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Україна і рак

 В 1990 році в Україні перебувало на обліку у зв'язку з діагностованим 
раком 670 тис. людей, сьогодні - більше 1 млн. 

 В Україні щодня діагностується 442 нових випадку раку, або 18 – 
щогодини. Щодня вмирають від раку 239 чоловік, або 10 – щогодини. 

 Рак як причина смерті посідає друге місце в структурі смертності 
населення нашої країни після серцево-судинних захворювань. 

 Щорічно в Україні реєструється близько 1 тис. нових випадків 
онкозахворювань у дітей. Сьогодні на обліку в онкологічних медичних 
установах перебуває близько 5 тис. дітей віком до 18 років, і багато з 
них потребують складних операцій, у тому числі і таких, які поки що не 
роблять в Україні. 

 Кожна четверта дитина в нашій країні вмирає від злоякісних пухлин 
протягом першого року після встановлення діагнозу.
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Онкогени vs (with) гени-супресори vs (with) 
канцерогени

vs
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Онкоген – ген, функціонування якого здатне за певних умов спричиняти 
трансформацію нормальних клітин у ракові.
Ген-супресор — ген, продукт якого забезпечує профілактику  пухлинної 
трансформації клітин.
Канцероген — агент, який сприяє утворенню та розвитку ракових захворювань. 



  Хромосоми нормальних клітин виглядають як ідентичні пари. 
  У раковій хромосомі 8: а) збільшується кількість копій, б) зменшується кількість 

генетичного матеріалу в окремих копіях, в) пошкоджуються сегменти, які у нормі не 
взаємодіють.  

  У хромосомі 13 втрачена копія.
  Такі зміни хромосом можуть стимулювати розвиток раку якщо вони активують онкоген, 

збільшують число копій онкогена чи елімінують гени-супресори.  

Людські хромосоми нормальних клітин (угорі) і 
хромосоми ракових клітин шийки матки (внизу)
(Хромосома - молекулярна структура, яка містить ланцюг ДНК з генами, 

регуляторними елементами та нуклеотидними послідовностями)
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Alfred G Knudson 

Ретинобластома - злоякісне новоутворення 
сітківки ока, що развивається переважно в 
дитячому віці із тканин ембріонального 
походження

Теорія “подвійного удару”
Нормальні клітини мають дві 
непошкоджені хромосоми, які 
отримані одна від матері, одна 
від батька. Вони містять тисячі 
генів. 

Люди схильні до раку 
отримують  пошкоджений у 
хромосомі ген від одного з 
батьків, отримуючи “перший 
удар” спадково. Інші люди 
можуть отримати цей “удар” 
пізніше

Якщо клітина отримує 
пошкодження того ж гена у 
другій соматичній хромосомі 
клітина стає раковою.

* За дитячої ретинобластоми  
людини, яка отримала перший 
“удар” має у 100 тис. разів 
більше шансів отримати й 
“другий”, що призведе до 
утворення раку.

Мутації — зміни генетичного матеріалу (ДНК або РНК) викликані 
помилками копіювання генетичного матеріалу 
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Рак хвороба літніх людей

Залежність раку простати від віку
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АКТ або протеїнкіназа В

Джозеф Меррік 
(“Elephant man”), 1889

Philip Tsichlis 
(Fox Chase Cancer 

Center, Philadelphia, 
USA) 
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  Речовини, зазвичай 
білкової природи, які 
виявляють у крові, сечі та 
ін. середовищах хворого 

  Більшість є пухлинними 
антигенами

  Також належать 
специфічні ферменти, 
секрети і продукти розпаду 
пухлини

  Можуть секретуватись 
безпосередньо клітинами 
пухлини, або бути 
відповіддю організму на 
виникнення пухлини

  Можуть бути 
специфічними або 
неспецифічними

Онкомаркери
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Раковий ген-супресор p53,
 “ангел-хоронитель геному" 

Раковий білок 53 (TP53) з молекулярною 
масою 53 kDa є фактором транскрипції, що 
регулює клітинний цикл і таким чином 
функціонує як раковий супресор, який 
запобігає активації генних мутацій. 
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. 
Транскрипція — перенесення генетичної інформації з ДНК на РНК.



