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АНОТАЦІЯ 

 

Сідорук С.С. Клінічна діагностика та вибір хірургічного методу 

лікування пацієнтів з хронічним гемороєм III-IV ступеня. - Рукопис. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань – 22 

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

здійснювалась в Івано-Франківському національному медичному 

університеті МОЗ України, Івано-Франківськ, 2021 рік. 

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського 

національного медичного університету МОЗ України, Івано-Франківськ, 

2021 рік. 

У дисертації наведені теоретичні узагальнення і нове вирішення 

проблеми діагностики і лікування пацієнтів з хронічним гемороєм III-IV 

ступеня за Goligher, яке включає обґрунтування ролі функціональних 

розладів дефекації, дисплазії сполучної тканини та кровопостачання 

кавернозних тілець прямої кишки, якості життя хворих у безпосередньому 

та віддаленому періодах, результати яких дозволили удосконалити та 

доповнити методи операційного лікування. 

У розвитку хронічного геморою нині найважливішими вважають 

поєднання двох факторів: судинного та механічного. В основі судинної 

чинника є дисфункція судин, що забезпечують притік артеріальної крові по 

равликовим артеріям до кавернозних тілець та відтік по кавернозних венах, 

що призводить до розширення кавернозних тілець і формування судинних 

мальформацій. Якщо ж на цьому фоні спостерігається порушення 

еластичних властивостей прямокишково-куприкового м’язу (musculus 

rectococcygeus, м’язу Treitz) та зв’язки Parks (сполучнотканинного ложа 

кавернозних тілець), яка відмежовує внутрішній гемороїдальний вузол від 

зовнішнього, то внутрішні вузли виходять з анального каналу. Згідно 

рекомендацій American Society of Colon and Rectal Surgeons сучасна 
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хірургічна тактика у пацієнтів з хронічним гемороєм III і IV ступеня за 

Goligher включає виконання операції Milligan-Morgan (1a). 

Мета дослідження: покращити ефективність хірургічного лікування 

пацієнтів з хронічним гемороєм III-IV ступеня за Goligher, шляхом 

напрацювання оптимальних критеріїв діагностики та хірургічної тактики з 

врахуванням функціональних особливостей прямої кишки. 

Нами проведене клінічне обстеження і лікування 140 пацієнтів з 

хронічним гемороєм III-IV ступеня за Goligher. Серед обстежених пацієнтів 

чоловіків було 58 (41,4±4,20 %), жінок - 82 (58,6±4,20 %). Більша частина 

пацієнтів була молодого віку (52,1±4,20 %). Особи середнього віку склали 

25,0±3,70 %, літнього та старечого – 22,9±3,50 %. Найбільш поширеною 

скаргою у пацієнтів було випадіння внутрішніх гемороїдальних вузлів при 

акті дефекації (100,0 %). На випадіння вузлів при фізичному навантаженні 

подавали скарги 45,1±5,50 % жінок і 29,3±6,0 % чоловіків (p>0,05). На 

постійне відчуття дискомфорту в задньому проході скаржилися 30,5±5,08 % 

жінок та 10,3±4,0 % чоловіків (p<0,01). Недостовірна різниця (p>0,05) між 

жінками і чоловіками була в скаргах на свербіж у анальному каналі і 

прианальній ділянці - 11,0±3,42 % і 3,4±2,4 %, відповідно. Частина пацієнтів 

(11,0±3,45 % жінок і 10,3±4,0 % чоловіків) вказували на відчуття 

незавершеного випорожнення під час акту дефекації. Шістдесят дев’ять 

жінок (84,1±4,03 %) та 51 чоловік (87,9±4,3 %) вказували на наявність 

кровотечі яскравого червоного кольору з заднього проходу.  

У всіх пацієнтів проводили пальцеве дослідження прямої кишки. 

Тонус зовнішнього і внутрішнього сфінктера був достатнім у 69,3±3,90 % і 

62,9±4,08 % відповідно (p<0,001). Розтяжність і еластичність зовнішнього 

сфінктера була збережена у більшості пацієнтів (p<0,001) – 72,1±3,79 % і 

76,4±3,59 %. Рідко при огляді у пацієнтів з хронічним гемороєм 

спостерігалася болючість – 8,6±2,37 %. Достатня вираженість вольового 

скорочення відмічалася у більшості пацієнтів – 92,9±2,18 % (p<0,001).  
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Оцінку аноректальної дисфункції у пацієнтів з хронічним гемороєм 

III-IV ступеня за Goligher проводили, згідно критеріїв Rome IV. Загалом 

скарги на появу виділень з заднього проходу, які було в тій, чи іншій мірі, 

складно контролювати подавали 32 пацієнти (22,9±3,55 %) (18 жінок і 14 

чоловіків) (OR 0,09, 95 %, CI 0,05-0,15, p<0,001; χ2=80,36 (3,84)), що 

вказувало на відсутність достовірної різниці між статтю. Синдром Levator 

ani при клінічному огляді нами був діагностований у 13 (9,3±2,45 %) 

пацієнтів з хронічним гемороєм III-IV ступеня за Goligher. Невизначений 

функціональний аноректальний біль діагностували у 23 (16,4±3,1 %). 

Діагноз швидкоплинної прокталгії був встановлений у 15 пацієнтів 

(10,7±2,61 %). Функціональні розлади дефекації було діагностовано у 34 

пацієнтів (24,3±3,62 %).  У 57 пацієнтів (40,7±4,15 %) спостерігали дві і 

більше форми аноректальної дисфункції, що свідчить про вагоме її значення 

у клінічному перебігу геморою.   

У пацієнтів з хронічним гемороєм III ступеня за Goligher достовірно 

рідше зустрічалися такі прояви аноректальної дисфункції як нетримання 

калу (OR 0,33, 95 %, CI 0,14-0,76, p=0,01), невизначений функціональний 

аноректальний біль (OR 0,24, 95 %, CI 0,09-0,60, p=0,003), швидкоплинна 

прокталгія (OR 0,18, 95 %, CI 0,06-0,56, p=0,003) та функціональні розлади 

дефекації (OR 0,26, 95 %, CI 0,11-0,60, p=0,002). Синдром Levator ani 

зустрічався з однаковою частотою і недостовірно відрізнявся у пацієнтів з 

різним ступенем тяжкості геморою. Дві і більше форми також частіше 

діагностували при геморої IV ступеня за Goligher - OR 9,05, 95 %, CI 3,70-

22,15, p=0,001.  

При застосуванні методики огляду, рекомендованої ACG Clinical 

Guideline, в результаті аналізу функціонування м’язових елементів, які 

забезпечують адекватний механізм дефекації у пацієнтів з гемороєм III і IV 

ступеня за Goligher нами було виявлено п’ять варіантів функціональних 

розладів дефекації: фізіологічна реакція – у 51 пацієнта (36,4±4,07 %); 
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диссинергія сфінктера – у 9 пацієнтів (6,4±2,07 %); спазм пуборектальної 

петлі – у 6 пацієнтів (4,3±1,71 %); диссинергічна дефекація – у 39 пацієнтів 

(27,9±3,79 %); неадекватна пропульсія – у 35 пацієнтів (25,0±3,66 %). При 

статистичному розподілі пацієнтів з хронічним гемороєм в залежності від 

віку та наявності дисфункції сфінктера і пуборектального м’язу, нами було 

встановлено, що різні порушення акту дефекації достовірно частіше 

спостерігалося у осіб молодого і зрілого віку.  

Було встановлено, що у 83 пацієнтів (59,3±4,15 %) була легка форма 

неспецифічної дисплазії сполучної тканини і у 57 (40,7±4,2 %) – середня. 

Серед пацієнтів з легкою формою 64 були з хронічним гемороєм III ступеня 

за Goligher і 19 – IV ступеня (OR 6,74, 95 %, CI 3,18-14,29, p<0,001; 

χ2=25,04). Серед хворих з середньою формою неспецифічної дисплазії 

сполучної тканини було 40 і 17, відповідно (OR 2,19, 95 %, CI 1,07-4,46, 

p<0,05; χ2=3,99). Було встановлено, що у всіх пацієнтів з хронічним 

гемороєм рівень оксипроліну у сечі був достовірно (p<0,05) підвищеним і 

склав 52,66±11,78 мг/добу. Спостерігалася залежність між підвищеним 

рівнем оксипроліну і наявністю геморою. У хворих на III ступінь цей 

показник складав 44,71±7,35 мг/добу, що достовірно (p<0,05) відрізнялося 

від показника пацієнтів з IV ступенем – 60,61±9,86 мг/добу. У групі 

контролю мінімальний показник оксипроліну у сечі складав 11,5 мг/добу, 

максимальний 31,8 мг/добу (медіана 18,2), тоді як у пацієнтів з гемороєм III 

ступеня мінімальний показник був 24,3 мг/добу, максимальний 65,2 мг/добу 

(медіана 45,9). У пацієнтів з IV ступенем медіана становила 55,23 мг/добу, 

при мінімальному показнику 40,5 та максимальному – 78,2. Виявлені дані 

дозволяють підтвердити сполучнотканинну теорію розвитку геморою.    

При кольоровому дуплексному картуванні шум пульсації починав 

визначатися в межах 2-4 см від лінії Morton. Кожний вузол кровопостачався 

з одної-двох артерій: вузол, що розміщувався на 11 годину мав 

кровопостачання з артерій, що візуалізувалися на 10 і 11 годину, вузол на 3 
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годину – артеріями на 3 і 5 годину, вузол на 7 годину – артеріями 7 і 9 

годину. Ми не спостерігали чіткої лінійної залежності між кількістю 

анальних артерій з посиленим кровоплином та кількістю гемороїдальних 

вузлів у пацієнта. Найчастіше артерії візуалізувалися на першу (89,4 %), 

третю (93,3 %), сьому (88,8 %) та одинадцяту (93,4 %) години. В цих зонах 

вони перекривалися мозаїчною картиною, що відповідала локалізації 

кавернозного тільця і, згідно даних КДК нагадувала артеріовенозну норицю. 

Для оцінки ефективності різних методик операційного лікування, всіх 

пацієнтів було розділено на три групи. У першу групу увійшли 60 пацієнтів, 

в яких була виконана класична відкрита гемороїдектомія – операція 

Milligan-Morgan з застосуванням звичного операційного інструменту. У 

другу групу включили 40 пацієнтів, у яких операційне лікування 

проводилося за запропонованою нами методикою лазерної відкритої 

гемороїдектомії. Третю групу, яку склали 40 пацієнтів, у яких виконувалася 

лазерна відкрита гемороїдектомія, доповнена запропонованою нами 

лазерною транскутанною субмукозною мукопексією.  

Інтенсивність больового синдрому аналізували на першу, третю та 

сьому післяопераційні доби. Хворі першої групи оцінювали його найвище – 

7,7±2,28 пунктів. На третю післяопераційну добу пацієнти першої групи 

оцінювали біль у 4,6±1,56 пунктів, другої – 2,4±0,91, третьої – 2,6±1,13. На 

сьому добу тільки поодинокі хворі вказували на дискомфортний больовий 

синдром. Середній показник в цей період склав 1,7±0,64 пункти в першій 

групі, 0,9±0,7 пункти в другій групі та 1,3±0,78 пунктів – в третій. Термін 

першої дефекації у пацієнтів першої групи цей час склав 5,63±1,04 доби, у 

другої – 4,06±0,89 доби і у третьої – 4,33±0,78.  

Аналіз випадків ранніх післяопераційних ускладнень показав, що 

проведення класичної гемороїдектомії Milligan-Morgan (перша група) у 

порівнянні з інтраопераційним застосуванням лазерного коагулятора (друга 

і третя групи) мало достовірно (p<0,001) вищу їхню частоту. Поряд із цим, 
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при аналізі кількості пацієнтів різних груп, у яких відмічали інтра- і 

післяопераційні ускладнення, достовірної різниці не відмічали.  

У терміни 6 місяців нам вдалося провести аналіз післяопераційного 

стану у 113 пацієнтів, що склало 80,7 %. Частота ускладнень у віддалені 

терміни після операції Milligan-Morgan була достовірно вищою (р<0,05), ніж 

після лазерної відкритої гемороїдектомії і лазерної відкритої 

гемороїдектомії, доповненої лазерною транскутанною субмукозною 

мукопексією. У першій групі була достовірно (р<0,05) вищою частота 

пацієнтів, в яких діагностували двоє і більше проявів аноректальної 

дисфункції. Вивчення якості життя проводили згідно Gastrointestinal Quality 

of Life Index. Якщо на час виписки з стаціонару відмічалися відмінності в 

якості життя у пацієнтів різних груп, то у віддалені терміни метод 

операційного втручання вже не мав такого значення для цього показника. 

Поряд з цим, звертає на себе увагу, що пацієнти, у яких проводили класичну 

операцію Milligan-Morgan, фактично вказали на доволі високу 

травматичність цієї операції у порівнянні з запропонованими нами 

методиками. 

Ключові слова: хронічний геморой, сполучнотканинна теорія, 

анальне кровопостачання, хірургічне лікування, лазерний коагулятор. 
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SUMMARY 

 

Sidoruk SS. Clinical diagnosis and choice of surgical treatment for patients 

with chronic grade III-IV hemorrhoids. - Manuscript. 

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

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

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

Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2021. 

The dissertation defense will take place in the Specialized Scientific 

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

Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2021. 

The thesis presents theoretical generalizations and a new solution to the 

problem of diagnosis and treatment of patients with chronic hemorrhoids of grade 

III-IV Goligher, which includes substantiation of the role of functional disorders 

of defecation, connective tissue dysplasia and blood supply to the cavernous 

bodies of the rectum, quality of life in the rectum, quality of life. The results of 

which allowed to improve and supplement the methods of surgical treatment. 

In the development of chronic hemorrhoids, the combination of two factors, 

vascular and mechanical, is now considered to be the most important. The basis of 

the vascular factor is the dysfunction of the blood vessels, which provide inflow 

of arterial blood along the cochlear arteries to the cavernous bodies and outflow 

through the cavernous veins, which leads to the expansion of the cavernous 

bodies and the formation of vascular malformations. If, on this background, there 

is a violation of the elastic properties of the recto-coccygeal muscle (Treitz 

muscle) and the Parks ligament, which delimits the internal hemorrhoid node 

from the outer one, then exits the inner node channel. According to the 

recommendations of the American Society of Colon and Rectal Surgeons, modern 

surgical tactics in patients with chronic grade III and IV Goligher include surgery 

on Milligan-Morgan (1a). 
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Aim of the study: to improve the efficiency of surgical treatment of patients 

with chronic hemorrhoids of grade III-IV Goligher by developing optimal 

diagnostic criteria and surgical tactics with consideration of functional features of 

the rectum. 

We conducted a clinical examination and treatment of 140 patients with 

chronic hemorrhoids of grade III-IV Goligher. Among the examined patients, men 

were 58 (41.4±4.20 %), women – 82 (58.6±4.20 %). Most patients were young 

(52.1±4.20 %). Middle-aged individuals were 25.0±3.70 %, elderly 22.9±3.50 %. 

The most common complaint in patients was loss of internal hemorrhoids at the 

act of defecation (100.0 %). 45.1±5.50 % of women and 29.3±6.0 % of men 

(p>0.05) filed complaints about the loss of nodes during physical activity. 

30.5±5.08 % of women and 10.3±4.0 % of men complained of constant 

discomfort in the anus (p<0.01). A nonsignificant difference (p>0.05) between 

women and men was reported for itching in the anal canal and anal area – 

11.0±3.42 % and 3.4±2.4 %, respectively. Part of the patients (11.0±3.45 % of 

women and 10.3±4.0 % of men) indicated a feeling of incomplete emptying 

during the act of defecation. Sixty-nine women (84.1±4.03 %) and 51 men 

(87.9±4.3 %) indicated bright red bleeding from the anus. 

All patients underwent a finger examination of the rectum. The tone of the 

external and internal sphincter was sufficient in 69.3±3.90 % and 62.9±4.08 %, 

respectively (p<0.001). The elongation and elasticity of the external sphincter was 

retained in most patients (p<0.001) – 72.1±3.79 % and 76.4±3.59 %. Rarely, on 

examination in patients with chronic hemorrhoids, pain was observed – 

8.6±2.37 %. A sufficient degree of volitional reduction was observed in the 

majority of patients – 92.9±2.18 % (p<0.001). 

Evaluation of anorectal dysfunction in patients with chronic hemorrhoids of 

grade III-IV Goligher was performed according to the Rome IV criteria. 32 

patients (22.9±3.55 %) (18 women and 14 men) reported difficulty in controlling 

the appearance of anus that was, to one degree or another, difficult to control (OR 
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0,09, 95 %, CI 0,05-0,15, p<0,001; χ2=80,36 (3,84)), indicating that there was no 

significant difference between the sexes. In clinical examination, Levator ani 

syndrome was diagnosed in 13 (9.3±2.45 %) patients with chronic hemorrhoids of 

grade III-IV Goligher. Unspecified functional anorectal pain was diagnosed in 23 

(16.4±3.1 %). Diagnosis of proctalgia fugax was established in 15 patients 

(10.7±2.61 %). Functional disorders of defecation were diagnosed in 34 patients 

(24.3±3.62 %). Two or more forms of anorectal dysfunction were observed in 57 

patients (40.7±4.15 %), indicating its significant value in the clinical course of 

hemorrhoids. 

In patients with chronic hemorrhoids of grade III Goligher significantly less 

likely to experience such manifestations of anorectal dysfunction as fecal 

incontinence (OR 0.33, 95 %, CI 0.14-0.76, p=0.01), uncertain functional 

anorectal pain (OR 0.24, 95 %, CI 0.09-0.60, p=0.003), proctalgia fugax (OR 

0.18, 95 %, CI 0.06-0.56, p=0.003) and functional defecation disorders (OR 0.26, 

95 %, CI 0.11-0.60, p=0.002). Levator ani syndrome encountered the same 

frequency and was not significantly different in patients with different severity of 

hemorrhoids. Two or more forms were also more commonly diagnosed with 

grade IV hemorrhoids by Goligher – OR 9.05, 95 %, CI 3.70-22.15, p=0.001. 

When using the review methodology recommended by ACG Clinical 

Guideline, as a result of the analysis of the functioning of the muscle elements 

that provide an adequate mechanism of defecation in patients with grade III and 

IV Goligher, we identified five variants of functional disorders of defecation: 

physiological response – 51 patient (36.4±4.07 %); sphincter dyspnea – 9 patients 

(6.4±2.07 %); puborectal loop spasm – 6 patients (4.3±1.71 %); dyspinergic 

defecation – 39 patients (27.9±3.79 %); inadequate propulsion – 35 patients 

(25.0±3.66 %). In the statistical distribution of patients with chronic hemorrhoids, 

depending on age and the presence of sphincter and puborectal muscle 

dysfunction, we found that various disorders of defecation were more likely to be 

observed in young and adulthood. 
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It was found that 83 patients (59.3±4.15 %) had mild non-specific 

connective tissue dysplasia and 57 (40.7±4.2 %) had mild. Among patients with 

mild form, 64 had chronic hemorrhoids grade III and 19 – IV (OR 6.74, 95 %, CI 

3.18-14.29, p<0.001; χ2=25.04). Among patients with the average form of 

nonspecific connective tissue dysplasia were 40 and 17, respectively (OR 2.19, 

95%, CI 1.07-4.46, p<0.05; χ2 = 3.99). In all patients with chronic hemorrhoids, it 

was found that the level of oxyprolin in the urine was significantly (p<0.05) 

elevated to 52.66±11.78 mg/day. There was a relationship between elevated 

oxyproline levels and the presence of hemorrhoids. In patients with stage III, this 

indicator was 44.71±7.35 mg/day, which was significantly (p<0.05) different 

from the rate of patients with stage IV – 60.61±9.86 mg/day. In the control group, 

the minimum level of oxyprolin in the urine was 11.5 mg/day, the maximum is 

31.8 mg/day (median 18.2), whereas in patients with grade III hemorrhoids, the 

minimum was 24.3 mg/day, and the maximum was 65.2 mg/day (median 45.9). In 

patients with grade IV, the median was 55.23 mg/day, with a minimum of 40.5 

and a maximum of 78.2. The data revealed allow us to confirm the connective 

tissue theory of hemorrhoids. 

With color duplex mapping, the ripple noise began to be determined within 

2-4 cm of the Morton line. Each pill was supplied from one or two arteries: the 

pill that was placed for 11 hours had blood supply from the arteries visualized at 

10 and 11 hours, the pill for 3 hours - arteries for 3 and 5 hours, the pill for 7 

hours - arteries 7 and 9 hours. We did not observe a clear linear relationship 

between the number of anal arteries with increased blood flow and the number of 

hemorrhoids in the patient. Most often, the arteries were visualized in the first 

(89.4 %), third (93.3 %), seventh (88.8 %) and eleventh (93.4 %) hours. In these 

zones, they overlapped with a mosaic pattern that corresponded to the localization 

of the cavernous calf and, according to the CDC, resembled arteriovenous fistula. 

To evaluate the effectiveness of different surgical treatments, all patients 

were divided into three groups. The first group included 60 patients who 
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underwent a classic open hemorrhoidectomy – a Milligan-Morgan operation using 

a conventional operating tool. The second group included 40 patients in whom 

surgical treatment was performed according to our proposed method of laser open 

hemorrhoidectomy. The third group, consisting of 40 patients who underwent 

laser open hemorrhoidectomy, was supplemented by our proposed laser 

transcutaneous submucosal mucopexia. 

Intensity of pain was analyzed on the first, third and seventh postoperative 

days. Patients of the first group rated it the highest - 7,7±2,28 points. On the third 

postoperative day, patients in the first group evaluated pain at 4.6±1.56 points, the 

second - 2.4±0.91, and the third - 2.6±1.13. On the seventh day, only a few 

patients indicated uncomfortable pain. The average during this period was 

1.7±0.64 points in the first group, 0.9±0.7 points in the second group and 

1.3±0.78 points in the third. The period of first defecation in patients of the first 

group this time was 5.63±1.04 days, in the second - 4.06±0.89 days and in the 

third - 4.33±0.78. 

Analysis of cases of early postoperative complications showed that the 

classic Milligan-Morgan hemorrhoidectomy (first group) compared to 

intraoperative use of laser coagulator (second and third groups) had a significantly 

higher frequency (p<0.001). At the same time, no significant difference was noted 

in the analysis of the number of patients in the different groups in which intra- 

and postoperative complications were noted. 

Within 6 months, we managed to analyze the postoperative condition in 

113 patients (80.7 %). The incidence of long-term complications after Milligan-

Morgan surgery was significantly higher (p<0.05) than after laser open 

hemorrhoidectomy and laser open hemorrhoidectomy supplemented with laser 

transcutaneous submucosal mucopexia. In the first group, the frequency of 

patients who were diagnosed with two or more manifestations of anorectal 

dysfunction was significantly (p<0.05). Quality of life studies were performed 

according to the Gastrointestinal Quality of Life Index. If at the time of hospital 
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discharge there were differences in quality of life in patients of different groups, 

then in the long term the method of surgery was no longer relevant for this 

indicator. In addition, it is noteworthy that patients who underwent classic 

Milligan-Morgan surgery, in fact, indicated a rather high rate of trauma to this 

surgery compared to our proposed methods. 

Key words: chronic hemorrhoids, connective tissue theory, anal blood 

supply, surgical treatment, laser coagulator. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. У розвитку хронічного 

геморою нині найважливішими вважають поєднання двох факторів: 

судинного та механічного. В основі судинної чинника є дисфункція судин, 

що забезпечують притік артеріальної крові по равликовим артеріям до 

кавернозних тілець та відтік по кавернозних венах, що призводить до 

розширення кавернозних тілець і формування судинних мальформацій (Li 

SL et al., 2915). Якщо ж на цьому фоні спостерігається порушення 

еластичних властивостей прямокишково-куприкового м’язу (musculus 

rectococcygeus, м’язу Treitz) та зв’язки Parks (сполучнотканинного ложа 

кавернозних тілець), яка відмежовує внутрішній гемороїдальний вузол від 

зовнішнього, то внутрішні вузли виходять з анального каналу (Zoulamoglou 

M, et al., 2017; Mott T, Latimer K, Edwards C., 2018).  

Згідно рекомендацій American Society of Colon and Rectal Surgeons  

(2018), сучасна хірургічна тактика у пацієнтів з хронічним гемороєм 

включає застосування при I і II ступенях за Goligher (в деяких випадках – і з 

III) маніпуляцій, які можна провести в рамках «хірургії одного дня». Серед 

них RBL є процедурою вибору, з високим рівнем доказовості (1а). До 

переваг цих методик (IRC, RBL, склеротерапія) відносять 

малотравматичність і можливість проведення в амбулаторних умовах 

(office-based procedures) (Yano T, Yano K., 2015; Miyamoto H, Hada T, 

Ishiyama G, Ono Y, Watanabe H., 2016; Gallo G, et al., 2020). Однак мета 

більшості «office-based procedures» – усунути симптоматику та покращити 

клінічний перебіг. Пацієнти повинні розуміти, що є висока ймовірність 

рецидиву захворювання, а віддалені результати є сумнівними в плані 

ефективності і безпеки (Davis BR, Lee-Kong SA, Migaly J, Feingold DL, Steele 

SR., 2018). У пацієнтів з гемороєм III і IV ступеня за Goligher слід обирати 
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між PPH та операцією Milligan-Morgan, однак остання нині є найбільш 

ефективною (1a) (Hollingshead JR., Phillips RK., 2016; Gallo G, et al., 2020). 

Поряд із цим, операція Milligan-Morgan, в основі якої є видалення 

патологічно змінених кавернозних тілець, які формують гемороїдальні 

вузли – основний субстрат захворювання, дозволяє усунути тільки судинний 

фактор. Вплив механічного фактора не корегується ніяким чином, що може 

спричинити рецидив геморою. Саме тому, актуальним є напрацювання 

операційних втручань, які є менш травматичними ніж операція Milligan-

Morgan та дозволяють ліквідувати не тільки судинний фактор, а й 

забезпечують ліфтинг зв’язки Parks. 

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

Дисертація є роботою, виконаною згідно планів підготовки науково-

педагогічних працівників під час навчання в заочній аспірантурі на кафедрі 

хірургії № 1 Івано-Франківського національного медичного університету. 

Дисертація є фрагментом планової комплексної наукової роботи кафедр 

хірургії ННІ післядипломної освіти та хірургії №1 ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» «Стратегія 

прискореного відновлення у післяопераційному періоді при малоінвазивних 

операціях на органах черевної порожнини, передньої черевної стінки та 

венах нижніх кінцівок» (державний реєстраційний номер 0121U109258). 

Здобувач є співвиконавцем даної науково-дослідної роботи.  Робота 

затверджена на засіданні Вченої ради Івано-Франківського національного 

медичного університету 20.12.2018 року (протокол № 19). Науковим 

керівником призначено доктора медичних наук, професора Сергія 

Михайловича Василюка. Дисертант є єдиним виконавцем теми. 

Мета дослідження. Покращити ефективність хірургічного лікування 

пацієнтів з хронічним гемороєм III-IV ступеня за Goligher, шляхом 

напрацювання оптимальних критеріїв діагностики та хірургічної тактики з 

врахуванням функціональних особливостей прямої кишки. 
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Завдання дослідження. 

1. Встановити клінічні особливості перебігу хронічного геморою III-

IV ступеня за Goligher. 

2. Оцінити особливості різних видів аноректальної дисфункції та 

розладів механізму дефекації у пацієнтів з хронічним гемороєм III-IV 

ступеня за Goligher. 

3. Оцінити вплив неспецифічної дисплазії сполучної тканини на 

розвиток і клінічний перебіг хронічного геморою. 

4. Встановити особливості кровопостачання аноректальної зони у 

пацієнтів з хронічним гемороєм III-IV ступеня за Goligher. 

5. Удосконалити та патогенетично обґрунтувати методики 

операційного лікування хронічного геморою III-IV ступеня за Goligher з 

застосуванням лазерного коагулятора. 

6. Оцінити результати хірургічного лікування пацієнтів з хронічним 

гемороєм III-IV ступеня за Goligher за допомогою аналізу безпосередніх і 

віддалених результатів.  

Об’єкт дослідження – хронічний геморой III-IV ступеня за Goligher. 

Предмет дослідження – хірургічне лікування пацієнтів з хронічний 

геморой III-IV ступеня за Goligher. 

Методи дослідження. Загально-клінічне обстеження хворих: збір 

скарг, анамнезу хвороби та життя, антропометричні  методи обстеження, 

ректальний огляд, пальцеве дослідження прямої кишки; загальні клінічні 

аналізи: загальний аналіз крові і сечі, біохімічний аналіз крові, 

коагулограма; визначення рівня оксипроліну в сечі; інструментальні методи 

дослідження: ректороманоскопія, колоноскопія, трансректальне 

ультразвукове дослідження, комп’ютерна томографія органів малого тазу і 

аноректальної зони; оцінка ступеня неспецифічної дисплазії сполучної 

тканини за критеріями Т.Ю. Смольнової; оцінка післяопераційного 

больового синдрому за візуально-аналоговою шкалою (Visual Analogue Scale 
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(VAS)); оцінка якості дефекації за Fecal Incontinence Quality of Life Scale 

(FIQLS); вивчення якості життя прооперованих пацієнтів в ранньому і 

пізньому післяопераційному періоді з використанням Gastrointestinal Quality 

of Life Index (GIQLI); статистична обробка матеріалу (середня арифметична 

величина, достовірність різниць результатів дослідження відносно 

показників різних груп, медіана ряду, квартилі, якість бінарної класифікації, 

критерій Пірсона (χ2), OR (відношення шансів)).  

