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Актуальність обраної теми. В даний час найпоширенішими 

варіантами еякуляторних розладів є передчасна еякуляція (ПЕ), ретроградна 

еякуляція (РЕ), затримана еякуляція (ЗЕ), а також комбіновані з еректильною 

дисфункцією та межовими станами еякуляторні розлади. Існують кілька 

напрямків лікування передчасної еякуляції, проте, вибір оптимального 

методу терапії досить важкий. Дуже часто відсутність ефекту від 

проведеного лікування  змушує пацієнта припинити терапію та відмовитись 

від статевого життя взагалі, що призводить до соціальної дезадаптації та 

неможливості створення сімʼї. 

 Не менш складним завданням є лікування ретроградної еякуляції, 

тобто  попадання сперми після сімʼявиверження до сечового міхура замість 

проходження по уретрі вперед - на даний час не існує чіткого алгоритму 

лікування РЕ з залежності від етіологічних чинників захворювання. 

Затримка еякуляції також є випробуванням для сексуальних та 

психологічних можливостей подружньої пари. Хоча незначне подовження 

статевого контакту може позитивно сприйматися як чоловіком,  так і жінкою, 

при сексуальному контакті більшим за 30 хвилин обоє партнерів можуть 

відчувають психологічну та сексуальну неповноцінність.  Але, на 

сьогоднішній день залишається маловивченими питання етіології, патогенезу 

та ефективного лікування цього захворювання. 

Велике соціальне значення має дослідження впливу 

психоневрологічних чинників на сексуальну та фертильну функцію 
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чоловіків, їх відновлення, гармонізація шлюбних відносин та поява дітей в 

раніше безплідних сім’ях. У зв'язку з цим, дослідження, присвячені вивченню 

взаємозв'язку сексуальних і психоневрологічних розладів є своєчасними  та 

необхідними.  

Вищезазначене зумовило актуальність і напрямок дослідження. 

 

Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, 

темами. Дисертація виконувалася відповідно до НДР кафедри урології, 

нефрології та андрології ім. А. Г. Подрєза Харківського національного 

медичного університету «Обґрунтувати методологію відновлення 

сексуального та фертильного здоров’я чоловіків з еякуляторними 

порушеннями», № держреєстрації 0113U002275.  

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертаційній роботі, їх достовірність 

та новизна. Мета дослідження полягала у поліпшенні сексуального та 

репродуктивного здоров’я чоловіків шляхом оптимізації діагностики та 

лікування еякуляторних порушень із застосуванням медикаментозних, 

малоінвазивних та хірургічних методів.  

Робота базується на достатньому за об’ємом клінічному матеріалі 

(1058 пацієнтів), глибокому аналізі вітчизняної та зарубіжної літератури, 

сучасних методах дослідження, адекватних поставленій меті. 

Висновки та наукові положення достовірні, логічно витікають із 

матеріалів дослідження. 

Наукова новизна дослідження та одержаних результатів. Отримані 

під час дослідження нові дані було сформульовано у вигляді наукових 

положень, з якими цілком погоджуюсь і підтверджую їхню цінність та 

обґрунтованість. 
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Автором визначено, обґрунтовано та доведено високу ефективність 

мозаїчної селективної нейротомії при первинній передчасній еякуляції на 

основі результатів біотезіометрії. При цьому встановлено доцільність 

перетину гілок дорсального нерва статевого члена при чутливості 4-6 мА та 

доповнення електрокоагуляцією країв нерва при чутливості 3 мА і менше. 

Визначено залежність розвитку вторинної передчасної еякуляції  від 

наявності хронічного конгестивного простатиту на тлі двобічного варикоцеле 

та простатичної венозної гіперемії зі збільшенням діаметра 

парапростатичних вен до 3,5 мм й уповільненням швидкості кровотоку до 

значень, менших ніж 2,0 см/с. 

Доведено можливість відтермінування еякуляції на 82,8% з 

нормалізацією статевого акту у пацієнтів з хронічним простатовезикулітом та 

обструкцією сімʼяних пухірців шляхом трансуретральної катетеризації та 

балонної дилатації сім'явипорскуючих проток задля відновлення їх 

прохідності  у випадках зменшення обʼєму сімʼяних пухирців менше, ніж 

удвічі після еякуляції за результатами трансректального ультразвукового 

дослідження. 

