укра-
їни № 690 від 23.09.2009 р., ухвалене комісією з 
питань етики наукових досліджень Львівського 
національного медичного університету імені Дани-
ла Галицького.

Основними показниками, які бралися до уваги 
і утворювали поріг включення, були характеристи-
ки онкологічного процесу, зокрема клінічно, рент-
генологічно (мамографічно), ультрасонографічно, 
МРТ і морфологічно верифікований інфільтратив-
ний протоковий рак грудної залози без віддалених 
метастазів (М0), відсутність (N0) чи наявність ре-
ґіонарної лімфаденопатії з морфологічно підтвер-
дженим онкологічним походженням, що відповідає 
критеріям N1-3, виключення неоад’ювантного ліку-
вання. З урахуванням того, що досліджуваний ма-
теріал набирався за 2017 рік, згідно з національ-
ними та міжнародними рекомендаціями викорис-
товувалася класифікація TNM сьомого видання. 

Після проведення якісного аналізу клініко-па-
томорфологічної інформації, а саме стандартиза-
ції за віковими, клінічними та гістологічними пара-
метрами вибірка із 193 хворих була розподілена 
на основі статусу експресії ER / PR / HER2 / neu 
та Ki-67 на чотири молекулярні підтипи відповідно 

до консенсусних визначень молекулярних підтипів 
St. Gallen 2015 [20] і сформовані наступні когорти: 
люмінальний А підтип (79 випадків); люмінальний 
В підтип (43 випадки); Her2/neu (39 випадків); по-
трійно-негативний (32 випадки).

Гістологічний тип раку встановлювався від-
повідно до рекомендацій ВООЗ [21]. Ступінь зло-
якісності визначався за модифікованою схемою 
P. Scarff, H. Bloom і W. Richardson [22].

Загальногістологічна обробка зразків викону-
валася відповідно до стандартної методики. Іму-
ногістохімічні дослідження проводили в серійних 
парафінових зрізах тканини пухлини з викорис-
танням моноклональних антитіл відповідно до 
стандартного протоколу. Демаскування антигену 
проводили шляхом інкубації зразків в Трис-ЕДТА 
(рН = 9,0) буфері при 97° C на водяній бані протя-
гом 30 хвилин, пригнічували активність ендогенної 
пероксидази 3 % розчином перекису водню та на-
носили блокуючу сироватку. 

Інкубацію з первинними антитілами проводи-
ли згідно інструкцій фірм-виробників, візуалізацію 
ІГХ-реакції виконували з використанням системи 
детекції DAKO EnVision+System з діамінобензи-
дином («DAKO», США). Зрізи дозабарвлювали ге-
матоксиліном Майєра та заключали в канадський 
бальзам. Імуногістохімічне дослідження (ІГХ) для 
CD3 (моноклональні кролячі антитіла, Clone SP7, 
Thermo scientific), CD20 (моноклональні мишачі 
антитіла, Clone L26, Thermo scientific), CD56 (мо-
ноклональні мишачі антитіла, Clone 123C3 Thermo 
scientific), рецептора естрогену ER (моноклональ-
ні кролячі антитіла, Clone SP1, Dako), рецептора 
прогестерону PR (моноклональні мишачі анти-
тіла PgR 636, Dako Flex), c-erbB2 (моноклональні 
кролячі антитіла до Her2-neu, Clone SP3, Thermo 
scientific) і білка Ki-67 (моноклональні мишачі анти-
тіла, clone MIB-1, Dako) проводилося відповідно до 
протоколу виробника з необхідними контролями. 
Для зразків зі статусом HER2-neu 2+ за результа-
тами імуногістохімічного дослідження була прове-
дена флуоресцентна гібридизація in situ (FISH). 

Оцінка імуногістохімічного забарвлення. 
Предметні скельця з гістологічними зрізами, по-
фарбованими на CD3, CD20 і CD56, досліджували 
в оптичному мікроскопі Leica DM750 при малому 
збільшенні (×25), щоб вибрати ділянки з найбіль-
шим позитивним інфільтратом клітин. У дослід-
ницьких цілях до дослідження застосовувалися 
три системи оцінки: 

1. Щільність досліджених CD3- і CD20-
позитивних клітин (Т- і В-клітин відповід-
но) оцінювали при збільшенні (×200) як 
відсоток позитивно забарвлених клітин 
інфільтрату до загальної кількості в полі 
зору. Клітини, розташовані не далі за  
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одного 100-кратного поля від краю пух-
лини, вважалися «інвазивним краєм». 
Внутрішньопухлинну популяцію визнача-
ли як позитивно забарвлені клітини, роз-
ташовані всередині острівців пухлинних 
клітин або оточуючих пухлинних острів-
ців, з прямим контактом з неопластичною 
тканиною. Щільність клітин оцінювали як 
середнє значення (%), отримане в 5 по-
лях потужності найвищого лімфоїдного 
інфільтрату. 

