
висновок
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації ТАТАРИНА БОГДАНА БОГДАНОВИЧА  

на гему «Діаг ностична значимість прогностичних факторів та солей важких 

металів у пацієнтів на колорекгальний рак» на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222

Медицина

1. Виконання освітньо-наукової прог рами.

Здобувачем Татарином Богданом Богдановичем повністю виконано 

індивідуальний навчальний план, відповідно до освітньо-наукової програми 

аспірантури Івано-Франківського національного медичного університету, що 

повністю відповідає Національній рамці кваліфікацій та вимог Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261.

Здобувач, Татарин Богдан Богданович отримав глибинні знання зі 

спеціальності 222 Медицина; оволодів загальнонауковими (філософськими) 

компетентностями, спрямованими на формування системного наукового 

світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору; набув 

універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації 

результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування 

сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та 

проведення навчальних занять, управління науковими проектами та складення 

пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав 

інтелектуальної власності; здобув мовних компетентностей, достатніх для 

представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною 

мовою (англійською) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння 

іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності.



2. Виконання індивідуального плану наукової роботи (наукова складова 

освітньо-наукової програми). Індивідуальний план наукової роботи здобувана 

Татарина Богдана Богдановича був затверджений рішенням вченої ради ІФНМУ 

20.12.2018 року (протокол № 19). Науковий керівник доктор медичних наук, 

професор Крижанівська Анна Євстахіївна, завідувачка кафедри онкології Івано- 

Франківського національного медичного університету. Термін виконання 

роботи: 2018-2022 роки.

Усі розділи індивідуального плану наукової роботи здобувана Татарина 

Богдана Богдановича виконані своєчасно в установлені терміни, що 

підтверджено результатами проміжної, підсумкової та заключної атестацій.

Дослідження (клінічні, лабораторні, експериментальні) проведені своєчасно 

і в повному обсязі із застосуванням сучасних та інформативних методів.

3. Обгрунтування вибору теми дослідження.

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 залишаються незадовільними, що 

і спонукає науковців продовжувати вивчати дану патологію. Особливий інтерес 

становлять пацієнти з II стадією колоректального раку (КРР), оскільки вибір 

ад’ювантного лікування в даних пацієнтів залежить від негативних факторів 

прогнозу.

Згідно рекомендацій N (309 , 2020 до негативних прогностичних факторів у 

пацієнтів на колоректальний рак відносять: низькодиференційовану та

недиференційовану пухлину, лімфосудинну та периневральну інвазію, менше 12 

досліджених лімфатичних вузлів, непрохідність кишечника, локалізовану 

перфорацію. При наявності даних факторів прогнозу рекомендована ад’ювантна 

хіміотерапія. Проте не прописана доцільність ад’ювантної терапії при наявності 

одного чи двох із негативних прогностичних факторів.



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

молодий та старечий вік пацієнтів, мутації к-гав, Ьгай, позитивний маркер ТБ, 

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

показники коагуляційного некрозу пухлини, інфільтрація строми новоутвору 

імуноцитами, лімфоцитарні інфільтрати, співвідношення нейтрофілів до 

лімфоцитів НЬК>4.

Останнім часом у літературі появилося багато робіт щодо впливу 

забруднення навколишнього середовища на виникнення онкологічних 

захворювань. Згідно ряду наукових досліджень, забруднення навколишнього 

середовища важкими металами знаходиться на другому місці за рівнем 

екологічної небезпеки після забруднення пестицидами.

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.

У доступній літературі немає робіт по виявленню впливу важких металів 

на прогноз та перебіг колоректального раку.

Таким чином, вивчення нових прогностичних факторів допоможе 

клініцистам у випадку негативного прогнозу вчасно призначити ад’ювантну 

терапію та попередити виникнення рецидиву.

4. Зв’язок теми з державними або галузевими 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, цитології та



ембріології: державний реєстраційний номер №: 0117и000672; 2017-2019 рр. 

«Морфофункціональна характеристика уражень центральної і периферійної 

нервової систем, органів чуття, викликаних хіміопрепаратами, що 

застосовуються для лікування онкологічних захворювань, та розробка схем 

нейрогіротекторної терапії», автор є безпосереднім виконавцем фрагменту 

науково-дослідної роботи та кафедри онкології: державний реєстраційний номер 

№: 0121І Л 09033; 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.

5. Наукові положення, розроблені особисто здобувачем, та їх новизна.

