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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Пахвинні грижі складають 70–75 % від загальної 

частоти всіх гриж живота. Основними методами хірургічного лікування 

пахвинних гриж є відкрита алопластика за Ліхтенштейном та лапароскопічні: 

трансабдомінальна та тотальна екстраперитонеальна герніопластики.  

(Хіміч С. Д., 2016; Фелештинський Я. П., 2017; G. Campanelli, 2018). Частота 

рецидивів після операції Ліхтенштейна тримається на рівні 3–10 %, 

(Smietansky M., 2018; Shiwan M. H., 2017) хронічний післяопераційний біль – 4,6–

16,8 % (Білянський Л. С., 2016; Amid P. K., 2017). Після лапароскопічних операцій 

при пахвинних грижах частота рецидивів є подібною, водночас, частота 

хронічного післяопераційного болю є значно нижчою (Ничитайло М. Ю., 2016р; 

Nordin P., 2010; Kehlet H., 2012). Перевагами лапароскопічної над відкритою 

операцією при пахвинних грижах є також значно менша травматичність, 

мінімальне перебування хворого в стаціонарі та швидка реабілітація 

(Грубник В.В., 2017; Kukleta J., 2018). Найбільш поширеною серед 

лапароскопічних операцій при пахвинних грижах є трансабдомінальна 

преперитонеальна алопластика (ТАРР) (Ничитайло М. Е., 2015; Bittner R., 2016). 

Результати ТАРР ще не слід вважати задовільними, оскільки частота 

післяопераційних рецидивів тримається на рівні 5–10 %, а хронічний 

післяопераційний пахвинний біль складає 3,1–4,8 % (Фелештинський Я. П., 2016; 

Грубник В. В., 2017; G. Campanelli, 2016). Переважна більшість рецидивів після 

ТАРР виникає в результаті недостатньої фіксації сітчастого імплантату, а 

хронічний післяопераційний біль пов’язують з механічною фіксацією сітки, 

зокрема, по латеральному краю та пошкодженням гілок статево-стегнового нерва. 

Використання для ТАРР самофіксуючих та каркасних сіток, в зв’язку з їх 

частковою міграцією, скручуванням та зморщуванням, не покращує 

післяопераційних результатів. В більшості випадків при традиційній ТАРР 

причиною рецидиву пахвинної грижі є недостатнє закриття сітчастим 

імплантатом латеральної пахвинної ямки по нижньому краю дефекту. Це 

пов’язують з малим розміром імплантату та неможливістю його фіксації на рівні 

здухвинних судин (Білянський Л. С., 2016; Aasvang E. K., 2016; Kukleta J., 2018). 

При виконанні традиційної ТАРР не завжди вдається в достатній мірі закрити 

сітчастим імплантатом класичного розміру 8×12 см потенційно слабке місце на 

рівні здухвинних судин, на ділянці яких часто виникає рецидив пахвинної грижі. 

В зв’язку з цим виникає необхідність оптимізації ТАРР при пахвинних грижах з 

метою зниження як частоти рецидивів так і профілактики хронічного 

післяопераційного пахвинного болю. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами  

Дисертація є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри хірургії та 

проктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П. Л. Шупика «Розробка нових відкритих та лапароскопічних методів 

хірургічного лікування захворювань передньої черевної стінки та органів 

черевної порожнини» (номер державної реєстрації – 0115U002170 термін 

виконання – 02.2015–12.2019 роки). 
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Мета дослідження. Підвищення ефективності хірургічного лікування 

пахвинних гриж шляхом обгрунтування, розробки та впровадження нових 

способів лапароскопічної трансабдомінальної преперитонеальної алопластики. 

Завдання дослідження:  
1. Експериментально обгрунтувати фіксацію сітчастого імплантату до 

тканин черевної стінки з використанням клею. 

2. Вивчити причини незадовільних результатів традиційної 

лапароскопічної трансабдомінальної преперитонеальної алопластики при 

пахвинних грижах. 

3. Обгрунтувати та розробити спосіб комбінованої степлерно-клейової 

фіксації сітчастого імплантату при лапароскопічній трансабдомінальній 

преперитонеальній алопластиці. 

4. Оцінити ефективність використання удосконаленої лапароскопічної 

трансабдомінальної преперитонеальної алопластики при пахвинних грижах з 

клейовою фіксацією сітчастого імплантату. 

5. Вивчити результати використання удосконалених методик лапароскопічної 

трансабдомінальної преперитонеальної алопластики з різними варіантами фіксації 

сітчастого імплантату при пахвинних грижах та порівняти їх з результатами 

використання традиційної трансабдомінальної преперитонеальної алопластики. 

Об’єкт дослідження – пахвинні грижі. 

Предмет дослідження – традиційна ТАРР, удосконалені ТАРР, шовна 

фіксація сітчастого імплантату, степлерна фіксація сітчастого імплантату, 

клейова фіксація сітчастого імплантату. 

Методи дослідження. Загальноклінічні, лабораторні та біохімічні дослідження 

крові, УЗД черевної порожнини та черевної стінки, ЕКГ, ехокардіографія, 

спірографія, експериментальне дослідження, гістологічне дослідження тканин 

передньої черевної стінки в експериментальних тварин, статистичні. 

Наукова новизна. Експериментально і морфологічно встановлено, що 

фіксація клеєм на основі ціанокрилату поліпропіленового сітчастого імплантату 

до м’язів і парієтальної очеревини черевної стінки у тварин забезпечує 

рівномірне і повне проростання сполучною тканиною сітки без виражених 

ознак запалення, тоді як шовна фіксація поліпропіленової сітки до тканин 

черевної стінки супроводжується нерівномірним проростанням сітки 

сполучною тканиною її зморщуванням та міграцією. 