2. Інтенсивність інфільтрату CD3- і CD20-
позитивних клітин додатково оцінювали 
відповідно до візуально-аналогової шка-
ли. Позитивною реакцією вважали забарв-
лення клітин коричневого кольору з різною 
інтенсивністю. Оцінка була наступною: 
0 - немає, 1 - слабка, 2 - помірна, 3 - ін-
тенсивний лімфоїдний інфільтрат. Ступінь 
інтенсивності також визначали у відсотках 
до позитивно забарвлених клітин інфіль-
трату.

3. Для оцінки CD56-позитивних (NK) клітин 
позитивно забарвлені клітини досліджу-
вали при збільшенні (×200) і вибирали ді-
лянки з найбільшою кількістю позитивних 
клітин. Потім позитивно забарвлені кліти-
ни підраховували в п’яти полях з високим 
збільшенням (×400, площа поля займає 
0,2 мм2), які представляли 1 мм2 дослі-
джуваної тканини. Клітини, розташовані 
не далі за одного поля від краю пухлини, 
вважалися «інвазивним краєм». Внутріш-
ньопухлинно популяцію визначали як по-
зитивно забарвлені клітини, розташовані 
всередині острівців пухлинних клітин, або 
позитивно забарвлені клітини, що оточу-
ють пухлинні острівці, з прямим контактом 
з неопластичною тканиною. 

Наявність, локалізацію та інтенсивність екс-
пресії ключових діагностичних, прогностичних та 
прогнозних біомаркерів CD3, CD20 і CD56 -пози-
тивних клітин (Т-, В- і NK клітин відповідно) у зрізах 
тканини інвазивного протокового раку грудної за-
лози, виявлених за допомогою антитіл і систем де-
текції на основі хромогенних речовин, визначали 
за допомогою відкритої, потужної програмної плат-
форми QuPath для аналізу біозображень. Вбудо-
вані алгоритми сегментації клітин QuPath можуть 
виявляти потенційно велику кількість клітин як 
об’єкти в межах одного поля зору, на додаток до 
вимірювання клітинної морфології та експресії біо-
маркерів. QuPath також підтримує класифікацію 
різних типів клітин відповідно до цих ознак, щоб 
створити комплексний фенотиповий опис кожної 
клітини у зразку тканини. Це, у свою чергу, забез-

печує кількісну клітинну карту всього зрізу тканини, 
яку згодом можна вибрати, запитати та відфіль-
трувати, щоб отримати дані зображення та вияви-
ти морфологічні тонкощі, які не відразу помітні під 
час традиційної патогістологічної оцінки. Все це, як 
правило, можна досягти за лічені хвилини, не ви-
магаючи спеціального обладнання.

Позитивна експресія ER і PR була встановле-
на, коли ≥ 1% неопластичних клітин показали по-
зитивне імунозабарвлення. Поріг розрізнення між 
низькою і високою експресією Ki-67 був встановле-
ний на рівні ≥ 20% позитивних клітин. Оцінка фар-
бування HER2-neu проводилася за стандартним 
методом [23].

Статистична обробка результатів до-
слідження. Статистичну обробку отриманих ре-
зультатів проводили за допомогою персонально-
го комп’ютера, для аналізу даних використаний 
статистичний пакет Statistica® for Windows 13.0 
(StatSoft Inc., ліцензія №JPZ804I382130ARCN10-J). 
Для всіх видів аналізу відмінності вважали досто-
вірними при р < 0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. 
У теперішнє дослідження увійшли профайли 193 
пацієнток з інвазивним протоковим раком грудної 
залози. Середній вік хворих на момент постановки 
діагнозу становив 54,7 років (діапазон: 28-85 ро-
ків). Що стосується стадії захворювання, то пе-
реважали ІІ і ІІІ стадії, відповідно 89 (46,11%) і 64 
(33,16%) випадків. У 40 (20,73%) спостережен-
нях було діагностовано І стадію захворювання. 
Розміри пухлин грудної залози були наступні:  
pT1 - 61 (31,61%), pT2 - 96 (49,74%), pT3 - 19 
(9,84%), pT4 – 17 (8,81%). Статус лімфатичних вуз-
лів показав ураження (pN1-3) у понад 50,0% паці-
єнток. Розподіл за гістологічним ступенем злоякіс-
ності (G) був наступним: G1 - 16 (8,29%), G2 - 129 
(66,84%), G3 - 47 (24,35%) і G4 - 1 (0,52%) випад-
ків. Молекулярні підтипи включали люмінальний 
A - 79 (40,93%), люмінальний B - 43 (22,28%), не-
люмінальний HER2-neu позитивний - 39 (20,21%) і 
потрійний негативний рак грудної залози (TNBC) - 
32 (16,58%) випадків. 