Наукова новизна отриманих результатів.  

Доповнено дані про розвиток аноректальної дисфункції у пацієнтів з 

хронічним гемороєм III-IV ступеня за Goligher та її роль в розвитку 

захворювання. Уперше систематизовано різні варіанти фізіологічних 

розладів дефекаторного акту у пацієнтів з хронічним гемороєм та 

встановлено їхню залежність при різній ступені пролапсу, що дозволило з 

нових позицій оцінити взаємозв’язок розвитку, клінічного перебігу 

хронічного геморою та функціональних розладів дефекації. Проведений 

аналіз частоти та тяжкості проявів неспецифічної дисплазії сполучної 

тканини у пацієнтів з хронічним гемороєм III-IV ступеня за Goligher та рівня 

екскреції оксипроліну в сечі дозволив обґрунтувати важливість 

сполучнотканинної теорії в розвитку хронічного геморою. Проведена 

порівняльна характеристика випадків ранніх післяопераційних ускладнень, 

яка показала, що проведення класичної гемороїдектомії Milligan-Morgan у 

порівнянні з запропонованими здобувачем методиками лазерної відкритої 

гемороїдектомії та лазерної транскутанної субмукозної мукопексією, мало 

вищу частоту рецидиву геморою. Оцінено якість життя прооперованих 

пацієнтів у віддалені терміни (6 місяців), що дозволило патогенетично 

обґрунтувати доцільність виконання операційних втручань за допомогою 

оптичного коагулятора.  

Практичне значення отриманих результатів.  

Доповнено дані про особливості клінічного перебігу хронічного 
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геморою III-IV ступеня за Goligher, напрацьовано особливості огляду цих 

пацієнтів. Уперше оцінено клінічний перебіг хронічного геморою у 

взаємозв’язку з функціональними розладами прямої кишки, що дозволило 

напрацювати методику хірургічного лікування пацієнтів з хронічним 

гемороєм. Запропоновано операцією вибору у пацієнтів з хронічним 

гемороєм III-IV ступеня за Goligher лазерну відкриту гемороїдектомію за 

запропонованою нами методикою, яку слід доповнювати лазерною 

транскутанною субмукозною мукопексією за запропонованою нами 

методикою та патогенетично обґрунтовано доцільність цього операційного 

втручання, яке дозволяє одночасно ліквідувати основний патологічний 

субстрат захворювання – збільшені кавернозні тільця та забезпечити 

ліфтинг зв’язки Parks. Результати дисертаційного дослідження 

впровадженні в практичну роботу хірургічних відділень КНП «Хмельницька 

обласна лікарня Хмельницької обласної ради», КНП «Івано-Франківська 

міська клінічна лікарня № 1 Івано-Франківської міської ради»,. Основні 

практичні та теоретичні результати дослідження застосовуються при 

вивчені модуля «Абдомінальна хірургія» студентами четвертого курсу 

медичного факультету та факультету підготовки іноземних громадян на 

кафедрі хірургії № 1 Івано-Франківського національного медичного 

університету. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особистою 

науковою працею здобувача. Автором самостійно проведено інформаційний 

пошук і аналіз наукової літератури, сформульовані мета і завдання роботи, 

здійснено підбір хворих, формування їх у групи, освоєно необхідні методи 

клінічного, лабораторного та інструментального дослідження. Здобувачем 

особисто інтерпретовано дані комплексного обстеження хворих в основній 

групі і в групі порівняння. Статистична обробка даних, їх науковий аналіз, 

оформлення роботи виконані здобувачем самостійно. Автором 

сформульовані основні положення та висновки роботи, зроблені практичні 
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рекомендації, забезпечено впровадження та висновки роботи, розробленні 

практичні рекомендації, забезпечено впровадження результатів дослідження 

в практику. Результати досліджень викладені автором у співавторстві у 

вигляді статей, опублікованих у спеціалізованих журналах, а також 

заслухані на засіданнях хірургічного товариства та конференціях. У 

наукових працях, що опубліковані в співавторстві, участь здобувача є 

визначальною і полягала у пошуку теоретичної бази, виконані клініко-

лабораторних досліджень, обробці та аналізі отриманих даних. Висновки 

сформульовані разом з науковим керівником. 

Апробація матеріалів дисертації. Дисертаційна робота апробована 

на засіданні кафедри хірургії № 1 Івано-Франківського національного 

медичного університету (29.11.2020 р., протокол № 6). Основні наукові 

положення та результати дисертаційної роботи оприлюднені на науково-

практичній конференції з міжнародною участю, присвяченою 110-річчю з 

дня заснування наукового товариства хірургів м. Києва і Київської області 

«Актуальні проблеми сучасної хірургії та колопроктології» (Київ, Україна, 

2018), XVII Конгресі СФУЛТ, (Тернопіль, Україна, 2018), XXIV з’їзді 

хірургів України, присвяченого 100-річчю з дня народження академіка 

О.О.Шалімова (Київ, Україна, 2018), науково-практичній конференції з 

міжнародною участю, присвяченій 115-річниці утворення хірургічних 

кафедр Одеського університету професором К.М. Сапежко «Суперечливі та 

невирішені питання абдомінальної хірургії» (Одеса, Україна, 2018), XIII 

з’їзді Європейської Асоціації колопроктологів (Ніца, Франція, 2018), 

міжнародній науково-практичній конференції «IV Прикарпатський 

хірургічний форум» (Яремче, Україна, 2018), науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної 

хірургії» (Харків, Україна, 2020), засіданні Асоціації хірургів Прикарпаття 

(Івано-Франківськ, Україна, 2020), міжнародній науково-практичній 
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конференції «V Прикарпатський хірургічний форум» (Яремче, Україна, 

2020). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 8 

наукових праць, з них одна –закордонному виданні, 3 статті – у фахових 

наукових виданнях України, 4 тез у матеріалах наукових форумів.    

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційну роботу викладено на 

166 сторінках машинописного тексту та 110 – основного тексту. Вона 

складається зі вступу, огляду літератури, трьох розділів власних досліджень, 

аналізу і узагальнення їхніх результатів, висновків, рекомендацій в 

практику, списку  використаних джерел та додатків. Дисертація ілюстрована 

11 таблицями, 31 рисунком, трьома додатками. Список використаних 

джерел включає 156 посилань. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ, ЕТІОЛОГІЯ, 

ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГЕМОРОЮ (огляд 

літератури) 

 

 

1.1. Соціально-економічне значення та механізми розвитку 

хронічного геморою 

 

Геморой є найбільш поширеним захворюванням людства. Загалом, 

поширеність патології складає 120-140 випадків на 1000 дорослого 

населення, а у структурі захворювань прямої кишки і анального каналу – 34-

41 % [1, 55]. Саме таке поширення цього захворювання серед працездатного 

населення, яке часто викликає тимчасову непрацездатність та знижує якість 

життя, дозволяє розцінювати геморой, як важливу хірургічну та соціально-

економічну проблему [54, 59, 125].  

Загалом від 34,4 % до 76,4 % населення земної кулі хворіє на це 

захворювання. Однак, невідомо скільки з цих пацієнтів мають ускладнений 

геморой [81]. Частота поширення геморою є варіабельною в різних країнах, 

що однак, в першу чергу пов’язане з наявністю чи відсутністю скринінгових 

колопроктологічних програм. Більшість пацієнтів, особливо з 

симптоматичним гемороєм чи хронічним гемороєм I-II ступеня не 

звертаються до сімейного лікаря чи хірурга самостійно, через відсутність 

симптомів або їх швидкоплинність. Загалом, тільки 4 % пацієнтів з 

гемороєм звертаються за медичною допомогою [128]. Саме тому 

опубліковані оцінки щодо захворюваності є різними, однак в США щорічно 

реєструється 2,2 мільйони візитів пацієнтів з приводу цього захворювання 
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[68]. У 2011 році у Великобританії асимптомний геморой діагностували при 

40 % скринінгових колоноскопій [16], а у 2017 році було проведено 20 тис. 

амбулаторних і стаціонарних операційних втручань з приводу цієї патології 

[104].  

Згідно щорічного огляду Google у 2012 році (Google Zeitgeist), 

геморой був основною проблемою охорони здоров’я у США, випереджуючи 

гастроезофагальну рефлюксну хворобу та венеричні захворювання. Це 

свідчить про високий відсоток пацієнтів, що займаються самолікуванням, 

хоча майже 50 % сайтів з проблеми геморою є дуже низької якості [87, 141]. 

Більшість сайтів є комерціалізованими і спонсоруються компаніями, які 

пропагують альтернативні недоказові методи лікування та подають 

упереджену інформацію [120].  

Гемороїдальні вузли є кавернозними утворами, які в процесі 

нормального ембріогенезу закладаються в дистальному відділі прямої 

кишки вище зубчастої лінії (внутрішні вузли) і під шкірою промежини 

(зовнішні вузли). Геморой – це патологічне збільшення гемороїдальних 

кавернозний утворів, що супроводжується витонченням і патологічною 

дегенерацією м'язової оболонки з утворенням гемороїдальних вузлів. Дуже 

часто може спостерігатися деструкція стінки вузлів, що клінічно 

проявляється періодичним кровотечами, або запалення стінки вузла і 

судинних утворів, що формують кавернозне тіло (клінічно проявляється 

тромбозом вузла). Розрізняють зовнішній і внутрішній (хронічний) геморой. 

Справжня причина геморою невідома. До недоведених тригерних 

факторів відносять темперамент, конституцію, культуру харчування і життя, 

малорухливий спосіб життя, тісний одяг, клімат та пори року. Геморой 

часто зустрічається у пацієнтів з травмами спинного мозку, закрепами, 

хронічною діареєю, недостатньою гігієною перианальної зони на фоні 

недостатнього вживання клітковини в добу. Доведеними тригерними 

чинниками є природжена чи набута зміна еластичності судинної стінки, 
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спадковість, генетично зумовлена дисплазія сполучної тканини, регулярне 

підвищення внутрішньочеревного тиску з багатьох причин (вагітність, 

хронічні закрепи та ін.). Портальна гіпертензія різного ґенезу може 

спричинити важкий геморой.  

Нині найважливішими вважають поєднання двох факторів (судинного 

та механічного), які призводять до розвитку геморою. В основі судинної 

чинника є дисфункція судин, що забезпечують притік артеріальної крові по 

равликовим артеріям до кавернозних тілець та відтік по кавернозних венах, 

що призводить до розширення кавернозних тілець і формування судинних 

мальформацій [116]. Якщо ж на цьому фоні спостерігається порушення 

еластичних властивостей прямокишково-куприкового м’язу (musculus 

rectococcygeus, м’язу Treitz) та зв’язки Parks (сполучнотканинного ложа 

кавернозних тілець), яка відмежовує внутрішній гемороїдальний вузол від 

зовнішнього, то внутрішні вузли виходять з анального каналу [44, 99, 106].  

Кавернозні тільця, з яких формуються гемороїдальні вузли є частиною 

аноректума, і ще у 1975 році були описані W.Thomson як «судинні 

подушки», що формують «верхнє» («внутрішнє») кавернозне сплетення. 

Нижче зубчастої лінії також знаходиться кавернозне сплетення («нижнє»), 

яке є меншим за розмірами. W.Thomson також продемонстрував дрібні 

артеріовенозні з’єднання між крупними судинами анального каналу [82].   

«Судинні подушки» наповнюються кров’ю з артеріального і венозного 

русла, формуючи артеріовенозні шунти, які тонко реагують на гормональні і 

нейрофізіологічні подразники. Частина цих шунтів у спокої є закритими, 

однак, під впливом певних чинників (зміна інтраабдомінального тиску, 

вагітність, гостра їжа, закрепи, спазм внутрішнього сфінктера та ін.) може 

відбуватися значне посилення кровотоку у прямокишкових артеріях, що 

призводить до підвищення тиску і розширення гемороїдального сплетення. 

Ще однією важливою особливістю будови «судинних подушок» є наявність 

в їхніх стінках дрібних артерій, які не розділяються на капіляри, а 
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безпосередньо відкриваються у просвіт цих вен [119].  

На фоні високого тиску артеріовенозні шунти швидко заповнюються 

артеріальною кров’ю, що може призводити до кровотечі з гемороїдального 

вузла, при якій кров матиме яскравий червоний колір і рН артеріальної крові 

[46, 55, 123].  

М’яз Treitz, є двома смужками гладкої м’язової тканини, що 

прикріплюються до II і III куприкових хребців і проходять вниз і вперед, 

вплітаючись в поздовжні гладком’язові волокна задньої ділянки 

зовнішнього і внутрішнього сфінктера. Існують гендерні відмінності в 

будові  прямокишково-куприкового м’язу. У жінок цей м’яз є масивнішим, 

він додатково огинає з боків пряму кишку і з’єднується з ректровагінальною 

фасцією задньої стінки піхви [133, 134]. М’яз Treitz, оточуючи «судинні 

подушки», дозволяє змінювати їхню конфігурацію та розміри, приймаючи, 

таким чином, участь у стримувальній функції анальних сфінктерів [135]. 

Гладком’язовий внутрішній сфінктер, який постійно знаходиться в тонусі 

забезпечує від 50 до 80 % стримувальної функції. За рахунок зовнішнього 

сфінктера забезпечується 20-30 % тонічного напруження. Інші 15-20 % 

анального тиску спокою створюють «судинні подушки», тонус яких 

утримує м’яз Treitz. Ці комплекси виповнюють анальний канал, протидіють 

тиску вмісту з прямої кишки і допомагають захистити сфінктер від травми 

під час акту дефекації [17, 18, 45]. 

Механічний фактор набуває важливого значення із збільшенням віку 

пацієнта. Втрата еластичності фіброзних елементів призводить до більшої 

рухомості «судинних подушок». Вище зубчастої лінії слизова оболонка 

анального каналу, фіксується до підслизової зв’язкою Parks. Ця зв’язка 

разом із м’язом Treitz формують каркас для «верхнього» («внутрішнього») 

кавернозного сплетення і утримують його в анальному каналі вище 

зубчастої лінії [44].  

При надмірних потугах «судинні подушки» зміщуються дистально і 
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починають пролабувати в анальний канал. Постійне травмування 

каркасного апарату при випадінні вузлів призводить до розтягнення зв’язки 

Parks і фіброзу м’язу Treitz, що клінічно проявляється III та IV стадіями 

хронічного геморою. У стоншеному м’язі Treitz з’являються численні 

сполучнотканинні клітини, посилюються дистрофічні зміни, відмічаються 

розриви. Усе це порушує скоротливу функцію м’язу, що й не дозволяє 

вузлам утримуватися в анальному каналі. Як правило, до ослаблення 

зв’язково-м’язового апарату кавернозних тілець найчастіше схильні особи, 

що зловживають алкоголем, курять, займаються тяжкою фізичною працею, 

чи професійним спортом, в основі якого є регулярне підвищення 

інтраабдомінального тиску, мають часті закрепи, їхня робота пов’язана з 

тривалим сидінням [45, 88, 115, 117, 153].   

Незважаючи на чітко описані механізми розвитку геморою, в останні 

роки багато дослідників розглядають системний ґенез цього захворювання. 

З’являються публікації, де появу гемороїдальних вузлів пов’язують з 

високою частотою ішемічної хвороби серця [108], хронічними 

обструктивними захворюваннями легень [109], неалкогольною жировою 

хворобою печінки [110], артеріовенозними мальформаціями головного 

мозку [118]. 

 

 

1.2. Класифікація та клінічний перебіг хронічного геморою 

 

Анатомічна класифікація геморою включає в себе внутрішній чи 

зовнішній геморой, в залежності від їхнього розміщення відносно зубчастої 

лінії. У 75 % пацієнтів формуються три внутрішніх гемороїдальних вузли, 

що розміщуються на 3, 7 та 11 години згідно циферблату (в положенні тіла 

лежачи на спині), що відповідає дистальним ділянкам трьох головних гілок 

верхньої прямокишкової артерії. Відтік венозної крові із таких скупчень є 
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сповільненим, що й поступово формує три щільні  конгломерати – 

гемороїдальні вузли, які є основною структурою геморою. У 25 % випадків 

формуються зовнішні вузли, які, як правило, відносяться до одного з 

внутрішніх, або окремі дрібні вузли, які не відносяться точно до 

вищенаведених зон за годинниковим циферблатом [99, 141].  

Більшість хірургів у світі для вибору тактики лікування застосовують  

класифікацію J. Goligher (1980 р.), яка базується на клінічній оцінці тяжкості 

пролапсу внутрішнього (хронічного) геморою. Зовнішній геморой не є 

пролабуючим, до нього часто застосовують термін «гострий геморой», тому 

цю класифікацію відносно нього не використовують. Згідно Goligher 

виділяють чотири ступені внутрішнього геморою [62]: 

I ступінь – внутрішній геморой не пролабує з анального каналу. Як 

правило, основним симптомом у цих пацієнтів є кровотечі. 

II ступінь – внутрішній геморой пролабує при підвищенні 

інтраабдомінального тиску і самостійно ховається в анальний канал. 

III ступінь – внутрішній геморой пролабує при підвишенні 

інтраабдомінального тиску, однак потребує мануального вправлення в 

анальний канал. 

IV ступінь – внутрішній геморой постійно пролабує з анального 

каналу, його мануальне вправлення є неефективним. У цих пацієнтів часто 

діагностують тромбоз і запалення вузлів.  

 

З часу появи Goligher Classification багато авторів прагнули до її 

модифікації. У літературі ми знаходимо чимало таких спроб: PATE 2000 і її 

перегляд PATE 2006 [63], Luniss Classification 2004 [84], UPT (Unitary 

Prolapse Theory) 2006 [85], модифікація ORPG (Oxford rectal prolapse grade) 

2010 [86] та ін. У 2015 році була запропонована класифікація SPH 

(Single Pile Hemorrhoid Classification), якою користуються ряд хірургів у 

США. SPH оцінює кількість пролабованих вузлів (N), кожний з яких 
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характеризують за ступенями Goligher Classification, фіброзні зміни вузлів 

(F), наявність зовнішніх вузлів (E) та зміни перианальної шкіри (S) [83]. 

Поряд з цим, у клінічних настановах з лікування геморою American Society 

of Colon and Rectal Surgeons, презентованих у 2018 році та у настановах 

European Society of Coloproctology (2020) рекомендоване використання 

тільки Goligher Classification [67, 146]. 

Огляд пацієнтів з хронічним гемороєм повинен включати збір 

анамнезу і фізикальне обстеження. Пацієнти з гемороєм  мають більш 

тривалий анамнез та час звернення до хірурга, ніж при інших 

колопроктологічних захворюваннях, що пояснюють повільним наростанням 

симптоматики і недбалим відношенням до періодичної появи крові у калі. 

Такий продромальний період може тривати роками, без маніфестації 

клінічно значимої симптоматики. Ознаки патології з’являються тільки при 

розладах кишечника, під час вагітності, після надмірного вживання 

алкоголю, зміни дієти, після сауни чи гарячої ванни тощо [88, 124]. 

Внутрішній геморой завжди має хронічний перебіг, він є неболючим, за 

рахунок вісцеральної інервації [87, 112].  

Зовнішній геморой зазвичай перебігає безсимптомно. Часто пацієнти 

вперше звертаються за допомогою тільки у випадку тромбозу вузлів, з 

приводу сильного болю в ділянці заднього проходу. Після ліквідації 

тромбозу консервативними заходами вузли спадаються, залишаючи 

торочки, які подразнюють перианальну шкіру і ускладнюють гігієнічні 

процедури [99, 106]. Потрібно розрізняти поняття «тромбоз гемороїдального 

вузла» та «перианальний тромбоз». Якщо у першому випадку тромби 

локалізуються у нижньому кавернозному сплетенні, то в другому – 

тромбуються вени перианальної ділянки. У цьому випадку тромбовані 

судини вкриті шкірою без слизової оболонки і можуть локалізуватися в будь 

якій зоні анального кільця, а не тільки на 3, 7 та 11 години згідно 

циферблату (в положенні тіла лежачи на спині) [146].  



 33 

Діагноз геморою не є складним і завжди є клінічним. Особливу увагу 

слід приділити оцінці тяжкості і тривалості його основних симптомів: 

кровотечі, пролапсу та болю. Фізикальне обстеження повинно включати 

візуальний огляд ануса та ректороманоскопію (РРС) [146]. РРС дозволяє не 

тільки діагностувати геморой, а й виключити супутню проктологічну 

патологію: анальну тріщину, гострий або хронічний парапроктит, хворобу 

Крона та ін. [69, 89, 126].  

Дослідження за допомогою аноскопа найчастіше застосовується для 

уточнення діагнозу гемороя, виявлення супутньої проктологічної патології, 

запальних захворювань слизової прямої кишки тощо. За допомогою 

аноскопа можна провести склерозування вузлів, їхнє лігування. Зазвичай,  

чітко встановити діагноз дозволяє РРС, і тільки окремі пацієнти потребують 

проведення фіброколоноскопії. У багатьох рекомендаціях з діагностики та 

лікування геморою вказується, що причинами кровотечі з прямої кишки 

можуть бути колоректальні пухлини, запальні захворювання кишечника, 

дивертикули, ангіодисплазіі тощо [69, 70, 71].  

Тому, згідно клінічних настанов American Society of Colon and Rectal 

Surgeons (2018) повне обстеження товстої кишки у пацієнтів з гемороєм 

рекомендоване у наступних випадках:  

- вік пацієнта понад 50 років, якщо впродовж останніх 10 років 

кишечник не обстежувався; вік понад 30 років, якщо в анамнезі у 

родича першої лінії був діагностований колоректальний рак чи 

аденоматозний поліп у  віці менше 60 років;  

- вік понад 30 років, якщо в анамнезі у двох родичів родини першої 

лінії був діагностований колоректальний рак;  

- у пацієнтів з позитивним тестом на приховану кров в калі 

(фекальним імунохімічним тестом (FIT)) або позитивним тестом на 

FIT-фекальну ДНК (високочутливий онкологічний тест) [67].  

Оскільки внутрішній геморой знаходиться над зубчастою лінією, він  
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має вісцеральну іннервацію і не спричиняє болю. Його типові ускладнення – 

це кровотечі та пролапс з анального каналу. Однак пацієнти можуть 

вказувати на значну болючість, якщо пролабований внутрішній геморой 

защемиться сфінктером і виникне його вторинна ішемія.  

Зовнішній геморой, що знаходиться нижче зубчастої лінії, має 

соматичну іннервацію від перианальної шкіри, чутливий до дотику, 

розтягування і температурного впдиву. Саме тому, при тромбуванні 

зовнішнього геморою часто виникає значний болючий дискомфорт [47, 48, 

56, 112].    

Гемороїдальна кровотеча характеризується безбольовою появою 

яскраво-червоної крові під час акту дефекації (з/без пролапсу вузла) [148]. 

Серед всіх діагностованих випадків кишкових кровотеч геморой є причиною 

у 22,3 % [113]. Кров пацієнт може помітити на туалетному папері чи в калі. 

У більш рідкісних випадках кровотеча може бути постійною. У цьому 

випадку можлива поява згустків крові в ампулі прямої кишки. Зазвичай, 

кровотеча швидко зупиняється після закінчення дефекації, за виключенням 

випадків прийому антитромбоцитарної чи антикоагулянтної терапії [48, 55].  

Найбільш поширеною скаргою у пацієнтів із гемороєм є дискомфорт, 

який проявляється відчуттям переповненості прямої кишки, тяжкості в 

анальному каналі [107]. Ослаблення м’язу Treitz та зв’язки Parks призводить 

до пролабування слизової нижньоампулярного відділу прямої кишки через 

анальний канал, що спричиняє потрапляння лужного товстокишкового  

слизу на перианальну шкіру. Тому. часто до дискомфорту приєднується 

свербіж, можна бачити слід розчухів з пошкодженням перианальної шкіри 

чи екземи [99].  

Пацієнта рекомендують оглядати на гінекологічному кріслі в 

положенні на спині з максимально підтягнутими до живота колінами або в 

колінно-ліктьовому положенні. При огляді важливе значення має оцінка 

форми ануса, його тонусу, визначення анального рефлексу, стан 
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перианальної шкіри, вираженість зовнішніх гемороїдальних вузлів, ступінь 

випадіння внутрішніх і можливість їхнього вправлення в анальний канал 

[129]. При пальцевому дослідженні прямої кишки звертають увагу на тонус і 

силу вольових скорочень сфінктера, болючість при обстеженні, наявність 

дефектів чи об’ємних утворень слизової оболонки анального каналу. Якщо 

при огляді виникає підозра про порушення функції анального сфінктера, 

слід провести інструментальні обстеження: профілометрію, 

сфінктерометрію чи електроміографію [87, 90].  

 

 

1.3. Невирішені питання комплексного хірургічного лікування 

геморою 

 

На сьогодні залишається багато дискутабельних питань в хірургічній 

тактиці і методах лікування пацієнтів з гемороєм. Клінічні рекомендації 

можуть суттєво відрізнятися у різних країнах у плані вибору варіантів 

консервативної чи оперативної терапії, способах хірургічного лікування 

тощо. З одного боку, проведення операції є найбільш ефективним методом 

при геморої II-IV ступеня за Goligher, однак, у більшості випадків практичні 

хірурги рекомендують її пацієнтам з неефективним консервативним 

лікуванням, при вираженій симптоматиці впродовж тривалого часу, або при 

поєднанні геморою з іншою патологією прямої кишки (анальною тріщиною, 

парапроктитами та ін.) [22, 25, 28, 87].   

У 2000 році Italian Society of Coloproctology запропонувало 

трьохстадійну класифікацію PATE 2000 Sorrento, яка розглядала лікувальну 

тактику у пацієнтів з гемороєм. У 2006 році вона була переглянута і 

отримала назву PATE 2006. Це була спроба уніфікувати світові підходи до 

лікування геморою. Пацієнтам з першим ступенем за Goligher була показана 

консервативна терапія, інфрачервона фотокоагуляція і склеротерапія. При 
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другому ступені – проведення інфрачервоної фотокоагуляції (IRC), 

склеротерапії, лігування гемороїдальних вузлів латексними кільцями (RBL) 

та консервативна терапія. При третьому і четвертому ступені експерти 

рекомендували RBL або хірургічне втручання [63]. Однак цей підхід 

виявився не дуже вдалим у клінічній практиці і практично не 

використовувався, або використовувався частково.  

Інфрачервона коагуляція (IRC) була представлена наприкінці 

сімдесятих років минулого сторіччя компанією Nath. В основі методики 

була коагуляція тканин, що проводилася фокусами інфрачервоного 

випромінювання від вольфрамово-галогенної лампи через наконечник 

полімерного зонда. Метод є безпечним і простим, що сприяло поширенню 

його серед проктологічних клінік.  

У більшості клінічних рекомендацій консервативне лікування 

геморою рекомендують пацієнтам з I-II ступенями за Goligher. Основним і 

найважливішим заходом вважають дієтичну корекцію, яка полягає у 

вживанні достатньої кількості рідини і клітковини, що дозволяє усунути 

закрепи і нормалізувати функцію шлунково-кишкового тракту [37, 50, 51, 

57, 89].  

У сучасній літературі часто пов’язують розвиток і прогресування 

геморою з функціональними розладами дефекації (порушеною 

дефекаторною перистальтикою та диссінергічною дефекацією) [39, 57]. Як 

правило, ці патологічні стани призводять до появи у пацієнта трьох 

чинників, що спричиняють підвищення кровотоку у кавернозних тільцях: 

підвищеного тиску у венозній системі, тривалого часу дефекації і 

збільшення частоти стільця [152]. Виходячи з цього, важливим є зменшення 

тривалості акту дефекації до 3-5 хвилин, не частіше одного разу в добу, що 

й можна досягнути вживанням рідини і клітковини [72, 115].  

Такий підхід має високий рівень доказовості і знижує ризик кровотеч і 

пролапсу вузлів [19, 51, 59, 99].  
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Однак дієтотерапія не може виступати у якості самостійного 

лікування, хоча й є важливим компонентом місцевої і системної 

фармакотерапії геморою. Як правило, остання має кілька напрямків [15, 50, 

57]: 

- ліквідація больового синдрому. З цією метою застосовують 

системні ненаркотичні анальгетики і місцеві комбіновані 

знеболювальні у вигляді мазі чи ректальних супозиторіїв [147]; 

- попередження тромбозу вузлів, для чого використовують 

препарати на мазьовій основі, які містять гепарин, або комбіновані 

препарати з знеболювальними, тромболітичними і 

протизапальними компонентами; 

- пероральні флеботоніки [151]; 

- ліквідація і попередження ректальних кровотеч [148].  

У пацієнтів з гемороєм III і IV ступеня за Goligher самостійна 

консервативна терапія є неефективною. Вона може бути використана тільки 

в якості доповнення до операційного втручання чи малоінвазивної 

процедури [29, 36, 103]. Однак, незважаючи на появу великої кількості 

різноманітних апаратних методик лікування геморою, хірургічне лікування 

цієї патології залишається непростою і невирішеною проблемою [87, 95]. 

Нині з приводу геморою оперується близько третини серед всіх пацієнтів 

[61].  

Покази до хірургічного лікування геморою слід розширювати. 

Тривала консервативна терапія цієї патології є малоефективною, має 

паліативний характер, в більшості випадків не припиняє прогресування 

захворювання [61, 75, 91, 114]. Як видно з вищевикладеного, це є 

гетерогенна група варіантів лікування, які можуть бути призначені пацієнту 

для полегшення клінічних проявів з мінімальними побічними ефектами і 

мають слабку доказову базу (2b) [67, 149]. 

