
 




   

  







  








  




    



    



    

  
    

  
   


   
    
   

    




     

    


 
     
        
 
       
     
         
     
      
       
          
      
     

 
       
          
   
         
       

             


      
    




 



























 






      


    
   
 

      
    

    



     





   





    
















      
 
    
     
    
  
    

      



      



     



    

      


 





      


   

     

      






    

  







   
   

   

Гiстологiчна форма ВIРШ

Kiлькiсть та частота
спостережень

Рс РШ* РРШ**

Низько диференцiйована АК 3 (7,5±4,2%) 6 (30,0±10,5%)

Низько диференцiйована АК з переходом
у персневидноклiтинний рак

9 (22,5±6,7%) 6 (30,0±10,5%)

Недиференцiйований рак 14 (35,0±7,6%) 3 (15,0±8,0%)

Персневидноклiтинний рак 6 (15,0±5,7%) 3 (15,0±8,0%)

        







 








  
    


 
     
  




    

    




       


     








  






   



     


   

  



 



   


    
    





     

  






 






     


 
    
 
       



   
       
  

 
    



   

      



     




Гiстологiчна форма ВIРШ

Kiлькiсть спостережень

Рс РШ РРШ

*Ме в ЛВ **ДПК ПК *Ме в ЛВ **ДПК ПК

Низько диференцiйована АК 3 3 0 1

Низько диференцiйована АК з переходом
у персневидноклiтинний рак

9 9 0 1

Недиференцiйований рак 14 14 0 2

Персневидноклiтинний рак 6 6 0 1

           
   










 


       
   
       


        
    



   

 


     


     
    

     








 










    




      



   

   
    


   




  
 


    













     


    


     
 













 





  






  





  








 




   
        
  
       
        
   
      
       
    
    
    
        
   

   
         
  

     


          
            
  
         








    








   



    








  












 




















    
   



      





