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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію 

Сидорука Сергія Сергійовича 

"Клінічна діагностика та вибір хірургічного методу лікування пацієнтів з 

хронічним гемороєм ІІІ-IV ступеня", 

поданої до спеціалізованої вченої ради ДФ 20.601.016 

Івано-Франківського національного медичного університету 

МОЗ України, що утворена наказом МОН України 

від 22.09.2021 р. за № 1013, 

на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 

22 "Охорона здоров'я" за спеціальністю 222 "Медицина" 

 

1. Актуальність теми дисертації.  

Актуальність теми дисертаційного дослідження не викликає ніяких сумнівів та 

жодних запитань, що підкреслюється б хоча такими епідеміологічними даними, що 

15% населення планети, а це кожна 6-а особа працездатного віку, є потенційно 

пацієнтом з гемороєм, що потребує низки спеціальних діагностичних обстежень та 

комплексу консервативних технологій і відбору пацієнтів до різних методів 

виконання хірургічного лікування.  

Дисертація є трендовою, відповідаючи основним тенденціям сучасної клінічної 

медицини з акцентами саме на вивчення показників якості життя оперованих з 

приводу геморою пацієнтів, пріоритетністю використання малоінвазивних та 

малотравматичних хірургічних технологій в режимі комфортної хірургії (варіанти 

амбулаторної (офісної) хірургії, концепція стаціонарів одного дня), що на сучасному 

етапі розвитку хірургії відповідає потужному глобальному тренду активного, 

aгpeсивного рутинного впровадження програми, протоколів та компонентів хірургії 

швидкого відновлення (FAST TRACK SURGERY) та прискореного відновлення 

(ERAS) в повсякденну роботу профільних хірургічних стаціонарів. 
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2. Зв'язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами.  

Дисертаційна робота виконана відповідно до комплексного плану науково-

дослідних робіт кафедр хірургії ННI післядипломної освіти та 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).  

3. Наукова новизна одержаних результатів дослідження.  

Серед положень отриманої наукової новизни дисертаційної роботи слід 

відмітити наступні: 1) ускладнені форми геморою ІІI-IV ступеня слід розглядати лише 

в контексті ступеня функціональних порушень прямої кишки, оскільки саме ступінь 

аноректальної дисфункції визначає клінічну симптоматику, оцінку клінічного 

перебігу та ступінь важкості; 2) метод ультрасонографічної візуалізації елементів 

прямої кишки лікуючим та оперуючим хірургом має бути включений до 

обов'язкового переліку та стандарту передопераційного обстеження пацієнта на 

геморой; 3) клінічний статус пацієнта на геморой, в тому, числі його ускладнені 

форми, має розглядатися з урахуванням критеріїв та їх бальної оцінки щодо 

неспецифічної дисплазії сполучної тканини з пошуком інших взаємопов'язаних та 

взаємообумовлених хірургічних патологій (наприклад — черевні грижі, грижі 

стравохідного отвору діафрагми, варикозна хвороба вен нижніх кінцівок, ГЕРХ та її 

ускладнення) щодо можливості виконання симультанної хірургічної корекції або 

відтермінованих утручань шляхом формування відповідної системи диспансерного 

нагляду та/або цілеспрямованої побудови маршруту (логістики) руху пацієнта; 4) 

головним критерієм у виборі методу хірургічного втручання геморою ІІІ-IV ступеня 

прогнозування ускладнень раннього та віддаленого післяопераційного терміну, що й 

буде визначати кінцеву точку результативності операції, а саме систему показників 

якості життя, тому пріоритетом є застосування патогенетично обґрунтованої, 

малоінвазивної та малотравматичної відкритої лазерної гемороїдектомії в комбінації 
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з лазерною транскутанною субмукозною мукопексією, шо впливає на 2 патогенетичні 

механізми розвитку та рецидиву геморою, таким чином, вкрай обмежуючи спектр 

тиражного застосування класичних варіантів виконання відкритої гемороїдектомії.  

4. Теоретичне значення результатів дослідження.  

