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АНОТАЦІЯ 

Татарин Б.Б. Діагностична значимість прогностичних факторів та солей 

важких металів у пацієнтів з колоректальним раком. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань – 22 

«Охорона здоров՚я», за спеціальністю 222 «Медицина». Підготовка 

здійснювалась в Івано-Франківському національному медичному університеті 

МОЗ України, Івано-Франківськ, 2021 рік. 

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського 

національного медичного університету МОЗ України, Івано-Франківськ, 2021 

рік. 

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 (ХТ). 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), 
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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 
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отриманих результатів, 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 , кадмію в 3,4  та 

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

хворих на КРР є нижчими у 3 та 1,4  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  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 , кадмію в 3,8 , цинку в 1,8  та міді в 

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

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

кадмію в 3,2  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. 
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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 , кадмій в 3,4  та мідь у 1,4  в крові вищі, ніж у здорових людей 

(р<0,001), тоді, як вміст свинцю та цинку в крові хворих на КРР є нижчими у 

3 та 1,4  відповідно (р<0,001).  

Уперше 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.  

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  є вищим у порівнянні з невраженою 

пухлинним процесом товстою кишкою (р<0,05). У хворих на КРР вміст хрому 

в 9 разів, свинцю в 8,6 , кадмію в 3,8 , цинку в 1,8  та міді в 1,5  вищий у пухлині, 

ніж у крові (р<0,001). Визначено, що у хворих на КРР у невраженій пухлинним 

процесом товстій кишці вміст хрому в 28,7 , свинцю в 2,8  та кадмію в 3,2  вищі, 

ніж у товстій кишці здорових людей (р˂0,001).  

Доповнено наукові дані про кореляцію вмісту ВМ у невраженій 

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

свинець в 2,77  та кадмій в 3,2  вищі, ніж у товстій кишці здорових людей 

(р<0,001).  

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 -22,3 та для цинку 0,5). 
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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 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. 

 

ANNOTATION 

Tataryn B.B. Diagnostic significance of prognostic factors and salts of heavy 

metals in patients with colorectal cancer – Qualifying scientific work on the rights 

of the manuscript. 

The dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the field of 

knowledge – 22 “Health Care”, specialty 222 “Medicine”. The training was carried 

out at the Ivano-Frankivsk National Medical University of the Ministry of Health of 

Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2021. 

The dissertation defense will take place in the Specialized Scientific Council 

of Ivano-Frankivsk National Medical University of the Ministry of Health of 

Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2021. 
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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, 



8 

 

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 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.  
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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 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 (р<0,001), while the 

content of lead and zinc in the blood of patients with CRC are 3 and 1.4 times lower, 

respectively (р<0,001). 

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 –22.3) and zinc content (regression 

coefficient – 0.5), р<0,05; 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 (р<0,05). 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 (р<0,001). It was determined that 

in patients with colorectal cancer in the unaffected colon, the content of chromium 
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is 28.7 times, lead 2.8 times and cadmium 3.2 times higher than in the colon of 

healthy people (р˂0,001). 

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 higher than in the 

colon of healthy people (р<0,001). 

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 – 22.3 and for zinc – 0.5). 

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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СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ  

ВМ – важкі метали 

ДНК – дезоксирибонуклеїнова кислота 
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УЗД – ультразвукова діагностика 
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K-ras – білок, який кодується однойменним геном, який розташований на 

короткому плечі 12-ї хромосоми  

LV – folinic acid (лейковорин) 

Pb – свинець   

Zn – цинк 
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ВСТУП 

 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Згідно даних 

національного канцер-реєстру України станом на 2020 рік у структурі 

захворюваності серед жінок на злоякісні новоутворення (ЗН) населення 

України КРР займає друге місце: 13,2 % серед жіночого та 14,6 % серед 

чоловічого населення. Захворюваність на рак ободової (РОК) та прямої кишки 

(РПК) в Україні у 2019 році становила 23,6 та 19,4 на 100 тис. населення 

відповідно [102, 103]. 

Не прожили і року з моменту виявлення захворювання 30,7 % хворих з 

РОК та 24,6 % хворих з РПК відповідно [75, 90]. 

У 40 % РПК та 38 % РОК в Україні діагностується у ІІ стадії 

захворювання, саме для цієї групи хворих не розроблена єдина тактика 

ад’ювантного лікування, а вибір найбільш оптимального, як правило, залежить 

від особистого клінічного досвіду онколога [90, 102]. 

Для України 5-річна загальна виживаність при КРР становить 

(38,2±0,7)%, що у 1,5-2 менше у порівнянні з країнами Європи. За даними 

EUROCARE-5 5-річна виживаність хворих на РОК та РПК в країнах Європи 

складає 57 % та 56 % відповідно, згідно даних American Cancer Society для 

хворих на КРР білої раси 5-річна виживаність становить 66,0 % [144, 156, 165, 

192]. 

Незважаючи на новітні методи діагностики, імуногістохімічні 

дослідження, визначення мікросателітної нестабільності та сучасні методи 

лікування з врахуванням молекулярного профілю пухлини – результати 

виживаності пацієнтів залишаються незадовільними, що і спонукає науковців 

продовжувати вивчати дану патологію. 

Згідно рекомендацій NCCN 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 
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наявності даних факторів прогнозу рекомендована ад’ювантна ХТ. Проте не 

прописана доцільність ад’ювантної терапії при наявності негативних 

прогностичних факторів [143, 144, 209]. 

Навіть у межах клінічно однорідних груп пацієнтів, КРР 

характеризується високою гетерогенністю перебігу і відповіді на терапію, що 

зумовлює необхідність пошуку нових прогностичних факторів [153, 165]. 

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

молодий та старечий вік пацієнтів, мутації k-ras, braf, позитивний маркер TS, 

рівень РЕА понад 25,0 нг/мл, мікроінвазивні осередки, морфометричні 

показники коагуляційного некрозу пухлини, інфільтрація строми новоутвору 

імуноцитами, лімфоцитарні інфільтрати, співвідношення нейтрофілів до 

лімфоцитів NLR˃4 [123, 128, 178, 203, 216]. 

Останнім часом у літературі з'явилося багато робіт щодо впливу 

забруднення навколишнього середовища на виникнення онкологічних 

захворювань. Згідно ряду наукових досліджень, забруднення навколишнього 

середовища ВМ знаходиться на другому місці за рівнем екологічної небезпеки 

після забруднення пестицидами [37, 50, 106, 107, 108, 109].  

 Встановлено, що неопластична тканина здатна акумулювати ВМ: при 

раку грудної залози вміст хрому – на 16,8 %, свинцю – на 11,1 %, цинку – на 

13,8 % та міді – на 15,4 % в «екологічно-забруднених» районах більший, ніж в 

«екологічно-чистих» - підвищення кількості ВМ супроводжується зниженням 

ступеня диференціювання пухлини, зростанням рівня патологічної 

біомінералізації та імунної запальної інфільтрації, що виступають факторами 

прогресування злоякісного процесу [87, 88]. 

Виявили, що цинк блокує специфічні кальцієві канали Orai1 в 

патологічно змінених клітинах раку стравоходу, що уповільнює їхнє 

зростання, розподіл і проліферацію. У здорових клітинах даного ефекту не 

спостерігалося. Доведено, що рівень цинку зменшується при раку 

передміхурової залози, гепатоцелюлярній карциномі, аденокарциномі 
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підшлункової залози, раку яєчників, оскільки нормальна концентрація цинку 

є цитотоксичною для ракових клітин [14, 30, 47]. 

 Небезпечність ВМ зумовлена їхньою стійкістю в зовнішньому 

середовищі, розчинністю у воді, сорбцією ґрунтом, рослинами, що в 

сукупності призводить до накопичення ВМ у середовищі проживання людини. 

У процесі еволюційного розвитку живі організми виробили спеціальні 

механізми для накопичування ВМ, оскільки в навколишньому середовищі їх 

було мало. Коли ж почалося інтенсивне забруднення довкілля, властивість 

«накопичувати» спричинила надмірне нагромадження важких металів в 

організмі людини [65, 88, 117]. 

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. 

Звʼязок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана у відповідності до плану наукових досліджень 

Івано-Франківського національного медичного університету (ІФНМУ) і є 

частиною планової наукової теми кафедри гістології, цитологіїта ембріології: 

державний реєстраційний номер №: 0117U000672; 2017–2019 рр. 

«Морфофункціональна характеристика уражень центральної і периферійної 

нервової систем, органів чуття, викликаних хіміопрепаратами, що 

застосовуються для лікування онкологічних захворювань, та розробка схем 

нейропротекторної терапії», автор є безпосереднім виконавцем фрагменту 

науково-дослідної роботи та кафедри онкології: державний реєстраційний 

номер №: 0121U109033; 2021–2026 рр. «Індивідуалізація лікування раку 

органів репродуктивної системи та шлунково-кишкового тракту шляхом 

вивчення прогностичних факторів та удосконаленням методів діагностики». 

Автор є безпосереднім виконавцем фрагменту науково-дослідної роботи.  
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Мета дослідження: підвищити ефективність лікування пацієнтів на 

колоректальний рак шляхом вивчення прогностичних факторів та 

індивідуалізації лікування. 

Завдання дослідження:  

1. Проаналізувати результати лікування хворих на колоректальний рак за 

2012 – 2018 рр. в Івано – Франківській області. 

2. Оцінити віддалені результати лікування хворих на колоректальний рак 

ІІ стадії, в залежності від методів лікування. 

3. Вивчити вміст важких металів у хворих на колоректальний рак.  

4. Визначити та проаналізувати клінічні, морфологічні прогностичні 

фактори колоректального ІІ стадії раку та оцінити їх значення. Оцінити вплив 

важких металів на прогноз колоректального раку. 

5. Розробити та застосувати алгоритм діагностичних та лікувальних 

заходів в залежності від прогностичних факторів у пацієнтів з ІІ стадією 

колоректального раку.  

Об’єкт дослідження – колоректальний рак. 

Предмет дослідження – прогностичні фактори у пацієнтів з колоректальним 

раком. 

Методи досліджень: клінічні методи обстеження хворих, що включають 

збір та аналіз скарг, анамнез хвороби і життя, об’єктивного статусу; лабораторні 

дослідження: загально-клінічні аналізи крові, сечі, калу, біохімічні аналізи 

сироватки крові, морфологічний метод, досліджувалися біоптати пухлин товстої 

кишки та операційного матеріалу після виконання хірургічного втручання; 

променева та УЗД (ультразвукова діагностика); ендоскопічні методи; метод 

атомно-абсорбційного визначення мікро- та макроелеменів в розчинах золи 

біологічних матеріалів та інших речовин; статистичний метод обробки даних. 

Наукова новизна отриманих результатів.  

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

хром у 2,23, кадмій в 3,4 та мідь у 1,4 в крові вищі, ніж у здорових людей 
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(р<0,001), тоді, як вміст свинцю та цинку в крові хворих на КРР є нижчими у 

3 та 1,4 відповідно (р<0,001).  

Уперше 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.  

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 є вищим у порівнянні з невраженою 

пухлинним процесом товстою кишкою (р<0,05). У хворих на КРР вміст хрому 

в 9 разів, свинцю в 8,6 , кадмію в 3,8 , цинку в 1,8  та міді в 1,5  вищий у пухлині, 

ніж у крові (р<0,001). Визначено, що у хворих на КРР у невраженій пухлинним 

процесом товстій кишці вміст хрому в 28,7 , свинцю в 2,8  та кадмію в 3,2  вищі, 

ніж у товстій кишці здорових людей (р˂0,001).  

Доповнено наукові дані про кореляцію вмісту ВМ у невраженій 

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

свинець в 2,8  та кадмій в 3,2  вищі, ніж у товстій кишці здорових людей 

(р<0,001).  

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 -22,3 та для цинку 0,5). 

 

Практичне значення отриманих результатів 

Доповнено додаткові фактори прогнозу у пацієнтів на рак товстої кишки 

– визначення хрому та цинку у 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 
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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 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. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є закінченим 

самостійним дослідженням, реалізацією ідей автора. Збір та аналіз первинних 

матеріалів, що покладені в основу дослідження, інтерпретація отриманих 

результатів, висновки та алгоритм практичних рекомендацій – становлять 

підсумок самостійних досліджень, які виконані автором на базі комунального 

некомерційного підприємства «Прикарпатський клінічний онкологічний центр 

Івано-Франківської обласної ради», а також кафедри онкології Івано-

Франківського національного медичного університету. Автором здійснені 

загальноклінічні обстеження пацієнтів з КРР та їхній подальший моніторинг. 

Вивчено та проаналізовано результати наукових досліджень вітчизняних та 

зарубіжних вчених за темою дисертації, проведено їх порівняння та зіставлення 

з отриманими даними. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи 

висвітлені і обговорені на науково-практичних конференціїх «Інноваційні 

технології скринінгу, діагностики та персоніфікованої терапії раку» 3-4 

жовтня 2019 р. м. Київ, Україна; V Міжнародного медичного науково-

практичного Конгресу «Медицина України – європейський вибір» 19-21 

травня 2021 р. м. Івано-Франківськ, Україна. 

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 10 наукових 

праць, серед яких 8 статей, 2 з яких у міжнародних виданнях віднесених до 

наукометричної бази Web of Science та Scopus, 5 – у фахових наукових виданнях 

України, 2 тези у матеріалах вітчизняної наукової конференції та з’їздів. 
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Структура і обсяг дисертації. Дисертацію викладено українською 

мовою на 170 сторінках машинопису тексту (115 - основного тексту). Робота 

складається з огляду літератури, характеристики матеріалу та методів 

дослідження, 4 розділів власних досліджень, висновків та практичних 

рекомендацій, додатків Роботу ілюстровано 50 фотографіями, 48 таблицями. 

Список використаної літератури налічує 230 джерел. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Проблема колоректального раку в Україні та світі 

 

КРР – одна з найбільш поширених форм ЗН у світі, у структурі 

онкологічної захворюваності КРР займає третє місце. Згідно даних 

International Agency for Research on Cancer за 2020 рік у світі виявлено більше 

1,9 млн нових випадків КРР, що складає 10 % від всіх онкологічних 

захворювань [165]. Найбільше випадків КРР (52,3 %) реєструється в країнах 

Азії та Європи (26,9 %). У структурі смертності від онкологічних захворювань 

КРР займає друге місце – 9,4 % (більше 935 тис. випадків) [192, 193]. 

Згідно даних національного канцер-реєстру України станом на 2020 рік 

у структурі захворюваності серед жінок на ЗН населення України КРР займає 

друге місце після раку грудної залози, а саме 13,2 % (РОК – 7,6 %, РПК – 5,6 

%). У віковій групі 55-74 роки захворюваність на КРР складає 14,7 %, у віковій 

групі 75 років та старше – 19,3 %, що становить перше місце у структурі 

захворюваності на ЗН. Cеред чоловічого населення – друге місце після раку 

трахеї, бронхи, легені, а саме 14,6 % (РОК – 7,6 %, РПК – 7,0 %). Більшість 

пацієнтів з КРР виявляються у ІІ стадії: 40,1 % для РПК та 38,1 % для РОК. У 

структурі смертності – КРР займає друге місце: у жінок – після раку грудної 

залози, а саме 14,8 % (РОК – 8,4 %, РПК – 6,4 %), у чоловіків – після раку 

трахеї, бронхи, легені, а саме 13,1% (РОК – 6,7 %, РПК – 6,4 %). 

Захворюваність та смертність на рак ободової кишки в Україні у 2019 році 

становила 23,6 та 11,3 на 100 тис. населення відповідно, на рак прямої кишки 

– 19,4 та 9,8 на 100 тис. населення [102, 103]. 
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В Україні за 2019 рік 26,3 % та 23,0 % пацієнтів з РОК та 20,9 % та 24,6% 

пацієнтів з РПК виявляються у ІV та ІІІ стадії захворювання відповідно [86]. 

Не прожили і року з моменту виявлення захворювання 30,7 % хворих на РОК 

та 24,6 % на РПК. Лікуванням охоплено 69,3 % пацієнтів з РОК та 72,1 % з 

РПК [75, 90].  

Для України загальна 5-річна популяційна виживаність при 

колоректальному раку складає (38,2±0,7) %, що у 1,5-2  менше у порівнянні з 

країнами Європи: за даними EUROCARE-5 5-річна виживаність хворих на рак 

ободової та прямої кишки у країнах Європи складає 57 % та 56% відповідно, 

згідно даних American Cancer Society для хворих на колоректальний рак білої 

раси 5-річна виживаність становить 66,0 % [144, 156, 165, 192]. 

Отже, вивчення прогностичних факторів та індивідуалізації лікування 

хворих на КРР залишається актуальною проблемою онкології незважаючи на 

значну кількість досліджень щодо методів його лікування. 

 

1.2. Вплив екологічної ситуації на ризик розвитку онкологічних 

захворювань 

За даними міжнародної агенції з вивчення раку (IACR) рівень 

онкологічної патології може розглядатися як індикатор екологічного стану 

довкілля, оскільки хімічні бластомогенні фактори промисловості мають вплив 

на виникнення практично 80 % усіх онкологічних патологій [50].  

Унаслідок інтенсифікації обсягів виробництва та відсутності 

використання передових технологій щодо очищення промислових викидів, 

відбувається забруднення урбоекосистем хімічними сполуками. Для 

прогнозування канцерогенного впливу речовин хімічної природи варто 

пам’ятати, що багатьом з них притаманна певна органотропність, що 

зумовлює вплив на розвиток раку окремих локалізацій [58]. 

Останнім часом у літературі з'явилося багато робіт щодо вивчення 

забруднення навколишнього середовища та його впливу на виникнення 

онкологічних захворювань. Зокрема вченими-екологами Івано-Франківська 
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вивчено рівні хімічного забруднення області та побудовано карту екологічно 

несприятливих районів на основі вмісту важких металів у ґрунтах та питній 

воді – згідно отриманих результатів це Калуш, Галич, Коломия та Снятин [50]. 

Вивчено особливості транспортного потоку м. Івано-Франківськ та, з 

допомогою обчислення розсіювання, визначено, що вміст азоту, оксидів 

вуглецю та вуглеводнів у 1,3-1,5 перевищують допустимий рівень 

забруднення [37].  

Доведено, що рівень захворювання на онкологічну патологію корелює з 

величиною хімічного забруднення повітря, що реєструвався біля 10-ти років 

тому (термін доклінічного періоду розвитку раку), а саме: 7 років – для раку 

органів дихання, 8 – раку сечового міхура та шлунку, 10 – раку нирок та 

стравоходу та 11– для лейкемії [60, 106].  

Наявний сильний прямий кореляційний зв'язок між вмістом хімічних 

канцерогенів, а саме хрому, кадмію та формальдегіду у атмосферному повітрі 

та показниками захворюваності населення на рак щитоподібної залози [107]. 

Визначено вплив атмосферного повітря на здоров’я людини, так у 

Харкові спостерігається перевищення інгаляційних доз для ВМ порівняно з 

гранично-допустимими: оксидів міді та заліза майже в 11 раз, хрому та 

марганцю – у 14 та 70 разів відповідно, бенз(а)пірену – 7 раз. Рівні сумарного 

канцерогенного ризику на основі аналізу атмосферного повітря для Києва (за 

рахунок високого вмісту бенз(а)пірену), Харкова та Чернігова (за рахунок 

високого вмісту Cr), згідно рекомендацій ВООЗ, є недопустимі для безпечного 

проживання [37, 106].  

Згідно аналізу ряду досліджень, щодо впливу хімічного забруднення на 

виникнення гормонально-залежних пухлин, таких як рак грудної залози, рак 

яєчника, рак передміхурової залози доведена канцерогенна дія кадмію, 

пестицидів, діоксинів, поліхлорованих біфенілів, фталатів. Механізм індукції 

онкологічних захворювань хімічними речовинами є варіабельним та залежить 

від порушення сигнальних шляхів андрогенів та естрогенів [108, 109]. 

Встановлено, що неопластична тканина здатна акумулювати ВМ: при 
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раку грудної залози вміст хрому – на 16,8 %, свинцю – на 11,1 %, цинку – на 

13,8 % та міді – на 15,4 % в «екологічно-забруднених» районах більший, ніж в 

«екологічно-чистих» - підвищення кількості ВМ супроводжується зниженням 

ступеня диференціювання пухлини, зростанням рівня патологічної 

біомінералізації та імунної запальної інфільтрації, що виступають факторами 

прогресування злоякісного процесу [87, 88, 89]. 

Забруднення навколишнього середовища кадмієм становить небезпеку, 

оскільки він шляхом витіснення зменшує рівень цинку в організмі людини. В 

ході наукової роботи, проведеної науковцями з Університету Техасу, США, 

встановлено, що мікроелемент цинк гальмує зростання патологічних клітин 

при раку стравоходу [132]. Виявили, що цинк блокує специфічні кальцієві 

канали Orai1 в патологічно змінених клітинах раку стравоходу, що уповільнює 

їхнє зростання, розподіл і проліферацію. У здорових клітинах даного ефекту 

не спостерігалося. Вважається, що цинк і кальцій можуть конкурентно 

впливати на активність каналів Orai1. Уперше було показано, що цинк 

перешкоджає проникненню іонів кальцію в ракові клітини, і, таким чином, 

вибірково пригнічує ріст ракових клітин [14, 30, 47]. 

Доведено, що рівень цинку зменшується при раку передміхурової 

залози, оскільки нормальна концентрація цинку в епітеліальних клітинах 

передміхурової залози є цитотоксичною для ракових клітин [108]. Аналогічна 

картина спостерігається і при інших формах раку, таких як гепатоцелюлярна 

карцинома, аденокарцинома підшлункової залози, рак яєчників. і т.д. Тому 

введення цинку в якості потенційного хіміотерапевтичного агента дає 

можливість ефективного лікування [14, 58, 109].  

Згідно сучасних уявлень, канцерогенна дія металів реалізується за 

допомогою безпосереднього впливу на набір генів у клітині, або впливом на 

ферментативні системи, каталізуючи процеси окислення, утворення білків та 

нуклеїнових кислот. Згідно теорії «прямої дії на спадковий апарат клітини», 

важкі метали, знаходячись у тканинах в надлишковій кількості, 
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накопичуються на хромосомах, індукуючи при цьому ряд хімічних процесів, 

що викликають перебудову нуклеїнових кислот (а саме їхньої будови) 

Згідно канцерогенного впливу ВМ на організм людини та тварин: до 

першої групи належать метали, канцерогенність яких доведена (безумовні 

канцерогени) – хром; друга група поділяється на підгрупи А та В і включає 

метали, які можливо канцерогенні для людей: берилій та нікель відносяться до 

А підгрупи, платина з кадмієм – до В підгрупи; до третьої групи належать 

метали, канцерогенність яких доведена на тваринах: цинк, свинець, кадмій, 

хром, миш’як, кобальт, марганець, титан, залізо, магній, олово та сурма, отже, 

канцерогенність у 5-ти металів щодо людини, а також 12-ти металів для тварин 

[65, 117]. Згідно даних досліджень (як клінічних, так і експерементальних) 

відомо, що ряд канцерогенних металів у певній дозованій дії на організм 

людини проявляють гальмівну дію щодо росту злоякісної пухлини [88]. 

Цинк: сумарний вміст у дорослої людини 2–3 г. Найбільше міститься у 

передміхуровій залозі, спермі, шкірі, волоссі, м’язах (близько 2,4*10–2%), 

клітинах крові (7,0 мг/л), тканині печінки та кісток ((0,75–1,7) *10–2%). 

Потреба (добова) залежить від фізіологічних особливостей: дорослі чоловіки 

15–20 мг, жінки 12–18 мг, для лактуючих та вагітних жінок 25 мг, немовлят 4–

6 мг [1, 2]. 

Цинк є кофактором великої групи ферментів, що беруть участь у 

білковому та інших видах обміну та входить до складу ферментних структур: 

карбоангідрази, яка бере участь у процесах дихання, впливаючи на швидкість 

через розклад у крові гідрогенкарбонатів та прискорює вихід вуглекислого 

газу з тканин; дигідрокортикостерону, який належить до статевих гормонів, 

лужної фосфатази, антиоксодантного ферменту супероксидисмутази, яка 

розщеплює вільні радикали [58]. У метаболізмі Zn всередині приймають  

участь більше 20-ти трансмембранних транспортерів (Zip). Збільшення 

кількості Zip-6 зумовлює зниження міцності міжклітинних зв’язків внаслідок 

зниження кількості Е-кадгерину у клітинних мембран, що зумовлює 

збільшення метастатичного потенціалу пухлинної клітини. Перерозподіл 
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вмісту Zn у  цитоплазмі блокує каспазу 9, що знижує мітохондріальний шлях 

активації апоптозу. При низькій кількості  Zn у крові, з наявною мутацією гену 

BRCA1 ризик виникнення РГЗ збільшується Zn знаходиться в антагоністичних 

відношеннях до інших ВМ, зменшуючи їхню токсичність [87, 88]. 

Доведено, що іони цинку індукують експресію в клітинах білків-

металотіонеїнів і білків-іммунофілінів, що збільшує схильність пухлинних 

клітин-мішеней до ЕК-лізису. Цинк стимулює вивільнення ІЛ-2, ФНП-α, які 

підвищують активність протипухлинних кілерів [47]. Встановлено, що 

введення іонів цинку підсилює резистентність до пухлин, оскільки цинк 

підтримує експресію тих рецепторних детермінант, що беруть участь в 

оптимізації ЕК-лізису, роблячи пухлинні клітини схильними до лізису [14, 30]. 

