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Незважаючи на новітні методи діагностики, імуногістохімічні 

дослідження, визначення мікросателітної нестабільності та сучасні методи 

лікування з врахуванням молекулярного профілю пухлини – результати 

виживаності пацієнтів з колоректальним раком (КРР) залишаються 

незадовільними, що і спонукає науковців продовжувати вивчати дану патологію. 

Особливий інтерес становлять пацієнти з ІІ стадією КРР, оскільки вибір 

ад’ювантного лікування в даних пацієнтів залежить від негативних факторів 

прогнозу. 

Згідно рекомендацій NCCN (national Comprehensive Cancer Network), 2020 

до негативних прогностичних факторів у пацієнтів на КРР відносять: 

низькодиференційовану та недиференційовану пухлину, лімфосудинну та 

периневральну інвазію, менше 12 досліджених лімфатичних вузлів, 

непрохідність кишечника, локалізовану перфорацію. При наявності даних 

факторів прогнозу рекомендована ад’ювантна хіміотерапія. Проте не прописана 

доцільність ад’ювантної терапії при наявності одного чи двох із негативних 

прогностичних факторів.  

Крім того, в літературі є дані, що негативними факторами прогнозу є 

молодий та старечий вік пацієнтів, мутації k-ras (білок, який кодується 

однойменним геном, який розташований на короткому плечі 12-ї хромосоми), 

braf, позитивний маркер TS (тимідилатсинтетаза), рівень РЕА (раково-



ембріональний антиген) понад 25,0 нг/мл, мікроінвазивні осередки, 

морфометричні показники коагуляційного некрозу пухлини, інфільтрація 

строми новоутвору імуноцитами, лімфоцитарні інфільтрати, співвідношення 

нейтрофілів до лімфоцитів NLR˃4. 

Останнім часом у літературі з'явилося багато робіт щодо впливу забруднення 

навколишнього середовища на виникнення онкологічних захворювань. Згідно 

ряду наукових досліджень, забруднення навколишнього середовища важкими 

металами (ВМ) знаходиться на другому місці за рівнем екологічної небезпеки 

після забруднення пестицидами.  

 У доступній літературі немає робіт по виявленню впливу ВМ на прогноз та 

перебіг КРР. 

Таким чином, вивчення нових прогностичних факторів допоможе 

клініцистам у випадку негативного прогнозу вчасно призначити ад’ювантну 

терапію та попередити виникнення рецидиву. 

У розділі 1 «огляд літератури» представлені та проаналізовані дані 

сучасної вітчизняної та закордонної літератури щодо впливу екологічної ситуації 

на ризик розвитку онкологічних захворювань та роль металів в організмі 

людини, етіологію, патогенез, фактори прогнозу, діагностику та скринінг КРР, 

проблемні питання в лікуванні та раку товстої кишки. 

У розділі 2 «матеріали й методи дослідження» викладено клінічну 

характеристику пацієнтів залучених у дослідження, їхній розподіл на окремі 

групи, детально розкрито суть клінічних і додаткових методів обстеження та їхнє 

практичне значення, надано схеми призначення препаратів та їхню 

характеристику.  

У розділі 3 «аналіз результатів лікування та вивчення прогностичних 

факторів КРР в Івано-Франківській області за 2012-2018 роки» проведений 

ретроспективний аналіз результатів лікування 1752 пацієнтів, що проходили 

лікування у комунальному некомерційному підприємстві «Прикарпатський 

клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради»). Згідно 

отриманих результатів, загальна виживаність пацієнтів корелює зі стадією раку 



товстої кишки: найвищий відсоток пацієнтів, що вижили, у ІІ стадії та відповідно 

найнижчий для ІV стадії у кожному з досліджуваних часових інтервалів. 

Використання комбінованого та комплексного лікування у пацієнтів з ІІ 

стадією КРР дає вищий показник кумулятивної виживаності пацієнтів на 

кожному з досліджуваних інтервалів.  

Виділено клінічні та морфологічні фактори пов’язані з виживаністю 

хворих на КРР ІІ стадії. Вік та стать не впливають на виживаність пацієнтів з КРР 

(р˃0,05). До морфологічних факторів негативного прогнозу віднесено 

локалізацію пухлини, а саме, при ІІ стадії раку прямої кишки при локалізації 

пухлини в прямій кишці медіана виживаності – 14,9 проти локалізації в 

ректосигмоїдному куті – 19,1 (р˂0,05). 

