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Боротьба з раком: де можна отримати 
кваліфіковані діагностичні рішення 

для ефективної терапії
Рак – слово, яке жодна людина не хоче почути ніколи в своєму житті. Проте коли вона чує 
такий діагноз, її переповнюють безліч запитань і страх невідомості. Головні питання, які 
виникають: що робити? куди йти? де знайти лікаря, котрий розповість про всі можливості 
та запропонує план дій для успішної боротьби з хворобою?

Відомо, що 70% медичних рішень лікарі приймають на підставі результатів лабораторних досліджень. 
Це стосується й онкології. І тут найважливіше отримати вичерпну інформацію про всі сучасні методи 
діагностики та можливості підбору терапії на їх основі. 

� З чого почати?
– Звичайно, з консультації лікаря- 

онколога. Саме він призначає необхідні 
дослідження для діагностики хвороби 
та на їх основі розробляє план лікування.

Встановлення онкологічного діагнозу 
 потребує біопсії пухлини та її оцінювання 
лікарем- патологоанатомом під мікроскопом 
з метою визначення гістологічного типу, 
рівня диференціювання, прогностичних 
і предиктивних маркерів, що можуть допо-
могти в боротьбі з пухлиною. Наразі кожен 
третій онкологічний діагноз в Укра їні визна-
чається в патологоанатомічному відділенні 
Ме дичної лабораторії CSD. Тому признача-
ючи дослідження при підозрі на рак, онко-
логи найчастіше скеровують саме до CSD. 

� Як відбувається робота з матеріалом 
у патологоанатомічній лабора торії?

– Все починається з підготовки біо-
матеріалу для дослідження. Гістологічне 
відділення CSD перетворює свіжий біоло-
гічний матеріал, який надходить до лабо-
раторії зафіксованим у формаліні, в гісто-
логічні блоки. Потім відбувається нарі-
зання парафінових блоків, виготовлен-
ня зрізів, їх фарбування та формування 
гістологічних скелець, які згодом досліджує 
лікар- патологоанатом і встановлює діагноз. 

Процес визначення діагнозу під мікро-
скопом є дуже складним і комплексним. 
По-перше, необхідно встановити гісто-
генез і гістологічний тип пухлини, тобто 
правильно її назвати (рак, саркома, лімфо-
ма, меланома тощо). Для цього, крім гісто-
логічного методу, лікар-патолого анатом 
може використати додаткові методи – 
гістохімічні, імуногістохімічні чи молеку-
лярні, бо пухлина часто складається з клі-
тин, що не досягли достатнього рівня ди-
ференціювання та не мають фено типічних 
ознак клітин, із яких вони походять.

Далі визначаються прогностичні та пре-
дик тивні маркери, проводяться молеку-
лярно- генетичні тести, що дають змогу 
підтвердити встановлений діагноз і піді-
брати персоналізоване лікування для па-
цієнта. У результаті лікар- онколог отри-
мує вичерпну інформацію для розроблен-
ня тактики терапії.

З блоків, що виробляються в Медичній 
лабораторії CSD, навіть через роки можна 
проводити додаткові імуногістохімічні 
та моле кулярні дослідження. Лабораторія 
має один із найбільших в Україні архівів 
гісто логічного матеріалу. Для онкологів 
і пацієнтів це дуже зручно, адже всі необ-
хідні дослідження можна виконати в ме-
жах однієї лабораторії з одного й того ж 
біоматеріалу. 

� Що впливає на точність встановлен-
ня діаг нозу?

– Як усі розділи медицини, патанато-
мія – дуже великий розділ. І вивчити його 

повністю та досконало не може жоден 
спеціаліст. Тому в Медичній лабораторії 
CSD існує система розподілу патолого-
анатомів за вузькою спеціалізацією.

Щоб зрозуміти специфіку такого роз-
поділу, можна порівняти її з терапев-
тичними спеціальностями. Наприклад, 
усі ми, коли відчуваємо нездужання, звер-
тає мося до тера певта – сі мей ного лікаря, 
який, грубо кажучи, лікує все. Але коли 
пацієнт має серйозну хворобу легень або 
печінки, сімейний лікар направляє його 
до вузького спеціаліста: пульмонолога чи 
гепато лога відповідно. Ці фахівці мають 
обмежений напрям роботи, що дозволяє 
їм володіти значно глибшими знаннями 
та діагностувати і лікувати навіть рідкісну 
складну патологію. Таким чином форму-
ються спеціалізації і в Медичній лабора-
торії CSD. 

