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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 Актуальність теми. Епідеміологічні дослідження, проведені в країнах 

північної Європи і Північної Америки свідчать про те, що розповсюдженість 

хронічних запальних захворювань кишечника (ХЗЗК) – неспецифічного 

виразкового коліту (НВК) і хвороби Крона (ХК) становить 241 (95 % CI 238–

245) хворих на 100 тис. населення і має тенденцію до росту (Kappelman M. et 

al., 2013). Щороку реєструється 6-15 нових випадків цих автоімунних 

захворювань на 100 тис. населення. ХЗЗК розглядаються як захворювання 

промислово розвинутих країн, що вражають переважно молодих людей 

віком 20-40 років (Белоусова Е.А., 2002). Розповсюдженість ХК у різних 

популяціях має широкі коливання. З використанням мета-аналізу, 

проведеного в 107 центрах, за останні 10 років виявлено збільшення 

захворюваності на ХК на 75 % (Bernstein C. et al., 2006; Munkholm P., 2015). 

Актуальною проблемою є створення реєстру пацієнтів із ХК в Україні.  

Результати досліджень свідчать про можливий патогенетичний зв'язок 

ХК з колоректальним раком (КРР). Питання хірургічного лікування пацієнтів 

із важкими формами хвороби та з КРР, що розвинувся на її тлі зумовлено 

відсутністю єдиного погляду стосовно питань хірургічної тактики. За 

результатами досліджень (Wolters F. et al., 2006) у східній Європі при ХК 

майже 25 % пацієнтів потребують хоча б одного операційного втручання 

протягом 10 років від моменту встановлення діагнозу. За даними українських 

авторів у 57,3 % пацієнтів ускладнення хвороби стали показами для 

виконання операційних втручань (Матвійчук Б. та ін., 2016). Необхідність 

формування ілеостоми та потреба у виконанні відновної операції становить 

проблему в хірургічному лікуванні ХК, зокрема асоційованій з КРР (Тамм 

Т.І. та ін., 2010; Полунин Г.Е. та ін., 2012). У групі оперованих із приводу 

КРР, що розвинувся при ХЗЗК, резекції різних відділів товстої кишки 

потребувало 83,8 % пацієнтів, а паліативних втручань – 16,2 % (Борота А.В. 

та ін., 2012). У зв’язку з тим, що ХК призводить до ранньої інвалідизації, 

особливо у випадках, асоційованих із розвитком неоплазій, а їх етіопатогенез 

на сьогодні до кінця не відомий, вивчення профілактики рецидивів і 

оптимізації хірургічного лікування хвороби є актуальним завданням 

(Лозинський Ю.С. та ін., 2014; Степанов Ю.М., 2016). Відсутність чітких 

критеріїв діагностики КРР на початкових стадіях неопластичного процесу є 

однією з причин пізньої діагностики (Иоффе А.Ю. та ін., 2005). Пацієнти з 

ХК є групою ризику розвитку не лише КРР, а й інших новоутворень 

шлунково-кишкового тракту (Jess Т. et al., 2005) та позакишкової локалізації 

(Long M. et al., 2009; Kappelman М. et al., 2014), причому у провідних 

клініках світу отримані з цього приводу суперечливі результати. 

Пріоритетними у нашій країні повинні стати рання діагностика, скринінг і 

персоніфіковане лікування ХК, що базуються на інноваційних рішеннях із 

використанням молекулярно-генетичних методів (Дорофеев А.Е. та ін., 2017; 

Харченко Н.В., 2017). Важливим завданням є виявлення хворих, які мають 

несприятливий прогноз, осіб із розвитком «інвалідизуючого захворювання», 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Munkholm%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25687629
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wolters%20FL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16361306
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jess%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16393226
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зокрема тих, яким виконали хірургічне втручання протягом 5 років після 

встановлення діагнозу ХК, та визначити чинники ризику, які зумовлюють 

несприятливі результати лікування чи розвиток новоутворень.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконувалась у рамках планової наукової роботи кафедри хірургії № 1 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

«Обґрунтування діагностичної та хірургічної тактики із застосуванням 

сучасних технологій у пацієнтів із хірургічною патологією органів черевної 

порожнини, ендокринної системи, гнійно-септичними захворюваннями 

м’яких тканин із метою покращення безпосередніх та віддалених результатів 

їх лікування та прогнозування і попередження розвитку ускладнень» (№ 

держреєстрації 0115U000048), шифр роботи: ІН.21.00.0004.15. 

Мета дослідження. Покращити результати лікування пацієнтів із 

хворобою Крона шляхом виявлення чинників, що відображають важкість 

захворювання і схильність до розвитку новоутворень та визначають терміни і 

об’єм операційних втручань. 

Завдання дослідження: 

1. Визначити розповсюдженість новоутворень у пацієнтів із ХК та їх 

родичів на основі ретроспективного аналізу, проспективних досліджень і 

даних генеалогічної інформації. 

2. Дослідити взаємозв’язок важкості перебігу ХК, в тому числі 

асоційованої зі злоякісними новоутвореннями, з віком і статтю пацієнтів.  

3. Визначити критерії важкого перебігу ХК з метою прогнозування 

термінів і об’ємів хірургічного лікування.  

4. Виділити критерії формування груп ризику ймовірного виникнення 

новоутворень у пацієнтів із ХК. 

5. Визначити вплив чинників ризику виникнення злоякісних 

новоутворень на терміни і обсяг хірургічних втручань у пацієнтів із ХК в 

клініці.  

Об’єкт дослідження. ХК, в тому числі, асоційована з неоплазіями, 

супутні захворювання. 

Предмет дослідження. Чинники ризику виникнення неоплазій при ХК, 

мутації і поліморфні варіанти генів NOD2, VDR і HPS, родоводи, 

прогнозування розвитку новоутворень, операційні втручання. 

Наукова новизна роботи. Вперше встановлено, що у жінок із ХК, 

носіїв мутації 1007fs гена NOD2, середній вік встановлення діагнозу, є 

істотно меншим, порівняно з жінками, у яких цієї мутації не було виявлено. 

Науково доведено, що носії поліморфного варіанту Taq1 гена VDR у 

гомозиготному стані мали значущо менший вік встановлення діагнозу 

хвороби порівняно з гетерозиготними носіями або ж без мутації і всі 

потребували операційних втручань із приводу цієї хвороби. Вперше 

виявлено зв’язок мутацій (P268S i G908W) гена NOD2 з перебігом 

гранульоматозного коліту, асоційованого з синдромом Германського-

Пудлака 4-го підтипу. Вперше встановлено, що пацієнти з ХК, у яких 
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розвинувся КРР та рак шлунка, не були носіями мутації 1007fs, а 16,7 % 

пацієнтів, у яких розвинувся КРР, мали мутацію R702W гена NOD2 в 

гетерозиготному стані. 

