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Актуальність обраної теми.  

Проблеми надання спеціалізованої медичної допомоги чоловікам із 

еректильною дисфункцією має велике медичне значення, актуальність якої 

зростає в останні роки. Адже сексуальне здоров’я є важливим компонентом 

оцінки загального стану людини, а невдоволенність статевим життям 

призводить до розвитку психологічних, емоційних проблем і, як наслідок, 

соціальних проблем в побуті та на робочому місці. А це вже становить 

проблему не тільки медичного характеру, а й соціального. Не зважаючи на 

велику кількість лікарських засобів, поширеність таких хворих тільки 

зростає, що і обумовлює важливість питання. 

В останні роки велику увагу науковці приділяють саме судинному 

компоненту еректильної дисфункції. І саме цьому і присвячена дисертація. 

Прогнозування результатів і підвищення ефективності лікування цієї 

категорії хворих може бути досягнута тільки при об’єктивно-обгрунтованому 

виборі лікувальної тактики.  

Все вищевикладене визначило актуальність та практичну значущість 

наукової роботи і стало підгрунтям для проведення данного дослідження. 

Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, 

темами. Дисертаційна робота є складовою частиною НДР кафедри урології, 

нефрології та андрології Харківського національного медичного університету 

«Обгрунтувати методологію хірургічного лікування еректильної дисфункції 

чоловіків з пенильними девіаціями», № держреєстрації 0116U005233. 



Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертаційній роботі, їх достовірність 

та новизна. Мета дослідження полягала у підвищенні якості лікування 

чоловіків з венозною формою еректильної дисфункції шляхом 

удосконалення діагностики і урахування виявленного механізму порушень 

венозного кровообігу та визначення диференційованого підходу до 

оптимального вибору способів лікування. 

Робота базується на достатньому за об’ємом клінічному матеріалі - 

результатах обстеження і лікування 105 пацієнтів з венооклюзивною формою 

ЕД, яким було проведено обстеження та лікування на базі КЗОЗ «Обласний 

клінічний центр урології і нефрології ім. В.І.Шаповала», глибокому аналізі 

вітчизняної та зарубіжної літератури, сучасних методах дослідження, 

адекватних поставленій меті. Кількість хворих та використані статистичні 

методи не викликають сумнівів щодо їх достовірності. 

Висновки та наукові положення достовірні, логічно витікають із 

матеріалів дослідження, відповідають завданням та меті дослідження. 

Повнота викладу отриманих результатів дисертаційної роботи у 

наукових фахових виданнях. Основні положення дисертаційної роботи 

викладені у 11 публікаціях, з яких 4 наукових праці надруковано у 

спеціалізованих журналах, з них 1 стаття - одноосібно, 3 - у виданнях, які 

входять до наукометричних баз даних, надруковано 6 тез у матеріалах 

науково-практичних конференцій, з яких 1 – у іноземній, оформлено 1 патент 

України на винахід. 

Значущість одержаних результатів для науки та практики полягає 

у тому, що дисертантом визначені критерії гемодинамічних порушень при 

венооклюзивній формі еректильної дисфункції на підставі доплерографічних 

та кавернозографічних досліджень. 

Визначено, що в етіопатогенезі ЕД порушення проксимального і 

дістального відтоку мають принципову відмінність.  



Представлено основні порушення механізму оклюзії венозного русла 

статевого члена та розроблено диференційний підхід до пацієнтів з 

венооклюзивною формою еректильної дисфункції у вигляді алгоритму 

обстеження та вибору способу лікування. 

Проведений порівняльний аналіз результатів різних видів лікування ЕД 

та доведено, що найбільш ефективним методом лікування є хірургічний та 

визначені показання до різних методів оперативного лікування пацієнтів з 

венооклюзивною формою еректильної дисфункції в залежності від типу 

венозного скидання.  

Доведено, що оптимальним методом лікування венооклюзивної 

еректильної дисфункції з дистальною формою венозного витоку є 

рентгенендоваскулярна оклюзія патологічних венозних шунтів через систему 

глибокої дорзальної вени, а з проксимальною формою – модифікована 

операція за Мармаром. 

Оцінка змісту та якості оформлення дисертаційної роботи. 

Основний текст дисертації викладений на 142 сторінках машинопису і 

складається з анотації, вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів 

дослідження, 3 розділів власних досліджень, аналізу і обговорення 

результатів, висновків і практичних рекомендацій, додатку. Робота 

ілюстрована 23 таблицями і 12 рисунками. Список літератури складається з 

246 джерел, з них 70 надруковано кирилицею і 146 - латиницею. 