Мідь – елемент ІВ групи, 4 періоду ПC (d-елемент, метал), вміст в 

організмі дорослих 70–120 мг. Близько 60 % містять у собі печінка і мозок, ще 

40 % розподілено у м'язах, кістках, крові і нирках [1, 2]. 

Зазначений елемент приймає участь у деактивації вільних радикалів, 

оскільки являється кофактором супероксиддисмутази, а також підвищує 

стійкість організму до інфекційних хвороб, зв’язує токсини і підсилює дію 

антибіотиків. Проте при зміні валентності з одно у двовалентний стан – 

відбувається активація вільно-радикальної реакції окислення [30, 86]. 

Блокуючи надходження Cu в ракові клітини, можна зменшити їхній 

метастатичний потенціал. Мідь проявляє також протизапальний ефект та 

сприяє засвоєнню заліза. Бере участь у кровотворенні та впливає на чутливість 

хеморецепторів кровоносних судин і внутрішніх органів. Мідь є кофактором 

ангіогенезу, інтенсивність якого залежить від рівня металу в організмі [47, 50].  

Дефіцит міді відображається у ліпідному складі плазми крові – зростає 

концентрація холестерину, а також вміст фосфоліпідів та тригліцеридів [73]. 

Надмірний вміст елементу зумовлює ряд порушень: анемію, жовтяницю 

(гемолітичну) та пошкодження печінки, автоімунні розлади, оскільки мідь 

блокує SH-групи білків і ферментів [47].  
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Хром – елемент VIB групи, 4 періоду ПC (d-елемент, метал), характерні 

ступені окиснення +2, +3, +6. Вміст в організмі дорослих людей становить (6 

– 12) мг, у тканинах органів вміст хрому значно вищий, ніж у крові. Найбільша 

кількість міститься у печінці (0,2 мкг/кг) і нирках (0,6 мкг/кг) [1, 2]. 

Хром входить до складу як ДНК, так і рибонуклеїнової кислоти, 

стабілізуючи їхні основні функції, відома здатність харчової добавки Cr брати 

участь у розщепленні ДНК, через кумуляцію всередині клітини. Доведена 

також участь у нейтралізації інших ВМ та радіонуклідів, сприяючи їх 

швидшому виведенню з організму [190]. 

Зменшення вмісту хрому спричиняє процеси ожиріння з відкладенням 

холестерину на стінках судин і дисфункціями роботи серця, надлишок –

запальні захворювання слизових оболонок ротової порожнини і верхніх 

дихальних шляхів, алергічні захворювання шкіри, токсичні ураження печінки 

та нирок [85]. Хром входить до складу хімічного активатора «фактора 

толерантності до глюкози», при зменшенні вмісту елементу спостерігається 

зниження поглинання глюкози кришталиком ока, утилізації глюкози для 

ліпогенезу і зниження синтезу глікогену з глюкози [73].  

Ізотоп хрому 51 застосовують як радіоактивну мітку для радіоізотопної 

діагностики. У вигляді хлориду 51CrCl3 використовують як мітку для плазми 

крові, у вигляді натрій хромату Na251CrO4 – як мітку для еритроцитів у 

вивченні загального об’єму крові, плазми, тривалості життя еритроцитів і 

тромбоцитів, при кількісному аналізі крововтрати при прихованих кровотечах 

[14, 47]. 

Свинець – елемент ІVА групи, 6 періоду ПC (р-елемент, метал), 

характерні ступені окиснення +2, +4. Загальний вміст в організмі – (80 – 120) 

мг. У нормі вміст (мг/кг): кістки – 20, печінка – 1, нирки – 0,8, головний мозок 

– 0,1. У чоловіків вміст свинцю в організмі вищий, ніж у жінок [1, 2].  

Надлишок свинцю призводить до: сповільнення росту (що особливо 

небезпечним є у віці 6 – 8 років), зменшення швидкості інтелектуального 

розвитку, підвищеної агресивності, запорів, враження печінки, порушення 
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зору у сутінках та зниження слуху, зумовлює обмінні і ендокринні порушення 

[30, 73].  

Впливаючи на антиоксидантні системи Pb активує можливість 

утворення вільних радикалів, що приводить до пошкодження геному [87]. Pb і 

його сполуки відзначаються високою токсичністю з початкової дози 1 мг/день, 

летальна доза – 10 г. Токсичність визначається можливістю утворення зв’язків 

з високою кількістю лігандів (якими виступають аніони): фосфати, 

сульфгідрильні групи, карбоксильні групи, а також похідні цистеїну. Через 

зв’язування їх зі свинцем пригнічуються синтез білків і активність ферментів. 

Свинець порушує синтез гему і глобіну, втручаючись у порфіриновий обмін, 

індукує дефекти мембран еритроцитів [1, 78]. 

Свинець має здатність накопичуватись у скелеті, заміщаючи Ca, 

знижувати вміст гемоглобіну в крові на 50 %, викликаючи свинцеву анемію. 

Джерела надходження: риба, морепродукти, продукти рослинного 

походження, автомобільні викиди [95]. 

Основний шлях поступлення в організм –шлунково-кишковий тракт. 

Відсоток всмоктування залежить від розчинності сполук: у системі травлення 

всмоктується до половини загальної кількості свинцю. Значна частина свинцю 

потрапляє в організм через легені з повітрям, біля 70 % від загальної кількості 

вдихуваного в складі аерозолю свинцю осідає. При великих концентраціях 

Pb(C2H5) 4 збільшується ризик його проникнення через шкіру [14, 33]. 

Кадмій – елемент ІІB групи, 5 періоду ПC (d-елемент, метал), 

характерний ступінь окиснення +2. Акумулюється переважно у нирках, 

печінці і дванадцятипалій кишці. Найбільша кількість міститься у волоссі (2 

мкг/г), у курців в організмі кадмію більше, ніж у тих, хто не палить [14]. 

Відмічається збільшення з віком вмісту в організмі, особливо у чоловіків. 

Середня концентрація кадмію у чоловіків і жінок, відповідно, у нирках 44 

мкг/г і 29 мкг/г, на другому місці печінка: для чоловіків 4,2 мкг/г, для жінок 

3,4 мкг/г [1, 2].  
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При надмірній кількості кадмію накопичення відбувається в нирках, 

викликаючи важке отруєння, захворювання статевих залоз та атрофію кісток 

скелету. Виведення з організму відбувається протягом тривалого часу 

(близько 30 років), естроген підсилює виведення кадмію, що може бути 

пов’язане з активізацією обміну міді. Токсичний вплив настає при дозі (3–330) 

мг, летальна доза становить (1,5 – 9) г [78]. 

Біологічна роль вивчена недостатньо, кадмій пригнічує нервово-м’язову 

передачу, виступає як канцероген. In vitro кадмій активує триптофан 

оксигеназу, ДАЛК-дегідратазу, карбоксипептидазу. Ферментів, які б 

активувалися лише кадмієм, не виявлено [47].  

Джерела надходження в організм – злаки та листкові овочі. У тонкому 

кишечнику адсорбується менше 5 % кадмію, що потрапив з їжею. 

Всмоктування кадмію залежить від наявності інших біоелементів, а саме 

цинку, міді та кальцію, також харчових волокон. Сприяє засвоєнню 

недостатня кількість заліза (у результаті менструацій всмоктування Сd у жінок 

є вищим, ніж у чоловіків), запобігає – вітамін D, достатня кількість заліза у 

крові [30, 33]. 

 

Отже, внаслідок постійно зростаючого впливу урбанізації на 

навколишнє середовище відбувається кумуляція невеликих доз полютантів, 

що володіють прямим канцерогенним ефектом, чи виступають у ролі 

кофакторів бластомогенезу, що призводить до збільшення кількості та у 

певних нозологічних формах – агресивнішого перебігу онкологічних 

захворювань. 

 

1.3. Діагностика колоректального раку 

Діагноз КРР встановлюється за допомогою ендоскопічних методів, які є 

методами візуалізації, з їхньою допомогою відбувається взяття матеріалу для 

морфологічної верифікації діагнозу [68, 79, 135, 195]. Використання в 
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діагностичних цілях ендоскопічних методів дозволяє при необхідності 

проводити хірургічне втручання [6, 54, 92, 101, 182]. 

Адекватна терапія КРР можлива після адекватного стадіювання 

захворювання. Під час постановки діагнозу КРР комп’ютерна томографія є 

обов’язковим діагностичним методом, що дає можливість оцінити ступінь 

поширення пухлини або інфільтрації в навколишні структури, визначити 

наявність метастатичних вогнищ. Комп’ютерну томографію необхідно 

проводити з внутрішньовенним введенням йодованого контрасту та орального 

контрасту, якщо в пацієнта немає протипоказань. Введення  контрасту не 

потрібне для огляду грудної клітки, проте при огляді  черевної порожнини є 

бажаним [20, 49, 80, 159, 214]. У пацієнтів, з алергічною реакцією на 

йодований контрастний матеріал доцільно проводити магнітно-резонансну 

томографію дослідження органів черевної порожнини та органів малого тазу з 

використанням контрастної речовини на основі гадолінію. При неможливості 

застосування контрастних речовин йодованих та на основі гадолінію можна 

використовувати магнітно-резонансну томографію без контрасту або 

позитронно-емісійну комп’ютерну томографію [196]. 

У пацієнтів, яким планується провести печінково-терапевтичне або 

хірургічне лікування метастатичних вогнищ у печінці рекомендовано 

провести магнітно-резонансну томографію печінки, для оцінки точної 

кількості та розподілу метастазів [110, 194].   

Позитронно-емісійна комп’ютерна томографія не витісняє діагностичну 

комп’ютерну томографію або магнітно-резонансну томографію, оскільки її 

застосування доцільне тільки при оцінці двозначних знахідок отриманих при 

скануванні комп’ютерною або магнітно-резонансною томографію від основи 

черепа до середини стегна, або у певних випадках, коли потенційно виліковна 

метастатична хвороба [49, 104, 127]. 

Оцінка лімфатичних вузлів при КРР є обов’язковою, оскільки наявність 

їхнього враження пухлиною впливає на тактику ведення пацієнтів. На даний 
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час у літературі бракує консенсусу щодо мінімальної кількості лімфатичних 

вузлів для точного визначення II стадії КРР [105,  199]. 

Традиційна оцінка метастазів у лімфатичні вузли з допомогою 

рентгенологічної діагностики базується на їхній щільності, розмірі та формі та 

характеризується низькою чутливістю – 50% [62, 67, 74]. Тому дослідження 

лімфатичних вузлів варто проводити з допомогою гістологічного та 

імуногістохімічного дослідження [86, 210]. Наявність у лімфовузлах 

пухлинних клітин <0,2 мм вважаються ізольованими пухлинними осередками 

(pN0), тоді, як скупчення ракових клітин ≥0,2 мм у діаметрі вважається  

мікрометастазами (pN+), що є суттєвим поганим прогностичним фактором [66, 

141].  

 

1.4. Проблемні питання в лікуванні колоректального раку 

 Тактика та алгоритм терапії КРР, насамперед, корелює зі стадією 

злоякісного захворювання, загального стану пацієнта згідно шкали 

Карновського та ECOG, віку та наявності супутніх захворювань [177]. 

 Спеціальні методи лікування КРР включають хірургічне лікування, 

хіміотерапевтичне та променеве лікування [5, 210]. Спеціальне лікування 

колоректального раку можливе після морфологічної верифікаціії діагнозу та 

стадіювання захворювання, біля третини хворих з РОК та дві третіх з РПК 

потребують комбінованого лікування [175, 218]. 

 Перед призначенням спеціального лікування пацієнтів визначають 

фактори високого ризику рецидиву захворювання (за винятком пухлин, які 

мають MSI-H (пухлини з високою мікросателітною нестабільністю)) згідно 

даних NCCN, що впливає на вибір ад’ювантного лікування [22, 162, 217].  

 У пацієнтів з КРР I стадії та пацієнти з MSI-H II стадії використання 

хіміотерапевтичного лікування недоцільно [217, 218]. 

 При КРР ІІ стадії вивчення прогностичних факторів впливає на тактику 

ведення хіміотерапевтичного лікування – вибір схеми лікування: капецитабіну 

або 5-FU / лейковорин (LV), та сам факт її призначення. Згідно ряду 
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досліджень, не варто використовувати схему FOLFOX (оксаліплатин, фтор 

урацил, лейковорин) при відсутності факторів негативного прогнозу, не 

вивченим питанням онкології є тривалість ад’ювантної ХТ II стадії раку 

товстої кишки та доцільність її призначення [134, 163]. 

Для ІІІ стадії захворювання використання ХТ за схемою CAPEOX 

(оксаліплатин, капецитабін) у 3 місячному режимі не впливає на результати 

лікування в порівнянні з 6 місячним режимом [69]. Згідно ряду наукових 

досліджень при ІІІ стадії КРР є гірші віддалені показники виживаності при 

проведенні FOLFOX у режимі 3 місячних курсів в порівнянні з 6-місячним 

режимом ад’ювантного лікування [23, 53].  

 Тактика ведення пацієнта при наявності віддалених метастатичних 

вогнищ має ряд особливостей. При КРР IV стадії терапія спрямована на 

можливість видалення метастатичних вогнищ, доцільним є використання 

неад’ювантної ХТ [124]. У подальшому оцінюється можливість переведення 

віддалених метастазів у резектабельні, оперативне втручання на товстій кишці 

виконується при ризику непрохідності, значної кровотечі або перфорації [71, 

72]. Після хірургічного видалення віддалених метастазів та первинної пухлини 

необхідно у ад’ювантному режимі провести ХТ тривалістю 6 місяців. Схемами 

вибору є FOLFOX та CAPEOX, можна використовувати також ХТ згідно 

схеми 5-ФУ (фторурацил) / лейковорин або капецитабін [45, 166, 222].  

 У терапії першої лінії метастатичного КРР цетуксимаб та панітумумаб 

використовуються тільки при пухлинах, локалізованих у лівій частині товстої 

кишки [81, 134, 160]. 

 Для резектабельного неметастатичного КРР оптимальною хірургічною 

процедурою є колектомія з блоковим видаленням регіонарних лімфатичних 

вузлів [19, 90]. Ступінь колектомії базується на локалізації пухлини, 

артеріальній аркаді, що містять регіональні лімфатичні вузли [18, 29]. 

 Лімфатичні вузли, у яких візуально наявні ознаки метастатичного 

ураження, проте вони локалізовані поза зоною оперативного втручання, 

пунктуються або видаляються. Для адекватної постановки стадії 
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захворювання дослідженню підлягають щонайменше 12 регіонарних 

лімфовузлів, при наявності залишкових метастазованих лімфатичних вузлів 

операція вважається R2-резекцією [36, 70, 91]. У пацієнтів, котрим поставлено 

N0, проте для дослідження було відібрано менше 12 вузлів відносять до групи 

підвищеного ризику [8, 35, 38]. Важливим прогностичним показником є 

співвідношення вражених до загальної кількості досліджених лімфатичних 

вузлів, співвідношення розділяють на 3 критерії оцінки 0,1, 0,2 або 0,25. Згідно 

мета-аналізу 33 досліджень, що включали більше 75 тис. пацієнтів з N1 - 

вищий коефіцієнт враження лімфатичних вузлів пов’язаний з коротшою 

безрецидивною та загальною виживаністю пацієнтів [57, 59]. Згідно мета-

аналізу, що включав 58 досліджень та 22 тис. пацієнтів, виявлено, що PNI 

(периневральна інвазія пухлини) асоціюється з гіршою 5-річною загальною 

виживаністю хворих [7, 10, 40]. 

 При наявності віддалених метастатичних вогнищ у печінці проведення 

резекції метастазів дозволяє збільшити показник 5-річної безрезидивної 

виживаності приблизно до 20 %, згідно даних останнього мета-аналізу медіана 

5-річного загального виживання після резекції метастатичних вогнищ 

становить біля 38 % [11, 24, 55, 76]. Крім того, ретроспективні дослідження та 

мета-аналізи показали, що у пацієнтів з поодинокими метастазами в печінку 

5-річна загальна виживаність становить 71 % після резекції [5, 13, 56, 84]. 

 При наявності у хворих віддалених метастазів, локалізованих у легенях 

за умови їхньої резектабельності, показники 3-річного безрецедивного та 

загального виживання становлять відповідно 28 % та 78 % після хірургічного 

лікування [111]. Виконання комбінованих резекцій печінки та легень у 

клінічній практиці зустрічається рідко, проте, є позитивний досвід проведення 

печінкових резекцій з подальшою резекцією легень [12, 94]. Прогноз 

захворювання погіршується при наявності як печінкових так і позапечінкових 

метастазів [42, 96]. 

 Згідно даних ретроспективного аналізу було доведено, що 5-річна 

виживаність зменшується з кожною наступною операцією, а наявність 
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позапечінкових метастатичних вогнищ асоціюється з гіршим прогнозом [26, 

46, 52, 116]. Для пацієнтів, в яких наявні віддалені метастатичні вогнища, не 

резектабельні, та немає гострої обструкції кишечника, системна терапія є 

пріоритетним лікуванням [41, 43, 44, 89]. 

 Проведення променевого лікування при РПК: при первинно 

резектабельній пухлині РПК променеве лікування проводиться в 

неоад’ювантному режимі коротким курсом, оперативне втручання – через 72 

год. після завершення променевої терапії, можливе використання променевої 

терапії як самостійний метод лікування з подальшим оперативним втручанням 

[4, 158, 162]. Згідно ряду досліджень, променева терапія може поєднуватися з 

ХТ на основі флуороурацилу [15, 16, 27, 123]. 

Отже, як свідчить огляд літератури, до теперішнього часу остаточно не 

розроблена єдина тактика лікування хворих з ІІ стадією КРР. Згідно стандартів 

лікування NCCN, можливі різні варіанти ведення хворих з ІІ стадією, а вибір 

найбільш оптимального, як правило, залежить від особистого клінічного 

досвіду онколога.  

 

1.5. Фактори прогнозу КРР 

Фактори, на основі моніторингу, який передбачає прогресування 

захворювання (прогнозування ймовірності розвитку рецидивів та метастазів), 

а також виживання пацієнтів у віддалені терміни, є прогностичними. 

В залежності від встановленого рівня доказовості College of American 

Pathologists Consensus Statement виділяє наступні категорії прогностичних 

факторів: категорія І – прогностичні фактори, значення яких є доведеним у 

багатьох дослідженнях (критерії TNM, гемато- чи лімфосудинна інвазія 

пухлини, радикальність резекції, доопераційний рівень РЕА та ін.); категорія 

ІІА – фактори прогнозу, значення яких інтенсивно досліджується в чисельних 

клініко-біологічних дослідженнях (диференціювання пухлини, стан країв 

резекції та ін.); категорія ІІБ – прогностичні фактори, які пройшли декілька 

досліджень, однак, отриманих даних не достатньо для включення їх в І та ІІА 
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категорії; категорія ІІІ – недостатньо досліджені прогностичні фактори; 

категорія IV - фактори, що не мають прогностичного значення [153, 165]. 

Одним із найважливіших серед клінічних прогностичних факторів КРР 

залишається стадійність процесу за системою TNM на момент встановлення 

діагнозу, на основі якої розробляється схема лікування ранніх та занедбаних 

стадій КРР [25, 64]. З її допомогою ми можемо поставити попередній прогноз 

ще до початку лікування. Глибина інвазії раку у стінку кишки і ступінь 

залучення регіонарних лімфатичних вузлів залишається основою системи 

встановлення стадії [143, 144, 209]. 

Прогностично несприятливими факторами є лімфосудинна інвазія, 

обструктивні стани або перфорації кишки, резектабельність, G (ступінь 

диференціації) [28, 40, 48]. 

Прогностично сприятливими факторами можуть виступати внутрішньо- 

і перитуморальна запальна реакція, зміни лімфатичних вузлів запального 

характеру здатні уповільнювати розповсюдження пухлини, зумовлюючи 

кращий прогноз КРР [31, 132]. 

Важливим прогностичним фактором є стан пацієнта по Карнавському 

(80 та нижче), а також наявна супутня патологія у хворих, що обтяжує тяжкість 

основного захворювання та може унеможливити проведення спецлікування 

[115, 161]. 

Молодий вік хворого є несприятливим фактором прогнозу. Доведено, 

що у молодих пацієнтів ймовірність метастатичного враження регіонарних 

лімфатичних вузлів більша в порівнянні з пацієнтами старших вікових груп. 

За літературними даними, у жінок прогноз кращий, ніж у чоловіків [32, 129, 

130, 161]. 

Згідно ряду наукових досліджень на основі спостереження за 

пацієнтками з III стадією КРР, розлучених, похилого віку, або які були 

повторно госпіталізовані в лікарню, мали меншу ймовірність закінчити курс 

хіміотерапевтичного лікування порівняно з іншими хворими. Автори 

вважають, що досліджувані параметри фізичної та психологічної слабкості 
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зменшують показники виживаності, і, як наслідок, погіршують прогноз [34, 

63, 126, 191]. 

КРР розвивається в результаті накопичення мутацій та епігенетичних 

модифікацій ДНК, у результаті чого відбувається неопластична 

трансформація нормальних епітеліальних клітин кишки. Мутації у онкогенах, 

а також генах – супресорах КРР відбуваються в результаті втрачання геномної 

стабільності [121]. 

Злоякісність пухлини відображається здатністю до неконтрольованого 

росту, інвазії в суміжні тканини та метастатичного потенціалу, характерна 

також можливість клітин КРР інтегруватися у тканинні комплекси через зміни 

адгезивних властивостей, активації механізму дезорганізації позаклітинного 

матриксу внаслідок синтезу літичних ферментів [130, 154].  

У патогенезі КРР бере участь велика кількість геномних точок, 

пошкодження яких призводить до злоякісної трансформації кишкового 

епітелію [168]. Результатом поєднання генетичних пошкоджень з реалізацією 

зміненої генетичної інформації є утворення пухлин з фенотиповою 

різноманітністю, різним злоякісним потенціалом та сприйнятливістю до 

терапії [150]. Для прогнозування перебігу захворювання та індивідуальної 

відповіді КРР на терапію на сьогоднішньому етапі інтенсивно вивчається 

можливість визначення регуляторних молекул і субстанцій, маркерів 

ангіогенезу, експресії онкогенів, генів-супресорів і модуляторів пухлинного 

росту, генів контролю клітинного циклу та ін. [122, 130]. 

Відмінності фенотипу пухлини та первинної незміненої тканини, з якої 

походить новоутворення становить основу для гістологічної класифікації 

новоутворення, вивчення її властивостей за допомогою генетичних та 

молекулярних тестів та вибору адекватної тактики для лікування [205]. 

Згідно багатоступеневої генетичної моделі бластомогенезу в результаті 

інактивація APC (ген супресор пухлинного росту) гена у незміненому епітелії 

кишки (яка є первинною мутацією), відбувається ряд пізніх мутацій: активація 

мутацій PIK3CA (білок, який кодується однойменним геном, який 
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розташований у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми), TP53 (ген, який 

розташований на короткому плечі 17-ї хромосоми) та K-ras, спостерігаються 

генетичні мутації у TGF-β (трансформуючий фактор росту бета) шляху [113, 

125, 170].  

Серед спорадичних 75 % та більшість синдромних КРР, без врахування 

синдрому Лінча, виникають через хромосомну нестабільність (CIN), для 

пухлин цієї групи характерні грубі хромосомні аномалії [178, 203]. Для 

частини пухлин КРР виявляється BBAF мутація, що виступає альтернативою 

мутацій K-ras [206]. Вивчення наявності мутації гену K-ras важливе для вибору 

тактики лікування КРР, і визначає чутливість КРР до препаратів на основі 

моноклональних антитіл-блокаторів рецептора епітеліального фактора росту 

(панітумумаб, цетуксимаб) [123, 128, 137, 216]. 

Згідно гіпотези анеуплоїдії наявний двохетапний механізм ініціації 

пухлин. На першому етапі наявний дефект у процесі формування веретена 

поділу. Другий етап характеризується дестабілізацією геному, який 

призводить до мутацій, а також утворення гетерогенних каріотипів. [114, 118, 

120, 226]. 

Для КРР у 73 % випадків наявна збільшена експресія Plk1 (білок, який 

кодується однойменним геном, який розташований у людей на короткому 

плечі 16-ї хромосоми), наявний взаємозв’язок між Plk1 та пухлинною 

інвазивністю та втягненням у процес лімфатичних вузлів, а також, стадійністю 

КРР [124, 133, 183, 203]. 

КРР може розвиватися без втрати гетерозиготності в результаті 

мікросателітної нестабільності (MSI), що супроводжується втратою здатності 

репарації помилково спарених нуклеотидів, що характерно для 15 % випадків 

раку [124, 133, 163, 227]. Для класифікації MSI, якщо нестабільність виявлена 

у двох та більше маркерах застосовують класифікацію пухлини MSI-H, якщо 

нестабільність наявна у одному маркері – MSI-L (пухлини з низькою 

мікросателітною нестабільністю), якщо в жодному з досліджуваних маркерів 

не виявлено нестабільності, пухлина класифікується, як MSS [81, 131, 145, 
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173]. Для пухлин з MSI-H характерна відмінна чутливість до 

хіміотерапевтичного лікування, а також кращий прогноз у порівнянні з CIN, 

тому стан MSI можна використовувати для вирішення питання проведення ХТ 

у ад’ювантному режимі [17, 152, 156, 185, 213].  