Визначено особливості лімфоїдного мікроото-
чення та відмінності в лімфоцитарному інфільтраті 
між відповідними молекулярними підтипами раку 
грудної залози Досліджено пухлини люмінального 
та нелюмінального фенотипів відповідно з реко-
мендаціями St Gallen 2015, зайняті інфільтратом з 
Т-клітин, В-клітин та NK-клітин. 

Щільність Т-клітин, В-клітин та NK-клітин з 
урахуванням молекулярних підтипів інвазивного 
протокового раку грудної залози та статусу HER2-
neu представлено у таблиці 1. Значення вимірю-
вали як відсоток позитивно забарвлених імунних 
клітин до загальної кількості клітин в полі зору.
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Таблиця 1 – Морфометричні параметри Т-клітин, В-клітин та NK-клітин з урахуванням молекулярних підтипів 
інвазивного протокового раку грудної залози; значення вимірювали як відсоток позитивно забарвлених імун-
них клітини до загальної кількості клітин в полі зору

Молекулярний підтип

Т-лімфоцити (CD3) В-лімфоцити (CD20) NK (сD56)
внутріш-
ньо-пух-
линні (%)

інвазив-
ний край 

(%)

внутріш-
ньо-пух-
линні (%)

інвазив-
ний край 

(%)

внутріш-
ньо-пух-
линні (%)

інвазив-
ний край 

(%)
Люмінальний А підтип 7,15±0,13 18,75±0,64 3,21±0,12 6,66±0,15 1,02±0,03 4,39±0,12
Люмінальний В підтип/ HER2 + 14,85±0,21 39,98±3,24 5,44±0,16 17,88±0,75 1,24±0,07 5,14±0,18
Люмінальний В підтип /Кі-67 ≥20% 9,75±0,25 27,83±2,17 3,54±0,11 12,57±0,43 1,12±0,04 4,73±0,16
HER2-neu +/ нелюмінальний 23,73±1,34 45,94±2,13 5,76±0,13 25,82±1,19 2,25±0,06 6,39±0,11
Потрійно-негативний (TNBC) 28,15±2,13 48,57±2,25 6,31±0,19 20,15±0,72 2,42±0,08 7,76±0,13

Щільність Т- і В-лімфоцитів була більшою вну-
трішньопухлинно і біля інвазивного краю в нелюмі-
нальних фенотипах в порівнянні з люмінальними 
А і В фенотипами. Щільність внутрішньопухлинних 
Т-лімфоцитів була найвищою в потрійному нега-
тивному раку і значно достовірно переважала за 
щільність в люмінальному підтипі А (p <0,01).

Аналогічним чином, люмінальний підтип А ха-
рактеризувався нижчою щільністю Т-лімфоцитів 
біля інвазивного краю в порівнянні з потрійними 

негативними пухлинами, HER2-neu позитивними і 
люмінальним підтипом В (p <0,01) (рис. 1).

Для субпопуляції В-лімфоцитів щільність 
CD20 також збільшувалася від пухлин люміналь-
ного фенотипу до нелюмінальних потрійно нега-
тивних і HER2-neu позитивних пухлин. В-клітинний 
інфільтрат на інвазивному краї був більш вираз-
ний в пухлинах нелюмінального фенотипу. Але в 
порівнянні зі щільністю Т-лімфоцитів, В-клітинний 
інфільтрат був достовірно (p <0,01) менш вираже-

Рис. 1 – Т-лімфоцити біля інвазивного краю протокового раку грудної залози. A – Люмінальний підтип А;  
B – люмінальний В підтип; C – Her2/neu+; D – потрійно-негативний молекулярний підтип. Імуногістохімічне 

дослідження (ІГХ) для CD3 (моноклональні кролячі антитіла, Clone SP7, Thermo scientific). ×200
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ний в пухлинах як люмінального, так і нелюміналь-
ного фенотипів (рис. 2).

Що стосується NK-клітин, то щільність розпо-
ділу натуральних кілерів була найнижчою в порів-
нянні з субпопуляціями Т- і В-лімфоцитів, як інтра-
туморально, так і на інвазивному краї пухлин люмі-

нального та нелюмінального фенотипів (p <0,001) 
(рис. 3).

При дослідженні Т-лімфоцитарного інфільтра-
ту в люмінальному фенотипі пухлин найбільша 
щільність CD3 виявлена на інвазивному краї люмі-
нального В/ HER2 + в порівнянні з люмінальним А 

Рис. 2 – В-лімфоцити біля інвазивного краю протоко-
вого раку грудної залози. A - Люмінальний А підтип; 
B – люмінальний В підтип /Кі-67 ≥20%; C – Her2/neu+; 
D – потрійно-негативний молекулярний підтип. Іму-
ногістохімічне дослідження (ІГХ) для CD20 (монокло-
нальні мишачі антитіла, Clone L26, Thermo scientific). 