У вступі розкрита сутність і сучасний стан проблеми, обґрунтовано 

доцільність, сформульовано мету й задачі дослідження. 

В огляді літератури автор акцентує увагу на сучасному уявленні про 

роль венозної гемодинаміки при ерекції та її участі у виникненні еректильної 

дисфункції; про морфологічні характеристики еректильної тканини та 

механізм патологічних венозних дренажів з кавернозних тіл, що залишається 

до кінця невивченим. Це зумовило пошук нових методів лікування. 

Другий розділ характеризує матеріали і методи дослідження. 

Відповідно до поставленої мети автором вірно визначений об’єм 



дослідження. Критерієм включення були пацієнти з венооклюзивною 

формою ЕД, які були розподілені на дві групи. В першій була проведена 

консервативна терапія, в другій було проведено оперативне лікування 

(хворим з проксимальною формою венозного витоку та з дистальною 

формою венозного витоку). Контролем була група здорових чоловіків.  

Клініко-лабораторні, гормональні, ультразвукові, доплерометричні, 

інструментальні, статистичні методи дослідження сучасні. Широкий спектр 

статистичних методів обробки матеріалу дозволив підтвердити достовірність 

одержаних результатів. 

 Третій розділ «Результати власних досліджень» присвячений данним 

обстеження хворих. При цьому використовувались сучасні методи 

гормонального, доплерографічного та кавернозографічного обстежень,  у 

результаті яких було виявлено різні типи венозного витоку, що дало 

можливість уточнити локалізацію басейну патологічного венозного витоку. 

Дисертантом встановлено, що найчастішими типами патологічного 

венозного скидання був "витік" крові по дорсальним патологічним шунтам та 

глибокій дорсальній вені статевого члена (проксимальний рефлюкс - 52,3%) 

та  у глибокі тазові вени (дистальний рефлюкс - 36,4%).  

Четвертий розділ «Порівняльна оцінка ефективності різних методів 

лікування хворих на венооклюзивну еректильну дисфункцію» висвітлює 

результати порівнянь віддалених результатів консервативного і оперативного 

методів лікування. Було доведено достовірну відмінність у результатах 

лікування пацієнтів досліджуваних груп. Виявлено, що запропонована 

модифікована операція за Мармаром дозволяє зберегти значно кращі 

результати у порівнянні з консервативним та стандартним оперативним 

лікуванням (перев'язкою патологічних шунтів) при проксимальній формі 

венозного витоку. 

При дистальній формі венозного витоку найбільш ефективним є 

рентгенендоваскулярна оклюзія венозних шунтів. 



В п'ятому розділі запропоновано алгоритм обстеження та критерії 

вибору методів лікування пацієнтів з венооклюзивною ЕД та визначенні чіткі 

показання до оперативного втручання. 

Заключний розділ узагальнює отримані результати у контексті з 

даними літератури. 

Висновки у повній мірі відповідають завданням та меті дисертації. 

Практичні рекомендації, на мою думку, чіткі та конкретні. 

Таким чином, поставлені мета і завдання вирішені. 

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертаційної 

роботи. 

Рекомендації щодо впровадження результатів дослідження. 

Результати наукового дослідження дозволяють підвищити 

ефективність лікування чоловіків із венозною формою еректильної 

дисфункції і рекомендуються для впровадження у клінічну практику 

урологічного відділення та навчальний процес у медичних ВУЗах і 

післядипломній підготовці лікарів-урологів. 

Зауваження до дисертаційної роботи. 

За своєю актуальністю і науковою новизною, яка полягає у вивченні 

ефективності та лікування чоловіків з венозною формою еректильної 

дисфункції шляхом удосконалення діагностики і урахування виявленого 

механізму порушень венозного кровообігу та визначення диференційованого 

підходу до оптимального вибору способів лікування, а також манерою 

викладення матеріалу робота складає добре враження. Поодинокі 

орфографічні та стилістичні недоліки не впливають на позитивну оцінку 

роботи в цілому. Принципових зауважень немає. 

У порядку дискусії виникають наступні запитання: 

1. Ви вказуєте, що у 71,4% хворих на ЕД Ви визначили наявність 

варикоцеле. Чи були серед цих пацієнтів хворі з субклінічними формами 

варикоцеле, та чи не вважаєте Ви за потрібне оперувати варикоцеле як 

профілактику ЕД. 



 

 