Найбільший вміст ДНК фіксується у аденокарциномах G1 при 

малігнізації осередків аденом. Для аденокарцином характерна обернено 

пропорційна кореляція між G та вмістом ДНК: більший критерій G – менший 

вміст ДНК та менш виражена гетерогенність клітин пухлини [77, 93, 164, 171]. 

Оцінку проліферативної активності КРР визначають за допомогою 

маркерів (Кi-67, PCNA та MCM2) [225]. 

Експресія Ki-67 не є однозначним прогностичним фактором КРР. Згідно 

низки досліджень підвищений рівень Кi-67 (маркер проліферативної 

активності пухлинної клітини) класифікують, як фактор несприятливого 

прогнозу, але результати даних досліджень неоднозначні. Ряд дослідників 

заперечують можливості використання мітотичної активності як 

прогностичного фактора незалежно [198]. Згідно даних частини наукових 

досліджень високу проліферативну активність пов’язують з кращою 

сприйнятливістю КРР до терапії або підвищенням безрецидивної виживаності 

хворих на КРР після ад’ювантного лікування [186, 225]. 

Основним маркером апоптозу в клітинах пухлини КРР є р53 (білок, 

кодується у людини геном ТР53), функція якого є - клітинна відповідь на 

пошкодження структури ДНК та збільшення проліферації. У р53 позитивних 

пухлин КРР не виявляють ознак MSI та не містять k-ras мутацій, характерним 

для них метастазування в очеревину та лімфатичні вузли [139, 186, 223, 224]. 

Частота мутації ТР53 та гіперекспресія протеїну р53 міняються з G для КРР, 

проте розбіжності даних сьогодні унеможливлюють використання їх в ролі 

незалежного прогностичного фактора [171, 202, 208]. 

Підвищення рівня експресії Bcl-2 (внутрішньоклітинний білковий 

фактор, регулятор апоптозу) зумовлює формування аденом [149]. Ряд 
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науковців доводять, що експресія Bcl-2 є негативним фактором прогнозу, 

проте в низці інших наукових праць є протилежні результати [138, 176, 221]. 

Для стабілізації гістоструктури тканин епітелію та збереження 

міжклітинних контактів бере участь трансмембранний глікопротеїн – 

комплекс Е кадгерин-катенін, що є кальційзалежним компонентом адгезії між 

клітинами [119, 172, 187, 189, 204]. Для КРР, який розвивається в результаті 

коліту (виразкового) внаслідок метилування промоторів, розвивається 

дестабілізація функціональної активності кадгерину Е, що зумовлює 

порушення міжклітинних контактів і може бути асоційоване як зі зниженням 

кількості Е-кадгерину, так і зміною його розподілу у межах клітин унаслідок 

посттрансляційних модифікацій [82, 146, 169, 200, 229]. Дані патологічні зміни 

призводять до збільшення ризику розвитку місцевого рецидиву та появи 

віддаленого метастазування [136, 187, 188, 189, 208]. 

Під час процесу малігнізації аденом при бластомогенезі збільшується 

експресія СD44 (інтегральний клітинний глікопротеїн, рецептор для 

гіалуронової кислоти), що характеризується стимуляцією Wnt-сигнального 

шляху, в результаті чого збільшується агресивність пухлини через ріст 

метастатичної активності та, водночас, відсутністю пухлинної супресії АРС-β 

катеніну. CD44  та кадгерин Е здатні виступати як супресорами злоякісних 

клітин [83, 166, 181, 188, 208, 228]. 

Кожний окремий генетичний маркер з наведених внаслідок наявної 

мінливості не надає достатньої достовірності прогнозу КРР, оскільки процеси, 

що характеризуються цими маркерами накладаються та сумуються, що 

створює необхідність до їх комплексного визначення [139, 167, 140]. 

TS (тимідилатсинтетаза) - тканинний маркер прогнозу КРР. Збільшення 

рівня TS в дослідженнях прямо корелюють з гіршим прогнозом перебігу КРР 

і з резистентністю до хіміотерапії 5-ФУ і його похідними [215]. 

Прогностичним маркером раку товстої кишки виступає СА242 

(вуглеводний антиген). У людей без злоякісного захворювання рівень даного 

маркера менший 20 од/мл у близько 93 %. Встановлено, що комплексна оцінка 
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рівня РЕА, СА 19-9 разом з СА242 сприяє збільшенню специфічності 

дослідження на рахунок виявлення КРР [61, 142, 155]. При нормальному рівні 

зазначених маркерів для КРР не зустрічається ІV стадія та з ймовірністю біля 

86 % можна припустити відсутність враження лімфовузлів. При підвищенні 

рівня маркера СА 242 ймовірність КРР 55 – 85 % [159, 174]. 

Рівень РЕА не є точним методом оцінки пухлинної маси, оскільки 

концентрація маркера різко зростає при мінімальному ураженні печінки, 

проте, може залишатись практично без змін у пацієнтів з масивним рецидивом 

у черевній порожнині, проте його часто застосовують по завершенні 

оперативного лікування [179, 184, 212].  

Сьогодні завданням клінічної онкології є рання діагностика злоякісних 

новоутворень, визначення пухлинних маркерів, що дозволяють діагностувати 

виникнення злоякісного процесу до появи клінічних проявів. 

Отже, відсутність єдиної лікувально-тактичної доктрини у хворих з ІІ 

стадією КРР пов’язано з відсутністю відомих прогностичних факторів, які б 

співвідносили особливості ризику прогресування та необхідність призначення 

хіміотерапії. КРР залишається актуальною проблемою онкології, яка потребує 

розробки нових підходів до прогнозування агресивності захворювання та 

індивідуалізації лікування хворих.  

 

Результати розділу викладені в наступних наукових публікаціях: 

- Крижанівська АЄ, Татарин ББ. Фактори прогнозу колоректального раку. 

Актуальні проблеми сучасної медицини. 2017; 17(1):117-20. [16]. 

- Holotiuk V, Kryzhanivska A, Sadovyi I, Tataryn B. Predictive value and changes of 

inducible nitric oxide synthase expression in patients with rectal cancer under the 

influence of antitumor therapy. Pathologia. 2018; 15 (2):199-203 [148]. 

- Holotiuk VV, Kryzhanivska AY, Churpiy IK, Tataryn BB, Ivasiutyn DY. Role of 

nitric oxide in pathogenesis of tumor growth and its possible application in cancer 

treatment. Exp Oncol. 2019; 41(2): 1–6 [147].  
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

В основу дослідження покладені результати спостереження за 180  

хворими на КРР, що проходили лікування в комунальному некомерційному 

підприємстві «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-

Франківської обласної ради» за 2018 – 2020 рр. 

На першому етапі дослідження вивченню та оцінці підлягали 

результати вмісту важких металів, а саме: Cr, Cd, Cu, Pb, Zn в крові хворих на 

КРР.  

Основна група (І група дослідження) пацієнтів становила 157 осіб, з яких 

86 осіб - чоловічої та 71 - жіночої статі. Вік хворих на КРР, котрі були залучені 

у І етап дослідження склав 61,1±0,9 років, мінімальний вік становив 26, 

максимальний – 85.  

Серед досліджуваних пацієнтів захворювання у І стадії діагностовано у 

13 (8,3 %) випадках, у ІІ стадії – 94 (59,9 %) осіб, у ІІІ стадії – 36 (22,9 %) 

пацієнтів та 14 (8,9 %) хворих– у ІV стадії. 

У 105 випадках первинна пухлина локалізувалася у прямій кишці, у 52 – 

у ободовій кишці.  

У 45 досліджуваних пацієнтів виявлена І група крові, ІІ група – в 59, ІІІ 

– в 40 та в 13 осіб - IV група. Серед досліджуваних пацієнтів 135 осіб мали 

резус негативний статус, 22 – резус позитивний.  

Контрольна група (ІІ група дослідження) становила 15 осіб з яких 12 

осіб - чоловічої та 3 - жіночої статі, в яких не виявлено злоякісного 

новоутворення будь-якої локалізації, середній вік становив 56,9±2,4 років, 

мінімальний – 28, максимальний – 66. 

Вивченню та оцінці підлягали результати вмісту важких металів, а саме: 

Cr, Cd, Cu, Pb, Zn в крові хворих, а також вплив досліджуваних металів на 
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тривалість безрецидивного періоду, корелятивну залежність між рівнем 

зазначених металів у крові та місцем проживання пацієнтів. 

Вивченню підлягали також результати вмісту досліджуваних металів у 

крові хворих на КРР після променевого та ХТ лікування, а також корелятивна 

залежність між вмістом металів та стадією КРР, статтю, локалізацією 

первинної пухлини, групою крові хворих та резус-фактором. 

На другому етапі дослідження вивченню та оцінці підлягали 

результати вмісту важких металів, а саме: Cr, Cd, Cu, Pb, Zn у первинній 

пухлині та невраженій злоякісним процесом кишці хворих на КРР.  

Основна група для вивчення вмісту важких металів у первинній пухлині 

(ІІІ група дослідження)  пацієнтів становила 39 осіб, з яких 19 осіб - чоловічої 

та 20 - жіночої статі. Вік хворих на КРР, котрі були залучені у ІІ етап 

дослідження склав 64±1,4 років, мінімальний вік становив 48, максимальний – 

83.  

У 15 випадках первинна пухлина локалізувалася у прямій кишці, у 24 – 

у ободовій кишці.  

У 14 досліджуваних пацієнтів виявлена І група крові, ІІ група – у 16, ІІІ 

– у 7 та у 2 хворих - IV група. Серед досліджуваних пацієнтів 5 осіб мали резус 

негативний статус, 34 – резус позитивний. 

Для вивчення вмісту ВМ у невраженій пухлинним процесом товстій 

кишці хворих на КРР та вивчення акумуляції металів у товстій кишці було 

взято зразки у 12-ти осіб із 39 досліджуваних пацієнтів основної групи, з яких 

7 осіб - чоловічої та 5 - жіночої статі. У 5 випадках первинна пухлина 

локалізувалася в прямій кишці, в 7 – в ободовій кишці; середній вік даної 

вибірки пацієнтів становив 62,6±2,5 років, мінімальний – 48, максимальний – 

79. 

Контрольна група (ІV група дослідження) становила 10 осіб, без 

злоякісного новоутворення та хронічних захворювань шлунково-кишкового 

тракту, які померли від травми; аутопсійний матеріал взятий на базі 

патологоанатомічного відділення комунального некомерційного підприємства 
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«Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» за 2019-2020 

рік. Середній вік групи контролю становив 60,0±2,1 років, мінімальний – 41, 

максимальний – 69. 

 

Критерії, згідно яких пацієнти були включені у дослідження: 

- вік хворих: 18 – 80 років;  

- морфологічно верифікований діагноз: КРР;  

- відсутність важких ускладнень ракової хвороби у пацієнтів на 

момент поступлення до стаціонару (гостра кровотеча, 

декомпенсована кишкова непрохідність, паратуморозний абсцес і 

т.п.); 

- підписання інформованої згоди на участь у дослідженні. 

Критерії, згідно яких пацієнти не були включені у дослідження:  

- наявність супутньої патології в стадії декомпенсації;   

- ВІЛ-інфіковані хворі; 

- відсутність згоди на участь у дослідженні; 

- наявність у пацієнтів, крім КРР, іншого онкологічного 

захворювання. 

Отже, в І етап дослідження було включено 157 хворих на КРР та 15 осіб 

без злоякісного новоутворення, в ІІ етап – 39 пацієнтів з КРР та 10 осіб без 

злоякісного новоутворення (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Розподіл за групами дослідження 

І етап дослідження 

Група  Група дослідження Кількість 

хворих, n 

І Хворі з КРР, вивчення вмісту металів у крові 

(основна група) 

157 

ІІ  Люди, без ЗН будь-якої локалізації, визначення 

вмісту металів у крові (група контролю) 

15 

Всього  172 

ІІ етап дослідження 
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Продовження таблиці 2.1 

ІІІ Хворі з КРР, вивчення вмісту металів у 

первинній пухлині (основна група) 

39 

ІV 

 

Люди, без ЗН будь-якої локалізації,  вивчення 

вмісту металів у товстій кишці (група контролю) 

10 

 

Усього  49 

 

В основу ретроспективної частини дослідження для вивчення 

прогностичних факторів КРР, покладені результати спостереження за 1752 

хворими, що проходили лікування на базі Івано-Франківського обласного 

клінічного онкологічного диспансеру (нині комунальне некомерційне 

підприємство «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-

Франківської обласної ради») за 2012 – 2018 рр.  

Для дослідження були взяті хворі з ІІ, ІІІ та ІV стадіями КРР. 

На початковому етапі вивченню та оцінці підлягали безпосередні та 

віддалені результати оперативного і комплексного лікування КРР. 

У подальшому вивчено вплив прогностичних факторів, а саме: 

локалізація пухлини (відділ враження товстої кишки), вік пацієнта на момент 

встановлення діагнозу, стать, ступінь диференціації пухлини G на загальну 

виживаність хворих на КРР. Оцінку прогностичних факторів ми проводили за 

допомогою кореляційного аналізу. 

Отже, в ретроспективну частину дослідження було включено 973 хворих 

з РОК та 779 з РПК (табл. 2.2-2.5). 

Таблиця 2.2 

Розподіл хворих на КРР за локалізацією первинної пухлини, 

стадією, віком та статтю 

Локалізація 

первинної 

пухлини 

Стадія Кількість 

хворих, n 

Сер. вік Стать Кількість 

хворих, n 

РОК ІІ 557 66,1 Чол. 

 

495 

ІІІ 241 64,4 

ІV 175 64,0 Жін. 478 

Разом 973  
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Продовження таблиці 2.2 

РПК ІІ 528 65,6 Чол. 457 

ІІІ 146 61,5   

ІV 105 61,6 Жін. 322 

Разом 779  

 

Отже, при РОК та РПК переважає ІІ стадія захворювання – 57,3 % та 67,7 

% відповідно. Середній вік хворих найбільший при ІІ стадії КРР (66,1 років 

при РОК та 65,6 – при РПК), тоді, як пацієнти  ІІІ та ІV стадій – однотипні за 

даним критерієм (64,4 та 64,0 для РОК, для РПК 61,5 та 61,6 років відповідно). 

Більше випадків захворювання спостерігається у чоловіків як для РОК, так і 

для РПК. 

Таблиця 2.3 

Розподіл хворих на КРР за ступенем диференціації первинної 

пухлини 

Ступінь диференціації 

пухлини 

Локалізація первинної пухлини 

(кількість хворих) 

РОК  РПК  

І 92 165 

ІІ 572 384 

ІІІ 76 54 

 

При КРР переважають помірнодиференційовані пухлини: 77,3 % для 

РОК та 63,4 % для РПК відповідно, найменше – низькодиференційованих: 

10,3% для РОК та 9,0 % для РПК. 

Таблиця 2.4 

Розподіл хворих на КРР в залежності від отриманого лікування пацієнтів 

 

Лікування РОК РПК 

Хірургічне 651 115 

ХТ  31 

Хірургія + ХТ 317 70 

Хірургія + ХТ + ПТ  80 

Хірургія + ПТ  264 

ПТ  164 

ХТ + ПТ  20 
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Продовження таблиці 2.4 

Симптоматичне  2  

Усього 970 744 

 

При РОК більшість хворих отримали хірургічний метод лікування – 

67,1%, проти 32,9 % для комплексного методу. При РПК переважають хворі, з 

комбінованим лікуванням (хірургія+променева терапія), а саме 35,5 %, 

найменша кількість пацієнтів, які отримали хіміопроменеву терапію – 2,7 %. 

 

Таблиця 2.5 

Розподіл хворих на КРР в залежності від отриманого 

хіміотерапевтичного лікування 

Локалізація 

пухлини 

Схема ХТ 

FOLFIRI FOLFOX Mayo XELOX Фторафур інші Разом 

РОК 64 96 77 15 64 1 317 

РПК 36 87 40 33 4 1 201 

 

Отже, більшість хворих на КРР отримали хіміотерапевтичне лікування 

згідно схеми FOLFOX: 30,4 % при РОК та 43,5 % при РПК. При РОК найменш 

використовувана схема ХТ – XELOX (4,7 %), при РПК – монотерапія 

фторафуром (2 %). 

Критерієм відбору пацієнтів для дослідження був факт наявності 

морфологічно верифікованого колоректального раку. 

Розповсюдженість пухлинного процесу і стадію КРР визначали за 

міжнародною класифікацією TNM - 7 (2009 р.) (табл. 2.6). 

 

Таблиця 2.6 

Класифікація раку ободової та прямої кишок за системою TNM – 7 (2009) 

Стадія T N M 

0 T is N0 M0  

І T1, T2 N0 M0 

Стадія II a T3 N0 M0 
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Продовження таблиці 2.6 

Стадія II b T4а N0 M0 

Стадія II с T4b N0 M0 

Стадія III a T1, T2 N1  M0 

T1 N2a 

Стадія III b 

 

T1, T2 N2b M0 

T2, T3 N2a 

T3, T4a N1 

Стадія III c T3, T4a N2b M0 

T4a N2a 

T4b N1, N2 

Стадія IV a Будь-яке T Будь-яке N M1a 

Стадія IV b Будь-яке T Будь-яке N M1b 

 

 Пацієнтам на базі комунального некомерційного підприємства 

«Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної 

ради» проведені клінічні, лабораторні та інструментальні дослідження згідно 

стандартів діагностики і лікування онкологічних хворих (наказ Міністерства 

охорони здоров’я України «Про затвердження протоколів надання медичної 

допомоги за спеціальністю «онкологія» від 17.09.2007 №554, а також у 

редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.04.11 № 247). 

 На час поступлення хворих обстеження здійснювали з метою 

верифікації клінічного діагнозу, оцінки поширеності пухлинного процесу, 

наявності супутньої патології.  

 Під час лікування проводили оцінку безпосереднього ефекту 

хіміотерапевтичного лікування або променевої терапії, визначення ступеня 

регресії пухлини, діагностику ускладнень, пов'язаних з лікуванням, а також 

оцінки гомеостазу.  

 На диспансерному спостереженні за пацієнтами обстеження направлене 

на раннє виявлення рецидивування та прогресування злоякісного процесу, 

оцінки загального стану організму. 

Пацієнти з колоректальним раком в нашому дослідженні отримали 

обстеження в обсязі: 



52 

 

 2.1. Клінічні методи обстеження хворих на КРР 

 Включають збір та аналіз скарг, анамнез хвороби і життя, об’єктивного 

статусу. 

 

 2.2. Лабораторні дослідження: розгорнутий загальний аналіз, 

біохімічні аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ та аналіз сечі. 

 

2.3. Морфологічний метод 

Досліджувалися біоптати пухлин товстої кишки та операційного 

матеріалу після виконання оперативного втручання. Дослідження 

проводилося на базі патогістологічної лабораторії комунального 

некомерційного підприємства «Прикарпатський клінічний онкологічний 

центр Івано-Франківської обласної ради». 

Морфологічні дослідження пухлин товстої кишки в пацієнтів на 

колоректальний рак проводять після прицільної біопсії новоутвору до проведення 

хворим курсу неоадювантної терапії, а також з матеріалу, отриманого під час 

проведення оперативного втручання. 

Під час фіброколоноскопії проводиться біопсію пухлини товстої кишки для 

гістологічного і цитологічного дослідження. Для забору матеріалу на гістологічне 

дослідження найбільш оптимальними є периферичні ділянки пухлини (дистальний 

чи бокові її краї на межі зі здоровою слизовою). Шматочок, отриманий з центральної 

ділянки, може дати негативну відповідь, так як вторинні запальні і некротичні зміни 

в пухлині можуть ввести в оману патоморфолога. Тубус фіброколоноскопа підводять 

до патологічного осередку, через вентиль випускають повітря і знімають з головки 

утримувача окуляр. Ватотримачем, змоченим спиртом, обробляють місце біопсії, 

після цього по стінці тубуса підводять біопсійні щипці. Бранші щипців відкривають, 

неглибоко занурюють в слизову кишки і закривають. Висічений матеріал кладуть в 

10 % розчин формаліну. Рану на стінці кишки обробляють розчином йоду, 

прикладають вату, змочену перекисом водню чи амінокапроновою кислотою. При 

потребі з гемостатичною метою можна застосувати поверхневу діатермокоагуляцію. 
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При поліпах і ущільненнях незрозумілого походження застосовується в 

основному ексцизійна біопсія, поліпи видаляються біопсатором, яким перекушують 

основу поліпа, чи поліпною петлею, приєднаною до апарата для діатермії. Інцизійна 

біопсія виконується  після обробки операційного поля під місцевою анестезією, 

частину тканини для дослідження необхідно висікти на межі зі здоровою тканиною, 

кровотечу – зупиняють діатермокоагуляцією. У разі ендофітної форми росту 

патологічного процесу та стенозуючих ураженнях товстої кишки, використовується 

біопсія у вигляді зішкрібу з патологічно зміненої ділянки товстої кишки.  

Для проведення патогістологічного дослідження шматочки пухлини фіксуються 

у 10 % у розчині нейтрального формаліну, заливають в парафін. Серійні парафінові 

зрізи, товщиною 5 мкм, виготовляють на ротаційному мікротомі «Microm HM 315» 

виробництва Німеччини, забарвлюються гематоксиліном і еозином за методом Ван 

Гізона.  

 

2.4. Променева та сонографічна діагностика 

Рентгенографія органів грудної клітки, мамографія, екскреторна 

урографія, цистографія, оглядова рентгенографія органів черевної порожнини, 

іригоскопія, проктографія, магнітно-резонансна томографія, комп’ютерна 

діагностика, УЗД-дослідження грудних залоз, органів малого тазу, органів 

черевної порожнини, щитоподібної залози, реґіонарних лімфатичних вузлів. 

Рентгенологічне дослідження ОГК та екскреторну урографію проводили 

з допомогою апарату CLINOMAT E7239X. 

Рентгенологічне дослідження ОГК виконували для виявлення ймовірних 

хронічних, специфічних захворювань та метастатичних вогнищ у легені.  

Екскреторну урографію використовували для діагностики секреторної 

функції нирок, структур сечоводу, стискання сечоводу пухлиною чи втягнення 

органу в інфільтрат. З метою виявлення вростання, інвазії пухлин малого таза 

із взяттям змиву сечового міхура та біопсійного матеріалу здійснювали 

цистоскопію на апараті OLIMPUS. 
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 Іригоскопія виконувалася для  виявлення пухлинного процесу товстої 

кишеки та диференційної діагностики пухлин малого таза. 

УЗД ОГК, ОЧП, а також заочеревинного простору, та периферичних 

лімфатичних вузлів здійснювали з допомогою  апарату Philips HD 11 XE. 

Реєстрація електрокардіографії виконувалася на електрокардіографі 

Cardiofax (Electrokardiograph, ECG 8820G, Німеччина) у 12 загальноприйнятих 

відведеннях. За даними методу оцінювали зміни міокарда за наявністю девіації 

сегмента ST від ізолінії (елевація, депресія), його розміру (≥1 мм) та форми 

інверсії зубця Т. 

Комп’ютерну томографію ОГК, ОЧП, органів малого тазу виконували 

для виявлення імовірних метастаптичних вогнищ КРР та у складних 

діагностичних випадках. 

Томографічне обстеження здійснювалося на апараті SOMATOM 

EMOTION, фірми Siemens. Перед дослідженням пацієнти приймали 

тріомбраст (контрастну речовину) в обсязі 20 мл, розчиненого у 1,5 л води, 

розділений на 3 прийоми: день перед дослідженням ввечері з 20.00 до 21.00 

пацієнти випивали 500 мл, у день дослідження з 07.00 до 8.00 – 800 мл та 

безпосередньо перед дослідженням 200 мл. За 60 с до сканування довенно 

вводили омніпак-300 у кількості 100 мл. З метою премедикації вводили 

дексаметазон 1 мл (4 мг) дом’язово. 

 

2.5. Ендоскопічні методи 

Езофагогастродуоденоскопія здійснювалася відеофіброгастроскопом 

Fujinon EG 201 FP для виявлення онкологічної або запально-виразкової 

патології стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки. При діагностиці 

патологічних дефектів слизової, пухлинних розростань та при циркулярних 

звуженнях просвіту стравоходу проводили забір біопсійного матеріалу для 

цитоморфологічного дослідження. Біопсію здійснювали біопсійними 

щипцями OLIMPUS. 
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Колоноскопію виконували відеофіброколоноскопом Fujinon ЕC201WM. 

Цей метод дає можливість обстежити товсту кишку, а також дистальний відділ 

тонкої кишки. При діагностиці поліпів, пухлинних утворень чи ерозій 

здійснювався забір біопсійного матеріалу для цитоморфологічного 

дослідження. Біопсію проводили біопсійними щипцями OLIMPUS. 

