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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Троакарні післяопераційні грижі живота виникають 

на ділянках встановлення троакарів після лапароскопічних хірургічних 

втручань на органах черевної порожнини та заочеревинного простору (Crovella, 

2008). У зв’язку з широким впровадженням лапароскопічних операцій в період 

сьогодення, частота троакарних гриж зростає і складає 3,5 % від загальної 

кількості гриж живота (Ничитайло М. Ю., 2018; Фелештинський Я. П., 2019; 

Halm J., 2016). За даними літератури частота виникнення троакарних гриж після 

лапароскопічних операцій складає 1,2–4,5 % (Burger Y, 2014; Ridings M., 2017). 

Серед чинників, що впливають на виникнення троакарних гриж 

виділяють розмір троакара, тип троакара, місце встановлення троакара, 

розширення троакарних ран (Lange Y., 2007; J.Jeekel., 2014). Частіше троакарні 

грижі виникають при використанні 10–12 мм гострих троакарів в 

параумбілікальній ділянці та білій лінії живота, оскільки ці ділянки є механічно 

слабкими (Білянський Л.С 2017, Crovella F., Riet M., 2008). Розширення 

троакарних ран по срединній лінії та параумбілікальній ділянці також сприяє 

виникненню троакарних гриж. В той же час, морфологічні зміни м’язово-

апоневротичних тканин параумбілікальної ділянки, які виникають після 

встановлення троакарів та можуть бути підґрунтям для виникнення грижових 

дефектів не вивчались. Вивчення морфологічних змін параумбілікальної 

ділянки при троакарних дефектах дасть змогу розробити профілактичні заходи 

щодо виникнення троакарних гриж. 

Аналіз результатів хірургічного лікування троакарних гриж свідчить про 

те, що частота рецидивів коливається 2,5–14,7 % (Ничитайло М. Ю., 2016; 

Schumpelick V., 2014, Novitsky Y. 2017), що переважно пов’язано з відсутністью 

критеріїв щодо вибору лапароскопічного або відкритого способу 

алогерніопластики. 

Профілактика виникнення троакарних гриж переважно обмежується 

ретельним зашиванням троакарних ран та профілактичними заходами ранових 

ускладнень (Огородник П.В. 2017; Грубник В. В., 2018). Це не виключає 

виникнення троакарних гриж та обумовлює розробку більш ефективних 

способів їх профілактики. 

Таким чином, недостатнє вивчення причин виникнення троакарних гриж, 

відсутність критеріїв вибору способу відкритої та лапароскопічної алопластики, 

а також відсутність ефективних способів профілактики виникнення троакарних 

гриж обумовлює актуальність дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Робота виконана відповідно до основного плану науково-дослідних робіт 

(НДР) Національного медичного університету охорони здоров’я України імені 

П. Л. Шупика і являє собою фрагмент теми НДР кафедри хірургії і проктології 

«Розробка нових методів діагностики та хірургічного лікування захворювань 

передньої черевної стінки та органів черевної порожнини» (номер державної 
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реєстрації – 0110U000994), термін виконання 2010–2014 роки та «Розробка 

нових відкритих та лапароскопічних методів хірургічного лікування 

захворювань передньої черевної стінки та органів черевної порожнини» (номер 

державної реєстрації – 0115U002170), термін виконання лютий 2015 – грудень 

2021 року. 

Мета дослідження 

Покращення результатів хірургічного лікування і профілактики 

післяопераційних троакарних гриж живота шляхом визначення причин їх 

виникнення, розробки, обґрунтування та впровадження оптимальних способів 

вибору способу хірургічного лікування. 

Завдання дослідження 

1. Дослідити причини виникнення післяопераційних троакарних гриж 

живота. 

2. Вивчити особливості морфологічного стану м’язово-апоневротичних 

країв грижових воріт при післяопераційних троакарних гриж живота 

параумбылыкальної ділянки. 

3. Розробити спосіб лапароскопічної алопластики троакарних гриж 

живота та оптимізувати вибір лапароскопічного та відкритого хірургічного 

лікування. 

4. Обґрунтувати та розробити спосіб профілактики післяопераційних 

троакарних гриж живота параумбілікальної ділянки після лапароскопічної 

холецистектомії. 