×200. Інтенсивність експресії В-лімфоцитів

Рис. 3 – NK-лімфоцити біля інвазивного краю про-
токового раку грудної залози. A - Люмінальний під-
тип А; B – люмінальний В підтип /Кі-67 ≥20%; C – 
Her2/neu+; D – потрійно-негативний молекуляр-
ний підтип. Імуногістохімічне дослідження (ІГХ) для 
CD56 (моноклональні мишачі антитіла, Clone 123C3, 
Thermo scientific). ×200. Інтенсивність експресії NK-

лімфоцитів на рівні 1+
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і люмінальним В /Кі-67 позитивним, відповідно до 
класифікації Санкт-Галлена 2015 і 2013 років (Кі-
67≥ 20% і ≥ 14% відповідно), (p <0,05).

Підвищена кількість Т- і В-лімфоцитів на краю 
інвазії також спостерігалася в пухлинах з надек-
спресією HER2-neu, як при оцінці у відсотках від 
загальної кількості клітин в тканині пухлини, так і 
відповідно до візуально-аналогової шкали. 

Якісна й кількісна оцінка інтенсивності експре-
сії Т- і В- та NK-клітин продемонструвала також 
різний ступінь експресії лімфоцитів в залежності 
від молекулярного підтипу і розташування інфіль-
трату. Люмінальний підтип А характеризувався 
достовірним переважанням помірної експресії (2+) 
CD3 як внутрішньопухлинно, так і на інвазивному 
краї пухлини (p <0,05), в той час, як у люмінально-
му В та Her2+ фенотипах інтенсивність експресії 
CD3 переважала на рівні 1+. Потрійно негативні 
пухлини характеризувалися вираженою експресі-

єю (3+) CD3 внутрішньопухлинно і на інвазивному 
краї пухлини у всіх досліджуваних випадках. 

Інтенсивність експресії В-клітин (CD20) харак-
теризувалася слабким ступенем на рівні 1+ у лю-
мінальному А фенотипі, 2+ – у люмінальному В і 
Her2+ фенотипах, а в потрійно-негативному раку 
детекція відповідно до візуально-аналогової шка-
ли демонструвала найвищу інтенсивність на рів-
ні 3+. Щодо NK-клітин (CD56), то інтенсивність їх 
експресії була слабкою (1+) у всіх молекулярних 
підтипах. 

Досліджено зв’язок між лімфоцитарним інфіль-
тратом та ступенем диференціації (G) пухлини як 
прогностичним показником інвазивного протоко-
вого раку грудної залози. Для всіх проаналізова-
них популяцій імунних клітин відсоток лімфоцитів, 
що інфільтрували пухлину, значно відрізнявся між 
ураженнями відповідного гістологічного ступеня 
за модифікованою схемою P. Scarff, H. Bloom і W. 
Richardson [24] (табл. 2).

Таблиця 2 – Морфометричні параметри Т-клітин, В-клітин та NK-клітин в інвазивному протоковому раку груд-
ної залози різного ступеня диференціації; значення вимірювали як відсоток позитивно забарвлених імунних 
клітини до загальної кількості пухлинних клітин в полі зору

ступінь  
диференціації 

(G)

Т-лімфоцити (CD3) В-лімфоцити (CD20) NK (сD56)
внутрішньо-

пухлинні, %, p
інвазивний 
край, %, p

внутрішньо-
пухлинні, %, p

інвазивний 
край, %, p

внутрішньо-
пухлинні, %, p

інвазивний 
край, %, p

G1 4,27±0,12 17,38±0,21 2,15±0,13 11,57±0,39 0,91±0,05 4,93±0,15
G2 6,35±0,15 29,13±2,53 3,17±0,12 15,43±0,21 1,16±0,25 5,67±0,13
G3 17,89±0,37 46,35±2,76 5,27±0,34 21,17±0,35 2,13±0,24 7,23±0,18

Відсоток інфільтратів Т- і В-клітин як всереди-
ні пухлинного вогнища, так і на інвазивному краї, 
а також NK-клітин на інвазивному краї був значно 
нижче при раку G1 і G2, ніж при раку G3 (p <0,01). 
Що стосується внутрішньо пухлинних NK-клітин, 
відмінності були виявлені тільки між ступенем ди-
ференціації G2 і G3, причому між G1 і G2 відмін-
ності статистично не значущі (р>0,05).