 

 2.6. Метод атомно-абсорбційного визначення мікро- та 

макроелеменів в розчинах золи біологічних матеріалів та інших речовин 

Метод вимірювання базується на розпиленні розчину мінералізату в 

повітряно-ацетиленовому полум’ї і вимірюванні резонансного поглинання 

атомів елементу, що визначається, з допомогою атомно-адсорбційного 

спектрофотометру С-115 ПК. Виконання вимірювання: 

1. Мінералізація проби 

1.1.  Пробу висушують в сушильній шафі при 150 ºС (якщо відсутні пари 

агресивної кислоти) або на електричній плитці з слабким нагрівом. 

1.2.  Висушені проби обережно обвуглюють в електричних печах 

(муфельних печах) при температурі 450 ºС. Мінералізація рахується 

закінченою, коли зола стане білою або злегка забарвленою, без 

обвуглених часток. 

1.3.  Золу розчиняють в тиглі при нагріванні в азотній кислоті та кількісно 

переносять в мірну колбу ємністю 25 смᶟ і доводять об’єм до мітки. При 

неповному розчиненні золи отриманий розчин випарюють і 

перерозчиняють в мінімальному об’ємі соляної кислоти (1:1) по об’єму 

і знову розчиняють в мірній колбі ємністю 25 смᶟ. Якщо повного 

розчинення немає, то розчин відфільтровують через промитий фільтр і 

використовують для визначень. 

2. Проведення вимірювань 

Розпилюючи в полум’ї нульовий стандарт, встановлюють показники 

приладу на нуль. Потім, у порядку зростання концентрації, заміряють 

абсорбцію стандартних зразків градуювання. Заміряють абсорбцію 



56 

 

невеликої кількості досліджуваних розчинів, промиваючи систему після 

кожного вимірювання дистильованою водою. Вимірювання абсорбції 

кожного розчину проводиться два рази. 

Комп’ютерна система приладу розраховує концентрації мікроелементів в 

розчинах по значенню абсорбції. 

База проведення: Центр біоелементології Івано-Франківського національного 

медичного університету. 

  

2.7. Методи лікування хворих на колоректальний рак 

У структурі лікування пацієнтів І групи дослідження, хірургічне 

лікування отримав 41 пацієнт (26,1 %). Хірургія + ХТ – 29 хворих, що 

становить 18,5 %. Променеву терапію (ПТ), як самостійний метод, отримали 

18 хворих, що становить 11,5 %. Ще 17 хворих – лікування: хірургія + ХТ + 

променева терапія (10,8 %). 43 хворих (27,4 %) отримали хірургічне + 

променеве лікування. ХТ, як самостійний метод лікування, отримав 1 пацієнт 

(0,6 %). ХТ + ПТ було призначене у 1,9 % пацієнтів (3 особи). У 5-ти хворих 

виявлено протипоказання до проведення лікування.  

Для пацієнтів, у яких наявна локалізована форма КРР (І–ІІІ стадії) 

лікування проводиться за наступним алгоритмом (табл. 2.7.). 

 

Таблиця 2.7 

Схема лікування пацієнтів з локалізованим КРР 

Стадія TNM РОК РПК 

0 T isN0M0  

Хірургічне лікування 

 

Хірургічне лікування 

І T1, T2N0M0 

Стадія II a T3N0M0 Неоад’ювантна ПТ+ 

Хірургічне лікування 

Стадія II b 

Стадія II с 

T4аN0M0 

T4bN0M0 

 

 

Хірургічне лікування 

± Ад’ювантна ХТ 

Неоад’ювантна ПТ 

(або ПТ±ХТ у разі 

місцево-поширених 

пухлин) + 
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Продовження таблиці 2.7 

   Хірургічне лікування 

± Ад’ювантна ХТ 

Стадія III a T1, T2N1 M0 

T1N2a M0 

 

 

 

Хірургічне лікування 

+ Ад’ювантна ХТ 

 

 

Неоад’ювантна ПТ 

(або ПТ+ХТ у разі 

місцево-поширених 

пухлин) + 

Хірургічне лікування 

+ Ад’ювантна ХТ 

Стадія III b 

 

T1, T2N2bM0 

T2, T3N2aM0 

T3, T4aN1M0 

Стадія III c T3, T4aN2bM0 

T4aN2aM0 

T4bN1, N2M0 

 

 

При наявності у пацієнтів метастатичних вогнищах (ІV стадія КРР), на 

початкових етапах обстеження вирішувалося, чи можна хірургічним шляхом 

видалити метастатичні вогнища. При умовно резектабельних метастазах у 

печінці та легенях тактика ведення пацієнтів, спрямована на резекцію 

метастатичних вогнищ. 

 

Методика хіміотерапевтичного лікування у пацієнтів з КРР: 

Усі препарати вводили внутрішньовенно краплинно (за винятком 

капецитабіну, який пацієнти приймали перорально). До частих (10 %) 

очікуваних проявів відносилася лейкопенія, анемія, пригнічення функції 

кісткового мозку, нудота, алопеція. 

ХТ хворих на КРР проводилося за наступними схемами (табл. 2.8). 

 

Таблиця 2.8 

Схеми курсів хіміотерапії у хворих на КРР 

Схема 

 ПХТ 

К-сть 

хворих 

Дози та режими введення хіміопрепаратів 
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Продовження таблиці 2.8 

FOLFOX 

 

35 оксаліплатин 100 мг/м2, фторурацил 400 мг/м2 

болюсно, фторурацил 2400 мг/м2 46-годинна інфузія, 

лейковорин 400 мг/м2. 

FOLFIRI 7 іринотекан 180 мг/м2, фторурацил 400 мг/м2 

болюсно,фторурацил 2400 мг/м2 46-годинна інфузія, 

лейковорин 400 мг/м2. 

CAPEOX 8 оксаліплатин 130 мг/м2, капецитабін 2000 мг/м2 з 1-

го по 14 день. 

Mayo 

 

1 фторурацил 425 мг/м2 з 1-го по 5-й день, лейковорин 

20 мг/м2 з 1-го по 5-й день, 

Фторафур 

 

8 фторафур 300 мг/м2 з 1-го по 28-й день 

 

 

- пацієнтам з II стадією КРР з високим ризиком, при Т4 (стадія IIB / IIC), G3-

4, лімфосудинній інвазії, PNI, КН, <12 досліджуваних лімфатичних вузлів 

призначена ад'ювантна ХТ 5-FU / LV, капецитабіном, FOLFOX або CAPEOX, 

допускається ведення пацієнтів такої клінічної групи без ХТ; 

- для III стадії КРР з низьким ступенем ризику (T1–3, N1)  призначена 

ад'ювантна ХТ CAPEOX та FOLFOX у 3-6 місячному режимі; 

- у пацієнтів III стадії КРР з високим ступенем ризику (T4, N1–2) призначена 

ад'ювантна ХТ FOLFOX у 6 місячному режимі та CAPEOX у 3-6 місячному 

режимі;  

- хворим з IV стадією КРР: неад'ювантна ХТ FOLFOX, CAPEOX або - FOLFIRI 

з подальшою синхронною або поетапною операцією на первинній пухлині 

кишечника та резекцією віддалених метастазів, потім ХТ у ад’ювантному 

режимі тривалістю 6 місяців, згідно схем FOLFOX  та CAPEOX, при наявності 

у пацієнтів супутньої патології - використовували також ХТ згідно схеми 5-

ФУ / лейковорин або капецитабін. 

 Хірургічне лікування КРР, основні принципи. 

 Для резектабельного неметастатичного КРР оптимальною хірургічною 

процедурою є колектомія з блоковим видаленням регіонарних лімфатичних 
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вузлів. Ступінь колектомії повинна базується на локалізації пухлини, 

артеріальній аркаді, що містять регіональні лімфатичні вузли. Пацієнти 

отримали наступні види оперативних втручань: геміколектомія 26 випадків, 

передня низька резекція – 27, операція Гартмана – 39, резекція ободової кишки 

– 34, накладання стоми – 13, черевно-анальна резекція – 12, проктектомія – 3, 

діагностична лапаротомія – 2 випадки. 

 Методика променевої терапії хворих на колоректальний рак 

- при первинно резектабельній пухлині РПК променеве лікування проводилося 

в неоад’ювантному режимі коротким курсом (СВД — 25 Гр, РВД — 5 Гр) 

протягом одного тижня перед операцією, оперативне втручання проводилося  

через 72 год після завершення променевої терапії; 

- при місцево-поширеному РПК самостійне променеве лікування проводилося 

в неоад’ювантному режимі тривалим курсом (СВД — 45-50,4 Гр, РВД — 1,8-

2,0 Гр), після 6–8 тижневого перериву від завершення променевої терапії при 

потребі - проводилося планове оперативне втручання; 

- при місцево-поширеному РПК променева терапія також поєднувалася з ХТ 

на основі флуороурацилу (СВД — 50,4 Гр, РВД — 1,8 Гр); 

 Серед досліджуваних пацієнтів, променеве лікування 

використовувалося у 81 хворого на КРР. 

 

2.8. Статистичний метод обробки даних 

База даних сформована за допомогою таблиць Ms Excel. Статистична 

обробка якісних (категорійних) даних проводилася методами 

непараметричних статистик та шляхом визначення показника частоти різних 

клінічних проявів на 100 обстежених у кожній групі (у %). 

Достовірність (довірчі межі) отриманих показників підтверджувалась  

шляхом розрахунку похибки ( ± m) для відносних величин.  

За допомогою  розрахунку критерію відповідності хі-квадрат (χ2) 

Пірсона проведена оцінка достовірності різниці показників частоти в різних 

групах спостереження, а також перевірка нульової гіпотези. 
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Варіаційно-статистичний аналіз дослідження для оцінки ступеня 

достовірності результатів проводився з допомогою персонального комп’ютера 

та прикладних програм Microsoft® Office Excel® 2007 та Statistica v.6 (Statsoft 

Inc., США). 

Для визначення оцінки ефективності схем комбінованого та 

комплексного лікування хворих на КРР, а також інших факторів, що 

впливають на результат, піддавались аналізу стандартні показники для 

онкологічних пацієнтів. 

При обрахунку тимчасових показників точкою відліку було закінчення 

спеціалізованого лікування. 

Для проведення аналізу показників виживаності хворих 

використовувалася методика побудови кривих виживаності Каплана–Мейєра, 

що характеризують ймовірність пережити деякий момент часу після настання 

початкової події. 

Наведений метод дозволяє враховувати специфічність даних часу життя, 

що пов'язана, перш за все, з їх неповнотою (цензуровані дані): пацієнти 

протягом спостереження можуть вибувати за тих чи інших причин (відсутня 

точна інформація в певний момент часу, тощо), тобто, реальний час життя 

таких людей більший від тривалості спостереження за ними. 

Достовірність відмінностей кривих виживаності оцінювалася згідно 

критеріїв Гехана–Вілкоксона (Gehan's Wilcoxon Test – GWT) і лог-ранговому 

(Log-Rank Test – LRT), що характеризують відмінності в найближчому і 

віддаленому періоді відповідно.  

Кореляцію показників летальності та виживаності з різними чинниками 

оцінювався згідно коефіцієнту кореляції Спірмена (r). За допомогою критерія 

Фішера, таблиць спряженості, а також критеріїв порівняння двох часток 

опрацьовувалися отримані цифрові дані.  

Порівняння двох часток: дві сукупності об’єктів, котрі можуть мати 

випадкову ознаку А. Із даних сукупностей утворюють дві вибірки об’ємами nx 

i ny. Число об’єктів з ознакою А у першій вибірці є випадковою величиною Х, 
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а у другій – випадковою величиною Y. Вважають, що випадкові величини Х і 

Y незалежні і підпорядковуються біномному закону розподілу з параметрами 

(nx, px) та (nY , pY). 

Оцінку параметрів pх, рY проводять за допомогою вказаних вибірок: 

 𝑝𝑥 =
𝑥

𝑛𝑥
  , 𝑝𝑦 =

𝑦

𝑛𝑦
                             (2.1) 

Формулюємо гіпотези: 

Н0: px = pY – сукупності однорідні; 

Н1: px ≠ pY – сукупності відрізняються за відносною частотою появи 

ознаки А (двостороння критична область); 

α – рівень значущості. 

Критерієм перевірки є величина z:  

𝑧 =
𝑝𝑥−𝑝𝑦

𝑠𝑝𝑥−𝑝𝑦
                                 (2.2) 

де,  

𝑠𝑝𝑥−𝑝𝑦 = √
𝑥 + 𝑦

𝑛𝑥 + 𝑛𝑦
(1 −

𝑥 + 𝑦

𝑛𝑥 + 𝑛𝑦
)(

1

𝑛𝑥
+

1

𝑛𝑦
) 

Критерій z підпорядковується стандартному нормальному розподілу – 

N(0;1). 

Якщо отримане значення z  z* (z* – критичне значення критерію), то 

нульова гіпотеза відхиляється. 

Критичне значення   знаходять за таблицею нормального розподілу. 

𝑧∗ = 𝑧 (𝑝 = 1 −
𝑎

2
)                           (2.3) 

Ми вивчали індикатори ступеня кореляції між досліджуваними 

показниками відносний ризик (відношення шансів) а також коефіцієнт 

кореляції. Один тип показників вказує зміну ризику при переході з однієї 

дискретної групи в іншу, інший – наявність існування впорядкованості у 

взаєминах змінних на всьому діапазоні значень. Переважно відносний ризик 

та відношення шансів застосовують для опису взаємин якісних змінних 

(виміряних за номінальною шкалою).  
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За допомогою визначення відношення шансів ми можемо оцінити 

кореляцію між певним результатом і фактором ризику, а також порівняти 

групи досліджуваних за частотою виявлення певного фактора ризику та 

визначення її кількісної оцінки. 

Коефіцієнт кореляції використовується для аналізу зв’язків, у яких бере 

участь, як мінімум, одна кількісна або напівкількісна змінна.  

Вплив досліджуваних металів у крові пацієнтів на тривалість 

безрецидивного періоду (в місяцях) визначався на основі побудови регресійної 

моделі: y=EXP(4.224-0.343*Cu+0.470*Zn-2.243*Cd-8.874*Pb-22.278*Cr). 

 

Результати розділу викладені в наступних наукових публікаціях: 

 

- Татарин ББ, Крижанівська АЄ, Ерстенюк ГМ. Діагностична 

значимість важких металів у пацієнтів з колоректальним раком. 

Матеріали науково-практичній конференції «Інноваційні технології 

скринінгу, діагностики та персоніфікованої терапії раку». Київ, 

Україна. 2019; с. 265.  
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РОЗДІЛ 3 

 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА 

КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК ЗА 2012 – 2018 РОКИ В 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. 

ВИВЧЕННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ ФАКТОРІВ 

 

Проведений ретроспективний аналіз результатів лікування 1752 

пацієнтів, що проходили лікування у комунальному некомерційному 

підприємстві «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-

Франківської обласної ради») за 2012 – 2018 роки.  

На початковому етапі вивченню та оцінці підлягала загальна 

виживаність хворих на КРР, в кореляції з отриманим лікуванням.  

У подальшому, вивчено вплив прогностичних факторів, а саме: 

локалізацію пухлини (відділ враження товстої кишки), вік пацієнта на момент 

встановлення діагнозу, стать, ступінь диференціації пухлини G на загальну 

виживаність хворих на КРР за допомогою кореляційного аналізу. 

 

3.1. Виживаність хворих на рак прямої та ободової кишки 

3.1.1. Виживаність хворих на рак прямої кишки 

Для початкового аналізу впливу методу лікування пацієнтів на 

показники загального виживання обраховано показник кумулятивної 

виживаності (рис. 3.1), враховуючи стадію захворювання, проте без 

врахування отриманого лікування для пацієнтів з раком прямої кишки. 

Виявлено достовірну різницю при порівнянні показників загальної 

виживаності в ІІ і IV стадіях (р<0,001) та при порівнянні показників загальної 

виживаності в ІІІ і IV стадіях (р<0,001). Достовірної різниці не виявлено при 

порівнянні показників виживаності у хворих ІІ та ІІІ стадій раку прямої кишки 

(табл. 3.1). 
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Рис. 3.1. Загальна кумулятивна виживаність пацієнтів з РПК в 

залежності від стадії захворювання. 

 

Таблиця 3.1 

Загальна виживаність (%) пацієнтів з РПК в залежності від стадії 

захворювання. 

 

Стадія Час спостереження (міс.) Достовірність, р 

12 24 36 48 60 

ІІ  74,9 52,6 38,1 29,9 24,7 pІІ-ІІІ>0,05 

ІІІ  78,9 50,9 33,8 26,5 11,0 рII-IV <0,001 

IV  33,0 14,4 5,6 0,9  pІІІ-IV<0,001 

 

При аналізі отриманих результатів ми бачимо найвищий відсоток 

пацієнтів, що вижили, у ІІ стадії та, відповідно, найнижчий для ІV стадії у 

кожному з досліджуваних часових інтервалів, починаючи з 24-го місяця 

спостереження. 

На наступному етапі дослідження проаналізовано, які методи лікування 

отримували пацієнти та поділено їх на відповідні групи: хірургія, 

хірургія+хіміотерапія, хіміотерапія, хірургія+хіміотерапія+променева терапія, 

променева терапія+хірургія, променева терапія. 
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Визначено для загальної кількості пацієнтів показник кумулятивної 

виживаності в залежності від методу лікування (рис. 3.2). 

   

Рис. 3.2. Загальна кумулятивна виживаність пацієнтів з РПК в залежності від 

отриманого лікування. 

 

Виявлено достовірну різницю при порівнянні показників загальної 

виживаності між І та IV, V, IV групами (р<0,001) та при порівнянні показників 

загальної виживаності в І і IІІ групах (р<0,05).  

Достовірної різниці не виявлено при порівнянні показників виживаності 

у хворих І та ІІ групах порівняння (р>0,05). Групою порівняння виступають 

хворі, які отримали хірургічний метод лікування (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Загальна виживаність (%) пацієнтів з РПК, 

в залежності від методу лікування 

Час 

спостере-

ження (міс.)  

Варіант лікування Достовірність, 

р І 

група 

(Хір.) 

ІІ 

група 

(ПТ)  

ІІІ 

група 

(ХТ) 
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(Хір. 

+ ПТ) 

V 
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(Хір. 

+ ПТ+ 

ХТ) 

VІ 
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ХТ) 

Виживаність хворих на ЗН прямої кишки 

(Каплан-Мейер)

 хірургія+ХТ

 хірургія
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Продовження таблиці 3.2 

12 49,5 56,7 71,5 83,7 87,2 89,0 рІ-VI<0,001 

24 37,9 23,9 40,9 68,2 60,4 54,0 рІ-V<0,001 

36 30,7 6,4 24,5 54,5 43,9 45,7 рІ-IV<0,001 

48 20,2 2,8 12,3 47,6 29,5 28,0 рІ-III<0,05 

60 8,1 1,4 6,9 38,3 14,6 22,5 рІ-II>0,05 

 

Для загальної кількості досліджуваних пацієнтів, без врахування стадії 

РПК, на кожному з досліджуваних часових інтервалів ми спостерігаємо 

більший відсоток пацієнтів, що вижили з комбінованим та комплексним 

методом лікування ніж у хворих, які отримали тільки хірургічне, ПТ, або ХТ 

лікування. 

Оскільки насьогодні відсутня єдина лікувально-тактична доктрина згідно 

NCCN для пацієнтів на колоректальний рак ІІ стадії, та немає даних, які б 

співвідносили особливості ризику рецидиву та необхідність ад’ювантної 

терапії – вибір необхідності хіміотерапевтичного лікування залишається за 

лікуючим лікарем.  

Пацієнти з ІІ стадією РПК становили 67,8 % від загальної кількості хворих 

(528 осіб). З них 97,2 % проліковано (513 хворих). Хірургічне лікування 

отримало 67 пацієнтів (12,7 %). Хірургія + ХТ – 32 особи, що становить 6,1%. 

ХТ як самостійний метод лікування отримали 15 пацієнтів (2,8 %). ПТ як 

самостійний метод отримали 144 хворих, що становить 27,3 %. Ще 34 хворих 

– лікування: хірургія + ХТ + ПТ (6,4 %). 213 хворих (40,3 %) отримали 

хірургічне + ПТ. ХТ + ПТ було призначене у 1,5 % хворих (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Структура отриманого лікування хворих на КРР ІІ стадії. 
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Для пацієнтів на РПК ІІ стадії – спостерігаємо більший відсоток пацієнтів, 

що вижили з комбінованим та комплексним методом лікування. Пацієнти, які 

отримали монотерапію (хірургію, променеву терапію або хіміотерапію) мають 

гірші показника кумулятивної виживаносі на кожному з досліджуваних 

часових інтервалах починаючи з 24-го місяця спостереження (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Загальна кумулятивна виживаність пацієнтів ІІ стадії РПК  в 

залежності від отриманого лікування. 

 

Виявлено достовірну різницю при порівнянні показників загальної 

виживаності між І (пацієнти, що отримали тільки хірургічний метод 

лікування) та IV, V, VІ групами (пацієнти, що отримали комбіноване та 

комплексне лікування), (р<0,05) та при порівнянні показників загальної 

виживаності в І та IІ (пацієнти, що отримали тільки променеву терапію) групах 

(р<0,001).  

Достовірної різниці не виявлено при порівнянні показників виживаності 

у хворих І та ІІІ (пацієнти, що отримали тільки хіміотерапевтичне лікування) 

групах порівняння раку прямої кишки.  

Групою порівняння виступають хворі, які отримали хірургічний метод 

лікування, оскільки даний метод є базовим для лікування КРР ІІ стадії (табл. 

3.3). 
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Таблиця 3.3 

Загальна виживаність (%) пацієнтів з ІІ стадією РПК, в залежності від 

методу лікування 

Час 

спостере

ження 
(міс.) 

Методи лікування Достовір-

ність, р І 

група 

(Хір.) 

ІІ 

група 

(ПТ) 

 

ІІІ 

група 

(ХТ) 

ІV 

група 

(Хір+ 

ПТ) 

V група 

(Хір+ 

ПТ+ 

ХТ) 

VІ 

група 

(Хір+ 

ХТ) 

12 68,8 57,6 86,0 84,9 96,8 96,3 рІ-VI<0,05 

24 55,5 22,8 43,7 70,6 74,9 74,7 рІ-V<0,05 

36 43,3 7,4 24,3 57,2 58,0 66,2 рІ-IV<0,05 

48 22,5 3,2 13,6 50,8 42,6 39,3 рІ-III>0,05 

60 8,4 1,6 7,7 45,6 21,1 30,0 рІ-II<0,001 

 

Для досліджуваних пацієнтів з ІІ стадією РПК, на кожному з 

досліджуваних часових інтервалів, починаючи з 24-го місяця спостереження, 

ми спостерігаємо більший відсоток пацієнтів, що вижили з комбінованим та 

комплексним методом лікування, ніж у хворих, які отримали тільки 

хірургічне, променеве, або хіміотерапевтичне лікування. Так, хворі, які 

вижили на 5 – му році спостереження у групі, яка отримала тільки хірургічне, 

променеве чи хіміотерапевтичне лікування становить 8,4 %, 1,6 % та 7,7 % 

відповідно. Найменший відсоток хворих, які вижили, відмічаємо у групі, яка 

отримувала як метод лікування тільки променеву терапію. Тоді, як аналогічні 

показники у хворих, що отримали лікування: хірургія + ПТ, хірургія + ПТ + 

ХТ та хірургія + ХТ становить 45,6 %, 21,1 %, та 30,0 % відповідно. 

 

Отже, згідно отриманих результатів, використання комбінованого 

лікування у хворих з ІІ стадією РПК дає вищий показник кумулятивної 

виживаності  пацієнтів починаючи з 48-го місяця спостереження у порівнянні 

з комплексним методом.  

На 5 – му році спостереження у групі, яка отримала комбіноване 

лікування загальна виживаність пацієнтів становить 45,6 %, що у 1,5 раз 

більше за виживаність хворих, що отримали комплексне лікування.   



69 

 

3.1.2. Виживаність хворих на рак ободової кишки 

Для початкового аналізу впливу методу лікування пацієнтів на 

показники загального виживання ми обрахували показники кумулятивної 

виживаності та відсоток загальної виживаності пацієнтів з РОК, враховуючи 

стадію захворювання, проте без врахування отриманого лікування (рис. 3.5)  

 

Рис. 3.5. Загальна кумулятивна виживаність пацієнтів з РОК в 

залежності від стадії захворювання. 

 

Виявлено достовірну різницю при порівнянні показників загальної 

виживаності в ІІ і IV стадіях (р<0,001) та при порівнянні показників загальної 

виживаності в ІІІ і IV стадіях (р<0,001). Достовірної різниці не виявлено при 

порівнянні показників виживаності у хворих ІІ та ІІІ стадій РОК (табл. 3.4). 

 

Таблиця 3.4 

Загальна виживаність (%) пацієнтів з РОК в залежності від стадії 

захворювання. 

Стадія  Час спостереження (міс.) Достовірність, р 

12 24 36 48 60 

ІІ  80,9 68,8 63,4 57,4 54,6 pІІ-ІІІ>0,05 

ІІІ  73,9 58,6 51,9 47,3 40,5 рII-IV <0,001 

IV  27,4 15,2 10,0 4,7  pІІІ-IV<0,001 
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При аналізі отриманих результатів ми бачимо найвищий відсоток 

пацієнтів, що вижили, у ІІ стадії та, відповідно, найнижчий для ІV стадії у 

кожному з досліджуваних часових інтервалів. 