Першою спробою хірургічного лікування геморою була операція 
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Whitehead, запропонована у 1882 році. Автор запропонував після 

циркулярного розрізу шкіри по лінії Hilton, відсепаровувати у формі трубки, 

на протязі 5-8 см, слизову анального каналу, яка видалялася разом із 

кавернозними тканинами гемороїдальних вузлів. Після цього, слизова 

анального каналу натягувалася до лінії Hilton і циркулярно підшивалася до 

шкіри [40]. Walter Whitehead був авторитетним хірургом, президентом 

Манчестерського медичного товариства, керівником хірургічної служби 

госпіталю Святої Мері, що сприяло широкому впровадженню цієї методики.  

Однак, через доволі короткий час від неї почали відмовлятися. 

Операція була складною у виконанні, з частими інтра- та післяопераційними 

ускладненнями (масивні кровотечі, рубцеві деформації і звуження заднього 

проходу, нетримання калу та ін.). Нині операція Whitehead практично не 

використовується і має тільки історичне значення.  

Нині відомо близько 300 методів хірургічного лікування геморою [1, 

55, 65, 79, 94]. Однак незважаючи на такий широкий спектр хірургічних 

втручань і маніпуляцій, які дозволяють вилікувати геморой, найбільш 

поширеним методом в світі залишається операція Milligan-Morgan та її 

численні модифікації [96, 111].  

Ця операція спрямована на ліквідацію кавернозних тілець, які, власне, 

є субстратом захворювання. Уперше, вона була запропонована у 1937 році у 

лондонському госпіталі Святого Марка E.Milligan та C.Morgan. Суть цього 

операційного втручання полягає у висіканні ззовні углиб трьох груп 

внутрішніх і зовнішніх гемороїдальних вузлів, з прошиванням і 

перев’язуванням їхніх судинних ніжок. При цьому в анальному каналі 

залишаються три рани з лігатурами, слизова над якими не зашивається. Цей 

технічний момент зумовив те, що часто у літературі класичну операцію 

Milligan-Morgan називають відкритою гемороїдектомією [41, 76]. Нині цю 

операцію частіше виконують у Великій Британіі та Європі [99].   

За чималий період існування ця операція практично не зазнала змін. 



 39 

Як правило, всі її модифікації відрізняються від оригіналу тільки 

використанням окремих хірургічних прийомів чи технічних засобів. Так, у 

1959 році J.Ferguson запропонував свій варіант видалення вузлів. Це була 

операція Milligan-Morgan, при якій рани анального каналу зашивали 

наглухо. Виходячи з цього, операція Ferguson має назву «закрита 

гемороїдектомія» і є поширеною у США [42, 99].  

Нині ці операційні втручання є основними у виборі хірургічного 

лікування хронічного геморою. Однак і відкрита, і закрита гемороїдектомія 

мають свої недоліки. При проведенні операції Milligan-Morgan залишається 

проблемою низька якість інтра- і післяопераційного гемостазу, що 

спричиняє появу кров’янистих виділень у післяопераційному періоді [136]. 

Крім цього, залишаються три великі відкриті ранові дефекти анального 

каналу, що подовжує реабілітаційний період та може підвищувати ризик 

ранової інфекції. Після виконання операції Ferguson спостерігають більш 

виражений больовий синдром та вищу частоту післяопераційних 

дизуричних явищ [102, 121].  

В останні роки публікується невелика кількість робіт, в яких 

порівнюються безпосередні чи віддалені результати закритої і відкритої 

гемороїдектомії. M.Mik і співав. у 2008 році опублікували роботу, 

присвячену цій проблемі. Було проаналізовано 29 пацієнтів, у яких 

виконували операцію Milligan-Morgan та 34 – після операції Ferguson. 

Автори вказують, що результати після цих операцій є аналогічними. 

Спостерігалася тенденція до швидшого загоєння ран після закритої 

гемороїдектомії, однак у цій групі був більший ризик ранової інфекції [98]. 

S.Majeed і співавт. (2015), проаналізувавши результати лікування 364 

пацієнтів вказали на відсутність статистично суттєвої різниці між відкритою 

і закритою гемороїдектомією для лікування хронічного геморою III-IV 

ступеня за Goligher з точки зору загоєння ран та післяопераційних 

ускладнень [101]. В огляді PROSPECT (2017) де було проаналізовано 48 
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рандомізованих контрольованих досліджень та 26 оглядових статей з 

проблеми післяопераційного болю, автори не виділяли особливостей 

знеболювальної післяопераційної терапії в залежності від методу 

гемороїдектомії [100]. 

Розвиток технічних медичних засобів спричинив появу цілої низки 

модифікацій операцій Milligan-Morgan та Ferguson, які мали за мету усунути 

їхні недоліки. Для резекції вузлів почали застосовувати високочастотну 

монополярну електрокоагуляцію, апаратно контрольовану біполярну 

коагуляцію LigaSure, лазерну коагуляцію, ультрасонографічний 

гармонічний скальпель, плазмовий скальпель та ін. Чимало цих методик 

широко впроваджувалися наприкінці минулого сторіччя, однак не отримали 

широкого застосування, в першу чергу, через недосконалість обладнання і 

складність його використання. Однак з розробкою принципово нових, 

безпечних, потужних і компактних, комп’ютеризованих та нескладних для 

використання у повсякденній практиці технічних девайсів хірурги щораз 

ширше застосовують ці модифікації Milligan-Morgan і пропонують нові [23, 

24, 31, 55, 78, 93, 97]. 

Застосування апаратно контрольованої біполярної коагуляції LigaSure 

дозволила розробити нову методику операції, яку в літературі називають 

LigaSure-AH (LigaSure-assisted hemorrhoidectomy). Операція виконується за 

принципом Ferguson: вузли у основи коагулюються і після формування 

струпу їх відсікають. LigaSure-AH забезпечує ефективне і міцне зварювання 

тканин у зоні опіку, що дозволяє скоротити час операційного втручання, 

інтраопераційну крововтрату та відмовитися від накладання швів [11, 77].   

Поряд з цим, результати, оцінені через 24 тижні після LigaSure-AH є 

гіршими, ніж після операції Milligan-Morgan. Автори вказують, що 

незважаючи на високу технологічність цієї методики результат часто не 

відповідає очікуванням хірурга і пацієнта [3].   

У 1956 році А.Parks запропонував операційне втручання, яке 
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принципово відрізнялося від операції Milligan-Morgan. Його суть полягала у 

підслизовому виділенні кавернозних тілець з збереженням анодерми і 

слизової анального каналу [43]. Однак, ця операція виявилася тривалою за 

часом, супроводжувалася великою інтраопераційною крововтратою, через 

що не здобула широкого визнання в хірургічних стаціонарах.  

У 1994 році A. Longo було запропоноване принципово нове 

операційне втручання, яке отримало назву stapled haemorrhoidopexy або 

операція Longo, або процедура для пролабуючого геморою (PPH). В основі 

операції є циркулярна слизово-підслизова резекція нижньоампулярного 

відділу прямої кишки. Проведення PPH блокує кровоплин у кінцевих гілках 

верхньої прямокишкової артерії та корегує зв’язково-м’язовий апарат 

прямої кишки, забезпечуючи «анальний ліфтинг». При цьому гемороїдальні 

вузли зберігаються (може спостерігатися їхнє часткове склерозування) та 

переміщуються назад в анальний канал [55, 64].  

Спочатку PPH розглядалося як перспективне, найбільш ефективне і 

безпечне вирішення проблеми хірургічного лікування геморою, з 

мінімальним післяопераційним болем, коротким часом операційного 

втручання, відсутністю перианальної рани [25, 35, 60, 122]. Однак з 

набуттям клінічного досвіду, почали з’являтися публікації, в яких 

вказували на серйозні і небезпечні наслідки операції Longo [7, 12, 80].  

PPH має унікальні ускладнення, які практично не зустрічаються при 

інших видах операційного лікування (ректовагінальна нориця, кровотеча з 

зони швів, стриктура по лінії пексії). Системний аналіз 784 статей, які 

включали в загальному 14232 пацієнти виявив середній рівень ускладнень 

16,1 % та 5 летальних випадків. Між 2000 і 2009 роками було опубліковано 

40 випадків перфорації прямої кишки: у 35 з цих пацієнтів була проведена 

лапаротомія з накладанням товстокишкової стоми, в одного – низька 

передня резекція прямої кишки. Чотири пацієнти загинули [67].  

У мультицентровому рандомізованому контрольованому дослідженні 
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eTHoS study (2016), в яке були включені 777 пацієнтів (у 389 була виконана 

PPH і у 388 - операція Milligan-Morgan) було вказано на нижчу частоту 

післяопераційного болю після операції Longo, однак при проведенні візитів 

через 24 місяці кращі результати демонструвала відкрита гемороїдектомія. 

Автори вказують, що PPH не варто розцінювати, як метод вибору при 

лікуванні геморою. Операція Milligan-Morgan є економічно вигіднішою і 

демонструє кращі віддалені результати [2, 6]. Були спроби пов’язати 

незадовільні результати PPH з технічним забезпеченням операційного 

втручання. Однак застосування степлерів PPH-01/03 (Ethicon EndoSurgery) у 

порівнянні з EEA (Covidien) не продемонструвало суттєвих відмінностей в 

частоті рецидивів геморою III  стадії через 49 місяців, однак кращі ранні 

післяопераційні результати були у групі, де використовували EEA [5]. 

Висока частота післяопераційних кровотеч при PPH зумовила 

необхідність доповнювати цю процедуру, у ряді випадків, накладанням 

біологічного клею на зону швів [12]. 

Однією з перспективних процедур хірургічного лікування геморою є 

трансанальна деартеріалізація вузлів під контролем ультразвукової 

доплерометрії (THD), яку часто доповнюють мукопексією [14, 26, 27, 66]. 

Аналіз шестирічного проспективного дослідження 324 пацієнтів виявив 

рецидив захворювання у 16 % випадків, серед яких переважали 

прооперовані з приводу геморою III і IV ступеня за Goligher, ускладненого 

ректальними кровотечами (р<0,05). 87,5 % пацієнтів були повністю 

задоволені результатами лікування, що дозволило авторам рекомендувати 

THD, як порівняно безболісну процедуру з добрими результатами, 

мінімальною частотою рецидивів і ускладнень [13]. 

Лікувальний ефект THD базується на судинній теорії розвитку 

геморою. Хоча не всі дослідники вважають трансректальну сонографію з 

кольоровим дуплексним картуванням (КДК) високоінформативним 

методом, нині це єдиний доступний неінвазивний спосіб встановлення 
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локалізації гемороїдальних судин. THD дозволяє зберегти анатомо-

фізіологічні особливості анального каналу найкраще, серед всіх хірургічних 

способів лікування геморою [143]. Цю перевагу не можна недооцінювати, 

оскільки порушення дефекації є дуже грізним післяопераційним 

ускладненням, яке значно погіршує якість життя пацієнтів [58, 142].  

Поряд із цим, є опубліковані результати трьох рандомізованих 

проспективних досліджень, в яких порівнювали результати THD і PPH у 

пацієнтів з III ступенем геморою за Goligher. Жоден метод не мав переваг 

над іншим і не показав достовірних відмінностей (відхилення були в межах 

10 %) [20, 21, 144]. При порівнянні THD і PPH не було відхилень за 

термінами перебування у стаціонарі, часом появи першого акту дефекації та 

частотою ранніх післяопераційних ускладнень. Середня оцінка 

післяопераційного болю склала 1,71 (THD) і 5,00 (PPH) в масштабі 0-10 

(р=0,000) [9].  

Частота рецидивів в терміни 33,7±7,6 місяців склала в групі THD 

16 %, а в групі PPH – 4 %. Пацієнти, яким виконували THD мали довший 

термін реабілітації і пізніше приступили до рутинної роботи. Автори 

відзначають, що обидві процедури є простими і можуть виконуватися в 

амбулаторних умовах, однак PPH показала кращі результати за всіма 

параметрами, що аналізувалися [127].  

Цікавими є результати мультицентрового рандомізованого 

контрольованого дослідження HubBLe Trial (2016), в якому проводилося 

порівняння двох малоінвазивних методик: лігування гемороїдальних вузлів 

латексними кільцями (RBL) та THD. Аналіз показав, що післяопераційний 

біль після RBL мав меншу частоту і тривалість, однак пацієнти, в яких 

виконували THD оцінювали біль, як незначний і помірний, хоча й більш 

тривалий (до трьох тижнів), а частота післяопераційних ускладнень 

недостовірно відрізнялася у групах. При порівнянні ефективності лікування 

і якості життя 370 пацієнтів через 6 тижнів у 9 % у групі THD та у 29 % у 
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групі RBL відмічали повернення симптоматики захворювання. Через 12 

місяців після проведення процедур, у 30 % групи THD відмічали рецидив, у 

порівнянні з 49 % після RBL. Загалом, показник якості життя пацієнтів був 

вищим після THD, однак різниця була дуже маленькою (0,01). Враховуючи 

ці результати, і вказуючи на те, що THD не був рентабельним в порівнянні з 

RBL (різниця в середніх загальних витратах була вищою на 1027 £ для 

THD), автори не рекомендують цей метод для рутинного застосування [4]. 

Однак, незважаючи на високу доступність і економічність RBL у 

пацієнтів з I та II (а у деяких випадках і з III) ступенями геморою за 

Goligher, потрібно враховувати той факт, що при застосуванні цієї методики 

неможливо ефективно усунути пролапс [4, 30, 92].  

У хірургічному лікуванні геморою в останні роки почали 

застосовувати лазерні коагулятори. Інтрагемороїдальна коагуляція діодним 

лазером з довжиною хвилі 980 нм зменшує післяопераційний біль, 

інтраопераційну кровотечу і ліквідацію симптомів геморою [145].  

У клінічних рекомендаціях багатьох європейських країн хірургічне 

лікування геморою позиціонується як амбулаторна процедура. Так, при 

порівнянні безпосередніх результатів RBL, HAL, PPH і операції Milligan-

Morgan не відмічали достовірних відмінностей, що дозволяло 

рекомендувати будь який з цих методів в «хірургії одного дня» [14, 32, 33, 

34, 38]. Однак при врахуванні економічної складової традиційна відкрита 

гемороїдектомія однозначно мала суттєві переваги [8]. 

Наш аналіз показує, що більшість досліджень вказують на дуже 

незначні відмінності в перебігу післяопераційного періоду між операцією 

Milligan-Morgan та іншими методиками. Перевагою RBL, HAL та PPH є 

менша інтраопераційна крововтрата та скорочення часу операції, однак, 

довгострокове спостереження за пацієнтами вказує на гірші результати. При 

виборі цих методик потрібно попередити пацієнта про можливий рецидив і 

необхідність повторного втручання [52, 53, 105].  
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Таким чином, сучасна хірургічна тактика включає застосування у 

пацієнтів з I і II ступенем геморою (в деяких випадках – і з III) маніпуляцій, 

які можна провести в рамках «хірургії одного дня». Серед них RBL є 

процедурою вибору, з високим рівнем доказовості (1а). До переваг цих 

методик (IRC, RBL, склеротерапія) відносять малотравматичність і 

можливість проведення в амбулаторних умовах (office-based procedures) [73, 

74, 75, 150]. Однак мета більшості «office-based procedures» – усунути 

симптоматику та покращити клінічний перебіг. Пацієнти повинні розуміти, 

що є висока ймовірність рецидиву захворювання, а віддалені результати є 

сумнівними в плані ефективності і безпеки [67]. У пацієнтів з гемороєм III і 

IV ступеня за Goligher слід обирати між PPH та операцією Milligan-Morgan, 

однак остання нині час є найбільш ефективною (1a) [10, 61, 67, 150]. 

 

Узагальнюючи викладені у розділі матеріали, можна зробити 

заключення:  

- геморой є мультифакторним захворюванням, розвиток якого 

пояснюється двома теоріями. Головним чинником розвитку 

захворювання є процес втрати еластичності або дегенерації зв’язки 

Parks і м’язу Treitz (механічна теорія) та дисфункція 

артеріовенозних шунтів в кавернозних тільцях (судинна теорія). Ці 

теорії дозволяють пояснити механізм випадіння, розвиток 

запалення і появу кровотеч з гемороїдальних вузлів. 

- сучасні міжнародні підходи до діагностики геморою рекомендують 

розрізняти два його типи. Внутрішній (хронічний) геморой 

знаходиться над зубчастою лінією, має вісцеральну іннервацію і не 

спричиняє болю, а клінічно проявляється кровотечами та 

пролапсом з анального каналу. Зовнішній геморой знаходиться 

нижче зубчастої лінії, має соматичну іннервацію від перианальної 

шкіри, чутливий до дотику, розтягування і температурного впдиву. 
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Основним клінічним проявом зовнішнього геморою є тромбоз 

вузла (гострий геморой), що спричиняє значний болючий 

дискомфорт. 

- принцип операційного лікування геморою впродовж 80 років 

залишився незмінним. Операцією вибору залишається відкрита 

гемороїдектомія (Milligan-Morgan), існуючі модифікації якої 

переважно включають різні технологічні підходи до висікання 

вузлів. Методики, при яких був запропонований дещо відмінний 

принцип (PPH, RBL чи THD) можуть застосовуватися, однак 

демонструють гірші результати при спостереженні у віддалені 

терміни.  

 

Матеріали, викладені в розділі, висвітлені в роботах 18, 45, 69, 91, 124, 

154, 155, 156. 
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РОЗДІЛ 2 

 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ 

ГЕМОРОЄМ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1. Клінічна характеристика пацієнтів з хронічним гемороєм 

 

Нами проведене клінічне обстеження і лікування 140 пацієнтів з 

хронічним гемороєм III-IV ступеня за Goligher.  

Критеріями включення хворих в дослідження були: інформована згода 

пацієнта, вік від 18 до 89 років, клінічні та інструментальні ознаки 

хронічного геморою III-IV ступеня за Goligher, відсутність іншої патології 

прямої кишки.  

Критеріями виключення були: хронічний геморой I-II ступеня за 

Goligher, гострі ускладнення зовнішнього геморою, симптоматичний 

геморой на ґрунті портальної гіпертензії, вік пацієнта понад 40 років, якщо в 

анамнезі у родича першої лінії був діагностований колоректальний рак у віці 

менше 60 років, або якщо в анамнезі у двох родичів родини першої лінії був 

діагностований колоректальний рак, тяжка хронічна ниркова дисфункція 

(MDRD≤30 мл/хв), клас 2 чи вище хронічної серцевої недостатності за 

NYHA, кисневозалежне хронічне обструктивне захворювання легень, тяжка 

анемія, злоякісні новоутвори, годування груддю чи вагітність, тяжкі 

природжені чи набуті імунодефіцитні стани, особи, які мають алкогольну, 

медикаментозну чи наркотичну залежність, пацієнти з неврастенією, 

неадекватною поведінкою. 

У хворих проводили необхідний комплекс обстежень: загальний 

аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, біохімічний 
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аналіз крові (загальний білірубін та його фракції, АсТ, АлТ, сечовина, 

креатинін, загальний білок), ректороманоскопію (РРС) трансректальну 

ультрасонографію анального каналу, фіброколоноскопію за показами. 

Серед обстежених пацієнтів чоловіків було 58 (41,4±4,20 %), жінок - 

82 (58,6±4,20 %). Більша частина пацієнтів була молодого віку 

(52,1±4,20 %). Особи середнього віку склали 25,0±3,70 %, літнього та 

старечого – 22,9±3,50 % (табл. 2.1).  

 

Таблиця 2.1 

Розподіл обстежених пацієнтів за віком та статтю 

Вік Жінки Чоловіки Всього p 

18-44 39 (47,6±5,52 %) 34 (58,6±6,47 %) 73(52,1±4,20 %) >0,05 

45-59 18 (22,0±4,57 %) 17 (29,3±5,98 %) 35 (25,0±3,70 %) >0,05 

60-74 13 (15,9±4,03 %) 4 (6,9±3,33 %) 17 (12,1±2,80 %) >0,05 

75-89 12 (14,6±3,90 %) 3 (5,2±2,91 %) 15 (10,7±2,60 %) >0,05 

Всього 82 (58,6±4,20 %) 58 (41,4±4,20 %) 140 (100,0 %) >0,05 

 

Тривалість анамнезу захворювання була різною. Від одного до двох 

років хворіли 9,3±2,5 % пацієнтів, від двох до п’яти – 21,4±3,5 %. Найбільша 

кількість вказувала на десятирічний анамнез геморою – 55,0±4,2 %, а понад 

10 років хворіло 14,3±3,0 %. У чоловіків достовірно частіше (p<0,001) 

спостерігався термін захворювання від двох до п’яти, а у жінок – від п’яти 

до десяти років (табл. 2.2).  

 

Таблиця 2.2 

Тривалість анамнезу захворювання 

Роки Жінки Чоловіки Всього p 

1-2 5 (6,1±2,64 %) 8 (13,8±4,53 %) 13 (9,3±2,5 %) >0,05 

2-5 7 (8,5±3,09 %) 23(39,7±6,42 %) 30 (21,4±3,5 %) <0,001 

5-10 57 (69,5±5,08 %) 20 (34,5±6,24 %) 77 (55,0±4,2 %) <0,001 

10 і більше 13 (15,9±4,03 %) 7 (12,1±4,28 %) 20 (14,3±3,0 %) >0,05 

Всього 82 (58,6±4,20 %) 58 (41,4±4,20 %) 140 (100,0 %) >0,05 
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Термін анамнезу захворювання не завжди відповідав віку пацієнта, 

однак при оцінці цієї залежності нами було відмічено, що з віком тривалість 

захворювання на геморой зростала, причому у жінок вона була більш 

виражена (рис. 2.1).  

 

 
Рис. 2.1. Аналіз залежності тривалості анамнезу геморою та віку  

 

При аналізі основних чинників ризику, що провокують геморой, нами 

було встановлено, що тяжка фізична праця з однаковою частотою 

зустрічалася серед чоловіків (24,1±5,6 %) і жінок (29,3±5,02 %). Жінки 

більш вибагливо відносилися до свого щоденного раціону. У ньому 

переважали продукти рослинного походження, клітковина, нежирне м'ясо. 

Чоловіки відмічали частіше вживання жирних сортів м’яса, гострої та 

перченої їжі, алкоголю (не рідше одного разу в тиждень) (p<0,01). 

Малорухомий спосіб життя не мав гендерних відмінностей і 

зустрічався як фактор ризику з недостовірною відмінністю у жінок і 

чоловіків - 23,2±4,66 % і 27,6±5,9 %. Підвищений індекс маси тіла (30 і 

вище) достовірно (p<0,05) частіше зустрічався у жінок. І нарешті, переважна 

кількість пацієнток з гемороєм (91,5±3,09 %) упродовж життя вагітніли або 

народжували (табл. 2.3).  
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У сучасній літературі важливе значення надається зв’язку появи 

гемороїдальних вузлів і закрепів. У нашому дослідженні жінок, які 

відмічали у анамнезі порушення стільця було 55 (67,1±5,19 %), чоловіків – 

35 (60,3±6,42 %). Як правило, це були пацієнти, що не зважали на 

регулярність харчування і свій щоденний раціон та проводили малорухомий 

спосіб життя. Проводячи аналіз залежності появи геморою від наявності в 

анамнезі закрепів, нами було встановлено, що вона наявна, незважаючи на 

те, що значна частина наших пацієнтів не мала у анамнезі постійних 

розладів стільця (OR 3,24, 95 %, CI 1,99-5,28, p<0,001; χ2=21,73 (3,84)). 

 

Таблиця 2.3 

Чинники ризику, що провокують геморой 

Скарга 
Жінки 

(n-82) 

Чоловіки           

(n-58) 
p 

Тяжка фізична праця 24 (29,3±5,02 %) 14 (24,1±5,6 %) >0,05 

Особливості харчування 35 (42,7±5,46 %) 32 (67,2±6,2 %) <0,01 

Закрепи 55 (67,1±5,19 %) 35 (60,3±6,42 %) >0,05 

Малорухомий спосіб життя  19 (23,2±4,66 %) 16 (27,6±5,9 %) >0,05 

ІМТ 30 і вище 51 (62,2±5,35 %) 23 (39,7±6,4 %) <0,05 

Вагітність і пологи 74 (91,5±3,09 %) - <0,05 

 

Найбільш поширеною скаргою у пацієнтів було випадіння внутрішніх 

гемороїдальних вузлів при акті дефекації (100,0 %) (табл. 2.4). На випадіння 

вузлів при фізичному навантаженні подавали скарги 45,1±5,50 % жінок і 

29,3±6,0 % чоловіків (p>0,05). На постійне відчуття дискомфорту в задньому 

проході скаржилися 30,5±5,08 % жінок та 10,3±4,0 % чоловіків (p<0,01). 

Пацієнти описували цю скаргу, як певну тяжкість в задньому проході перед 

дефекацією чи відчуття неповного випорожнення. Часто дискомфорт 

спричиняв прианальний набряк. Неприємні відчуття в прямій кишці були 

періодичною скаргою, часто минали самостійно і найчастіше пов’язувалися 

пацієнтами з певними порушеннями в дієті чи способі життя.  

Біль у значної частки пацієнтів був відсутнім, однак, ті з них, хто 
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вказували на цю ознаку, завжди пов’язували її з дефекацією і 

випорожненням прямої кишки. 

Недостовірна різниця (p>0,05) між жінками і чоловіками була в 

скаргах на свербіж у анальному каналі і прианальній ділянці - 11,0±3,42 % і 

3,4±2,4 %, відповідно. Ця ознака, на нашу думку, є більш типовою при 

загостренні геморою і часто супроводжується випадінням вузлів, 

кровотечами і слизовими виділеннями. Ці виділення зазвичай були 

наслідком реактивного проктиту. Вони були слизовими чи водянистими і за 

рахунок вираженої лужної реакції спричиняли подразнення перианальної 

шкіри.  

 

Таблиця 2.4 

Скарги пацієнтів з гемороєм 

Скарга 
Жінки 

(n-82) 

Чоловіки           

(n-58) 
p 

Випадіння вузлів при дефекації 82 (100,0 %) 58 (100,0 %) >0,05 

Випадіння вузлів при 

фізичному навантаженні 
37 (45,1±5,50 %) 17 (29,3±6,0 %) >0,05 

Поява крові з заднього проходу 69 (84,1±4,03 %) 51 (87,9±4,3 %) >0,05 

Відчуття дискомфорту чи болю 

в задньому проході 
25 (30,5±5,08 %) 6 (10,3±4,0 %) <0,01 

Свербіж в задньому проході  9 (11,0±3,42 %) 2 (3,4±2,4 %) >0,05 

Відчуття незавершеного акту 

дефекації 
9 (11,0±3,45 %) 6 (10,3±4,0 %) >0,05 

Виділення на нижній білизні 18 (22,0±4,57 %) 14 (24,1±5,6 %) >0,05 

Наявність зовнішніх вузлів 22 (26,8±4,89 %) 6 (10,3±4,0 %) <0,05 

 

Частина пацієнтів (11,0±3,45 % жінок і 10,3±4,0 % чоловіків) 

вказували на відчуття незавершеного випорожнення під час акту дефекації. 

Частина з них продовжували сидіти на унітазі до відчуття повного 

випорожнення, частина припиняла акт дефекації і впродовж наступних 30-

60 хвилин проводили його повторно. На забруднення нижньої білизни 

впродовж робочого дня вказували 22,0±4,57 % жінок та 24,1±5,6 % 
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чоловіків. У жінок достовірно (p<0,05) частіше з’являлися зовнішні 

гемороїдальні вузли (26,8±4,89 %), ніж у чоловіків (10,3±4,0 %).   

Хронічний геморой зазвичай проявлявся безболісною ректальною 

кровотечею, яка часто поєднувалася з свербіжем промежини, відчуттям 

незавершеного акту дефекації. Фізичний огляд дозволяв переконатися у 

відсутності коморбідного діагнозу (анальної тріщини чи нориці).  

Шістдесят дев’ять жінок (84,1±4,03 %) та 51 чоловік (87,9±4,3 %) 

вказували на наявність кровотечі яскравого червоного кольору з заднього 

проходу (рис. 2.2).  

Для захворювання не було типовим поява в крові домішок слизу чи 

кишкового вмісту. Більшість пацієнтів (37,5±4,42 %) вказували на наявність 

залишків крові на туалетному папері при проведенні гігієни після акту 

дефекації. Наявність смужок крові на калі відмічали 23,2±5,08 % жінок і 

21,6±5,8 % чоловіків. На яскраву кров наприкінці акту дефекації, яка 

зафарбовувала воду в сифоні чи забруднювала стінки унітазу вказували 

23,2±5,08 % жінок і 29,4±6,4 % чоловіків.  

 

 

 

Рис. 2.2. Варіанти кровотечі з заднього проходу (%).  
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Згустки крові наприкінці акту дефекації відмічали 10,0±3,63 % жінок 

та 7,8±3,8 % чоловіків. Таку особливість кровотечі ми розцінювали як 

обов’язкове показання до проведення ендоскопічного обстеження товстої 

кишки для виключення, в першу чергу, колоректальної пухлини. 

Забруднення нижньої білизни кров’ю, незалежно від акту дефекації, нами 

було відмічено у 7,2±3,12 % жінок та 5,9±3,3 % чоловіків. Таким чином, 

кровотеча, як основний симптом геморою могла виникати на всіх етапах 

дефекації: на її початку, внаслідок випадання вузлів і тріщини слизової; під 

час акту, коли щільні фрагменти калових мас травмували гемороїдальні 

вузли; наприкінці дефекації, коли травмовані вузли випадали в анальний 

канал та при проведенні гігієнічних заходів.  

Одним з найважливіших моментів діагностики було вияснення чи 

спостерігається у пацієнта нетримання рідкого (твердого) калу чи газів. 

