
Постановка проблеми. Цитологічне дослі-

дження може застосовуватися у випадках екс-

прес-діагностики новоутворень і одночасно  

дозволяє диференціювати їх від інших патоло-

гічних процесів: запалення, гіпертрофічних 

розростань та інших. Даний вид діагностики 

широко використовується у ветеринарній ме-

дицині країн Західної Європи та Америки. В 

Україні цитологічне дослідження застосову-

ється, нажаль, рідко у зв’язку з відсутністю 

відповідної фахової підготовки. Проте, врахо-

вуючи нагальну потребу в покращенні діагно-

стичної роботи і посиленні конкурентоспромо-

жності на ринку ветеринарних послуг, даний 

метод має перспективи для розвитку і в нашій 

країні. 

В умовах ветеринарної практики можна 

проводити цитологічне дослідження різнома-

нітних тканин: пунктатів, отриманих з пухлин 

шкіри, молочної залози, лімфовузлів, м’яких 

тканин, зіскрібів з поверхонь ран, ерозій, вира-

зок, ексудатів і транссудатів, вагінальних маз-

ків, виділень з носа, матеріалу, отриманого за 

ендоскопічного дослідження [2, 4, 5]. Даний 

лабораторний метод при діагностиці новоутво-

рень є допоміжним, але має певні переваги у 

порівнянні з патогістологічним дослідженням: 

менш травматична техніка взяття матеріалу 

(аспірація голкою) [3], швидкість і простота 

виконання. Знижує цінність цитологічного 

аналізу відсутність цілісності мікроструктур, 
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масштабності, гістоархітектоніки в цитологіч-

них препаратах, а також схожість цитологічної 

картини деяких пухлин [1, 4].  

Ключовим моментом цитологічної оцінки 

новоутворення є визначення характеру патоло-

гічного процесу, доброякісний він чи злоякіс-

ний [8]. При цьому важливо знати і враховува-

ти специфічні критерії злоякісності новоутво-

рень. 

Метою досліджень було сформулювати 

основні критерії злоякісного росту при цито-

логічному дослідженні новоутворень у собак і 

котів. 

Матеріал і методи досліджень. Дослідни-

цьку роботу було проведено на кафедрі фізіо-

логії та біохімії сільськогосподарських тварин 

та кафедрі нормальної та патологічної анатомії 

сільськогосподарських тварин факультету ве-

теринарної медицини Дніпропетровського 

державного аграрно-економічного університе-

ту, а також за консультативної допомоги спе-

ціалістів-онкоцитологів морфоцентру 4-ї місь-

кої лікарні міста Дніпропетровська. Відбір тва-

рин і проведення діагностичної роботи прово-

дилось на базі приватної ветеринарної клініки 

«Друг» міста Дніпропетровська. 

У процесі роботи відбирали тварин з ново-

утвореннями різних органів. Проводили їх клі-

нічне дослідження, особлива увага приділяла-

ся вивченню характеру та локалізації патологі-

чного процесу. Усі випадки новоутворень під-
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лягали оперативному лікуванню. Видалення 

пухлин проводили під загальною анестезією з 

дотриманням правил абластики та антибласти-

ки, у межах здорових тканин. 

Матеріал для виготовлення мазка відбирали 

з поверхні розрізу пухлини (після видалення 

решток крові марлевою серветкою) методом 

мазків-відбитків або зіскобу. Потім наносили 

на предметні скельця, знежирені сумішшю     

Нікіфорова (рівні пропорції етилового спирту і 

ефіру). Мазки висушували на повітрі та фарбу-

вали за Папенгеймом [1, 3, 4]. 

Після фарбування мазки досліджували під 

мікроскопом «Olympus CX-21». Фотографу-

вання патологічних процесів здійснювали фо-

токамерою «Canon Power Shot SX-500 IS». Ци-

тологічні препарати фотографували за допо-

могою мікрофотонасадки «Olympus DP-21» 

при збільшенні ×400 і ×1000. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
При цитологічному дослідженні було вста-

новлено загальні, внутрішньоядерні та цито-

плазматичні критерії злоякісності новоутво-

рень. До загальних критеріїв відносять: наси-

ченість мазка клітинами, клітинний полімор-

фізм, незвичайна анатомічна локалізація клі-

тин. 