5. Провести порівняльний аналіз результатів хірургічного лікування і 

профілактики післяопераційних троакарних гриж живота з використанням 

розроблених способів і традиційних методів 

Об`єкт дослідження – післяопераційні троакарні грижі живота 

Предмет дослідження – морфологічний стан м’язово-апоневротичних 

країв дефекту при троакарних грижах параумбілікальної ділянки, способи 

алопластики троакарних гриж: лапароскопічні, відкриті, способи профілактики 

троакарних гриж. 

Методи дослідження 

Загальноклінічні, лабораторні та біохімічні дослідження крові, УЗД 

черевної порожнини та черевної стінки, КТ, ЕКГ, ехокардіографія, спірографія, 

морфолгічне дослідження м’язово-апоневротичних тканин передньої черевної 

стінки, статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів 

Вперше визначено, що на параумбілікальній ділянці по білій лінії живота, 

де традиційно встановлюється 10 мм троакар для виконання лапароскопічної 

холецистектомії, гінекологічних операцій та ін.. спостерігається механічна 

слабкість цієї ділянки за рахунок стоншення апоневрозу та діастазу прямих 

м’язів живота, що сприяє виникненню троакарного дефекту черевної стінки.  
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Вперше встановлено, що морфологічні зміни м’язово-апоневротичних 

тканин параумбілікальної ділянки слугують підгрунттям для виникнення 

грижових дефектів за рахунок розрізнення та фрагментації колагенових 

волокон з формуванням вогнищ склерозу та розповсюдженням на ширину 

діастазу, стоншенням м’язових волокон параумбілікальної ділянки, атрофією та 

позбавленням поперечної смугатості з ділянками заміщення їх сполучною та 

жировою тканинами.  

Вперше обґрунтовано вибір способу лапароскопічної та відкритої 

алопластики троакарних гриж живота в залежності від ширини грижового 

дефекту та діастазу прямих м’язів живота. 

Вперше доведена ефективність розробленого способу лапароскопічної 

інтраабдомінальної алопластики троакарних гриж з ліквідацією діастазу прямих 

м’язів трансфасціальними швами. 

Вперше обґрунтовано використання розробленого способу профілактики 

троакарних гриж параумбілікальної ділянки при лапароскопічній 

холецистектомії шляхом ліквідації діастазу прямих м’язів живота та його 

укріпленням сітчастим імплантатом перед зашиванням параумбілікальної 

троакарної рани.  

Практичне значення отриманих результатів 

Виявлені морфологічні зміни апоневрозу та м’язів параумбілікальної 

ділянки у вигляді розрізнених фрагментів колагенових волокон навколо 

троакарних дефектів обґрунтовують доцільність укріплення супутнього 

діастазу прямих м’язів сітчастим імплантатом. 

Використання розробленого способу лапароскопічної алопластики 

післяопераційних троакарних гриж параумбілікальної ділянки (Деклараційний 

патент України № A61B 5/0416 (2006.01) від 10.10.2016 р.), у порівнянні з 

традиційною лапароскопічною алопластикою забезпечує зменшення частоти 

рецидивів до 1,7 % проти 10,3 %. 

Використання розробленого способу профілактики виникнення 

післяопераційних троакарних гриж параумбілікальної ділянки (Деклараційний 

патент України № A61B 5/0416 (2006.01) від 10.07.2017 р.), при виконанні 

лапароскопічної холецистектомії забезпечує зменшення частоти виникнення 

троакарних гриж до 0 % проти 14 % в групі порівняння. 

Спосіб лапароскопічної алопластики троакарних гриж та спосіб 

профілактики троакарних гриж впроваджені в клінічну практику хірургічних 

відділень КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», Київської міської 

клінічної лікарні № 5 та учбовий процес кафедри хірургії і проктології НУОЗ 

імені П. Л. Шупика МОЗ України. 
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Особистий внесок здобувача в отриманні результатів наукових 

досліджень 

Особисто автором виконано патентно-ліцензійний пошук, проаналізовано 

літературні джерела за темою дисертації, визначені невирішені питання. Спільно з 

науковим керівником визначено мету та завдання дисертаційного дослідження. 

Автором самостійно проводився забір матеріалу для морфологічного дослідження 

м’язево-апоневротичних тканин параумбілікальної ділянки після лапароскопічної 

холецистектомії та при троакарних грижах живота. Самостійно проведено набір 

клінічного матеріалу. Автором виконано більшість хірургічних втручань. 

