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офіційного опонента на дисертаційну роботу Татарина Богдана 

Богдановича «Діагностична значимість прогностичних факторів та 

солей важких металів у пацієнтів з колоректальним раком», подану на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 -  

«Медицина» з галузі знань 22 -  «Охорона здоров’я»

Актуальність теми дисертації.

Число хворих на колоректальний рак, як в нашій країні, так і у світі 

постійно зростає. Дисертаційне дослідження Татарина Богдана Богдановича 

присвячене підвищенню ефективності лікування пацієнтів на колоректальний 

рак шляхом вивчення прогностичних факторів та індивідуалізації лікування.

Незважаючи на новітні методи діагностики, імуногістохімічні 

дослідження, визначення мікросателітної нестабільності та сучасні методи 

лікування з врахуванням молекулярного профілю колоректального раку -  

результати виживаності пацієнтів залишаються незадовільними, що і спонукає 

науковців продовжувати вивчати дану патологію.

Встановлено, що неопластична тканина здатна акумулювати важкі 

метали. Підвищення кількості важких металів супроводжується зниженням 

ступеня диференціювання пухлини, зростанням рівня патологічної 

біомінералізації та імунної запальної інфільтрації, що виступають факторами 

прогресування злоякісного процесу. Останнім часом у літературі з'явилося 

багато робіт щодо впливу забруднення навколишнього середовища на 

виникнення онкологічних захворювань.



Таким чином, вивчення нових прогностичних факторів допоможе 

клініцистам у випадку негативного прогнозу вчасно призначити ад ’ювантну 

терапію та попередити виникнення рецидиву.

Тому можна заключите, що вибрана дисертантом тема є, безсумнівно, 

актуальною та своєчасною.

1. Зв’язок робот з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота відповідає плану науково-дослідної роботи кафедри 

онкології ІФНМУ та є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи: 

«Індивідуалізація лікування раку органів репродуктивної системи та 

шлунково-кишкового тракту шляхом вивчення прогностичних факторів та 

удосконаленням методів діагностики» (державний реєстраційний № 

0121Ш 09033) та кафедри гістології, цитології та ембріології 

«Морфофункціональна характеристика уражень центральної і периферичної 

нервової систем, органів чуття, викликаних хіміопрепаратами, що 

застосовуються для лікування онкологічних захворювань, та розробка схем 

нейропротекторної терапії» (державний реєстраційний № 011711000672). 

Автор є безпосереднім виконавцем фрагментів роботи.

2. Наукова новизна, значення одержаних результатів для науки і 

практики.

Дисертаційна робота Татарина Б.Б. «Діагностична значимість 

прогностичних факторів та солей важких металів у пацієнтів з колоректальним 

раком» є самостійним завершеним науковим дослідженням, проведеним на 

сучасному фаховому рівні під керівництвом д.мед.н., професора 

Крижанівської А.Є.



Автором уперше проведена оцінка прогностичного значення важких 

металів на безрецидивну виживаність у хворих на колоректальний рак -  з 

вмістом хрому та цинку.

Доповнено наукові дані про кореляцію важких металів у пацієнтів на 

колоректальний рак -  хром у 2,23 раза, кадмій в 3,4 раза та мідь у 1,4 раза в 

крові статистично достовірно вищі, ніж у здорових людей.

Також автором уточнено наукові дані про акумуляцію важких металів у 

хворих на колоректальний рак пухлиною в кореляції з невраженою 

пухлинним процесом тканиною товстої кишки та в крові, а саме у хворих вміст 

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

1,5 раза вищий у пухлині, ніж у крові.

Автором доповнено дані щодо кореляції вмісту важких металів у 

невраженій пухлинним процесом товстій кишці хворих на колоректальний рак 

та здорових -  хром в 28,7 раза, свинець в 2,77 раза та кадмій в 3,2 раза 

статистично достовірно вищі, ніж у товстій кишці здорових людей.

Уточнено наукові дані, які дозволили розробити додаткові фактори 

прогнозу для пацієнтів з II стадією колоректального раку -  визначення хрому 

та цинку в крові хворих на колоректальний рак за допомогою побудови 

регресійної моделі.