Фази мітозу
№№ 
п/п

Назва Опис

1 Профаза (І-
ІІІ)

Відбувається конденсація 
хромосом, клітинний центр 
ділиться і продукти його поділу 
розходяться до полюсів ядра, 
руйнується ядерна оболонка, 
утворюється веретено поділу. 

2 Метафаза 
(IV) 

Хромосоми розташовуються на 
«екваторі» (на рівній відстані від 
«полюсів» ядра) в одній 
площині, утворюючи так звану 
метафазну пластинку. 

3 Анафаза (V-
VI)

Хромосоми діляться (з'єднання 
в районі центромери 
руйнується) і розходяться до 
різних полюсів клітини. 
Найкоротша фаза мітозу. 

4 Телофаза 
(VII-VIII)

Відбувається руйнування 
веретена поділу і утворення 
ядерної оболонки навколо 
дочірніх ядер. 
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       Гістологічні зрізи a) тканини нормальної печінки, b) ГКК у печінці, c) ГКК під шкірою, d) зони 
запалення та некрозу у підшкірній ГКК. Стрілки вказують на мітотичну активність (1), 
апоптозні тіла (2), запалення (3) і некроз (4) клітин ГКК, та фагоцитоз некротичної клітини 
макрофагом (5). 
(Babsky et al. Effect of implantation site and growth of hepatocellular carcinoma on apparent 
diffusion coefficient of water and sodium MRI. NMR Biomed 25(2): 312-321, 2012) 

Активація мітотичної активності у ракових тканинах 
гепатоклітинної карциноми (ГКК)
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Випадки захворювання на рак 
легенів достовірно корелюють із 

тютюнопалінням  

Рак легенів і тютюнопаління

Поширення раку легенів у США
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Рак легенів

Легені активного курця з розвинутою 
пухлиною. 
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Хвороби спричинені азбестом 

Шматочки азбесту в 
легенях 

Шматочки азбесту в 
легенях

Азбестові “голки” 

  Мезотеліома – рак мезотеліальної тканини, що вистилає порожнини  легенів, грудей, 
очеревини чи серця. 
  Викликають активні форми оксигену за дії азбесту. Зв’язок з азбестом мають ~ 50% 

хворих. Пік захворювання - 35-40 років після роботи з азбестом. Середня тривалість 
життя хворих 11 місяців. 

  Simian вірус 40 (SV40) та паління є синергістами азбесту. 
  Рак гортані, а також згідно деяких даних шлунку і прямої кишки також пов’язаний із 

впливом азбесту. 
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Папіломавірус людини 
(HPV)

Нормальні (зліва) та інфіковані з HPV 
клітини (справа) шийки матки 

зафарбовані методом  ThinPrep Pap 

   Близько десятка типів HPV називають 
типами “високого ризику” оскільки вони 
викликають рак шийки матки (Parkin, 2006). 

   Індуковані HPV новоутворення часто мають 
вірусну послідовність ДНК у клітинах. 

   Деякі “ранні” гени HPV є відомим онкогенами, 
що стимулюють ріст пухлин і онкологічні 
трансформації.

HPV

Генетальна HPV-
інфекція

Рак
Передраковий стан

Вік (роки)

К
іл

ькість вип а
д

ків

Кількість випадків за рік

Горло

Рот

Пеніс

Анус

Шийка матки

Піхва/вульва
HPV-інфіковані

Загалом
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На відміну від впорядкованої 
сітки артеріол, капілярів і вен у 
нормальній тканині ракові судини 
відзначаються хаотичністю, 
більшими розмірами і 
підвищеною проникністю (Nature 
Med 2003; 9:713-25).

Нормальні та 
ракові судини 
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Печінкова ангіографія

П, С, Ц і Л – права, середня, центральна і ліва частки печінки, відповідно. 
Чорна стрілка показує локалізацію гепатоклітинної карциноми, а біла – 
кінець мікрокатетера Excel-14 для введення контрастної речовини і бензамід 
рибозиду 18

File1267.avi



Отто Варбург

 «Рак, на відміну від інших захворювань, має 
незліченну кількість вторинних причин для 
виникнення. Але навіть для раку існує одна 
головна причина виникнення. Грубо кажучи, 
основна причина раку – це заміна дихання з 
використанням кисню у тілі нормальної 
клітини на інший тип енергетики – 
ферментацію глюкози». 

