
В ІД ГУ К
офіційного опонента, доктора медичних наук Ж ильчука Віктора Євгеновича 

на дисертаційну роботу Татарина Богдана Богдановича на тему: 
«Діагностична значимість прогностичних факторів та солей важких металів у 

пацієнтів з колоректальним раком», поданої на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії за спеціальністю 222 М едицина, галузі 22 Охорона

здоров’я.

Актуальність обраної теми. Колоректальний рак (КРР) сьогодні 

можна без перебільш ення визначити як проблему світового масштабу. 

Відомо, що на першому місці за рівнем захворюваності серед чоловіків є рак 

легені, серед жінок -  рак молочної залози. Колоректальний рак поступово 

виходить на друге місце, маючи тенденцію до безперервного зростання 

захворюваності. Ця тенденція особливо виражена в індустріально розвинених 

країнах. У чому причина такого стрімкого зростання цієї патології? Відповідь 

на це питання знаходиться в площині характеру харчування хворих, умов їх 

життя, що визначаються стрімкою урбанізацією та глобалізацією 

технократичного суспільства.

Щ ороку в Україні реєструють близько десяти тисяч нових випадків 

раку ободової кишки і понад дев’ять тисяч -  раку прямої кишки. М айже по 

шість тисяч хворих вище згаданих локалізацій помирають від цього 

захворювання. Важливо відзначити, що рівень смертності від КРР в 

розвинених західноєвропейських країнах упродовж останніх десятиліть 

доволі відчутно знижується. Рівень 5-річної виживаності підвищився в СШ А 

за останні ЗО років майже в три рази, особливо -  у хворих на рак прямої 

кишки, на що вплинули, в основному, зміни в техніці оперативних втручань, 

широкому застосуванню передопераційної променевої терапії і ад ’ювантної 

хіміотерапії на III і, в частини хворих, на II стадії захворювання. ТІ То 

стосується саме II стадії захворювання, то, на сьогодні, в світі немає даних, 

котрі чітко визначають, яке ад ’ювантне лікування має вважатися стандартом.
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Саме тому вибір лікування повинен базуватися не тільки на клінічній 

оцінці ризику рецидиву (який ґрунтується, як правило, на клінічних 

рекомендаціях, розроблених доказовою медициною), недоліком якої є 

неврахування індивідуальних особливостей як організму, так і пухлини, що 

супроводжується зниженням ефективності терапії. Тому, не викликає сумніву 

необхідність переходу до персоналізованої медицини хворих на КРР із 

оцінкою як молекулярно-генетичних, так і інших прогностичних та 

предиктивних маркерів, що дозволить вірно використовувати арсенал 

цитостатичної терапії та раціонально підходити до лікування кожної окремої 

людини. Існує велика кількість маркерів перебігу пухлинного процесу у 

хворих на КРР: антигени проліферації, маркери пухлинної супресії, синтезу і 

пошкодження ДНК, фактори росту і їх рецептори, білки, котрі асоційовані із 

інвазією, міграцією та метастазуванням злоякісно трансформованих клітин, 

але лишаються питання про найбільш інформативні маркери та їх кореляції із 

ефективністю лікування хворих на КРР. Вищезазначене зумовило напрямок 

даного наукового дослідження -  дослідження впливу важких металів на 

прогноз та перебіг колоректального раку.

Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, 

темами. Д исертаційна робота виконана у відповідності до плану наукових 

досліджень Івано-Ф ранківського національного медичного університету 

(ІФНМ У) і є частиною планової наукової теми кафедри гістології, цитології та 

ембріології: державний реєстраційний номер №: 0 1 17Ш 00672; 2017-2019 рр. 

«М орфофункціональна 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 №: 0121 ІД 109033; 2021-2026 рр. «Індивідуалізація лікування раку 

органів репродуктивної системи та шлунково-киш кового тракту шляхом
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вивчення прогностичних факторів та удосконаленням методів діагностики». 

Автор є безпосереднім виконавцем фрагменту науково-дослідної роботи.

Ступінь обґрунтованості та достовірність положень висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертант поставив за мету 

підвищити ефективність лікування пацієнтів на колоректальний рак шляхом 

вивчення прогностичних факторів та індивідуалізації лікування.