3. Теоретичне значення результатів дослідження.

Автором досліджена ступінь впливу важких металів в хворих на 

колоректальний рак. Вперше в Україні вивчено роль важких металів як 

факторів прогнозу при колоректальному раку в залежності від методів 

хірургічного та медикаментозного лікування. Розроблено оригінальний 

алгоритм вибору показань до ад’ювантної хіміотерапіі в групах 

благоприємного прогнозу при стандартних підходах в прогнозуванні.



Здобувачем доведено ефективність персоніфікованого діагностично- 

лікувального алгоритму, який базується на врахуванні вмісту важких металів 

в крові хворих на колоректальний рак, застосування методів прогнозування 

агресивного перебігу захворювання, впливу таких факторів на найближчі та 

віддаленні результати лікування.

4. Практичне значення роботи

За результатами роботи представлено наукове вирішення актуальної 

проблеми сучасної онкології, а саме підвищення ефективності лікування 

пацієнтів на колоректальний рак шляхом вивчення прогностичних факторів та 

індивідуалізації лікування.

Доповнено додаткові фактори прогнозу в пацієнтів на рак товстої кишки 

-  визначення хрому та цинку в крові хворих на колоректальний рак, для 

індивідуалізації лікування II стадії колоректального раку.

Розроблено алгоритм діагностичних та лікувальних рекомендацій у 

хворих на колоректальний рак II стадії крім загальноприйнятих несприятливих 

факторів прогнозу додатково визначати рівень хрому та цинку у крові.

Для хворих на колоректальний рак 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.

Результати дисертаційної роботи широко впроваджені в лікувальну 

роботу: КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр» ІФОР, КНП 

«Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер», КНП 

«Закарпатський протипухлинний центр» ЗОР та ДУ «Інститут загальної та 

невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева НАМРІ України».



Матеріали дисертації активно використовуються в навчальному процесі 

кафедри біохімії та онкології Івано-Франківського національного медичного 

університету.

5. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, достовірність одержаних 

результатів.

В основу дослідження покладені результати спостереження за 180 

хворими на колоректальний рак, що проходили лікування в комунальному 

некомерційному підприємстві «Прикарпатський клінічний онкологічний 

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

На першому етапі дослідження вивченню та оцінці підлягали результати 

вмісту важких металів, а саме: хрому, кадмію, міді, свинцю, цинку в крові 

хворих на колоректальний рак. Вивченню та оцінці підлягали вплив 

досліджуваних металів на тривалість безрецидивного періоду, корелятивну 

залежність між рівнем зазначених металів у крові та місцем проживання 

пацієнтів, а також результати вмісту досліджуваних металів у крові хворих на 

колоректальний рак після променевого та хіміотерапевтичного лікування, а 

також корелятивна залежність між вмістом металів та стадією 

колоректального раку, статтю, локалізацією первинної пухлини, групою крові 

хворих та резус-фактором.

На другому етапі дослідження вивченню та оцінці підлягали результати 

вмісту важких металів у первинній пухлині та невраженій злоякісним 

процесом кишці хворих на колоректальний рак.

Проведено ретельний аналіз результатів дослідження на підставі 

статистичної обробки матеріалу за допомогою параметричних та 

непараметричних методів варіаційної статистики, а також кореляційного



аналізу, для яких використовували сучасні ліцензійні комп’ютерні програми. 

Таким чином, використані в роботі методи є адекватними щодо поставлених 

завдань, відображають сучасний методичний рівень досліджень, що дозволило 

автору отримати вірогідні результати, дійти обґрунтованих висновків.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження доповідалися та обговорювалися на двох науково-практичних 

конференції з міжнародною участю.

6. Оцінка змісту дисертації, зауваження щодо оформлення.

Дисертація викладена українською мовою на 170 сторінках друкованого 

тексту (основний текст роботи становить 115 сторінок) і складається зі вступу, 

огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, чотирьох розділів 

власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел та 

додатків. Робота ілюстрована 48 таблицями та 50 рисунками.