У розділі 4 «діагностична значимість ВМ у крові пацієнтів з КРР» 

визначено, що в пацієнтів на КРР, в крові, вміст хрому в 2,2 раза, кадмію в 3,4 

раза та міді в 1,4 раза вищий, ніж у здорових людей, тоді, як вміст свинцю та 

цинку у крові хворих на КРР є нижчими у 3 та 1,4 раза відповідно (р<0,001 для 

хрому, кадмію, цинку та свинцю; р˂0,05 для міді). 

Проведена оцінка прогностичного значення ВМ на безрецидивну 

виживаність у хворих на КРР (за допомогою побудови регресійної моделі) – з 

вмістом хрому (коефіцієнт регресії -22,3) та цинку (коефіцієнт регресії 0,5), 

р˂0,05, тобто, при збільшенні в крові пацієнтів вмісту хрому та зменшенні цинку 

спостерігається менша безрецидивна виживаність. 

У розділі 5 «акумуляція ВМ у товстій кишці хворих з КРР» встановлено, 

що вміст цинку в пухлині у 1,85 раза є вищим у порівнянні з невраженою 

пухлинним процесом товстою кишкою (р˂0,05). Визначено, що в хворих на КРР 

вміст хрому в 9 разів, свинцю в 8,6 раза, кадмію в 3,8 раза, цинку в 1,8 раза та 

міді в 1,5 раза вищий у пухлині, ніж в крові. Визначено, у хворих на КРР у 

невраженій пухлинним процесом товстій кишці вміст хрому в 28,7 раза, свинцю 

в 2,8 раза та кадмію в 3,2 раза вищі, ніж у товстій кишці здорових людей 

(р˂0,001). 



У розділі 6 «аналіз та узагальнення отриманих результатів» детально 

проаналізовано отримані результати дослідження, проведено їх порівняння з 

результатами відомих сучасних досліджень з теми дисертації. 

У дисертації 5 висновків, які відображають основні отримані наукові 

результати та практичні рекомендації. 

Наукова новизна отриманих результатів.  

Доповнено наукові дані про кореляцію вмісту ВМ у пацієнтів на КРР – 

хром у 2,23 раза, кадмій в 3,4 раза та мідь у 1,4 раза в крові статистично 

достовірно вищі, ніж у здорових людей, тоді, як вміст свинцю та цинку в крові 

хворих на КРР є нижчими у 3 та 1,4 раза відповідно.  

Уперше проведена оцінка прогностичного значення ВМ на безрецидивну 

виживаність у хворих на КРР (за допомогою побудови регресійної моделі) – з 

вмістом хрому (коефіцієнт регресії -22,2782) та цинку (коефіцієнт регресії 

0,4697), р = 0,02063, тобто, при збільшенні в крові пацієнтів вмісту хрому та 

зменшенні цинку спостерігається менша безрецидивна виживаність.  

Уточнено наукові дані про акумуляцію ВМ у хворих на КРР пухлиною в 

кореляції з невраженою пухлинним процесом тканиною товстої кишки та в крові 

– вміст цинку в пухлині у 1,85 раза є вищим у порівнянні з невраженою 

пухлинним процесом товстою кишкою. У хворих на КРР вміст хрому в 9 разів, 

свинцю в 8,6 раза, кадмію в 3,8 раза, цинку в 1,8 раза та міді в 1,5 раза вищий у 

пухлині, ніж у крові. Визначено, що у хворих на КРР у невраженій пухлинним 

процесом товстій кишці вміст хрому в 28,7 раза, свинцю в 2,8 раза та кадмію в 

3,2 раза вищі, ніж у товстій кишці здорових людей.  

Доповнено наукові дані про кореляцію вмісту ВМ у невраженій пухлинним 

процесом товстій кишці хворих КРР та здорових – хром в 28,7 раза, свинець в 

2,77 раза та кадмій в 3,2 раза статистично достовірно вищі, ніж у товстій кишці 

здорових людей.  

Уточнено наукові дані, які дозволили розробити додаткові фактори 

прогнозу для пацієнтів з ІІ стадією КРР – визначення хрому та цинку у крові 

хворих на КРР за допомогою побудови регресійної моделі (коефіцієнт регресії 

для хрому -22,2782 та для цинку 0,4697). 



Практичне значення отриманих результатів. 

Доповнено додаткові фактори прогнозу в пацієнтів на рак товстої кишки – 

визначення хрому та цинку в крові хворих на КРР, для індивідуалізації лікування 

ІІ стадії КРР.  