Науково обґрунтовано, що серед супутньої патології у пацієнтів із ХК, 

асоційованою з КРР, порівняно з хворими, у яких не розвинувся рак, 

діагностовано істотно вищу частоту захворювань нирок, а шкіри – лише в 

пацієнтів без злоякісних новоутворень. Вперше застосовано спосіб 

переміщення хімусу по роздільній ентеростомі у пацієнтів із ХК для 

мінімалізації втрат тонкокишкового вмісту, уникнення ускладнень та для 

покращення якості життя. 

Доповнено наукові світові літературні дані стосовно епідеміології 

неоплазій при ХК: злоякісні новоутворення, асоційовані з хворобою у 

пацієнтів м. Львова і області зареєстровано у 6,5 % осіб (0,9 випадків/рік), із 

них у 5,8 % осіб переважав КРР (0,8 випадків/рік). Доповнено наукові 

літературні дані стосовно зв’язку С-реактивного білка у пацієнтів із ХК з 

локалізацією запального процесу і встановлено істотно вищий рівень цього 

показника при комбінованому запальному ураженні товстої і тонкої кишок 

(L3) та товстої кишки (L2) порівняно з термінальним ілеїтом (L1). 

Науково обґрунтовано формування груп ризику розвитку злоякісних 

новоутворень із урахуванням статі та виділено 7 значущих чинників ризику 

розвитку КРР для чоловіків і 5 – для жінок, з яких 5 є спільними для осіб 

обох статей. Вперше встановлено значущо вищу частоту розвитку злоякісних 

новоутворень у чоловіків із ХК порівняно з жінками. 

Практичне значення отриманих результатів. Застосування 

молекулярно-генетичних методів дослідження у пацієнтів із ХК сприятиме 

удосконаленню прогнозування перебігу захворювання для проведення 

персоніфікованих підходів до лікування: виявлення мутації 1007fs гена 

NOD2 дозволить прогнозувати ранню маніфестацію ХК у жінок; визначення 

поліморфного варіанту Taq1 гена VDR дасть можливість виявити пацієнтів із 

ХК зі схильністю до раннього розвитку остеопорозу і потребою в 

операційних втручаннях із приводу основної хвороби в молодому віці. 

Застосовування способу переміщення хімусу по роздільній ентеростомі 

сприятиме мінімалізації втрат тонкокишкового вмісту та покращенню якості 

життя у пацієнтів із ХК. Урахування особливостей фенотипу в осіб молодого 

віку з важким, резистентним до стандартного лікування перебігом 

гранульоматозного коліту, дозволить встановити зв’язок хвороби з 

синдромом Германського-Пудлака, провести операційні втручання і 

уникнути характерних для цього синдрому ускладнень. Оцінка спадкової 

обтяженості на КРР у пацієнтів із ХК, врахування лівобічної локалізації 

запального процесу, псевдополіпів, приналежності до старшої вікової групи 

(А3), захворювань нирок, а в чоловіків, додатково, анемії (< 80 г/л), 

операційних втручань із приводу патології чоловічої статевої сфери, 

дозволить виявити осіб групи ризику розвитку КРР.  

Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження впроваджені в Обласних клінічних лікарнях м. Львова, м. Івано-
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Франківська і м.Чернівців. Матеріали роботи використовуються в 

навчальному процесі кафедри хірургії № 1 Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького. 

Особистий внесок здобувача. Автором особисто визначено 

актуальність теми, сформульовано мету і завдання, вибрано та виконано 

клінічний огляд пацієнтів, забір матеріалу, аналіз медичної документації 

стаціонарних пацієнтів із ХК і КРР за період 1998-2017 роки, збір 

генеалогічної інформації, опрацьовано методики досліджень. Автор брала 

участь у виконанні операційних втручань, провела комплексний аналіз і 

оцінку результатів клінічних, лабораторних та інструментальних обстежень, 

здійснила статистичне опрацювання результатів досліджень та 

сформулювала висновки. Автор висловлює вдячність науковим працівникам 

генетичної лабораторії ДУ "Інститут спадкової патології НАМН України" 

(керівник д.б.н. Г.В. Макух) за допомогу в проведенні молекулярно-

генетичних досліджень. 

 Апробація результатів дисертації. Положення дисертації 

доповідались та обговорювались на міжнародних та вітчизняних наукових 

форумах:   на з’їзді   «Treatment  of  local-disseminated rectal cancer. XII Central  

European Congress of Coloproctology». Москва, (Росія, 2008); на 

міжнародному симпозіумі «VIII Międzynarodowy Sympozjum Polskiego Klubu 

Koloproktologii». Краків, (Польща, 2010); на міжнародному симпозіумі «Falk 

Symposium 172; IBD: Thinking Out of the Box». Париж (Франція, 2014); на 

з’їзді колоректальних хірургів України. Київ, (Україна, 2016); на конференції 

молодих вчених-медиків (за роботу отримано І премію), Тернопіль, (Україна, 

2017); на науково-практичній конференції колоректальних хірургів України. 

Кам’янець-Подільський, (Україна, 2017); на всеукраїнській конференції з 

міжнародною участю «Діагностика і лікування муковісцидозу. Орфанні 

захворювання. Львів, (Україна, 2017); на Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Проблемні питання колопроктології». Умань, (Україна, 2017); 

на міжнародній конференції «Falk Symposium 210. Crossing New Borders in 

IBD: Thoughts and Demands – From Mechanisms to Treatment, Лісабон, 

(Португалія, 2018).  

 Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 15 

друкованих праць: 6 статей у фахових виданнях, рекомендованих ДАК МОН 

України, з них 2 публікації в журналах, індексованих Scopus, 8 тез доповідей 

на конференціях і з’їздах (із них 5 – за кордоном), один патент України на 

корисну модель.  

 Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 

188 сторінках (150 сторінок основного тексту) та складається зі вступу, 

огляду літератури, трьох розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення отриманих даних, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел літератури, який містить 170 джерел, з яких 29 – 

кирилицею та 141 – латиницею. Робота ілюстрована 48 таблицями та 21 

рисунками. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

Матеріали та методи дослідження. Для оцінки розповсюдженості 

неоплазій при ХК проводився аналіз медичної документації Львівської 

обласної клінічної лікарні у 275 пацієнтів із ХК, з них було 160 (58,2 %) 

чоловіків та 115 (41,8 %) жінок, які перебували на лікуванні за період із 1998 

по 2017 роки.  