Вперше визначено, що однією з причин рецидивів після традиційної ТАРР є 

відсутність фіксації сітчастого імплантату по нижньому краю, його згинання та 

зморщування у післяопераційному періоді та недостатнє перекриття сітчастим 

імплантатом пахвинної ділянки, а причиною хронічного післяопераційного 

пахвинного болю є травматизація гілок статево-стегнового нерву під час 

степлерної або шовної фіксації сітки до тканин пахвинної ділянки. 

Вперше обгрунтовано використання розробленого способу ТАРР з 

клейовою фіксацією більшого за розміром у порівнянні з класичним сітчастого 

імплантату по його латеральному та нижньому краю, що попереджує 

загинання, зморщування сітки та ліквідує підгрунтя для рецидивування 

пахвинної грижі. 
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Доведено ефективність удосконаленого способу ТАРР з клейовою 
фіксацією сітчастого імплантату по всьому периметру, що забезпечує надійне 
закриття пахвинної ділянки та попереджує як рецидивування так і виникнення 
хронічного післяопераційного пахвинного болю у зв’язку з відсутністю 
механічної фіксації сітчастого імплантату. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати експериментально-
морфологічного дослідження показали, що використання клею на основі 
ціанокрилату для фіксації поліпропіленової сітки до м’язів і парієтальної 
очеревини черевної стінки у тварин підтвердили ефективність такої фіксації та 
можливість її використання у клінічній практиці. 

Розроблений спосіб ТАРР з комбінованою фіксацією сітчастого 
імплантату (патент України на винахід № 117160 від 25.06.2018 р.) сприяє 
зниженню частоти рецидивів до 1,2 % з 7,6 %., післяопераційного болю до 
3,1 % з 7,5 %. 

Використання удосконаленої ТАРР з клейовою фіксацією сітчастого 
імплантату по всій поверхні (патент України на корисну модель № 134708  
від 27.05.2019 р.) забезпечує зниження рецидиву пахвинної грижі з 7,6 %  
до 1,5 % хронічного післяопераційного болю відповідно з 7,5 % до її 
відсутності. 

Результати дисертаційної роботи впровадженні в клінічну практику 
хірургічного відділення Київської міської клінічної лікарні №5 та в учбовий 
процес кафедри хірургії і проктології НМАПО ім. П. Л. Шупика. 

Особистий внесок здобувача в отриманні результатів наукових 
досліджень. Автор проаналізував літературні джерела за темою дисертації, 
визначив невирішені питання. Спільно з науковим керівником визначено мету 
та завдання дисертаційного дослідження. Здобувач самостійно виконав 
експериментальну частину роботи на лабораторних щурах, самостійно 
проводив набір клінічного матеріалу, анкетування хворих в післяопераційному 
періоді. Дисертант брав участь у хірургічному лікуванні 90% тематичних 
хворих. Інтерпретацію отриманих результатів, написання розділів дисертації, їх 
узагальнення, висновків автором виконано самостійно. В опублікованих із 
співавторами статтях та тезах 75 % виконаної роботи належить дисертанту. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи 
доповідались на 8 науково-практичних конференціях: VІІІ науково-практична 
конференції з міжнародною участю «Сучасні технології у хірургічному лікуванні 
гриж живота» (Київ, 2014 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція з 
міжнародною участю «Помилки та небезпеки лапароскопічної хірургії» (Одеса, 
2015 р.); І світовій конгрес хірургії гриж живота (Мілан, Італія, 2015 р.);  
IX науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні способи та 
технології у хірургічному лікуванні гриж живота» (Коблево, 2016 р);  
38-й міжнародний конгрес Європейської асоціації герніологів (Ротердам, 
Голандія, 2016 р); 39-й міжнародний конгрес Європейської асоціації герніологів 
(Відень, Австрія, 2017 р.); Науково-практична конференції з міжнародною участю 
«Актуальні питання абдомінальної хірургії» (Київ, 2017 р.); Monothematic 
conference on the state of art in hernia repaire under the auspices of the European hernia 
society (Львів 2018 р.). 
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Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 16 науко-
вих праць, у тому числі 6 статей у науково-метричних фахових виданнях,  
8 тез у матеріалах науково-практичних конференцій, 1 патент України на 
винахід, 1 патент України на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на  
177 сторінках машинописного тексту, складається зі вступу, 5 розділів, аналізу 
та узагальнення результатів, висновків, списку використаних джерел та 
додатків. Обсяг основного тексту дисертації складає 126 сторінок друкованого 
тексту. Робота ілюстрована 13 таблицями, 41 рисунками та 4 діаграмами. 
Список використаних джерел містить 302 найменування, з них 92 кирилицею та 
110 латиницею. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріли та методи дослідження. Дисертаційне дослідження 
складається із експериментального та клінічного розділів. 

З метою вивчення можливості фіксації сітчастого імплантату клеєм на 
основі ціанокрилату до тканин черевної стінки та порівняння її з механічною 
(шовною) фіксацією проведено експериментально-морфологічне дослідження 
на 90 статевозрілих самців щурів масою 265–290 гр. (середня маса 277±7,9 гр), 
із дотриманням вимог нормативно-правових документів (Конвенція по захисту 
тварин, які використовуються в експерименті та інших наукових цілях, що була 
прийнята Радою Європи в 1986 р., Закон України № 3447-IV «Про захист 
тварин від жорстокого поводження», 2006 р.). 