До фундаментальних знань, що отримані в ході виконання дисертаційного 

дослідження автором слід віднести наступні положення, що висвітлені в основних 

розділах дисертації та узагальнені в висновках: 1) захворювання на геморой слід 

розглядати через призму сполучнотканинної теорії його патогенезу, враховуючи при 

комплексному передопераційному обстеженні оцінку системних проявів 

неспецифічної дисплазії сполучної тканини, що доведено шляхом визначення рівня 

екскреції її маркера (оксипроліна) в сечі; 2) доведено, що виконання класичної 

операції відкритої гемороїдектомії за Мілліганом-Морганом у віддаленому 

післяопераційному терміні супроводжується високим ризиком рецидиву саме через 

неврахування механічного фактору (компоненту) – опорна функція зв'язки Parks; 3) 

саме тому, запропонована авторська техніка виконання малоінвазивної та 

малотравматичної операції шляхом одночасної відкритої лазерної геморoїдектомії 

(вплив на судинний фактор) та лазерної транскутанної субмукозної мукопексії (вплив 

на механічний фактор) є патогенетично обґрунтованою з позиції своєчасної 

профілактики факторів ризику та шляхів розвитку можливих рецидивів патології, що 

в перспективі ставить собі за мету витіснення класичних варіантів відкритої 

гемороїдектомії з рутинних тиражних оперативних втручань в хірургії геморою.  

5. Практичне значення одержаних результатів.  

Практична цінність дисертаційної роботи випливає зі сформульованих 

дисертантом практичних рекомендацій, що передбачає напрацювання особливостей 

догляду після малоінвазивних хірургічних втручань, опрацьована інноваційна 

методика патогенетично обґрунтованої малоінвазивної хірургічної корекції геморою 

ІІI-IV ступеня шляхом впровадження в хірургічну практику лазерної відкритої 

гемороїдектомії в поєднанні з лазерною транскутанною субмукозною мукопексією з 

алгоритмізаціє методології та техніки її виконання з оцінкою ранніх та віддалених 
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післяопераційних результатів, систематизована методика ультрасонографічної 

візуалізації елементів прямої кишки з точки зору саме оперуючого xipypга-

проктолога, а не спеціаліста функціональної діагностики, що формує потужні засади 

щодо внесення змін в систему фахової підготовки хірургів, оскільки саме оперуючий 

фахівець має здійснювати відповідні обстеження з диференційованою фаховою 

оцінкою отриманих результатів для вибору методів хірургічної корекції.  

6. Ступінь обґрунтованості та вірогідності положень, висновків і 

рекомендації, сформульованих у дисертації. 

За своїм змістом, об'ємом, структурою, співвідношенням окремих елементів і 

оформленням представлена дисертація відповідає основним нормативним вимогам, 

які ставляться до рукописів дисертаційних робіт здобуття наукового ступеня доктора 

філософії в галузі знань 22 "Охорона здоров'я" за спеціальністю 222 "Медицина".  

Дисертація викладена на 166 аркушах комп'ютерного тексту та 110 основного 

тексту, побудована за традиційною класичною схемою i складається з анотації, 

вступу, 3-х розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів, 

висновків, практичних рекомендацій та списку використаних джерел, що містить 156 

джерел, з них 167 закордонних авторів. Робота ілюстрована 31 рисунком та 11 

таблицями, 3-ма додатками.  

Дещо переобтяжений перелік умовний скорочень, хоча це утруднює роботу з 

рукописом, проте він не є зайвим і складений відповідно до вимог виробничої 

необхідності.  

У розділі Вступ автор чітко та конкретно окреслює беззаперечну актуальність 

теми дослідження, визначає коло невирішених питань контексті саме малоінвазивних 

хірургічних втручань у тренді до показників якості життя в ранньому та віддаленому 

післяопераційному термінах спостереження оперованих пацієнтів, що визначають 

доцільність та необхідність виконання дисертаційного дослідження.  

Мета дослідження сформульована чітко та відповідає назві дисертаційної 

роботи.  

Завдання, що відповідають меті роботи, за кількістю (їх 6) та формулюванням 

відповідають змісту дисертаційної роботи.  
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Об’єкт та предмет дослідження формулюються відповідно до чинних вимог, 

коректно та пріоритето.  

Для досягнення мети дослідження автор використав низку сучасних клінічних, 

лабораторних інструментальних методів дослідження, адекватно до поставлених 

завдань та згідно вимог доктрини доказової медицини та сучасних існуючих 

протокольних настанов профільних світових acoцiaцій.  

Методи, використані в роботі, є сучасними та адекватними до поставлених 

завдань.  

Роботу проведено з використанням сучасних методик, апаратури, xiрургічного 

інструментарію, атестованих і дозволених до використання в медичній науці та 

практиці згідно біоетичних норм. 

Групи дослідження сформовані коректно, з дотриманням гендерно-вікової 

однорідності, з репрезентативністю за всіма ознаками, що досліджувалися.  

