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Захворювання чоловічих статевих органів (яєчок, придатків
яєчок, статевого члена і передміхурової залози) завжди були
надзвичайно делікатною проблемою для чоловіків. Представники
сильної половини людства звикли терпіти, займатися самолікуванням
і тягнути з відвідуванням лікаря до останнього. Однак така поведінка
є дуже небезпечною не тільки для здоров'я, але й для життя людини.
Перерваний статевий акт, застійні явища, низька статева
активність, інфекції, шкідливі звички сприяють розвитку захворювань
чоловічих статевих органів.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кожен
третій чоловік з числа дорослого населення раз у житті стикався з
проблемами передміхурової залози, а кожен п’ятий має діагноз
«хронічний простатит».
Рак простати – найбільш поширений вид раку серед чоловіків.
За даними Всесвітньої організації здоров’я рак простати входить в
топ-5 хвороб, які стають причиною смерті чоловіків у всьому світі. В
групі ризику – чоловіки старшого та похилого віку, а також ті, у кого є
виявлена спадкова генетична схильність до даного захворювання.
Нещодавні дослідження показують, що ожиріння також може
призводити до підвищеного ризику виникнення цього захворювання.
Згідно з результатами численних досліджень, більшість чоловіків
мають певні форми раку простати без жодних зовнішніх симптомів
захворювання, і саме це ускладнює діагностику на ранніх стадіях.
Однак важливо пам’ятати, що вчасна діагностика та лікування може
бути досить ефективними для чоловіків, у яких цей тип раку
розвивається досить швидко.
Рак яєчок – найпоширеніший рак серед молодих людей віком
від 15 до 35 років. Саме тому всім чоловікам рекомендується здавати
простий аналіз крові на ПСА, а також своєчасно проходити огляд в
уролога.
Рекомендаційний список створено з метою інформаційної
підтримки спеціалістів первинної ланки.
Даний рекомендаційний список є оглядом книжкових видань та
публікацій.
Матеріал подається в алфавітному порядку авторів або назв.
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1.
Аванафіл для лікування чоловіків з еректильною
дисфункцією : Систематичний огляд та метааналіз
рандомізованих контрольованих досліджень // Здоров’я
України. Серія : «Урологія. Нефрологія. Андрологія». – 2020. –
№ 1. – С. 24.
У статті наведені дані свідчать про те, що аванафіл може
бути препаратом вибору для лікування еректильної дисфункції
завдяки високій ефективності та доведеному профілю безпеки.
2.
Головко С. В. Роль новітніх біомаркерів, третинного
показника Глісона та коморбідного статусу в покращенні
визначення гормонально-нелікованого неметастатичного раку
передміхурової залози високого ризику / С. В. Головко
// Здоровье мужчины. – 2020. – № 2. – С. 86-91.
У статті розміщено аналіз існуючих обмежень щодо
визначення раку передміхурової залози високого ризику та
обговорення можливості застосування додаткових показників
(новітніх біомаркерів, третичного показника Глісона та індексу
коморбідності), що могли би покращити сучасну класифікацію.
3.
Горпинченко
И.
И.
Возможности
терапии
хронического простатита с помощью макромицета Flammulina
velutipes / И. И. Горпинченко, В. В. Спиридоненко // Здоровье
мужчины. – 2020. – № 3. – С. 35-41.
В статье рассмотрены возможности терапии хронического
простатита с помощью макромицета Flammulina velutipes.
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4.
Гурженко Ю. Н. Опыт применения ингибитора
фосфодиэстеразы 5-го типа Эротон (силденафила цитрат) в
терапии эректильной дисфункции / Ю. Н. Гурженко // Здоровье
мужчины. – 2020. – № 1. – С. 26-32.
В статье дана оценка эффективности и безопасности
применения препарата Эротон в лечении нарушений эректильной
функции.
5.
Гурженко Ю. Н. Современные представления об
эстрогенах в мужском организме / Ю. Н. Гурженко,
Д. Г. Калюжный // Здоровье мужчины. – 2020. – № 2. – С. 22-26.
В статье рассматривается роль эстрогенов в мужском
организме, так как эстрогены, наряду с андрогенами, принимают
активнейшее участие в метаболизме мужского организма. В
работе раскрывается проблема гиперэстрогенемии, которая
может протекать в двух вариантах – первичном и вторичном.
6.
Застосування
аутодермопластики
при
вогнепальному пораненні статевого члена та калитки на
спеціалізованому рівні надання медичної допомоги (Клінічний
випадок) / С. В. Головко, О. В. Циц, О. Ф. Савицький [та ін.]
// Здоровье мужчины. – 2020. – № 1. – С. 39-42.
У статті представлено клінічне спостереження хірургічного
лікування з аутодермопластикою вогнепального поранення
статевого члена на ІV рівні надання медичної допомоги.
7.
Ибишев Х. С. Идиопатическое мужское бесплодие и
папилломавирусная
инфекция
/
Х.
С.
Ибишев,
Н. Н. Рябенченко, Г. А. Магомедов // Здоров’я України. – Серія
«Урологія. Нефрологія. Андрологія». – 2020. – № 1. – С. 31-32.
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В статье рассказывается о роли и этиологической структуре
папилломавирусной инфекции у мужчин с бесплодием,
сочетающимся с данной инфенкцией.
8.
Історія впровадження залобкової простатектомії при
хірургічному лікуванні доброякісної гіперплазії простати
/ В. І. Горовий, В. О. Шапринський, І. В. Барало [та ін.]
// Здоровье мужчины. – 2020. – № 2. – С. 42-56.
У статті представлено етапи впровадження залобкової
простатектомії при хірургічному лікуванні доброякісної гіперплазії
простати як закордонними, так і вітчизняними урологами,
починаючи від виконання відкритого втручання до малоінвазивної
лапароскопічної та роботизованої техніки.