Дисертація є особистою науковою працею автора. На основі аналізу 

вітчизняної та світової медичної літератури здобувачем визначено актуальність 

проблеми, мету, завдання дослідження, проведений інформаційний пошук, 

самостійно здійснено набір хворих. Здобувач особисто виконав клінічне 

обстеження хворих, включених у дослідження, проаналізував дані лабораторних 

досліджень, сформувала комп’ютерну базу наукових даних для проведення 

їхнього аналізу, провів статистичну обробку результатів, їх інтерпретацію та 

теоретичне обґрунтування, впровадив результати дослідження в практику, 

оформив дисертаційну роботу. У співпраці з науковим керівником складено план 

досліджень, визначено мету, завдання, сформульовано наукову новизну, 

практичне значення і висновки. У наукових розробках, опублікованих разом зі 

співавторами, участь здобувача є визначальною.

За результатами роботи підготовлені та опубліковані наукові статті та тези.

6. Нові науково обгрунтовані теоретичні та/або експериментальні 

результати проведених здобувачем досліджень, що мають істотне значення 

для певної галузі та підтверджуються документами, які засвідчують 

проведення таких досліджень.



Здобувачем, Татарином Богданом Богдановичем розроблено та 

впроваджено в практику новий алгоритм діагностичних та лікувальних заходів в 

залежності від прогностичних факторів у пацієнтів з II стадією колоректального 

раку.

У пацієнтів з II стадією КРР при визначенні загальноприйнятих 

несприятливих факторів прогнозу, згідно рекомендацій ІКССХ (Т4, СЗ-4, РМ , 

КН, <12 досліджуваних лімфатичних вузлів, лімфосудинна інвазія, МБІ) 

додатково визначати рівень Сг та Т хі у крові. Для хворих на КРР з високим 

ступенем ризику -  рекомендована хіміотерапія при показниках Сг в крові більше

0.06 мкг/г, а для пацієнтів з низьким ризиком при показниках Сг більше 0.06 

мкг/г, та Тп  менше 4,4 мкг/г рекомендована ад’ювантна хіміотерапія.

Про практичну значимість дослідження свідчить той факт, що його 

результати впроваджені в практику роботи наступних лікувальних установах: 

Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський протипухлинний 

центр» Закарпатської обласної ради м. Ужгород; Державна установа «Інститут 

загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева. Національної академії 

медичних наук України м. Харків; Комунальне некомерційне підприємство 

«Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер» м. Суми; Комунальне 

некомерційне підприємство «Прикарпатський клінічний онкологічний центр 

Івано-Франківської обласної ради» м. Івано-Франківськ.

Основні положення дисертаційної роботи також використовуються в 

навчальному процесі кафедри онкології Івано-Франківського національного 

медичного університету.

7. Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій.

Наукові положення, висновки, рекомендації сформульовані в дисертації, 

отримані на достатньому клінічному матеріалі з використанням сучасних 

інформативних методів дослідження та детальній статистичній обробці 

матеріалу, що в цілому дозволило обґрунтувати ряд положень, які мають



важливе теоретичне і практичне значення. Результати роботи відповідають 

заплановій меті і завданням дослідження. Робота виконана на сучасному 

науково-методичному рівні з застосуванням принципів доказової медицини. 

Достатня для статистичної обробки кількість клінічних спостережень дозволяє 

вважати отримані результати достовірними. Наукові положення, висновки, 

рекомендації, які сформульовані в дисертації, одержані на достатньому 

фактичному матеріалі.

8. Апробація результатів дисертації.

Основні положення та результати дисертації доповідались та 

обговорювались на: науково-практичній конференцій' «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.

9. Повнота опублікування результатів дисертації, кількість наукових 

публікацій та конкретний особистий внесок здобувана.

Основні положення дисертації опубліковані у 10-ти наукових працях, 

серед яких 8 журнальних статей, 3 з яких у міжнародних виданнях віднесених до 

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

України, 2 тези.

10. Особистий внесок здобувана в одержання наукових результатів, що 

виносяться на захист.

Здобувач Татарин Богдан Богданович на основі аналізу вітчизняної та 

світової медичної літератури визначив актуальність проблеми, мету, завдання 

дослідження, провів інформаційний пошук, самостійно здійснив набір хворих. 

Здобувач особисто виконав клінічне обстеження хворих, включених у 

дослідження, проаналізував дані лабораторних досліджень, сформувала



комп’ютерну базу наукових даних для проведення їхнього аналізу, провів 

статистичну обробку результатів, їх інтерпретацію та теоретичне обґрунтування, 

впровадив результати дослідження в практику, оформив дисертаційну роботу. У 

співпраці з науковим керівником складено план досліджень, визначено мету, 

завдання, сформульовано наукову новизну, практичне значення і висновки.

