
 

 

 

ВІДГУК 

офіційного опонента, про дисертаційну роботу Сідорука Сергія Сергійовича 

«Клінічна діагностика та вибір хірургічного методу лікування пацієнтів з 

хронічним гемороєм III-IV ступеня» подану на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 22 – охорона здоров’я, 222 - медицина 

 

1. Актуальність обраної теми дисертації. 

Геморой виявляють у 10-15 % дорослого населення, а його питома вага 

серед захворювань прямої кишки становить 42 %. Широке поширення цього 

захворювання набуває в індустріально розвинутих країнах характеру епідемії, 

що призводить до ураження великої кількості людей працездатного віку, 

тривалої тимчасової непрацездатності тощо. Гемороїдектомія − це операція, 

при якій задоволеність пацієнтів низька, але це операція, яка виконується в 

сучасній практиці любого хірургічного стаціонару. Основною причиною 

невдоволення є виражений післяопераційний біль, який виникає у 20-40 % 

оперованих пацієнтів, ранні і пізні кровотечі у 0,6-10% хворих, у 2-36% після 

ГЕ виникає гостра затримка сечі, в 0-6 %, − анальний стеноз, у 0,5-5% − інфекція 

післяопераційних ран і у 2-12 % − анальна інконтиненція. Значна частина цих 

ускладнень пов’язана з видом хірургічного інструменту, яким видаляється 

гемороїдальний комплекс. Тому актуальним питанням ГЕ є пошук «ідеального 

скальпеля» − інструменту, який дозволяє ефективно розсікати тканини з 

мінімальним ушкоджувальним ефектом і здатністю забезпечувати стійкий 

гемостаз На день сьогоднішній, хірургічні методи лікування хронічного 

геморою постійно піддаються еволюції. У зв’язку з цим геморой відносять до 

числа актуальних медичних та соціально-економічних проблем. Виходячи із 

вищевказаного, дисертаційна робота, присвячена покращенню ефективності 

хірургічного лікування пацієнтів на хронічний геморой III-IV ступеня за 

Goligher, шляхом напрацювання оптимальних критеріїв діагностики та 



2 

 

хірургічної тактики з врахуванням функціональних особливостей прямої кишки 

має велике наукове та практичне значення для органів охорони здоров’я. 

2. Зв'язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами. 

Дисертаційна робота Сідорука С. С. «Клінічна діагностика та вибір 

хірургічного методу лікування пацієнтів з хронічним гемороєм III -IV ступеня» 

є фрагментом 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.  

3. Новизна досліджень та одержаних результатів. 

Дисертант вперше з успіхом у пацієнтів на хронічний геморой III-IV 

ступеня за Goligher доповнив знання про роль аноректальної дисфункції в 

розвитку захворювання  

Дослідив та науково систематизував різні варіанти фізіологічних розладів 

дефекаторного акту у пацієнтів на хронічний геморой та встановив їхню 

залежність від різних ступенів пролапсу. 

Заслуговують на увагу запропонована дисертантом патогенетично 

обгрунтована 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. 
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Автор детально вивчив безпосередні та відділені результати 

запропонованих комбінацій методів та їх вплив на якість життя. 

Згідно експертного висновку про перевірку на наявність академічного 

плагіату, унікальність дисертаційної роботи станом на 21.05.2020 року 

становить 94,6 %. 

4. Теоретичне значення результатів дослідження. 

Результати дослідження дали можливість розробити і впровадити в 

заклади охорони здоровʼя лікувально-діагностичну програму, яка оптимізує 

підходи до диференційованого комплексного лікування хворих на геморой. 

Матеріали дисертації впровадженні в практичну роботу хірургічних 

відділень лікувальних закладів Івано-Франківської та Хмельницької областей. 

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 ІФНМУ. 

5. Практичне значення результатів дослідження. 

Провідні наукові положення дисертаційної роботи адаптовано для 

впровадження та застосування в реальних умовах практичної ланки охорони 

здоровʼя. 

Доповнено дані про особливості клінічного перебігу хронічного геморою 

III-IV ступеня за Goligher, відпрацьовані особливості огляду цих пацієнтів. 

Запропоновано та патогенетично обґрунтовано доцільність операції у пацієнтів 

на хронічний геморой III-IV ступеня за Goligher, лазерну відкриту 

гемороїдектомію, із лазерною транскутанною субмукозною мукопексією.  

6. Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Результати дисертаційної роботи базуються на обстеженні та лікуванні 

140 пацієнтів на хронічний геморой III-IV ступеня за Goligher, що є достатнім 

для отримання достовірних даних. Використані сучасні інформативні методи 
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дослідження в діапазоні існуючих галузевих стандартів. Для оцінки 

аноректальної дисфункції у пацієнтів на хронічний геморой III-IV ступеня за 

Goligher використовували критерії Rome IV, методики огляду, рекомендованої 

ACG Clinical Guideline, трансректальне ультразвукове дослідження прямої 

кишки. У хворих на геморой застосовували, як загальновизнані діагностичні 

підходи, так і оцінку ступеня неспецифічної дисплазії сполучної тканини 

шляхом визначення оксипроліну в сечі. На основі результатів досліджень 

сформована діагностично-лікувальна програма хірургічного лікування хворих 

на хронічний геморой III-IV ступеня . 

Всі наукові результати піддані статистичній обробці і представлені у 

вигляді 11 таблиць, 31 рисунків, трьома додатками.  

Дисертаційна робота Сідорука Сергія Сергійовича побудована в 

традиційному для клінічних робіт стилі. Вона складається із вступу, огляду 

літератури, трьох розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення 

результатів, висновків, рекомендацій в практику, списку використаних джерел 

та додатків. Список використаних джерел включає 156 посилань, більшість з 

них за останні 5 років 

Робота розпочинається із анотації на українській і англійській мовах, 

ключових слів. 

У вступі дисертант розкриває суть наукової проблеми, її значимість, 

вихідні дані, підстави та обґрунтування актуальності свого дослідження. Тут, у 

послідовності, рекомендованій ДАК України, розкрито актуальність теми, мету 

і завдання дослідження, зв’язок роботи з науковими програмами, наукову 

новизну одержаних результатів, практичне значення роботи, особистий внесок 

здобувача, апробацію результатів дослідження та публікації за темою 

дисертації. 

В розділі 1 – «Соціально-економічне значення, етіологія, патогенез, 

діагностика та лікування геморою (огляд літератури)» детально висвітлені 

основні нерозв’язані питання по геморою. Він складається з трьох підрозділів. 



5 

 

Детально висвітлені патогенез розвитку хронічного геморою та його 

діагностика. Акцентована увага на перевагах та недоліках хірургічного підходу, 

обґрунтовані методики і сучасні алгоритми лікування даної патології.  

На основі аналізу різних літературних джерел, здобувач дійшов висновку, 

що сьогодні відсутні наукові праці, які б інтегрально оцінювали сучасні 

клінікопатоморфологічні особливості протікання захворювання хронічного 

геморою, в контексті вдосконалення існуючих стандартів, і тому пошук 

оптимального алгоритму обстеження та лікування даної категорії хворих ще 

триває. 

Огляд літератури завершується узагальнюючим висновком про ті окремі 

положення, які потребують детального вивчення і визначають необхідність 

наукового дослідження, спрямованого на підвищення рівня залежної від 

здоров’я якості життя та заощадження значних коштів для охорони здоров’я. 

Зауваження по розділу: деякі граматичні помилки.  

Розділ 2 – «Клінічна характеристика пацієнтів з хронічним гемороєм та 

методи дослідження». У підрозділі 2.1. «Клінічна характеристика пацієнтів з 

хронічним гемороєм» проаналізовано і охарактеризовано результати 

комплексного обстеження 140 пацієнтів на хронічний геморой III-IV ступеня за 

Goligher. Подано достатньо повний аналіз включення хворих в дослідження, 

представлені клінічна характеристика обстеженої групи та причини розвитку 

хронічного геморою. У підрозділі 2.2. «Методи дослідження пацієнтів» 

всебічно висвітлені методики обстеження хворих. 

Розділ закінчується узагальнюючими висновками, які вказують на те, що 

термін анамнезу захворювання на хронічний геморой не завжди відповідав віку 

пацієнта, з віком тривалість захворювання на геморой зростала, причому у 

жінок вона була більш виражена. Найчастішими скаргами у пацієнтів 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, 
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його розтяжності та еластичності.  

Розділ 3 – «Оцінка аноректальної дисфункції, неспецифічної дисплазії 

сполучної тканини та кровопостачання аноректальної ділянки у пацієнтів з 

хронічним гемороєм» включає 3 підрозділи: підрозділ 3.1. «Характеристика 

аноректальної дисфункції у пацієнтів з хронічним гемороєм», підрозділ 3.2 – 

«Вплив неспецифічної дисплазії сполучної тканини на розвиток і клінічний 

перебіг хронічного геморою», підрозділ 3.3. «Особливості кровопостачання 

анального каналу у пацієнтів з гемороєм».  