Забруднення білизни у цих пацієнтів часто було пов’язане із зниженням 

чутливості. Оцінювали інформацію про перенесені операційні втручання в 

перианальній зоні, травми прямої кишки чи промежини.  

Клінічний проктологічний огляд пацієнтів проводили в колінно-

ліктьовому положенні. Під час огляду заднього проходу і прианальної 

ділянки звертали увагу на стан шкіри, наявність гіперемії, розчухів та 

мацерації. Візуально оцінювали аномалії розвитку, ознаки перенесених 

операцій чи травм, рубцевих деформацій. Оцінювали форму 

задньопрохідного отвору, його зіяння, наявність зовнішніх гемороїдальних 

вузлів. Оцінювали наявність і ступінь вираження анального рефлексу, 

шляхом подразнення шкіри прианальної області за допомогою металічного 

зонду. Визначали ступінь пролапсу внутрішніх гемороїдальних вузлів в 

спокої і при натужуванні, можливість їхнього самостійного вправлення. 

Розводячи сідниці, оцінювали дистальну частину анального каналу, лінію 

Hilton, стан слизової пролабувальних гемороїдальних вузлів. Пальпували 

шкіру промежини, оцінюючи болючість, локальне підвищення температури, 
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наявність чи відсутність запальних інфільтратів і рубців. Пацієнта просили 

потужитися для виключення діагнозу випадіння прямої кишки.  

У всіх пацієнтів проводили пальцеве дослідження прямої кишки. 

Оцінювали тонус зовнішнього і внутрішнього сфінктера, вираженість 

вольового скорочення. Визначали наявність дефектів стінки анального 

каналу і прямої кишки, розміщення, консистенцію і розміри внутрішніх 

гемороїдальних вузлів. Слід зазначити, що при пальцевому дослідженні 

можна було досягнути тільки нижню складку Houston. Звертали увагу на 

стан передміхурової залози у мужчин, прямокишково-піхвової перегородки і 

шийки матки у жінок, параректальної клітковини, внутрішньої поверхні 

куприка, оцінювали тонус м’язів, що піднімають задній прохід. Після 

видалення пальця з прямої кишки визначали характер вмісту і його колір. 

Тонус зовнішнього і внутрішнього сфінктера був достатнім у 

69,3±3,90 % і 62,9±4,08 % відповідно (p<0,001) (рис. 2.3).  

Розтяжність і еластичність зовнішнього сфінктера була збережена у 

більшості пацієнтів (p<0,001) – 72,1±3,79 % і 76,4±3,59 %. Рідко при огляді у 

пацієнтів з хронічним гемороєм спостерігалася болючість – 8,6±2,37 %. 

Достатня вираженість вольового скорочення відмічалася у більшості 

пацієнтів – 92,9±2,18 % (p<0,001).  

При аноскопії оглядали аноректальну ділянку з внутрішніми 

гемороїдальними вузлами, які при натужуванні пролабували у просвіт 

аноскопа, зубчасту лінію та слизову вище від неї. Над цією лінією анальний 

канал мав фіолетовий колір, а нижче був рожево-голубуватим. Це було 

пов’язано з особливостями кровопостачання анального каналу: вище 

зубчастої лінії кров з прямої кишки відтікає в систему ворітної вени, а 

нижче – в систему нижньої порожнистої вени. Найбільш зручною позицією 

для проведення аноскопії була позиція пацієнта в гінекологічному кріслі.  

Якщо при аноскопії вдавалося оглянути пряму кишку в межах 10-12 

см, то при проведенні пацієнтам РРС вдавалося візуалізувати дистальні 
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відділи кишківника на глибину не менше 25 см. Це дослідження дозволяло 

візуально оцінити внутрішню поверхню прямої і дистальну частину 

сигмоподібної кишки і було обов’язковим методом дослідження у кожного 

пацієнта. З метою усунення подразнюючого ефекту водної клізми на 

слизову прямої кишки, що могло дати підстави для помилкового 

встановлення діагнозу проктиту чи сигмоїдиту, обстеження проводили без 

попередньої підготовки. У більшості людей після фізіологічного акту 

дефекації пряма кишка звільнялася від калових мас. Напередодні 

обстеження призначали пацієнтам вживання тільки рідкої їжі, кави, чаю. 

Обстеження проводили в колінно-ліктьовому положенні пацієнта. У цьому 

випадку передня черевна стінка злегка провисала, що дозволяло добре 

оглянути не тільки пряму кишку, а й дистальні відділи сигмоподібної 

кишки.  

 

 
Рис. 2.3. Результати пальцевого ректального дослідження пацієнтів. 
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Усі отримані клінічні дані умовно поділяли на три групи:  

1) загальноприйняті зміни, які не потребують корекції;  

2) патологічні зміни, які не мають життєво важливих наслідків;  

3) зміни, що мають серйозну загрозу і вимагають обов’язкового 

комплексного лікування.  

У 108 пацієнтів (77,1±3,55 %) відмічалася рожева, волога і блискуча 

слизова прямої кишки.  

У 14 пацієнтів ми спостерігали melanosis recti – пігментацію слизової 

темно-коричневого кольору (в деяких випадках – з жовтою сіткою між 

темними плямами). Таке забарвлення слизової часто пояснюється 

проктологами з невеликим клінічним досвідом, як наслідок проктиту. Це є 

помилкою, таке забарвлення слизової часто супроводжувало закрепи, було 

пов’язане з прийомом проносних препаратів і не потребувало специфічного 

лікування.  

У нижньоампулярному відділі було видно підслизові судини, 

циркулярні складки були відсутні. Вище в прямій кишці слизова мала ряд 

поперечних складок Houston, найнижча з яких (куприкова) була розміщена 

на відстані 5-8 см від лінії переходу прианальної шкіри. З куприковою 

складкою під гострим кутом перехрещувалася нижня крижова складка 

Houston. На 2-3 см вище від неї візуалізувалася верхня крижова складка. 

Межею переходу прямої кишки в дистальну частину сигмоподібної кишки 

була термінальна складка Houston, яка знаходилася на відстані 12-13 см від 

лінії переходу прианальної шкіри. У дистальній частині сигмоподібної 

кишки слизова була темно-рожевого кольору, утворювала багато мобільних 

півмісяцевих складок, які розправлялися при компресії повітрям. 

У 32 хворих (22,9±3,50 %) відмічалися ознаки поверхневого проктиту 

чи сигмоїдиту.   
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2.2. Методи дослідження пацієнтів 

 

Трансректальне ультразвукове дослідження (ТРУЗД) прямої кишки.  

Сучасні технології ультразвукового обстеження дозволяють з високою 

чутливістю діагностувати чимало захворювань прямої кишки. У пацієнтів з 

раком прямої кишки трансректальне ультразвукове дослідження (ТРУЗД) є 

одним з базових методів: дозволяє встановити ступінь інвазії, стан 

лімфатичних вузлів та периректальної клітковини. Широко ця методика 

застосовується і у пацієнтів з парапроктитом. Поряд з цим, при хронічному 

геморої ТРУЗД не застосовується широко. Однак, застосування 

ендоректального датчика і ультразвукової колоноскопії дозволило б значно 

розширити можливості обєктивної діагностики пацієнтів з хронічним 

гемороєм.    

Перед проведенням обстеження пацієнтам рекомендували очисну 

клізму з послаблюючим препаратом. Для проведення дослідження пацієнта 

вкладали на лівий бік. Дослідження проводили ректальним датчиком 8-4 

МГц (ATL 3000 чи 5000, ATL Ultrasound, Bothell, WA, США), одягнутим у 

презерватив. ТРУЗД дозволяв стандартизовано оцінити анальний канал, 

слизову і підслизову оболонку, внутрішній (гіпоехогенний) та зовнішній 

(гіперехогенний) сфінктери (рис. 2.4).  

Під час дослідження пацієнт лежав на лівому боці з підігнутими до 

живота колінами. Ректальний датчик вкривали гелем і вводили у пряму 

кишку на довжину 3-5 см. Орієнтирами достатньої глибини введення були 

м’язи передміхурової залози чи піхви. Уникали тиску на датчик, оскільки це 

могло вплинути на показники товщини прианальних тканин. Досліджували 

анальний канал за годинниковою стрілкою. У нормі анальний канал 

візуалізувався як трьохшарова структура: слизова оболонка з субсерозним 

шаром, внутрішній і зовнішній сфінктери. Зовнішній сфінктер був 
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гіперехогенною структурою, яка відділялася від внутрішнього сфінктера 

вузьким гіперехогенним поясом (внутрішньосфінктерною діафрагмою). 

 

 
Рис. 2.4. Схематичне зображення ультрасонографічної візуалізації елементів 

прямої кишки: 1 – пуборектальна петля; 2 – проксимальна частина 

зовнішнього сфінктера; 3 – середня частина зовнішнього сфінктера; 4 – 

дистальна частина зовнішнього сфінктера. 

 

У режимі кольорового дуплексного картування (КДК) оцінювали 

розмір, форму, розподіл, кількість, форму судин і гемодинамічний індекс. 

Параметри КДК були встановлені на низькій частоті. Діаметр кожної артерії 

вимірювали тричі, після чого розраховували середнє значення.   

Оцінку ступеня неспецифічної дисплазії сполучної тканини. Більшість 

із відомих порушень обміну сполучної тканини можна характеризувати як 

дисплазію, яка є вродженою особливістю конституції або патологією з 

різноманітними клінічними проявами. Дані про поширеність неспецифічної 

джисплазії сполучної тканини є суперечливі, що пов’язано з різними 

класифікаційними й діагностичними підходами. Вказують, що рівень 

поширеності неспецифічної дисплазії сполучної тканини залежить від 

частоти основних соціально важливих неінфекційних захворювань і 
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становить, за різними літературними даними, від 20 до 80 % в популяції і 

спричиняють появу специфічних синдромів (вісцеральний, судинний, 

аритмічний, вертебральний, кардіоклапанний, бронхолегеневий, 

імунодефіцитний, автоімунний, офтальмологічний, дермальний, 

ортопедичний, торакодіафрагмальний та ін.). Все це безумовно має вплив на 

формування різноманітної патології, серед якої важлива роль надається 

розвитку геморою.  

Оцінку проводили за критеріями Т.Ю. Смольнової [139]. Вона 

включає в себе три групи діагностичних критеріїв: малі ознаки (по 1 

пункту), великі ознаки (по 2 пункти) та тяжкі прояви і стани, які вимагали 

хірургічного втручання чи порушили функцію органів (по 3 пункти) 

(Додаток А). При сумі пунктів до 9 у пацієнтів діагностували НДСТ легкого 

ступеня, від 10 до 16 пунктів – середнього ступеня, при 17 і вище – тяжкого 

ступеня.  

Визначення оксипроліну в сечі за М. І. Карташовим [130]. Принцип 

методу полягав у окисленні хлораміном диметиламінобензальдегіду під час 

нагрівання з утворенням червоного забарвлення [13]. Наявність у сечі 

оксипроліну кількісно змінювало яскравість цього забарвлення. Після 

приготування робочих розчинів: 7 нормальної хлоридної кислоти, 1,75 

нормального натрію гідроксиду, розведеного у 100 разів ізопропіловим 

спиртом розчину оксипроліну, готували хлорамін. Для цього 70 мг 

хлораміну розчиняли в 1 мл дистильованої води і додавали 4 мл буфера з рН 

6,3. Після цього 700 мг диметиламінобензальдегіду розчиняли в 1,6 мл 7 

нормальної хлоридної кислоти. Для визначення рівня оксипроліну 1 мл сечі 

наливали в ампулу, де було 3 мл 7 нормальної хлоридної кислоти. Ампулу 

запаювали і витримували 8 годин при температурі 100°С для появи 

гідролізу. Після цього вміст ампули переливали у пробірку і 

центрифугували. До 1 мл центрифугату додавали 3 мл 1,75 н розчину натрію 

гідроксиду і нейтралізували до рН 7.  
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Готували три пробірки з 0,5 мл нейтралізату. У перші дві пробірки 

додавали по по 1 мл ізопропілового спирту, в третю – 1 мл стандарту. Після 

цього у першу і третю пробірки наливали по 1 мл розчину хлораміну. Через 

4 хвилини в усі пробірки додавали по 1 мл розчину 

диметиламінобензальдегіду, після чого в другу пробірку додавали 0,5 мл 

розчину хлораміну. Усі пробірки витримували 20 хвилин на водяній бані 

при температурі 60°С. Пробірки охолоджували і вимірювали інтенсивність 

забарвлення на фотоелектроколориметрі з зеленим світлофільтром (540 нм) 

у кюветі 5 мм проти дистильованої води. Розрахунок проводили за 

формулою: , де Е1 – екстинція першої пробірки; Е2 – 

екстинція другої пробірки; Е3 – екстинція третьої пробірки; 5 – стандарт 

оксипроліну в мг/л; 32 – ступінь розведення, OU – вміст оксипроліну у сечі 

в мг/л. Рівень екскреції оксипроліну із сечею людини в нормі становить 

11,0–39,0 мг/добу. 

Оцінку больового синдрому проводили за візуально-аналоговою 

шкалою (Visual Analogue Scale (VAS)) [137]. Це суб’єктивний метод 

оцінювання болю, суть якого полягала в тому, що пацієнта просили на 

неградуйованій шкалі довжиною 10 см поставити відмітку, яка б 

характеризувала ступінь його болю. Ліва межа шкали (0 пунктів) 

відповідала значенню «болю немає», права (10 пунктів) – значенню 

«найсильніший біль». За допомогою сантиметрової лінійки визначали 

віддаль від нуля до відмітки пацієнта, що й відповідало інтенсивності болю. 

Цю оцінку проводили в першу, третю і сьому післяопераційні доби.  

Вивчення якості життя прооперованих пацієнтів в ранньому і 

пізньому післяопераційному періоді проводився з використанням 

Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) [132]. Опитувальник складався з 

36 стандартних питань, відповіді на які пацієнти оцінювали в балах від 0 до 

4 (додаток Б). Нуль балів оцінювали, як вкрай негативну відповідь, чотири 
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бали, як відмінну відповідь. Цей опитувальник відображав наступні аспекти 

якості життя: фізичний стан пацієнта (максимальний показник 68 балів, 

психоемоційний статус (максимальний показник 40 балів) та соціальну 

адаптацію (максимальний показник 36 балів). Підсумковим показником 

була сума балів від одного до чотирьох. Крім цього, окремо аналізували 

відповіді на запитання 30-36, оскільки вони безпосередньо стосувалися 

функції прямої кишки. Опитування хворих проводилось до проведення 

операційного лікування, під час виписки із стаціонару та через 6-8 місяців 

після операції. 

Вивчення якості дефекації пацієнтів проводили за Fecal Incontinence 

Quality of Life Scale (FIQLS) [131]. Ця шкала складається з 29 стандартних 

запитань (Додаток В), які формують чотири напрямку аналізу: спосіб життя 

(10 запитань: Q2a Q2b Q2c Q2d Q2e Q2g Q2h Q3b Q31 Q3m), соціальна 

поведінка (9 запитань: Q2f Q2i Q2j Q2k Q2m Q3d Q3h Q3j Q3n), депресія 

(самооцінка) (7 запитань: Q1 Q3d Q3f Q3g Q3i Q3k Q4 (зворотне кодування)) 

і сором (3 запитання: Q21 Q3a Q3e). Кожний показник, що аналізувався мав 

високу надійність тесту/ретесту (Cronbach alpha > 0,70). Опитування хворих 

проводилось через 6-8 місяців після операції. 

Статистичну обробку матеріалу здійснювали за допомогою програми 

Statistica 10. При проведенні статистичної обробки обчислювали середню 

арифметичну величину (М), достовірність різниць результатів дослідження 

(р) відносно показників різних груп.  

Результати вважались вірогідними у тому випадку, коли коефіцієнт 

достовірності був менший або дорівнював 0,05. Визначали медіану ряду – 

можливе значення ознаки, яка ділить ранжовану сукупність (варіаційний ряд 

вибірки) на дві рівні частини: 50 % нижніх одиниць ряду даних мали 

значення ознаки не більше, ніж медіана, а верхні 50 % – значення ознаки не 

менше, ніж медіана. Медіана дозволяла характеризувати розподіл 

випадкової величини ряду і застосовувалась нами для центрування 
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розподілу.  

Оцінювали квартилі – значення, які ділили массив даних на чотири 

групи, що мали приблизно однакову кількість спостережень. Оцінювали 

якість бінарної класифікації, шляхом побудови графів, що відображав 

співвідношення між долями об’єктів від загальної кількості ознак, що 

класифікувались, як такі, що мають ознаку (крива помилок, ROC-аналіз).  

Критерій Пірсона (χ2) застосовували для перевірки гіпотези про 

відповідність емпіричного розподілу до ймовірного теоретичного розподілу. 

Критерій можна використовувати для будь-яких видів функції, навіть при 

невідомих значеннях їхніх параметрів. Оцінювали OR (відношення шансів) 

– один з основних способів описати в числовій формі наскільки наявність чи 

відсутність певного наслідку пов’язане з присутністю чи відсутністю 

певного фактору в конкретній статистичній групі. Довірчий інтервал (CI) 

встановлювали на рівні 95 % і визначали як ±1,96 стандартної помилки.  

 

Узагальнюючи викладені у розділі матеріали, можна зробити 

заключення:  

- термін анамнезу захворювання на хронічний геморой не завжди 

відповідав віку пацієнта, однак при оцінці цієї залежності нами 

було відмічено, що з віком тривалість захворювання на геморой 

зростала, причому у жінок вона була більш виражена; 

- найчастішими скаргами у пацієнтів з хронічним гемороєм були 

випадіння вузлів при акті дефекації та при фізичному 

навантаженні, поява крові з заднього проходу та відчуття 

дискомфорту чи болю в задньому проході; 

- при огляді відмічалося збереження тонусу зовнішнього і 

внутрішнього сфінктера, його розтяжності та еластичності. Рідко 

при огляді у пацієнтів з хронічним гемороєм спостерігалася 

болючість – 8,6±2,37 %. Достатня вираженість вольового 
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скорочення відмічалася у більшості пацієнтів – 92,9±2,18 % 

(p<0,001).  

- у 22,9±3,50 % пацієнтів на фоні хронічного геморою під час 

проведення ректороманоскопії діагностується проктит чи 

сигмоїдит.   

 

Матеріали, викладені в розділі, висвітлені в роботах 18, 45, 69, 91,  

124, 154, 155, 156. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ОЦІНКА АНОРЕКТАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ, НЕСПЕЦИФІЧНОЇ 

ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ТА КРОВОПОСТАЧАННЯ 

АНОРЕКТАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ 

ГЕМОРОЄМ  

 

 

3.1. Характеристика аноректальної дисфункції у пацієнтів з 

хронічним гемороєм 

 

Оцінку аноректальної дисфункції у пацієнтів з хронічним гемороєм 

III-IV ступеня за Goligher проводили, згідно критеріїв Rome IV (2016) [139].  

До них відносилися:  

- F1. Нетримання калу (фекальна інконтиненція).  

- F2. Функціональний аноректальний біль: синдром Levator ani;  

невизначений функціональний аноректальний біль;  швидкоплинна 

прокталгія (proctalgia fugax). 

- F3. Функціональні розлади дефекації: порушена дефекаторна 

перистальтика; диссінергічна дефекація. 

Загалом скарги на появу виділень з заднього проходу, які було в тій, 

чи іншій мірі, складно контролювати подавали 32 пацієнти (22,9±3,55 %) (18 

жінок і 14 чоловіків) (OR 0,09, 95 %, CI 0,05-0,15, p<0,001; χ2=80,36 (3,84)), 

що вказувало на відсутність достовірної різниці між статтю. На підставі 

аналізу скарг, нами було відмічено, що у всіх хворих спостерігався II ст. 

нетримання калу за Browning-Parks – пацієнти могли утримувати рідкий і 

щільний кал, однак не завжди контролювали виділення газів і відмічали 

сліди забруднень на нижній білизні.   

Для оцінки впливу нетримання калу, як одного із важливих симптомів 
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хронічного геморою на повсякденне життя пацієнтів, нами було проведено 

їхнє опитування згідно Fecal Incontinence Quality of Life Scale (FIQLS) [131].  

Нами було встановлено, що ця патологія значною мірою впливала на 

спосіб життя хворих (шкала 1) (17,87±7,74 пунктів) (табл. 3.1). Домінуюча 

частка пацієнтів відмічала понад 20 пунктів (рис. 3.1) і серед них часто 

зустрічалися особи, в яких геморой значно міняв їхній спосіб життя.  

 

Таблиця 3.1 

Аналіз опитування пацієнтів за FIQLS  

 M m медіана min max 25 % 75 % 

Шкала 1 17,875 7,745 17,5 3 35 11,5 23,0 

Шкала 2 15,468 5,942 14,0 7 29 11,0 21,0 

Шкала 3 11,844 3,889 11,5 3 21 3,0 21,0 

Шкала 4 4,062 2,726 4,0 0 11 0 11,0 
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Рис. 3.1. Квартилі, медіани і відхилення показників різних шкал FIQLS у 

пацієнтів, в яких були скарги, пов’язані з анальною інконтиненцією. 
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Більшість пацієнтів вказували на зміну їхньої соціальної поведінки 

(шкала 2). Середній показник склав 15,46±5,94 пунктів. Пацієнти по різному 

оцінювали ці зміни – від 7 до 29 пунктів. Показник шкали 3 (депресія, 

тривога) оцінювався пацієнтами по різному, однак була значна частка тих, у 

кого наявність захворювання викликала зміни психологічного стану. 

Середній показник цієї шкали склав 11,84±3,88 пунктів.  

Почуття сорому (шкала 4) оцінювався пацієнтами у широкому 

діапазоні – від 0 до 11 пунктів (4,06±2,72).  

Нетримання калу, як один із клінічних проявів геморою, був дуже 

важливим у клінічній діагностиці і вибору методу лікування. Пролапс 

гемороїдальних вузлів, особливо у пацієнтів з IV ступенем за Goligher, 

порушував герметичність анального каналу і призводив до анальної 

інконтиненції, яка часто була однією з найважливіших скарг при геморої і 

змушувала хворого звертатися до хірурга.  

Поява такої симптоматики значно погіршувала якість життя пацієнтів 

і повинна бути прямим показом до гемороїдектомії, а консервативна терапія 

не може бути методом вибору, вона є неефективною і тільки короткочасно 

полегшує деякі симптоми (біль, кровотечу та ін.).  

Необхідно сказати, що евакуація кишкового вмісту і його утримання в 

прямій кишці – доволі складний у фізіологічному плані процес, який 

включає скоординовану взаємодію центральної і вегетативної нервової 

системи та анатомічних структур анального каналу, тазового дна і передньої 

черевної стінки. Найважливіша роль в утримуванні калових мас належить 

внутрішньому анальному сфінктеру, зовнішньому анальному сфінктеру та 

кавернозним тільцям. Внутрішній анальний сфінктер знаходиться в 

постійному тонічному напруженні і релаксує тільки при спробі дефекації. 

Зовнішній анальний сфінктер і м’язи тазового дна рефлекторно 

скорочуються під час акту дефекації, чи при підвищенні 
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інтраабдомінального тиску (при чханні, кашлі чи при вольовому 

скороченні). Кавернозні тільця забезпечують герметичність анального 

каналу за рахунок своєї еластичної будови.      

Всі ці компоненти, в тій чи іншій мірі, неповноцінно функціонують 

при наявності у анальному каналі пролабувальних гемороїдальних вузлів, 

що обгрунтовує необхідність і доцільність застосування у цієї категорії 

пацієнтів саме радикального операційного втручання, а не проведення 

консервативної терапії чи офісних процедур.      

Синдром Levator ani (LA) при клінічному огляді нами був 

діагностований у 13 (9,3±2,45 %) пацієнтів з хронічним гемороєм III-IV 

ступеня за Goligher (рис. 3.2).  

Підставою для встановлення цього діагнозу були скарги пацієнтів на 

тривалий (не менш, як впродовж шести місяців) періодичний розлитий біль 

чи відчуття тиску в прямій кишці, що посилювався сидячи і зменшувався 

при ходьбі. Типовими скаргами також були дискомфорт після акту 

дефекації і посиленню болю під час статевого акту. Загалом, у пацієнтів 

проявлялися два чи більше з наступних симптомів: біль в положенні сидячи 

і зменшення його в положенні лежачи,  поява дискомфорту після акту 

дефекації, періодичний біль в задньому проході, біль під час коітусу, 

депресія, неспокій і зниження якості життя.  

При пальцевому ректальному дослідженні відмічали наявність 

болючості в бічних стінках анального каналу, а також наявність болючості 

однієї із сторін м’язу, що піднімає задній прохід. Якщо таких об’єктивних 

клінічних ознак не було, цей біль трактували як невизначений 

функціональний аноректальний біль (НФАБ). Таких пацієнтів було 23 

(16,4±3,1 %) (рис. 3.2).  

Діагноз швидкоплинної прокталгії (ШП) (proctalgia fugax) нами був 

встановлений у 15 пацієнтів (10,7±2,61 %) (рис. 3.2). Вони подавали скарги 

на періодичні епізоди інтенсивного судомного короткочасного (від кількох 
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секунд до хвилини) болю, локалізованого в задньому проході. Ці напади не 

були частими, однак у 12 пацієнтів вони виникали під час сну і добре 

запам’ятовувалися.  

 

 

 
 

Рис. 3.2. Поширеність різних видів аноректальної дисфункції у пацієнтів з 

хронічним гемороєм III-IV ступеня за Goligher. 

 

Чимало дослідників вказують на відсутність чіткої межі в діагностиці 

синдромом LA і ШП, часто наголошуючи, що це є одна й та ж патологія. Як 

вказують, наші дослідження, при ретельному аналізі анамнезу, скарг та 

результатів клінічного огляду спостерігається відмінність між цими 

синдромами. Єдине, що їх обєднує в клінічному плані – це біль у задньому 

проході.  

Аноректальний біль, який був пов'язаний з синдромом LA чи ШП 

пацієнти оцінювали як вкрай виснажливий. Його інтенсивність варіювалася 

від помірного дискомфорту до сильного міофасціального болю.  Необхідно 

відмітити, що пацієнти вказували в анамнезі на візити до хірурга з цими 
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скаргами, однак в більшості випадків лікарі не розцінювали це як прояв 

геморою, призначали неспецифічне лікування та дієту, пояснюючи це 

функціональними розладами кишечника. 

Функціональні розлади дефекації (ФРД)  нами було діагностовано у 34 

пацієнтів (24,3±3,62 %) на підставі наявності двох і більше з наступних 

скарг під час не менше, ніж 25 % всіх актів дефекації: необхідність 

натужування; твердий стілець; відчуття незавершеної дефекації; відчуття 

аноректальної обструкції; мануальна допомога для дефекації та частота 

актів дефекації менше трьох в тиждень.  

У 57 пацієнтів (40,7±4,15 %) спостерігали дві і більше форми 

аноректальної дисфункції, що свідчить про вагоме її значення у клінічному 

перебігу геморою.   

При аналізі залежності частоти проявів аноректальної дисфункції у 

пацієнтів з різним ступенем хронічного геморою, нами було встановлено 

наступне (табл. 3.2). 

 

Таблиця 3.2 

Поширеність різних видів аноректальної дисфункції у пацієнтів з хронічним 

гемороєм в залежності від ступеня за Goligher  

Варіант ано-

ректальної 

дисфункції 

Ступінь 

за 

Goligher 

Кількість OR CI p χ2 

НК 
III 18 (17,3±3,7 %) 

0,33 0,14-0,76 0,01 5,89 
IV 14 (38,9±8, 12 %) 

Синдром LA 
III 9 (8,7±2,86 %) 

0,76 0,22-2,63 0,91 0,01 
IV  4 (11,1±5,2 %) 

НФАБ 
III 11 (10,6±3,02 %) 

0,24 0,09-0,60 0,003 8,50 
IV  12 (33,3±7,9 %) 

ШП 
III  6 (5,8±2,29 %) 

0,18 0,06-0,56 0,003 8,43 
IV  9 (25,0±7,2 %) 

ФДР (згідно 

скарг пацієнтів) 

III  18 (17,3±3,71 %) 
0,26 0,11-0,60 0,002 9,29 

IV  16 (44,4±8,3 %) 

Дві і більше 
III  29 (27,9±4,40 %) 

0,11 0,05-0,27 0,001 25,55 
IV  28 (77,8±6,9 %) 
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Як видно з наведеної таблиці, у пацієнтів з хронічним гемороєм III 

ступеня за Goligher достовірно рідше зустрічалися такі прояви 

аноректальної дисфункції як нетримання калу (OR 0,33, 95 %, CI 0,14-0,76, 

p=0,01), невизначений функціональний аноректальний біль (OR 0,24, 95 %, 

CI 0,09-0,60, p=0,003), швидкоплинна прокталгія (OR 0,18, 95 %, CI 0,06-

0,56, p=0,003) та функціональні розлади дефекації (OR 0,26, 95 %, CI 0,11-

0,60, p=0,002).  

Синдром Levator ani зустрічався з однаковою частотою і недостовірно 

відрізнявся у пацієнтів з різним ступенем тяжкості геморою. Дві і більше 

форми також частіше діагностували при геморої IV ступеня за Goligher - OR 

9,05, 95 %, CI 3,70-22,15, p=0,001.  

Однак при проктологічному обстеженні, нами було виявлено, що у 

пацієнтів з гемороєм, ФДР зустрічаються набагато частіше і не завжди 

мають вищенаведені скарги. При аналізі скарг нами було виявлено 34 

пацієнти (24,3±3,62 %) з ФДР (див. табл. 3.2) та 27 (19,3±3,33 %) – у яких 

ФДР поєднувалася з іншими проявами аноректальної дисфункції: з НК – у 

21 (15,0±3,02 %), з синдромом LA – у 3 (2,1±1,22 %) та з НФАБ і ШП – у 3 

(2,1±1,22 %).   