Розроблено алгоритм діагностичних та лікувальних рекомендацій у хворих 

на КРР ІІ стадії крім загальноприйнятих несприятливих факторів прогнозу згідно 

рекомендацій NCCN (ступеню диференціації пухлини, лімфосудинної та 

периневральної інвазії, кількості досліджених лімфатичних вузлів, наявності 

непрохідності кишечника та локалізованої перфорації) додатково визначати 

рівень хрому та цинку у крові. 

Для хворих КРР з високим ступенем ризику – рекомендована хіміотерапія 

(ХТ) при показниках хрому в крові більше 0.06 мкг/г, а для пацієнтів з низьким 

ризиком при показниках хрому більше 0.06 мкг/г, та цинку менше 4,4 мкг/г 

рекомендована ад’ювантна ХТ. 

Ключові слова: колоректальний рак, важкі метали, ад’ювантне лікування 

раку товстої кишки, прогностичні фактори колоректального раку, 

хіміотерапевтичне лікування колоректального раку. 
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Despite the latest diagnostic methods, immunohistochemical studies, 

microsatellite instability and modern treatments based on the molecular profile of the 



tumour, the results of survival of patients with colorectal cancer remain unsatisfactory, 

which encourages scientists to continue studying this pathology. Patients with stage II 

colorectal cancer (CRC) are of particular interest, as the choice of adjuvant treatment 

for these patients depends on negative prognostic factors. 

According to the NCCN recommendations, 2020, negative prognostic factors in 

patients with colorectal cancer include: poorly differentiated and undifferentiated 

tumour, lymphatic and perineural invasion, less than 12 examined lymph nodes, 

intestinal obstruction, and localized perforation. If these prognostic factors are present, 

adjuvant chemotherapy is recommended. However, the adjuvant therapy is not 

suggested if there are only one or two negative prognostic factors. 

Besides, there is evidence in the literature that negative prognostic factors are 

the following: young and senile age of patients, mutations in KRAS and BRAF, 

positive TS marker, CEA level above 25.0 ng/ml, microinvasive foci, morphometric 

parameters of coagulation tumour necrosis, infiltration of the tumour stroma by 

immunocytes, lymphocytic infiltrates, and the ratio of neutrophils to NLR˃4 

lymphocytes. 

Recently, a lot of information has appeared in the literature on the impact of 

environmental pollution on the occurrence of cancer. According to a number of 

scientific studies, environmental pollution by heavy metals is in second place in terms 

of environmental hazard, after pollution by pesticides. 

There is no study on the effects of heavy metals on the prognosis and course of 

colorectal cancer in the available literature. 

Thus, the study of new prognostic factors will help clinicians in case of a 

negative prognosis to prescribe adjuvant therapy in a timely manner and prevent 

recurrence. 

Section 1 “Literature Review” presents and analyzes data from modern domestic 

and foreign literature on the impact of environmental conditions on the risk for 

development of cancer and the role of metals in the human body, etiology, 

pathogenesis, prognostic factors, diagnosis and screening of colorectal cancer, 

problems in treatment of colon cancer. 



Section 2 “Materials and Methods of Research” describes the clinical 

characteristics of patients involved in the study, their division into separate groups; 

reveals in detail the essence of clinical and additional methods of examination and their 

practical significance; provides drug regimens and characteristics of medicines. 

In section 3 “Analysis of Treatment Results and Study of Prognostic Factors of 

Colorectal Cancer in Ivano-Frankivsk Region for 2012-2018”, a retrospective analysis 

of treatment results of 1752 patients who underwent treatment at the municipal non-

profit enterprise “Carpathian Clinical Oncology Center of Ivano-Frankivsk Regional 

Council”) was carried out. According to the results, the overall survival of patients 

correlates with the stage of colon cancer: we have the highest percentage of patients 

who survived in stage II and, accordingly, the lowest one – for stage IV in each of the 

studied time intervals. 

The use of combined and complex treatment in patients with stage II colorectal 

cancer gives a higher cumulative survival rate of patients at each of the studied 

intervals. 

Clinical and morphological factors related to the survival of patients with stage 

II colorectal cancer have been identified. Age and sex do not affect the survival of 

patients with colorectal cancer (p˃0.05). The morphological factors of the negative 

prognosis include tumour localization, namely, in stage II colorectal cancer with 

localization of the tumour in the rectum, the median survival is 14.9 versus the 

localization in the rectosigmoid angle – 19.1 (p˂0.05). 