Визначено, що при передчасній еякуляції та венооклюзивній 

еректильній дисфункції хірургічне блокування патологічного венозного 

відтоку по венах статевого члена дозволяє подовжити фазу ригідності 

статевого члена, а також поліпшити субʼєктивну оцінку якості ерекції за 

шкалою МІЕФ на 7,3 бала, що у 2,5 раза краще від консервативного 

лікування пацієнтів. 

Визначено ефективність корекції ретроградної еякуляції з урахуванням 

причин її розвитку шляхом проведення ультразвукової діагностики, 

уретроцистографії та неврологічних досліджень. За умови морфологічних 

змін доведено доцільність субмукозного введення гелю гіалуронової кислоти 

у задній відділ простатичної частини уретри, при функціональних змінах – 

застосування уридинових фосфоліпідів та мідодрину. 
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Доведено, що при консервативній терапії затриманої еякуляції з 

неорганичних причин, анксіолітик буспірон є більш ефективним порівняно з 

інгібітором зворотного захвату серотоніну сертраліном, підвищуючи 

ефективність до 68,2% та зменшення інтравагінального латентного інтервалу 

у 2,6 раза. 

Визначено залежність розвитку сексуальної та еякуляторної дисфункції 

від вираженості тривожно-депресивних та неврозоподібних розладів. 

З’ясовано, що психотерапевтична корекція, ноотропні засоби, малі дози 

антидепресантів та інгібіторів фосфодіестерази-5, сприяють зниженню рівня 

психоневротичних проявів за шкалою HDRS на 83,6%, водночас суттєво 

поліпшуючи сексуальну функцію пацієнтів з межовими розладами 

особистості, збільшуючи загальний показник за шкалою МІЕФ у середньому 

на 8, 9 балів. 

Визначено етіологічний складник дефіциту магнію (менше 0,75 

ммоль/л у крові та 95 мг/л в спермі) як чинника розвитку передчасної 

еякуляції, тому призначення препаратів магнію разом з вітамінами групи В 

обумовлює нормалізацію проходження імпульсів у головному мозку, 

збільшує час до еякуляції в середньому на 45,3% та сприяє відновленню 

статевої функції. 

 

Практичне значення отриманих результатів обумовлене розробкою і 

впровадженням: 1) алгоритму медикаментозного, малоінвазивного та 

хірургічного лікування пацієнтів з еякуляторними розладами залежно від 

етіопатогенетичних чинників, який дозволить підвищити якість лікування й 

досягти нормалізації сексуальної функції пацієнтів; 2) модифікованої техніки 

мозаїчної селективної нейротомії і показаннями до її використання у 

пацієнтів з первинною передчасною еякуляцією; 3)  методики лікування 

пацієнтів з ретроградною еякуляцією, яка дозволяє відновити фізіологічну 

еякуляцію та підвищує можливість запліднення, а саме: введення гелю 
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гіалуронової кислоти у задній відділ простатичної частини уретри та 

постопераційне призначення альфа-адреноміметиків за потреби.  

Результати роботи впроваджено у медичні спеціалізовані заклади 

України. 

Повнота викладу отриманих результатів дисертаційної роботи у 

наукових фахових виданнях. Основні положення дисертаційної роботи 

викладені у 47 наукових роботах, у тому числі 20 статей у спеціалізованих 

наукових виданнях (з яких 16 – у виданнях, які входять до наукометричних 

баз даних, 9 статей – одноосібно), 19 тез доповідей у матеріалах науково-

практичних конференцій (з яких 6 – у збірниках матеріалів міжнародних 

конференцій), 2 патенти України на винахід, 6 патентів України на корисну 

модель. 

Автореферат дисертації повністю відображає зміст самої дисертації та 

оформлений згідно вимогам для докторських дисертацій. 