Однією з важливих складових проктологічного огляду при пальцевому 

ректальному обстеженні для діагностики ФДР важливою була оцінка 

ректального тонусу при імітації акту дефекації. Для цього застосовували 

методику огляду, рекомендовану ACG Clinical Guideline [140].  

Спочатку палець вводили на глибину сфінктера і оцінювали його 

тонус у стані спокою. Після цього пацієнта просили напружитися, імітуючи 

акт дефекації. Фізіологічною реакцією сфінктера вважали зниження його 

тонусу при напруженні. Підвищення ж тиску навколо пальця хірурга 

вказувало на диссинергічне скорочення сфінктера.  

Після цього вводили палець глибше, щоб пропальпувати 

пуборектальний м’яз. Серед всіх леваторних м’язів цей розміщений 
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найбільш допереду і постійно знаходиться в тонусі. У періодах між актами 

дефекації він підтягує пряму кишку вперед, формуючи ректальний кут. 

Зниження тонусу мязу є одним з аспектів якісної евакуації вмісту з прямої 

кишки. Пацієнта знову просили імітувати акт дефекації. Фізіологічною 

реакцією вважали розслаблення пуборектального м’язу, що призводило до 

зменшення ректального кута.  

У результаті аналізу функціонування м’язових елементів, які 

забезпечують адекватний механізм дефекації у пацієнтів з гемороєм III і IV 

ступеня за Goligher нами було виявлено п’ять варіантів (рис. 3.3): 

- I варіант (фізіологічна реакція (ФР)) – розслаблення сфінктера і 

пуборектального м’язу – у 51 пацієнта (36,4±4,07 %). 

- II варіант (за типом диссинергії сфінктера (ДС)) – зростання тонусу 

сфінктера і розслаблення пуборектального м’язу – у 9 пацієнтів 

(6,4±2,07 %). 

- III варіант (за типом спазму пуборектальної петлі (СПРП)) – 

розслаблення сфінктера і напруження пуборектального м’язу – у 6 

пацієнтів (4,3±1,71 %). 

- IV варіант (за типом диссинергічної дефекації (ДД)) – розслаблення 

сфінктера і відсутність реакції пуборектального м’язу – у 39 

пацієнтів (27,9±3,79 %). 

- V варіант (за типом неадекватної пропульсії (НП)) – зростання 

тонусу сфінктера і напруження пуборектального м’язу – у 35 

пацієнтів (25,0±3,66 %). 

Спазм пуборектального м’язу був наслідком тривалого знаходження 

м’язу у скороченому стані, що призводило до її набряку і гіпертрофії. Такий 

стан завжди є типовим для початкової стадії функціонального закрепу. 

Виходячи з цього, тільки у 51 пацієнта з хронічним гемороєм III-IV 

ступеня за Goligher (36,4±4,07 %) не було встановлено фізіологічних 

відхилень акту дефекації (I варіант).  
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I варіант (норма)                                   II варіант     

  

 

          
III варіант                                        IV варіант 

 

 

 
V варіант 

 

Рис. 3.3. Варіанти дисфункції сфінктера і пуборектального м’язу, виявлені 

під час проктологічного огляду пацієнтів з хронічним гемороєм III-IV 

ступеня за Goligher.  
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У 89 пацієнтів (63,6±4,1 %) під час проктологічного огляду було 

діагностовано різні варіанти фізіологічних розладів дефекаторного акту, що 

було достовірно вище (OR 3,05, 95 %, CI 1,87-4,96, p<0,001) і дозволяє 

вказувати на прямий зв'язок між розвитком і клінічним перебігом 

хронічного геморою та функціональними розладами дефекації. 

У пацієнтів з хронічним гемороєм III ступеня за Goligher достовірно 

частіше спостерігалася ФР - I варіант (OR 9,43, 95 %, CI 2,72-32,69, 

p<0,001): 48, проти трьох з IV ступенем (табл. 3.3). 

 

Таблиця 3.3 

Варіанти дисфункції сфінктера і пуборектального м’язу, виявлені під час 

проктологічного огляду пацієнтів з хронічним гемороєм III-IV ступеня за 

Goligher 

Ступінь 

геморою 
III ст. (n-104) IV ст. (n-36) OR (CI) p χ2 

I варіант 48 (46,2±4,89 %) 3 (8,3±4,6 %) 
9,43               

(2,72-32,69) 
<0,001 14,93 

II варіант 7 (6,7±2,46 %) 2 (5,6±3,8 %) 
1,23      

(0,24-6,19) 
>0,05 0,02 

III варіант 5 (4,8±,10 %) 1 (2,8±2,7 %) 
1,77      

(0,20-15,66) 
>0,05 0,01 

IV варіант 11 (10,6±3,02 %) 28 (77,8±6,9 %) 
0,03      

(0,01-0,09) 
<0,001 56,80 

V варіант 33 (31,7±4,56 %) 2 (5,6±3,8 %) 
7,90      

(1,79-34,87) 
<0,05 8,43 

 

Другий і третій варіанти дисфункції сфінктера і пуборектального 

м’язу діагностували з недостовірною різницею у пацієнтів з III і IV 

ступенем.  

Четвертий варіант (за типом ДД) достовірно рідше відмічався при III 

ступені за Goligher (OR 0,03, 95 %, CI 0,01-0,09, p<0,001). Його 

діагностували тільки у 10,6±3,02 % випадків при хронічному геморої III 

ступеня і у 77,8±6,9 % - при IV ступені. П’ятий варіант достовірно частіше 

діагностували у пацієнтів з хронічним гемороєм III ступеня за Goligher – OR 
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7,90, 95 %, CI 1,79-34,87, p<0,05. 

При аналізі залежності різних варіантів дисфункції сфінктера і 

пуборектального м’язу в залежності від віку пацієнтів, нами було 

встановлено наступне (рис. 3.3). Середній вік пацієнтів, у яких відмічали ФР 

(I варіант) склав 56,6±15,8 років (медіана 55,0 років). Другий варіант (ДС) 

зустрічався у пацієнтів з віком 73,3±6,1 років (медіана 76,0 років). Однак 

найчастіше розлади фізіологічних реакцій під час акту дефекації ми 

відмічали у пацієнтів молодого віку. Отож, III варіант (СПРП) діагностували 

у хворих з віком 32,0±5,3 років (медіана 27,0 років), IV варіант (ДД) – з 

віком 37,7±9,7 років (медіана 35,0 років), V варіант (НП) – 36,7±9,4 років 

(медіана 33,0 років).  
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Рис. 3.5. Варіанти дисфункції сфінктера і пуборектального м’язу, виявлені 

під час проктологічного огляду пацієнтів з хронічним гемороєм III-IV 

ступеня за Goligher в залежності від віку. 

 

При статистичному розподілі пацієнтів з хронічним гемороєм в 

залежності від віку та наявності дисфункції сфінктера і пуборектального 

м’язу, нами було встановлено, що різні порушення акту дефекації 
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достовірно частіше спостерігалося у осіб молодого і зрілого віку (рис. 3.6).  

Це дозволяє підтвердити думку, що одними з найважливіших 

чинників періодичності клінічної картини хронічного геморою є порушення 

функції кишечника (закрепи, проноси), які поєднуються з труднощами 

випорожнення з прямої кишки.   

У повноцінному акті дефекації поряд з реакцією сфінктера і 

пуборектального м’язу активну участь приймають м’язи передньої черевної 

стінки. Якщо при фізіологічній реакції елементів прямої кишки, її вміст 

видаляється після кількох напружень м’язів пресу, то при ФДР пацієнти 

часто здійснюють їхнє напруження, однак, за рахунок дисфункції тазових 

м’язів випорожнення прямої кишки є неповним.  
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Рис. 3.6. Розподіл пацієнтів з хронічним гемороєм в залежності від віку та 

наявності дисфункції сфінктера і пуборектального м’язу. 

 

Такі неефективні повторні скорочення м’язів пресу і, як наслідок – 

зростання інтраабдомінального тиску, особливо при розслабленому 

сфінктері призводить до посилення кровотоку у венозних сплетеннях, 
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перерозтягненню зв’язки Parks і м’язу Treitz, що й призводить до пролапсу 

гемороїдальних вузлів і загострення захворювання. 

 

 

 

3.2. Вплив неспецифічної дисплазії сполучної тканини на розвиток 

і клінічний перебіг хронічного геморою 

 

При діагностиці неспецифічної дисплазії сполучної тканини (НДСТ) 

ми використовували шкалу Т.Ю. Смольнової, 2003 [139] (Додаток А). При 

сумі пунктів до дев’яти у пацієнтів діагностували НДСТ легкого ступеня, 

від 10 до 16 пунктів – середнього ступеня, при 17 і вище – тяжкого ступеня.  

Нині проблема дисплазії сполучної тканини привертає щораз більшу 

увагу дослідників. Особливість полягає в тому, що дисплазія сполучної 

тканини є комплексом проявів, що зумовлені генетичними дефектами 

синтезу білка (кодлагену), який формує позаклітинний матрикс. Внаслідок 

цього синтезується незрілий колаген, якісно і кількісно, порушується 

структура колагенових і еластинових волокон. У людини формується 

неповноцінна сполучна тканина, що спричиняє різноманітні морфо-

функціональні порушення внутрішніх органів і опорно-рухового апарату. 

Колаген складає близько 30 % від загальної маси білків тіла. 

Найпоширеніший є колаген I типу, що входить до складу колагенових 

волокон, у процесі синтезу яких задіяні протеоглікани і глікопротеїни, що 

відіграють роль інтерфібрилярної «цементувальної» речовини. 

Дисплазія сполучної тканини може бути спричинена генними 

дефектами, які формують диференційовану дисплазію сполучної тканини, 

що спричиняє рідкісні захворювання, з якими переважно зустрічаються 

педіатри (синдром Marfan, синдром Ehlers-Danlos, osteogenesis imperfecta, 

синдром Williams, синдром Stickler та ін.). Однак, у переважної більшості 
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пацієнтів часто наявна інша група – неспецифічна дисплазія сполучної 

тканини. Ці генетично гетерогенні порушення зумовлені змінами в геномі 

внаслідок багатофакторних впливів. Майже завжди генний дефект при 

НДСТ залишається невстановленим. Для цієї форми дисплазії сполучної 

тканини характерний широкий спектр проявів без певної чіткої клінічної 

картини. 

Після проведення аналізу нами було встановлено, що у 83 пацієнтів 

(59,3±4,15 %) була легка форма НДСТ і у 57 (40,7±4,2 %) – середня. Серед 

пацієнтів з легкою формою 64 були з хронічним гемороєм III ступеня за 

Goligher і 19 – IV ступеня (OR 6,74, 95 %, CI 3,18-14,29, p<0,001; χ2=25,04). 

Серед хворих з середньою формою НДСТ таких було 40 і 17, відповідно (OR 

2,19, 95 %, CI 1,07-4,46, p<0,05; χ2=3,99) (рис. 3.7).  

 

 
 

Рис. 3.7. Поширеність НДСТ у пацієнтів з хронічним гемороєм III-IV 

ступеня за Goligher (відмінності недостовірні). 

 

 

Як видно, нами не спостерігалося достовірних відмінностей між 
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ступенем геморою і тяжкістю проявів НДСТ, однак, незважаючи на це, не 

можна виключити її впливу на тяжкість перебігу і клінічні прояви геморою.  

Для повноти оцінки стану сполучної тканини у пацієнтів з хронічним 

гемороєм, нами було проведене визначення рівня оксипроліну у добовій 

сечі. Ця сполука, на даний час, вважається маркером, який відображає 

катаболізм колагену. У здорових осіб 99 % оксипроліну сечі є компонентами 

пептидів. У колагені 70 % амінокислот є гідрофобними. Вони розміщуються 

тріадами, які подібні за будовою. Кожною третьою амінокислотою в 

первинній структурі колагену є гліцин, дві наступні – оксипролін чи 

оксилізин. При розладах синтезу колагену поперечні зв’язки в фібрилах 

колагену послаблюються, що призводить до зростання частки 

легкорозчинного колагену. За рахунок цього, при порушеному метаболізмі 

сполучної тканини, зростає екскреція оксипроліну з сечею у сечі пацієнтів, 

яка часто корелює з тяжкістю метаболічних розладів. 

Для визначення рівня цього показника, нами було рандомізовано 50 

пацієнтів (по 25 з хронічним гемороєм III і IV ступеней за Goligher). 

Контролем було 20 практично здорових осіб, у яких не було НДСТ. 

Середній показник рівня оксипроліну у них становив 19,46±5,46 мг/добу. 

Нами було встановлено, що у всіх пацієнтів з хронічним гемороєм 

рівень оксипроліну у сечі був достовірно (p<0,05) підвищеним і склав 

52,66±11,78 мг/добу. Спостерігалася залежність між підвищеним рівнем 

оксипроліну і наявністю геморою (рис. 3.8).   

Крім цього, нами було проаналізовано рівень оксипроліну у пацієнтів 

з різним ступенем геморою за Goligher. У хворих на III ступінь цей показник 

складав 44,71±7,35 мг/добу, що достовірно (p<0,05) відрізнялося від 

показника пацієнтів з IV ступенем – 60,61±9,86 мг/добу (рис. 3.9). 

У групі контролю мінімальний показник оксипроліну у сечі складав 

11,5 мг/добу, максимальний 31,8 мг/добу (медіана 18,2), тоді як у пацієнтів з 

гемороєм III ступеня мінімальний показник був 24,3 мг/добу, максимальний 
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65,2 мг/добу (медіана 45,9). У пацієнтів з IV ступенем медіана становила 

55,23 мг/добу, при мінімальному показнику 40,5 та максимальному – 78,2.     
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Рис. 3.8. Розподіл розвитку геморою від підвищеного рівня оксипроліну в 

сечі. 
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Рис. 3.9. Показники рівня оксипроліну у сечі в контрольній групі і у 

пацієнтів з хронічним гемороєм різного ступеня. 
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Проведений аналіз вказував на залежність між підвищеним рівнем 

оксипроліну і ступенем тяжкості геморою за Goligher (рис. 3.10).   
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Рис. 3.10. Розподіл залежності ступеня тяжкості геморою за Goligher від 

підвищеного рівня оксипроліну в сечі. 

 

Рівень екскреції оксипроліну в сечі у пацієнтів з хронічним гемороєм 

був достовірно (p<0,05) вищим, за показники контрольної групи. Крім того, 

вираженість розпаду колагену залежала від ступеня геморою: у пацієнтів з 

IV ступенем був вищий рівень оксипроліну сечі і нами була виявлена 

залежність рівня цього показника від тяжкості захворювання.Виявлені нами 

дані дозволяють підтвердити сполучнотканинну теорію розвитку геморою. 

Не можна виключити твердження, що втрата еластичності зв’язки Parks 

індукується порушенням метаболізму колагену, а чинники ризику, пов’язані 

з способом життя та харчуванням пришвидшують процес появи 

гемороїдальних вузлів.  
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3.3. Особливості кровопостачання анального каналу у пацієнтів з 

гемороєм  

 

Важливим аспектом якісного хірургічного лікування пацієнтів з 

гемороєм було чітке доопераційне встановлення артеріального кровоплину у 

анальному каналі за допомогою ТРУЗД. При сонографічній візуалізації 

слизова оболонка не візуалізувалася чітко, підслизовий шар був 

гіпоехогенним, оточений структурою з помірною ехогенністю – внутрішнім 

сфінктером. Зв’язка Parks визначалася, як тонка гіперехогенна смужка. 

Візуалізувати чітко всі шари анального каналу одночасно зазвичай не 

вдавалося – стінка прямої кишки виглядала як концентричні ехощільні 

кільця. Перші три кільця відповідали слизовій і підслизовій оболонці, 

четвертий шар – сфінктерам, а п’ятий – параректальному жиру. Мезоректум 

мав різну ехогенність, що було зумовлено наявністю великої кількості 

дрібних судин, які складно було від диференціювати від лімфатичних 

вузлів. Слід відмітити, що лімфатичні вузли у пацієнтів з хронічним 

гемороєм у мезоректумі не візуалізувалися.  

При виконанні ТРУЗД виходили з того факту, що судини прямої 

кишки виконують різну функцію. Існує група судин, які є джерелом 

кровопостачання (власне артерії прямої кишки), група, яка забезпечує 

мікроциркуляцію (артеріоли, передкапіляри, капіляри, посткапіляри, 

артеріоло-венулярні анастомози), група, що забезпечує відтік крові (вени) та 

власне «судинні подушки» що є патологічним субстратом гемороїдальних 

вузлів. Кожна з цих груп судин має специфічні ультразвукові ознаки, 

зумовлені їхньою функцією.  

Верхні гемороїдальні артерії входили в підслизовий шар на рівні 

крипт Morgagni і розділялися на дрібні судини, які зливалися з венами і 

формували внутрішнє гемороїдальне сплетіння. Середні гемороїдальні 



 82 

артерії не завжди вдавалося візуалізувати. Нижні парні гемороїдальні артерії 

візуалізувалися у зоні анального каналу і формували зовнішнє 

гемороїдальне сплетіння. І верхні і нижні гемороїдальні артерії широко 

анастомозували між собою.  

При КДК найчастіше шум пульсації починав визначатися в межах 2-4 

см від лінії Morton. Слід зазначити, що його інтенсивність була різною і 

залежала від діаметру судини, швидкості кровоплину у ній та 

кровонаповнення гемороїдального вузла. Зазвичай, кожний вузол 

кровопостачався з одної-двох артерій: вузол, що розміщувався на 11 годину 

мав кровопостачання з артерій, що візуалізувалися на 10 і 11 годину, вузол 

на 3 годину – артеріями на 3 і 5 годину, вузол на 7 годину – артеріями 7 і 9 

годину (рис. 3.11).  

Ми не спостерігали чіткої лінійної залежності між кількістю анальних 

артерій з посиленим кровоплином та кількістю гемороїдальних вузлів у 

пацієнта. Найчастіше артерії візуалізувалися на першу (89,4 %), третю 

(93,3 %), сьому (88,8 %) та одинадцяту (93,4 %) години. З дещо меншою 

частотою гемодинамічно значимі артерії візуалізувалися на п’яту (65,0 %), 

дев’яту (62,8 %) та десяту (66,7 %) години (рис. 3.12). 
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Рис. 3.11. Залежність між кількістю візуалізованих при ТРУЗД артерій та 
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кількістю гемороїдальних вузлів у пацієнта. 

 

 

 
 

Рис. 3.12. Частота локалізації артерій анального каналу у пацієнтів, згідно 

даних ТРУЗД (%). 

 

 

Загалом, кількість візуалізованих артерій в анальному каналі 

варіювала від трьох до дев’яти. Найчастіше у пацієнтів зустрічалося 5-6 

артерій, які підходили до різних гемороїдальних вузлів (рис. 3.13). 

Артерії, що кровопостачали гемороїдальні вузли знаходилися у 

внутрішньому сфінктері на глибині від 5 до 10 мм. В зоні 3, 7 і 11 години 

вони перекривалися мозаїчною картиною, що відповідала локалізації 

кавернозного тільця і, згідно даних КДК нагадувала артеріовенозну норицю 

(рис. 3.14).  

За рахунок стиснення ректального датчика анальним каналом, 

гемороїдальні вузли спадалися, що зменшувало кровоплин у них і дозволяло 

візуалізувати судинні структури, які знаходилися позаду зв’язки Parks. У 

пацієнтів з хронічним гемороєм III та IV ступеня за Goligher ультразвукове 

дослідження вказувало на різнонаправлений кровотік у кавернозних тільцях. 
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Распред.:Биномиальное, p = 0,58889

Критерий Хи-квадрат = 10,23072, сс = 4 (скорр.) , p = 0,03672
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Рис. 3.13. Біноміальний розподіл кількості артерій анального каналу у 

пацієнтів з хронічним гемороєм III-IV ступеня за Goligher.  

 

 

 
 

Рис. 3.14. ТРУЗД у пацієнта з хронічним гемороєм III ст. за Goligher. 

Мозаїчне кровопостачання гемороїдального вузла на 7 годину. 

Спостерігається гілка верхньої гемороїдальної артерії, яка кровостачає 

вузол. 
 

 

Як вказують наші дослідження ТРУЗД – це проста, доступна, 

недорога, безпечна і безболісна методика, яка дозволяє неінвазивно оцінити 
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аноректальні структури з високою специфічністю і чутливістю, встановити 

особливості кровопостачання у пацієнтів з гемороєм та накреслити план 

хірургічного лікування. Застосування цієї методики у пацієнтів з хронічним 

гемороєм дозволяє детально проаналізувати особливості прямої кишки і 

анального каналу. Сучасне обладнання дозволяє з високою точністю 

візуалізувати не тільки всі шари стінки прямої кишки, а й чітко 

охарактеризувати розміщення і топографію судин, які кровопостачають 

кишку і забезпечують венозний відтік, які забезпечують формування 

колатералей в анальному каналі та, які безпосередньо формують 

патологічний субстрат гемороїдального вузла.  

Вимоги до хірургічного лікування геморою досить високі. Серед них 

найважливішими є радикальність і ефективність операційного втручання з 

одночасним зменшенням терміну реабілітації. Саме тому, в умовах сучасної 

хірургічної клініки проведення гемороїдектомії без доопераційного ТРУЗД 

не може в повній мірі забезпечити максимальну ефективність лікування, 

особливо у віддаленому періоді.  

 

 

Узагальнюючи викладені у розділі матеріали, можна зробити 

заключення:  

- аноректальна дисфункція відіграє важливу роль в клінічному 

перебігу хронічного гемороя III-IV ступеня за Goligher: анальна 

інконтиненція зустрічалася у 22,9±3,55 % спостережень, синдром LA – у 

9,3±2,45 %, НФАБ – у 16,4±3,1 %, ШП – у 10,7±2,61 %, ФРД – у 24,3±3,62 % 

та у 57 пацієнтів (40,7±4,15 %) спостерігали дві і більше форми 

аноректальної дисфункції; 

- Нетримання калу у пацієнтівз хронічним гемороєм значно 

погіршувало якість життя пацієнтів і повинне бути прямим показом до 

операційного лікування – гемороїдектомії. Консервативна терапія не може 
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бути методом вибору, вона є неефективною і тільки короткочасно полегшує 

деякі симптоми (біль, кровотечу та ін.). 

- у пацієнтів з хронічним гемороєм III ступеня за Goligher достовірно 

рідше зустрічалися такі прояви аноректальної дисфункції як нетримання 

калу (OR 0,33, 95 %, CI 0,14-0,76, p=0,01), невизначений функціональний 

аноректальний біль (OR 0,24, 95 %, CI 0,09-0,60, p=0,003), швидкоплинна 

прокталгія (OR 0,18, 95 %, CI 0,06-0,56, p=0,003) та функціональні розлади 

дефекації (OR 0,26, 95 %, CI 0,11-0,60, p=0,002). Синдром Levator ani 

зустрічався з однаковою частотою і недостовірно відрізнявся у пацієнтів з 

різним ступенем тяжкості геморою. Дві і більше форми також частіше 

діагностували при геморої IV ступеня за Goligher - OR 9,05, 95 %, CI 3,70-

22,15, p=0,001;  

- тільки у 51 пацієнта з хронічним гемороєм III-IV ступеня за Goligher 

(36,4±4,07 %) не було встановлено фізіологічних відхилень акту дефекації. 

У 89 пацієнтів (63,6±4,1 %) під час проктологічного огляду було 

діагностовано різні варіанти фізіологічних розладів дефекаторного акту, що 

було достовірно вище (OR 3,05, 95 %, CI 1,87-4,96, p<0,001) і дозволяє 

вказувати на прямий зв'язок між розвитком і клінічним перебігом 

хронічного геморою та функціональними розладами дефекації; 

- у 83 пацієнтів (59,3±4,15 %) була легка форма НДСТ і у 57 

(40,7±4,2 %) – середня. Серед пацієнтів з легкою формою 64 були з 

хронічним гемороєм III ступеня за Goligher і 19 – IV ступеня (OR 6,74, 95 %, 

CI 3,18-14,29, p<0,001; χ2=25,04). Серед хворих з середньою формою НДСТ 

таких було 40 і 17, відповідно (OR 2,19, 95 %, CI 1,07-4,46, p<0,05; χ2=3,99). 

Рівень екскреції оксипроліну в сечі у пацієнтів з хронічним гемороєм був 

достовірно (p<0,05) вищим, за показники контрольної групи. Крім того, 

вираженість розпаду колагену залежала від ступеня геморою: у пацієнтів з 

IV ступенем був вищий рівень оксипроліну сечі і нами була виявлена 

залежність рівня цього показника від тяжкості захворювання. 
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- гемороїдальний вузол кровопостачався з одної-двох артерій, однак 

не спостерігали чіткої лінійної залежності між кількістю анальних артерій з 

посиленим кровоплином та кількістю гемороїдальних вузлів у пацієнта. 

Найчастіше артерії візуалізувалися на першу (89,4 %), третю (93,3 %), сьому 

(88,8 %) та одинадцяту (93,4 %) години. З дещо меншою частотою 

гемодинамічно значимі артерії візуалізувалися на п’яту (65,0 %), дев’яту 

(62,8 %) та десяту (66,7 %) години. Артерії, знаходилися у внутрішньому 

сфінктері на глибині від 5 до 10 мм. У зоні 3, 7 і 11 години вони 

перекривалися мозаїчною картиною, що відповідала локалізації 

кавернозного тільця і, згідно даних КДК нагадувала артеріовенозну норицю. 

 

Матеріали, викладені в розділі, висвітлені в роботах 18, 45, 154, 155. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З 

ХРОНІЧНИМ ГЕМОРОЄМ 

 

 

4.1. Особливості операційного лікування пацієнтів з хронічним 

гемороєм 

 

В переддень операції призначали осмотичні проносні засоби, які 

необхідно було вживати в комплексі з великою кількістю рідини. Всі 

пацієнти відмічали добрий клінічний ефект від вживання препарату, який 

підтверджувався нами інтраопераційно. Крім цього, нами наголошувалося 

на особливостях дієти в перед- і післяопераційному періоді. Напередодні 

операційного втручання, в день проведення гемороїдектомії і в першу 

післяопераційну добу пацієнтам рекомендували стіл № 0. У подальшому, до 

першого акту дефекації наголошували на вживанні достатньої кількості 

рідини (до 1500 мл в добу) і багаторазовому прийомі їжі (6-7 раз в добу 

малими порціями), причому їжа повинна була розм’якшувати стілець 

(нежирне м'ясо, гречка, овочі та ін.). 

Ліжковий режим призначали тільки в день операції. На наступний 

день (перша післяопераційна доба) пацієнта активізували. Для знеболення 

застосовували наркотичні анальгетики та (або) декскетопрофен. Щоденно,  

до виписки із стаціонару проводили перев’язки з ревізією післяопераційної 

рани і анального каналу з застосуванням мазі, в склад якої входив 

буфексамак, вісмуту субгалат, титану діоксид та лідокаїну гідрохлорид 

моногідрат.  

Для оцінки ефективності різних методик операційного лікування, всіх 
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пацієнтів було розділено на три групи (рис. 4.1).  

 

 

 
 

Рис. 4.1. Розподіл пацієнтів на клінічні групи, у залежності від методу 

операційного лікування 

 

У першу групу увійшли 60 пацієнтів, в яких була виконана класична 

відкрита гемороїдектомія – операція Milligan-Morgan (MM) з застосуванням 

звичного операційного інструменту.  

У другу групу включили 40 пацієнтів, у яких операційне лікування 

проводилося за допомогою лазерного коагулятора – лазерна відкрита 

гемороїдектомія (ЛВГ).  

Третю групу склали 40 пацієнтів, у яких виконувалася ЛВГ, доповнена 

лазерною транскутанною субмукозною мукопексією (ЛТСМ). 

Розподіл хворих на групи за основними параметрами показав 

недостовірні відхилення між основними параметрами, що дозволяє 

вказувати на те, що групи були підібрані презентабельно (табл. 4.1). 

Для проведення операції Milligan-Morgan після виконання спінальної 

анестезії, пацієнта вкладали на операційний стіл на спину з розведеними в 

сторони, зігнутими в кульшових і колінних суглобах нижніми кінцівками, 

Перша група (n-60) Третя група (n-40) Друга група (n-40) 

 

Традиційна операція 

Milligan-Morgan 

 

Лазерна відкрита 

гемороїдектомія 

 

Лазерна відкрита 

гемороїдектомія         

+                                  

лазерна 

транскутанна 

субмукозна 

мукопексія 
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які вкладали на підставки. Анальний канал обробляли тричі 70 % розчином 

спирту, після чого тричі проводили обробку прианальної ділянки, 

промежини, калитки і внутрішньої поверхні стегон. 