Для оцінки важкості ХК виконувались загально-клінічні, 

інструментальні і лабораторні дослідження у групі зі 116 пацієнтів із ХК, з 

яких було 61 (52,6 %) чоловіків і 55(47,4 %) жінок, мешканців м. Львова та 

області, серед яких у 18 осіб – 14 (77,8 %) чоловіків і 4 (22,2 %) жінок  

виявлено хворобу, асоційовану зі злоякісними новоутвореннями. Для оцінки 

клінічних і патогенетичних особливостей перебігу ХК використовували 

Монреальську класифікацію (Монреаль, 2005). Для підтвердження діагнозу 

ХК 116 пацієнтам проводились загально-клінічні обстеження, 

інструментальні дослідження (ректороманоскопія, волоконна 

сигмоїдоскопія, фіброколоноскопія, комп’ютерна томографія органів 

черевної порожнини (ОЧП) і тазу, віртуальна колоноскопія, МРТ (магнітно-

резонансна томографія) ОЧП і тазу, рентгенографія органів грудної клітки і 

ОЧП, іригоскопія). З лабораторних досліджень виконувались загальний і 

біохімічний аналізи крові, визначення С-реактивного білка, аналіз сечі і 

фекального калпротектину. Кількісне визначення концентрації С-

реактивного білка в сироватці крові виконувалось за допомогою 

твердофазного непрямого імуноферментного аналізу. Визначення 

фекального калпротектину проводилось напівкількісним 

імунохроматографічним методом. У пацієнтів групи ризику виникнення 

новоутворень визначались онкомаркери РЕА і СА 19–9. Морфологічні 

методи дослідження зразків новоутворень – аналіз гістологічних зрізів 

тканини, виконувався після експозиції препаратів у 10%-ому розчині 

нейтрального формаліну, проведення їх через спирти різної концентрації, 

фіксування у парафіні, виготовлення тонких зрізів та фарбування 

гематоксилін-еозином. Макроскопічну оцінку фізико-хімічних властивостей 

калу виконували за допомогою мікроскопічного і хімічного дослідження 

(аналіз на дисбактеріоз і копрологію).  

Сформовано групу зі 121 пацієнтів із КРР без обтяженого спадкового 

анамнезу на це захворювання, з яких було 67(55,4%) чоловіків і 54(44,6 %) 

жінок, із метою порівняння статево-вікових особливостей та стадій 

пухлинного процесу з дослідною групою. Середній вік чоловіків становив 

66,2±1,3 років, а жінок – 59,9±1,9 років. Для визначення спадкової 

обтяженості на КРР проводились генеалогічні дослідження у 98 пацієнтів із 

ХК, у 18 пацієнтів, у яких розвинулися злоякісні новоутворення, та в 111 осіб 

без клінічних ознак кишкових захворювань.  

Для персоніфікованого прогнозування перебігу, важкості, вибору 

тактики лікування ХК та ймовірного зв’язку з розвитком неоплазій 

проводились молекулярно-генетичні дослідження зразків периферичної 
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крові в групах  пацієнтів із ХК: визначалась мутація 1007fs гена NOD2 у 54 

хворих та в 35 осіб без клінічних ознак кишкових захворювань (контрольної 

групи), мутація R702W гена NOD2 – у 41 хворих та в 28 осіб контрольної 

групи. Аналіз алельного поліморфізму TaqІ гена VDR рецептора вітаміна D 

проводилась у 38 пацієнтів із ХК та в 28 осіб контрольної групи. Для 

молекулярно-генетичного підтвердження синдрому Германського-Пудлака 

4-го підтипу СГП-4 (OMIM 614073), який супроводжується хронічним 

гранульоматозним колітом, визначалась маркерна мутація гена HPS і 

поліморфні варіанти G908R, P268S гена NOD2.  

Виділення ДНК з ядерних клітин крові виконувалося методом 

висолювання. Ампліфікація послідовностей ДНК in vitro проводилась із 

використанням методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Для 

екстракції ДНК, ампліфікації та рестрикції у роботі було використано 

реагенти (ферментні системи та їх буфери, а також компоненти реакційних 

сумішей)  виробництва ТОВ «Изоген» (Росія) і «Fermentas» (Литва).  

Для виявлення і генотипування мутації зсуву рамки зчитування 1007fs 

(SNP 13), а також місенс-мутацій R702W (SNP 8), G908R (SNP 12), P268S 

(SNP 5) гена NOD2, використовувалися олігонуклеотидні праймери («Roche 

Molecular Biochemicals», Німеччина), наявні в базі даних GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Ампліфіковані фрагменти гена NOD2, що 

містили поліморфні фрагменти 802С>T, 2104C>T, 2722G>C, піддавались 

рестрикційному аналізу з використанням відповідних ендонуклеаз. 

Дослідження інсерції 1007fs (c.3020insC) проводилося зі застосуванням 

аналізу конфірмаційного поліморфізму однониткової ДНК (SSCP). Продукти 

рестрикції досліджувалися на агарозному гелі. Для аналізу поліморфних 

варіантів TaqI гена VDR-3 проводили 35 циклів ПЛР. Для розщеплення 

продуктів ПЛР застосовували ендонуклеази рестрикції. Використовували 

рестриктази і термолабільну Taq-полімеразу, виробництва “Fermentas” 

(Вільнюс, Литва). Ампліфікований фрагмент ДНК обробляли рестриктазою 

TaqI. Продукти ПЛР аналізували застосовуючи метод визначення 

поліморфізму довжини рестрикційних фрагментів. Специфічність продуктів 

ПЛР та аналіз рестриктних фрагментів проводили шляхом електрофорезу у 

2 %–3% агарозному гелі. Дослідження виконували спільно зі 

співробітниками лабораторії молекулярної генетики ДУ "Інститут спадкової 

патології НАМН України" м. Львова. 

 Дані, отримані в результаті досліджень, були опрацьовані з 

використанням параметричних і непараметричних методів варіаційної 

статистики. Статистичні розрахунки проводили з використанням пакету 

програм Microsoft Excel 2007 та Statistica 6.0. 

 Результати дослідження. За 20-річний період спостереження було 

зареєстровано 275 пацієнтів із ХК, які звернулися в проктологічне 

відділення, серед яких було 58,2 % чоловіків та 41,8 % жінок. Серед 

обстеженої групи пацієнтів із ХК виявлено 6,5 % осіб із злоякісними 

новоутвореннями (0,9 випадків / рік), із них у 5,8 % хворих діагностовано 

КРР (0,8 випадків / рік). За отриманими нами результатами кількість 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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випадків КРР, що розвинувся при ХК, нижча, ніж зареєстрували у Швеції – 

2,5 випадків / рік (Rubio С. et al., 2009), і вища, ніж в Японії – 0,3 випадків / 

рік (Mizushima Т. et al., 2010). У 1,8 % пацієнтів із ХК було виявлено 

пухлини позакишкової локалізації: у 0,7 % – неоплазії шлунка, у 0,7 % – рак 

простати та у 0,4 % – рак молочної залози. Порівняння результатів 

спостережень у різних країнах за періоди від 11 до 30 років і наші дані, які 

включають спільний 11-річний період за 1996-2006 роки, можуть вказувати, 

з одного боку, на різні популяційні частоти досліджуваного захворювання, а 

з іншого – на більшу достовірність коротших термінів реєстрації і 

необхідність застосування мета-аналізу. За даними літератури (Kappelman М. 