Робота базується на достатньому за обсягом клінічному матеріалі, 

результатах комплексного і клінічного лікування 180 хворих на КРР, аналізу 

вітчизняної та зарубіж ної літератури, адекватних поставленій меті методах 

дослідження.

Значимість одержаних результатів для науки і практики полягає в 

тому, що автором доповнено додаткові фактори прогнозу -  визначення хрому 

та цинку у хворих на КРР з метою індивідуалізації лікування в II стадії 

захворювання.

Розроблено алгоритм діагностичних та лікувальних рекомендацій у 

хворих на КРР II стадії додатково до загальноприйнятих несприятливих 

факторів прогнозу (згідно рекомендацій ЫССЫ: ступеню диференціації 

пухлини, лімфосудинної та периневральної інвазії, кількості досліджених 

лімфатичних вузлів, наявності непрохідності кишечника та локалізованої 

перфорації) -  визначати рівень хрому та цинку у крові. В результаті 

проведеного дослідження, отримано наукові дані, які дозволили розробити 

додаткові фактори прогнозу для пацієнтів з II стадією захворювання -  

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).

Оцінка змісту та якості оформлення дисертаційної роботи. 

Дисертація, загальним обсягом 170 сторінок, оформлена із дотриманням 

існуючих правил, побудована за традиційним стилем, складається зі вступу, 

огляду літератури, опису матеріалів та методів досліджень, трьох розділів 

власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження,
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висновків і практичних рекомендацій. Список використаних джерел включає 

230 праць (із них кирилицею -  116, латиницею -  114). Дисертаційна робота 

ілюстрована 48 таблицями та 50 рисунками. У вступі розкрито сутність і 

сучасний стан проблеми, обґрунтовано доцільність, сформульовано мету і 

завдання дослідження.

Огляд літератури структурований і складається із 5 підрозділів. У 

першому підрозділі автор детально характеризує КРР як актуальну медико- 

соціальну проблему. Далі дисертант аналізує важливе питання -  вплив 

екологічної ситуації на ризик розвитку онкологічних захворювань. Досить 

детально та науково обґрунтовано висвітлено канцерогенну дію важких 

металів, таких як хром, берилій, нікель. Цікавим є повідомлення про гальмівну 

дію цинку щодо росту злоякісної пухлини, підсилення протипухлинної 

резистентності, а також  ролі хрому, свинцю, кадмію в порушенні метаболізму 

життєво важливих систем організму людини.

Третій підрозділ присвячений проблемі діагностики КРР. Автор 

акцентує на необхідності адекватного стадіювання захворювання як необхідну 

умову щодо проведення ефективного лікування.

У четвертому підрозділі на перший план висувається проблемність 

лікування хворих на КРР саме II стадії захворювання, оскільки остаточно не 

розроблена єдина терапевтична тактика.

П ’ятий підрозділ висвітлює сучасні дані про традиційні маркери 

перебігу захворювання. Дисертант аргументовано доводить необхідність 

пошуку нових підходів щодо прогнозування агресивності захворювання та 

індивідуалізації лікування хворих.

Розділ II характеризує матеріали і методи дослідження. Методики 

загально-клінічних, ультразвукових, рентгенологічних, морфологічних, 

інструментальних досліджень, визначення мікро- та макроелементів золи 

біологічних матеріалів -  сучасні. Детально описані методи лікування хворих, 

схеми поліхіміотерапії, методики променевої терапії. Багатофакторний аналіз
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із залученням сучасних методів математичної статистики дозволив 

підтвердити достовірність одержаних результатів.

Розділ III присвячений аналізу результатів лікування хворих на КРР в 

Івано-Ф ранківській області за 2012-2018 роки. Проведено детальне 

ретроспективне дослідження і вивчення прогностичних факторів, які 

використовувались в практичній онкології. Дисертант акцентує увагу на тому, 

що питома вага пацієнтів з II стадією раку прямої кишки становить 67,8%, а 

раку ободової кишки -  57,2% від загальної кількості хворих. Згідно отриманих 

результатів лікування для даної стадії захворювання, виявилась найбільш 

ефективною схема хіміотерапії за Мещ. Використання загальноприйнятих 

прогностичних маркерів у хворих з II стадією захворювання не в повній мірі 

забезпечувало інформацію  про необхідність проведення ад ’ювантної терапії 

після проведеного хірургічного лікування.