 

Таблиця 4.1 

Характеристика груп пацієнтів за основними показниками (відсотки подані, 

відносно кількості хворих у групі)  

Показник 
Перша група             

(n-60) 

Друга група              

(n-40) 

Третя група            

(n-40) 
χ2 

Вік (роки)  39,5±5,2 42,9±7,5 43,4±8,3 0,36 

Жінки 34 (56,7±6,4 %) 25 (62,5±7,7 %) 23 (57,5±7,8 %) 0,36 

Чоловіки 26 (43,3±6,4 %) 15 (37,5±7,7 %) 17 (42,5±7,8 %) 0,36 

Тривалість 

анамнезу (роки) 
6,8±2,3 6,1±4,7 7,6±3,7 0,36 

III ст. за 

Goligher  
41 (68,3±6,01 %) 29 (72,5±7,1 %) 34 (85,0±5,6 %) 3,56 

IV ст. за 

Goligher  
19 (31,7±6,01 %) 11 (27,5±7,1 %) 6 (15,0±5,6 %) 3,58 

Внутрішній 

геморой 
37 (61,7±6,28 %) 17 (42,5±7,8 %) 21 (52,5±7,9 %) 3,57 

Комбінований 

геморой 
23 (38,3±6,28 %) 23 (57,5±7,8 %) 19 (47,5±7,9 %) 3,57 

Кількість вузлів:     

- один 4 (6,7±3,22 %) 3 (7,5±4,2 %) 2 (5,0±3,4 %) 0,22 

- два 18 (30,0±5,92 %) 5 (12,5±5,2 %) 2 (5,0±3,4 %) 11,32 

- три 38 (63,3±,22 %) 32 (80,0±6,3 %) 36 (90,0±4,7 %) 9,84 

 

Проводили дивульсію сфінктера двома вказівними пальцями в 

напрямку до куприка або браншами ректального дзеркала. У 13 

(21,7±5,32 %) пацієнтів анальне кільце розтягували затискачами Allis на 12, 

3, 6, 9 години і фіксували до операційної білизни. Однак, якщо дивульсія 

була достатньою, намагалися уникати цієї маніпуляції, особливо у чоловіків 

похилого віку. Надмірне розтягнення сфінктера по вертикалі могло 

спричинити у них дизуричні явища у післяопераційному періоді.   
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Захоплювали вікончатим затискачем верхівку гемороїдального вузла, 

який локалізувався на третю годину, на основу вузла в радіальному 

напрямку накладали затискач Billroth, таким чином, щоб він не захоплював 

судинну ніжку. Над затискачем відсікали вузол до судинної ніжки, її 

прошивали розсмоктувальним шовним матеріалом і перев’язували.  

Після цього вузол відсікали на кілька міліметрів вище від лігатури. 

Затискач Billroth знімали і оцінювали якість гемостазу. При наявності 

кровотечі накладали один-два додаткові шви на дно рани, уникаючи 

захоплення слизової анального каналу. Аналогічним чином видаляли вузол 

на 7 і 11 години. При потребі окремо видаляли зовнішні гемороїдальні 

вузли.  

 

 
Рис. 4.2. Пацієнт В., 43 років (перша група). Діагноз: Хронічний внутрішній 

геморой III ст. Післяопераційні рани після резекції трьох внутрішніх 

гемороїдальних вузлів (операція Milligan-Morgan). 
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Газовідвідну трубку встановлювали тільки у дванадцяти пацієнтів 

(20,0±5,16 %), в яких були сумніви в надійності гемостазу і був ризик 

розвитку субсерозної гематоми анального каналу. При надійному гемостазі 

газовідвідну трубку в пряму кишку не вкладали (див. рис. 4.2).  

В анальний канал вводили марлеву турунду з маззю «Проктозан» (1 г 

мазі містить 50 мг буфексамаку, 50 мг вісмуту субгалату, 50 мг титану 

діоксиду, 5 мг лідокаїну гідрохлориду моногідрату). 

У 40 пацієнтів другої групи операція Milligan-Morgan проводилася за 

нашою оригінальною методикою лазерної відкритої гемороїдектомії  (ЛВГ). 

Для проведення резекції гемороїдальних вузлів, в якості скальпеля ми 

застосовували оптичний лазер з світловодом 600 мкм, довжиною робочої 

хвилі 1470 та потужністю 15 Вт (рис. 4.3). 

 
 

Рис. 4.3. Апарат лазерної коагуляції 
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Після проведення спінальної анестезії пацієнта розміщували на 

операційному столі в позиції для проведення операційних втручань на 

прямій кишці: лежачи на спині, з зігнутими у кульшових і колінних 

суглобах нижніх кінцівках, які були підняті і розведені на підставках. 

Проводили обробку операційного поля за тими ж правилами, як і для 

традиційної відкритої гемороїдектомії за Milligan-Morgan. 

Після цього проводилася дивульсія внутрішнього і зовнішнього 

сфінктера для достатнього операційного доступу і забезпечення випадання 

гемороїдальних вузлів за межі анального каналу.  

Гемороїдальний вузол, який знаходився на третю годину 

захоплювався затискачем Allis, після чого підтягувався назовні. Оптичний 

світловод діаметром 600 мкм фіксувався в знімній хірургічній насадці, що 

дозволяло чітко маніпулювати пучком лазер-пілоту з довжиною хвилі 

980 нм (рис. 4.4).  

 

 

 
 

Рис. 4.4. Оптичний світловод, фіксований у знімній хірургічній насадці. 
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Лазерним випромінюванням з довжиною робочої хвилі 1470 нм та 

потужністю 10 Вт розсікали еліпсоподібно прианальну шкіру і слизову 

анального каналу до зубчастої лінії. Після цього продовжували висікати 

зовнішній і внутрішній вузол єдиним блоком, не захоплюючи волокна 

зовнішнього сфінктера. Після візуалізації судинного пучка, зменшували 

потужність лазерного коагулятора до 7-8 Вт і поетапно коагулювали судини. 

Якість гемостазу була надійною, що дозволяло уникнути накладання 

додаткових швів на судинну ніжку вузла. За аналогічною методикою 

видаляли вузли, розміщені на сьому і одинадцяту години. Після візуального 

контролю гемостазу, рани залишали відкритими (рис. 4.5). У просвіт 

анального каналу вкладали марлеву турунду з маззю проктозан (1 г мазі 

містить 50 мг буфексамаку, 50 мг вісмуту субгалату, 50 мг титану діоксиду, 

5 мг лідокаїну гідрохлориду моногідрату).  

 

 
 

Рис. 4.5. Пацієнт С., 37 років (друга група). Діагноз: Хронічний 

комбінований геморой III ст. Післяопераційна рана після резекції 

внутрішнього гемороїдального вузла на 7 годину (лазерна відкрита 

гемороїдектомія). 
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Слід відмітити, що проведення гемороїдектомії за допомогою 

лазерного коагулятора мало свої особливості, які відсутні при її виконання 

за допомогою традиційного ріжучого інструменту.  

При роботі із лазерним скальпелем враховували те, що швидкість 

розсікання тканин була зворотно пропорційна до ефективності 

коагулювання, а підвищення потужності коагулятора призводило до 

покращення коагулювального ефекту, однак погіршувало якість розсікання 

тканин. Це вимагало присутності під час операційного втручання добре 

обізнаного із принципом роботи апарату асистента, який підвищував чи 

знижував потужність лазерного коагулятора, згідно вказівок хірурга. 

Ріжучий ефект також можна було підсилити, маніпулюючи тканинами 

операційної зони. При їхньому натягуванні розсікання проходило краще, 

при зменшенні натягу – посилювався коагуляційний ефект.  

Важливе значення мала чистота торця оптичного світловода. Принцип 

ріжучого і коагуляційного ефекту приладу не передбачав прямого контакту 

з тканинами анальної зони. Маніпуляції з хірургічною насадкою слід було 

виконувати на відстані 1-2 мм від операційного поля. Це дозволяло 

утримувати робочу поверхню оптичного світловоду у чистоті, про що 

свідчив достатньо яскравий пучок лазер-пілота. Будь-яке забруднення 

призводило до погіршення якості проходження світлового променя, що 

ускладнювало технічне виконання операції. 

При аналізі ходу операційного втручання у пацієнтів цієї групи, нами 

було виділено ряд переваг оптичного скальпеля над ріжучим інструментом: 

- не було прямого контакту з тканиною анального каналу і рановою 

поверхнею, що забезпечувало абсолютну стерильність і потенційно 

знижувало ризик інфікування, як неспецифічними, так і специфічними 

інфекціями (ВІЛ, вірусні гепатити, сифіліс та ін.); 

- під впливом лазерної коагуляції відбувалася фізична стерилізація 

операційного поля, що дозволяло уникати інтравенозного введення 
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антибіотиків в периопераційному періоді і потенційно знижувало ризик 

інфекції навіть при значному дефекті тканин післяопераційних ран;   

- можливість одноетапного видалення внутрішніх гемороїдальних 

вузлів, без накладання лігатур на післяопераційні рани. Це потенційно 

дозволяло зменшити післяопераційний больовий синдром, через відсутність 

сторонніх тіл в прооперованому анальному каналі;  

- забезпечення надійного гемостазу у ході висікання гемороїдальних 

вузлів дозволяло відмінно візуалізувати операційне поле і не дотримуватися 

правила «3-7-11». Відсутність інтраопераційної кровотечі дозволяла обирати 

хірургу будь-яку черговість гемороїдектомії у ході виконання операції 

Milligan-Morgan; 

- мінімальний термічний вплив на тканини перианальної ділянки, 

м’язові елементи сфінктера дозволяли отримати ніжний рубець з низьким 

ризиком розвитку післяопераційних стриктур анального каналу.  

Пацієнта виписували із стаціонару на другу добу і рекомендували 

йому чотири консультативні візити один раз в тиждень після виписки. 

Незважаючи на свою радикальність, безпечність і малотравматичність, 

відкрита гемороїдектомія не могла повністю усунути ризик рецидиву 

захворювання, оскільки її проведення не дозволяло вплинути на сполучно-

м’язові структури, які забезпечують тонус кавернозних тілець, в першу 

чергу – на зв’язку Parks.  

Саме тому, у пацієнтів третьої групи лазерну відкриту 

гемороїдектомію, доповнену лазерною транскутанною субмукозною 

мукопексією (ЛТСМ) на дев’яту, другу і п’яту години за годинниковим 

циферблатом.  

Суть операційного втручання полягала у наступному. Після 

проведення спінальної анестезії пацієнта розміщували на операційному 

столі в позиції для проведення операційних втручань на прямій кишці: 

лежачи на спині, з зігнутими у кульшових і колінних суглобах нижніх 
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кінцівках, які були підняті і розведені на підставках. Проводили обробку 

операційного поля і виконували лазерну відкриту гемороїдектомію з 

видаленням вузлів на третю, сьому і одинадцяту години.  

Підслизовий шар анального каналу на 9 годину насичували 0,25 % 

розчином новокаїну, який виступав в якості тумінесцентного розчину. 

Оптичний світловод діаметром 600 мкм вкладався в пункційну голку 

(рис. 4.6), якою проколювали слизову анального каналу в зоні білої лінії 

Hilton, проводили голку субмукозно вище зубчастої лінії і розміщували 

кінчик світловоду на девяту годину за годинниковим циферблатом.  

 

 

Рис. 4.6. Оптичний світловод, фіксований у пункційній голці. 

 

Правильну локалізацію світловоду в підслизовій основі визначали 

шляхом включення лазер-пілоту з довжиною хвилі 650 нм. Після цього 

лазерним випромінюванням з довжиною робочої хвилі 1470 нм та 

потужністю 5 Вт склерозували зв’язку Parks. За аналогічною методикою 

проводили лазерну субмукозну мукопексію на другу і п’яту години (рис. 

4.7).  
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Рис. 4.7. Схематичне зображення техніки виконання лазерної субмукозної 

мукопексії. 

 

 У просвіт анального каналу вкладали марлеву турунду з маззю 

проктозан (1 г мазі містив 50 мг буфексамаку, 50 мг вісмуту субгалату, 50 мг 

титану діоксиду, 5 мг лідокаїну гідрохлориду моногідрату). Склерозування 

зв’язки Parks на 9, 2 і 5 години дозволяло, за рахунок формування 

субмукозного рубця забезпечити ліфтинг слизової. Поряд із цим, ділянки на 

3, 7 і 11 години залишалися достатньо еластичними. 

 

 

4.2. Перебіг післяопераційного періоду у пацієнтів після 

виконання різних хірургічних втручань 

 

Як і будь-яке операційне втручання, гемороїдектомія має свої 

переваги і недоліки. Переваги – це високий радикалізм, недоліки – це 

Лінія Hilton 

Зубчаста лінія 

Ранова поверхня 

після  ЛВГ 

Зона склерозу 

після ЛТСМ 
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післяопераційний біль, від інтенсивності якого прямо залежить термін 

післяопераційної реабілітації пацієнта. Виражений больовий синдром у 

прооперованих пацієнтів зумовлений операційною травмою нервових 

закінчень анодерми. Саме тому, біль є одним з найважливіших факторів 

фізичного і емоційного стану пацієнтів в післяопераційному періоді. Цей 

показник аналізували на першу, третю та сьому післяопераційні доби (рис. 

4.8).  

Пацієнти першої групи оцінювали його найвище – 7,7±2,28 пунктів. 

Як правило, в них була потреба в призначенні наркотичних анальгетиків.  

Важливе значення в інтенсивності больового синдрому мало 

встановлення газовідвідної трубки – ці пацієнти вказували на найвищі 

показники. Серед хворих, в яких виконували ЛВГ (друга група) больовий 

синдром склав 4,7±1,48 пунктів. Недостовірно відмінний показник був і в 

пацієнтів третьої групи – 4,4±1,80 пунктів.  

На третю післяопераційну добу пацієнти першої групи оцінювали біль 

у 4,6±1,56 пунктів, другої – 2,4±0,91, третьої – 2,6±1,13. На сьому добу 

тільки поодинокі хворі вказували на дискомфортний больовий синдром. 

Середній показник в цей період склав 1,7±0,64 пункти в першій групі, 

0,9±0,7 пункти в другій групі та 1,3±0,78 пунктів – в третій. 

Аналізуючи показники больового синдрому у різних групах пацієнтів 

в різні післяопераційні терміни, нами було встановлено, що в першу 

післяопераційну добу найбільш дискомфортною процедурою була класична 

операція Milligan-Morgan (перша група пацієнтів). 

Пацієнти першої групи вказували на різну інтенсивність больового 

синдрому – від двох пунктів до десяти, однак серед них переважали ті, в 

яких біль викликав вегето-судинні реакції у вигляді тахіпное, тахікардії, 

зниження артеріального тиску та ін., що розцінювалося нами, як показ до 

призначення наркотичних анальгетиків. 
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Рис. 4.8. Квартилі інтенсивності больового синдрому у пацієнтів на першу 

(а), третю (б) та сьому (в) післяопераційну добу. 
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Серед пацієнтів другої і третьої груп не було осіб, які оцінювали 

больовий синдром вище семи пунктів. У цих хворих, як правило, не 

призначали наркотичних анальгетиків, досягнути ефективного знеболення у 

них вдавалося одно- або дворазовим призначенням декскетопрофену. Все це 

дозволяє нам вказувати, що незважаючи на свою ефективність, класична 

операція Milligan-Morgan спричиняє виражений фізіологічний дискомфорт у 

першу післяопераційну добу. 

На третю добу, ми відмічали зниження інтенсивності больового 

синдрому у всіх групах пацієнтів. Хоча й частина хворих першої групи 

оцінювала біль у сім пунктів, вони вказували на значне полегшення. 

Пацієнти другої і третьої групи в цей період розцінювали біль, як 

незначний, розцінювали свій загальний стан як добрий і 83,8±4,12 % з них 

були виписані з стаціонару під амбулаторне спостереження.  

На сьому післяопераційну добу больовий синдром пацієнтами всіх 

груп розцінювався як незначний, однак і в першій, і в третій групах були 

хворі, які оцінювали біль у 3 пункти, тоді як у другій групі таких осіб не 

було. У пацієнтів першої групи це пояснюється наявністю лігатур в 

післяопераційних ранах, які подразнювали слизову анального каналу і були 

причиною посилення болю під час першого акту дефекації. У пацієнтів 

третьої групи дещо вищі показники больового синдрому в цей період можна 

пояснити наявністю інфільтрату в анальному каналі після ЛТСМ.  

Не менш важливим показником якісного перебігу післяопераційного 

періоду був термін першої дефекації (рис. 4.9). У пацієнтів першої групи цей 

час склав 5,63±1,04 доби, у другої – 4,06±0,89 доби і у третьої – 4,33±0,78.  

Як видно з наведеного рисунку, у першій групі медіана цього 

показника склала 5,0 діб, домінуюча частина хворих цієї групи мала перший 

стілець від п’ятої до шостої післяопераційної доби, однак у ряду пацієнтів 

цей термін склав вісім діб. На нашу думку, це було пов’язано з більш 
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вираженим больовим синдромом в цій групі, що викликало у пацієнтів страх 

перед першим актом дефекації. 
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Рис. 4.9. Квартилі, медіани і відхилення показника терміну першої дефекації 

у прооперованих пацієнтів. 

 

 

У пацієнтів другої групи перший стілець спостерігався в терміни від 

третьої до п’ятої доби з медіаною 4,0 доби. Аналогічний показник відмічали 

і у хворих третьої групи. Крім цього, пацієнти другої і третьої групи не 

вказували на виражений больовий синдром під час першого акту дефекації. 

На нашу думку, це було пов’язано з відсутністю в них в анальному каналі 

чужорідних тіл (лігатур).  

При аналізі післяопераційних дизуричних проявів серед 

прооперованих осіб чоловічої статі не спостерігалося достовірних 

відмінностей. Це ускладнення зустрічалося з однаковою частотою у всіх 

групах і не залежало від методики операційного лікування геморою.  
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Таблиця 4.2 

Характеристика випадків ранніх післяопераційних ускладнень у 

прооперованих пацієнтів  

Ускладнення 
Перша група             

(n-60) 

Друга група              

(n-40) 

Третя група            

(n-40) 
χ2 p 

Кровоточивість 

інтраопераційна  

11              

(18,33±5,00 %) 

1                

(2,50±2,47 %) 
0 12,93 <0,01 

Кровоточивість 

післяопераційна 

5               

(8,33±3,57 %) 
0 0 6,91 <0,05 

Затримка 

сечопуску* 

3                    

(11,54±6,27 %) 

1                     

(6,67±6,44 %) 

1             

(5,88±5,71 %) 
0,52 >0,05 

Гематома 

анального 

каналу 

8                 

(13,33±4,39 %) 
0 0 11,31 <0,01 

Інфільтрат 

анального 

каналу  

0 0 
5               

(12,5±5,23 %) 
12,96 <0,01 

Інфекція ран  0 0 0   

Резорбційна 

лихоманка 

7                  

(11,67±4,14 %) 

1                

(2,5±2,47 %) 
0 7,14 <0,05 

Всього пацієнтів 12               

(20,0±5,16 %) 

3                  

(7,5±4,16 %) 

6                 

(15,0±5,65 %) 
2,94 >0,05 

Примітка. * - тільки для чоловіків. 

 

Гематома анального каналу зустрічалася тільки серед пацієнтів першої 

групи (p<0,01). Це ускладнення в жодному випадку не потребувало активної 

тактики, однак подовжувало тривалість больового синдрому, соціальної і 

фізичної реабілітації пацієнтів. Інфільтрат анального каналу зустрічався у 

12,5±5,23 % випадків у третій групі (p<0,01). Пацієнти вказували на 

наявність відчуття стороннього тіла в анальному каналі. Необхідно 

відмітити, що інфільтрат не був болючим і самостійно проходив до 5-6 

післяопераційної доби. Інфекції ран не зустрічали в жодній групі. Однак у 7 

пацієнтів (11,67±4,14 %) першої групи на 3-4 післяопераційні доби 

спостерігали одноразове фебрильне підвищення температури тіла, яке 

розцінювали як резорбційну лихоманку, пов’язану з наявністю незначної 
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кількості крові в прямій кишці. Це ускладнення не потребувало специфічної 

терапії.  

Загалом, аналіз випадків ранніх післяопераційних ускладнень показав, 

що проведення класичної гемороїдектомії Milligan-Morgan (перша група) у 

порівнянні з інтраопераційним застосуванням лазерного коагулятора (друга 

і третя групи) мало достовірно (p<0,001) вищу їхню частоту. Поряд із цим, 

при аналізі кількості пацієнтів різних груп, у яких відмічали інтра- і 

післяопераційні ускладнення, достовірної різниці не відмічали.  

 

 

4.3. Аналіз віддалених наслідків різних видів хірургічних втручань 

 

У терміни 6 місяців нам вдалося провести аналіз післяопераційного 

стану у 113 пацієнтів, що склало 80,7 %. Для оцінки віддалених результатів 

лікування в терміни 12 місяців ми визначали наявність типових ускладнень 

гемороїдектомії: поява при дії певних чинників (вживання алкоголю чи 

гострої їжі, тяжкі фізичні навантаження) дискомфорту у прямій кишці; 

рецидив (пролапс гемороїдальних вузлів); інтрасфінктерна нориця, 

стриктура анального каналу. Крім цього, оцінювали поширеність різних 

видів аноректальної дисфункції.   

Поява дискомфорту при порушенні дієти недостовірно відрізнялася у 

пацієнтів всіх груп (табл. 4.3). У першій групі це ускладнення зустрічалося у 

8,70±4,15 % спостережень, у другій – у 5,71±3,92 % та у третій – у 

6,25±4,28 %. 

У пацієнтів першої групи частіше (р<0,05) зустрічався рецидив 

геморою – у 13,04±4,97 %, тоді як серед другої групи – у 2,86±2,82 %. У 

третій групі пролапсу гемороїдальних вузлів ми не відмічали. Також у цій 

групі не відмічалося випадків появи інтрасфінктерної нориці та стриктур 

анального каналу. 
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Таблиця 4.3 

Характеристика результатів лікування в терміни 6 місяців після операції               

(n-113) 

Ускладнення 
Перша група             

(n-46) 

Друга група              

(n-35) 

Третя група            

(n-32) 
χ2 p 

Дискомфорт при 

порушенні дієти 

4                        

(8,70±4,15 %) 

2                  

(5,71±3,92 %) 

2                    

(6,25±4,28 %) 
0,32 >0,05 

Пролапс 

гемороїдальних 

вузлів 

6                 

(13,04±4,97 %) 

1                  

(2,86±2,82 %) 
0 6,50 <0,05 

Інтрасфінктерна 

нориця 

1                     

(2,17±2,15 %) 
0 0 1,47 >0,05 

Стриктура 

анального 

каналу 

2                   

(4,35±3,01 %) 

1                     

(2,86±2,82 %) 
0 1,39 >0,05 

Всього 
13        

(28,26±6,64 %) 

4    

(11,43±5,48 %) 

2          

(6,25±4,28 %) 
7,59 <0,05 

 

Інтрасфінктерна нориця була діагностовано тільки у одного пацієнта 

після операції Milligan-Morgan. Нами було проведене її лікування 

лігатурним способом. Стриктури анального каналу зустрічалися у 2 

пацієнтів першої групи (4,35±3,01 %) та однієї пацієнтки другої групи 

(2,86±2,82 %).  

Загалом частота ускладнень у віддалені терміни після операції 

Milligan-Morgan була достовірно вищою (р<0,05), ніж після ЛВГ і 

ЛВГ+ЛТСМ  

У ряду пацієнтів зберігалися прояви аноректальної дисфункції (табл. 

4.4). Отож, фекальна інконтиненція відмічалася у 7 (6,2±2,3 %) пацієнтів 

першої групи, одного (0,9±0,9 %) – другої групи і цих проявів не було в 

жодного пацієнта третьої групи (р<0,05).  
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Таблиця 4.4 

Поширеність різних видів аноректальної дисфункції у прооперованих 

пацієнтів в термін 6 місяців (n-113) 

Варіант ано-

ректальної 

дисфункції 

Група 

пацієнтів 
Кількість p χ2 

χ2 

(табл.) 

НК 

Перша  7 (6,2±2,3 %) 

<0,05 7,14 5,99 Друга  1 (0,9±0,9 %) 

Третя  0  

Синдром LA 

Перша  2 (1,8±1,2 %) 

>0,05 0,09 5,99 Друга  1 (0,9±0,9 %) 

Третя  1 (0,9±0,9 %) 

НФАБ 

Перша  3 (2,7±1,5 %) 

>0,05 4,09 5,99 Друга  0 

Третя  0 

ШП 

Перша  0  

>0,05 2,52 5,99 Друга  1 (0,9±0,9 %) 

Третя  0 

ФДР 

Перша  3 (2,7±1,5 %) 

>0,05 0,44 5,99 Друга  3 (2,7±1,5 %) 

Третя  1 (0,9±0,9 %) 

Дві і більше 

Перша  7 (6,2±2,3 %) 

<0,01 9,82 5,99 Друга  0 

Третя  0 

 

Прояви синдрому LA недостовірно відрізнялися серед пацієнтів 

різних груп: їх діагностували у двох (1,8±1,2 %) у першій групі та у одного – 

у другій і третій групах. Невизначений функціональний аноректальний біль 

зустрічався тільки серед пацієнтів першої групи у 2,7±1,5 % спостережень. 

Швидкоплинна прокталгія не відмічалася серед хворих першої і третьої 

груп, її діагностували тільки у одного (0,9±0,9 %) пацієнта другої групи 

(р>0,05).  

Функціональні розлади дефекації також недостовірно відрізнялися 

серед пацієнтів різних груп: у першій і другій групах вони зустрічалися у 

2,7±1,5 % спостережень, у третій – у 0,9±0,9 %.  

У першій групі була достовірно (р<0,05) вищою частота пацієнтів, в 
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яких діагностували двоє і більше проявів аноректальної дисфункції.  

Загалом, гемороїдектомія дозволяла ефективно усунути прояви 

аноректальної дисфункції (рис. 4.10). Достовірно знизилася частота НК 

(p<0,01), НФАБ (p<0,001), ШП (p<0,001), ФДР (p<0,001) та двох і більше 

проявів (p<0,01). 

 

 

 
 

Рис. 4.10. Поширеність різних видів аноректальної дисфункції у пацієнтів з 

хронічним гемороєм III-IV ступеня за Goligher до та через 6 місяців після 

операційного втручання (* - p<0,01; ** - p<0,001). 

 

Поряд із цим, операційне втручання недостовірно вплинуло на частоту 

проявів синдрому LA (р>0,05). На нашу думку, це ймовірно пов’язано з 

наявністю у цих пацієнтів проблем іншого характеру: когнітивних, 

поведінкових, урологічних, сексуальних, гінекологічних дисфункцій тощо. 

Слід відмітити, що серед семи пацієнтів, в яких спостерігався синдром LA 

через шість місяців після проведення операційного втручання, шестеро були 

жінками віком понад 45 років. Враховуючи, що збереження клінічних ознак 

синдрому LA могло бути у них пов’язане із слабкістю м’язового апарату 
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тазового дна, їх спрямовували на консультацію і лікування до уролога та 

гінеколога.   

Вивчення якості життя проводили згідно Gastrointestinal Quality of Life 

Index (GIQLI). На час виписки із стаціонару (V1) було анкетовано 140 

пацієнтів і 113 – через 6 місяців після операційного втручання (V2). 

Нами було встановлено, що пацієнти другої і третьої груп на час 

виписки з стаціонару відмічали кращий стан при відповідях на запитання, 

що характеризували їхній фізичний стан (51,9±6,63 і 48,3±5,67, відповідно). 

Найнижчий бал був встановлений у пацієнтів в яких проводили звичну 

операцію Milligan-Morgan – 36,8±3,56. 
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Рис. 4.11. GIQLI. Оцінка фізичного стану пацієнтами різних груп на час 

виписки з стаціонару (V1)  та через 6 місяців після операції (V2). 

 

 

Ймовірно, це було пов’язано з більшою інтенсивністю і тривалістю 

післяопераційного болю та повільнішим відновленням фізичної активності. 

У терміни через 6 місяців (V2) цей показник підвищувався у всіх групах 

пацієнтів і недостовірно між ними відрізнявся. Очевидно, що ЛВГ та 

ЛВГ+ЛТСМ у порівнянні з ММ мають переваги у відновленні фізичного 

статусу у ранні терміни після операції, однак, через шість місяців (V2) ця 
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межа стає непомітною (див. рис. 4.11).  

Аналогічні результати нами були отримані при аналізі психо-

емоційного статусу. Найвище його на час виписки з стаціонару оцінювали 

пацієнти другої групи (33,6±4,67), найнижче – першої (28,1±9,11) (рис. 4.12). 

Немає сумніву, що цей показник часто залежав від фізичної активності. 
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Рис. 4.12. GIQLI. Оцінка психоемоційного статусу пацієнтами різних груп 

на час виписки з стаціонару (V1) та через 6 місяців після операції (V2). 

 

У терміни 6 місяців показник психоемоційного статусу недостовірно 

відрізнявся серед пацієнтів всіх груп і складав 31,9±4,21, 34,3±5,65 та 

33,3±6,17, відповідно (див. рис. 4.12). 

Показник соціальної адаптації на час виписки (V1) не залежав від 

виконаного операційного втручання і недостовірно відрізнявся в усіх 

групах, становлячи 23,8±10,11, 25,8±9,87 та 24,8±7,89, відповідно. Через 

шість місяців (V2) він був високим у всіх групах пацієнтів, причому частина 

пролікованих осіб оцінювала його максимально (рис. 4.13). 
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Рис. 4.13. GIQLI. Оцінка соціальної адаптації пацієнтами різних груп на час 

виписки з стаціонару (V1) та через 6 місяців після операції (V2). 
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Рис. 4.14. GIQLI. Загальний показник пацієнтів різних груп на час виписки з 

стаціонару (V1) та через 6 місяців після операції (V2). 

 

 

При аналізі загального показника GIQLI на час виписки з стаціонару 

(V1), нами було встановлено, що найнижче його оцінювали пацієнти першої 

групи, в яких була виконана класична відкрита гемороїдектомія (ММ) - 
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116,2±8,56. Це було достовірно (р<0,05) нижче за показники другої (ЛВГ) – 

147,0±10,23 та третьої групи (ЛВГ+ ЛТСМ) – 137,5±9,78.  