11. Характеристика первинної документації.

Комісія з перевірки первинної документації при Івано-Франківському 

національному медичному університеті, що створена наказом ректора ІФНМУ 

(наказ за № 557-д від 14 жовтня 2012 року) у складі голови -  д.мед.н., професора 

Ковальчук Л. Є., членів комісії -  д.мед.н., професора Мізюка М. І. та к.мед.н., 

доцента Чмута В. Г., провела перевірку первинної документації дисертації 

Татарина Б.Б. «Діагностична значимість прогностичних факторів та солей 

важких металів у пацієнтів з колоректальним раком» і дійшла висновку, що 

представлені документи достовірні, і повністю відповідають сутності виконаної 

дисертаційної роботи та вимогам до неї (протокол № 3 від 10 березня 2021 року).

12. Заключения комісії з питань етики.

Комісії з питань етики, щодо дотримання етичних принципів при 

виконанні дисертаційного дослідження Татарина Б.Б. «Діагностична значимість 

прогностичних факторів та солей важких металів у пацієнтів з колоректальним 

раком» позитивно оцінила наукову роботу (протокол № 1 19/21 від 24.02.2021 р.).

13. Перевірка дисертаційної роботи на наявність академічного 

плагіату.

Згідно експертного висновку про перевірку на наявність академічного 

плагіату, затвердженого проректором з наукової роботи Івано-Франківського 

національного медичного університету професором Вакалюком І. П. 07.05.2021 

року унікальність дисертаційної роботи станом на 07.05.2021 р. становить 94,4 % 

і відповідно до п. 8 «Положення про виявлення та запобігання академічного



плагіату в Івано-Франківському національному медичному університеті» робота 

допускається до захисту.

14. Оцінка змісту, мови га стилю дисертації.

Дисертація викладена українською мовою на 170 сторінках друкованого 

тексту, з яких 115 сторінок -  основного тексту. Побудована за традиційною 

схемою і складається зі вступу, огляду літератури, опису методів дослідження, 

двох розділів власних досліджень, узагальнення отриманих результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних літературних джерел, 

додатків. Роботу проілюстровано 42 рисунком та 48 таблицями. Список 

використаних джерел містить 230 найменування: 1 16 вітчизняні та 114 іноземні, 

75,7 % джерел опубліковані за останніх 5 років.

У розділі «Вступ» здобувач розкриває актуальність обраної теми 

дослідження, зв 'язок роботи з науковими програмами, планами та темами, 

формулює її основну мету і завдання, висвітлює наукову новизну і практичну 

значимість одержаних результатів роботи, особистий внесок у роботу, дані щодо 

апробації та публікації результатів дослідження.

У розділі 1 «огляд літератури» представлені та проаналізовані дані 

сучасної вітчизняної та закордонної літератури про вплив екологічної ситуації на 

ризик розвитку онкологічних захворювань та роль металів в організмі людини, 

етіологію, патогенез, фактори прогнозу, діагностику та скринінг 

колоректальиого раку, проблемні питання в лікуванні та раку товстої кишки.

У розділі 2 «матеріали й методи дослідження» викладено клінічну 

характеристику пацієнтів залучених у дослідження, їх 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 колоректальиого раку в Івано-Франківській області за 2012-2018 роки» 

проведений ретроспективний аналіз результатів лікування 1752 пацієнтів, що



проходили лікування у комунальному некомерціиному підприємстві 

«Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної 

ради»). Згідно отриманих результатів, загальна виживаність пацієнтів корелює зі 

стадією раку товстої кишки: ми бачимо найвищий відсоток пацієнтів, що 

вижили, у II стадії та, відповідно, найнижчий для IV стадії у кожному з 

досліджуваних часових інтервалів.

Використання комбінованого та комплексного лікування у пацієнтів з II 

стадією колоректального раку дає вищий показник кумулятивної виживаності 

пацієнтів на кожному з досліджуваних інтервалів.