На наступному етапі дослідження проаналізовано, які методи лікування 

отримували пацієнти та поділено їх на дві групи: ті, які отримували тільки 

хірургічне лікування, та ті, які отримали хірургічне + ХТ лікування в 

ад’ювантному режимі.  

У подальшому для загальної кількості пацієнтів визначено показник 

кумулятивної виживаності (рис. 3.6, табл. 3.5) в залежності від методу 

лікування пацієнтів. 

 

Рис. 3.6. Загальна кумулятивна виживаність пацієнтів з РОК в залежності від 

отриманого лікування. 

 

Таблиця 3.5 

Загальна виживаність (%) пацієнтів з РОК, 

в залежності від методу лікування 

Методи лікування Час спостереження (міс.) Достовірність, р 

12 24 36 48 60 

І група (Хір.) 63,9 51,5 47,1 43,2 41,3 рІ-ІI<0,05 

ІІ група (Хір. + 

ХТ) 

82,6 69,5 62,0 53,8 46,3 
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Виявлено достовірну різницю при порівнянні показників загальної 

виживаності між І та IІ групами (р<0,05). 

Відсоток пацієнтів, що вижили, з хірургічним методом лікування в 12 міс. 

становить 63,9, при комплексному лікуванні - 82,6. При подальшому 

спостереженні відзначаємо, що тенденції переваги комплексного лікування 

присутні на кожному з досліджуваних часових інтервалів. Так, при 

подальшому спостереженні на 5 – му році спостереження відсоток пацієнтів, 

що вижили з хірургічним методом лікування, та хірургія + ХТ становить 

відповідно 41,3 % та 46,3 %. 

          

         Аналіз виживання пацієнтів з РОК ІІ стадії. 

 Пацієнти з ІІ стадією РОК становили 57,2 % від загальної кількості 

хворих (557 осіб).  

 Хірургічне лікування отримало 405 пацієнтів (72,7 %). Хірургія + ХТ – 

152 особи, що становить 27,3 %.   

Для пацієнтів на рак ободової кишки ІІ стадії – спостерігаємо більший 

відсоток пацієнтів, що вижили з комбінованим методом лікування в 

порівнянні з хворими, які отримали тільки хірургічне лікування. (рис. 3.7, 

табл. 3.6). 

 

Рис. 3.7. Загальна кумулятивна виживаність пацієнтів ІІ стадії РОК, р<0,001. 

Виживаність хворих на ЗН товстої кишки ІІ стадії 

(Каплан-Мейер)

 хірургія+хіміотерапія

 хірургія
0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66

тривалість спостереження, міс.

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

п
о

ка
зн

и
к ку

м
у

л
я

ти
в

н
о

ї в
и

ж
и

в
а

н
о

с
ті



72 

 

Таблиця 3.6 

Загальна виживаність (%) пацієнтів з РОК, в залежності від методу 

лікування 

Час спостереження (міс.) Методи лікування, стадії 

Хір. Хір. + ХТ 

12 76,9 91,6 

24 63,2 83,1 

36 58,2 76,9 

48 53,3 68,1 

60 51,3 59,3 

Достовірність, р р<0,001 

 

Згідно отриманих результатів, загальна виживаність пацієнтів корелює 

зі методом лікування: використання комплексного лікування у пацієнтів з ІІ 

стадією РОК дає вищий показник кумулятивної виживаності у кожному з 

досліджуваних часових інтервалів. 

Отже, для досліджуваних пацієнтів з ІІ стадією РОК, на кожному з 

досліджуваних часових інтервалів ми спостерігаємо більший відсоток 

пацієнтів, що вижили з комбінованим методом лікування, ніж у хворих, які 

отримали тільки хірургічне лікування. Так, хворі, які вижили на 5 – му році 

спостереження у групі, яка отримала тільки хірургічне лікування становить 

51,3 %. Тоді, як аналогічні показники у хворих, що отримали комплексне 

лікування – 59,3 %. 

 

3.2. Аналіз хіміотерапевтичного лікування раку ободової та прямої 

кишки ІІ стадії 

 

3.2.1. Аналіз хіміотерапевтичного лікування раку ободової кишки ІІ 

стадії 

ХТ лікування при ІІ стадії РОК отримали 152 особи, що становить 

27,3% від загальної кількості хворих з РОК ІІ стадії (табл. 3.7). 
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Таблиця 3.7 

Структура хіміотерапевтичного лікування у хворих на РОК ІІ стадії 

Схема ХТ FOLFOX FOLFIRI XELOX Mayo Фторафур Разом 

К-ть хворих 29 21 9 44 49 152 

 

У структурі ХТ лікування пацієнтів з ІІ стадією РОК більшість пацієнтів 

отримали лікування по схемах Mejo та монотерапія фторафур - 28,9% та 32,2 

% осіб відповідно. FOLFOX склав 18,4 %, FOLFIRI – 13,8 %, ще 9 пацієнтів 

проходили терапію згідно схеми XELOX, що становить 5,9 %. 

У порівняльний аналіз пацієнти, які проходили лікування фторафуром 

включені не були, оскільки його призначали для хворих з відсутністю 

негативних факторів прогнозу.  

Проведено детальний порівняльний аналіз відсотка пацієнтів, котрі 

вижили при лікуванні схемами поліхіміотерапії (ПХТ) FOLFIRI, FOLFOX, 

XELOX та Meyo, порівнюючи дані схеми через ідентичні часові інтервали. 

Групою порівняння виступають хворі, які отримали хіміотерапевтичне 

лікування згідно схеми FOLFOX, оскільки, згідно клінічних протоколів вона є 

базовою для лікування КРР ІІ стадії (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Загальна виживаність (%) пацієнтів з ІІ стадією РОК в залежності від 

схеми ХТ 

Час 

спостереження 

(міс.) 

Схема ХТ Статистична 

достовірність, р 
І група 

FOLFOX 

ІІ група 

FOLFIRI 

ІІІ група 

XELOX 

ІV група 

Mejo 

6 98,2 95,2 94,4 97,7 pI-II>0,05 

12 90,7 80,6 88,5 92,6 

24 74,5 59,0 53,6 88,0 pІ-ІII>0,05 

36 61,2 49,7 41,1 84,3 

48 38,8 29,0 22,0 76,8 pІ-IV˂0,05 

60  7,0 5,5 65,8 

                                                                                                                         

Аналізуючи отримані дані кумулятивної виживаності, ми спостерігаємо, що 
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група зі схемою хіміотерапії Mejo, починаючи з 12 місяців спостереження 

демонструє найкращі показники по загальному виживанню пацієнтів: 92,6 % 

хворих, що вижили проти 90,7 % у групі FOLFOX.  

          Пацієнти з хіміотерапевтичним лікуванням по схемах FOLFIRI та 

XELOX характеризуються гіршими показниками: 80,6 % та 88,5 % відповідно.  

З 24-го місяця спостереження і в подальшому при порівняльному аналізі 

схема Mejo дає найбільший відсоток пацієнтів, котрі вижили, а саме 88,0 % 

проти 74,5 % у схемі FOLFOX, яка показує другий результат після Mejo на усіх 

подальших етапах спостереження.  

Найменший відсоток хворих, що вижили фіксуємо у групі пацієнтів зі 

схемою ПХТ XELOX, а саме 53,6 %. 

Дана тенденція показників по групах зберігалася до 48 місяця 

спостереження: Mejo –76,8 %, FOLFOX –38,8 %, FOLFIRI –29,0 %, XELOX –

22,0 %.  

Порівняльний аналіз 5-ти річної загальної виживаності пацієнтів показав 

деяку зміну показників ефективності схем хіміотерапевтичного лікування. З 

великим відривом кращий результат по відсотку пацієнтів, котрі вижили 

зафіксовано у групі Mejo – 65,8 %, на другому місці - пацієнти зі схемою 

FOLFIRI – 7,0 %, XELOX – 5,5 %, FOLFOX, який давав друге місце по 

ефективності на фактично усіх етапах спостереження, на 60-му дає 0 % 

виживання.  

Проте кількість хворих при 5-ти річному спостереженні від початку 

дослідження є мізерною, тому доцільніше проводити аналіз ефективності схем 

хіміотерапевтичного лікування, опираючись на попередні етапи 

спостереження. 

Отже, згідно отриманих результатів у пацієнтів з ІІ стадією РОК, при 

порівнянні виживаності в залежності від ХТ FOLFOX та XELOX, а також 

FOLFOX та FOLFIRI не отримано достовірних результатів відмінності (pI-

II>0,05 та pІ-ІII>0,05). 
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3.2.2. Аналіз хіміотерапевтичного лікування раку прямої кишки ІІ 

стадії 

ХТ лікування при ІІ стадії РПК отримали 88 особи, що становить 17,2% 

від загальної кількості хворих з РПК ІІ стадії. У структурі хіміотерапевтичного 

лікування пацієнтів з ІІ стадією РПК більшість пацієнтів отримали лікування 

по схемі FOLFOX – 36 хворих (40,9%). Mejo отримали 24 особи, що становить 

27,3 %. FOLFIRI отримали 16 пацієнтів, що становить 18,2 %. Ще 9 пацієнтів 

отримали хіміотерапевтичне лікування по схемі XELOX (10,2 %). У трьох 

випадках пацієнти отримали монотерапію фторафуром (3,4%) (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8. Структура ХТ лікування пацієнтів з ІІ стадією РПК 

 

Для порівняльного аналізу ефективності схеми ХТ лікування РПК у 

пацієнтів з ІІ стадією було відібрано першу групу пацієнтів, котрі отримували 

FOLFOX, другу групу у дослідженні становили пацієнти зі схемою FOLFIRI, 

в третю відібрано хворих, які отримували ХТ лікування по схемі Mejo, та 

четверту - XELOX (рис. 3.9). 

Проведено порівняльний аналіз відсотка пацієнтів, котрі вижили, при 

лікуванні схемами ПХТ FOLFIRI, FOLFOX, Mejo та XELOX, порівнюючи дані 

схеми через ідентичні часові інтервали. Групою порівняння виступають хворі, 

які отримали хіміотерапевтичне лікування згідно схеми FOLFOX, оскільки, 

згідно клінічних протоколів вона є базовою для лікування КРР ІІ стадії (табл. 

3.9). 
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Рис. 3.9. Кумулятивна виживаність пацієнтів з РПК, в залежності від 

схеми хіміотерапевтичного лікування. 

 

Таблиця 3.9  

Загальна виживаність (%) пацієнтів з ІІ стадією РПК, в залежності 

від схеми хіміотерапевтичного лікування 

Схема 

ХТ 

Час спостереження (міс.) Статистична 

достовірність, 

р 
6 12 24 36 48 60 

І група 

FOLFOX 

98,4 96,3 68,5 52,7 43,1 23,5 pI-II>0,05 

ІІ група 

FOLFIRI 

96,9 90,6 68,4 54,3 21,7 5,4 pІ-ІII>0,05 

ІІІ група 

XELOX 

89,3 65,1     pI-IV>0,05 

ІV група 

Mejo 

97,9 95,9 74,4 53,5 37,6 30,7  

р>0,05 для усіх груп порівняння 

 

На 12-му місяці спостереження у групах з лікуванням по схемах 

FOLFOX та Mejo спостерігаються фактично однакові показники виживаності 

хворих: 96,3 % та 95,9 % відповідно.  

Найгірші показники – у групі XELOX, а саме -65,1 %. 
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При подальшому дворічному спостереженню найвищий відсоток 

пацієнтів, що вижили, зафіксовано у групі Mejo – 74,4 %, дещо гірші – у групах 

пацієнтів, які отримували хіміотерапевтичне лікування по схемах FOLFOX та 

FOLFIRI – 68,5 % та 68,4 % осіб, що вижили, відповідно. Не залишилося на 

спостереженні хворих, які отримували лікування по схемі XELOX. 

На 36-му місяці спостереження відсоток пацієнтів, що вижили, у групах, 

які отримували лікування по схемах FOLFOX, FOLFIRI та Mejo фактично 

однаковий: 52,7 %, 54,3 % та 53,5 % відповідно. 

На 48-му місяці спостереження найвищий відсоток пацієнтів, що 

вижили, зафіксовано в групі FOLFOX (43,1 %), найгірший – у хворих з ПХТ 

згідно схеми FOLFIRI (21,7 %). 

Останній порівняльний аналіз здійснений на 60-му місяці 

спостереження: найвищий відсоток пацієнтів, що вижили, зафіксовано у групі 

Mejo (30,7 %), дещо гірший показник - у групі FOLFOX (23,5 %), найгірший – 

у хворих з ПХТ згідно схеми FOLFIRI (5,4 %). 

 

Отже, у пацієнтів з ІІ стадією РПК не отримано статистичної 

достовірності при порівнянні виживаності у хворих в залежності від отриманої 

схеми ХТ (р>0,05 для усіх груп порівняння). 

 

3.3. Фактори прогнозу хворих на рак прямої та ободової кишки 

3.3.1. Фактори прогнозу хворих на рак прямої кишки 

Визначення ступеня диференціації пухлини G та її вплив на загальну 

виживаність пацієнтів при РПК. 

Визначено показник кумулятивної виживаності пацієнтів (рис. 3.10), в 

залежності від G для загальної кількості пацієнтів, та проведено аналіз 

показників загального виживання. 

Не виявлено достовірної різниці при порівнянні показників загальної 

виживаності в залежності від ступеня диференціації пухлини для хворих з 
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раком прямої кишки І-IV стадій: рG1-G2>0,05, рG1-G3>0,05 та рG2-G3>0,05 

(табл. 3.10). 

  

Рис. 3.10. Кумулятивна виживаність пацієнтів з РПК, в залежності від G. 

 

Таблиця 3.10 

Загальна виживаність (%) пацієнтів, в залежності від ступеня  

диференціації пухлини 

G Час спостереження (міс.) Достовірність, р 

6 12 24 36 48 60  

1 83,5 71,1 44,0 33,3 27,1 20,8 рG1-G2>0,05 

2 85,9 75,4 54,6 38,7 28,8 22,4 рG1-G3>0,05 

3 76,5 60,5 44,8 39,9 31,1 26,9 рG2-G3>0,05 

 

Визначено вплив G на загальну виживаність пацієнтів при РПК ІІ стадії, 

оскільки, G може виступати як додатковий прогностичний фактор у даних 

хворих, що допоможе у виборі ад’ювантного лікування. 

Аденокарцинома GІ відзначена у 113 пацієнтів (рис.3.11), GІІ 

визначається у 266 хворих (рис.3.12), GІІІ – відповідно у 28 пацієнтів (рис. 

3.13). Отже, в структурі пацієнтів найбільше хворих з 

помірнодиференційованими пухлинами – 65 %, найменше – з 

низькодиференційованими – 7 % (рис. 3.14). 



79 

 

 

Рис. 3.11. Високодиференційована аденокарцинома.  

Забарвлення: гематоксилін-еозин. Мікрофотографія. Зб.: 10. 

 

 

Рис. 3.12. Помірнодиференційована аденокарцинома. 

Забарвлення: гематоксилін-еозин. Мікрофотографія. Зб.: 20. 

 

 

Рис. 3.13. Низькокодиференційована аденокарцинома. 

Забарвлення: гематоксилін-еозин. Мікрофотографія. Зб.: 40. 
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Рис. 3.14. Розподіл хворих РПК ІІ стадії в залежності від G. 

 

Визначено показник кумулятивної виживаності пацієнтів, в залежності 

від G для пацієнтів з ІІ стадією РПК (рис. 3.15, табл. 3.11).  

  

Рис. 3.15. Кумулятивна виживаність пацієнтів з ІІ стадією РПК, в залежності 

від G.  

 

Таблиця 3.11  

Виживаність  пацієнтів з ІІ стадією РПК при 3-річному спостереженні в 

залежності від стадії захворювання та G. 

G Кумулятьвна 

виживаність (%) 

Статистична достовірність, р 

1 39,3 рG1-G2>0,05 

2 42,6 рG1-G3>0,05 

3 60,5 рG2-G3>0,05 

28%

65%

7%

G 1

G 2

G 3
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 Отже, ступінь диференціації пухлини не впливає на загальну 

виживаність хворих на РПК ІІ стадії. 

Визначено показник кумулятивної виживаності пацієнтів, в залежності 

від локалізації первинної пухлини для пацієнтів з ІІ стадією РПК (рис. 3.16), 

проведено аналіз показників загального виживання (табл. 3.12). 

 

Рис. 3.16. Кумулятивна виживаність пацієнтів з ІІ стадією РПК, в залежності 

від локалізації пухлини, р с19-с20<0,05, р с19-с21>0,05 та р с20-с21>0,05. 

 

Таблиця 3.12 

Загальна виживаність пацієнтів з РПК,  

в залежності від місця локалізації первинної пухлини (міс.) 

ІІ стадія РПК 

Локалізація Медіана Середнє 

C19 19,1 22,8 

C20 14,9 19,9 

C21 15,1 20,9 

Разом 15,5 20,4 

 

При ІІ стадії – при локалізації пухлини у с19, пацієнти мають 

статистично вищу виживаність у порівнянні з хворими, у яких пухлина 

локалізована у с20 (р19-20<0,05). 
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Отже, до морфологічних факторів негативного прогнозу у пацієнтів з ІІ 

стадією РПК можна віднести локалізацію пухлини в прямій кишці (медіана 

виживаності – 14,9 проти локалізації в ректосигмоїдному куті – 19,1). 

 

3.3.2. Фактори прогнозу хворих на рак ободової кишки 

Визначення ступеня диференціації пухлини G та її вплив на загальну 

виживаність пацієнтів при РОК. 

За даними гістологічного дослідження, незалежно від стадійності 

захворювання, аденокарцинома GІ відзначена у 92 пацієнтів (12,3 %), GІІ 

визначається у 572 хворих (76,8 %), GІІІ – відповідно у 76 пацієнтів (10,2 %), 

недиференційована пухлина – тільки 5 випадків (0,7%). 

Визначено показник кумулятивної виживаності пацієнтів (рис. 3.17), в 

залежності від G, та проведено аналіз показників загального виживання. 

  

Рис. 3.17. Кумулятивна виживаність пацієнтів з РОК, в залежності від G. 

 

Не виявлено достовірної різниці при порівнянні показників загальної 

виживаності у пацієнтів з високо та помірнодиференційованими пухлинами 

рG1-G2>0,05, тоді, як при пухлинах ньзькодиференційованих спостерігається 

нижча виживаність у порівнянні з високодиференційованими рG1-G3<0,05, а 

також помірнодиференційованими пухлинами рG2-G3<0,05 (табл. 3.13). 
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Таблиця 3.13 

Загальна виживаність (%) пацієнтів з РОК, в залежності від ступеня  

диференціації пухлини 

G Час спостереження (міс.) Достовірність, р 

6 12 24 36 48 60 

1 85,6 80,0 65,4 59,4 56,5 50,8 рG1-G2>0,05 

2 85,3 76,9 65,7 59,6 52,8 47,1 рG1-G3<0,05 

3 76,3 59,8 49,6 42,3 38,1 27,7 рG2-G3<0,05 

 

Аналізуючи отримані результати, можна відзначити вагомий вплив 

ступеня диференціації пухлин на загальну виживаність пацієнтів І – ІV стадій 

КРР.  

Для розуміння впливу ступеня диференціації пухлини на загальну 

виживаність пацієнтів з ІІ стадією, проведено відповідний аналіз. 

Визначено показники кумулятивної виживаності пацієнтів, в залежності 

від G для пацієнтів з ІІ стадією РОК (рис. 3.18). 

Проведено аналіз показників загального виживання пацієнтів при 5-ти 

річному спостереженні в залежності від  ступеня диференціювання пухлини 

(табл. 3.14). 

 

 Рис. 3.18. Кумулятивна виживаність пацієнтів з ІІ стадією РОК, в 

залежності від G. 
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 Згідно отриманих результатів, ми можемо судити, що ступінь 

диференціації пухлини не впливає на загальну виживаність хворих на рак 

ободової кишки ІІ стадії: рG1-G2>0,05, рG1-G3>0,05 та рG2-G3>0,05,  

 

Таблиця 314. 

Виживаність  пацієнтів при 3 річному спостереженні в залежності 

від стадії РОК та ступеня диференціювання пухлини 

G Кумулятьвна виживаність 

(%) 

Достовірність, р 

1 71,1 рG1-G2>0,05 

2 69,0 рG1-G3>0,05 

3 49,2 рG2-G3>0,05 

 

Отже, при врахуванні достовірності отриманих результатів не 

доведений вплив ступеня диференціації пухлини на показники загальної 

виживаності хворих на РПК ІІ стадії. 

 

Визначено показник кумулятивної виживаності пацієнтів, в залежності 

від локалізації пухлини для пацієнтів з ІІ стадією РОК (рис. 3.19, табл. 3.15).  

 

Рис. 3.19. Кумулятивна виживаність пацієнтів з ІІ стадією РОК, р с18.7-

с18.5<0,05. 
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Таблиця 3.15 

Загальна виживаність  пацієнтів з РОК,  

в залежності від місця локалізації первинної пухлини (міс.) 

Локалізація  C18.7 C18.0 C18.2 C18.6 C18.4 C18.8 C18.3 C18.5 

Медіана 22,0 21,3 21,9 20,2 29,0 19,3 18,9 10,3 

Середнє 25,1 25,3 28,0 20,5 28,1 26,8 21,6 15,1 

 

Отже, до морфологічних факторів негативного прогнозу у пацієнтів з ІІ 

стадією РОК можна віднести локалізацію пухлини в селезінковому куті – 

медіана виживаності – 10,3 проти локалізації в сигмовидный кишки – 22,0.         

(р с18.7-с18.5<0,05). 

 

Результати розділу викладені в наступних наукових публікаціях: 

- Татарин ББ, Крижанівська АЄ, Романчук ВР, Семенів ПМ. Виживаність 

хворих на рак ободової кишки. Клінічна онкологія. 2018; 8(1):53-56 

[100]. 

- Татарин ББ, Крижанівська АЄ, Романчук ВР, Голотюк ВВ. Фактори 

прогнозу колоректального раку. Клінічна онкологія. 2018; (8, 2 (30)): 

128-32 [99]. 

- Tataryn BB, Kryzhanivska AE, Holotiuk VV, Partykevych YD. 

Chemotherapy in colon cancer. Wiadomosci Lekarskie. 2018; LXXI (9): 

1674-80 [201]. 

- Татарин ББ, Крижанівська АЄ, Голотюк ІС, Семенів ІП. Фактори 

прогнозу у хворих на рак прямої кишки. Онкологія. 2019; (21, 3(81)): 

245-50 [97]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ДІАГНОСТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У 

КРОВІ ПАЦІЄНТІВ З КОЛОРЕКТАЛЬНИМ РАКОМ 

 

В основу дослідження покладені результати спостереження за 157 

хворими на КРР (І група дослідження), забір венозної крові здійснювався під 

час стаціонарного лікування пацієнтів у хірургічному відділенні комунального 

некомерційного підприємства «Прикарпатський клінічний онкологічний 

центр Івано-Франківської обласної ради» за 2018 – 2020 роки. 

Контрольна група становила 15 осіб, у яких не виявлено злоякісного 

новоутворення будь-якої локалізації (ІІ група дослідження). 

 

4.1. Визначення вмісту важких металів, а саме: Cr, Cd, Cu, Pb, Zn у 

крові осіб основної та контрольної групи 

Згідно даних літератури для методу атомно-абсорбційного визначення 

мікро- та макроелементів в розчинах золи біологічних матеріалів показник 

«умовної норми» для Cr становить (0,022 ±0,004) мкг/г, Cu – (0,95 ±0,08) мкг/г, 

Zn – (6,67 ±0,48) мкг/г, Pb – (0,095 ±0,012) мкг/г та (0,007 ±0,003) мкг/г для Cd.  

Розраховано вміст важких металів для осіб групи контролю (ІІ група 

дослідження, 15 осіб), та здійснено порівняння отриманих результатів з 

показниками «умовної норми» (табл.4.1). 

Таблиця 4.1 

Визначення вмісту ВМ у ІІ групі дослідження (контрольна група) 

Метал 

(мкг/г) 

«Умовна норма» ІІ група 

дослідження 

Статистична 

достовірність  

Cr 

 

0,022 

±0,004 

0,025 

±0,004 

P>0.05 

 

Cd 

 

0,01 

±0,003 

0,013 

±0,006 

P>0.05 

 

Cu 

 

0,95 

±0,08 

0,96 

±0,05 

P>0.05 
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Продовження таблиці 4.1 

Pb 

 

0,095 

±0,012 

0,09 

±0,005 

P<0.05 

Zn 

 

6,67 

±0,48 

6,09 

±1,05 

P>0.05 

 

 

Вміст хрому, кадмію, міді та цинку для осіб групи контролю фактично 

відповідає показникам умовної норми згідно літературних джерел, проте, 

вміст свинцю є дещо більшим.  

У подальшому проводилося визначення концентрацій вмісту ВМ у крові 

пацієнтів з колоректальним раком (І основна група дослідження, 157 хворих) 

та порівняльний аналіз одержаних даних з ІІ групою дослідження 

(контрольною). 

Визначення вмісту Хрому: для І (основної) групи дослідження середнє 

значення вмісту хрому у крові в 2,23  перевищує аналогічне у ІІ контрольній 

групі: 0,058 мкг/г при стандартному відхиленні 0,015 для основної групи, для 

групи контролю – 0,025 мкг/г та 0,004 відповідно (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1. Діаграма розмаху вмісту Cr у крові осіб І та ІІ груп, р<0,001. 