У віддалені терміни (V2) ми не відмічали достовірних відмінностей. У 

всіх групах цей показник був високим і становив  146,7±8,35, 154,5±10,08 та 

151,9±9,88, відповідно (див. рис. 4.14). 

Таким чином, якщо на час виписки з стаціонару (V1) відмічалися 

відмінності в якості життя у пацієнтів різних груп, то у віддалені терміни 

(V2) метод операційного втручання вже не мав такого значення для цього 

показника. Поряд з цим, звертає на себе увагу, що пацієнти, у яких 

проводили класичну відкриту гемороїдектомію (ММ), фактично вказали на 

доволі високу травматичність цієї операції у порівнянні з застосуванням 

лазерного коагулятора. 

 

Узагальнюючи викладені у розділі матеріали, можна зробити 

заключення: 

- в першу післяопераційну добу найбільш дискомфортною 

процедурою була класична операція Milligan-Morgan (перша група 

пацієнтів). Пацієнти цієї групи вказували на різну інтенсивність больового 

синдрому – від 2 пунктів до 10, однак серед них переважали ті, в яких біль 

викликав вегето-судинні реакції у вигляді тахіпное, тахікардії, зниження 

артеріального тиску та ін., що розцінювалося нами, як показ до призначення 

наркотичних анальгетиків. Серед пацієнтів другої і третьої груп не було 

осіб, які оцінювали больовий синдром вище 7 пунктів. У цих хворих, як 

правило, не призначали наркотичних анальгетиків, досягнути ефективного 

знеболення у них вдавалося одно- або дворазовим призначенням 

декскетопрофену. Все це дозволяє нам вказувати, що незважаючи на свою 

ефективність, класична операція Milligan-Morgan спричиняє виражений 

фізіологічний дискомфорт у першу післяопераційну добу. 

- аналіз випадків ранніх післяопераційних ускладнень показав, що 
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проведення класичної гемороїдектомії Milligan-Morgan (перша група) у 

порівнянні з інтраопераційним застосуванням лазерного коагулятора (друга 

і третя групи) мало достовірно (p<0,001) вищу їхню частоту. Поряд із цим, 

при аналізі кількості пацієнтів різних груп, у яких відмічали інтра- і 

післяопераційні ускладнення, достовірної різниці не відмічали. При аналізі 

дизуричних проявів серед прооперованих пацієнтів чоловічої статі не 

спостерігалося достовірних відмінностей в різних групах. Це ускладнення 

зустрічалося з однаковою частотою у всіх групах і не залежало від методики 

операційного лікування геморою. 

- у пацієнтів першої групи частіше (р<0,05) зустрічався рецидив 

геморою – у 13,04±4,97 %, тоді як серед другої групи – у 2,86±2,82 %. У 

третій групі пролапсу гемороїдальних вузлів ми не відмічали. Однак, 

загалом, гемороїдектомія дозволяла ефективно усунути прояви 

аноректальної дисфункції. Достовірно знизилася частота НК (p<0,01), 

НФАБ (p<0,001), ШП (p<0,001), ФДР (p<0,001) та двох і більше проявів 

(p<0,01). 

- при аналізі загального показника GIQLI на час виписки з стаціонару 

(V1), нами було встановлено, що найнижче його оцінювали пацієнти першої 

групи, в яких була виконана класична відкрита гемороїдектомія (ММ) - 

116,2±8,56. Це було достовірно (р<0,05) нижче за показники другої (ЛВГ) – 

147,0±10,23 та третьої групи (ЛВГ+ ЛТСМ) – 137,5±9,78. У віддалені 

терміни (V2) ми не відмічали достовірних відмінностей. У всіх групах цей 

показник був високим і становив  146,7±8,35, 154,5±10,08 та 151,9±9,88, 

відповідно.  

- якщо на час виписки з стаціонару (V1) відмічалися відмінності в 

якості життя у пацієнтів різних груп, то у віддалені терміни (V2) метод 

операційного втручання вже не мав такого значення для цього показника. 

Поряд із цим, звертає на себе увагу, що пацієнти, у яких проводили 

класичну відкриту гемороїдектомію (ММ), фактично вказали на доволі 
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високу травматичність цієї операції у порівнянні з застосуванням лазерного 

коагулятора. 

 

Матеріали, викладені в розділі, висвітлені в роботах 91, 156. 
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РОЗДІЛ 5 

 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

 

У розвитку хронічного геморою нині найважливішими вважають 

поєднання двох факторів: судинного та механічного. В основі судинної 

чинника є дисфункція судин, що забезпечують притік артеріальної крові по 

равликовим артеріям до кавернозних тілець та відтік по кавернозних венах, 

що призводить до розширення кавернозних тілець і формування судинних 

мальформацій [116]. Якщо ж на цьому фоні спостерігається порушення 

еластичних властивостей прямокишково-куприкового м’язу (musculus 

rectococcygeus, м’язу Treitz) та зв’язки Parks (сполучнотканинного ложа 

кавернозних тілець), яка відмежовує внутрішній гемороїдальний вузол від 

зовнішнього, то внутрішні вузли виходять з анального каналу [44, 99, 106].  

Згідно рекомендацій American Society of Colon and Rectal Surgeons [67] 

сучасна хірургічна тактика у пацієнтів з хронічним гемороєм включає 

застосування при I і II ступенях за Goligher (в деяких випадках – і з III) 

маніпуляцій, які можна провести в рамках «хірургії одного дня». Серед них 

RBL є процедурою вибору, з високим рівнем доказовості (1а). До переваг 

цих методик (IRC, RBL, склеротерапія) відносять малотравматичність і 

можливість проведення в амбулаторних умовах (office-based procedures) [73, 

74, 75, 150]. Однак мета більшості «office-based procedures» – усунути 

симптоматику та покращити клінічний перебіг. Пацієнти повинні розуміти, 

що є висока ймовірність рецидиву захворювання, а віддалені результати є 

сумнівними в плані ефективності і безпеки [67]. У пацієнтів з гемороєм III і 

IV ступеня за Goligher слід обирати між PPH та операцією Milligan-Morgan, 

однак остання нині є найбільш ефективною (1a) [10, 61, 67, 150]. 
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Нами проведене клінічне обстеження і лікування 140 пацієнтів з 

хронічним гемороєм III-IV ступеня за Goligher. Критеріями включення 

хворих в дослідження були: інформована згода пацієнта, вік від 18 до 89 

років, клінічні та інструментальні ознаки хронічного геморою III-IV ступеня 

за Goligher, відсутність іншої патології прямої кишки. Критеріями 

виключення були: хронічний геморой I-II ступеня за Goligher, гострі 

ускладнення зовнішнього геморою, симптоматичний геморой на ґрунті 

портальної гіпертензії, вік пацієнта понад 40 років, якщо в анамнезі у родича 

першої лінії був діагностований колоректальний рак у віці менше 60 років, 

або якщо в анамнезі у двох родичів родини першої лінії був діагностований 

колоректальний рак, тяжка хронічна ниркова дисфункція (MDRD≤30 мл/хв), 

клас 2 чи вище хронічної серцевої недостатності за NYHA, кисневозалежне 

хронічне обструктивне захворювання легень, тяжка анемія, злоякісні 

новоутвори, годування груддю чи вагітність, тяжкі природжені чи набуті 

імунодефіцитні стани, особи, які мають алкогольну, медикаментозну чи 

наркотичну залежність, пацієнти з неврастенією, неадекватною поведінкою. 

У хворих проводили необхідний комплекс обстежень: загальний 

аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, біохімічний 

аналіз крові (загальний білірубін та його фракції, АсТ, АлТ, сечовина, 

креатинін, загальний білок), ректороманоскопію (РРС) трансректальну 

ультрасонографію анального каналу, фіброколоноскопію за показами. 

Серед обстежених пацієнтів чоловіків було 58 (41,4±4,20 %), жінок - 

82 (58,6±4,20 %). Більша частина пацієнтів була молодого віку 

(52,1±4,20 %). Особи середнього віку склали 25,0±3,70 %, літнього та 

старечого – 22,9±3,50 %. Термін анамнезу захворювання не завжди 

відповідав віку пацієнта, однак при оцінці цієї залежності нами було 

відмічено, що з віком тривалість захворювання на геморой зростала, 

причому у жінок вона була більш виражена. 

При аналізі основних чинників ризику, що провокують геморой, нами 
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було встановлено, що тяжка фізична праця з однаковою частотою 

зустрічалася серед чоловіків (24,1±5,6 %) і жінок (29,3±5,02 %). Жінки 

більш вибагливо відносилися до свого щоденного раціону. У ньому 

переважали продукти рослинного походження, клітковина, нежирне м'ясо. 

Чоловіки відмічали частіше вживання жирних сортів м’яса, гострої та 

перченої їжі, алкоголю (не рідше одного разу в тиждень) (p<0,01). 

Малорухомий спосіб життя не мав гендерних відмінностей і 

зустрічався як фактор ризику з недостовірною відмінністю у жінок і 

чоловіків - 23,2±4,66 % і 27,6±5,9 %. Підвищений індекс маси тіла (30 і 

вище) достовірно (p<0,05) частіше зустрічався у жінок. І нарешті, переважна 

кількість пацієнток з гемороєм (91,5±3,09 %) упродовж життя вагітніли або 

народжували. 

Найбільш поширеною скаргою у пацієнтів було випадіння внутрішніх 

гемороїдальних вузлів при акті дефекації (100,0 %). На випадіння вузлів при 

фізичному навантаженні подавали скарги 45,1±5,50 % жінок і 29,3±6,0 % 

чоловіків (p>0,05). На постійне відчуття дискомфорту в задньому проході 

скаржилися 30,5±5,08 % жінок та 10,3±4,0 % чоловіків (p<0,01). 

Недостовірна різниця (p>0,05) між жінками і чоловіками була в скаргах на 

свербіж у анальному каналі і прианальній ділянці - 11,0±3,42 % і 3,4±2,4 %, 

відповідно. Частина пацієнтів (11,0±3,45 % жінок і 10,3±4,0 % чоловіків) 

вказували на відчуття незавершеного випорожнення під час акту дефекації. 

Шістдесят дев’ять жінок (84,1±4,03 %) та 51 чоловік (87,9±4,3 %) вказували 

на наявність кровотечі яскравого червоного кольору з заднього проходу.  

У всіх пацієнтів проводили пальцеве дослідження прямої кишки. 

Тонус зовнішнього і внутрішнього сфінктера був достатнім у 69,3±3,90 % і 

62,9±4,08 % відповідно (p<0,001). Розтяжність і еластичність зовнішнього 

сфінктера була збережена у більшості пацієнтів (p<0,001) – 72,1±3,79 % і 

76,4±3,59 %. Рідко при огляді у пацієнтів з хронічним гемороєм 

спостерігалася болючість – 8,6±2,37 %. Достатня вираженість вольового 



 117 

скорочення відмічалася у більшості пацієнтів – 92,9±2,18 % (p<0,001).  

При виконанні РРС у 108 пацієнтів (77,1±3,55 %) відмічалася рожева, 

волога і блискуча слизова прямої кишки, у 32 хворих (22,9±3,50 %) 

відмічалися ознаки поверхневого проктиту чи сигмоїдиту.   

Оцінку аноректальної дисфункції у пацієнтів з хронічним гемороєм 

III-IV ступеня за Goligher проводили, згідно критеріїв Rome IV (2016) [139]. 

До них відносилися: F1. Нетримання калу (фекальна інконтиненція); F2. 

Функціональний аноректальний біль: синдром Levator ani; невизначений 

функціональний аноректальний біль; швидкоплинна прокталгія (proctalgia 

fugax); F3. Функціональні розлади дефекації: порушена дефекаторна 

перистальтика; диссінергічна дефекація. 

Загалом скарги на появу виділень з заднього проходу, які було в тій, 

чи іншій мірі, складно контролювати подавали 32 пацієнти (22,9±3,55 %) (18 

жінок і 14 чоловіків) (OR 0,09, 95 %, CI 0,05-0,15, p<0,001; χ2=80,36 (3,84)), 

що вказувало на відсутність достовірної різниці між статтю. На підставі 

аналізу скарг, нами було відмічено, що у всіх хворих спостерігався II ст. НК 

за Browning-Parks – пацієнти могли утримувати рідкий і щільний кал, однак 

не завжди контролювали виділення газів і відмічали сліди забруднень на 

нижній білизні. Нетримання калу, як один із клінічних проявів геморою, був 

дуже важливим у клінічній діагностиці і вибору методу лікування. Пролапс 

гемороїдальних вузлів, особливо у пацієнтів з IV ступенем за Goligher, 

порушував герметичність анального каналу і призводив до фекальної 

інконтиненції, яка часто була однією з найважливіших скарг при геморої і 

змушувала хворого звертатися до хірурга. Поява такої симптоматики значно 

погіршує якість життя пацієнтів і повинна бути прямим показом до 

гемороїдектомії, а консервативна терапія не може бути методом вибору, 

вона є неефективною і тільки короткочасно полегшує деякі симптоми (біль, 

кровотечу та ін.). 

Синдром LA при клінічному огляді нами був діагностований у 13 
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(9,3±2,45 %) пацієнтів з хронічним гемороєм III-IV ступеня за Goligher. 

Підставою для встановлення цього діагнозу були скарги пацієнтів на 

тривалий (впродовж 6 місяців) періодичний розлитий біль чи відчуття тиску 

в прямій кишці, що посилювався сидячи і зменшувався при ходьбі. 

Типовими скаргами також були дискомфорт після акту дефекації і 

посиленню болю під час статевого акту. При пальцевому ректальному 

дослідженні відмічали наявність болючості в бічних стінках анального 

каналу, а також наявність болючості однієї із сторін м’язу, що піднімає 

задній прохід. Якщо таких об’єктивних клінічних ознак не було, цей біль 

трактували як НФАБ. Таких пацієнтів було 23 (16,4±3,1 %). 

Діагноз ШП нами був встановлений у 15 пацієнтів (10,7±2,61 %). Вони 

подавали скарги на періодичні епізоди інтенсивного судомного 

короткочасного (від кількох секунд до хвилини) болю, локалізованого в 

задньому проході. ФРД нами було діагностовано у 34 пацієнтів 

(24,3±3,62 %) на підставі наявності двох і більше з наступних скарг під час 

не менше, ніж 25 % всіх актів дефекації: необхідність натужування; твердий 

стілець; відчуття незавершеної дефекації; відчуття аноректальної обструкції; 

мануальна допомога для дефекації та частота актів дефекації менше трьох у 

тиждень. У 57 пацієнтів (40,7±4,15 %) спостерігали дві і більше форми 

аноректальної дисфункції, що свідчить про вагоме її значення у клінічному 

перебігу геморою.   

У пацієнтів з хронічним гемороєм III ступеня за Goligher достовірно 

рідше зустрічалися такі прояви аноректальної дисфункції як нетримання 

калу (OR 0,33, 95 %, CI 0,14-0,76, p=0,01), невизначений функціональний 

аноректальний біль (OR 0,24, 95 %, CI 0,09-0,60, p=0,003), швидкоплинна 

прокталгія (OR 0,18, 95 %, CI 0,06-0,56, p=0,003) та функціональні розлади 

дефекації (OR 0,26, 95 %, CI 0,11-0,60, p=0,002). Синдром Levator ani 

зустрічався з однаковою частотою і недостовірно відрізнявся у пацієнтів з 

різним ступенем тяжкості геморою. Дві і більше форми також частіше 
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діагностували при геморої IV ступеня за Goligher - OR 9,05, 95 %, CI 3,70-

22,15, p=0,001.  

Однак при проктологічному обстеженні, нами було виявлено, що у 

пацієнтів з гемороєм, ФДР зустрічаються набагато частіше і не завжди 

мають вищенаведені скарги. При аналізі скарг нами було виявлено 34 

пацієнти (24,3±3,62 %) з ФДР та 27 (19,3±3,33 %) – у яких ФДР 

поєднувалася з іншими проявами аноректальної дисфункції: з НК – у 21 

(15,0±3,02 %), з синдромом LA – у 3 (2,1±1,22 %) та з НФАБ і ШП – у 3 

(2,1±1,22 %).   

При застосуванні методики огляду, рекомендованої ACG Clinical 

Guideline [140], в результаті аналізу функціонування м’язових елементів, які 

забезпечують адекватний механізм дефекації у пацієнтів з гемороєм III і IV 

ступеня за Goligher нами було виявлено п’ять варіантів:  

- I варіант (фізіологічна реакція (ФР)) – розслаблення сфінктера і 

пуборектального м’язу – у 51 пацієнта (36,4±4,07 %);  

- II варіант (за типом диссинергії сфінктера (ДС)) – зростання тонусу 

сфінктера і розслаблення пуборектального м’язу – у 9 пацієнтів 

(6,4±2,07 %);  

- III варіант (за типом спазму пуборектальної петлі (СПРП)) – 

розслаблення сфінктера і напруження пуборектального м’язу – у 6 

пацієнтів (4,3±1,71 %);  

- IV варіант (за типом диссинергічної дефекації (ДД)) – розслаблення 

сфінктера і відсутність реакції пуборектального м’язу – у 39 пацієнтів 

(27,9±3,79 %);  

- V варіант (за типом неадекватної пропульсії (НП)) – зростання тонусу 

сфінктера і напруження пуборектального м’язу – у 35 пацієнтів 

(25,0±3,66 %). 

Виходячи з цього, тільки у 51 пацієнта з хронічним гемороєм III-IV 

ступеня за Goligher (36,4±4,07 %) не було встановлено фізіологічних 
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відхилень акту дефекації (I варіант). У 89 пацієнтів (63,6±4,1 %) під час 

проктологічного огляду було діагностовано різні варіанти фізіологічних 

розладів дефекаторного акту, що було достовірно вище (OR 3,05, 95 %, 

CI 1,87-4,96, p<0,001) і дозволяє вказувати на прямий зв'язок між розвитком 

і клінічним перебігом хронічного геморою та функціональними розладами 

дефекації.  

Середній вік пацієнтів, у яких відмічали ФР (I варіант) склав 56,6±15,8 

років (медіана 55,0 років). Другий варіант (ДС) зустрічався у пацієнтів з 

віком 73,3±6,1 років (медіана 76,0 років). Однак найчастіше розлади 

фізіологічних реакцій під час акту дефекації ми відмічали у пацієнтів 

молодого віку. Отож, III варіант (СПРП) діагностували у хворих з віком 

32,0±5,3 років (медіана 27,0 років), IV варіант (ДД) – з віком 37,7±9,7 років 

(медіана 35,0 років), V варіант (НП) – 36,7±9,4 років (медіана 33,0 років). 

При статистичному розподілі пацієнтів з хронічним гемороєм в залежності 

від віку та наявності дисфункції сфінктера і пуборектального м’язу, нами 

було встановлено, що різні порушення акту дефекації достовірно частіше 

спостерігалося у осіб молодого і зрілого віку.  

Це дозволяє підтвердити думку, що одними з найважливіших 

чинників періодичності клінічної картини хронічного геморою є порушення 

функції кишечника (закрепи, проноси), які поєднуються з труднощами 

випорожнення з прямої кишки. 

При діагностиці неспецифічної дисплазії сполучної тканини (НДСТ) 

ми використовували шкалу Т.Ю. Смольнової, 2003 [139] (Додаток А). При 

сумі пунктів до дев’яти у пацієнтів діагностували НДСТ легкого ступеня, 

від 10 до 16 пунктів – середнього ступеня, при 17 і вище – тяжкого ступеня.  

Нині проблема дисплазії сполучної тканини привертає щораз більшу 

увагу дослідників. Особливість полягає в тому, що дисплазія сполучної 

тканини є комплексом проявів, що зумовлені генетичними дефектами 

синтезу білка (кодлагену), який формує позаклітинний матрикс. Внаслідок 



 121 

цього синтезується незрілий колаген, якісно і кількісно, порушується 

структура колагенових і еластинових волокон. У людини формується 

неповноцінна сполучна тканина, що спричиняє різноманітні морфо-

функціональні порушення внутрішніх органів і опорно-рухового апарату. 

Колаген складає близько 30 % від загальної маси білків тіла. 

Найпоширеніший є колаген I типу, що входить до складу колагенових 

волокон, у процесі синтезу яких задіяні протеоглікани і глікопротеїни, що 

відіграють роль інтерфібрилярної «цементувальної» речовини. 

Дисплазія сполучної тканини може бути спричинена генними 

дефектами, які формують диференційовану дисплазію сполучної тканини, 

що спричиняє рідкісні захворювання, з якими переважно зустрічаються 

педіатри (синдром Marfan, синдром Ehlers-Danlos, osteogenesis imperfecta, 

синдром Williams, синдром Stickler та ін.). Однак, у переважної більшості 

пацієнтів часто наявна інша група – неспецифічна дисплазія сполучної 

тканини. Ці генетично гетерогенні порушення зумовлені змінами в геномі 

внаслідок багатофакторних впливів. Майже завжди генний дефект при 

НДСТ залишається невстановленим. Для цієї форми дисплазії сполучної 

тканини характерний широкий спектр проявів без певної чіткої клінічної 

картини. 

Нами було встановлено, що у 83 пацієнтів (59,3±4,15 %) була легка 

форма НДСТ і у 57 (40,7±4,2 %) – середня. Серед пацієнтів з легкою 

формою 64 були з хронічним гемороєм III ступеня за Goligher і 19 – IV 

ступеня (OR 6,74, 95 %, CI 3,18-14,29, p<0,001; χ2=25,04). Серед хворих з 

середньою формою НДСТ таких було 40 і 17, відповідно (OR 2,19, 95 %, CI 

1,07-4,46, p<0,05; χ2=3,99). Нами не спостерігалося достовірних 

відмінностей між ступенем геморою і тяжкістю проявів НДСТ, однак, 

незважаючи на це, не можна виключити її впливу на тяжкість перебігу і 

клінічні прояви геморою. 

Нами було встановлено, що у всіх пацієнтів з хронічним гемороєм 
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рівень оксипроліну у сечі був достовірно (p<0,05) підвищеним і склав 

52,66±11,78 мг/добу. Спостерігалася залежність між підвищеним рівнем 

оксипроліну і наявністю геморою. У хворих на III ступінь цей показник 

складав 44,71±7,35 мг/добу, що достовірно (p<0,05) відрізнялося від 

показника пацієнтів з IV ступенем – 60,61±9,86 мг/добу.  

У групі контролю мінімальний показник оксипроліну у сечі складав 

11,5 мг/добу, максимальний 31,8 мг/добу (медіана 18,2), тоді як у пацієнтів з 

гемороєм III ступеня мінімальний показник був 24,3 мг/добу, максимальний 

65,2 мг/добу (медіана 45,9). У пацієнтів з IV ступенем медіана становила 

55,23 мг/добу, при мінімальному показнику 40,5 та максимальному – 78,2.  

Виявлені нами дані дозволяють підтвердити сполучнотканинну теорію 

розвитку геморою. Не можна виключити твердження, що втрата 

еластичності зв’язки Parks індукується порушенням метаболізму колагену, а 

чинники ризику, пов’язані з способом життя та харчуванням 

пришвидшують процес появи гемороїдальних вузлів.  

При виконанні трансректального ультразвукового дослідження прямої 

кишки виходили з того факту, що судини прямої кишки виконують різну 

функцію. Існує група судин, які є джерелом кровопостачання (власне артерії 

прямої кишки), група, яка забезпечує мікроциркуляцію (артеріоли, 

передкапіляри, капіляри, посткапіляри, артеріоло-венулярні анастомози), 

група, що забезпечує відтік крові (вени) та власне «судинні подушки» що є 

патологічним субстратом гемороїдальних вузлів. Кожна з цих груп судин 

має специфічні ультразвукові ознаки, зумовлені їхньою функцією.  

Верхні гемороїдальні артерії входили в підслизовий шар на рівні 

крипт Morgagni і розділялися на дрібні судини, які зливалися з венами і 

формували внутрішнє гемороїдальне сплетіння. Середні гемороїдальні 

артерії не завжди вдавалося візуалізувати. Нижні парні гемороїдальні артерії 

візуалізувалися у зоні анального каналу і формували зовнішнє 

гемороїдальне сплетіння. І верхні і нижні гемороїдальні артерії широко 
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анастомозували між собою.  

При сонографічній візуалізації вдавалося чітко ідентифікувати 

слизову, підслизовий шар, зв’язку Parks та м’язові елементи сфінктера. При 

КДК найчастіше шум пульсації починав визначатися в межах 2-4 см від лінії 

Morton. Слід зазначити, що його інтенсивність була різною і залежала від 

діаметру судини, швидкості кровоплину у ній та кровонаповнення 

гемороїдального вузла.  

Зазвичай, кожний вузол кровопостачався з одної-двох артерій: вузол, 

що розміщувався на 11 годину мав кровопостачання з артерій, що 

візуалізувалися на 10 і 11 годину, вузол на 3 годину – артеріями на 3 і 5 

годину, вузол на 7 годину – артеріями 7 і 9 годину.  

Ми не спостерігали чіткої лінійної залежності між кількістю анальних 

артерій з посиленим кровоплином та кількістю гемороїдальних вузлів у 

пацієнта. Найчастіше артерії візуалізувалися на першу (89,4 %), третю 

(93,3 %), сьому (88,8 %) та одинадцяту (93,4 %) години. З дещо меншою 

частотою гемодинамічно значимі артерії візуалізувалися на п’яту (65,0 %), 

дев’яту (62,8 %) та десяту (66,7 %) години.  

Артерії знаходилися у внутрішньому сфінктері на глибині від 5 до 10 

мм. В зоні 3, 7 і 11 години вони перекривалися мозаїчною картиною, що 

відповідала локалізації кавернозного тільця і, згідно даних КДК нагадувала 

артеріовенозну норицю. 

Для оцінки ефективності різних методик операційного лікування, всіх 

пацієнтів було розділено на три групи. У першу групу увійшли 60 пацієнтів, 

в яких була виконана класична відкрита гемороїдектомія – операція MM з 

застосуванням звичного операційного інструменту. У другу групу включили 

40 пацієнтів, у яких операційне лікування проводилося за допомогою 

лазерного коагулятора – ЛВГ.  

Незважаючи на свою радикальність, безпечність і малотравматичність, 

відкрита гемороїдектомія не могла повністю усунути ризик рецидиву 
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захворювання, оскільки її проведення не дозволяло вплинути на сполучно-

м’язові структури, які забезпечують тонус кавернозних тілець, в першу 

чергу – на зв’язку Parks. Саме тому, сформували третю групу, яку склали 40 

пацієнтів, у яких виконувалася ЛВГ, доповнена ЛТСМ. 

Розподіл хворих на групи за основними параметрами показав 

недостовірні відхилення між основними параметрами, що дозволяло 

вказувати на те, що групи були підібрані презентабельно. 

При аналізі ходу операційного втручання у пацієнтів другої і третьої 

груп, нами було виділено ряд переваг оптичного скальпеля над ріжучим 

інструментом: 

- не було прямого контакту з тканиною анального каналу і рановою 

поверхнею, що забезпечувало абсолютну стерильність і потенційно 

знижувало ризик інфікування, як неспецифічними, так і специфічними 

інфекціями (ВІЛ, вірусні гепатити, сифіліс та ін.); 

- під впливом лазерної коагуляції відбувалася фізична стерилізація 

операційного поля, що дозволяло уникати інтравенозного введення 

антибіотиків в периопераційному періоді і потенційно знижувало ризик 

інфекції навіть при значному дефекті тканин післяопераційних ран;   

- можливість одноетапного видалення внутрішніх гемороїдальних 

вузлів, без накладання лігатур на післяопераційні рани. Це потенційно 

дозволяло зменшити післяопераційний больовий синдром, через відсутність 

сторонніх тіл в прооперованому анальному каналі;  

- забезпечення надійного гемостазу у ході висікання гемороїдальних 

вузлів дозволяло відмінно візуалізувати операційне поле і не дотримуватися 

правила «3-7-11». Відсутність інтраопераційної кровотечі дозволяла обирати 

хірургу будь-яку черговість гемороїдектомії у ході виконання операції 

Milligan-Morgan; 

- мінімальний термічний вплив на тканини перианальної ділянки, 

м’язові елементи сфінктера дозволяли отримати ніжний рубець з низьким 
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ризиком розвитку післяопераційних стриктур анального каналу.  

Суть запропонованої нами лазерної транскутанної субмукозної 

мукопексії, якою доповнювали операцію MM, проведену за допомогою 

лазерного коагулятора, полягала у наступному. Після проведення спінальної 

анестезії пацієнта розміщували на операційному столі в позиції для 

проведення операційних втручань на прямій кишці: лежачи на спині, з 

зігнутими у кульшових і колінних суглобах нижніх кінцівках, які були 

підняті і розведені на підставках. Проводили обробку операційного поля і 

виконували лазерну відкриту гемороїдектомію з видаленням вузлів на 

третю, сьому і одинадцяту години.  

Підслизовий шар анального каналу на 9 годину насичували 0,25 % 

розчином новокаїну, який виступав в якості тумінесцентного розчину. 

Оптичний світловод діаметром 600 мкм вкладався в пункційну голку 

(оригінальна методика), якою проколювали слизову анального каналу в зоні 

білої лінії Hilton, проводили голку субмукозно вище зубчастої лінії і 

розміщували кінчик світловоду на девяту годину за годинниковим 

циферблатом.  

Правильну локалізацію світловоду в підслизовій основі визначали 

шляхом включення лазер-пілоту з довжиною хвилі 650 нм. Після цього 

лазерним випромінюванням з довжиною робочої хвилі 1470 нм та 

потужністю 5 Вт склерозували зв’язку Parks. За аналогічною методикою 

проводили лазерну субмукозну мукопексію на другу і п’яту години. 