 

Оцінка змісту дисертації. Дисертаційна робота Кнігавко О.В. є 

багатоплановим науковим дослідженням, має типову структуру, виконана у 

класичній формі. Дисертаційна робота викладена на 302 сторінках 

друкованого тексту і складається з анотації, вступу, огляду літератури, 

розділу «Матеріали і методи дослідження», 6 розділів власних досліджень, 

аналізу й узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел, який налічує 378 посилань (142 

– кирилицею, 236 – латиницею). Роботу проілюстровано 105 таблицями, 

23 рисунками.  

У вступі розкрита сутність і сучасний стан проблеми, обґрунтовано 

доцільність, сформульовано мету й задачі дослідження. 

В огляді літератури автор акцентує увагу на невирішених  питаннях 

патогенезу, діагностики та лікування еякуляторних порушень, що спонукало 

до пошуку нових методів відновлення чоловічої статевої та репродуктивної 

функції. 
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Другий розділ характеризує матеріали і методи дослідження. 

Представлені групи розподілу пацієнтів в залежності від виду захворювання, 

а саме первинна та вторинна передчасна еякуляція, ретроградна та затримана 

еякуляція, а також поєднання еректильної дисфункції передчасною 

еякуляцією та з психо-неврологічними розладами чоловіків.  

Клініко-лабораторні, бактеріологічні, біохімічні, ультразвукові, 

доплерометричні, інструментальні методи дослідження сучасні. Широкий 

спектр статистичних методів обробки матеріалу дозволив підтвердити 

достовірність одержаних результатів. 

 Третій розділ «Первинна передчасна еякуляція» присвячений 

вивченню та оцінці результатів різноманітних методик: від поведінкової 

терапії та місцевої анестезії до інʼєкцій гіалуронової кислоти під голівку 

статевого члена та селективної нейротомії, що стало підґрунтям для 

оптимізації алгоритму лікувальної тактики із застосуванням 

найприйнятніших методів для кожного окремого пацієнта.   

Четвертий розділ «Вторинна передчасна еякуляція» висвітлює 

результати комплексного обстеження та лікування пацієнтів, що страждають 

на набуту (вторинну) форму передчасної   еякуляції. Розподіл пацієнтів на 

групи згідно найбільш ймовірних причин розвитку захворювання, а саме 

наявність хронічного простатиту, везікуліту, варикоцеле, неврологічних 

проявів та дефіциту магнію, дозволив оптимізувати лікувальну тактику та 

досягти  суттєвого поліпшення стану чоловіків. 

У п’ятому розділі «Передчасна еякуляція у поєднанні з еректильною 

дисфункцією» проведений аналіз ефективності лікування пацієнтів, які 

страждали на первинну форму передчасної еякуляції, що поєднувалася з 

еректильною дисфункцією. На відміну від результатів ретроспективної 

частини дослідження (59,8%-69,8%), в якій проводилось стандартне 

лікування згідно з рекомендаціями Європейського товариства з сексуальної 

медицини  (ESSM), розподіл хворих у проспективній  частині дослідження 

згідно основного етіологічного чинника комбінованого захворювання – 



7 

 

передчасної еякуляції та еректильної дисфункції та їх відповідне лікування 

дозволяє суттєво підвищити ефективність терапії (81,7%). 

Шостий розділ  «Ретроградна еякуляція» дозволяє простежити 

результати обстеження та лікування пацієнтів, розділених на групи по 

етіологічним причинам розвитку захворювання. Автор  дійшов висновку, що 

існуючи терапевтичні методики мають середню ефективність та значну 

кількість побічних явищ. Ендоскопічна  корекція шийки сечового міхура з 

використанням гелю гіалуронової кислоти є високоефективним методом 

лікування ретроградної еякуляції та обумовленого цим розладом чоловічого 

безпліддя. Додавання 3 пацієнтам мідодрину за вимогою у нашому дослідженні 

підвищило загальну ефективність лікування до 92,8%   (13 з 14 хворих на РЕ) 

(виникнення фізіологічної еякуляції  після введення гіалуронової кислоти.  