У вст упі, який викладений на 7 сторінках, автор аргументовано доводить 

доцільність і актуальність дослідження прогностичних факторів та 

індивідуалізації лікування пацієнтів на колоректальний рак. Чітко 

сформульовано мету і завдання, вказано на зв’язок обраної теми з науково- 

дослідною роботою кафедри онкології Івано-Франківського національного 

медичного університету, висвітлено особистий внесок здобувана. Чітко 

зазначені наукова новизна та практична значимість роботи.

Зауваж ення: відсутні.

Розділ «Огляд літ ерат ури»  висвітлений на 21 сторінках, містить 5 

підрозділів: проблема колоректального раку в Україні та світі; вплив 

екологічної ситуації на ризик розвитку онкологічних захворювань, роль 

металів в організмі людини; діагностика та скринінг колоректального раку;



проблемні питання в лікуванні колоректального раку та фактори прогнозу

колоректального раку.

Матеріали розділу викладені в доступній формі, використані сучасні 

вітчизняні і зарубіжні літературні джерела. Кожен із підрозділів завершується 

коротким підсумком, де автор підкреслює ключові моменти, що в них 

висвітлені.

Зауваж ення: відсутні.

Розділ «М атеріали й мет оди дослідж ення» викладено на 19 сторінках, 

ілюстровано 8 таблицями. Автор наводить клінічну характеристику пацієнтів, 

їх розподіл на окремі групи, детально розкриває суть клінічних і додаткових 

методів обстеження та їхнє практичне значення, надає схеми лікування та їхню 

характеристику.

Зауваж ення: детально описано загальновідомі методики, хоча можна 

було б тільки зробити посилання на них.

Третій розділ дисертації та перший розділ власних досліджень «Аналіз 

результ ат ів лікування хворих на колорект альний рак  за 2012-2018 роки в 

Івано-Ф ранківській області. Вивчення прогност ичних факторів.» 

викладений на 23 сторінках, ілюстрований 15 таблицями та 19 рисунками, 

складається з 3 підрозділів.

Матеріали підрозділу 3.1. «Виж иваність хворих на рак  прямої та 

ободової кишки» показали, що використання комбінованого та комплексного 

лікування у пацієнтів з II стадією колоректального раку дає вищий показник 

кумулятивної виживаності пацієнтів.

Підрозділ 3.2. «Аналіз хіміотерапевтичного лікування раку ободової та 

прямої кишки 11 ст адії» засвідчив, що при порівнянні виживаності пацієнтів 

на колоректальний рак II стадії в залежності від ад ’ювантної терапії, не



отримано достовірних результатів відмінності при застосуванні хіміотерапії за 

схемою РОЬБОХ та ХЕЬОХ.

Підрозділ 3.3. «Фактори прогнозу хворих на рак  прямої та ободової 

кишки» до морфологічних факторів негативного прогнозу у пацієнтів з II 

стадією раку прямої кишки можна віднести локалізацію пухлини в прямій 

кишці, а до морфологічних факторів негативного прогнозу у пацієнтів з II 

стадією раку ободової кишки - локалізацію пухлини в селезінковому куті -  

медіана виживаності -  10,3 проти локалізації в сигмовидній кишці -  22,0.

Зауваж ення: розділ перевантажений таблицями і рисунками, які несуть 

одну і ту саму інформацію, доцільно було б частину інформації подати у 

вигляді таблиць а частину у вигляді графіків.

Розділ 4 «Діагност ична значимість вмісту важ ких мет алів у  крові 

пацієнтів з колорект альним раком»  висвітлений на 24 сторінках, 

ілюстрований 20 таблицями та 17 рисунками, включає 5 підрозділів.

Підрозділ 4.1. «Визначення вмісту важ ких металів, сі саме: Сг, Ссі, Си, РЬ, 

Ап у  крові осіб основної та конт рольної групи». Підсумовуючи результати 

вміст важких металів, а саме хрому у 2,23 рази, кадмію в 3,4 рази та міді в 1,4 

рази у крові хворих з колоректальним раком статистично достовірно вищі, ніж 

у здорових, тоді як вміст свинцю та цинку у крові є нижчими у 3 та 1,4 рази 

відповідно.