Розділ IV висвітлює діагностичну значимість вмісту важких металів у 

крові пацієнтів на КРР. Проведений детальний аналіз вмісту металів у крові 

пацієнтів залежно від місця проживання, варіанту первинного лікування, 

стадії захворювання, групи крові та резус-фактора, статі та локалізації 

первинної пухлини.

Розділ V характеризує показники акумуляції важких металів у товстій 

кишці у хворих на КРР. Дисертант детально ілюструє відмінності акумуляції 

цинку, хрому, кадмію, міді та свинцю у крові, невраженій злоякісним 

процесом тканині товстої кишки та в пухлині досліджуваних пацієнтів.

Останній розділ узагальнює отримані результати. Висновки та практичні 

рекомендації -  аргументовані, логічно витікають із змісту роботи, 

підтверджені статистичними даними, відповідають меті і завданням 

дослідження.

Повнота викладу основних матеріалів дисертації в наукових 

фахових виданнях. За результатами дисертації опубліковано 10 наукових 

праць, серед яких 8 статей, 2 з яких у міжнародних виданнях, які індексуються
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в наукометричних базах Web o f Science та Scopus, 5 - у  фахових наукових 

виданнях України, 2 тези у матеріалах вітчизняної наукової конференції та 

з ’їздів.

Рекомендації щодо впровадження результатів дослідження.

Результати наукового дослідження дозволяють оптимізувати лікування 

хворих на КРР і рекомендуються для впровадження в клінічну практику та 

навчальний процес у медичних закладах вищої освіти та післядипломній 

підготовці лікарів-онкологів та онкохірургів.

Зауваження до дисертаційної роботи

За своєю актуальністю  і науковою новизною, яка полягає в оптимізації 

лікуванні хворих на КРР, оригінальним дизайном дослідження та манерою 

викладення матеріалу робота складає гарне враження.

Принципових зауважень немає. При цьому, слід зазначити, що частина 

з посилань в огляді літератури не має прямого відношення до теми 

дисертаційного дослідження. Другий розділ перевантажений детальним 

описом рутинних методів обстеження, зокрема, техніки взяття біопсії під час 

проведення фіброколоноскопії. У третьому розділі частина таблиць 

дублюються графіками, що ускладнює сприйняття матеріалу. Мають місце 

поодинокі редакторські огріхи. Однак, вищезазначене не впливає на 

позитивну оцінку роботи в цілому.

У порядку дискусії виникають питання:

1. Чому немає висновку щодо кореляції між вмістом важких металів 

у крові даних пацієнтів і території проживання, хоча є ці дані у 

дисертації?

2. Чому у перш ому висновку подано 5-річну загальну виживаність за 

2012-2018 роки всіх стадій, а не II стадії про яку йдеться в першому 

висновку?
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2. Чому у першому висновку подано 5-річну загальну виживаність 

за 2012-2018 роки всіх стадій, а не II стадії про яку йдеться в 

першому висновку?

Дисертаційна робота Татарина Богдана Богдановича «Діагностична 

значимість прогностичних факторів та солей важких металів у пацієнтів з 

колоректальним раком» є закінченим науковим дослідженням, яке 

характеризується науковою новизною та сучасним підходом до реалізації 

складної задачі онкології -  підвищення ефективності лікування хворих на 

колоректальний рак.

Відповідно до експертного висновку комісії з виявлення та запобігання 

академічному плагіату Івано-Франківського національного медичного 

університету, унікальність роботи станом на 07.05.2021 становить 94,4%, та є 

допущеною до захисту.

За актуальністю теми, обсягом досліджень, науковою новизною та 

практичною спрямованістю дисертаційна робота повністю відповідає 

вимогам п. 10 постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 

167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії» щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня доктора 

філософії галузь знань 22 «Охорона здоров’я», 222 -  Медицина.

Завідувач проктологічного відділення 
КП «Рівненський обласний протипухлинний 
центр» Рівненської обласної ради,

Висновок

доктор медичних наук В.Є. Жильчук

Підпис Жильчука В.Є. засвідчую:

Г оловний лікар
КП «Рівненський обласний протипухлинний 
центр» Рівненської обласної ради. /  
заслужений лікар України Г.І. Максим’як

7