В залежності від варіанту фіксації сітчастого імплантату щури були 
розділенні на три групи: І група (30 щурів) – сітка розміщувалась між шарами 
м’язів та очеревини (преперитонеально), фіксувалась за допомогою клею на 
основі ціанокрилату; ІІ група (30 щурів) – сітка розміщувалась між шарами 
м’язів та очеревини (преперитонеально), фіксувалась проленовою ниткою (6–0) 
до м’язів; ІІІ група (30 щурів) – сітка розміщувалась між шарами м’язів та 
очеревини (преперитонеально) без фіксації. 

Морфологічне дослідження висічених тканин передньої черевної стінки 
разом з поліпропіленовою сіткою проводилось через 30 та 60 днів після 
хірургічних втручань на кафедрі патологічної та топографічної анатомії 
НМАПО ім. П. Л. Шупика (завідувач кафедри проф. Дядик О. О.). Шматочки 
тканин фіксували в 10 %-му розчині нейтрального формаліну (рН 7,4) протягом 
24 годин. З фіксованих у формаліні шматочків після промивання в проточній 
воді вирізали відповідні ділянки. Надалі фіксовані шматочки проводили через 
спиртово-хлороформовий розчин наростаючої концентрації і заливали 
парафіном. З парафінових блоків на санному мікротомі HM 325 (Thermo 
Scientific) виготовляли серійні гістологічні зрізи товщиною 5 мкм, які потім 
забарвлювали гематоксиліном і еозином, пікрофуксином за ван Гізоном, на 
еластику за Вейгертом, толуїдиновим синім, ставили ШИК-реакцію з обробкою 
контрольних зрізів амілазою. Мікроскопічне дослідження проводили з 
використанням світлооптичного мікроскопа Axio Imager.A2 «Сarl Zeiss» 
(Німеччина) та системи обробки даних «Axiovision» при збільшенні об’єктива 
×5, ×10, ×20, ×40, бінокулярної насадки ×1,5 і окулярів ×10. 
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Вивчали ступінь проростання сітки сполучною тканиною та реакцію 
тканин на сітчастий імплантат, клей та нитки. 

Клінічний розділ роботи було виконано на 240 пацієнтах за період з 2010 
по 2018 роки на кафедрі хірургії ті проктології НМАПО імені П.Л. Шупика. 
Клінічна характеристика хворих: вік пацієнтів від 25 до 75 років, середній вік 
50,8±2,7 років. Всі пацієнти були чоловічої статі. У всіх пацієнтів була 
діагностована первинна пахвинна грижа. Супутні захворювання були виявлені 
у 165 (68,7%) пацієнтів з переважанням хронічної серцево-судинної патології, 
зокрема хронічна ішемічна хвороба серця – у 36 (15 %), гіпертонічна хвороба – 
у 51 (21,2%), цукровий діабет – у 6 (2,5 %), хронічний бронхіт – 14 (5,8%), 
варикозна хвороба вен нижніх кінцівок – 13 (5,4%), ожиріння І-ІІ ступеня –  
у 19 (7,9%). 

В залежності від варіанту ТАРР пацієнти з пахвинними грижами були 
розподілені на 3 групи. У І групі (n = 80 пацієнтів) виконували традиційну 
ТАРР. У ІІ групі (n = 80 пацієнтів) виконували модифіковану нами методику 
ТАРР із комбінованою (степлерною та клейовою) фіксацією сітчастого 
імплантату (Патент України на винахід № 117160 від 25.06.2018 р.). У ІІІ групі 
(n = 80 пацієнтів) виконували удосконалену методику ТАРР із повною 
клейовою фіксацією сітчастого імплантату (Патент України на корисну модель 
№ 134708 від 27.05.2019 р.) 

В якості сітчастого імплантату використовували легку поліпропіленову 
або композитну сітку (поліпропілен + вікрил). 

Групи хворих були порівняними за типом та розмірами пахвинних гриж. 
Комплексне обстеження хворих на доопераційному етапі включало 

клініко-лабораторні, інструментальні та апаратні методи: опитування, огляд, 
пальпація, УЗД пахвинної ділянки виконувалось апаратом Philips HD7 з 
лінійним датчиком L12-3 з частотою 3–12 мГц. Даний метод дав змогу оцінити 
розміри пахвинних кілець та пахвинного каналу, наявність ковзної грижі, стан 
пахвинної зв’язки. За нормальні величини прийняті загальновідомі значення 
анатомічних розмірів пахвинного каналу. Довжина пахвинного каналу від  
4,0 до 4,5см висота пахвинного проміжку від 1,0 до 2,0см, діаметр 
внутрішнього пахвинного кільця від 1,0 до 1,5см. 

За наявності супутньої патології всі пацієнти були консультовані 
суміжними спеціалістами та проводилась корекція передопераційної підготовки 
в кожному окремому випадку. 

Методи хірургічних втручань: 
– розроблений спосіб ТАРР з комбінованою фіксацією сітчастого 

імплантату, який виконувався у пацієнтів другої групи; 
– техніка оперативного втручання відрізнялась від традиційної методики 

ТАРР тим, що мобілізація парієтальної очеревини виконувалась на 3–4 см 
нижче пахвинних ямок, іліопубічного тракту та здухвинних судин. Далі в 
черевну порожнину через боковий 10 мм троакар вводили імплантат більшого 
розміру, а саме, 12×15 см, згорнутий у трубочку. Фіксація сітки була відмінною 
від фіксації при класичній методиці ТАРР тим, що сітку фіксували до зв’язки 
Купера, поперечного та косого м’язів живота за допомогою герніостеплера 
ProТack або «SECURESTRAP», використовували від 6 до 8 фіксаторів для 
сітки, а по латеральному та нижньому краю сітки на рівні здухвинних судин за 
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ходом іліопубічного тракту сітку фіксували клеєм на основі ціанокрилату 
(схематичне зображення, див. рис. 1). Дефект очеревини закривали клеєм або за 
допомогою фіксаторів чи безперервним швом.  