На сьогодні добре відомо, що визначення мо-
лекулярних підтипів є золотим стандартом для лі-
кування раку грудної залози, водночас інформація 
про взаємозв’язок між молекулярним та імунним 
фенотипами пухлини є мізерною і, певною мірою, 
непереконливою, а подекуди і суперечною. Було 
висловлено припущення, що більш рясний інфіль-
трат лімфоцитів, що спостерігається деякими ав-
торами в нелюмінальних пухлинах раку грудної 
залози, у порівнянні з люмінальними, пов’язаний з 
їх більш агресивним профілем, генетичною неста-
більністю, експресією HLA-G і різним метаболіз-
мом [25]. Більш того, інтенсивна імунна інфільтра-
ція, а також більш високий рівень цитокінів були 
зареєстровані в пухлинах грудної залози високого 
ступеня злоякісності і негативних відносно рецеп-
торів гормонів [26] і з надекспресією HER-2 [27]. 

В окремих дослідженнях було показано, що 
клініко-патологічне значення лімфоїдного мікро-
оточення при раку грудної залози залежить від 
фенотипу пухлини і варіює від їх протипухлин-
них до протуморогенних властивостей, оскільки 
більш виражений лімфоцитарний інфільтрат був 
пов’язаний або з більш сприятливим прогнозом 
при потрійно негативному раку, або з ER- / HER2+ 
раку, або з несприятливим результатом для па-
цієнтів з ER+ раком [25, 27]. Аналогічним чином 
Nagalla et al. спостерігали, що експресія імунного 
гена була або корисним показником віддаленої 
виживаності без метастазів при високому ступені 
проліферативної активності пухлини, або неспри-
ятливим чинником при низькопроліферативному 
раку [28]. Це також підтверджується іншими до-
слідженнями, в яких зазначено, що вплив імунного 
мутагену на прогноз залежить як від молекулярно-
го підтипу, так і від статусу проліферації пухлини 
грудної залози [29]. Дослідження вітчизняних ав-
торів показали, що рівень запальної інфільтрації 
при різних гістологічних типах раку грудної залози 
демонстрував зростання імунної відповіді зі зни-
женням диференціювання раку. Авторами було 
відзначено тенденцію до збільшення інфільтрації 
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при зростанні поліморфізму пухлинних клітин. За 
їхніми даними, це свідчило про більш виражену 
реакцію макроорганізму у випадку прогресування 
анаплазії клітини, але чіткого взаємозв’язку між 
ступенем злоякісності інвазивного раку грудної за-
лози і типом запального інфільтрату ними не ви-
явлено [30].

У даному дослідженні рясний інфільтрат 
Т-клітин був пов’язаний з більш агресивними моле-
кулярними підтипами раку грудної залози, зокрема 
потрійно негативним, HER2+нелюмінальним і лю-
мінальним B /HER2+. Більше того, відмінності між 
пухлинами люмінального A фенотипу і потрійно 
негативного стосувалися як внутрішньопухлинної 
інфільтрації, так і мікрооточення на інвазивному 
краї. Аналогічне спостереження було зроблено 
Cimino-Matthews et al., які описали більш високу 
інфільтрацію Т-клітин в потрійно негативному раку 
грудної залози в порівнянні з пухлинами люміналь-
ного фенотипу [31].

Деякі автори постулюють зв’язок між кількістю 
Т-клітин, інфільтруючих пухлину, і гормононега-
тивністю [32], що узгоджується з даними резуль-
татами. Також відзначено, що серед пухлин люмі-
нального фенотипу найвища щільність Т-клітин, 
розташованих на інвазивному краї, була в люмі-
нальному B / HER2 + фенотипі. Таким чином, при-
пускаємо, що надлишкова експресія HER2 впли-
ває на відповідь Т-лімфоцитів в більшій мірі, ніж 
досягається за рахунок більш високої проліфера-
ції і зниження рівня рецепторів гормону, бо саме 
індекс проліферативної активності Кі-67 і Her2/neu 
розмежовують люмінальний A і B фенотипи. Спо-
стереження про те, що Т-клітини більш численні 
в пухлинах грудної залози високого ступеня зло-
якісності, горомононегативних, ніж в більш дифе-
ренційованих ураженнях, підтверджується також 
результатами інших дослідницьких груп [33].

Взаємозв’язок між Т-клітинами і раком грудної 
залози досить складний. Fu et al. запропонував гі-
потезу про вплив Т-клітин на функцію фіброблас-
тів, що, в свою чергу, може сприяти прогресуванню 
пухлини [34]. З іншого боку, підвищений відсоток 
цитотоксичних Т-клітин у вогнищі первинної пухли-
ни грудної залози може вказувати на сприятливий 
прогноз [35]. Дане дослідження показало, що ве-
ликий відсоток Т-клітин був пов’язаний з несприят-
ливими патологічними прогностичними фактора-
ми, такими як ступінь диференціації пухлини (G3) і 
надекспресія HER2. 