У сьомому розділі розглядається тактика обстеження та лікування 

пацієнтів із затримкою еякуляції. Найбільший ефект (68,2%), лікування 

пацієнтів  з  групи органічної етіології захворювання, який виражається в 

поліпшенні показників індексу МІЕФ, задоволеності статевим актом і 

загальної задоволеності, був досягнутий в групі на тлі комбінованого 

лікування - уридин, вітамін В6 і фізіотерапія. За результатами лікування 

пацієнтів другої групи виявлено, що буспірон (77,3%) був більш ефективний 

у порівнянні з сертраліном (55%) при лікуванні пацієнтів з затримкою 

еякуляції, обумовленої неорганічними причинами. 

У восьмому розділі «Сексуальні дисфункції у поєднанні  з межовими 

розладами» автор констатує можливість розвитку тривожно-депресивних та 

неврозоподібних розладів під дією наявних сексуальних дисфункцій. Під 

впливом запропонованого дисертантом лікувального алгоритму 

констатувалося підвищення загального фізичного і психічного тонусу 

пацієнтів; зменшення нервозності та проявів астенії, що знизило 

напруженість у міжособистісних відносинах і сприяло більш адекватним 

способам реагування на сексуальний розлад і пов'язані з ним порушення 
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сімейних та соціальних функцій та поліпшенню соціальної адаптації і 

гармонізації в шлюбі. 

Заключний розділ присвячений аналізу та узагальненню результатів. 

У ньому лаконічно представлено основні отримані результати. Розділ 

написаний докладно, містить велику кількість фактичного матеріалу, не 

зважаючи на це сприймається легко і залишає хороше враження. 

Висновки дисертаційної роботи сформульовані чітко, логічно 

випливають з результатів дослідження і відповідають поставленим меті та 

задачам. 

Автореферат в повній мірі розкриває зміст роботи і відображає 

отримані в ній результати. 

Робота написана гарною українською мовою, в цілому справляє добре 

враження і заслуговує позитивної оцінки. 

Таким чином, дисертаційна робота Кнігавко О.В. має суттєве 

теоретичне і практичне значення, її матеріали можуть зайняти належне місце 

в лекційних курсах з урології для студентів медичних ВУЗів, лікарів-інтернів 

та курсах тематичного удосконалення лікарів. 

 

Зауваження до змісту дисертаційної роботи. При оцінці змісту та 

оформлення дисертації зустрічаються поодинокі пунктуаційні помилки та 

русизми, окремі речення мають складну граматичну структуру, що утруднює 

сприйняття роботи, не впливаючи на її загальну інформативність. Однак слід 

підкреслити, що матеріал досліджень, заключна частина, висновки викладені 

послідовно і логічно, простежується широка літературна обізнаність та 

наукова ерудиція автора, тому принципових зауважень немає. 

В ході ознайомлення з дисертаційною роботою виникли запитання, що 

носять дискусійний характер: 

1. Який був найтриваліший термін спостереження за хворими після 

селективної нейротомії? 
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2. Чому при вимірюванні часу інтравагінального латентного інтервалу у 

розділі 3 та 4 Ви використовували секунди, а у інших розділах – хвилини? 

3. Чи спостерігали Ви випадки порушення сечовипускання після введення 

гелю гіалуронової кіслоти для лікування ретроградної еякуляції? 

 

Висновок. 

Дисертаційна робота Кнігавка Олександра Володимировича  на тему 

«Відновлення сексуальної та фертильної функції чоловіків з еякуляторними 

розладами» є закінченим самостійним науковим дослідженням, в якому 

міститься нове вирішення актуальної проблеми урології – поліпшення  

сексуального та репродуктивного здоров’я чоловіків шляхом оптимізації 

діагностики та лікування еякуляторних порушень із застосуванням 

медикаментозних, малоінвазивних та хірургічних методів. За актуальністю 

теми, обсягом досліджень, науковою новизною, теоретичним значенням та 

практичною спрямованістю дисертаційна робота повністю відповідає 

вимогам п. 10 “Порядку присудження наукових ступенів”, затвердженого 

Постановами Кабінету Міністрів України №567 від 24. 07. 2013 р. та №656 

від 19.08.15 р., які ставляться до докторських дисертацій, а її автор 

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.06 «урологія». 

 