 

Рис. 1. Комбінована (механічна та клейова ) фіксація сітчастого 

імплантату при удосконаленій методиці ТАРР 

 

Удосконалений спосіб ТАРР з клейовою фіксацією сітчастого імплантату, 

який виконувався у пацієнтів ІІІ групи та відрізнявся тим, що фіксація 

сітчастого імплантату виконувалась лише клеєм на основі ціанокрилату 

точково по всій поверхні сітчастого імплантату (схематичне зображення, див. 

рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Клейова ( ) фіксація сітчастого імплантату при удосконаленій 

методиці ТАРР 

У пацієнтів всіх груп операцію завершували дренуванням поліхлор-
вініловим дренажем простору біля сітчастого імплантату та закриттям дефекту 
парієтальної очеревини. У післяопераційному періоді з метою знеболення 
призначали кетарол 1,0 гр 2 рази на добу, дренаж видаляли на другу добу після 
операції. 

В післяопераційному періоді всі пацієнти отримували протизапальну, 
знеболюючу терапію. Результати оцінювались шляхом вивчення та порівняння 
безпосередніх та відділених результатів. Безпосередні результати включали 
оцінку ускладнень з боку післяопераційної рани. Віддалені результати 
проведеного хірургічного лікування оцінювали в строки від 1 до 5 років, 
шляхом повторних оглядів, анкетування, УЗД пахвинної ділянки та 
діагностичних лапаротомій, останні виконувались хворим із рецидивами 
пахвинних гриж. 
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Інтенсивність больового синдрому оцінювалась за допомогою цифрової 
рейтингової шкали (Numerical Rating Scale), а також візуальної аналогової 
шкали (Visual Analog Scale). Наявність хронічного післяопераційного 
пахвинного болю у віддаленому періоді проводилась за допомогою 
опитувальника MOS SF-36, який хворі заповнювали власноруч через 1 та 6 
місяців після оперативного втручання. 

Отримані результати досліджень обробляли методом варіаційної 
статистики з використанням стандартних програм «Microsoft Excel 2010» та 
«Statistika 6,0». Аналіз проводили з використанням ліцензійного пакету 
статистистичних програм Stata 12 на кафедрі медичної статистики НМАПО 
імені П. Л. Шупика. Достовірність отриманих результатів (p) визначали за 
критерієм хі-квадрат (в окремих випадках з поправкою Haldane-Anscombe при 
значеннях частоти ускладнень в групі 0 %). Всі статистичні методи аналізу та 
розраховані показники оцінювались (порівнювались) при заданому граничному 
рівні похибки першого роду (α) не вище 5 % – p<0,05 (статистична значимість 
не нижче 95 %). 

Результати дослідження та їх обговорення. Результати експериментально-
морфологічного дослідження, яке виконувалось з метою визначення 
можливості фіксації сітчастого імплантату до тканин черевної стінки у тварин 
клеєм на основі ціанокрилату та оцінки різних варіантів фіксації показали, що 
через 1місяць серед 29 щурів І групи у 26 (89,6 %) щурів мало місце повне 
проростання сітки сполучною тканиною, запального процесу не було, 
ускладнень не відмічалось. Сітка рівномірно розміщується між м’язами і 
очеревиною, навколо сітки відсутня запальна інфільтрація, сполучна тканина 
рівномірно проростає сітку. В трьох (10,3 %) випадках навколо сітки 
відмічалась наявність вогнищевого розростання грануляційної тканини. 

У 23 (85,1 %) щурів із 27 тварин ІІ групи сітка розміщувалася рівномірно, 
проростала сполучною тканиною з формуванням сполучнотканинної капсули 
навколо ниток сітчастих ендопротезів, у 2 (7,4 %) щурів відмічалось 
гранульоматозне запалення довкола шовного матеріалу, запалення навколо 
сітки в місцях фіксації шовним матеріалом. 

У 1 (3,7 %) щура відмічались ділянки сітки, що прилягали не достатньо 
щільно та відмічався шар запальної тканини, перифокальний набряк та 
ексудативна реакція за типом асептичного серозного запалення (серома).  
В одному випадку (3,7 %) окрім набряку та запалення навколо сітки відмічається 
набряк та лейкоцитарна і лімфогістіоцитарна інфільтрація між м’язовими 
волокнами, в судинах повнокрів’я. Також спостерігається нерівномірне 
проростання сітки сполучною тканиною в якій має місце хронічне запалення. За 
наявності перифокального набряку та ексудативної реакції за типом асептичного 
серозного запалення (сероми), окрім набряку та запалення навколо сітки, 
спостерігається гранульома з гігантськими клітинами сторонніх тіл. 

У 11 (39,2 %) щурів із 28 тварин ІІІ групи відмічалось не щільне 
прилягання, сітка проросла не повністю, у 7 (25 %) щурів мало місце 
зморщування сітки та у 10 (35,7 %) щурів відмічалась міграція сітки. 

Через 2 місяці після хірургічного втручання. І група (28 щурів) – у всіх 
випадках виявлена повна біоінтеграція імплантату в сполучну тканину у вигляді 
ареактивної інкапсуляції сполучною тканиною, безпосередньо пов'язаною з 



 8 

оточуючими структурами. М’язева тканина звичайної будови, колагенові волокна 
чітко виявляються. Запальних та інших реактивних змін не було. При цьому 
навколо поверхні імпланту розташовувалася вже сформована практично 
безсудинна щільна фіброзна тканина. Саме формування безсудинної фіброзної 
капсули визначає її ареактивність. При цьому морфологічно ускладнень не 
відмічалось. Однією з найбільш істотних відмінностей була відсутність на всіх 
етапах морфологічного дослідження наявності гігантоклітинної трансформації 
макрофагів і формування клітин чужорідних тіл. 