Велика насиченість мазка клітинами, особ-

ливо на препаратах з випотів порожнин тіла, 

вказує на злоякісність процесу. Через поруше-

ну просторову організацію та клітинну адгезію 

неопластичні клітини відлущуються легше, 

ніж нормальні. Даний критерій стосується епі-

теліальних та мезенхімальних пухлин. Цито-

логічні препарати кровотворних органів в нор-

мі багаті на клітини [2, 8]. 

Для нормальних тканин характерна однорі-

дна за розміром і формою популяція клітин. 

Пухлинні клітини у цитологічних мазках за-

звичай поліморфні. У низкодиференційованих 

пухлинах поліморфізм клітин настільки вира-

жений, що неможливо визначити їх гістологіч-

не походження [1, 2, 7, 8].  

Наступний критерій злоякісності, що часто 

не враховується при цитологічному дослі-

дженні – локалізація конкретної популяції клі-

тин. Незвичайна локалізація добре диференці-

йованих клітин мономорфної популяції також 

вказує на злоякісність процесу. Наприклад, 

виявлення популяції епітеліальних клітин у 

лімфатичних вузлах вказує на метастазування, 

що характерне лише для злоякісних пухлин 

[8]. 

Існують також внутрішньоядерні ознаки 

з лояк існ ост і :  ан із окар іоз ,  ядерн о-

цитоплазматичне співвідношення, кількість, 

розмір і форма ядерець, структура хроматину, 

мітотичні фігури, багатоядерність клітин [1, 7, 

8]. 

Розміри ядер у доброякісних пухлинах та 

гіперпластичних клітинах зазвичай відносно 

однакові, а для злоякісних пухлин характер-

ний анізокаріоз та мегакаріоз [5]. Форма ядер 

у популяції злоякісних пухлин може варіюва-

ти (круглі, овальні та неправильної форми). На 

рисунку 1 показано цитологічний мазок із ви-

раженим анізокаріозом. Ядра клітин різної фо-

рми та розміру, присутня мегакаріотична клі-

тина та багато клітин з дрібними ядрами, що є 

характерним для анізокаріозу. 

Співвідношення ядро-цитоплазма є рівним 

для більшості нормальних, гіперпластичних 

тканин і доброякісних пухлин. Збільшення 

площі ядра відносно площі цитоплазми влас-

тиве злоякісному росту. Даний показник є від-

носним для епітеліальних тканин та пухлин, 

оскільки епітеліальні клітини мають різне яде-

но-цитоплазматичне співвідношення на пев-

них стадіях диференціювання [1, 4]. 

Кількість, розмір і форма ядерець є також 

важливим критерієм злоякісності. Клітини но-

рмальних тканин мають поодинокі маленькі 

круглі ядерця, однакового розміру. В популя-

ції доброякісних клітин можуть траплятися  

множинні ядерця, проте маленького розміру та 

однакової форми. Для злоякісних пухлин хара-

ктерні ядерця різного розміру і форми, зазви-

чай по декілька одиниць у ядрі. На рис. 2 бачи-

мо мікрофотогафію фарбованого мазка з ати-

повими ядерцями. Відмічається наявність 2, 3, 

4 ядерець в окремих ядрах клітин, ядерця ве-

ликого розміру, займають до 1/3 площі ядра. 

Структура хроматину залежить від типу 

тканини, з якої походять клітини. Однорідна 

будова хроматину характерна для нормальної 

та гіперпластичної тканини, доброякісних пух-

лин. У цьому випадку хроматин може бути як 

ніжним, так і грубим, або навіть зернистим. 

Тканини з високим мітотичним індексом ма-

ють поодинокі клітини з щільним грубим хро-
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матином, оскільки ці клітини готуються до по-

ділу, подвоюючи ДНК. Злипання хроматину та 

утворення конгломератів також є важливою 

ознакою злоякісності [3, 8]. На рис. 3 наведено 

цитологічні характеристики доброякісних но-

воутворень. Клітини та їх ядра однакового 

розміру і форми, ядра містять по одному або 

по два невеликих ядерця, структура хроматину 

ніжна, зерниста. 

Наступна характерна ознака злоякісності – 

мітотичні фігури, виявлення яких свідчить про 

активний клітинний поділ у досліджуваній 

тканині. Якщо мітотичні фігури морфологічно 

нормальні (хроматин порівну розділений між 

двома центріолями), то вірогідніше свідчить 

про активну проліферацію, а не злоякісний 

процес. Розділення хроматину більше, ніж на 

два полюси, або його дезорганізація свідчить 

про злоякісність процесу. Високий мітотичний 

індекс з неправильними фігурами мітозу хара-

ктерний для трансмісивної венеричної сарко-

ми собак [1, 7, 8]. На рисунку 4 показані кліти-

ни в метафазі (а) та анафазі (б) мітозу. На рис. 