На сьогоднішній день роль В-лімфоцитів в 
інвазивному протоковому раку є до кінця неви-
значеною. Miligy I. зі співавт. [36] досліджено ін-
фільтруючі пухлину В-лімфоцити і показано, що 
В-лімфоцити є важливою складовою імунної від-
повіді і мають прогностичне значення при раку 

грудної залози. Авторами встановлено, що випад-
ки інвазивного протокового раку грудної залози з 
В-лімфоцитами високої щільності, незалежно від 
їх розташування або топографічного розподілу, 
суттєво асоціювалися з несприятливим прогно-
зом, включаючи великі розміри, низький ступінь 
диференціації, лімфосудинну інвазію, метастази 
в лімфатичні вузли, ER/ PR-негативний і статус 
HER2+, що узгоджується з результатами даного 
дослідження. Крім того, аналіз результатів пока-
зав, що випадки, асоційовані з більшою кількістю 
В-лімфоцитів, мали менший інтервал безрецидив-
ного перебігу пухлинного процесу (Р = 0,04). 

Результати даного дослідження також по-
казали, що високий рівень інфільтрату B-клітин 
корелював з відсутністю експресії ER і PR і з ба-
зальним фенотипом як на інвазивному краї, так і 
внутрішньопухлинно. Відповідно, спостерігалось 
збільшення B-клітин в нелюмінальних HER2+ і по-
трійно негативних фенотипах інвазивного протоко-
вого раку грудної залози. Люмінальні A і B феноти-
пи були менш інфільтровані B-клітинами. Цікаво, 
що в даних дослідженнях спостерігалися значно 
більш високі кількості B-клітин в G3 ступені дифе-
ренціації порівняно з G2 і G1, хоча деякі автори 
не спостерігали жодного зв’язку з диференціюван-
ням раку [37]. Подібно до підгрупи Т-лімфоцитів, 
середня кількість В-лімфоцитів була вищою в 
люмінальному B / HER2 +, ніж в інших пухлинах 
люмінального фенотипу. Відомо, що пухлинні лім-
фоцити виявляють здатність експресувати мета-
лопротеїнази, які опосередковують рекрутування 
інших імунних клітин і, отже, сприяють прогресу-
ванню раку. 

Опублікована література про взаємозв’язок 
між кількістю NK-клітин і молекулярним підтипом 
інвазивного протокового раку грудної залози не-
численна. Є поодинокі роботи, в яких автори вва-
жають, що підвищена кількість NK-клітин є одним 
з прогностичних факторів при люмінальному раку 
А [38]. Виявлено, що інфільтрат NK-клітин менше 
численний в люмінальних фенотипах в порівнян-
ні з потрійно-негативними пухлинами і HER2 +. 
Більш висока внутрішньопухлинна інфільтрація 
NK-клітин, яка спостерігається при раку грудної 
залози, була пов’язана зі ступенем G3 і уражен-
ням лімфатичних вузлів. Також високий гістоло-
гічний клас був пов’язаний з більш численними 
NK-клітинами на інвазивному краї. Крім того, деякі 
автори відзначили відсутність NK-клітин в інвазив-
них пухлинах грудної залози [39], що суперечить 
даним дослідженням.

Передбачається, що зміни в кількості відповід-
них популяцій імунних клітин можуть відображати 
збільшення загального числа пухлино-інфільтрую-
чих лімфоцитів [12]. 
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Висновки. Результати дослідження залежали 
від субпопуляцій імунних клітин і їх розташування в 
пухлинній тканині. Щільність Т- і В-лімфоцитів була 
більшою внутрішньопухлинно і біля інвазивного 
краю в нелюмінальних фенотипах в порівнянні з 
люмінальними А і В фенотипами. Щільність вну-
трішньопухлинних Т-лімфоцитів була найвищою в 
потрійному негативному раку і значно достовірно 
переважала за щільність в люмінальному підтипі А.

В-клітинний інфільтрат на інвазивному краї був 
більш виразний в пухлинах нелюмінального фено-
типу. Але в порівнянні зі щільністю Т-лімфоцитів, 
В-клітинний інфільтрат був достовірно (p <0,01) 
менш виражений в пухлинах як люмінального, так 
і нелюмінального фенотипів.

Найменша щільність NK-клітин серед пух-
лино-інфільтруючих лімфоцитів виявлялася вну-
трішньопухлинно при люмінальних підтипах. Бе-
ручи до уваги «природні» властивості лімфоцитів, 
функції Т-, В- або NK-клітин, мабуть, змінюються в 
мікрооточенні раку як внутрішньопухлинно, так і в 
стромі пухлини. 