ІІ група (27 щурів) – у всіх випадках загальна картина мала вигляд повної 
інкапсуляції матеріалу з капсулою, яка була структурно повністю інтегрована в 
навколишню сполучну тканину, так як були відсутні чіткі межі між пучками 
сполучнотканинних волокон із зовнішніми волокнистими шарами капсули. 
Структура капсули була представлена колагеновими волокнами та ділянками, 
що мають фіброзний та гіалінізований вид, між якими рівномірно розподілено 
невелике число фіброцитів. Елементи запального інфільтрату, епітеліоїдні 
гістіоцити на внутрішній поверхні капсули, гігантські клітини сторонніх тіл 
були відсутні. Практично відсутні кровоносні судини. Внутрішні шари капсули 
мали концентричну орієнтацію навколо сітчастих структур імплантату, зовні 
плавно переходили в пучки колагенових волокон сполучної тканини. 

У 1 (3,7 %) щура відмічались ділянки сітки, яка прилягала не достатньо 
щільно, сполучна тканина проростає нерівномірно, відмічається набряк, 
лімфогістіоцитарна інфільтрація та грануляції навколо сітки. 

В одному випадку спостерігались навколо шовного матеріалу незначні 
залишки грануляційної тканини, що свідчить про наявність хронічного 
запалення в зоні фіксації сітки. 

ІІІ група (контрольна) (26 щурів) – у 9 (34,6 %) щурів відмічалось не 
щільне прилягання сітки, сітка проросла не повністю, у 3 (11,5 %) щурів мало 
місце зморщення сітки та у 12 (46,1 %) щурів відмічалась міграція сітки. 

Таким чином, результати експериментально-морфологічного дослідеження 
з оцінкою різних варіантів фіксації поліпропіленового сітчастого імплантату до 
тканин черевної стінки (клейової, шовної та без фіксації) показали, що серед 
тварин І групи (клейова фіксація сітки) через 30 днів після хірургічного втручання 
у 78,6 % випадків сітка рівномірно розміщується між м’язами і очеревиною, 
рівномірно проросла сполучною тканиною, а через 60 днів спостерігається повне 
остаточне проростання сітки сполучною тканиною. Це свідчить про те, що клей 
на основі ціанокрилату є ефективним фіксуючим засобом для поліпропіле-
нового сітчастого імплантату до м’язів та парієтальної очеревини. 

Щодо шовної фіксації сітчастого імплантату до м’язів у експеримен-
тальних тварин ІІ групи, то через 30 днів після імплантації лише у 50 % 
випадків сітка рівномірно проросла сполучною тканиною, а через 60 днів 
остаточне проростання сітки сполучною тканиною спостерігається у 86,6 % 
тварин, а у 15,4 % тварин відмічалось нерівномірне проростання. 

У тварин ІІІ групи (контрольної) у яких сітка не фіксувалась через 30 днів 
у 61,5 % випадків мало місце нещільне прилягання сітки, у 30 % – зморщування 
сітки, а через 60 днів у 69,2 % тварин відмічалась міграція сітки. 

Отримані результати підтверджують той факт, що використання клею на 
основі ціанокрилату для фіксації попіпропіленового сітчастого імплантату до 
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м’язів черевної стінки та парієтальної очеревини є ефективним за рахунок 
більш щільного контакту, повного проростання сполучною тканиною та менш 
вираженим запальним процесом, що запобігає зморщуваню та міграції сітки та 
підтверджує надійність такої фіксації і може бути рекомендовано для 
використання в клінічній практиці. 

Результати експериментально-морфологічного дослідження слугували 
підгрунтям для використання клейової фіксації сітчастого імплантату в 
клінічній практиці. 

В клінічному розділі роботи було проведено аналіз причин незаловільних 
результатів традиційної ТАРР, яка була виконанна у 80 пацієнтів І групи. 
Отримані результати у пацієнтів цієї групи оцінювались в ранньому 
післяопераційному періоді (безпосередні результати) та в строки від 1 до 5 років 
(віддалені резільтати). Безпосередні результати показали, що у 6 (7,5 %) 
пацієнтів спостерігався виражений післяопераційний біль, що на наш погляд 
було зумовлено фіксацією сітчастого імплантату герніостеплером по 
латеральному краю та мало місце травматизація гілок статево-стегнового нерву. 
Серома передочеревинного простору пахвинної ділянки була діагностована під 
час ультразвукового дослідження у 5 (6,2 %), гематома калитки у 2 (2,5 %). 
Серома передочеревинного простору із середнім об’ємом рідини 20,0±4,5 мл 
була ліквідована шляхом призначення нестероїдних протизапальних препаратів 
(диклофенак, німесил) протягом 7,0±1,1 дня. Для лікування гематоми калитки 
використовували місцеві препарати (ліотон-гель, долобене-гель), що сприяло її 
ліквідації протягом 10,0±2,3 дня. Термін перебування у стаціонарі після 
операції становив 1,8±0,6 дня. 