4а бачимо дві клітини з подвоєним конденсо-

ваним хроматином, що локалізується на еква-

торі клітин, дана картина характерна для мета-

фази мітозу. На рис. 4б присутня клітина з не-

рівномірно розподіленими хромосомами, що 

відходять до трьох різних полюсів клітини. 

Наявність неправильних фігур мітозу у грану-

льомі пояснюється інтенсивними проліферати-

вними процесами в ушкодженій тканині. Діаг-

ноз був підтверджений патогістологічним до-

слідженням. 

Наявність декількох ядер в клітині є харак-

терним не лише для злоякісних, а і для норма-

льних клітин [8]. Наприклад макрофаги деяких 

тканин, гепатоцити можуть мати по два ядра. 

Проте наявність в одній клітині непарної кіль-

кості ядер, різна форма і розмір ядер свідчить 

про злоякісність процесу. Диференціювати ба-

гатоядерні злоякісні клітини необхідно від епі-

теліоїдних клітин сторонніх тіл, що утворю-
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Рис. 3. Цитологічний препарат доброякісно-
го новоутворення молочної залози собаки. 
Фарбування за Папенгеймом. ×1000 

Рис. 1. Цитологічна картина пухлини моло-
чної залози собаки з вираженим поліморфіз-
мом клітин. Фарбування за Папенгеймом. 

×1000  

Рис. 2. Цитологічний препарат пухлини мо-
лочної залози собаки з атипією ядерець. Фа-

рбування за Папенгеймом. ×1000  
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ються при гранулематозному запаленні. На 

рис. 5 наведено мікрофотографію препарату з 

гранульоми шкіри собаки (той самий препа-

рат, що і на рис. 4, інше поле зору). 

На рис. 5 бачимо велику клітину з п’ятьма 

ядрами, нейтрофільні лейкоцити, що є харак-

терною ознакою гранульоми (запальної псев-

допухлини). Наявність специфічних клітин 

свідчить про присутність у патологічному вог-

нищі грибків або бактерій, що потребує під-

твердження спеціальними дослідженнями. 

Наступна група критеріїв – цитоплазматич-

ні, до них відносять: базофілія цитоплазми, 

вакуолізація цитоплазми, клітинний каніба-

лізм (фагоцитоз) [8]. Базофілія цитоплазми 

проявляється її інтенсивно синім забарвлен-

ням, що характерно для незрілих та високоак-

тивних клітин, що містять велику кількість 

РНК у цитоплазмі. Даний критерій є віднос-

ним, оскільки незрілі клітини нормальних тка-

нин також проявляють базофілію цитоплазми. 

Ця ознака враховується, якщо при аналізі ци-

тологічних препаратів виявляють також інші 

ознаки злоякісності. Базофільні включення у 

цитоплазмі характерні для мастоцитоми [1, 2, 

4, 8]. 

Вакуолізація цитоплазми є відносною озна-

кою, оскільки вакуолі містяться у нейтрофілах 

і макрофагоцитах, залозистих клітинах, ліпо-

цитах та остеобластах. Вакуолі при цьому не-

великого розміру, чисті, зосереджені у більшій 

кількості навколо ядра. За різних видів дистро-
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Рис. 5. Гранулематозне запалення. 
Фарбування за Папенгеймом. ×1000 

Рис. 4 (а, б). Цитологічний мазок з шкірної гранульоми собаки.  
Фарбування за Папенгеймом. ×1000 

Рис. 6. Мікроскопічна картина фолікулірної 
кісти яєчника. Фарбування за Папенгеймом. 
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фій у цитоплазмі клітин також виявляють ва-

куолі. У злоякісних клітинах зустрічаються 

великі вакуолі, що відтісняють ядро на пери-

ферію цитоплазми [1, 5, 7]. На рисунку 6 бачи-

мо цитологічний препарат з кісти яєчника со-

баки. Цитоплазма клітини епітелію вистилки 

кістозної порожнини містить численні дрібні 

прозорі вакуолі. 

Останнім критерієм є клітинний канібалізм 

– фагоцитоз одними клітинами інших, що на-

лежать до однієї тканини. Спостерігається в 

епітеліальних тканинах та дискретних популя-

ціях клітин (при мастоцитомі, лімфосаркомі) 

[8]. 