In Section 4 “Diagnostic Significance of Heavy Metals in the Blood of Patients 

with Colorectal Cancer” it is determined that in patients with colorectal cancer, in the 

blood, the content of chromium is 2.2 times, cadmium – 3.4 times and copper – 1.4 

times higher than in healthy people, while the content of lead and zinc in the blood of 

patients with colorectal cancer is 3 and 1.4 times lower, respectively (p<0.001 for 

chromium, cadmium, zinc and lead; p˂0.05 for copper). 

The prognostic value of heavy metals for recurrence-free survival in patients 

with CRC (using a regression model) was assessed – with the content of chromium 

(regression coefficient -22.3) and zinc (regression coefficient 0.5), p˂0.05, i.e., with 



increasing chromium content in the blood of patients and decrease zinc content, there 

is a lower recurrence-free survival.  

Section 5 “Accumulation of Heavy Metals in the Colon of Patients with 

Colorectal Cancer” reveals that the content of zinc in the tumour is 1.85 times higher 

than in the intact colon (p˂0.05). It was determined that in patients with colorectal 

cancer the content of chromium is 9 times, lead – 8.6 times, cadmium – 3.8 times, zinc 

– 1.8 times and copper – 1.5 times higher in the tumour than in the blood. It was 

determined that in patients with colorectal cancer in the intact colon, the content of 

chromium is 28.7 times, lead – 2.8 times and cadmium – 3.2 times higher than in the 

colon of healthy people (p˂0.001). 

In section 6 “Analysis and Generalization of the Obtained Results” the obtained 

research results are analyzed in detail and compared with the results of known modern 

researches on the topic of the dissertation. 

The dissertation contains 5 conclusions which reflect the main scientific results 

and practical recommendations. 

The list of sources includes 230 domestic and foreign works. 

Scientific novelty of the obtained results. 

The scientific data on the correlation of heavy metal content in patients with 

CRC – chromium 2.23 times, cadmium 3.4 times and copper 1.4 times in the blood are 

statistically significantly higher than in healthy people, while the content of lead and 

zinc in the blood of patients with CRC are 3 and 1.4 times lower, respectively. 

For the first time, the prognostic value of heavy metals for recurrence-free 

survival in patients with CRC (using a regression model) was assessed: with chromium 

content (regression coefficient –22.2782) and zinc content (regression coefficient – 

0.4697), p=0.02063; i.e., with an increase in the blood of patients with chromium and 

a decrease in zinc, there is a lower recurrence-free survival. 

Scientific data on the accumulation of heavy metals in patients with CRC tumour 

in correlation with unaffected tumour tissue of the colon and in the blood are the 

following: the zinc content in the tumour is 1.85 times higher than in unaffected tumour 

process of the colon. In patients with colorectal cancer, the content of chromium is 9 

times, lead 8.6 times, cadmium 3.8 times, zinc 1.8 times and copper 1.5 times higher 



in the tumour than in the blood. It was determined that in patients with colorectal cancer 

in the unaffected colon, the content of chromium is 28.7 times, lead 2.8 times and 

cadmium 3.2 times higher than in the colon of healthy people. 

Scientific data on the correlation of heavy metal content in the tumour-free colon 

of patients with colorectal cancer and healthy people are the following – chromium 

28.7 times, lead 2.77 times and cadmium 3.2 times are statistically significantly higher 

than in the colon of healthy people. 

Scientific data have been refined, which allowed developing additional 

prognostic factors for patients with CRC stage II, i.e. the determination of the content 

of chromium and zinc in the blood of patients with CRC by building a regression model 

(regression coefficient for chromium – 22.2782 and for zinc – 0.4697). 

Practical significance of the results. 

Additional prognostic factors in patients with colon cancer have been supplemented 

(determination of chromium and zinc in the blood of patients with colorectal cancer) 

to individualize the treatment of stage II colorectal cancer. 

An algorithm of diagnostic and treatment recommendations in patients with 

stage II CRC in addition to the generally accepted adverse prognostic factors according 

to NCCN recommendations (the degree of tumour differentiation, lymphatic and 

perineural invasion, the number of examined lymph nodes, intestinal obstruction and 

localized perforation) to determine additionally the level of chromium and zinc in the 

blood. 

For patients with high-risk CRC, chemotherapy is recommended if blood 

chromium levels are higher than 0.06 μg/g; and for low-risk patients, adjuvant 

chemotherapy is recommended if chromium levels are higher than 0.06 μg/g and zinc 

levels are less than 4.4 μg/g. 

Key words: colorectal cancer, heavy metals, adjuvant treatment of colon cancer, 

prognostic factors in colorectal cancer, chemotherapeutic treatment of colorectal 

cancer. 
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