Віддалені результати були вивчені у 66 пацієнтів І групи: хронічний 
післяопераційний пахвинний біль спостерігався впродовж 6 місяців після 
операції у 5 (7,5 %). Це ускладнення було ліквідовано шляхом виконання 
блокад з гідрокортизоном у ділянках больових точок і призначення 
нестероїдних протизапальних препаратів (диклофенак, німесил). У 5 (7,6 %) 
пацієнтів було виявлено рецидив пахвинної грижі, що підтверджувалось 
ультразвуковим дослідженням. Крім цього у цих пацієнтів під час виконання 
повторної операції з приводу рецидиву за згодою була проведена діагностична 
лапароскопія, завдяки якій було виявлено, що повторний грижовий дефект має 
місце саме по нижньому краю сітчастого імплантату на рівні здухвинних судин 
там де була відсутня фіксація сітки, що призвело до зморщування та зміщення 
нижнього краю сітчастого імплантату. Рецидив пахвинної грижі у таких 
пацієнтів ліквідували шляхом повторного оперативного втручання, а саме за 
методикою Ліхтенштейна. 

Аналізуючи результати отримані в даній групі було встановлено, що 
причинами незадовільних результатів після виконання традиційної ТАРР є 
фіксація сітчастого імплантату герніостеплером по латеральному краю та 
травматизація гілок статево-стегнового нерву та виникнення вираженого 
післяопераційного болю в ранньому післяопераційному періоді, а в 
подальшому до хронічного післяопераційного пахвинного болю; недостатнє 
перекриття пахвинних ямок сітчастим імплантатом, в зв’язку з його малим 
розміром 10х12см та відсутність фіксації сітчастого імплантату по нижньому 
краю, що призводить до виникнення рецидиву пахвинної грижі. 
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У пацієнтів ІІ групи, яким виконувалась розроблена нами ТАРР з 
комбінованою (степлерною і клейовою) фіксації сітчастого імплантату 
безпосередні результати показали, що серед 80 пацієнтів в ранньому 
післяопераційному періоді лише у 1 (1,2 %) спостерігався виражений 
післяопераційний біль, який був ліквідований призначенням ненаркотичних 
анальгетиків. Серома передочеревинного простору пахвинної ділянки була 
діагностована під час ультразвукового дослідження у 4 (5 %) випадках. 
Гематома калитки  спостерігалася у 3 (3,7 %) пацієнтів. 

Щодо віддалених результатів лікування, то вони були вивчені у термін 
від 1 до 5 років у 64 пацієнтів. Хронічний післяопераційний пахвинний біль 
спостерігався у 2 (3,1 %) пацієнтів. Серед 64 обстежених пацієнтів другої групи 
після виконання удосконаленої нами ТАРР рецидив пахвинної грижі виявлено 
у 1 (1,5 %) пацієнта. 

Серед 80 пацієнтів ІІІ групи, яким виконувалась удосконалена ТАРР з 
повною клейовою фіксацією сітчастого імплантату безпосередні результати 
показали, що вираженого післяопераційного білю не відмічалось за рахунок 
відсутності степлерної фіксації сітки та травматизації гілок статево-стегнового 
нерву. Серома передочеревинного простору пахвинної ділянки була 
діагностована під час ультразвукового дослідження у 4 (5 %). Гематома 
калитки у 1 (1,2 %). 

Віддалені результати лікування були вивчені в строки від 1 до 5 років у 65 
паієнтів ІІІ групи. Хронічного післяопераційного пахвинного болю не 
спостерігалось. Відсутність хронічного післяопераційного болю у пацієнтів ІІІ 
групи свідчить про те, що фіксація сітки клеєм виключає травматизацію нервів 
пахвинної ділянки. Серед 65 пацієнтів ІІІ групи також спостерігався 1 (1,5 %) 
рецидив пахвинної грижі, що було пов’язано з раннім фізичним навантаженням. 

Отримані результат використання розробленої та удосконаленої ТАРР 
при пахвинних грижах з клейовою фіксацією сітчастого імплантату 
прогностично підтверджують більш високу ефективність у порівнянні з 
традиційною методикою ТАРР (рис. 3). 

 
Рис. 3. Прогностична оцінка ризику розвитку післяопераційних ускладнень у ІІ 

та ІІІ групах у порівнянні з І групою 
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Таким чином, аналізуючи результати ТАРР з різними варіантами фіксації 
сітки, можна стверджувати, що найбільш оптимальною виявилась клейова 
фіксація, яка не призводить до травматизації нервів пахвинної ділянки та 
виключає виникнення больового синдрому у ранньому післяопераційному 
періоді та хронічного післяопераційного болю. Крім цього, більш широке 
перекриття сітчастим імплантатом медіальної та латеральної пахвинної ямок та 
його фіксація клеєм по нижньому краю на рівні здухвинних судин ліквідує 
підґрунтя для рецидивування пахвинної грижі. 

Отже результати виконання ТАРР при пахвинних грижах з різними 
варіантами фіксації сітки (степлерною, степлерно-клейовою та клейовою) 
показали, що клейова фіксація серед них має суттєві переваги та зменшує 
частоту гострого післяопераційного болю з 7,5 % при степлерній фіксації до 
1,2 % при степлерно-клейовій та його відсутність при клейовій фіксації, 
хронічного післяопераційного болю відповідно з 7,5 % до 3,1 % та відсутність 
при клейовій фіксації, рецидивів пахвинних гриж з 7,6 % до 1,5 %. 

ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі представлено новий підхід до вирішення 
актуального наукового завдання підвищення ефективності хірургічного 
лікування пацієнтів на пахвинну грижу шляхом розробки та впровадження 
нових способів лапароскопічної трансабдомінальної преперитонеальної 
алопластики, що зменшує частоту післяопераційних ускладнень, зокрема, 
хронічного післяопераційного болю та частоти рецидивів. 