et al., 2013) висока частота раку поза кишкової локалізації у пацієнтів із ХК 

може бути пов’язана з широким використанням імуносупресивних ліків та 

біологічної терапії в Європі та Японії, яка в той же час зменшує ризик 

виникнення раку ШКТ. На підставі порівняння розповсюдженості 

новоутворень серед родичів пацієнтів із ХК І ступеня спорідненості і осіб без 

клінічних ознак кишкових захворювань було встановлено істотно вищу 

спадкову обтяженість на рак ШКТ у пацієнтів дослідної групи (р=0,02), а 

серед родичів ІІ ступеня спорідненості – як ШКТ, так і неоплазій іншої 

локалізації, порівняно з родичами осіб контрольної групи (р<0,001). У 

третини пацієнтів із ХК, у яких розвинувся КРР, виявили обтяжений 

сімейний анамнез на дане захворювання, що свідчить про високий внесок 

спадкової компоненти у виникнення цього новоутворення. Таким чином, не 

лише пацієнти з ХК, але і їх родичі, є групою підвищеного ризику розвитку 

неоплазій. Найбільш частими злоякісними новоутвореннями при ХК були 

аденокарциноми кишечника. Мультицентричний ріст виявлено у 12,5 % 

пацієнтів, а раннє метастазування – у 1/4 осіб. Середня тривалість хвороби 

Крона, на тлі якої розвинувся КРР, становила 11,4±3,4   років, а 

інтерквартильний діапазон – від 2 місяців до 33 років. У 94,8 % випадків КРР 

на тлі ХК розвивався в лівих відділах: у сигмоподібній кишці – 31,6 %; у 

ректосигмоїдному згині – 26,3 %; у прямій кишці – 21,1 %; у низхідному 

відділі ободової кишки – 10,5 %; у селезінковому куті ободової кишки – 

5,3 %. У печінковому куті ободової кишки пухлини виявили у  5,3 % 

пацієнтів. 

Для формування групи ризику розвитку неоплазій у пацієнтів із 

хворобою Крона проводили дослідження основних клінічних характеристик 

за віком, статтю, тривалістю і локалізацією хвороби, спектром супутньої 

патології, лабораторними показниками і генетичними маркерами на підставі 

порівняння особливостей хвороби у пацієнтів двох груп: 1) у яких не 

розвинувся рак; 2) у яких розвинувся рак. Середній вік встановлення 

діагнозу ХК у пацієнтів, у яких не розвинувся КРР, виявився істотно меншим 

(35,0±1,4 років) порівняно з віком хворих, у яких діагностували КРР – 

52,2±3,8 років (p<0,001). За сучасними даними літератури (Beu J., 2017) 

вважається, що незалежним чинником ризику розвитку раку при ХК є більш 

старший вік встановлення діагнозу цієї хвороби. Порівняння клінічного 
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перебігу і проявів ХК у пацієнтів, у яких розвинувся, або ж не розвинувся 

КРР із урахуванням Монреальської класифікації наведено в таблиці. 

Дані, наведені в таблиці, вказують на те, що серед пацієнтів, у яких не 

розвинувся КРР, переважали особи вікової категорії від 17 до 39 років (А2) –  

61,2 %, менше було хворих віком від 39 років і старших (А3) – 33,7 % і, 

найменше вікової групи (А1) – 5,1 % пацієнтів. Серед пацієнтів ІІ групи, 

домінували хворі віком старшим 39 років (А3) – 75,0 % осіб. 

 

Таблиця  

Клінічний перебіг і прояви хвороби Крона за Монреальською 

класифікацією у пацієнтів без колоректального раку  

та в яких розвинувся рак  

Клінічна 

характеристика 

за Монреальською 

класифікацією 

Кількість 

пацієнтів,  

у яких не 

розвинувся 

КРР 

n1=98 

(І група) 

Кількість 

пацієнтів, у 

яких 

розвинувся 

КРР 

n2=16 

(ІІ група) 

Вірогідність 

різниці при 

попарному 

порівнянні  

показників 

частоти 

(р) 

Загальна 

кількість 

пацієнтів із 

хворобою 

Крона 

n3=114 

(І+ІІ групи) 

A1 5,1 % 0 1,0 4,4 % 

A2 61,2 % 25,0 % 0,04 56,1 % 

A3 33,7 % 75,0 % 0,03 39,5 % 

 

L1 16,3 % 12,5 % 1,0 15,8 % 

L2 56,1 % 81,3 % 0,08 59,6 % 

L3 26,5 % 0 0,02 22,8 % 

L1+ L4 1,0 % 0 1,0 0,9 % 

L2+L4 0 6,3 % 0,14 0,9 % 

Одночасне порівняння розподілів груп хворих виявило вірогідну різницю 

між ними (р=0,008) 

B1 45,9 % 56,3 % 0,59 47,4 % 

B2 21,4 %      31,2 % 0,52 22,8 % 

B3 17,3 % 12,5 % 1,0 16,7 % 

B3P 15,3 % 0 0,13 13,1 % 

Одночасне порівняння розподілів груп хворих вірогідної різниці не виявило 

(р=0,30) 

 

За локалізацією запального процесу при ХК у пацієнтів І групи 

виявили: термінальний ілеїт (L1) – у 16,3 %, ізольоване ураження товстої 

кишки (L2) – у 56,1%, комбіноване запальне ураження товстої і тонкої кишки 

(L3) – у 26,5 % пацієнтів. За локалізацією процесу у більшості хворих, ІІ 

групи спостерігали ураження товстої кишки (L2) – у 81,3 % осіб. У хворих, у 

яких розвинувся КРР, на відміну від пацієнтів І групи, було виявлено 

комбіноване запальне ураження товстої кишки зі змінами у верхніх відділах 
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ШКТ. У пацієнтів із ХК І групи м. Львова і області переважала нестенозуюча, 

непенетруюча форма (В1) хвороби подібно, як і в пацієнтів, мешканців 

європейських країн, однак найбільш важка форма захворювання частіше 

траплялася – у 32,6 % осіб, в порівнянні з іншими країнами Європи – у 10,6 % 

(Gomollón F. et al., 2017). Це може бути зумовлене як генетичною 

гетерогенністю хвороби і особливостями патогенезу в досліджених 

популяціях.  

На тлі вираженого запалення кишечника спостерігали підвищений 

рівень С-реактивного білка у 78,7 % осіб із важкою формою захворювання, 

середній рівень якого становив 34,2±6,2 мл/л. Хірургічних втручань із 

приводу ХК потребувало 87,2 % пацієнтів із підвищеним рівнем С-

реактивного білка. Встановлено істотно вищий рівень С-реактивного білка у 

пацієнтів із ХК з комбінованим запальним ураженням товстої і тонкої кишок 

(L3) та ізольованим ураженням товстої кишки (L2) порівняно з термінальним 

ілеїтом (L1) (р=0,007). У пацієнтів із важкою формою захворювання, 

більшість із яких потребували операційних втручань, середній рівень 

фекального калпротектину становив 266,3±44,4 мкг/г. За даними літератури 

вітчизняних авторів (Степанов Ю.М. та ін., 2010) середній рівень цього 

показника у пацієнтів із ХК, які зверталися до гастроентерологів, був суттєво 

нижчим. 