 

Визначення вмісту Кадмію: для І (основної) групи дослідження 

середнє значення вмісту кадмію у крові в 3,4  перевищує аналогічне у ІІ 
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контрольній групі: 0,044 мкг/г при стандартному відхиленні 0,018 для 

основної групи, для групи контролю – 0,013 мкг/г та 0,006 відповідно (рис. 

4.2). 

 

Рис. 4.2. Діаграма розмаху вмісту Cd у крові осіб І та ІІ груп, р<0,001. 

 

Визначення вмісту Міді: для І (основної) групи дослідження середнє 

значення вмісту міді у крові в 1,4  перевищує аналогічне у ІІ контрольній групі: 

1,37 мкг/г при стандартному відхиленні 0,447 для основної групи,  для групи 

контролю – 0,965 мкг/г 0,057 відповідно (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Діаграма розмаху вмісту Cu у крові осіб І та ІІ груп, р<0,001. 
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        Визначення вмісту Цинку: для І (основної) групи дослідження середнє 

значення вмісту цинку у крові в 1,4  нижче, ніж аналогічне у ІІ контрольній 

групі: 4,35 мкг/г при стандартному відхиленні 0,851 для основної групи, для 

групи контролю – 6,087 мкг/г та 1,02 відповідно (рис. 4.4). 

 

Рис. 4.4. Діаграма розмаху вмісту Zn у крові осіб І та ІІ груп, р<0,001. 

           Визначення вмісту Свинцю: для І (основної) групи дослідження 

середнє значення вмісту свинцю у крові в 3 рази нижче, ніж аналогічне у ІІ 

контрольній групі: 0,031 мкг/г при стандартному відхиленні 0,016 для 

основної групи, для групи контролю - 0,091 мкг/г та 0,005 відповідно (рис. 4.5). 

 

Рис. 4.5. Діаграма розмаху вмісту Pb у крові осіб І та ІІ груп, р<0,001. 
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Отже, вміст важких металів, а саме Cr (у 2,23 ), Cd (в 3,4 ) та Cu (в 1,4 ) 

у крові хворих з КРР  статистично достовірно вищі, ніж у здорових, тоді як 

вміст Pb та Zn у крові є нижчими у 3 та 1,4  відповідно.  

 

 4.2. Вивчення тривалості безрецидивної виживаності пацієнтів з 

КРР в кореляції з вмістом ВМ у крові пацієнтів 

Із загальної кількості досліджуваних пацієнтів, ІІ стадія КРР визначена 

у 94 хворих (59,9 %), ІІІ стадія – 36 пацієнтів (22,9 %). Пацієнти з І та ІV 

стадіями КРР становили відповідно 8,2 % (13 хворих) та 8,9 % (14 хворих). 

Для початкового аналізу обраховано показник кумулятивної 

виживаності пацієнтів з КРР враховуючи стадію захворювання, проте без 

врахування вмісту ВМ (рис. 4.6). 

 

Рис. 4.6. Кумулятивна виживаність пацієнтів з КРР в залежності від стадії 

злоякісного захворювання. Згідно обрахунків: рІІ-ІІІ>0,05; рІІ-ІV<0,05 та ; 

рІІІ-ІV<0,05. 

 

На наступному етапі дослідження вивчено вплив досліджуваних металів 

у крові пацієнтів на тривалість безрецидивного періоду (табл. 4.2) на основі 

побудови регресійної моделі:  

y=EXP(4.224-0.343*Cu+0.470*Zn-2.243*Cd-8.874*Pb-22.278*Cr). 
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Таблиця 4.2 

Корелятивна залежність вмісту металів у крові пацієнтів VІІ основної 

групи із тривалістю безрецидивного періоду 

Метал в крові 

пацієнтів 

(мкг/г) 

Коефіцієнт регресії Стандартна 

похибка 

t-значення 

Cu -0,343 0,314 -1,091 

Zn 0,469 0,182 2,587 

Cd -2,243 7,552 -0,297 

Pb -8,874 8,112 -1,094 

Cr -22,278 8,259 -2,697 

 

Примітка. Згідно обрахунків, р<0,05, що свідчить про достовірність 

отриманих даних. 

 

Для розуміння впливу мінімальних та максимальних значень вмісту 

металів у крові хворих на КРР проведено індивідуальний прогноз 

безрецидивної виживаності пацієнтів І-ІV стадій КРР при мінімальних (рис. 

4.7) та максимальних (рис. 4.8) значеннях змінних усіх досліджуваних металів 

у крові (регресія Кокса). 

 

Рис. 4.7. Безрецидивна виживаність пацієнтів на КРР І-ІV стадій при мін. 

значеннях Cr, Cd, Cu, Pb, Zn в крові. 
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Рис. 4.8. Безрецидивна виживаність пацієнтів на КРР І-ІV стадій при макс. 

значеннях Cr, Cd, Cu, Pb, Zn в крові. 

Показник 5-річної безрецедивної виживаності пацієнтів з КРР І-ІV 

стадій при мінімальних значеннях Cr, Cd, Cu, Pb, Zn у крові становить близько 

50 %, при максимальних – менше 10 %. 

Проведено побудову індивідуального прогнозу безрецидивної 

виживаності для хворих на КРР ІІ стадії в залежності від мінімальних (рис. 4.9) 

та максимальних (рис. 4.10) значеннях змінних усіх ВМ у крові. 

 

Рис. 4.9. Безрецидивна виживаність пацієнтів на КРР ІІ стадій при мін. 

значеннях Cr, Cd, Cu, Pb, Zn в крові. 
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Рис. 4.10. Безрецидивна виживаність пацієнтів на КРР ІІ стадій при макс. 

значеннях Cr, Cd, Cu, Pb, Zn в крові. 

 

Оскільки, на безрецидивну виживаність хворих статистично 

достовірний вплив має вміст Cr (коефіцієнт регресії становить - 22,3) та Zn 

(коефіцієнт регресії становить 0,5) – побудовано індивідуальний прогноз 

безрецидивної виживаності (регресії Кокса) для хворих на КРР ІІ стадії, в 

залежності, від певних значень змінних Cr у крові та Zn в крові.  

 

Рис. 4.11. Безрецидивна виживаність пацієнтів на КРР ІІ стадій при мін. 

значенні Cr в крові. 
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При мінімальних значеннях Cr у крові безрецидивна виживаність – 

менше 20 % (рис. 4.11), при максимальних – 0 % (рис. 4.12). 

 

Рис. 4.12. Безрецидивна виживаність пацієнтів на КРР ІІ стадій при макс. 

значенні Cr в крові. 

При побудові регресії Кокса для хворих на КРР ІІ стадії в залежності від 

змінних Zn –  кращий прогноз у хворих спостерігається при максимальних 

показниках вмісту цинку в крові хворих: при мін. значеннях безрецидивна 

виживаність – 90 % (рис. 4.13), при макс. – 100 % (рис. 4.14). 

 

Рис. 4.13. Безрецидивна виживаність пацієнтів на КРР ІІ стадій при мін. 

значенні Zn в крові. 
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Рис. 4.14. Безрецидивна виживаність пацієнтів на КРР ІІ стадій при макс. 

значенні Zn в крові. 

 

Отже, найбільший вплив на безрецидивну виживаність хворих з КРР 

мають хром та цинк, при збільшенні в крові пацієнтів вмісту хрому та 

зменшенні цинку статистично достовірна менша безрецидивна виживаність. 

 

4.3. Вміст досліджуваних металів у крові пацієнтів з 

колоректальним раком в залежності від місця проживання хворих 

На початковому етапі проведено розподіл досліджуваних пацієнтів по 

територіальному принципу (табл. 4.3).  

Таблиця 4.3 

Кількість хворих на КРР в залежності від місця проживання 

Місце проживання Кількість досліджуваних хворих 

Івано-Франківськ 25 

Коломийський 20 

Городенківський 12 

Інші області 12 

Галицький 10 

Долинський 10 

Калуський 10 

Косівський 9 

Надвірнянський 9 
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Продовження таблиці 4.3 

Тисменицький 9 

Богородчанський 8 

Рожнятівський 8 

Тлумацький 7 

Рогатинський 6 

Снятинський 2 

Разом 157 

 

Згідно наведених даних: найбільше хворих з міста Івано-Франківська та 

Коломийського району – 25 та 20 осіб відповідно; по 12 – з Городенківського 

району та інших областей; з Галицького, Долинського та Калуського районів 

по 10 людей відповідно. Дещо менше досліджуваних пацієнтів проживають у 

Косівському, Надвірнянському та Тисменицькому районах – по 9 осіб; у 

Богородчанському та Рожнятівському районах – по 8 осіб; 7 та 6 хворих – з 

Тлумацького та Рогатинського району відповідно. Найменше хворих – 2 з 

Снятинського району.  

 Проведено вивчення середнього вмісту кожного з досліджуваних 

металів у крові хворих на КРР для кожної з вищевказаних територіальних 

одиниць.  

Визначено вміст хрому у крові пацієнтів з КРР в залежності від 

територіального принципу розподілу хворих та розраховано стандартні 

похибки (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Вивчення вмісту Cr в залежності від місця проживання 

пацієнтів І групи дослідження (мкг/г) 

Місце проживання 

пацієнтів 

Стадія КРР 

І-ІV  І ІІ  ІІІ  ІV  

Івано-Франківськ 0,061 0,077 0,051 0,066 0,079 

Калуський 0,054 0,083 0,042  0,081 

Богородчанський 0,063  0,059 0,066 0,069 

Рожнятівський 0,055 0,077 0,043 0,064 0,079 

Коломийський 0,056 0,063 0,051 0,060 0,072 

Косівський 0,068 0,082 0,049 0,077  

Галицький 0,054 0,061 0,050 0,071  
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Продовження таблиці 4.4 

Долинський 0,058  0,058 0,062  

Надвірнянський 0,055  0,047 0,064  

Інші 0,053 0,058 0,049 0,049 0,068 

Снятинський 0,054  0,054   

Тлумацький 0,078  0,071 0,076 0,110 

Городенківський 0,053 0,060 0,048 0,059 0,064 

Тисменицький 0,051  0,048 0,052 0,060 

Рогатинський 0,063 0,064 0,059 0,070  

Примітка. Згідно статистичного аналізу, р˂0,05, отже, є відмінність у 

середньому вмісі хрому та місцем проживання пацієнтів. 

 

При вивченні вмісту хрому у крові пацієнтів з КРР найвищі показники 

зафіксовано у Тлумацькому (0,078 ± 0,007) мкг/г, Косівському (0,068 ± 0,008) 

мкг/г, Богородчанському (0,063 ± 0,003) мкг/г та Рогатинському (0,063 ± 0,003) 

мкг/г районах. 

Визначено вміст свинцю у крові пацієнтів з КРР в залежності від 

територіального принципу розподілу хворих та розраховано стандартні 

похибки (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 

Вивчення вмісту Pb в залежності від місця проживання 

пацієнтів І групи дослідження 

Місце проживання 

пацієнтів 

Стадія КРР 

І-ІV  І  ІІ  ІІІ  ІV  

Івано-Франківськ 0,030 0,047 0,031 0,024 0,035 

Калуський 0,037 0,074 0,031  0,000 

Богородчанський 0,036  0,038 0,034 0,039 

Рожнятівський 0,030 0,038 0,026 0,027 0,047 

Коломийський 0,028 0,037 0,029 0,018 0,042 

Косівський 0,031 0,033 0,027 0,033  

Галицький 0,030 0,035 0,031 0,015  

Долинський 0,031  0,033 0,009  

Надвірнянський 0,029  0,037 0,020  

Інші 0,027 0,022 0,030 0,000 0,032 

Снятинський 0,033  0,033   

Тлумацький 0,029  0,033 0,011 0,047 

Городенківський 0,030 0,041 0,029 0,020 0,036 
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Продовження таблиці 4.5 

Тисменицький 0,042  0,035 0,027 0,069 

Рогатинський 0,024 0,004 0,021 0,040  

 

Згідно статистичного аналізу, р>0,05 – достовірної відмінності вмісту 

свинцю в залежності від місця проживання пацієнтів не виявлено.  

Найвищі показники вмісту свинцю у крові пацієнтів з КРР зафіксовано 

у Тисменицькому (0,042±0,008) мкг/г, Калуському (0,037±0,008) мкг/г та 

Богородчанському (0,036±0,004) мкг/г районах. 

Визначено вміст кадмію у крові пацієнтів з КРР в залежності від 

територіального принципу розподілу хворих та розраховано стандартні 

похибки (табл. 4.6). 

 

Таблиця 4.6 

Вивчення вмісту Cd в залежності від місця проживання 

пацієнтів І групи дослідження 

Місце проживання 

пацієнтів 

Стадія КРР 

І-ІV  І  ІІ  ІІІ  ІV  

Івано-Франківськ 0,040 0,03 0,04 0,03 0,05 

Калуський 0,047 0,03 0,05  0,09 

Богородчанський 0,037  0,05 0,02 0,05 

Рожнятівський 0,037 0,03 0,04 0,02 0,06 

Коломийський 0,043 0,03 0,05 0,03 0,06 

Косівський 0,034 0,03 0,06 0,02  

Галицький 0,050 0,05 0,05 0,02  

Долинський 0,051  0,05 0,03  

Надвірнянський 0,052  0,07 0,03  

Інші 0,053 0,05 0,06 0,05 0,05 

Снятинський 0,044  0,04   

Тлумацький 0,043  0,05 0,03 0,04 

Городенківський 0,039 0,04 0,04 0,03 0,04 

Тисменицький 0,047  0,04 0,08 0,04 

Рогатинський 0,045 0,03 0,06 0,03  
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Примітка. Згідно статистичного аналізу, р>0,05 – достовірної 

відмінності вмісту кадмію в залежності від місця проживання пацієнтів не 

виявлено.  

 

Найвищі показники вмісту кадмію у крові пацієнтів з КРР зафіксовано у 

Долинському (0,05±0,006) мкг/г, Надвірнянському (0,05±0,01) мкг/г, 

Галицькому (0,05±0,008) мкг/г та Калуському (0,05±0,006) мкг/г районах. 

Визначено вміст міді у крові пацієнтів з КРР в залежності від 

територіального принципу розподілу хворих та розраховано стандартні 

похибки (табл. 4.7). 

 

Таблиця 4.7 

Вивчення вмісту Cu в залежності від місця проживання 

пацієнтів І групи дослідження 

Місце проживання 

пацієнтів Стадія КРР 

І-ІV І  ІІ  ІІІ  ІV  

Івано-Франківськ 1,360 1,96 1,38 1,36 0,89 

Калуський 1,430 1,65 1,46  0,77 

Богородчанський 1,684  2,10 1,21 1,44 

Рожнятівський 1,176 1,54 1,14 1,25 0,91 

Коломийський 1,273 1,37 1,26 1,40 0,96 

Косівський 1,273 1,48 1,28 1,23  

Галицький 1,373 1,22 1,43 1,25  

Долинський 1,328  1,33 1,32  

Надвірнянський 1,637  1,91 1,30  

Інші 1,462 1,44 1,38 2,82 1,14 

Снятинський 1,363  1,36   

Тлумацький 1,625  1,69 1,31 1,99 

Городенківський 1,285 1,58 1,30 1,11 0,96 

Тисменицький 1,186  1,36 0,76 0,86 

Рогатинський 1,251 0,75 1,33 1,39  

 

Примітка. Згідно статистичного аналізу, р>0,05 – достовірної 

відмінності вмісту свинцю в залежності від місця проживання пацієнтів не 

виявлено. 
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Найвищі показники вмісту міді у крові пацієнтів з КРР зафіксовано у 

Надвірнянському (1,64±0,33) мкг/г, Тлумацькому (1,63±0,18) мкг/г та 

Калуському (1,43±0,09) мкг/г районах. 

Визначено вміст цинку у крові пацієнтів з КРР в залежності від 

територіального принципу розподілу хворих та розраховано стандартні 

похибки (табл. 4.8). 

Таблиця 4.8 

Вивчення вмісту Zn в залежності від місця проживання 

пацієнтів І групи дослідження 

 

        Примітка. Згідно статистичного аналізу, р>0,05 – достовірної відмінності 

вмісту цинку в залежності від місця проживання пацієнтів не виявлено. 

 

Найвищі показники вмісту цинку у крові пацієнтів з КРР зафіксовано у 

Снятинському (4,96 ± 0,02) мкг/г та Тлумацькому (4,95 ± 0,49) мкг/г районах.  

Для узагальнення отриманого масиву даних, визначено райони з 

зафіксованим найвищим рівнем досліджуваних металів у крові пацієнтів І 

групи дослідження (табл. 4.9, рис. 4.15). 

Місце проживання 

пацієнтів 

Стадія КРР 

І-ІV  І  ІІ  ІІІ  І-ІV  

Івано-Франківськ 4,254 5,90 4,31 4,03 3,55 

Калуський 4,519 5,47 4,48  2,91 

Богородчанський 4,224  4,62 3,81 3,88 

Рожнятівський 4,444 4,65 4,53 4,12 4,11 

Коломийський 4,229 4,50 4,38 4,08 3,55 

Косівський 4,217 4,34 4,49 4,03  

Галицький 4,074 3,44 4,28 3,86  

Долинський 4,508  4,57 3,97  

Надвірнянський 4,522  4,94 4,01  

Інші 4,410 4,61 4,33 6,11 3,79 

Снятинський 4,957  4,96   

Тлумацький 4,953  5,36 3,92 5,40 

Городенківський 4,334 4,17 4,53 4,11 3,77 

Тисменицький 4,409  5,18 2,31 3,13 

Рогатинський 3,964 3,60 4,07 3,98  
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Таблиця 4.9 

Райони з найвищим вмістом досліджуваних 

металів у крові пацієнтів І групи (мкг/г) 

 

Район Метал 

Cr 

 

Pb 

 

Cd 

 

Cu 

 

Zn 

 

Калуський  0,037 0,047 1,43  

Тлумацький 0,078   1,625 4,953 

Надвірнянський   0,052 1,637  

Богородчанський 0,063 0,036    

Рогатинський 0,063     

Косівський 0,068     

Тисменицький  0,042    

Галицький   0,05   

Снятинський     4,957 

 

        
 

Рис. 4.15. Райони з найвищим вмістом ВМ в крові хворих на КРР. 

 

  Отже, виявлено залежність між вмістом Cr в крові хворих на КРР та 

місцем проживання в Івано-Франківській області, згідно оцінки отриманого 

масиву даних, найбільш сильна кореляція безрецидивної виживаності 

пацієнтів спостерігається саме з даним металом, тому, у хворих з Тлумацького, 

Рогатинського та Косівського районів потрібно більш диференційовано 
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підходити до вибору ад’ювантного лікування з врахуванням високого вмісту 

ВМ в крові. 

 

4.4. Вплив променевого та хіміотерапевтичного лікування на вміст 

металів у крові пацієнтів з колоректальним раком 

У структурі лікування хірургічне лікування отримав 41 пацієнт (26,1 %). 

Хірургія + ХТ – 29 хворих, що становить 18,5 %. ПТ як самостійний метод, 

отримали 18 хворих, що становить 11,5 %. Ще 17 хворих – лікування: хірургія 

+ ХТ + ПТ (10,8 %). 43 хворих (27,4 %) отримали хірургічне + ПТ. ХТ, як 

самостійний метод лікування, отримав 1 пацієнт (0,6 %). ХТ + ПТ було 

призначене у 1,9 % пацієнтів (3 особи). У 5-ти хворих виявлено 

протипоказання до проведення лікування.  

Для статистичного обрахунку, через недостатню кількість, не були 

включені хворі, які отримали ХТ як самостійний метод лікування, а також ХТ 

+ ПТ. 

Визначено вміст досліджуваних металів у крові пацієнтів І групи 

дослідження, після проведення методів спеціального лікування (табл. 4.10). 

Таблиця 4.10 

Вміст металів у крові пацієнтів І групи дослідження 

 в залежності від отриманого лікування 

Метал 

(мкг/г) 

Метод лікування 

Хірургія променева 

терапія 

хірургія + 

променева 

терапія 

хірургія + 

хіміотерапія 

хірургія + 

променева 

терапія + 

хіміотерапія 

Cu 

 

1,455 

±0,617 

1,294 

±0,12 

1,344 

±0,196 

1,341 

±0,38 

1,474 

±0,711 

Zn 4,499 

±0,993 

4,364 

±0,523 

4,345 

±0,51 

4,35 

±1,273 

4,323 

±0,469 

Cd 

 

0,041 

±0,02 

0,054 

±0,027 

0,043 

±0,012 

0,046 

±0,02 

0,04 

±0,015 

Pb 0,031 

±0,018 

0,028 

±0,013 

0,031 

±0,012 

0,035 

±0,019 

0,0282 

±0,012 

Cr 0,063 

±0,018 

0,05 

±0,01 

0,054 

±0,01 

0,058 

±0,02 

0,061 

±0,009 
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Отже, при аналізі отриманих результатів, статистично достовірно 

відмічається в 1,3 менший вмісту Cr у пацієнтів після ПТ (0,05 мкг/г, р˂0,05), 

а також у 1,2 менший у пацієнтів після Хір.+ПТ (0,054 мкг/г, р˂0,05) в 

порівнянні з хворими, які отримали хір. лікування (0,063 мкг/г) (рис. 4.16). 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.16. Вміст Cr в крові пацієнтів І групи дослідження в залежності від 

отриманого лікування. 

Рівень Cd більший в 1,3  визначається у хворих після проведення ПТ в 

порівнянні з хір. (0,054 мкг/г та 0,041 мкг/г відповідно) р˂0,05 (рис. 4.17). 

 

Рис. 4.17. Вміст Cd у крові пацієнтів І групи дослідження в залежності 

від отриманого лікування. 

Катег. діаграма розмаху: вміст Cr у крові в залежності від лікування 
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Не виявлено статистично достовірної відмінності вмісту металів після 

проведення хіміотерапевтичного лікування. 

 

4.5. Вивчення корелятивної залежності між вмістом металів у крові 

пацієнтів з колоректальним раком та статтю, локалізацією пухлини, 

стадією КРР, групою крові та резус фактором 

На початковому етапі розраховано середні значення ВМ у крові 

пацієнтів окремо для чоловіків та жінок (табл. 4.11), а також в залежності від 

місця локалізації первинної пухлини (табл. 4.12). 

Таблиця 4.11 

Вміст металів у крові пацієнтів І групи  в залежності від статі  

Метал 

(мкг/г) 

Середнє значення 

для чоловіків 

Середнє значення 

для жінок 

Статистична 

достовірність, р 

Cu  1,35±0,52 1,33±0,32 р>0,05 

Zn  4,46±0,99 4,53±0,99 р>0,05 

Cd  0,04±0,02 0,04±0,02 р>0,05 

Pb 0,03±0,02 0,04±0,02 р>0,05 

Cr 0,06±0,02 0,06±0,02 р>0,05 

 

Таблиця 4.12 

Вміст металів у крові пацієнтів І групи в залежності від  

локалізації первинної пухлини 

Метал 

(мкг/г) 

Середнє значення 

при РОК 

Середнє значення 

при РПК 

p 

Cu 1,401 1,354 р>0,05 

Zn 4,428 4,312 р>0,05 

Cd 0,044 0,044 р>0,05 

Pb 0,032 0,030 р>0,05 

Cr 0,058 0,058 р>0,05 

 

При статистичному аналізі отриманих результатів вмісту 

досліджуваних металів не отримано достовірної кореляції в залежності від 

статі та локалізації первинної пухлини. 
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Вивчено вміст досліджуваних металів у крові пацієнтів І групи 

дослідження в залежності від стадії КРР (табл. 4.13). 

Таблиця 4.13 

Середні значення досліджуваних металів в залежності від стадії КРР 

стадія Cu 

мкг/г 

Станд. 

похибка. 

Zn 

мкг/г 

Станд. 

похибка 

Cd 

мкг/г 

Станд. 

похибка 

Pb 

мкг/г 

Станд. 

похибка 

Cr 

мкг/г 

Станд. 

похибка 

I ст 1,49 0,14 4,59 0,35 0,04 0,003 0,04 0,006 0,07 0,003 

II ст 1,42 0,05 4,54 0,08 0,05 0,002 0,03 0,001 0,05 0,001 

III ст 1,33 0,05 4,02 0,11 0,03 0,002 0,02 0,002 0,07 0,002 

IV ст 1,05 0,09 3,69 0,21 0,05 0,004 0,04 0,006 0,07 0,004 

І – ІV 1,37 0,04 4,35 0,07 0,04 0,001 0,03 0,001 0,06 0,001 

 

Для більш детального статистичного аналізу отриманих результатів, 

пацієнтів було поділено на чотири окремі підгрупи, відповідно до стадії КРР, 

та проведено розрахунок статистичної достовірності вмісту свинцю (табл. 

4.14), хрому (табл. 4.15), кадмію (табл. 4.16), цинку (табл. 4.17) та міді 

(табл.4.18)  в крові пацієнтів в кореляції зi стадією КРР. 