Висновки та перспективи подальших 
розробок. Цитологіний аналіз є експрес-

методом діагностики новоутворень, що дозво-

ляє виявити критерії злоякісності клітин та 

поставити попередній діагноз. Проте, викорис-

тання цитологічного аналізу обмежене віднос-

ністю його результатів та сумнівною точністю.  

Основними патоморфологічними критерія-

ми злоякісного росту за цитологічного дослі-

дження у собак і котів є: велика насиченість 

мазка клітинами, клітинний поліморфізм, що 

проявляється різною формою та розміром клі-

тин, незвичайна анатомічна локалізація клітин, 

анізокаріоз, зсув ядерно-цитоплазматичного 

співвідношення у бік ядра, збільшення кілько-

сті та розміру ядерець, їх неправильна форма, 

неоднорідна груба структура хроматину, не-

правильні мітотичні фігури, багатоядерність 

клітин, базофілія цитоплазми, вакуолізація ци-

топлазми, фагоцитоз. 

Цитологічне дослідження може використо-

вуватись у повсякденній практиці лікарів вете-

ринарної медицини для діагностики захворю-

вань не тільки пухлинного ґенезу, а й запаль-

них, дистрофічних процесів та ін.  
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ В  
ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ У СОБАК И КОШЕК 

Есина Э.В., Лосева Е.А., Прокопенко А.Г. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, Днепропетровск 

Описаны патоморфологические критерии злокачественности в цитологической диагностике 

новообразований собак и кошек. Определили такие важнейшие признаки злокачественности: не-

правильная анатомическая локализация клеток, атипия и полиморфизм клеток, их ядер и ядры-

шек, наличие неправильных фигур митоза, клеточный каннибализм. Другие цитоморфологиче-

ские признаки относительны, так как аналогические изменения характерны и для доброкачест-

венных опухолей 

Цитологическое исследование, критерии злокачественности, диагностика новообразова-

ний, опухоли, атипия клеток 

DEFINITION THE CRITERIA OF MALIGNANCY WITH CYTOLOGIC 
DIAGNOSTICS OF TUMOES IN DOGS AND CATS 

E. Esina, E. Ljseva, A. Prokopenko 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University 

The article presents pathomorphologic criteria of malignancy of tumor in dogs and cats. Cytologic 

criteria of malignancy include three groups of cytomorfologic features, such as general, nuclear and 

cytoplasmic criteria of malignancy. The general criteria are: location, pleomorphism and cellularity.  

For a malignant cell population, an abnormal location may be the only cytologic criteria of malignancy 

present. Most normal tissures have uniform populations of cells regarding cell size and shape.  In malig-

nant neoplastic conditions the uniformity is often lost. Samples with high cellularity and no significant 

inflammatory component particularly body cavity effusions prove to be malignant. 

Nuclear criteria mean nuclear size and shape, nucleoli size and shape, nuclear number, chromatin 

patterns, mitotic figures. Within malignant neoplastic tissures anisokaryosis can be quite prominent. 

Malignant neoplastic cell populations have multiple, prominent nucleoli with possible variable sizes and 

shapes between cells. The finding a multiple nuclei within a single cell is not supportive of malignancy 

in some cell types. An abnormal clumping of nuclear chromatin is fond in malignant cell populations. 

The presence of abnormal mitotic figures is indicative of malignant neoplastic tissure. 

Cytoplasmic criteria of malignancy include basophilia, vacuolization and cell cannibalism. Cytoplas-

mic basophilia and vacuolization are also inherent to the normal tissure and bening tumor. Cannibalism 

is seen more often in epithelial neoplasms, mast cell tumors and lymphosarcomas. 

Nuclear and cytoplasmic cytologic features identified microscopically can ussualy aid the charac-

terisatin of malignant neoplastic conditions. In general, nuclear criteria of malignancy are considered 

to be stronger than other cytomorphologic features of a suspect cell population. For many of common 

neoplastic conditions, encountered in veterinary medicine, the identification of only some nuclear crite-

ria of malignancy is adequate for diagnosis. 

We found that some criteria (cellularity, mitotic figures, cytoplasm vacuolization and basophilia) are 

relative because it also inherent to the normal tissure or bening tumor. In general, nuclear criteria of 

malignancy should be considered to be stronger than other cytomorfologic features of a susperct cell 

population. If  the clinical impression and other ancillary diagnostic tests suggest a malignant neoplas-

tic condition, other means of making a devinitive diagnosis should be exercised 

Cytologic diagnostic, criteria of malignancy, tumor diadnostics, tumors, cell atipia  
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