Інтерпретація отриманих результатів, написання розділів дисертації, їх 

узагальнень, висновків та практичних рекомендацій виконано самостійно. Внесок 

дисертанта в опублікованих із співавторстві статях та тезах полягав у наборі 

клінічного матеріалу, статистичній обробці результатів, узагальнені результатів 

та підготовці робіт до друку. Особисто дисертантом написані всі розділи 

дисертації та автореферат.  

Апробація результатів дисертації 

Матеріали дисертаційної роботи доповідалися на VІІІ науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Сучасні технології у хірургічному 

лікуванні гриж живота» (Київ, 2014), 36-му інтернаціональному конгресі 

Європейської асоціації хірургів-герніологів (Едінбург, Шотландія, 2014),  

1-й світовій конференції хірургії гриж живота (Мілан, Італія, 2015), ІХ науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні способи та технології 

у хірургічному лікуванні гриж живота» (Коблево, 2016), науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної хірургії» 

(Київ, 2017), науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Актуальні питання абдомінальної хірургії» з нагоди 95-річчя кафедри хірургії 

та проктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П. Л. Шупика (Київ, 2017). 

Публікації 

За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 11 друкованих 

праць (5 статей у фахових наукових виданнях, рекомендованих МОН України,  

у тому числі 1 стаття в іноземному науково-практичному виданні; 4 тез у збірниках 

доповідей з’їздів, конгресів і конференцій. Отримано 2 деклараційних патенти 

України на корисну модель. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена українською 

мовою на 152 сторінках друкованого тексту. Робота складається з анотації, вступу, 

огляду літератури, розділу «Матеріали та методи дослідження», трьох розділів 

власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, 

списку використаної літератури, додатків. Дисертація проілюстрована  

7 таблицями та 17 рисунками. Список використаної літератури включає  

253 джерела, з них кирилицею – 63, латиницею – 190 джерел. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. Проведено аналіз результатів 

обстеження та хірургічного лікування 116 пацієнтів з параумбілікальними 

післяопераційними троакарними грижами та 85 пацієнтів з жовчно-кам’янною 

хворобою, яким проводилась профілактика троакарних гриж при виконанні 

лапароскопічної холецистектомії період з 2013 по 2020 роки. 

Вік пацієнтів від 30 до 75 років, середній вік 53 ± 1,3 років. Жінок було  

82 (70,7 %), чоловіків – 34 (29,3 %), (табл. 1). 

Таблиця 1 

Розподіл пацієнтів за віком і статтю (n = 116) 

Стать 

Вікова група та кількість пацієнтів Всього пацієнтів 

30–50 років 51–60 років 61–75 років 
Абс. % 

n % n % n % 

Жінки 21 25,6 36 43,9 25 30,5 82 70,6 

Чоловіки 9 26,4 15 44,1 10 29,4 34 29,4 

Всього 30 25,8 51 43,9 35 30,1 116 100 

Відповідно до Европейської класифікації (SWR 2008 р.) гриж за 

розмірами троакарні грижі розподілялись наступним чином: малого розміру – 

до 4 см, середнього розміру – 4–10 см, великого розміру – від 10 см.  

Супутня патологія, з переважанням хронічних серцево-судинних 

захворювань спостерігались у 56 (48,2 %) осіб, в тому числі гіпертонічна 

хвороба І–ІІ стадії у 27 (48,2 %) пацієнтів, ішемічна хвороба серця у 29 (51,8 %) 

пацієнтів. Цукровий діабет ІІ типу мав місце у 7 (6,1 %) пацієнтів, ожиріння  

ІІ–ІІІ ступеню у 69 (59,5 %) пацієнтів відповідно. Індекс маси тіла 37 ± 2,1 кг/м2. 

В залежності від способу алогерніопластики пацієнти були розділені на 

дві групи. В основній групі (58 пацієнтів) виконувалась алогерніопластика за 

розробленим способом з ліквідацією діастазу прямих м’язів живота. В групі 

порівняння (58 пацієнтів) виконувалась традиційна алогерніопластика без 

ліквідації діастазу.  