1. Експериментально та морфологічно визначено, що використання клею 
на основі ціанокрилату для фіксації поліпропіленового сітчастого імплантату 
до м’язів черевної стінки та парієтальної очеревини є ефективним, що 
підтверджується рівномірним проростанням сітки сполучною тканиною у 
78,6 % тварин через 30 днів та остаточним проростанням сітки сполучною 
тканиною через 60 днів. Клейова фіксація поліпропіленової сітки до м’язів 
черевної стінки та парієтальної очеревини запобігає зморщуванню та міграції 
сітки та є більш ефективною у порівняні з шовною фіксацією за рахунок більш 
щільного контакту, повного проростання сполучною тканиною та менш 
вираженим запальним процесом. 

2. Результати виконання традиційної ТАРР при пахвинних грижах 
показали, що основними причинами незадовільних результатів є відсутність 
фіксації сітчастого імплантату по нижньому краю та недостатнє перекриття 
сіткою пахвинної ділянки, а також пошкодження гілок статево-стегнового 
нерву степлером по латеральному краю, що призвело до 7,6 % рецидивів та 
7,5 % хронічного післяопераційного болю. 

3. Розроблений спосіб фіксації поліпропіленового сітчастого імплантату 
при ТАРР, в який включає більш ширшу мобілізацію парієтальної очеревини на 
4,0см нижче зв’язки Купера та здухвинних судин, використання більшого за 
розміром сітчастого імплантату 12×15 см у порівняні з традиційним, фіксацію 
по нижньо-латеральному краю сітки клеєм, що зменшує вірогідності 
рецидивування пахвинної грижі та виникнення хронічного післяопераційного 
пахвинного болю. 
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4. Використання удосконаленої ТАРР з фіксацією сітчастого імплантату 
клеєм по всій поверхні ліквідує підгрунтя для виникнення хронічного 
післопераційного пахвинного болю та рецидиву пахвинної грижі до 1,6 % 
проти 7,6 % при традиційній ТАРР. 

5. Результати виконання ТАРР при пахвинних грижах з різними 
варіантами фіксації сітки (степлерною, степлерно-клейовою та клейовою) 
показали, що клейова фіксація серед них має суттєві переваги та зменшує 
частоту післяопераційного болю з 7,5 % при степлерній фіксації до 1,2 % при 
степлерно-клейовій та його відсутність при клейовій фіксації, хронічного 
післяопераційного болю відповідно з 7,5 % до 3,1 % та його відсутність при 
клейовій фіксації, рецидивів пахвинних гриж з 7,6 % до 1,5 %. 
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АНОТАЦІЯ 

Коханевич А. В. Оптимізація трансабдомінальної преперитонеальної 
алопластики пахвинних гриж. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.01.03 – хірургія – Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика, Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню питання покращення 
результатів лікування пахвинних гриж шляхом удосконалення методики 
лапароскопічної трансабдомінальної преперитонеальної алогерніопластики 
(ТАРР). Складається з клінічного та експериментального розділів. У експе-
риментальному розділі було вивчено можливість фіксації сітки клеєм на основі 
ціанокрилату. Результати показали, що використання клею є ефективним. 

Клінічний розділі включав 240 пацієнтів, які були розділені на три групи: 
І група – виконувалась класична методика ТАРР з механічною фіксацією сітки; 
ІІ група – розроблений нами спосіб ТАРР з комбінованою фіксацією; ІІІ група –
удосконаленна нами методика ТАРР із клейовою фіксацією. 

Використання способу ТАРР з комбінованою фіксацією сітки знижує  
частоту рецидивів з 7,6 % до 1,6 %, хронічного післяопераційного болю з 7,5 % 
до 3,1 %, а удосконаленої ТАРР з клейовою фіксацією сітки знижує рецидив 
пахвинної грижі з 7,6 % до 1,5 %, та виключає виникнення хронічного 
післяопераційного болю. 

Ключові слова: пахвинна грижа, рецидив, поліпропіленова сітка, ТАРР, 
клей, ціанокрилат. 

АННОТАЦИЯ 

Коханевич А. В. Оптимизация трансабдоминальной преперитонеальной 
алопластики паховых грыж. – Квалификационный научный труд на правах 
рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальности 14.01.03 – хирургия – Национальная медицинская академия 
последипломного образования имени П. Л. Шупика, Киев, 2019. 

Диссертация посвящена решению актуального вопроса улучшения 
результатов хирургического лечения паховых грыж путем усовершенствования 
методики трансабдоминальной преперитонеальной алогерниопластики (ТАРР). 

Диссертация состоит из клинического и экспериментального разделов. 
Экспериментальный раздел диссертационной работы был выполнен на 90 
крысах с целью оценки возможностей фиксации сетчатого полипропиленового 
имплантата в ткани брюшной стенки клеем на основе цианокрилата. 
Результаты экспериментально-морфологического исследования показали, что 
использование клея на основе цианокрилата для фиксации полипропиленовой 
сетки к мышцам и париетальной брюшины брюшной стенки есть 
эффективными, что возможно использовать в клинической практике. 

Результаты экспериментально-морфологического исследования показали, 
что через 1 месяц среди 29 крыс I группы в 26 (89,6 %) крыс имело место 
полное прорастание сетки соединительной тканью, воспалительного процесса 
не было, осложнений не отмечалось. Сетка равномерно размещается между 
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мышцами и брюшиной, вокруг сетки отсутствует воспалительная 
инфильтрация, соединительная ткань равномерно прорастает сетку. В трех 
(10,3 %) случаях вокруг сетки отмечалась наличие очагового разрастания 
грануляционной ткани. 