У пацієнтів із ХК спостерігали ускладнення як місцевого, так і 

системного характеру: 1) стріктури кишечника – в 25,5 % пацієнтів; 2) 

кровотечі з ураженої ділянки кишки – у 8,2 % пацієнтів; 3) інфільтрати і 

абсцеси виявили у черевній порожнині у 7,1 % пацієнтів; 4) параректальні 

нориці – у 6,1 % хворих. За даними літератури такі ускладнення як стріктури 

і нориці виявляють через 5 років після встановлення діагнозу у 48-52 % 

хворих, а через 10 років ці ускладнення діагностують більш, ніж у 70 % 

пацієнтів (Cosnes J. et al., 2002).   

Найчастішою супутньою патологією у пацієнтів із ХК були 

захворювання опорно-рухового апарату – у 30,7 % осіб. У пацієнтів із ХК, 

асоційованою з КРР, серед супутньої патології діагностовано істотно вищу 

частоту захворювань нирок порівняно з хворими, у яких не розвинувся рак 

(р=0,04), а шкіри – лише в пацієнтів без злоякісних новоутворень. У 4,1%  

пацієнтів діагностували псоріаз. За даними низки авторів (Malerba M. et al., 

2006; Cakmak S. et al., 2009) у хворих на псоріаз виявляють 

гіпергомоцистеїнемію. Відомо, що надлишок гомоцистеїну в організмі 

коректується шляхом його перетворення в метіонін або цистеїн. Цистеїн 

вважається потужним антиоксидантом, що, ймовірно, має онкопротекторний 

ефект для хворих на псоріаз. Частота цього захворювання серед пацієнтів на 

ХК перевищувала популяційну, яка за даними літератури (Федота О.М. та 

ін., 2012) становить 0,85 %. Можливо, саме з цієї причини дане 

захворювання не виявляли серед пацієнтів, у яких розвинулися злоякісні 

новоутворення.  

Першорядне значення у виникненні ХК, згідно з основною концепцією 

патогенезу цього захворювання на сьогодні, мають зміни на генетичному 
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рівні. У зв’язку з цим було проведено молекулярно-генетичні дослідження 

зразків крові, а саме визначення мутації  1007fs гена NOD2 у двох групах 

пацієнтів із ХК, у яких розвинувся, або ж не розвинувся КРР, чи інші 

злоякісні новоутворення, а також досліджено зв’язок мутації з віком 

встановлення діагнозу, статтю, перебігом хвороби і необхідністю 

операційних втручань. В обстеженій дослідній групі пацієнтів на основі 

статистичних розрахунків встановлено, що: при наявності мутації 1007fs у 

гетерозиготному стані шанси виникнення ХК значущо зростають: OR=5,23, 

95% CІ (1,10– 24,85) (р=0,04); вік встановлення діагнозу ХК у жінок, носіїв 

цієї мутації, є істотно меншим, порівняно з жінками, у яких цієї мутації не 

було виявлено (р=0,007); серед пацієнтів із термінальним ілеїтом переважали 

носії мутації , порівняно з хворими, у яких мутації не було виявлено (р=0,04); 

при пенетруючій формі хвороби частота носіїв мутації є істотно більшою, 

ніж у пацієнтів без мутації (р=0,02); у групі з пацієнтів із ХК, у яких 

розвинулися КРР, рак шлунка, простати і молочної залози, носійства мутації 

не було підтверджено; пацієнти без мутації, у яких розвинувся КРР, мали 

значущо старший вік маніфестації ХК, ніж пацієнти, у яких не розвинувся 

КРР (р=0,02); у загальному 39,2 % пацієнтів, які потребували операційних 

втручань із приводу ХК, були носіями мутації 1007fs. Слід зазначити, що 

найчастіше цю мутацію було зареєстровано у пацієнтів, яким виконали 

правобічну геміколектомію – 75,0 % осіб, середній вік яких становив 

17,7±2,2 років. У наукових працях підтверджено важливе значення мутації у 

схильності до розвитку не лише ХК, але й КРР (Branquinho D. et al., 2016). 

Однак, за даними інших вчених (Kurzawski G. et al., 2004) носійство цієї 

мутації, як чинника схильності до розвитку КРР, була підтверджена лише у 

пацієнтів із не спадковим КРР. Можливо, одним із пояснень отриманих нами 

результатів є високий відсоток хворих із спадковою обтяженістю на це 

захворювання, а також різні молекулярні механізми виникнення 

спорадичного КРР, і раку, асоційованого з ХК.  

Групою ризику розвитку важкого перебігу захворювання, ранніх 

операцій у молодому віці, післяопераційних ускладнень та високого ризику 

виникнення новоутворень були пацієнти з гранульоматозним колітом, 

асоційованим із синдромом Германського-Пудлака 4-го підтипу. На основі 

молекулярно-генетичного аналізу у однієї пацієнтки було виявлено маркерну 

мутацію гена HPS-4 в екзоні 8, а також мутацію P268S, а в іншої – мутацію 

G908W гена NOD2. Носійство мутацій гена NOD2 підтверджує зв'язок 

синдрому з ХК. Недостатня кількість інформації про патогенез, особливості 

перебігу та лікування цього рідкісного синдрому робить кожен клінічний 

випадок важливим елементом в нагромадженні досвіду для хірургів, а пошук 

молекулярної причини захворювання може допомогти в розробці нових 

терапевтичних і хірургічних підходів до лікування. 

Описано значну кількість алельних варіантів гена рецептора вітаміну D 

– VDR, однак найбільш функціонально значущими, які ідентифіковані як 

гени-кандидати схильності до розвитку ХК, є 3 поліморфних варіанти: TaqI, 

BsmL, FokI (Ardesia M. et al., 2015). Хоча було підтверджено відсутність 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Branquinho%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27152134
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статистично істотних відмінностей щодо частот алелів і генотипів TaqІ гена 

VDR у дослідній групі порівняно з контрольною, однак носії варіанту у 

гомозиготному стані мали значущо менший вік встановлення діагнозу ХК 

порівняно з гетерозиготними носіями або ж без мутації (р<0,001) і 

потребували операцій з приводу хвороби у молодому віці.  

Загалом,  65,8 %  пацієнтів із ХК потребували операційних втручань на 

кишечнику. Показами до операційних втручань у пацієнтів без раку були 

наступні ускладнення: стріктури – у 25,5 % осіб, неефективність 

консервативної терапії –– у 16,9 %, кишкова кровотеча – у 8,2 % осіб, 

внутрішні нориці – у 6,1 %, інфільтрати черевної порожнини –  у 4,1 %, 

перфорація кишки – у 3,1 %, а також зовнішні кишкові нориці на передню 

черевну стінку – у 3,1 %. Ранні операційні втручання було виконано 57,6 % 

пацієнтам, пізні –  42,4 %. При ранніх операційних втручаннях із важким 

перебігом ХК переважали менш травматичні економні резекції уражених 

ділянок кишки і було сформовано анастомози. Пацієнти після довготривалої 

малоефективної консервативної терапії потребували паліативних операцій / 

розширених резекцій, що призводило до погіршення якості життя. У 17,3 % 

пацієнтів із ХК було проведено операції з формуванням стом. У 12,2 % 

хворих виконано накладання ілеостом, серед яких переважали жінки (8:4) 

після проведеної тотальної колектомії. Реконструктивні операції проведені у 

4,1 % хворих (3 жінок : 1 чоловіків), із них всім пацієнтам жіночої статі 

молодого віку (<25 років) сформовано тонкокишкові резервуарні анастомози. 