Отримані результати вказують на взаємо-
зв’язок між лімфоїдним інфільтратом і ступенем 
диференціації при інвазивному протоковому раку 
грудної залози, особливо при його менш сприят-
ливих молекулярних підтипах. 

Відсоток інфільтратів Т- і В-клітин як всереди-
ні пухлинного вогнища, так і на інвазивному краї, 
а також NK-клітин на інвазивному краї був значно 
нижче при раку G1 і G2, ніж при раку G3 (p <0,01). 
Що стосується внутрішньо пухлинних NK-клітин, 
відмінності були виявлені тільки між ступенем ди-
ференціації G2 і G3, причому між G1 і G2 відмін-
ності статистично не значущі (р>0,05).

Якісна й кількісна оцінка інтенсивності експре-
сії Т- і В- та NK-клітин продемонструвала також 
різний ступінь експресії лімфоцитів в залежності 
від молекулярного підтипу і розташування інфіль-
трату. Люмінальний підтип А характеризувався 
достовірним переважанням помірної експресії (2+) 
CD3 як внутрішньопухлинно, так і на інвазивному 
краї пухлини (p <0,05), в той час, як у люмінально-
му В та Her2+ фенотипах інтенсивність експресії 
CD3 переважала на рівні 1+. Потрійно негативні 
пухлини характеризувалися вираженою експресі-
єю (3+) CD3 внутрішньопухлинно і на інвазивному 
краї пухлини у всіх досліджуваних випадках. 

Перспективи подальших досліджень. На 
нашу думку, необхідні подальші дослідження пух-
линного мікросередовища для з’ясування склад-
них взаємин з молекулярними підтипами інвазив-
ного протокового раку грудної залози. 
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УДК 618.193-006.04-018.98-076.5-036
ОсОБЕННОсТИ ЛИМФОИДНОГО МИКРООКРУЖЕНИЯ 
В ИНВАЗИВНОМ ПРОТОКОВОМ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Волос Л. И., Дудаш А. П.
Резюме. Целью данного исследования было оценить распределение опухоль-инфильтрирующих 

Т-, В-лимфоцитов и NK-клеток в различных молекулярных подтипах инвазивного протокового рака мо-
лочной железы и установить их связь со степенью дифференцировки опухоли. 

Материал и методы. Основой научной работы явилось комплексное морфологическое, в том чи-
сле иммуногистохимическое исследование 193 случаев инвазивного протокового рака грудной железы. 
Общегистологическая обработка образцов выполнялась в соответствии со стандартной методикой. 
Иммуногистохимические исследования для CD3, CD20, CD56, ER, PR, c-erbB2, Ki-67 проводились в 
соответствии с протоколом производителя с необходимыми контролями. Степень злокачественности 
определялась по модифицированной схеме P. Scarff, H. Bloom и W. Richardson. Наличие, локализа-
цию, интенсивность экспрессии диагностических, прогностических биомаркеров CD3, CD20 и CD56-
положительных клеток (Т-, В- и NK клеток, соответственно) определяли с помощью открытой, мощной 
программной платформы QuPath для анализа биоизображений. 

Результаты. Различия, полученные в данном исследовании, варьировали в зависимости от суб-
популяций иммунных клеток и их расположения в опухолевой ткани. Плотность Т- и В-лимфоцитов 
была большей внутри опухоли и в инвазивном крае в нелюминальных фенотипах по сравнению с лю-
минальными А и В фенотипами. По сравнению с плотностью Т-лимфоцитов, В-клеточный инфильтрат 
был достоверно (p<0,01) менее выражен в опухолях как люминального, так и нелюминального феноти-
пов. Наименьшая плотность NK-клеток среди опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов выявлена вну-
три опухоли люминальных подтипов. Процент инфильтратов Т- и В-клеток как внутри опухолевого оча-
га, так и в инвазивном крае, а также NK-клеток в инвазивном крае был значительно ниже при G1 и G2, 
чем при степени дифференциации G3 (p<0,01). Что касается внутриопухолевых NK-клеток, различия 
были обнаружены только между степенью дифференциации G2 и G3, причем между G1 и G2 различия 
статистически не значимы (р>0,05). Качественная и количественная оценка интенсивности экспрессии 
Т-, В- и NK-клеток продемонстрировала также разную степень экспрессии лимфоцитов в зависимости 
от молекулярного подтипа и расположения инфильтрата. Люминальный подтип А характеризовался 
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достоверным преобладанием умеренной экспрессии (2+) CD3 как внутри опухоли, так и в инвазивном 
крае опухоли (p<0,05), в то время как в люминальном В и Her2+ фенотипах интенсивность экспрессии 
CD3 преобладала на уровне 1+. Тройные отрицательные опухоли характеризовались выраженной экс-
прессией (3+) CD3 внутри опухоли и в инвазивном крае опухоли во всех исследуемых случаях. 