Полученные результаты подтверждают тот факт, что использование клея 
на основе цианокрилата для фиксации попипропиленового сетчатого 
имплантата к мышцам брюшной стенки и париетальной брюшины является 
эффективным за счет более плотного контакта, полного прорастания 
соединительной тканью и менее выраженым воспалительным процессом, 
предотвращает сморщиванию и миграции сетки и подтверждает надежность 
такой фиксации и может быть рекомендовано для использования в клинической 
практике. 

В клиническом разделе проведен анализ результатов обследования и 
хирургического лечения 240 пациентов с паховыми грыжами с использованием 
различных вариантов ТАРР за период 2010–2018 годы, которые находились на 
лечении в клинике кафедры хирургии и проктологии на базе хирургического 
отделения КГКБ № 5. В зависимости от методики ТАРР и способов фиксации 
сетчатого имплантата пациенты были разделены на три группы. В первой 
группе (80 поциентов) выполнялась классическая методика ТАРР с 
механической фиксацией. Во II группе (80 пациентов) операция выполнялась 
по разработанным нами способом ТАРР с комбинированной (степлерной и 
клеевой) фиксацией сетчатого имлантата. В III группы (80 пациентов) 
выполнялась совершенствованная нами методика ТАРР с клеевой фиксацией 
сетки по всей поверхности. 

Результаты клинического исследования: непосредственные результаты 
показали, что у 6 (7,5 %) больных I группы наблюдался выраженный 
послеоперационный боль. Среди больных II группы выраженная 
послеоперационная боль наблюдался лишь у 1 (1,2 %) больного. Среди 
больных III группы выраженная послеоперационная боль не отмечалась, за счет 
отсутствия степлерные фиксации сетки. У больных I группы серома 
передочревинного пространства паховой области была диагностирована во 
время ультразвукового исследования у 5 (6,2 %), во II группе – у 4 (5 %) 
больных, у больных III группы 4 (5 %). Гематома мошонки в I группе 
наблюдалась у 2 (2,5 %), а в II группе – у 3 (3,7 %) больных, у больных  
III группы – 1 (1,2 %). 

Отдаленные результаты изучались у сроки от 1 до 5 лет в 66 больных  
I группы, 64 больных II и у 65 больных III группы и были следующими:  
с 66 обследованных больных I группы хроническая послеоперационная паховая 
боль наблюдалась у 5 (7,5 %), с 64 обследованных больных II группы – у 2 
(3,1 %), у 65 больных III группы хроническая послеоперационная паховая боль 
не наблюдалось. В 5 (7,6 %) больных I группы с 66 обследованных выявлено 
рецидив паховой грыжи, который в 3 (4,5 %) больных возник через  
1–2 мес., а у 2 (3,03 %) больных через 6 мес после операции, подтверждалось 
ультразвуковым исследованием. Среди 64 обследованных больных II группы 
рецидив паховой грыжи обнаружено в 1 (1,56 %) больного. Среди 65 больных 
III группы также наблюдался 1 (1,53 %) рецидив паховой грыжи, что было 
связано с ранней и чрезмерной физической нагрузкой как и у больного  
II группы. 
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Таким образом, анализируя результаты ТАРР с различными вариантами 
фиксации сетки, можно утверждать, что наиболее оптимальной оказалась 
клеевая фиксация, которая не приводит к травматизации нервов паховой 
области и исключает возникновение болевого синдрома в раннем 
послеоперационном периоде и хронической послеоперационной боли. Кроме 
этого, более широкого перекрытия сетчатым имплантатом медиальной и 
латеральной паховой ямок и его фиксация клеем по нижнему краю на уровне 
подвздошных сосудов ликвидирует почву для рецидивирования паховой 
грыжи. 

Использование разработанного способа ТАРР с комбинированной 
фиксацицею сетки по сравнению с традиционной ТАРР способствует снижению 
частоты рецидивов с 7,6 % до 1,6 %, хронической послеоперационной боли с 
7,5 % до 3,1 %, а использование усовершенствованной ТАРР с клеевой фиксацией 
сетчатого имплантата по всей поверхности обеспечивает снижение рецидива 
паховой грыжи с 7,57 % до 1,5 %, и исключает возникновения хронической 
послеоперационной боли. 

Ключевые слова: паховая грыжа, рецидив, полипропиленовая сетка, 
ТАРР, клей, цианокрилат. 

SUMMARY 

Kokhanevich A. V. Optimization of transabdominal preperitoneal alloplasty 

of inguinal hernias. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a candidate degree in medical sciences by specialty 14.01.03 – 

surgery – National Medical Academy of Postgraduate Education named after  

P. L. Shupik, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the decision of the actual issue of improvement 

of the results of surgical treatment of inguinal hernias by improving the technique of 

transadominal preperitoneal alloplasty (TAPP). It consists of clinical and 

experimental sections. In the experimental section, the possibility of fixing the mesh 

with glue based on cyanocrylate was explored. The results show that the use of 

adhesive is effective. 

The clinical section included 240 patients, which were divided into three 

groups: Group I – classical TAРР technique with mechanical mesh fixation was 

performed; Group II – we have developed a method of TAРР with combined fixation; 

Group III – our advanced TAРР technique with adhesive fixation. 

The use of TAРР with combined mesh fixation reduces the incidence of 

relapses from 7.6 % to 1.6 %, chronic postoperative pain from 7.5 % to 3.1 %, and 

improved TAРP with adhesive mesh fixation reduces recurrence of inguinal hernia 

from 7.57 % to 1.5 %, and excludes the occurrence of chronic postoperative pain. 

Key words: inguinal hernia, relapse, polypropylene mesh, TAPP, glue, 

cyanocrylate. 