Підрозділ 4.2. «Вивчення тривалості безрецидивної виж иваності 

пацієнтів з колоректальним раком в кореляції з вмістом важ ких металів у  

крові пацієнтів». Найбільший вплив на безрецидивну виживаність хворих на 

колоректальний рак мають хром та цинк, при збільшенні в крові пацієнтів 

вмісту хрому та зменшенні цинку статистично достовірна менша 

безрецидивна виживаність.



Зауваж ення по розділу - рисунки 4.7-4.14 не мають відповідної

інтерпретації у тексті.

Підрозділ 4.3. «Вміст дослідж уваних металів у  крові пацієнтів з 

колоректальным раком в залеж ності від місця прож ивання хворих». Отже, 

виявлено залежність між вмістом хрому в крові хворих на колоректальний рак 

та місцем проживання в Івано-Франківській області, згідно оцінки отриманого 

масиву даних, найбільш сильна кореляція безрецидивної виживаності 

пацієнтів спостерігається саме з даним металом.

Підрозділ 4.4. «Вплив променевого та хіміотерапевтичного лікування на 

вміст металів у  крові пацієнтів з колоректальным раком». Найбільший вплив 

на безрецидивну виживаність хворих на колоректальний рак мають хром та 

цинк, при збільшенні в крові пацієнтів вмісту хрому та зменшенні цинку 

статистично достовірна менша безрецидивна виживаність.

Підрозділ 4.5. «Вивчення корелятивної залеж ності місіс вмістом металів 

у  крові пацієнтів з колоректальным раком та статтю, локалізацією пухлини, 

стадією колоректального раку, групою крові та резус фактором». При 

вивченні вмісту важких металів в залежності від стадії колоректального раку 

найвища кореляція виявлена у свинцю, найменша -  у міді.

Розділ 5 «Акумуляція важ ких мет алів у  товстій киш ці хворих на 

колоректальний рак»  викладений на 11 сторінках, ілюстрований 5 таблицями 

та 13 рисунками та включає 2 підрозділи.

Підрозділ 5.1. «Визначення вмісту важ ких металів (Сг, СВ, Си, РЬ, 2п) у  

товстій кишці осіб основної та конт рольної групи» засвідчив, що вміст 

важких металів, а саме хрому в 28,7, свинцю в 2,77 та кадмію в 3,2 рази у 

невраженій пухлині товстій кишці статистично достовірно вищі, ніж у товстій 

кишці здорових; тоді, як для цинку та міді отримані дані статистично не 

достовірні.



Зауваж ення по розділу -  перевантажений діаграмами, які недостатньо 

описані в тексті.

Підрозділ 5.2. «Визначення акумуляції важ ких мет алів пухлиною в 

кореляції з невраж еною пухлиною тканиною товстої кишки та кров ’ю хворих 

на колоректальний рак». Виявлено, що відмінністю акумуляції цинку від 

інших досліджуваних важких металів є те, що в крові виявлений більший вміст 

металу у порівнянні з невраженою пухлиною тканиною товстої кишки -  в 1,04 

рази.

Зауваж ення: розділ дещо перевантажений фактичним матеріалом,

зокрема дуже багато рисунків.

У розділі «Аналіз та узагальнення отриманих результатів» автор 

підводить підсумок наведених у роботі результатів дослідження, докладно і 

доказово пояснюючи найбільш важливі факти і положення.

Висновки, їх 5, написані конкретно, обгрунтовано, наведені кількісні 

показники і, загалом, є квінтесенцією виконаного дослідження. Вказують на 

необхідність широкого впровадження даних наукових розробок в клінічну 

практику.

Практичні рекомендації, їх 2, є конкретними, описують послідовність 

дій лікаря у пацієнтів з II стадією колоректального раку при визначенні 

загальноприйнятих несприятливих факторів прогнозу додатково визначати 

рівень хрому та цинку у крові, а також для хворих на колоректальний рак з 

високим ступенем ризику рекомендована ад ’ювантна хіміотерапія при 

високих показниках хрому.

Список використаних джерел літератури включає 230 праць (із них 

кирилицею -  116, латиницею -  114).