При ургентних станах у випадках високого ризику виконання радикальних 

операційних втручань інколи виникала необхідність формування ентеростом. 

Ця операція значно знижує якість життя хворих навіть при правильному 

функціонуванні стоми. Для покращення якості життя стомованих хворих, 

мінімалізації втрат тонкокишкового вмісту, уникнення ускладнень успішно 

застосували спосіб переміщення хімусу при роздільній ентеростомі. 

Найчастішими операціями у пацієнтів із хворобою Крона були правобічна 

геміколектомія і тотальна колектомія, які виконали у 12,3 % і 11,4 % осіб, 

відповідно. Серед пацієнтів, яким було проведено тотальну колектомію, 

більшість належали до вікової групи А2 – 63,6 %, всі мали локалізацію 

процесу L2, а 90,9 % пацієнтів були жінками. Отже, ці хворі, переважно 

жінки молодого віку (<40 років) з важким перебігом захворювання, 

оперуються раніше, що, можливо, створює менше умов для розвитку пухлин. 

Ймовірно з цієї причини у групі пацієнтів із ХК, у яких розвинувся КРР, 

переважали чоловіки вікової групи А3. Найчастішою операцією, яку 

виконували пацієнтам із КРР, що розвинувся при ХК, була лівобічна 

геміколектомія – у 50,0 % випадків, серед яких переважали чоловіки вікової 

групи А3 з важким перебігом хвороби. Пацієнтам із ХК і КРР проведено 

накладання ілеостоми у 31,3 % осіб (у 4 чоловіків і 1 жінки). Ускладнення 

планових операцій виникли у 31,3 % пацієнтів. Резекції різних відділів 

кишечника при КРР, асоційованому з ХК, виконали у 87,5 % осіб, паліативні 

втручання – у 12,5 %. У пацієнтів із ХК, у яких виявлено пухлини іншої 

локалізації, виконувались резекції шлунка за Більрот ІІ, двобічні орхіектомії 
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та мастектомія правої молочної залози. Регулярний огляд і ретельний 

моніторинг дозволив виявити неоплазії на ранніх стадіях і провести у 

більшості пацієнтів операційні втручання у плановому порядку. 

Провівши аналіз різних клінічних і лабораторних показників у групах 

пацієнтів із хворобою Крона виділено 5 значущих чинників ризику розвитку 

КРР не залежно від статі: обтяжений сімейний анамнез на КРР (р=0,014); 

середній вік встановлення діагнозу ХК: у чоловіків – 49,0±4,4 (р=0,03), у 

жінок – 61,8±5,1 років (р=0,004); наявність псевдополіпів (р=0,034); 

лівобічне ураження товстої кишки (р=0,021); захворювання нирок (р=0,04). У 

чоловіків визначено 2 додаткові чинники ризику: рівень гемоглобіну < 80 г/л 

(р=0,027) і операційні втручання з приводу патології чоловічої статевої 

сфери (р=0,024). На рисунку наведено схематичне зображення розподілу 

пацієнтів із ХК в залежності від статі в групу ризику розвитку КРР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок.  Схематичне зображення розподілу чинників ризику розвитку 

колоректального раку в залежності від статі пацієнтів із хворобою Крона.  

 

Таким чином, у чоловіків із ХК виділено 7 значущих чинників ризику 

розвитку КРР, а в жінок – 5. У групах пацієнтів, у яких розвинувся КРР, або 

ж інші злоякісні новоутворення, виявлено переважання осіб чоловічої статі. 

Встановлено значущо вищу частоту розвитку злоякісних новоутворень у 

чоловіків із ХК порівняно з жінками (р=0,022). У групі хворих, у яких 

розвинувся КРР, не досягнуто статистично істотної різниці за цим 

показником (р=0,056), що зумовлено невеликим обсягом вибірки, однак все 

ж слід звертати увагу на чоловічу стать, як чинник ризику.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі запропоновано теоретичне узагальнення та 

нове вирішення науково-практичної задачі оцінки ризику розвитку 

новоутворень у пацієнтів із ХК для використання персоніфікованого підходу 

до вибору адекватної тактики хірургічних втручань із урахуванням 

молекулярно-генетичних маркерів. 

 1. Встановлено, що у пацієнтів із ХК, мешканців м. Львова й області, за 

20 років спостереження злоякісні новоутворення зареєстровано в 6,5 % осіб 

(0,9 випадків/рік), із них у 5,8 % осіб переважав КРР (0,8 випадків/рік). У 

родичів пацієнтів із ХК І ступеня спорідненості виявлено істотно вищу 

розповсюдженість злоякісних новоутворень ШКТ порівняно з особами без 

клінічних ознак кишкових захворювань (p=0,02). 

 2. Середній вік встановлення діагнозу ХК у чоловіків і жінок, у яких не 

розвинувся КРР, є значущо меншим порівняно з віком хворих, у яких 

діагностували КРР (p=0,03 і p=0,004, відповідно). Середній вік встановлення 

діагнозу ХК у жінок, носіїв мутації 1007fs гена NOD2, є істотно меншим, 

порівняно з жінками, у яких цієї мутації не було виявлено (р=0,009). Носії 

варіанту Taq1 гена VDR у гомозиготному стані мали значущо менший вік 

встановлення діагнозу хвороби порівняно з гетерозиготними носіями або ж 

без мутації (р<0,001) і потребували операційних втручань із приводу 

хвороби в молодому віці. Групою ризику розвитку важкого перебігу 

захворювання, ранніх операцій у молодому віці є пацієнти з 

гранульоматозним колітом, асоційованим із синдромом Германського-

Пудлака 4-го підтипу, носії мутації генів NOD2 (P268S i G908W). 

3. Шанси виникнення ХК при носійстві мутації 1007fs гена NOD2 у 

гетерозиготному стані зростають: OR=5,23, 95% CІ (1,10-24,85) (р=0,04). 

Загалом 39,2 % пацієнтів, які потребували операційних втручань із приводу 

ХК, були молодого віку і носіями мутації, з яких правобічну геміколектомію 

виконали у 75,0 % осіб. Встановлено, що пацієнти, у яких розвинувся КРР, 

рак шлунка чи простати, не були носіями мутації 1007fs гена NOD2. 