Таблиця 4.14 

Статистична достовірність кореляції вмісту Pb та стадії КРР у  

пацієнтів І групи дослідження 

Групи порівняння (стадії) Р 

І – ІІ  р˂0,05 

ІІ – ІІІ  р˂0,05 

ІІІ – ІV  р˂0,05 

ІI – ІV р˂0,05 

I – III  р˂0,05 

І – ІV р>0,05 

 

При аналізі отриманих даних статистично достовірно наявна кореляція 

між вмістом свинцю у крові пацієнтів І групи дослідження та стадії КРР, крім 

порівняння І – ІV стадій КРР (р>0,05). 

Таблиця 4.15 

Статистична достовірність кореляції вмісту Cr та стадії КРР у 

пацієнтів І групи дослідження 

Групи порівняння (стадії) Р 

І – ІІ  р˂0,001 



106 

 

Продовження таблиці 4.15 

ІІ – ІІІ  р˂0,001 

ІІІ – ІV  р˂0,05 

ІI – ІV р˂0,001 

I – III  р>0,05 

І – ІV р>0,05 

 

При аналізі отриманих даних статистично достовірно наявна кореляція 

між вмістом хрому у крові пацієнтів І групи дослідження та стадії КРР, крім 

порівняння I – III (р>0,05) та І – ІV (р>0,05) стадій КРР. 

 

Таблиця 4.16 

Статистична достовірність кореляції вмісту  Cd  та стадії КРР у  

пацієнтів І групи дослідження 

 

Групи порівняння (стадії) Р 

І – ІІ  р˂0,05 

ІІ – ІІІ  р˂0,001 

ІІІ – ІV  р˂0,001 

І – ІV р˂0,05 

ІI – ІV р>0,05 

I – III  р>0,05 

 

При аналізі отриманих даних статистично достовірно наявна кореляція 

між вмістом кадмію у крові пацієнтів І групи дослідження та стадії КРР, крім 

порівняння I – III (р>0,05) та ІІ – ІV (р>0,05) стадій КРР. 

Таблиця 4.17 

Статистична достовірність кореляції вмісту  Zn  та стадії КРР у  

пацієнтів І групи дослідження 

   

Групи порівняння (стадії) Р 

ІІ – ІІІ  р˂0,001 

ІI – ІV р˂0,001 

I – III  р˂0,05 

І – ІV р˂0,05 

І – ІІ  р>0,05 

ІІІ – ІV  р>0,05 
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          При аналізі отриманих даних статистично достовірно наявна кореляція 

між вмістом цинку в крові пацієнтів І групи дослідження та стадії КРР, крім 

порівняння I – II (р>0,05) та ІІІ – ІV (р>0,05) стадій КРР. 

Таблиця 4.18 

Статистична достовірність кореляції вмісту Cu та стадії КРР у  

пацієнтів І групи дослідження 

 

Групи порівняння (стадії) Р 

ІІІ – ІV  р˂0,05 

ІI – ІV р˂0,05 

І – ІV р˂0,05 

І – ІІ  р>0,05 

ІІ – ІІІ  р>0,05 

I – III  р>0,05 

При аналізі отриманих даних статистично достовірно наявна кореляція 

між вмістом міді у крові пацієнтів І групи дослідження та стадії КРР, крім 

порівняння I – II (р>0,05), ІІ – ІІІ (р>0,05) та І – ІІІ (р>0,05) стадій КРР. 

 

Проведено аналіз корелятивної залежності між вмістом досліджуваних 

металів у крові хворих І досліджуваної групи та групою крові пацієнтів (табл. 

4.19). 

Таблиця 4.19 

Вміст металів в залежності від групи крові у пацієнтів І групи 

дослідження 

Метали 

(мкг/г.) 

Група крові 

І ІІ ІІІ ІV 

Cu 1,440 1,269 1,444 1,358 

Zn 4,337 4,211 4,561 4,375 

Cd 0,041 0,045 0,047 0,042 

Pb 0,029 0,028 0,036 0,035 

Cr 0,061 0,058 0,055 0,061 

 

 При аналізі отриманих результатів статистично достовірно відмічається 

кореляція вмісту міді між пацієнтами з І та ІІ групами крові (р˂0,05), а також 

між пацієнтами з ІІ та ІІІ групами крові (р˂0,05). 
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Статистично достовірно відрізняється між пацієнтами з ІІ та ІІІ групами 

крові рівень цинку (р˂0,05) та свинцю (р˂0,05).  

Для усіх інших груп порівняння похибка виявилася статистично 

недостовірною (р>0,05). 

 

Проведено аналіз корелятивної залежності між вмістом досліджуваних 

металів у крові хворих І досліджуваної групи та резус статусом пацієнтів                   

(табл. 4.20). 

Таблиця 4.20 

Вміст металів у крові  пацієнтів І групи  в залежності від резус статусу 

Rh Метали (мкг/г.) 

Cu Р Zn р Cd Р Pb р Cr Р 

Rh 

+ 

1,343 

р
˂

0
,0

5
 

4,285 

р
˂

0
,0

5
 

0,043 
р

>
0

,0
5
 

0,03 

р
>

0
,0

5
 

0,058 

р
>

0
,0

5
 

Rh 

 - 

1,538 4,747 0,048 0,035 0,058 

 

При аналізі отриманих результатів статистично достовірно 

відмічається кореляція вмісту міді та цинку в залежності від резус-статусу 

пацієнтів, в обидвох випадках більші концентрації металів реєструються у 

групі резус негативних пацієнтів.  

Рівень міді та цинку більші в 1,1  визначаються у хворих з резус 

негативним статусом: середній вміст Сu становить 1,343 мкг/г у групі резус 

позитивних пацієнтів, у групі резус негативних – 1,538 мкг/г., р=0,0568; для 

Zn 4,285 мкг/г, та 4,747 мкг/г відповідно, р=0,018.  

Для Cd, Pb та Cr отримані результати статистично незначимі. 

 

Отже, статистичної достовірності залежності між вмістом ВМ в крові 

пацієнтів та статтю і локалізацією первинної пухлини не отримано.  

Статистично достовірно наявний вищий вміст Cu (в 1,14 ), Zn (в 1,1 ) та 

Pb (в 1,29 ) у пацієнтів з ІІІ групою крові у порівнянні з ІІ, а також вищий вміст 
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Cu (в 1,13) у пацієнтів з І групою крові у порівнянні з ІІ; відмічається також 

кореляція вмісту Cu та Zn з резус-статусом: в обидвох випадках більші 

концентрації металів реєструються у групі з негативним резус-статусом 

пацієнтів (у 1,15 та 1,11 відповідно), для усіх інших груп порівняння похибка 

виявилася статистично недостовірною. 

При вивченні вмісту ВМ в залежності від стадії КРР найвища кореляція 

виявлена у Pb, найменша – у Cu. 

 

Результати розділу викладені в наступних наукових публікаціях: 

 
- Татарин ББ, Крижанівська АЄ, Ерстенюк ГМ, Татарин ЛВ. Кореляція рівня 

важких металів у крові хворих на колоректальний рак з біологічними 

факторами та методами лікування. Вісник проблем біології і медицини. 2020; 

4(158):200-4 [98]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

АКУМУЛЯЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ТОВСТІЙ  

КИШЦІ ХВОРИХ З КРР 

 

В основу дослідження покладені результати спостереження за 39-ти 

хворими на КРР (ІІІ група дослідження). 

Забір зразків пухлини та невраженої пухлинним процесом товстої кишки 

здійснювався під час оперативного лікування пацієнтів у хірургічному 

відділенні комунального некомерційного підприємства «Прикарпатський 

клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради» за 2018 – 

2020 рр.  

Для вивчення вмісту важких металів у невраженій пухлинним процесом 

товстій кишці хворих на КРР та вивчення акумуляції металів у товстій кишці 

було взято зразки у 12-ти осіб із 39 досліджуваних  пацієнтів. 

Контрольна група становила 10 осіб, без злоякісного новоутворення та 

хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, які померли від травми; 

аутопсійний матеріал взятий на базі патологоанатомічного відділення 

комунального некомерційного підприємства «Обласна клінічна лікарня Івано-

Франківської обласної ради» за 2019-2020 рр. 

 

5.1. Визначення вмісту важких металів (Cr, Cd, Cu, Pb, Zn) у товстій 

кишці осіб основної та контрольної групи 

 

Визначення вмісту Хрому. 

Для ІІІ (основної) групи дослідження середнє значення вмісту Cr у 

невраженій ЗН товстій кишці в 28,7  перевищує аналогічне у ІV групі – 

контрольній: (0,89±0,15) мкг/г, для групи контролю – (0,031± 0,004) мкг/г (рис. 

5.1). 
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Рис. 5.1. Діаграма розмаху вмісту хрому у товстій кишці осіб ІІІ та ІV груп 

дослідження, р˂0,001. 

 

Визначення вмісту Свинцю. 

Для ІІІ (основної) групи дослідження середнє значення вмісту Pb у 

невраженій ЗН товстій кишці в 2,77 перевищує аналогічне у ІV групі 

(контрольній): (0,277± 0,016) мкг/г для основної групи, для групи контролю – 

(0,1± 0,016) мкг/г (рис. 5.2). 

 

Рис. 5.2. Діаграма розмаху вмісту свинцю у товстій кишці осіб ІІІ та ІV груп 

дослідження, р˂0,001. 
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Визначення вмісту Кадмію: для ІІІ (основної) групи дослідження 

середнє значення вмісту Cd у невраженій ЗН товстій кишці в 3,2 перевищує 

аналогічне у ІV групі (контрольній): (0,199± 0,025) мкг/г для основної групи, 

для групи контролю – (0,062±0,007) мкг/г (рис. 5.3). 

 

Рис. 5.3. Діаграма розмаху вмісту Cd у товстій кишці осіб ІІІ та ІV груп 

дослідження, р˂0,001. 

 

Визначення вмісту Міді: для ІІІ (основної) групи дослідження середнє 

значення вмісту Cu у невраженій ЗН товстій кишці в 1,4 перевищує аналогічне 

у ІV групі (контрольній): (1,605± 0,414) мкг/г для основної групи, для групи 

контролю – (1,117±0,092) мкг/г (рис. 5.4). 

 

Рис. 5.4. Діаграма розмаху вмісту міді у товстій кишці осіб ІІІ та ІV груп 

дослідження, р>0,05. 
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Визначення вмісту Цинку. 

Для ІV (контрольної) групи дослідження середнє значення вмісту Zn у 

крові в 1,4  перевищує аналогічне у ІІІ групі (основній): (4,194±0,852) мкг/г 

для основної групи, для групи контролю – (5,907±0,313) мкг/г (рис. 5.5). 

 

Рис. 5.5. Діаграма розмаху вмісту цинку у товстій кишці осіб ІІІ та ІV груп 

дослідження, р>0,05. 

 

Отже, вміст важких металів, а саме Cr (в 28,7 ), Pb (в 2,77 ) та Cd (в 3,2) 

у невраженій ЗН товстій кишці в з КРР статистично достовірно вищі, ніж у 

товстій кишці здорових; тоді, як для Zn та Cu отримані дані статистично не 

достовірні.  

 

5.2. Визначення акумуляції важких металів пухлиною в кореляції з 

невраженою ЗН тканиною товстої кишки та кров’ю хворих на КРР 

 

Щоб зрозуміти особливості накопичення та розподілу важких металів в 

організмі пацієнтів, для порівняння були відібрані наступні групи хворих з 

КРР:  

- 157 хворих, в яких визначено вміст металів в крові; 

- 39 хворих, в яких визначено вміст металів у первинній пухлині;  

Діаграма розмаху вмісту Zn у товстій кишці
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- 12 хворих, в яких визначено вміст металів у невраженій пухлинним 

процесом товстій кишці. 

 

Визначення вмісту Свинцю.  

Встановлено, що у пацієнтів з КРР немає достовірної різниці вміст Pb в 

пухлині у порівнянні з невраженою пухлинним процесом товстою кишкою 

(рІІ-ІІІ>0,05). У хворих на колоректальний рак вміст свинцю в 8,6 та 9,3  вищий 

у пухлині та товстій кишці без ЗН відповідно, ніж у крові (рІ-ІІ˂0,001; рІ-

ІІІ˂0,001) (табл. 5.1, рис. 5.6). 

 

Таблиця 5.1 

Вміст Pb у пацієнтів з КРР (мкг/г) 

Середнє 

значення  

Досліджуваний матеріал Статистична 

достовірність, р 

І 

група 

(кров) 

ІІ група 

(первинна 

пухлина) 

ІІІ група 

(товста 

кишка без 

ЗН) 

рІ-ІІ˂0,001 

М 0,03 0,26 0,28 рІ-ІІІ˂0,001 

±m 0,001 0,043 0,016 рІІ-ІІІ>0,05 

 

 

 

Рис. 5.6. Діаграма розмаху вмісту свинцю у пацієнтів з КРР.  

Графік середніх значень та  дов. інтервалів (95,00%)
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 Pb:   F(2;205) = 76,1042283; p = 00,0000
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Визначення вмісту Хрому.  

Встановлено, що що у пацієнтів з КРР немає достовірної різниці вміст 

Cr в пухлині у порівнянні з невраженою пухлинним процесом товстою 

кишкою (рІІ-ІІІ>0,05). У хворих на КРР вміст Cr в 9 та 14,8 вищий у пухлині 

та товстій кишці без ЗН відповідно, ніж в крові (рІ-ІІ˂0,001; рІ-ІІІ˂0,001) (табл. 

5.2, рис. 5.7). 

Таблиця 5.2 

Вміст Cr у пацієнтів з КРР (мкг/г) 

Середнє 

значення  

Досліджуваний матеріал Статистична 

достовірність, 

р 

І група 

(кров) 

ІІ група 

(первинна 

пухлина) 

ІІІ група 

(товста 

кишка без 

ЗН) 

рІ-ІІ˂0,001 

М 0,06 0,54 0,89 рІ-ІІІ˂0,001 

±m 0,001 0,114 0,150 рІІ-ІІІ>0,05 

 

 

Рис. 5.7. Діаграма розмаху вмісту хрому у пацієнтів з КРР. 

 

Визначення вмісту Кадмію.  

Встановлено, що у пацієнтів з КРР немає достовірної різниці вміст Cd в 

пухлині у порівнянні з невраженою пухлинним процесом товстою кишкою  

Графік середніх значень та  дов. інтервалів (95,00%)

 Середнє 

  Середнє+ 0,95*Ст.пох.
кров кишка пухлина

групи порівняння

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2
се

р
е

д
н

і зн
а

че
н

н
я

 

C
r

 Cr:   F(2;205) = 62,1964487; p = 00,0000
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(рІІ-ІІІ>0,05). У хворих на колоректальний рак вміст Cd в 3,75 та 5  вищий у 

пухлині та товстій кишці без ЗН відповідно, ніж у крові (рІ-ІІ˂0,001; рІ-

ІІІ˂0,001) (табл. 5.3, рис. 5.8). 

 

Таблиця 5.3 

Вміст Cd у пацієнтів з КРР (мкг/г) 

Середнє 

значення 

Досліджуваний матеріал Статистична 

достовірність, р 

І група 

(кров) 

ІІ група 

(первинна 

пухлина) 

ІІІ група 

(товста кишка 

без ЗН) 

рІ-ІІ˂0,001 

М 0,04 0,15 0,20 рІ-ІІІ˂0,001 

±m 0,001 0,017 0,025 рІІ-ІІІ>0,05 

 

 

Рис. 5.8. Діаграма розмаху вмісту кадмію у пацієнтів з КРР. 

 

Визначення вмісту Міді.  

Встановлено, що у пацієнтів з КРР немає достовірної різниці вміст Cu в 

пухлині у порівнянні з невраженою пухлинним процесом товстою кишкою 

(рІІ-ІІІ>0,05), а також між вмістом Сu у крові та невраженій пухлинним 

процесом товстій кишці (рІ-ІІІ>0,05). У хворих на колоректальний рак вміст 

Cu в 1,48  вищий у пухлині, ніж у крові (рІ-ІІ˂0,001) (табл. 5.4, рис. 5.9). 

Графік середніх значень та  дов. інтервалів (95,00%)

 Середнє 

  Середнє+ 0,95*Ст.пох.
кров кишка пухлина

групи порівняння

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

0,24

се
р

е
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і зн
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н
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 Cd:   F(2;205) = 96,040891; p = 00,0000
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Таблиця 5.4 

Вміст Cu у пацієнтів з КРР (мкг/г) 

Середнє 

значення 

Досліджуваний матеріал Статистична 

достовірність, р 

І група 

(кров) 

ІІ група 

(первинна 

пухлина) 

ІІІ група 

(товста 

кишка без 

ЗН) 

рІ-ІІ˂0,001 

М 1,37 2,03 1,61 рІ-ІІІ>0,05 

±m 0,04 0,27 0,41 рІІ-ІІІ>0,05 

 

 

 

Рис. 5.9. Діаграма розмаху вмісту міді у пацієнтів з КРР. 

 

Визначення вмісту Цинку.  

Встановлено, що у пацієнтів з КРР вміст цинку в пухлині у 1,8  вищий 

у порівнянні з невраженою пухлинним процесом товстою кишкою (рІІ-

ІІІ˂0,05). 

У крові визначається цинку у 1,9 менше у порівнянні з пухлиною (рІ-

ІІ˂0,001).  

У пацієнтів з КРР немає достовірної різниці вмісту цинку у крові та 

невраженій пухлинним процесом товстій кишці  (рІ-ІІІ>0,05) (табл. 5.5, рис. 

5.10). 

Графік середніх значень та  дов. інтервалів (95,00%)

 Середнє 

  Середнє+ 0,95*Ст.пох.
кров кишка пухлина

групи порівняння

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

се
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C
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 Cu:   F(2;205) = 8,64660186; p = 0,0002



118 

 

Таблиця 5.5 

Вміст Zn у пацієнтів з КРР (мкг/г) 

Середнє 

значення 

Досліджуваний матеріал Статистична 

достовірність, р І група 

(кров) 

ІІ група 

(первинна 

пухлина) 

ІІІ група 

(товста кишка 

без ЗН) рІ-ІІ˂0,001 

М 4,35 7,74 4,19 рІ-ІІІ>0,05 

±m 0,07 0,66 0,85 рІІ-ІІІ˂0,05 

 

 

Рис. 5.10. Діаграма розмаху вмісту цинку у пацієнтів з КРР. 

 

Проаналізувавши отриманий масив даних, можна констатувати, що у 

хворих на колоректальний рак вміст хрому в 9 разів, свинцю в 8,6 , кадмію в 

3,8 , цинку в 1,8 та міді в 1,5 вищий у пухлині, ніж у крові (рис. 5.11, рис.5.12) 

 

Рис. 5.11. Середні значення вмісту Pb, Сr та Cd у пацієнтів з КРР. 

Графік середніх значень та  дов. інтервалів (95,00%)

 Среднее 

 Среднее±0,95*Ст.ош. 
кров кишка пухлина

групи порівняння
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 Zn:   F(2;205) = 44,1467927; p = 0,0000
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 Рис. 5.12. Середні значення вмісту Cu та Zn у пацієнтів з КРР. 

 

Варто зазначити, що відмінністю акумуляції цинку від інших 

досліджуваних ВМ є те, що в крові виявлений більший вміст металу в 

порівнянні з невраженою ЗН тканиною товстої кишки – в 1,04 . 

 

Для узагальнення отриманих результатів побудовано графік середніх 

значень та довірчих інтервалів вмісту Cr, Cd, Cu, Pb, Zn в крові, невраженій ЗН 

тканині товстої кишки та пухлині пацієнтів з КРР (рис. 5.13). 

 

Рис. 5.13. Середні значення та довірчих інтервали вмісту Cr, Cd, Cu, Pb, Zn у 

пацієнтів з КРР. 
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Отже, встановлено, що вміст цинку в пухлині у 1,85 є вищим у 

порівнянні з невраженою пухлинним процесом товстою кишкою (р˂0,05). У 

хворих на КРР вміст хрому в 9 разів, свинцю в 8,6 , кадмію в 3,8 , цинку в 1,8 

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

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

2,8 та кадмію в 3,2 вищі, ніж у товстій кишці здорових людей (р˂0,001). 

Варто відмітити, що відмінністю акумуляції Zn від інших досліджуваних 

ВМ є те, що в крові виявлений більший вміст металу у порівнянні з 

невраженою ЗН тканиною товстої кишки – в 1,04 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Згідно даних національного канцер-реєстру України на сьогодні 

проблема КРР є надзвичайно актуальною. Щороку в Україні реєструється 

майже 16,5 тисяч нових випадків КРР. У структурі захворюваності та 

смертності як серед  жінок, так і серед чоловіків  на ЗН населення України КРР 

займає друге місце. У 40 % рак прямої кишки та 38 % рак ободової кишки 

діагностується у ІІ стадії захворювання, саме для цієї групи хворих не 

розроблена єдина тактика ад’ювантного лікування, а вибір найбільш 

оптимального, як правило, залежить від особистого клінічного досвіду 

онколога, який вибирає доцільність проведення ХТ на основі наявності 

факторів прогнозу (ступеню диференціації пухлини пухлини, лімфосудинної 

та периневральної інвазії, кількості досліджених лімфатичних вузлів, 

непрохідності кишечника, локалізованої перфорації). Проте немає даних, які б 

співвідносили б особливості ризику рецидиву та необхідність ад’ювантної 

терапії [90, 102]. 

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

молодий та старечий вік пацієнтів, мутації k-ras, braf, позитивний маркер TS, 

рівень РЕА понад 25,0 нг/мл, мікроінвазивні осередки, морфометричні 

показники коагуляційного некрозу пухлини, інфільтрація строми новоутвору 

імуноцитами, лімфоцитарні інфільтрати, співвідношення нейтрофілів до 

лімфоцитів NLR˃4 [123, 128, 178, 203, 216]. 

Встановлено, що неопластична тканина здатна акумулювати важкі метали: 

при раку грудної залази вміст хрому – на 16,8 %, свинцю – на 11,1 %, цинку – 

на 13,8 % та міді – на 15,4 % в «екологічно-забруднених» районах більший, 

ніж в «екологічно-чистих» - підвищення кількості важких металів 

супроводжується зниженням ступеня диференціювання пухлини, зростанням 

рівня патологічної біомінералізації та імунної запальної інфільтрації, що 

виступають факторами прогресування злоякісного процесу [87, 88].  
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В ході наукової роботи, проведеної науковцями з Університету Техасу 

(Cui C, Merritt R, Fu L, Pan Z, 2017), США, встановлено, що цинк блокує 

специфічні кальцієві канали в патологічно змінених клітинах раку, що 

уповільнює їх зростання, розподіл і проліферацію. У здорових клітинах даного 

ефекту  не спостерігалося. Доведено, що рівень цинку зменшується при раку 

передміхурової залози, гепатоцелюлярній карциномі, аденокарциномі 

підшлункової залози, раку яєчників, оскільки нормальна концентрація цинку 

є цитотоксичною для ракових клітин [58, 108, 109].  

В основу дослідження покладені результати спостереження за 180 

хворими на КРР, що проходили лікування в комунальному некомерційному 

підприємстві «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-

Франківської обласної ради» за 2018 – 2020 роки. 

Вивченню та оцінці підлягали результати вмісту важких металів, а саме: 

Cr, Cd, Cu, Pb, Zn у крові хворих на КРР (І етап дослідження), основна група 

пацієнтів становила 157 осіб, контрольна група становила 15 осіб. 

Вищевказані метали визначалися також у первинній пухлині та невраженій 

злоякісним процесом кишці хворих на КРР (ІІ етап дослідження), основна 

група ІІ етапу налічувала 39 осіб, у яких вивчали вміст важких металів у 

первинній пухлині, для вивчення акумуляції металів у товстій кишці було 

взято зразки у 12-ти осіб із 39 досліджуваних  пацієнтів основної групи, 

контрольна група становила 10 осіб, без злоякісного новоутворення та 

хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, які померли від травми; 

аутопсійний матеріал взятий на базі патологоанатомічного відділення 

комунального некомерційного підприємства «Обласна клінічна лікарня Івано-

Франківської обласної ради» за 2019-2020 рр.  

Критерії, згідно яких пацієнти були включені у дослідження: вік хворих 

(18 – 80 років); морфологічно верифікований діагноз: КРР; відсутність важких 

ускладнень ракової хвороби у пацієнтів на момент поступлення до стаціонару 

(гостра кровотеча, декомпенсована кишкова непрохідність, паратуморозний 

абсцес і т.п.); підписання інформованої згоди на участь у дослідженні. 
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Критерії, включення з дослідження: ВІЛ-інфіковані хворі; наявність у 

пацієнтів, крім КРР, іншого онкологічного захворювання; наявність супутньої 

патології в стадії декомпенсації. 

Визначено вміст ВМ, а саме: Cr, Cd, Cu, Pb, Zn в крові осіб основної та 

контрольної групи. На початковому етапі розраховано вміст ВМ для осіб 

групи контролю (ІІ група дослідження, 15 осіб), та здійснено порівняння 

отриманих результатів з показниками «умовної норми», у подальшому 

проводилося визначення концентрацій вмісту ВМ у крові пацієнтів з КРР (І 

основна група дослідження, 157 хворих) та порівняльний аналіз одержаних 

даних з ІІ групою дослідження (контрольною). У подальшому – визначали 

метали у крові хворих на КРР, та порівнювали отримані дані з показниками 

групи контролю. 