Повнота викладу результатів дисертації у наукових фахових  

виданнях. За результатами дисертації опубліковано 10 наукових праць, серед



яких 8 статей, 2 з яких у міжнародних виданнях віднесених до наукометричної 

бази Web o f  Science та Scopus, 5 - у  фахових наукових виданнях України, 2 

тези у матеріалах вітчизняної наукової конференції та з ’їздів.

Дані про відсутність текстових запозичень та порушень академічної 

доброчесності (академічного плагіату, самогілагіату, фабрикації, 

фальсифікацї). За результатами перевірки та аналізу матеріалів дисертації, не 

було виявлено ознак академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, 

фальсифікації. Текст представлених матеріалів дисертації Татарина Богдана 

Богдановича на тему «Діагностична значимість прогностичних факторів та 

солей важких металів у пацієнтів на колоректальний рак» є унікальним на 

94,4%. Дисертація та наявні за її' темою публікації не містять академічного 

плагіату.

Принципових зауважень щодо змісту та оформлення дисертаційної 

роботи немає. Подекуди звертали на себе увагу описки, граматичні та 

стилістичні помилки, проте їх наявність не зменшує значення та вагомість 

отриманих даних.

Опубліковані праці повністю відображають основний зміст та результати 

дисертаційного дослідження.

7. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та 

оформлення.

Серед окремих недоліків дисертації, які ні в якій мірі не знижують 

цінності роботи, слід зауважити наступне

В розділі 2 потребує більш ретельного уточнення спосіб і обсяг взяття 

матеріалу пухлини і порівняльного матеріалу в основній і контрольних групах



що в подальшому використовували для визначення вмісту важких металів в 

золі.

Представлення характеристик основної і контрольної груп потребує 

статистичної обробки за основними біометричними показниками, та 

відповідно статистичного порівняння потребують параметри захворювання 

(стадія, вид лікування і т.д.) для адекватних висновків про однорідність груп 

за основними показниками.

По тексту дисертаційної роботи зустрічаються невдалі фразеологічні 

обороти та стилістичні помилки.

Зазначені зауваження не носять принципового характеру та не 

впливають на загальне позитивне враження від роботи.

В якості дискусії пропоную дисертанту відповісти на такі запитання:

1. В розробленому Вами алгоритмі не вказано на якому етапі варто робити 

визначення важких металів у крові пацієнта, щоб спланувати ад ’ювантну 

терапію?

2. Чи вивчали кореляцію між вмістом важких металів у крові та пухлині 

одного пацієнта?

3. Чому вибрали для вивчення з важких металів хром, кадмій, мідь, 

свинець та цинк?

4. Наскільки визначення важких металів в крові виявляється коштовних 

та впливає на загальну вартість лікування?

8. Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного  

дослідження в практиці.

Результати роботи повинні використовуватися для лікарів хірургічних 

стаціонарів, лікарів онкологів первинної ланки, а також лікарів інших 

спеціальностей, що в своїй роботі стикаються з пацієнтами з пухлинами 

товстої кишки.



Рекомендації, які дає автор за результатами проведеного дослідження, 

дозволять значно покращити прогнозування пухлин товстої кишки. Хворим 

рекомендовано клінічне обстеження за запропонованою здобувачем схемою.

9. Відповідність роботи вимогам, які пред’являються до дисертацій 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Дисертаційна робота написана в класичному стилі, представлені всі 

обов’язкові розділи, власний матеріал висвітлений автором на найвищому 

сучасному рівні. В роботі автор проявила себе, як зрілий дослідник, чітко 

визначив переваги та недоліки попередніх та проведених досліджень.

Дисертаційна робота Татарина Богдана Богдановича на тему 

«Діагностична значимість прогностичних факторів та солей важких металів у 

пацієнтів з колоректальним раком» за актуальністю теми, метою і завданнями 

дослідження, обґрунтованістю та достовірністю отриманих результатів, їх 

науковою новизною і практичною значимістю, якістю оформлення та 

повнотою викладу відповідає вимогам п. 10 «Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 6 березня 2019 року, а її 

автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії в 

галузі знань 22 -  Охорона здоров'я, спеціальності 222 -  Медицина.

Офіційний опонент 

Заступник директора з 

наукової роботи

Національного інституту раку МОЗ України

Доктор медичних наук —  — Лу ка ше нко  A.B.