Обсяг проведених клінічних, лабораторних, інструментальних досліджень, 

кількість одержаних результатів, застосовані методи коректної та адекватної 

статистичної обробки даних є достатніми для формулювання зважених наукових 

положень.  

На окрему увагу заслуговує коректне використання сучасних статистичних 

методів обробки даних.  

Розділ 1 - Огляд літератури (структуровано в 3 підрозділи) (21 сторінка) - 

написаний чітко, інформативно, відповідаючи поставленій меті та завданням 

дисертаційної роботи, формуючи доцільність та необхідність подальшої розробки 

невирішених питань, яким присвячена наукова робота (епідеміологічний аналіз, 

медико-хірургічні аспекти, нюанси техніки виконання оперативних втручань, 

соціальне значення хірургічної проблеми з акцентами на якість життя), автор вільно 

володіє сучасним матеріалом, профільними настановами світових наукових 

товариств та асоціацій, оперуючи даними доказових досліджень згідно 

малоінвазивних трендів сучасної комфортної (амбулаторної, "офісної") хірургії 

геморою.  
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Розділ 2 - Матеріали та методи (17 сторінок) чітко окреслює дизайн наукового 

дослідження, з зазначенням передопераційного, інтраопераційного (техніка 

виконання втручань) та післяопераційного алгоритму дій дослідника та методів, 

якими реєструють, накопичують та аналізують масив клінічної бази даних, в тому 

числі оціночних та прогностичних бальних шкал щодо системних показників якості 

життя та oцінки аноректальної дисфункції, протоколу ультрасонографічної 

візуалізації елементів прямої кишки.  

3-й розділ (24 сторінки), що структурований на 3 підрозділи відповідно до 

поставлених завдань перед дослідником, кожний з яких проілюстрований графіками, 

таблицями та діаграмами, з висновком в кінці розділу та підрозділів та власних 

джерел цитування.  

4-й розділ (26 сторінок), що структурований також на 3 підрозділи відповідно 

до поставлених завдань перед дослідником, кожний з яких проілюстрований 

графіками, таблицями та діаграмами, з висновком в кінці розділу та підрозділів та 

власних джерел цитування.  

3-й та 4-й розділи рукопису дисертаційної роботи є основними, інформаційно 

наповнені, досить аргументовано описані, що й визначає наступне логічне 

узагальнення отриманих результатів.  

До недоліків слід відмітити відсутність ретельних описів репрезентативних 

нозологічних клінічних випадків. 

Розділ аналізу та узагальнення одержаних наукових результатів. Інформація, 

викладена у розділі, є логічною, послідовною, усі положення аргументовані та 

підтверджуються фактичним матеріалом з порівнянням отриманих результатів з 

цифровим фактажем сучасної хірургічної спільноти, зазначеної в списку 

використаних джерел.  

Із недоліків слід зазначити наявність повтору окремих матеріалів та 

надлишкову їх деталізацію.  

Проте, це не вплинуло на зміст розділу, який є об'єктивною основою до 

подальшого формулювання висновків дисертаційної роботи.  



7 
 

Висновки (їх 6) та практичні рекомендації (2) щодо впровадження результатів 

дослідження в практику випливають з результатів проведених досліджень та 

відповідають поставленим завданням наукової роботи, сформульовані стисло та 

чітко.  

Додатки (А, Б, В) з 4 актами впровадження, необхідними для роботи з 

рукописом дисертації та для виконання повного обсягу поставлених завдань перед 

дослідником. 

7. Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих наукових 

працях.  

Матеріали представленого рукопису дисертаційної роботи висвітлені в 8 

фахових наукових працях, з яких 4 статті, в тому числі 1 стаття — в періодичному 

виданні країн Євросоюзу, 3 статті - у вітчизняних фахових наукових виданнях, 

рекомендованих МОН України для висвітлення матеріалів дисертаційних досліджень 

та 4 тез у матеріалах профільних відповідно до фаху вітчизняних (3) та закордонних 

(1) наукових форумів.  

8. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення.  

У процесі роботи над рукописом та в ході аналізу положень дисертаційної 

роботи виникли деякі зауваження стосовно графічної презентації цифрового 

матеріалу та таблиць, висвітлення показових клінічних випадків, в тексті 

зустрічаються окремі граматичні, стилістичні та синтаксичні помилки, що в жодній 

мірі не знижує той рівень теоретичного, наукового та практичного значення 

отриманих результатів дисертаційного дослідження.  

Інших принципових зауважень в ході рецензування дисертації немає. 