Выводы. Полученные результаты указывают на взаимосвязь между лимфоидным инфильтратом и 
степенью дифференциации в инвазивном протоковом раке молочной железы, особенно в менее бла-
гоприятных молекулярных подтипах. Опухоль-инфильтрирующие лимфоциты в разных молекулярных 
подтипах инвазивного протокового рака молочной железы можно считать прогностическим биомарке-
ром. 

Ключевые слова: инвазивный протоковый рак молочной железы, опухоль-инфильтрирующие 
лимфоциты.

UDC 618.193-006.04-018.98-076.5-036
Features of the Lymphoid Microenvironment in Invasive Ductal Breast Cancer
Volos L. I., Dudash A. P.
Abstract. The purpose of the study was to assess the distribution of tumor-infiltrating T-, B-lymphocytes 

and natural killer cells in various molecular subtypes of invasive ductal breast cancer and to establish their 
relationship with the degree of tumor differentiation.

Materials and methods. The basis of the scientific work was a complex morphological, including immu-
nohistochemical study of 193 cases of invasive ductal breast cancer. General histological processing of the 
samples was carried out in accordance with the standard technique. Immunohistochemical studies for CD3, 
CD20, CD56, ER, PR, c-erbB2, Ki-67 were performed according to the manufacturer’s protocol with the con-
trol of samples. The grade of malignancy was determined according to the modified scheme of P. Scarff, H. 
Bloom and W. Richardson. The presence, localization, and expression intensity of diagnostic and prognostic 
biomarkers CD3, CD20, and CD56-positive cells (T-, B-, and natural killer cells, respectively) were determined 
using the new bioimage analysis software QuPath.

Results and discussion. The differences obtained in our study varied depending on the subpopulations of 
immune cells and their location in the tumor tissue. The density of T and B lymphocytes was higher within the 
tumor and in the invasive margin in the non-luminal phenotypes compared to the luminal A and B phenotypes. 
Compared to the density of T-lymphocytes, the B-cell infiltrate was significantly (p <0.01) less pronounced in 
tumors of both luminal and non-luminal phenotypes. The lowest density of natural killer cells among tumor-
infiltrating lymphocytes was found within the tumor of luminal subtypes. The percentage of infiltrates of T and 
B cells both within the tumor focus and in the invasive margin, as well as natural killer cells in the invasive 
margin, was significantly lower with G1 and G2 than with the degree of differentiation G3 (p <0.01). As for in-
tratumoral natural killer cells, differences were found only between the degree of differentiation of G2 and G3, 
and the differences between G1 and G2 were not statistically significant (p> 0.05). Qualitative and quantitative 
assessment of the intensity of expression of T-, B- and natural killer cells also demonstrated a different degree 
of expression of lymphocytes, depending on the molecular subtype and location of the infiltrate. The luminal 
subtype A was characterized by a significant predominance of mild expression (2+) CD3 both within the tumor 
and in the invasive margin of the tumor (p <0.05), while in the luminal B and Her2 + phenotypes, the intensity 
of CD3 expression prevailed at the 1+ level. Triple negative tumors were characterized by strong expression 
of (3+) CD3 within the tumor and in the invasive margin of the tumor in all cases studied.

Conclusion. Thus, tumor-infiltrating lymphocytes in different molecular subtypes of invasive ductal breast 
cancer can be considered a prognostic biomarker. Our results indicate a relationship between lymphoid infil-
trate and the degree of differentiation in invasive ductal breast cancer, especially in less favorable molecular 
subtypes.

Keywords: invasive ductal breast cancer, tumor-infiltrating lymphocytes.

ORCID and contributionship: 
Liliya I. Volos : 0000-0002-1733-589X A,E,F

Andrii P. Dudash : 0000-0002-7934-8995 B,C,D

_______________________________________________________________________________

A – Work concept and design, B – Data collection and analysis, 
C – Responsibility for statistical analysis, D – Writing the article, 
E – Critical review, F – Final approval of the article

55



Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 6 (34)

Медичні науки

CORRESPONDING AUTHOR 
Liliya I. Volos
Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Department of Pathological Anatomy and Forensic Medicine
69, Pekarska Str., Lviv 79010, Ukraine 
tel: +380507276193, e-mail: Liliya.volos@gmail.com 

The authors of this study confirm that the research and publication of the results were not associated with any 
conflicts regarding commercial or financial relations, relations with organizations and/or individuals who may have 
been related to the study, and interrelations of coauthors of the article.

Стаття надійшла 10.10.2021 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

56

mailto:Liliya.volos@gmail.com