4. Серед пацієнтів із термінальним ілеїтом переважали носії мутації 

1007fs гена NOD2, порівняно з хворими, у яких мутації не було виявлено 

(р=0,04). У 32,6 % пацієнтів із ХК діагностована найбільш важка форма 

захворювання – (В3) і (В3р). При пенетруючій формі хвороби частота носіїв 

мутації 1007fs гена NOD2 була істотно більшою, ніж у пацієнтів без мутації 

(р=0,02).  

5.  Встановлено значущо вищий рівень С-реактивного білка у пацієнтів 

із локалізацією процесу (L3) і (L2) порівняно з термінальним ілеїтом (L1) 

(р=0,007). Хірургічних втручань із приводу ХК потребувало 87,2 % пацієнтів 

з підвищеним рівнем С-реактивного білка. 

6. Загалом, 65,8 % пацієнтів із ХК потребували операційних втручань 

на кишечнику. Найчастішими операціями були правобічна геміколектомія і 

тотальна колектомія. Серед пацієнтів, яким було проведено тотальну 

колектомію, більшість належали до вікової групи А2 – 63,6 %, всі мали 
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локалізацію процесу L2, а 90,9 % пацієнтів були жінками. Найчастішою 

операцією, яку потребували пацієнти із КРР, що розвинувся при ХК, була 

лівобічна геміколектомія, серед яких переважали чоловіки вікової групи А3 з 

важким перебігом хвороби.  

7. У пацієнтів із ХК виділено 5 значущих чинників ризику розвитку 

КРР не залежно від статі: обтяжений сімейний анамнез на КРР (р=0,014); 

середній вік встановлення діагнозу хвороби Крона: у чоловіків – 49,0±4,4 

(р=0,03), у жінок – 61,8±5,1 років (р=0,004); наявність псевдополіпів 

(р=0,034); лівобічне ураження товстої кишки (р=0,021); захворювання нирок 

(р=0,04). У чоловіків визначено 2 додаткові чинники ризику: рівень 

гемоглобіну < 80 г/л (р=0,027) і операційні втручання з приводу патології 

чоловічої статевої сфери (р=0,024). Чинником ризику розвитку злоякісних 

новоутворень при цій хворобі є чоловіча стать (р=0,022).  
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АНОТАЦІЯ 

 

Лозинська Л.Ю. Оцінка ризику розвитку новоутворень при 

хворобі Крона для вибору адекватної хірургічної тактики. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.03 – хірургія. – Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2018. 

У дисертаційній роботі наведено результати оцінки ризику розвитку 

новоутворень у пацієнтів із хворобою Крона (ХК) для використання 

персоніфікованого підходу до вибору адекватної тактики хірургічних 

втручань із урахуванням молекулярно-генетичних маркерів. Встановлено 

розповсюдженість асоційованих із ХК злоякісних новоутворень у мешканців 

м. Львова та області, які зареєстровано у 6,5% пацієнтів. У загальному 39,2 % 

пацієнтів, які потребували операційних втручань із приводу хвороби, були 

носіями мутації. Частота носіїв мутації 1007fs гена NOD2 при пенетруючій 

формі хвороби була істотно більшою, ніж у пацієнтів без мутації (р=0,02). 

Загалом, 65,8 % пацієнтів із ХК потребували операційних втручань на 

кишечнику. Найчастіше виконували правобічну геміколектомію і тотальну 

колектомію. Найчастішою операцією, яку виконували пацієнтам із КРР, що 

розвинувся при ХК, була лівобічна геміколектомія. Резекції різних відділів 

кишечника при КРР, що розвинувся при ХК, виконали у 87,5 % осіб, 

паліативні втручання –  у 12,5 %. У пацієнтів із ХК виділено 5 значущих 

чинників ризику розвитку КРР не залежно від статі: обтяжений сімейний 

анамнез на КРР (р=0,014); середній вік встановлення діагнозу ХК: у 

чоловіків – 49,0±4,4 (р=0,03), у жінок – 61,8±5,1 років (р=0,004); наявність 

псевдополіпів (р=0,034); лівобічне ураження товстої кишки (р=0,021); 

захворювання нирок (р=0,04). У чоловіків визначено 2 додаткові чинники 

ризику: рівень гемоглобіну < 80 г/л (р=0,027) і операційні втручання з 

приводу патології чоловічої статевої сфери (р=0,024). Чинником ризику 

розвитку злоякісних новоутворень при цій хворобі є чоловіча стать 

(р=0,022).  

Ключові слова: хвороба Крона, тактика хірургічних втручань, мутації 

генів NOD2, VDR,  HPS, чинники ризику розвитку новоутворень. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Лозинская Л.Ю. Оценка риска развития новообразований при 

болезни Крона для выбора адекватной хирургической тактики. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.03 – хирургия. – Львовский национальный 

медицинский университет имени Данила Галицкого, МЗ Украины, Львов, 

2018. 
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В диссертационной работе приведены результаты оценки риска 

развития  новообразований у пациентов с болезнью Крона (БК) для 

использования персонифицированного подхода к выбору адекватной тактики 

хирургических вмешательств с учетом молекулярно-генетических маркеров. 

Установлено распрастраненность ассоциированных с БК злокачественных 

новообразований у жителей г. Львова и области, которые зарегистрировано у 

6,5 % пациентов. В общем, 39,2 % пациентов, нуждающихся в операционных 

вмешательствах по поводу болезни, были носителями мутации 1007fs гена 

NOD2. Частота носителей мутации 1007fs гена NOD2 при пенетрирующая 

форме болезни была существенно выше, чем у пациентов без мутации 

(р=0,02). В общем, 65,8% пациентов с БК нуждались в операционных 

вмешательствах на кишечнике. Наиболее часто выполняли правостороннюю 

гемиколэктомию и тотальную колэктомию. У пациентов с КРР, который 

развился при БК, самой частой операцией была левосторонняя 

гемиколэктомия. Резекции различных отделов кишечника при КРР, 

развившегося при БК, выполнили в 87,5 % лиц, паллиативные вмешательства 

–  в 12,5  %. Для пациентов с БК выделено 5 значимых факторов риска 

развития КРР не зависимо от пола: отягощенный семейный анамнез на КРР, 

наличие псевдополипов, средний возраст постановки диагноза  БК у мужчин 

– (49,0 ± 4,4) лет, у женщин – 61,8 ± 5,1) лет; сопутствующая патология – 

заболевания почек; левостороннее поражение толстой кишки.  У мужчин 

определено 2 добавочные факторы риска: уровень гемоглобина < 80 г/л 

(р=0,027) и операционные вмешательства по поводу патологии мужской 

половой сферы (р=0,024). Дополнительным фактором риска развития 

злокачественных новообразований при этой болезни является мужской пол.  

 Ключевые слова: болезнь Крона, тактика хирургическх 

вмешательств, мутации генов NOD2, VDR, HPS, факторы риска развития 

новообразований. 

 

SUMMARY 

Lozynska L.Y. Evaluation of neoplastic transformation risk for the 

assignment of an adequate surgical tactics in patients with Crohn’s disease. – 

Manuscript. 