 Нобелівська премія у галузі фізіології і 
медицини (1931 р.) за дослідження 
“дихальних ферментів”.
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Цикл Ембдена – Меєргофа - Парнаса

Jakub K.Parnas, 
1884-1949
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* - p < 0.05 (vs. Day 0), ** - p < 0.05 (vs. 
control). N = 5 (control) and 4-5 (5FU). 

Розподіл флюородиоксиглюкози (FDG) у підшкірній RIF-1 
пухлині до і три дні після ін’єкції 5-фторурацилу (5FU)

Babsky et al. MRI, 2007; 25(7):1015-23.
21



Гепатоклітинна карцинома (ГКК) щура

• Ортотопна модель ГКК. Н&E гістологічний зріз, х100. 

Кровоносна судина

Оксигеновані клітини

Гіпоксійні клітини

Мертві (некротичні) 
клітини
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Метастазний каскад у печінці

(Alberts B. et al. Molecular Biology of the Cell, 4th 
ed., New York: Garland, 2002, p. 1325) 

Доброякісна 
пухлина

Базальна 
мембрана

Розрив базальної мембрани

Сполучна 
тканина

Капіляри

Адгезія до кровоносної 
судини (емболія)

Вихід з кровоносної 
судини (екстравазація)

Проліферація з  утворенням 
метастазу у печінці

Проникнення у капіляр 
(інтравазація)

Транспорт із кровоплином 
(диссемінація)
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Man, that damn  
Erythropoietin 
really works!

Lance Armstrong: superman or cheater?

Yeah, but how to 
escape a doping 

control?
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Апоптоз – генетично 
запрограмований процес 
самознищення клітини в 
багатоклітинному 
організмі. ...щоб ліквідувати 
пошкоджені, старі та інфіковані 
вірусами клітини...

Некроз (клітинний) – 
сукупність морфологічних змін, 
які визначають відмирання 
клітин і спричинені руйнівною 
дією ензимів на клітинні 
структури

Апоптоз vs. некроз



Незавершене диференціювання пальців ноги як 
результат неповноцінного апоптозу

Гістологічний зріз лапи 
ембріона миші на 15 день 
розвитку. Між пальцями 

помітні рудиментарні клітини, 
які гинуть від апоптозу.

Апоптоз в ембріональному розвитку
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Природні кілери (NK клітини) атакують ракову 
клітину
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Автофагія — процес перетравлення клітиною власних органел та 
ділянок цитоплазми за допомогою лізосом. Yoshinori Ohsumi



Tetrahymena

E.coli

Bac. subtilus 
Streptococcus 

pneumonia

Saccharomyces 
cerevisiae

МІТОПТОЗ ~ 
АПОПТОЗ ~ 

ОРГАНОПТОЗ ~ 
ФЕНОПТОЗ
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Закон самурая в біології:

“Краще вмерти, ніж бути неправильним” 30



Лічильник Гейфліка

   Leonard Hayflick, професор анатомії Каліфорнійського університету в Сан-
Франциско. 

   Hayflick L., Moorhead P.S. The serial cultivation of human diploid cell strains // 
Exp. Cell Res., 1961, v. 253, p. 585-621. 
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Білковий (TERT, сірий) та РНК (TЕRС, жовтий) 
компоненти теломерази.

Загальна схема роботи теломерази

32



Нобелівські лауреати 2009 року в області фізіології і 
медицини

      Elizabeth H. Blackburn        Jack W. Szostak             Carol W. Greider

       За вияснення механізмів, завдяки яким хромосоми протягом клітинного 
поділу копіюються повністю, та за вияснення механізмів захисту хромосом 
від деградування.

Olovnikov AM. A theory of marginotomy. The incomplete copying 
of template margin in enzymic synthesis of polynucleotides and 
biological significance of the phenomenon. J Theor Biol. 
1973;41(1):181-90.
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Babsky, et al.

Дякую за увагу!
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