Коли до лабораторії приходять інтерни, 
вони вивчають усі спеціальності, щоб ово-
лодіти загальними знаннями. Коли вони 
стають лікарями, розпочинається їх зану-
рення в певну вузьку спеціалізацію. На сьо-
годні у нас створено 10 груп за напрямами 
роботи: патологія шлунково- кишкового 
тракту, легень, голови та шиї, ендокринна, 
урологічна, гінекологічна патологія, пато-
логія молочної залози, м’яких тканин і кі-
сток, шкіри та нейро патологія. Саме спе-
ціалізація наших лікарів дозволяє їм воло-
діти великим обсягом сучасних знань 
у своєму напрямі діяльності.

Експертність патологоанатома визнача-
ють дуже важливі фактори: велика база 
знань, досвід і велика кількість випадків, 
із якими фахівець зіткнувся у своїй прак-
тиці. Тобто чим більше патологій було до-
сліджено раніше, тим більше диференцій-
них діагнозів може розглядати патолог 
і тим точнішим буде результат досліджен-
ня. При вузькій спеціалізації лікар має 
можливість отримати цей над важливий 
досвід. 

� Як діяти, якщо в онколога є сумніви 
або діаг ноз виявився складним чи 

маловідомим?
– Патологи Медичної лабораторії CSD 

вже давно стали так званими лідерами ду-
мок в Україні. Тому однією з послуг 
Медичної лабораторії CSD протягом ба-
гатьох років залишається «Друга думка». 
По неї звертаються, коли результати пато-
логоанатомічного дослідження не збіга-
ються з клінічною картиною, коли попе-
редній патологоанатомічний діагноз є 
сумнівним чи незрозумілим, коли у ви-
сновку не вистачає даних (наприклад, 
чітко зрозумілого стадіювання тощо) або 
коли пацієнт має рідкісну хворобу. Ці ви-
падки переважно складні, але патологи 
Медичної лабораторії CSD мають достат-
ньо досвіду, щоб дати відповідь на постав-
лені запитання. 

� Чи може пацієнт прямо звернутися 
до лабо раторії за дослідженням? Чи 

по трібне на правлення лікаря?
– Звичайно, може, ми відкриті для всіх. 

Проте призначення певних видів діагности-
ки завжди здійснює лікуючий лікар. Тобто 
направлення потрібне, обов’язково із зазна-
ченням клінічної картини, даних анамнезу, 
інших видів досліджень і формулюванням 
клінічного діагнозу. Це аксіома. Звісно, 
на підставі отриманих результатів лікар- 
патолог може порекомендувати необхідні 
подальші дослідження, зокрема, імуногісто-
хімічне, але рішення  завжди приймає тандем 
онколог – пацієнт. Окремо зазначу, що в еру 
персоналізованої медицини все більшого 
значення набувають молекулярні досліджен-
ня, які дозволяють приймати рішення щодо 
індивідуальної терапії для кожного пацієнта. 

Для наших клієнтів ми створили медико- 
генетичну консультацію, що дає змогу ко-
манді з лікарів-патологів і генетиків на під-
ставі результатів досліджень (гістологічно-
го, імуногістохімічного та молекулярного), 

даних анамнезу конкретного пацієнта на-
дати рекомендації щодо подальших діа-
гностичних і лікувальних опцій. Ця по слуга 
є безкоштовною для пацієнтів. Для отри-
мання консультації потрібно надати усі 
попередні висновки та результати дослі-
джень і заповнити анкету.

Довідка
Медична лабораторія CSD має най-

більший патоморфологічний підрозділ 
в Україні з моменту заснування в 2010 р. 
За останні кілька років компанія істотно 
розширила перелік послуг та активно 
впроваджує нові дослідження і напрями 
діагностики, зокрема, загальноклінічні, 
молекулярно-генетичні, бактеріологічні, 
мікробіологічні та інші дослідження. Сер-
цем лабораторії і досі залишається пато-
морфологічне відділення. Лише з початку 
2022 р. до лабораторії за гістологічними 
до слідженнями звернулося вже більше 
83 000 пацієнтів. 

Більше інформації на сайті 
https://www.csdlab.ua. 
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