The dissertation thesis for the scientific degree of the candidate of medical 

sciences (Doctor of Philosophy) оn speciality 14.01.03 – surgery. – Lviv National 

Medical University Ministry of Healthcare of Ukraine, Lviv, 2018. 

In dissertation thesis the evaluation of neoplastic transformation risk using 

exact molecular genetic markers for the assignment of an adequate and personified 

surgical approach in patients with Crohn’s disease (CD) is presented. The 

prevalence of malignant neoplasms associated with CD was studied during the 

20-year period of observation in patients from Lviv and Lviv region. Malignant 

neoplasms were revealed in 6.5 % of the patients, including 5.8 % of the patients 
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with colorectal cancer (CRC) as a prevailing tumor among 275 patients with CD. 

Extraintestinal tumors were identified in five patients: two patients had gastric 

cancer (0.7 % of all patients), two patients had prostate cancer (0.7 % of all 

patients) and one patient had breast cancer (0.4 % of all patients). 

The main clinical characteristics were compared between two groups of 

patients with CD. The first group consisted of 98 patients without CRC. The 

second group included 18 patients with CD-associated neoplasia, among them 16 

patients had CRC. The average duration of the CD-associated CRC was 11.4 ± 3.4 

years. The average age at of CD onset in patients without CRC is 35.0 ± 1.4 years 

and was significantly lower compared to the age at disease onset in patients with 

CD-associated CRC (52.2 ± 3.8 years) (p<0,001). The individuals of the A3 age 

group (Montreal classification, 2005) significantly dominated (p=0.03) among the 

patients with CD-associated CRC in comparison to the patients without CRC. The 

ileocolonic localization of the disease (L3) significantly (p=0.02) dominated 

among the patients without CRC. The incidence of any kidney disease as a 

concomitant pathology in patients with CD associated CRC was significantly 

higher (p=0.04) in comparison to the patients without cancer. The skin pathology 

was found only in patients without malignancy. 

It was confirmed that the patients heterozygous for 1007fs mutation had at a 

5-fold increase of the risk to develope CD (OR = 5.23, 95% CІ 1.10-24.85). The 

age at the disease onset in women carrying 1007fs mutation was significantly less 

comparing to the women without the mutation (р=0,009). The frequency of 

mutation carriers in the patients with penetrating behavior (B3) of the disease was 

significantly (p=0.02) higher than in the patients without mutation. The 1007fs 

carriers were significantly (p=0.04) more predisposed to ileal disease, in 

comparison to non-1007fs carriers. A total of 39.2 % of patients with CD requiring 

surgery were carriers of the 1007fs mutation of NOD2 gene. The 1007fs mutation 

was detected among 75.0 % patients with right-sided hemicolectomy performed. 

Patients with CD-associated CRC, gastric or prostate cancer were non-carriers for 

1007fs mutation. There was no statistically significant difference in the allele 

frequencies and genotype distributions of the Taq1 mutation of the VDR gene in 

the patients with CD in comparison to the control group (p=0.001). It was found 

that carriers of a Taq1 mutation in the homozygous state (tt) were significantly 

younger at CD onset than heterozygous carriers of mutation or wild type carriers. 

All the patients with tt genotype required surgical interventions. 

In 78.7 % of the patients with severe course of CD a higher level of C-reactive 

protein was observed. A significantly higher level of C-reactive protein was 

observed in ileocolonic localization of the disease (L3) and in large intestine (L2) 

comparing with terminal ileitis (L1) (р<0.01) in the patients of the investigated 

group. The surgical interventions was necessary for 87.2 % patients with higher 

level of C-reactive protein. 
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Overall 65.8 % of patients with CD required intestinal surgical interventions. 

The most common operations were right-sided hemicolectomies and total 

colectomy. After a total colectomy 12.2 % of the patients underwent ileostomy and 

women prevailed among these patients. The most frequent operation performed in 

the patients with CD-associated CRC was left-sided hemicolectomy, among which 

the A3-age group of males with severe inflammation was the biggest. Resection of 

various intestinal segments in patients with CD-associated CRC was performed in 

87.5 % individuals, and 12.5 % patients needed palliative interventions. The 

majority of the patients without CRC after total colectomy belonged to the A2 age 

group (63.6 %), and all of them had colonic localization (L2). 90.9 % of the 

patients were females.  

Seven increased risk factors for the development of CRC in males and 5 risk 

factors for females with CD were identified as significant. In males these risk 

factors associated with increased CRC rate were: a family history of CRС 

(p=0.014); pseudopolyps (p=0.034); an average age of CD diagnosis was 

49.0 ± 4.4 years (p=0.03); hemoglobin levels < 80 g/l (p=0.027); left side 

localization of the disease  (p=0.021);  concomitant pathology – kidney diseases 

(p=0.04); males whom underwent genital surgery interventions (p=0.024). The risk 

factors associated with increased CRC in females are similar with males, except an 

average age of diagnosis of CD (61.8 ± 5.1 years) (p=0.004), hemoglobin level and 

history of a genital surgery interventions. An additional risk factor for the 

development of the other malignant neoplasms, including CRC, is a male gender 

(p=0.022).  

        Key words: Crohn’s disease, NOD2, VDR, HPS gene mutations, tactics of 

surgical interventions, risk factors for development of neoplasia. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ХК   –  хвороба Крона 

ДНК – дезоксирибонуклеїнова кислота 

НВК  −  неспецифічний виразковий коліт 

КРР   –   колоректальний рак  

МРТ  –  магнітно-резонансна томографія 

ОЧП   –   органи черевної порожнини  

ПЛР  –  полімеразна ланцюгова реакція 

РЕА   –   раковоембріональний антиген 

ХЗЗК   –  хронічні запальні захворювання кишечника 

ШКТ   –   шлунково-кишковий тракт 

B1        –   нестенозуючий і непенетруючий перебіг хвороби Крона  

                 (Монреальська  класифікація, 2005) 

B2        –  стенозуючий перебіг хвороби Крона  

                 (Монреальська класифікація, 2005) 

B3         –  пенетруючий перебіг хвороби Крона      

                 (Монреальська класифікація, 2005) 

СА 19.9 – раковий антиген (онкофетальний пухлинний маркер –    

                   муцинсіалогліколіпід)  

L1         – термінальний ілеїт (Монреальська класифікація, 2005) 

L2         –  ізольоване ураження товстої кишки  

                 (Монреальська класифікація, 2005) 

L3         –  комбіноване запальне ураження тонкої і товстої кишок  

                 (Монреальська класифікація, 2005) 

 L4        – зміни у верхніх відділах шлунково-кишкового тракту  

                (Монреальська класифікація, 2005) 

NOD2  –   ген схильності до розвитку хвороби Крона  (nucleotide  

                 oligomerization domain 2) 

OR       –  коефіцієнт відношення шансів 

VDR    – ген, що кодує рецептор вітаміну D.  