Для І (основної) групи дослідження середнє значення вмісту хрому у 

крові в 2,23  перевищує аналогічне у ІІ контрольній групі: (0,058±0,015) мкг/г 

при для основної групи, для групи контролю – (0,025±0,004), р<0,001. Вміст 

кадмію та міді у хворих на КРР у крові перевищує аналогічний у ІІ контрольній 

групі, кадмію: в 3,4 (0,044± 0,018) мкг/г для основної групи, для групи 

контролю – (0,013±0,006) мкг/г, р<0,001; міді – в 1,4  (1,37±0,447) мкг/г для 

основної групи, для групи контролю – (0,965±0,057) мкг/, р<0,001. Протилежні 

дані отримано для цинку та свинцю: у хворих на КРР середнє значення вмісту 

цинку у крові в 1,4  нижче, ніж аналогічне у ІІ контрольній групі: (4,35± 0,851) 

мкг/г для основної групи, для групи контролю – (6,087±1,02) мкг/г, р<0,001; 

свинцю – у крові пацієнтів з КРР (0,031 ±0,016) мкг/г та (0,091±0,005) мкг/г – 

у ІІ групі, р<0,001. 

Основним етапом дослідження - вивчити вплив досліджуваних металів 

у крові хворих на КРР на тривалість безрецидивного періоду проведено за 

допомогою побудови регресійної моделі: y=EXP(4.224-0.343*Cu+0.470*Zn-

2.243*Cd-8.874*Pb-22.278*Cr) та обчислення коефіцієнтів регресії. 

Безрецидивна виживаність найбільш сильно корелює з вмістом хрому 

(коефіцієнт регресії становить -22,2782) та цинку (коефіцієнт регресії 
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становить 0,4697). При збільшенні в крові пацієнтів вмісту хрому та 

зменшенні цинку статистично достовірна менша безрецидивна виживаність.  

Для розуміння впливу мінімальних та максимальних значень вмісту 

металів у крові хворих на КРР проведено індивідуальний прогноз виживаності 

пацієнтів І-ІV стадій КРР при мінімальних та максимальних значеннях 

змінних усіх досліджуваних металів у крові (регресія Кокса). Безрецедивна 

виживаність пацієнтів з КРР І-ІV стадій при мінімальних значеннях Cr, Cd, Cu, 

Pb, Zn у крові становить більше 50 % на 5-му році спостереження, при 

максимальних – менше 10 %. Здійснено побудову регресії Кокса для хворих 

на КРР ІІ стадії: на 5-му році спостереження при мінімальних показниках 

вмісту ВМ у крові, безрецидивна виживаність становить більше 70 %, при 

максимальних – близько 0 %. Оскільки, на безрецидивну виживаність 

статистично достовірний вплив має вміст Cr та Zn – для даних металів 

побудовано індивідуальний прогноз виживаності: для хворих на КРР І-ІV 

стадій при мінімальних значеннях Cr у крові безрецидивна виживаність – 

менше 30 %, при максимальних – 0 %, при ІІ стадії захворювання – менше 20% 

та 0 % відповідно. При побудові регресії Кокса для Zn одержано протилежні 

дані: кращий прогноз стосовно тривалості безрецидивної виживаності хворих 

спостерігається при максимальних показниках вмісту цинку у крові хворих на 

КРР: для І-ІV стадій при мінімальних значеннях вмісту металу – біля 70 %, при 

максимальних – біля 100 %, дана тенденція відмічається також при ІІ стадії 

захворювання – при мінімальній кількості Zn у крові хворих 

безрецидивнавиживаність 90 %, при максимальних – біля 100 %. 

У подальшому визначено вміст досліджуваних металів у крові пацієнтів 

з КРР в залежності від місця проживання хворих та отримано наступні 

результати:  

При вивченні вмісту хрому в крові пацієнтів з КРР найвищі показники 

зафіксовано у Тлумацькому (0,078 ± 0,007) мкг/г, Косівському (0,068 ± 0,008) 

мкг/г, Богородчанському (0,063 ± 0,003) мкг/г та Рогатинському (0,063 ± 0,003) 
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мкг/г районах, згідно статистичного аналізу, р˂0,05, отже, є відмінність у 

середньому вмісі хрому та місцем проживання пацієнтів. 

Найвищі показники вмісту свинцю в крові пацієнтів з КРР зафіксовано 

у Тисменицькому (0,042 ± 0,008) мкг/г, Калуському (0,037 ± 0,008) мкг/г та 

Богородчанському (0,036 ± 0,004) мкг/г районах. Згідно статистичного аналізу, 

р>0,05 – достовірної відмінності вмісту свинцю в залежності від місця 

проживання пацієнтів не виявлено. 

Вміст кадмію у крові пацієнтів з КРР найбільш високий у Долинському 

(0,05 ± 0,006) мкг/г, Надвірнянському (0,05 ± 0,01) мкг/г, Галицькому (0,05 ± 

0,008) мкг/г та Калуському (0,05 ± 0,006) мкг/г районах. Проте достовірної 

різниці вмісту металу в залежності від територіального принципу не виявлено 

р>0,05. 

Найвищі показники вмісту міді у крові пацієнтів з КРР зафіксовано у 

Надвірнянському (1,64 ± 0,33) мкг/г, Тлумацькому (1,63 ± 0,18) мкг/г та 

Калуському (1,43 ± 0,09) мкг/г районах, р>0,05 – достовірної відмінності 

вмісту міді в залежності від місця проживання пацієнтів не виявлено.  

Вміст цинку в крові пацієнтів з КРР найбільш високий зафіксовано у 

Снятинському (4,96 ± 0,02) мкг/г та Тлумацькому (4,95 ± 0,49) мкг/г районах. 

р>0,05 – достовірної відмінності вмісту цинку в залежності від місця 

проживання пацієнтів не виявлено.  

Отже, виявлено залежність між вмістом Cr в крові хворих на КРР та 

місцем проживання в Івано-Франківській області, згідно оцінки отриманого 

масиву даних, найбільш сильна кореляція безрецидивної виживаності 

пацієнтів спостерігається саме з даним металом, тому, у хворих з Тлумацького, 

Рогатинського та Косівського районів потрібно більш диференційовано 

підходити до вибору ад’ювантного лікування з врахуванням високого вмісту  

ВМ в крові.  

Вивченню підлягали також результати вмісту ВМ у крові хворих на КРР 

після ПТ та ХТ лікування.  
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Згідно отриманих результатів статистично достовірно відмічається в 1,3 

менший вмісту хрому у пацієнтів після променевого лікування (0,05 мкг/г, 

р˂0,05), а також у 1,2 менший у пацієнтів після хірургічного + променевого 

лікування (0,054 мкг/г, р˂0,05) в порівнянні з хворими, які отримали 

хірургічне лікування (0,063 мкг/г). 

Рівень кадмію більший в 1,3 визначається у хворих після проведення 

променевого лікування в порівнянні з хірургічним втручанням (0,054 мкг/г та 

0,041 мкг/г відповідно) р˂0,05. 

Не виявлено статистично достовірної відмінності вмісту металів після 

проведення ХТ лікування. 

Вивчено також корелятивну залежність між вмістом металів у крові 

хворих на КРР та групою крові і резус-фактором. 

 Статистично достовірно наявний вищий вміст Cu (в 1,14, р˂0,05), Zn (в 

1,1 , р˂0,05) та Pb (в 1,29, р˂0,05) у пацієнтів з ІІІ групою крові у порівнянні з 

ІІ, а також вищий вміст Cu (в 1,13, р˂0,05) у пацієнтів з І групою крові у 

порівнянні з ІІ.  

Рівень міді та цинку більші в 1,1 визначаються у хворих з резус 

негативним статусом: середній вміст Сu становить 1,343 мкг/г у групі резус 

позитивних пацієнтів, у групі резус негативних – 1,538 мкг/г, р˂0,05; для Zn 

4,285 мкг/г, та 4,747 мкг/г відповідно, р˂0,05.  

Для Cd, Pb та Cr отримані результати статистично незначимі. 

Вивченню підлягали результати вмісту кожного з досліджуваних 

металів в крові хворих на КРР в залежності від стадії. 

При визначенні кореляції вмісту Pb та стадії КРР статистично 

достовірно наявна різниця між вмістом свинцю та І – ІІ стадіями КРР (р˂0,05), 

ІІ – ІІІ (р˂0,05), ІІІ – ІV (р˂0,05), ІI – ІV (р˂0,05), I – III (р˂0,05) стадіями КРР. 

Немає статистично достовірної різниці вмісту свинцю між І – ІV стадіями КРР 

(р>0,05).  

При визначенні кореляції вмісту Cr та стадії КРР статистично достовірно 

наявна різниця між вмістом хрому та І – ІІ стадіями КРР (р˂0,05), ІІ – ІІІ 
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(р˂0,05), а також ІІІ – ІV, ІI – ІV стадіями захворювання, (р˂0,05). При 

порівнянні вмісту хрому між I – III, І – ІV не виявлено статистично достовірної 

різниці р>0,05 (для всіх груп порівнянь).  

При визначенні кореляції вмісту Cd та стадії КРР статистично 

достовірно наявна різниця між вмістом кадмію та І – ІІ (р˂0,05), І – ІV стадіями 

КРР (р˂0,05), а також між ІІ – ІІІ (р˂0,05), ІІІ – ІV (р˂0,05) стадіями. Не 

виявлено статистично достовірної різниці між вмістом хрому у пацієнтів ІI – 

ІV (р>0,05) та I – III стадіями (р>0,05) КРР відповідно. 

При визначенні кореляції вмісту Zn та стадії КРР статистично 

достовірно наявна різниця між вмістом цинку та ІІ – ІІІ стадією КРР (р˂0,05), 

ІI – ІV (р˂0,05), I – III (р˂0,05) та І – ІV стадіями захворювання (р˂0,05). Не 

виявлено статистично достовірної різниці між вмістом цинку у пацієнтів І – ІІ 

(р>0,05) та ІІІ – ІV (р>0,05) стадій. 

При визначенні кореляції вмісту Cu та стадії КРР статистично 

достовірно наявна різниця між вмістом міді та ІІІ – ІV стадією захворювання 

(р˂0,05), а також між ІI – ІV (р˂0,05), І – ІV (р˂0,05) стадіями КРР. При 

порівнянні вмісту міді між I – II (р>0,05), ІІ – ІІІ (р>0,05), І – ІІІ (р>0,05) 

стадіями захворювання не виявлено статистично достовірної різниці.  

Отже, при вивченні вмісту ВМ в залежності від стадії КРР найвища 

кореляція виявлена у Pb, найменша – у Cu. 

Визначено вміст ВМ, а саме: Cr, Cd, Cu, Pb, Zn у товстій кишці осіб 

основної та контрольної групи, отримано наступні результати: для ІІІ 

(основної) групи дослідження середнє значення вмісту Cr у невраженій ЗН 

товстій кишці в 28,7  перевищує аналогічне у ІV групі – контрольній: 

(0,89±0,15) мкг/г, для групи контролю – (0,031± 0,004) мкг/г, р˂0,001. Вміст Pb 

у невраженій ЗН товстій кишці в пацієнтів на КРР також вищий, ніж у людей, 

без ЗН – у в 2,77: (0,277± 0,016) мкг/г для основної групи, для групи контролю 

– (0,1± 0,016) мкг/г, р˂0,001. У хворих на КРР середнє значення вмісту Cd у 

невраженій ЗН товстій кишці в 3,2 перевищує аналогічне у ІV групі 

(контрольній): (0,199± 0,025) мкг/г для основної групи, для групи контролю – 
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(0,062±0,007) мкг/г, р˂0,001. При вивченні вмісту Zn та Cu у кишечнику 

хворих на КРР та здорових не отримано достовірної різниці (р>0,05) для обох 

металів.  

Отже, вміст важких металів, а саме Cr (в 28,7 ), Pb (в 2,77 ) та Cd (в 3,2) 

у невраженій ЗН товстій кишці в з КРР статистично достовірно вищі, ніж у 

товстій кишці здорових; тоді, як для Zn та Cu отримані дані статистично не 

достовірні. 

Визначено рівень акумуляції ВМ пухлиною в кореляції з невраженою ЗН 

тканиною товстої кишки та кров’ю хворих на КРР: щоб зрозуміти особливості 

накопичення та розподілу важких металів в організмі пацієнтів, для 

порівняння були відібрані наступні групи хворих з КРР:  

- 157 хворих, у яких визначено вміст металів у крові; 

- 39 хворих, у яких визначено вміст металів у первинній пухлині;  

- 12 хворих, у яких визначено вміст металів у невраженій 

пухлинним процесом товстій кишці. 

Встановлено, що у пацієнтів з КРР немає достовірної різниці вміст Pb в 

пухлині у порівнянні з невраженою пухлинним процесом товстою кишкою 

(рІІ-ІІІ>0,05). У хворих на колоректальний рак вміст  свинцю в 8,6 та 9,3  

вищий у пухлині та товстій кишці без ЗН відповідно, ніж у крові (рІ-ІІ˂0,001; 

рІ-ІІІ˂0,001), немає також достовірної різниці вмісту Cr в пухлині у порівнянні 

з невраженою пухлинним процесом товстою кишкою (рІІ-ІІІ>0,05). У хворих 

на колоректальний рак вміст Cr в 9 та 14,8  вищий у пухлині та товстій кишці 

без ЗН відповідно, ніж у крові (рІ-ІІ˂0,001; рІ-ІІІ˂0,001). У хворих на 

колоректальний рак вміст Cd в 3,75 та 5 разів вищий у пухлині та товстій кишці 

без ЗН відповідно, ніж у крові (рІ-ІІ˂0,001; рІ-ІІІ˂0,001), різниці вміст Cd в 

пухлині у порівнянні з невраженою пухлинним процесом товстою кишкою 

(рІІ-ІІІ>0,05). У пацієнтів з КРР немає достовірної різниці вміст Cu в пухлині 

у порівнянні з невраженою пухлинним процесом товстою кишкою (рІІ-

ІІІ>0,05), а також між вмістом Сu у крові та невраженій пухлинним процесом 

товстій кишці (рІ-ІІІ>0,05). У хворих на КРР вміст Cu в 1,48  вищий у пухлині, 
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ніж у крові (рІ-ІІ˂0,001). Встановлено, що у пацієнтів з КРР вміст Zn в пухлині 

у 1,8  вищий у порівнянні з невраженою пухлинним процесом товстою 

кишкою (рІІ-ІІІ˂0,05), а також між вмістом Zn у крові є у 1,9  нижчий у 

порівнянні з пухлиною (рІ-ІІ˂0,001). У пацієнтів з КРР немає достовірної 

різниці вмісту Zn у крові та невраженій пухлинним процесом товстій кишці 

(рІ-ІІІ>0,05).  

Проаналізувавши отриманий масив даних, можна констатувати, що в 

хворих на КРР вміст хрому в 9 разів, свинцю в 8,6 , кадмію в 3,8, цинку в 1,8 

та міді в 1,5 вищий у пухлині, ніж в крові. Варто зазначити, що відмінністю 

акумуляції цинку від інших досліджуваних ВМ є те, що в крові виявлений 

більший вміст металу в порівнянні з невраженою ЗН тканиною товстої кишки 

– в 1,04. Отже, встановлено, що вміст цинку в пухлині у 1,85 є вищим у 

порівнянні з невраженою пухлинним процесом товстою кишкою (р˂0,05). 

Визначено, у хворих на колоректальний рак у невраженій пухлинним 

процесом товстій кишці вміст хрому в 28,7, свинцю в 2,8  та кадмію в 3,2 вищі, 

ніж у товстій кишці здорових людей (р˂0,001). 

На основі ретроспективного аналізу 1752 хворих на КРР, що 

проходили лікування на базі Івано-Франківського обласного клінічного 

онкологічного диспансеру (нині комунальне некомерційне підприємство 

«Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної 

ради») за 2012 – 2018 рр, досліджено наступні прогностичні фактори КРР: 

локалізація пухлини (відділ враження товстої кишки), вік пацієнта на момент 

встановлення діагнозу, стать, ступінь диференціації пухлини G.  

Оцінка прогностичних факторів проводилася за допомогою 

кореляційного аналізу, отримані наступні результати. 

Загальна 5-річна виживаність хворих на РПК ІІ стадії після 

комплексного методу лікування (оперативне втручання + ХТ) 30,0 %, що на 

21,6 % більше порівняно з такими показниками у хворих після хірургічного 

лікування (р˂0,05). При аналізі у пацієнтів з ІІ стадією РПК найбільш 
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ефективною схемою ПХТ виявилася Mejo – 30,7 %, пацієнтів, котрі вижили, 

при 5-ти річному спостереженні. 

Загальна 5-річна виживаність хворих на рак ободової кишки ІІ стадії 

після комплексного методу лікування склала 59,3 %, що на 8 % більше 

порівняно з такими показниками у хворих після хірургічного лікування 

(р<0,001). Для пацієнтів з ІІ стадією РПК - Mejo (р˂0,05). При порівнянні 4-

річної загальної виживаності, відсоток пацієнтів, які вижили при ХТ, згідно 

схеми Mejo, становить 76,8 %, FOLFOX 38,8 %, FOLFIRI – 29 %, XELOX – 

22%. 

Вивчено прогностичні фактори колоректального раку. Вплив ступеня 

диференціації пухлини на показники виживаності хворих на КРР: у хворих на 

РПК ІІ стадії ступінь диференціації пухлини не впливає на загальну 

виживаність: рG1-G2>0,05, рG1-G3>0,05 та рG2-G3>0,05. Для хворих з РОК 

ступінь диференціації пухлини не впливає на загальну виживаність хворих на 

рак ободової кишки ІІ стадії: рG1-G2>0,05, рG1-G3>0,05 та рG2-G3>0,05. 

Вивчено також вплив місця локалізації первинної пухлини на показники 

загальної виживаності хворих на КРР: при ІІ стадії – при локалізації пухлини 

у с19, пацієнти мають вищу виживаність у порівнянні з хворими, у яких 

пухлина локалізована у с20 (р19-20<0,05). При РОК: при ІІ стадії – при 

локалізації пухлини у с18.7, пацієнти мають вищу виживаність у порівнянні з 

хворими, у яких пухлина локалізована у с18.5 (р с18.7-с18.5<0,05). 

Отже, виділено клінічні та морфологічні фактори пов’язані з 

виживаністю хворих на колоректальний рак. Вік та стать не впливають на 

виживаність пацієнтів з КРР (р˃0,05). 

До морфологічних факторів негативного прогнозу віднесено 

локалізацію та ступінь диференціації пухлини, а саме, при ІІ стадії РПК при 

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

локалізації в ректосигмоїдному куті – 19,1 (р˂0,05),  
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На підставі визначення рівня Cr та Zn у крові хворих на КРР ІІ стадії 

захворювання сформовано групи хворих з високим та низьким ризиком 

прогресії. 

У результаті нашого дослідження розроблено комплекс додаткових 

прогностичних факторів КРР для індивідуалізації лікування ІІ стадії КРР та 

запропоновано алгоритм своєчасної діагностики виявлення пацієнтів високого 

ступеня ризику (рис. 6.1). 

 

Рис. 6.1. Алгоритм своєчасної діагностики виявлення пацієнтів високого 

ступеня ризику. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішено актуальне завдання онкології – 

підвищення ефективності лікування пацієнтів на колоректальний рак шляхом 

вивчення прогностичних факторів та індивідуалізації лікування. 

1. За даними аналізу літератури, встановлено, що на сучасному етапі 

розвитку онкології недостатньо ефективною залишається терапія хворих на 

колоректальний рак. Сучасні методи лікування хворих на колоректальний рак 

супроводжуються низькою 5-річною виживаністю, що вимагає вивчення 

додаткових факторів прогнозу для індивідуалізації лікування. Відсутня єдина 

лікувально-тактична доктрина згідно NCCN для пацієнтів на колоректальний 

рак ІІ стадії, тобто немає даних, які б співвідносили особливості ризику 

рецидиву та необхідність ад’ювантної терапії. У структурі захворюваності на 

колоректальний рак за 2012-2018 роки в Івано-Франківській області 

переважають пацієнти з ІІ стадією, а саме, при раку ободової кишки – 57,2 %, 

при раку прямої кишки – 67,8 %. 5-річна загальна виживаність хворих на 

колоректальний рак всіх стадії за 2012-2018 роки склала (43,8±2,3) % при раку 

ободової кишки та (19,2±2,2) % – при раку прямої кишки.  

2. Загальна 3-річна виживаність хворих на рак ободової кишки ІІ стадії 

після комплексного методу лікування склала 76,9 %, що на 18,7 % більше 

порівняно з такими показниками у хворих після хірургічного лікування. 

Загальна 5-річна виживаність хворих на рак ободової кишки ІІ стадії після 

комплексного методу лікування склала 59,3 %, що на 8 % більше порівняно з 

такими показниками у хворих після  хірургічного лікування (р˂0,05).  

3. Уперше визначено, що в пацієнтів на колоректальний рак, в крові, 

вміст хрому в 2,2, кадмію в 3,4 та міді в 1,4 вищий, ніж у здорових людей, тоді, 

як вміст свинцю та цинку у крові хворих на колоректальний рак є нижчими у 

3 та 1,4 відповідно (р<0,001 для хрому, кадмію, цинку та свинцю; р˂0,05 для 

міді). Встановлено, що вміст цинку в пухлині у 1,85 є вищим у порівнянні з 

невраженою пухлинним процесом товстою кишкою (р˂0,05). У хворих на 
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колоректальний рак вміст хрому в 9 разів, свинцю в 8,6 , кадмію в 3,8, цинку в 

1,8 та міді в 1,5 вищий у пухлині, ніж у крові. Визначено, у хворих на 

колоректальний рак у невраженій пухлинним процесом товстій кишці вміст 

хрому в 28,7, свинцю в 2,8 та кадмію в 3,2  вищі, ніж у товстій кишці здорових 

людей (р˂0,001). 

4. Виділено клінічні та морфологічні фактори пов’язані з виживаністю 

хворих на колоректальний рак ІІ стадії. Вік та стать не впливають на 

виживаність пацієнтів з колоректальним раком (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). 

Проведена оцінка прогностичного значення важких металів на безрецидивну 

виживаність у хворих на колоректальний рак (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.  

5. 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 

колоректальним раком з високим ступенем ризику – рекомендована 

хіміотерапія 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 хіміотерапія. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

У пацієнтів з ІІ стадією колоректальним раком при визначенні 

загальноприйнятих несприятливих факторів прогнозу, згідно рекомендацій 

NCCN (Т4, G3-4, PNI, КН, <12 досліджуваних лімфатичних вузлів, 

лімфосудинна інвазія, MSI) додатково визначати рівень Cr та Zn у крові. 

Для хворих на колоректальний рак з високим ступенем ризику – 

рекомендована хіміотерапія при показниках Cr в крові більше 0.06 мкг/г, а для 

пацієнтів з низьким ризиком при показниках Cr більше 0.06 мкг/г, та Zn менше 

4,4 мкг/г рекомендована ад’ювантна хіміотерапія. 
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19-21 травня 2021рр., форма участі – усна доповідь). 

3. Науково-практична конференція «Інноваційні технології 

скринінгу, діагностики та персоніфікованої терапії раку».  (Київ, 3-4 жовтня 

2019р., форма участі – публікація тез).  

4. Науково-практична конференція «Інноваційні технології 

скринінгу, діагностики та персоніфікованої терапії раку». (Київ, 3-4 жовтня 

2019 р., форма участі – публікація тез).  
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Додаток Б 
 

МОЗ України 

ІФНМУ 

ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТА ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО №______ 

Комунальне некомерційне підприємство ПКОЦ 

Група ___________________ 

Прізвище, ім’я, по-

батькові:______________________________________________________ 

Вік на момент встановлення 

діагнозу______________________________________________ 

Адрес________________________________________________________________________

__ 

Діагноз: Са ободової кишки / Са прямої кишки Т_____N_____M_____, 

pT_____pN_____pM_____. 

Дата встановлення діагнозу: ______  ______  ______р. 

Патогістологічний висновок №__________________  

Група крові______________Rh___________________ 

Вид хірургічного втручання: геміколектомія__________, резекція_______, операція 

Гартмана_________, накладання стоми_________, накладання обхідного 

анастомозу________, пробна лапаротомія_________, передня низька резекція_______, 

черевно-промеженна екстарпація________, проктектомія, черевно-анальна 

резекція________ 

Інтраопераційні ускладнення: 

____________________________________________________ 

Післяопераційні 

ускладнення:____________________________________________________ 

Рецидив в п/о рубці: рік_____________(період після радикального 

лікування)____________________________________________________________________

___ 

Прогресія (віддалене метастазування): рік_____________(період після радикального 

лікування) 

______________________________________________________________________ 

Хіміотерапія (ад’ювантна,  неоад’ювантна)     + / - 

Схема Mayo FOLFOX FOLFIRI XELOX Фторафур 

Кількість курсів      

 

Променеве лікування + / - , дата променевої 

терапії______________________________ 
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Продовження додатку Б 

Вміст ВМ у крові / первинній пухлині хворого (мкг/г) 

Cu  Zn  Cd Pb  Cr 

     

 

Cмерть: _________________ (тривалість життя з моменту встановлення діагнозу) 

__________________________________________________________________ 
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Додаток В 
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Додаток В 1 
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Додаток В 2 
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Додаток В 3 

 