Виділено клінічні та морфологічні фактори пов’язані з виживаністю 

хворих на колоректальний рак II 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 II 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 важких металів у крові пацієнтів з 

колоректальним раком»» визначено, що в пацієнтів на колоректальний рак, в 

крові, вміст хрому в 2,2 раза, кадмію в 3,4 раза та міді в 1,4 раза вищий, ніж у 

здорових людей, тоді, як вміст свинцю та цинку в крові хворих на 

колоректальний рак є нижчими у 3 та 1,4 раза відповідно (р<0,001 для хрому, 

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

Проведена оцінка прогностичного значення важких металів 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 важких металів у товстій кишці хворих з 

колоректальним раком» встановлено, що вміст цинку в пухлині у 1,85 раза є 

вищим у порівнянні з невраженою пухлинним процесом товстою кишкою 

(р<0,05). Визначено, що у хворих на колоректальний рак вміст хрому в 9 разів,



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

пухлині, ніж у крові. Визначено, у хворих на колоректальний рак у невраженій 

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

кадмію в 3,2 раза вищі, ніж у товстій кишці здорових людей (р<0,001).

Розділ «Аналіз та узагальнення результатів» детально проаналізовано 

отримані результати дослідження, проведено їх порівняння з результатами 

відомих сучасних досліджень з теми дисертації.

Висновки складаються із 5 положень і витікають із проведених 

дисертантом досліджень, відповідають поставленій меті та завданням.

Практичні рекомендації за суттю змістовні, обґрунтовані, для 

індивідуалізації та підвищення ефективності лікування пацієнтів на 

колоректальний рак II стадії.

15. Новизна дослідження та одержаних результатів.

Доповнено наукові дані про кореляцію вмісту важких металів у пацієнтів на 

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

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

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

Уперше проведена оцінка прогностичного значення важких металів 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 = 0,02063, тобто, при збільшенні в крові пацієнтів вмісту хрому та 

зменшенні цинку спостерігається менша безрецидивна виживаність.

Уточнено наукові дані про акумуляцію важких металів у хворих на КРР 

пухлиною в кореляції з невраженою пухлинним процесом тканиною товстої 

кишки та в крові — вміст цинку в пухлині у 1,85 раза є вищим у порівнянні з 

невраженою пухлинним процесом товстою кишкою. У хворих на 

колоректальний рак вміст хрому в 9 разів, свинцю в 8,6 раза, кадмію в 3,8 раза, 

цинку в 1,8 раза та міді в 1,5 раза вищий у пухлині, ніж у крові. Визначено, що у 

хворих на колоректальний рак у невраженій пухлинним процесом товстій кишці



вміст хрому в 28,7 раза, свинцю в 2,8 раза та кадмію в 3,2 раза вищі, ніж у 

товстій кишці здорових людей.

Доповнено наукові дані про кореляцію вмісту важких металів у невраженій 

пухлинним процесом товстій кишці хворих на колоректальним раком 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 КРР -  визначення хрому та цинку в крові 

хворих на КРР за допомогою побудови регресійної моделі (коефіцієнт регресії 

для хрому -22,3 та для цинку 0,5).

16. Практичне значення роботи.

Доповнено додаткові фактори прогнозу у пацієнтів на рак товстої кишки -  

визначення хрому та цинку у крові хворих на колоректальний рак, для 

індивідуалізації лікування II стадії колоректального раку.

Розроблено алгоритм діагностичних та лікувальних рекомендацій у хворих 

на КРР II стадії крім загальноприйнятих несприятливих факторів прогнозу згідно 

рекомендацій NCCN (ступеню диференціації пухлини, лімфосудинної та 

периневральної інвазії, кількості досліджених лімфатичних вузлів, наявності 

непрохідності кишечника та локалізованої перфорації) додатково визначати 

рівень хрому та цинку у крові.

Для хворих КРР з високим ступенем ризику -  рекомендована хіміотерапія 

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.

17. Відповідність змісту дисертації вимогам, що пред’являються на 

здобуття ступеня доктора філософії.

Наукова праця Татарина Б.Б. «Діагностична значимість прогностичних 

факторів та солей важких металів у пацієнтів з колоректальним раком» є



завершеною науково-дослідною працею, в якій наведено теоретичне 

узагальнення та вирішено актуальне наукове завдання сучасної онкології -  

підвищити ефективність лікування пацієнтів на колоректальний рак шляхом 

вивчення прогностичних факторів та індивідуалізації лікування.

Дана дисертація повністю відповідає вимогам п.10 «Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого 

постановою КМУ від 06.03.2019 № 167 та Вимогам до оформлення дисертації, 

затвердженими наказом МОН України від 12.01.2017 № 40, та може бути 

рекомендована до офіційного захисту в спеціалізованій вченій раді.

Із врахуванням рекомендацій, зауважень та доповнень рецензентів і 

вчених, що брали участь у науковій дискусії, комісія рекомендує ректору 

ІФНМУ порушити клопотання про утворення спеціалізованої вченої ради для 

розгляду та проведення разового захисту дисертації Татарина Б.Б. у галузі знань 

«Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».
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