Розділи написані добре, зауважень не має. Узагальнюючі висновки 

викладені в розділі обґрунтовані. Показано, що статистично достовірно 

аноректальна дисфункція відіграє важливу роль в клінічному перебігу 

хронічного геморою III-IV ступеня за Goligher. Продемонстрована залежність 

симптоматики від ступеня геморою. Так, при III ступені достовірно рідше 

зустрічалися нетримання калу, невизначений функціональний аноректальний 

біль, швидкоплинна прокталгія, ніж при IV. Більше, ніж у 60% хворих під час 

проктологічного огляду було діагностовано різні варіанти фізіологічних 

розладів дефекаторного акту.  

Цікавим є виявлений зв’язок між рівнем екскреції оксипроліну в сечі та 

ступенем збільшення гемороїдальних вузлів та важкістю протікання 

захворювання. Гемороїдальні вузли кровопостачаються з однієї-двох артерій із 

найчастішою візуалізуалізацією на першу (89,4 %), третю (93,3 %), сьому (88,8 

%) та одинадцяту (93,4 %) години.  

Розділ 4. «Особливості хірургічного лікування пацієнтів з хронічним 

гемороєм включає 3 підрозділи. У підрозділі 4.1 «Особливості операційного 

лікування пацієнтів з хронічним гемороєм», детально описані методи 

проведеного лікування, дані обґрунтування і методика виконання власного 

оперативного втручання. У підрозділах 4.2. «Перебіг післяопераційного періоду 

у пацієнтів після виконання різних хірургічних втручань» та 4.3. «Аналіз 

віддалених наслідків різних видів хірургічних втручань» детально описані 
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методики лікування із визначенням лабораторних критеріїв позитивної або 

негативної клінічної картини, алгоритми до і післяопераційного ведення 

хворих. 

Підсумком є заключення, що в першу післяопераційну добу найбільш 

дискомфортною процедурою була класична операція Milligan-Morgan (перша 

група пацієнтів). 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. У 13,04% пацієнтів 

першої групи зустрічався рецидив геморою, тоді як серед хворих другої групи 

лише в 2,86% випадків. Різниця наглядно достовірна (р<0,05). 

У розділі 5 – «Аналіз і узагальнення результатів» здобувач послідовно 

приводить результати своїх досліджень, порівнює їх з даними інших 

клініцистів, висуває досить цінні наукові та практичні концепції. Розділ 

закінчується концептуальним заключенням – класична відкрита 

гемороїдектомія, характеризується доволі високою травматичністю у 

порівнянні з застосуванням запропонованого оперативного втручання. 

Наукові положення, висновки і рекомендації випливають із фактичного 

матеріалу є обґрунтованими узагальненнями, які логічно завершують роботу, 

достовірні та мають теоретичне і практичне значення. 

Провівши глибокий аналіз одержаних результатів, дисертант 

сформулювала шість чітких і конкретних висновків, які повністю обґрунтовані 

та достовірні. 

Також автор надав дві чітких практичних рекомендацій. 

7. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефератах. 

За даними автореферату, за матеріалами дисертації Сідорук Сергій 

Сергійович опублікував 8 наукових праць, з них одна – в періодичному журналі 

країн Євросоюзу, 3 статті – у фахових наукових виданнях України, 4 тез у 
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матеріалах наукових форумів. В опублікованих працях повністю викладені 

матеріали дисертації. 

8. Недоліки дисертації щодо змісту і оформлення. 

У дисертації є і деякі недоліки, які були висвітлені по ходу рецензування. 

Зауваження не є принциповими і не впливають на наукові досягнення отримані 

в дисертаційній роботі. 

Запитання: 1. Чи доцільно проводити дуплексне обстеження 

гемороїдальних вен в післяопераційному періоді? 

2. Чи достаньо інформативним є визначення оксипроліну для 

встановлення ступеня дисплазії сполучної тканини? 

3. Ваші рекомендації по післяопераційному веденню хворих даної 

категорії у найближчому і віддаленому періодах. 

9. Рекомендації щодо використання результатів дисертації в 

практиці. 

Для практичної охорони здоров’я дисертант розробив і впровадив в 

практику комплексне обстеження пацієнтів на геморой. Для хірургів широкої 

мережі, дисертант чітко визначив обʼєм доопераційного обстеження, 

огрунтував і доказав ефективність запропонованої методики хірургічного 

лікування хворих на геморой. 

Запропоновані методики є доступними до застосування та економічно 

доцільними в хірургічних стаціонарах будь-якого рівня та амбулаторній 

практиці. 

Всі ці чітко сформульовані діагностичні і тактичні дії при лікуванні 

хворих на геморой знижують рівень ускладнень, скорочують ліжко-день, 

інвалідизацію, покращують залежну від здоров’я якість життя.  

10. Відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Висновок: На основі ознайомлення із дисертаційною роботою, наукова 

робота Сідорука Сергія Сергійовича «Клінічна діагностика та вибір 

хірургічного методу лікування пацієнтів з хронічним гемороєм III-IV ступеня»,  