9.
Капустин С. В. Ультразвуковое исследование в
урологии и нефрологии : монография / С. В. Капустин, Р. Оуен,
С. И. Пиманов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Умный
доктор, 2017. - 176 с.
Книга посвящена ультразвуковой диагностике заболеваний
органов мочевыделения. В монографии значительное внимание
уделено методике ультразвукового исследования забрюшинного
пространства, почек и надпочечников, мочеточников, мочевого
пузыря, простаты и органов мошонки в необходимом для
практического врача аспекте. Использованы современные
зарубежные рекомендации и материалы согласительных
документов по классификациям и диагностике рассматриваемой
патологии.
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10.
Клінічний випадок: успішне застосування повторної
суперселективної артеріальної емболізації при метастатичному
раку передміхурової залози, ускладненому кровотечею
/ С. В. Головко, В. Р. Балабаник, А. А. Кобірніченко [та ін.]
// Здоровье мужчины. – 2020. – № 2. – С. 92-94.
У статті описано клінічний випадок успішного застосування
повторної суперселективної артеріальної емболізації при
метастатичному раку передміхурової залози, ускладненому
кровотечею.
11.
Корниенко А. М. Оценка эффективности препарата
Фармапрост в монотерапии у пациентов с комбинацией
доброкачественной гиперплазии предстательной железы I
степени и хронического абактериального простатита
/ А. М. Корниенко, М. А. Щербак // Зоровье мужчины. – 2020. –
№ 3. – С. 47-51.
В статье представлено изучение эффективности применения
препарата ФАРМАПРОСТ производства компании SYSTEM
PHARM (Украина) у пациентов с комбинацией доброкачественной
гиперплазии предстательной железы I степени и хронического
абактериального простатита, оценка удовлетворенности
лечения пациентами, изучение непереносимости и возможных
побочных эффектов исследуемого препарата.
12.
Рання діагностика раку передміхурової залози
: Клінічні рекомендації NCCN 2016 // Медичні аспекти здоров’я
чоловіка : Збірник клінічних рекомендацій / гол. ред.
С. П. Пасєчніков. – Київ, 2017. – С. 78-88.
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Стаття містить огляд рекомендацій Національної мережі з
впровадження знань у галузі онкології (NCCN, США) щодо
лабораторної діагностики раку передміхурової залози.
13.
Сегментарная
электростимуляция
и
базовая
фармакотерапия в лечении хронического простатита/синдрома
хронической
тазовой
боли
/
И.
И.
Горпинченко,
К. Р. Нуриманов, Е. А. Недогонова [и др.] // Здоровье мужчины.
– 2020. – № 1. – С. 33-38.
В статье дана оценка эффективности и безопасности
сегментарного воздействия синусоидального электрического тока
самостоятельно и в комплексе с базовой фармакотерапией в
лечении хронического простатита/синдрома хронической тазовой
боли.
14.
Спиридоненко В. В. Діагностика судинних порушень
еректильної функції у чоловіків / В. В. Спиридоненко
// Здоровье мужчины. – 2020. – № 2. – С. 6-9.
У статті наведено сучасні погляди на особливості
обстеження пацієнтів із судинною формою еректильної
дисфункції. План обстеження хворих із зазначеною патологією
регламентовано протоколами Європейської Асоціації урологів, яких
потрібно суворо дотримуватися. Ретельно проведене обстеження
пацієнтів із васкулогенною еректильною патологією є запорукою
коректно проведеного діагностичного обстеження з максимально
достовірними даними.
15.
Спиридоненко В. В. Сучасні підходи до обстеження
андрологічних і сексологічних пацієнтів / В. В. Спиридоненко
// Здоровье мужчины. – 2020. – № 1. – С. 7-10.
У статті наведено сучасні погляди на деякі особливості
обстеження пацієнтів з андрологічною та сексологічною
патологією.
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16.
Сучасна
гормональна
та
хіміотерапія
при
метастатичному
кастраційно-резистентному
раку
передміхурової
залози
//
Здоров’я
України.
Серія
: «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. – № 1. –
С. 23-24.
У статті йдеться про гормонотерапію та хіміотерапію, які
відіграють важливу роль у лікуванні хворих на метастатичний
кастраційно-резистентний рак передміхурової залози.
17.
Тріщ В. І. Особливості лікування хронічного
абактеріального простатиту/синдрому хронічного тазового
болю (категорія ІІІБ), зумовленого герпетичною інфекцією
/ В. І. Тріщ, А. І. Федорів // Здоровье мужчины. – 2020. – № 1. –
С. 50-55.
У статті оцінюється ефективність удосконаленого лікування
хронічного абактеріального простатиту/синдрому хронічного
тазового болю (категорії ІІІБ) вірусної етіології шляхом включення
до стандартної терапії противірусної та імуномодулювальної
терапії.
18.
Тріщ
В.
І.
Оцінювання
ефективності
трансуретральної радіохвильової термотерапії передміхурової
залози у хворих на хронічний абактеріальний простатит
/ В. І. Тріщ // Здоровье мужчины. – 2020. – № 2. – С. 32-38.
У статті оцінюється ефективність трансуретральної
радіохвильової біполярної термотерапії передміхурової залози у
хворих на хронічний абактеріальний простатит із синдромом
запального хронічного тазового болю СР/СРРS (NIH III A).
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Відгуки та пропозиції просимо надсилати за адресою:
40030, м. Суми,
вул. Петропавлівська, 105
Сумська обласна наукова медична бібліотека
Тел/факс: 655-106
Тел: 62-23-57
Елктронна адреса: sumy_mb@ukr.net
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