В якості дискусії хотілося б задати дисертанту наступні питання:  

1. У підтвердження сполучнотканинної теорії розвитку геморою чи зустрічалися при 

формуванні когорти первинного клінічного масиву бази даних інші прояви системної 

дисфункції сполучної тканини хірургічно значимого характеру, зокрема грижі 

черевної стінки, в тому числі, особливо рецидивні, грижі стравохідного отвору 

діафрагми, ГЕРХ та її ускладнення, варикозна хвороба нижніх кінцівок, вроджені 
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вади серця, вен морфаноподібний тип тілобудови, венозні мальформації, судинні 

аневризми? І як це впливало на вибір методу оперативного втручання? 

2. На Вашу думку, що в патогенезі розвитку геморою є визначальним та 

пріоритетним: дисморфогенез сполучної тканини чи дисфункція судин, чи, 

можливо, мова є про патологічний синергізм цих механізмів одночасно?  

3. 3 чим пов'язана відсутність у віддалений післяопераційний термін (який 

максимальний термін віддаленого спостереження?) різниці значень за 

загальним показником GIQLI між видом операції, хоча є ускладнення, в тому 

числі прояви аноректальної дисфункції, в особливості після класичної операції 

за Мілліганом-Морганом?  

4. Враховуючи, що класична операція за Мілліганом-Морганом передбачає 

видалення морфологічного субстрату (судинний компонент) - патологічно 

змінені кавернозні тільця без впливу на механічний фактор, що й визначає 

наявність незадовільних результатів у вигляді рецидиву, запропонована Вами 

малоінвазивна методика лазерної відкритої гемороїдектомії в поєднанні з 

лазерною субмукозною мукопескією передбачає вплив на основні патологічні 

механізми патогенезу геморою (і судинний, і механічний) - гіпертрофовані 

кавернозні тільця та забезпечення ліфтингу зв'язки Рarks, яка фіксує слизову 

оболонку анального каналу вище зубчастої лінії до підслизового шару, питання 

полягає в наступному – чи здатна Ваша методика в перспективі повністю 

витіснити необхідність застосування традиційної класичної відкритої 

гемороїдектомії? Чи при її застосуванні є певні обмеження щодо застосування 

або, навіть, протипокази до її виконання?  

5. Які саме зареєстровані Вами випадки ускладнень раннього післяопераційного 

періоду є визначальними в формуванні тенденції до вищої частоти рецидивів 

класичної операції за Міллiганом-Морганом у порівнянні з сучасними 

малоінвазивними техніками операцій?  

6. Які саме критерії в оцінці показників якості життя в віддалений 

післяопераційний термін визначають патогенетичне обґрунтування доцільності 

оптично-коагуляційних втручань? 
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9. Практичне втілення результатів дисертації.  

Практичне значення дисертаційної роботи не викликає сумніву, оскільки 

отримані результати щодо впровадження авторської техніки виконання лазерної 

відкритої гемороїдектомії в комбінації з лазерною субмукозною мукопескісю, 

враховуючи її патогенетичний вплив на основний патологічний субстрат патології – 

гіпертрофовані кавернозні тільця та забезпечення ліфтингу зв'язки Рarks, яка фіксує 

слизову оболонку анального каналу вище зубчастої лінії до підслизового шару, 

продемонстрували конкурентну перевагу щодо ранніх та віддалених функціональних 

результатів.  

А тому результати наукового дослідження доводять можливість та доцільність 

активного та широкого впровадження в рутинну клінічну практику в Україні та 

можуть бути використані як у повсякденній практичній діяльності, так і в навчально-

освітньому процесі підготовки лікарів ВНМЗ на додипломному та післядитломному 

рівнях.  

Наразі, результати роботи впроваджені в лікувальний процес КНП «Івано-

Франківська міська клінічна лікарня №1 Івано-Франківської міської ради», КНП 

«Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради» та в 

навчально-педагогічний процес кафедр хірургії Івано-Франківського національного 

медичного університету.  

10.  Відповідність роботи вимогам, які пред'являються до дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії.  

Дисертаційна робота Сидорука Сергія Сергійовича на тему: «Клінічна 

діагностика та вибір хірургічного методу лікування пацієнтів з хронічним гемороєм 

ІІI-ІV ступеня», що виконана в Івано-Франківському національному медичному 

університеті під керівництвом доктора медичних наук, професора, завідувача 

кафедри хірургії № 1 Bасилюка С.М., є самостійним завершеним науковим 

дослідженням, що має актуальну тему, містить нові, сучасні, науково обґрунтовані 

практично-орієнтовані  