Пацієнта виписували із стаціонару на другу добу і рекомендували 

йому чотири консультативні візити один раз в тиждень після виписки. 

Одним з найважливіших факторів фізичного і емоційного стану 

пацієнтів в післяопераційному періоді була інтенсивність больового 

синдрому. Цей показник аналізували на першу, третю та сьому 

післяопераційні доби. Хворі першої групи оцінювали його найвище – 

7,7±2,28 пунктів. Як правило, в них була потреба в призначенні 
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наркотичних анальгетиків. На третю післяопераційну добу пацієнти першої 

групи оцінювали біль у 4,6±1,56 пунктів, другої – 2,4±0,91, третьої – 

2,6±1,13. На сьому добу тільки поодинокі хворі вказували на 

дискомфортний больовий синдром. Середній показник в цей період склав 

1,7±0,64 пункти в першій групі, 0,9±0,7 пункти в другій групі та 1,3±0,78 

пунктів – в третій.  

Аналізуючи показники больового синдрому у різних групах пацієнтів 

в різні післяопераційні терміни, нами було встановлено, що в першу 

післяопераційну добу найбільш дискомфортною процедурою була класична 

операція Milligan-Morgan (перша група пацієнтів). Пацієнти цієї групи 

вказували на різну інтенсивність больового синдрому – від 2 пунктів до 10, 

однак серед них переважали ті, в яких біль викликав вегето-судинні реакції 

у вигляді тахіпное, тахікардії, зниження артеріального тиску та ін., що 

розцінювалося нами, як показ до призначення наркотичних анальгетиків.  

Серед пацієнтів другої і третьої груп не було осіб, які оцінювали 

больовий синдром вище 7 пунктів. У цих хворих, як правило, не призначали 

наркотичних анальгетиків, досягнути ефективного знеболення у них 

вдавалося одно- або дворазовим призначенням декскетопрофену. Все це 

дозволяє нам вказувати, що незважаючи на свою ефективність, класична 

операція Milligan-Morgan спричиняє виражений фізіологічний дискомфорт у 

першу післяопераційну добу. 

На третю добу, ми відмічали зниження інтенсивності больового 

синдрому у всіх групах пацієнтів. Хоча й частина хворих першої групи 

оцінювала біль у 7 пунктів, вони вказували на значне полегшення. Пацієнти 

другої і третьої групи в цей період розцінювали біль, як незначний, 

розцінювали свій загальний стан як добрий і 83,8±4,12 % з них були 

виписані з стаціонару під амбулаторне спостереження.  

На сьому післяопераційну добу больовий синдром пацієнтами всіх 

груп розцінювався як незначний, однак, і в першій, і в третій групах були 
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хворі, які оцінювали біль у 3 пункти, тоді як у другій групі таких осіб не 

було. У пацієнтів першої групи це пояснюється наявністю лігатур в 

післяопераційних ранах, які подразнювали слизову анального каналу і були 

причиною посилення болю під час першого акту дефекації. У пацієнтів 

третьої групи дещо вищі показники больового синдрому в цей період можна 

пояснити наявністю інфільтрату в анальному каналі після ЛТСМ.  

Не менш важливим показником якісного перебігу післяопераційного 

періоду був термін першої дефекації. У пацієнтів першої групи цей час 

склав 5,63±1,04 доби, у другої – 4,06±0,89 доби і у третьої – 4,33±0,78.  

При аналізі післяопераційних дизуричних проявів серед 

прооперованих осіб чоловічої статі не спостерігалося достовірних 

відмінностей. Це ускладнення зустрічалося з однаковою частотою у всіх 

групах і не залежало від методики операційного лікування геморою.  

Гематома анального каналу зустрічалася тільки серед пацієнтів першої 

групи (p<0,01). Інфільтрат анального каналу зустрічався у 12,5±5,23 % 

випадків у третій групі (p<0,01). Пацієнти вказували на наявність відчуття 

стороннього тіла в анальному каналі. Інфекції ран не зустрічали в жодній 

групі.  

Однак, у 7 пацієнтів (11,67±4,14 %) першої групи на 3-4 

післяопераційні доби спостерігали одноразове фебрильне підвищення 

температури тіла, яке розцінювали як резорбційну лихоманку, пов’язану з 

наявністю незначної кількості крові в прямій кишці. Загалом, аналіз 

випадків ранніх післяопераційних ускладнень показав, що проведення 

класичної гемороїдектомії Milligan-Morgan (перша група) у порівнянні з 

інтраопераційним застосуванням лазерного коагулятора (друга і третя 

групи) мало достовірно (p<0,001) вищу їхню частоту. Поряд з цим, при 

аналізі кількості пацієнтів різних груп, у яких відмічали інтра- і 

післяопераційні ускладнення, достовірної різниці не відмічали.  

У терміни 6 місяців нам вдалося провести аналіз післяопераційного 
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стану у 113 пацієнтів, що склало 80,7 %. Для оцінки віддалених результатів 

лікування в терміни 12 місяців ми визначали наявність типових ускладнень 

гемороїдектомії: поява при дії певних чинників (вживання алкоголю чи 

гострої їжі, тяжкі фізичні навантаження) дискомфорту у прямій кишці; 

рецидив (пролапс гемороїдальних вузлів); інтрасфінктерна нориця, 

стриктура анального каналу. Крім цього, оцінювали поширеність різних 

видів аноректальної дисфункції.   

Поява дискомфорту при порушенні дієти недостовірно відрізнялася у 

пацієнтів всіх груп. У першій групі це ускладнення зустрічалося у 

8,70±4,15 % спостережень, у другій – у 5,71±3,92 % та у третій – у 

6,25±4,28 %. У пацієнтів першої групи частіше (р<0,05) зустрічався рецидив 

геморою – у 13,04±4,97 %, тоді як серед другої групи – у 2,86±2,82 %. У 

третій групі пролапсу гемороїдальних вузлів ми не відмічали. Також у цій 

групі не відмічалося випадків появи інтрасфінктерної нориці та стриктур 

анального каналу.  

Інтрасфінктерна нориця була діагностовано тільки у одного пацієнта 

після операції Milligan-Morgan. Стриктури анального каналу зустрічалися у 

2 пацієнтів першої групи (4,35±3,01 %) та однієї пацієнтки другої групи 

(2,86±2,82 %). Загалом частота ускладнень у віддалені терміни після 

операції Milligan-Morgan була достовірно вищою (р<0,05), ніж після ЛВГ і 

ЛВГ+ЛТСМ. У першій групі була достовірно (р<0,05) вищою частота 

пацієнтів, в яких діагностували двоє і більше проявів аноректальної 

дисфункції.  

Таким чином, серед ускладнень у віддаленому періоді найчастіше 

відмічали ті, що були пов’язані з загоєнням ран вторинним натягом, що 

знижувало еластичність стінок анального каналу, або змінювало його 

конфігурацію. Однак, серед пацієнтів другої і третьої групи не було 

ускладнень запального характеру, чи ускладнень, пов’язаних з тривалим 

хронічним болем.   
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Вивчення якості життя проводили згідно Gastrointestinal Quality of Life 

Index (GIQLI). На час виписки із стаціонару (V1) було анкетовано 140 

пацієнтів і 113 – через 6 місяців після операційного втручання (V2). Нами 

було встановлено, що пацієнти другої і третьої груп на час виписки з 

стаціонару відмічали кращий стан при відповідях на запитання, що 

характеризували їхній фізичний стан (51,9±6,63 і 48,3±5,67, відповідно). 

Найнижчий бал був встановлений у пацієнтів в яких проводили звичну 

операцію Milligan-Morgan – 36,8±3,56.  

Ймовірно, це було пов’язано з більшою інтенсивністю і тривалістю 

післяопераційного болю та повільнішим відновленням фізичної активності. 

У терміни через 6 місяців (V2) цей показник підвищувався у всіх групах 

пацієнтів і недостовірно між ними відрізнявся. Очевидно, що ЛВГ та 

ЛВГ+ЛТСМ у порівнянні з ММ мають переваги у відновленні фізичного 

статусу у ранні терміни після операції, однак через шість місяців (V2) ця 

межа стає непомітною.  

Аналогічні результати нами були отримані при аналізі психо-

емоційного статусу. Найвище його на час виписки з стаціонару оцінювали 

пацієнти другої групи (33,6±4,67), найнижче – першої (28,1±9,11). Немає 

сумніву, що цей показник часто залежав від фізичної активності. У терміни 

6 місяців показник психоемоційного статусу недостовірно відрізнявся серед 

пацієнтів всіх груп і складав 31,9±4,21, 34,3±5,65 та 33,3±6,17, відповідно.  

Показник соціальної адаптації на час виписки (V1) не залежав від 

виконаного операційного втручання і недостовірно відрізнявся в усіх 

групах, становлячи 23,8±10,11, 25,8±9,87 та 24,8±7,89, відповідно. Через 

шість місяців (V2) він був високим у всіх групах пацієнтів, причому частина 

пролікованих осіб оцінювала його максимально.  

Таким чином, якщо на час виписки з стаціонару (V1) відмічалися 

відмінності в якості життя у пацієнтів різних груп, то у віддалені терміни 

(V2) метод операційного втручання вже не мав такого значення для цього 
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показника. Поряд із цим, звертає на себе увагу, що пацієнти, у яких 

проводили класичну відкриту гемороїдектомію (ММ), фактично вказали на 

доволі високу травматичність цієї операції у порівнянні з застосуванням 

лазерного коагулятора. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведені теоретичні узагальнення і нове вирішення 

проблеми діагностики і лікування пацієнтів з хронічним гемороєм III-IV 

ступеня за Goligher, яке включає обґрунтування ролі функціональних 

розладів дефекації, дисплазії сполучної тканини та кровопостачання 

кавернозних тілець прямої кишки, якості життя хворих у безпосередньому 

та віддаленому періодах, результати яких дозволили удосконалити та 

доповнити методи операційного лікування. 

1. Хронічний геморой III-IV ступеня за Goligher частіше 

діагностується у пацієнтів молодого віку (52,1±4,20 %) з підвищеним 

індексом маси тіла, не має гендерної залежності, термін його анамнезу не 

залежить від віку пацієнта та перебігає з випадінням вузлів при фізичному 

навантаженні у 100,0 % спостережень, постійним відчуттям дискомфорту у 

задньому проході, свербежем у анальному каналі і прианальній ділянці, 

відчуттям незавершеного випорожнення під час акту дефекації, 

кровотечами, які виникали на всіх етапах дефекації та ознаками 

поверхневого проктиту чи сигмоїдиту (22,9±3,50 %). 

2. У пацієнтів з хронічним гемороєм III ступеня за Goligher достовірно 

рідше зустрічалися такі прояви аноректальної дисфункції як нетримання 

калу (OR 0,33, 95 %, CI 0,14-0,76, p=0,01), невизначений функціональний 

аноректальний біль (OR 0,24, 95 %, CI 0,09-0,60, p=0,003), швидкоплинна 

прокталгія (OR 0,18, 95 %, CI 0,06-0,56, p=0,003) та функціональні розлади 

дефекації (OR 0,26, 95 %, CI 0,11-0,60, p=0,002), а дві і більше форми 

частіше діагностували при геморої IV ступеня за Goligher (OR 9,05, 95 %, CI 

3,70-22,15, p=0,001). У 89 пацієнтів (63,6±4,1 %) під час проктологічного 

огляду було діагностовано різні варіанти фізіологічних розладів 

дефекаторного акту (OR 3,05, 95 %, CI 1,87-4,96, p<0,001), що дозволяє 

вказувати на прямий зв'язок між розвитком і клінічним перебігом 
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хронічного геморою та функціональними розладами дефекації. 

3. У 83 пацієнтів (59,3±4,15 %) була легка форма неспецифічної 

дисплазії сполучної тканини і у 57 (40,7±4,2 %) – середня, причому 

достовірно частіше легка і середня форма діагностувалася у пацієнтів з 

хронічним гемороєм III ступеня за Goligher (OR 6,74, 95 %, CI 3,18-14,29, 

p<0,001; χ2=25,04 та OR 2,19, 95 %, CI 1,07-4,46, p<0,05; χ2=3,99, 

відповідно), а рівень екскреції оксипроліну в сечі у пацієнтів з хронічним 

гемороєм був достовірно (p<0,05) вищим, за показники контрольної групи і 

залежав від ступеня пролапсу геморою. 

4. У пацієнтів з хронічним гемороєм III-IV ступеня за Goligher кожний 

гемороїдальний вузол кровопостачався з одної-двох артерій, які 

візуалізувалися на першу (89,4 %), третю (93,3 %), п’яту (65,0 %), сьому 

(88,8 %), дев’яту (62,8 %), десяту (66,7 %) та одинадцяту (93,4 %) години, 

однак не спостерігалося чіткої лінійної залежності між кількістю анальних 

артерій з посиленим кровоплином та кількістю гемороїдальних вузлів у 

пацієнта, а в зоні 3, 7 і 11 години вони перекривалися мозаїчною картиною, 

що відповідала локалізації кавернозного тільця і, згідно даних КДК 

нагадувала артеріовенозну норицю. 

5. Операцією вибору у пацієнтів з хронічним гемороєм III-IV ступеня 

за Goligher є лазерна відкрита гемороїдектомія за запропонованою нами 

методикою, доповнена лазерною транскутанною субмукозною мукопексією 

за запропонованою нами методикою, що є патогенетично обґрунтованим 

втручанням, яке дозволяє одночасно ліквідувати основний патологічний 

субстрат захворювання – збільшені кавернозні тільця та забезпечити 

ліфтинг зв’язки Parks.    

6. Аналіз випадків ранніх післяопераційних ускладнень показав, що 

проведення класичної гемороїдектомії Milligan-Morgan у порівнянні з 

інтраопераційним застосуванням лазерного коагулятора (друга і третя 

групи) мало достовірно (p<0,001) вищу їхню частоту, у пацієнтів першої 
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групи частіше (р<0,05) зустрічався рецидив геморою, а при аналізі 

загального показника GIQLI на час виписки з стаціонару, нами було 

встановлено, що найнижче його оцінювали пацієнти першої групи, в яких 

була виконана класична відкрита гемороїдектомія Milligan-Morgan, що було 

достовірно (р<0,05) нижче за показники другої та третьої групи, однак, у 

віддалені терміни ми не відмічали достовірних відмінностей: у всіх групах 

цей показник був високим і становив  146,7±8,35, 154,5±10,08 та 151,9±9,88, 

відповідно.  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Рекомендовано в пацієнтів з хронічним гемороєм III-IV ступеня за 

Goligher проводити відкриту гемороїдектомію з використанням оптичного 

лазера з світловодом 600 мкм, довжиною робочої хвилі 1470 та потужністю 

15 Вт. Лазерним випромінюванням з довжиною робочої хвилі 1470 нм та 

потужністю 10 Вт слід розсікати еліпсоподібно прианальну шкіру і слизову 

анального каналу до зубчастої лінії. Після цього продовжувати висікати 

зовнішній і внутрішній вузол єдиним блоком, не захоплюючи волокна 

зовнішнього сфінктера. Після візуалізації судинного пучка, слід зменшити 

потужність лазерного коагулятора до 7-8 Вт і поетапно коагулювати судини 

вузла. 

2. Рекомендовано доповнювати лазерну відкриту гемороїдектомію 

лазерною транскутанною субмукозною мукопексією на 9, 2 і 5 години за 

годинниковим циферблатом. Для цього підслизовий шар анального каналу 

насичують 0,25 % розчином новокаїну, який виступає в якості 

тумінесцентного розчину. Оптичний світловод діаметром 600 мкм 

вкладається в пункційну голку, якою проколюють слизову анального каналу 

в зоні білої лінії Hilton, проводять голку субмукозно вище зубчастої лінії і 

лазерним випромінюванням з довжиною робочої хвилі 1470 нм та 

потужністю 5 Вт склерозують зв’язку Parks.  
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Додаток А 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

НАУКОВІ ПРАЦІ, В ЯКИХ ОПУБЛІКОВАНІ ОСНОВНІ 

НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ: 

1. Sidoruk Serhii. Blood supply of the anal canal in patients with chronic 

hemorrhoids. Journal of Education. Health and Sport. 2021;11(04): 217-21. 

eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.04.022 

2. Василюк СМ, Сідорук СС. Аноректальна дисфункція і хронічний 

геморой. Клінічна хірургія. 2018;85(6.2):114-6 (Дисертант опрацював 

клінічний матеріал, узагальнив результати дослідження). 

3. Василюк СМ, Сідорук СС. Гендерні особливості клінічного перебігу 

хронічного геморою III-IV ступеня. Art of medicine. 2018;4(8): 21-4. 

(Дисертант опрацював клінічний матеріал, узагальнив результати 

дослідження). 

4. Василюк СМ, Шевчук АГ, Гудивок ВІ, Лаб’як ІР, Сідорук СС. 

Хірургічне лікування пацієнтів із хронічним гемороєм. Харківська 

хірургічна школа. 2020;1(100):137-42. (Дисертант опрацював клінічний 

матеріал, узагальнив результати дослідження). 

НАУКОВІ ПРАЦІ, ЯКІ ЗАСВІДЧУЮТЬ АПРОБАЦІЮ МАТЕРІАЛІВ 

ДИСЕРТАЦІЇ: 

5. Vasyliuk S, Sidoruk S. Anorectal disorders in patients with chronic 

hemorrhoids of III-IV degree. Thirteens scientific and annual meeting. 26-28 Sep 

2018. Nice, France. – 92. (Дисертант опрацював клінічний матеріал, 

узагальнив результати дослідження). 

6. Василюк СМ, Сідорук СС. Ректороманоскопія у пацієнтів, хворих 

на хронічний геморой. XVII Конгрес СФУЛТ, 20-22 вересня 2018, 

Тернопіль, Україна. С. 182-3 (Дисертант опрацював клінічний матеріал). 
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7. Василюк СМ, Сідорук СС. Фекальна інконтиненція у пацієнтів з 

хронічним гемороєм III-IV ступеня за Goligher. Тези науково-практичної 
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«Актуальні проблеми сучасної хірургії та колопроктології». 22-23 листопада 

2018, Київ, Україна. Клінічна хірургія. 2018. Т. 85, № 11.3. C. 49 (листопад): 

49 (Дисертант опрацював клінічний матеріал). 

8. Василюк СМ, Сідорук СС. Особливості клінічного перебігу 

хронічного геморою III-IV ступеня. Збірник наукових робіт XXIV з’їзду 

хірургів України, присвяченого 100-річчю з дня народження академіка О.О. 

Шалімова, 26-28 вересня 2018, Київ, Україна. С. 88-9. (Дисертант 

опрацював клінічний матеріал). 
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Додаток А 1 

 

На етапах виконання дисертаційної роботи її основні положення 

доповідались на:  

- на науково-практичній конференції з міжнародною участю, 

присвяченою 110-річчю з дня заснування наукового товариства 

хірургів м. Києва і Київської області «Актуальні проблеми сучасної 

хірургії та колопроктології» (Київ, Україна, 2018) – усна доповідь; 

- науково-практичній конференції з міжнародною участю, присвяченій 

115-річниці утворення хірургічних кафедр Одеського університету 

професором К.М. Сапежко «Суперечливі та невирішені питання 

абдомінальної хірургії» (Одеса, Україна, 2018); 

- міжнародній науково-практичній конференції «IV Прикарпатський 

хірургічний форум» (Яремче, Україна, 2018); 

- науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні 

питання невідкладної хірургії» (Харків, Україна, 2020), 
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Додаток Б 

Критерії ступеня вираженості неспецифічної дисплазії сполучної тканини 

(за Т.Ю. Смольновою, 2003) [139] 

Малі ознаки                      

(по 1 пункту) 

1. Астенічний тип тілобудови чи недостатня маса тіла. 

2. Відсутність стрій на шкірі передньої черевної 

стінки у жінок, що мали в анамнезі пологи. 

3. Порушення рефракції у віці до 40 років. 

4. М’язова гіпотонія і низькі показники манометрії.   

5. Сплощення склепіння стопи. 

6. Схильність до легкого утворення синців, підвищена 

кровоточивість тканин. 

7. Кровотечі в післяпологовому періоді.  

8. Вегетосудинні дисфункції. 

9. Порушення серцевого ритму і провідності (ЕКГ).  

Великі ознаки                        

(по 2 пункти) 

1. Сколіоз, кіфоз, кіфосколіоз. 

2. Плоскостопість 2-3 ст. 

3. Еластоз шкіри. 

4. Надмірна рухливість суглобів, схильність до 

вивихів, розтягнень зв’язкового апарату суглобів. 

5. Схильність до алергічних реакцій і застуд. 

Тонзилектомія. 

6. Варикозна хвороба, геморой. 

7. Дискінезія жовчновивідних шляхів. 

8. Порушення евакуаторної функції ШКТ. 

9. Загроза передчасних пологів в терміні 32-35 тижнів. 

10. Швидкі і стрімкі пологи в анамнезі з гіпотонічною 

кровотечею в третьому періоді пологів чи без нього. 

11. Пролапс геніталій і грижі у родичів першої лінії. 

Тяжкі прояви і 

стани, що вимагали 

проведення хірург-

гічних втручань, а 

також зміни анато-

мічних взаємовід-

носин, що призвели 

до порушення 

функції органів                        

(по 3 пункти) 

1. Грижі 

2. Спланхноптоз. 

3. Варикозна хвороба і геморой (операційне лікуван-

ня), хронічна венозна недостатність з трофічними 

порушеннями. 

4. Звичні вивихи суглобів чи вивихи більше двох 

суглобів 

5. Порушення моторної функції ШКТ, підтверджене 

лабораторними методами дослідження. 

6. Дивертикули, доліхосигма 

7. Полівалентна алергія, тяжкі анафілактичні реакції. 
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Додаток Б1 

 

Гастроінтестинальний індекс якості життя (GIQLI) [132] 

 

1 Як часто за останні два тижні Ви відмічали біль в животі? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

2 Як часто за останні два тижні Ви відмічали почуття 

переповнення у верхній половині живота? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

3 Як часто за останні два тижні Ви відмічали здуття живота 

або наявність великої кількості газів в кишечнику? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

4 Як часто за останні два тижні Ви відмічали відходження 

газів? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

5 Як часто за останні два тижні у вас була відрижка ? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

6 Як часто за останні два тижні Ви відмічали неспокій в 

зв’язку з бурчанням у шлунку чи кишечнику ? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

7 Як часто за останні два тижні Ви відмічали частий стілець? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

8 Як часто за останні два тижні Ви із задоволенням і радістю 

вживали їжу? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

9 Як часто Ви вимушені були через хворобу відмовлятися від 

ваших улюблених страв? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

10 Як вам вдавалось справлятись із стресом за останні 2 тижні ? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

11 Як часто за останні два тижні у Вас був поганий настрій, 

внаслідок того що Ви хворі? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

12 Як часто за останні два тижні Ви були роздратовані чи 

відчували страх через Вашу хворобу? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

13 Як часто за останні два тижні Ви насолоджувались своїм 

життям? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

14 Як часто за останні два тижні Ви були пригнічені своїм 
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захворюванням? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

15 Як часто за останні два тижні Ви відчували втому чи втрату 

сили? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

16 Як часто за останні два тижні Ви відчували недомагання? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

17 Як часто за останній тиждень Ви просинались вночі? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

18 Чи Ваша хвороба негативно відбилася на Вашій зовнішності? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

19 Чи Ваша хвороба вплинула на Ваш загальний стан? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

20 Чи Ваша хвороба вплинула на Вашу витривалість? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

21 Чи Ваша хвороба вплинула на Вашу спортивну форму? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

22 Чи мали Ви можливість продовжувати за останні два тижні 

Вашу щоденну діяльність (працювати, вчитися, вести 

домашнє господарство)? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

23 Чи мали Ви можливість за останні два тижні вести активний 

спосіб життя? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

24 Чи відчували Ви за останні два тижні незручності, пов'язані 

з проведенням лікувальних заходів? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

25 Чи вплинула Ваша хвороба на відношення з близькими людьми?  

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

26 Чи вплинула Ваша хвороба на сексуальний потяг? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

27 Чи відчували Ви за останні два тижні незручності, пов'язані 

із закидом рідини або твердої їжі з стравоходу в рот? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

28 Як часто відчували Ви за останні два тижні незручності, 

пов'язані з необхідністю повільно приймати їжу? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

29 Як часто за останні два тижні Ви відчували незручності, 

пов’язані із ковтанням їжі? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  
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30 Як часто за останні два тижні Ви відчували незручності, 

пов’язані із необхідністю миттєвого спорожнення 

кишечника? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

31 Як часто за останні два тижні у Вас був пронос? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

32 Як часто за останні два тижні у Вас були закрепи? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

33 Як часто за останні два тижні Ви відчували нудоту? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

34 Як часто за останні два тижні Ви відчували незручності, 

пов’язані із наявністю крові у випорожненнях? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

35 Як часто за останні два тижні Ви відчували печію? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  

36 Як часто за останні два тижні Ви відчували незручності, 

пов’язані із мимовільним каловиділенням? 

весь час (0) часто (1) періодично (2) рідко (3) ніколи (4)  
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Додаток Б2 

 

Fecal Incontinence Quality of Life Scale (FIQLS) [131]. 

 

Q1. Як Ви почуваєтеся загалом? 

1 □ Чудово 

2 □ Дуже добре 

3 □ Добре 

4 □ Непогано 

5 □ Погано 

 

 

Q2. Для кожного з пунктів, будь ласка, вкажіть, скільки часу Ваша проблема 

пов’язана з прямою кишкою (якщо це стосується інших причин, а не вашого 

захворювання, встановіть позначку «N/A»). 

 
Пос-

тійно 

Непост

ійно 

Незна

чно 

Не 

турбу

є 

N/A 

a. Я боюся вийти з дому 1 2 3 4  

b. Я уникаю зустрічей з друзями 1 2 3 4  

c. Я уникаю ночівлі далеко від дому 1 2 3 4  

d. Для мене складно відвідати 

публічні місця (кінотеатр чи церкву) 
1 2 3 4  

e. Я стараюсь не їсти перед виходом з 

дому  
1 2 3 4  

f. Кожного разу, коли я перебуваю 

далеко від дому, я намагаюся, щоб 

близько був туалет 

1 2 3 4  

g. Я планую свій графік дня з огляду 

на проблеми з моєю прямою кишкою 
1 2 3 4  

h. Я уникаю подорожей 1 2 3 4  

i. Я переживаю, що не зможу вчасно 

потрапити у туалет 
1 2 3 4  

j. Я відчуваю, що не контролюю свій 

кишечник 
1 2 3 4  

k. Мені не вдається втримати 

кишковий вміст до туалету 
1 2 3 4  

l. Я не контролюю появу стільця 1 2 3 4  

m. Я намагаюся вирішити свою 

проблему, постійно контролюючи де є 

туалет 

1 2 3 4  



161 

 

 

 

Q3. Для кожного з пунктів, будь ласка, вкажіть, наскільки Ви погоджуєтеся, 

чи не погоджуєтеся з ним (якщо це стосується інших причин, а не вашого 

захворювання, встановіть позначку «N/A»). 

 Повністю 

погоджуюся 

Частково 

погоджуюся 

Частково 

незгідний 

Повністю 

незгідний 
N/A 

a. Я відчуваю 

сором 
1 2 3 4  

b. Я не можу 

зробити багато з 

того, щоб я хотів 

1 2 3 4  

c. Я стурбований 

своєю проблемою з 

кишечником 

1 2 3 4  

d. Я відчуваю 

депресію 
1 2 3 4  

e. Я переживаю, що 

оточуючі почують 

запах калу від мене  

1 2 3 4  

f. Я відчуваю, що я 

нездорова людина 
1 2 3 4  

g. Я насолоджуюся 

життям менше 
1 2 3 4  

h. У мене секс 

рідше, ніж я б хотів 
1 2 3 4  

i. Я відчуваю себе 

відмінним від 

інших людей 

1 2 3 4  

j. Я знаю, що 

можливість 

нетриманню калу є 

завжди 

1 2 3 4  

k. Я боюся 

займатися сексом 
1 2 3 4  

l. Я уникаю 

подорожувати 

літаком або 

поїздом 

1 2 3 4  

m. Я уникаю 

прийомів їжі 
1 2 3 4  

n. Кожного разу, 

коли я знаходжуся 
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в новому місці, я 

дізнаюся, де 

знаходиться туалет 

 

Q4. Впродовж останнього місяця у Вас виникав сум, смуток, тривога, або 

було дуже багато проблем, які викликали думку, чи вартує так жити? 

1 □ Це дійсно так 

2 □ Дуже подібно 

3 □ Трохи подібно 

4 □ Дещо з цього турбувало мне 

5 □ Практично не було 

6 □ Ні, такого не було 

 

 

Відповіді коливаються від 1 до 4, де 1 означає найнижчий функціональний 

статус якості життя. Оцінки шкал є середніми: необхідно додати відповіді на 

всі питання в шкалі і розділити на кількість запитань у шкалі. Не потрібно 

враховувати «N/A»). 

Шкала 1. Спосіб життя, десять запитань: Q2a Q2b Q2c Q2d Q2e Q2g Q2h 

Q3b Q31 Q3m 

Шкала 2.  Соціальна поведінка, дев'ять запитань: Q2f Q2i Q2j Q2k Q2m Q3d 

Q3h Q3j Q3n 

Шкала 3. Самооцінка, сім запитань: Q1 Q3d Q3f Q3g Q3i Q3k Q4 (зворотне 

кодування). 

Шкала 4. Сором, три запитання: Q21 Q3a Q3e 
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Додаток В 1 
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Додаток В 2 
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Додаток В 3 
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Додаток В 4 

 
 