Оцінка ефективності профілактики троакарних гриж параумбілікальної 

ділянки була проведена у 85 пацієнтів з жовчно-кам’янною хворобою при 

виконанні лапароскопічної холецистектомії. 

В залежності від способу профілактики троакарних гриж пацієнти були 

розділені на 2 групи. В першій групі (42 пацієнти) профілактика виникнення 

троакарних гриж виконувалась за розробленим способом. В другій групі  

(43 пацієнти) профілактика троакарних гриж параумбілікальної ділянки 

виконувалась традиційним зашиванням троакарної рани. 

Результати оцінювались за частотою післяопераційних ускладнень та 

частотою виникнення троакарних гриж за період від 1 до 36 місяців після 

хірургічних втручань.  
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В передопераційному періоді всі пацієнти із троакарними грижами 

живота проходили комплексне обстеження, що включало клінічні, лабораторні 

та інструментальні методи обстеження. 

Клінічне обстеження пацієнтів включало вивчення скарг, анамнезу 

захворювання та життя. При цьому з’ясовували терміни формування грижі та 

грижоносійства, вид перенесеної раніше операції, наявність хронічних 

захворювань, шкідливих звичок. Проводили фізикальне обстеження з метою 

оцінки функції всіх органів та систем і виявлення супутньої патології. Оцінювали 

локальний статус пацієнта у вертикальному та горизонтальному положенні в стані 

спокою, при напруженні та покашлюванні. Оцінювали форму, величину 

грижового випинання та грижових воріт, наявність та розмір діастазу прямих 

м’язів живота, стан передньої черевної стінки, вправимість грижового вмісту  

у черевну порожнину, наявність кашльового поштовху, стан шкіри над 

випинанням, розміщення, довжину та форму післяопераційного рубця. 

Усім пацієнтам, у відповідності до критеріїв включення до обстеження та 

проведення хірургічного втручання, проводили УЗД передньої черевної стінки, 

черевної порожнини та заочеревинного простору, ЕКГ, ФГДС, рентгенографію 

грудної клітки, спірографію. При необхідності, для виключення супутньої 

патології, виконували ЕхоКГ, КТ чи МРТ черевної порожнини, консультації 

терапевта, кардіолога, невропатолога, ендокринолога та анестезіолога.  

Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та 

заочеревинного простору проводилось з використанням приладу Philips HD7, 

шляхом використання лінійного, поверхневого та секторального датчиків  

з частотою сканування 3,5–7 мГц.  

У післяопераційному періоді проводили контрольне УЗД передньої 

черевної стінки для можливого виявлення рідинних скупчень (серома, 

інфікування тощо). 

Морфологічне дослідження м’язово-апоневротичних тканин параумбілікальної 

ділянки білої лінії живота та країв троакарних грижових дефектів було проведено  

у 41 пацієнтів з троакарними грижами та у 42 пацієнтів з жовчно-кам’яною 

хворобою, яким виконувалась лапароскопічна холецистектомія. 

Морфологічна оцінка результатів гістологічного дослідження м’язово-

апоневротичних тканин параумбілікальної ділянки та білої лінії живота 

проводилася на кафедрі патологічної та топографічної анатомії НУОЗ України 

імені П. Л. Шупика. 

Для проведення морфологічного дослідження м’язово-апоневротичних 

тканин передньої черевної стінки досліджувані шматочки тканин попередньо 

фіксували в 10 %-му розчині нейтрального формаліну (із рН = 7,4) упродовж 

доби. Далі, із зафіксованих шматочків, після їх промивання проточною водою, 

виділяли відповідні ділянки, надалі – препарати зневоднювалися шляхом 

проводки через спирти зростаючої міцності та були залиті у парафін.  

Із парафінових блоків, на санному мікротомі, виготовляли серійні гістологічні 

зрізи товщиною 5 ± 1 мкм, котрі згодом забарвлювали гематоксиліном  

та еозином і пікрофуксином за методом Ван Гізона, на еластику за Вейгертом, 
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толуїдиновим синім, ставили шик-реакцію з обробкою контрольних зрізів 

амілазою. 

Для проведення дослідження зразків використовували світлооптичний 

мікроскоп «Сarl Zeiss» (Німеччина). 

Хірургічне лікування троакарних гриж в основній групи проводилось за 

розробленим способом лапароскопічної алопластики з ліквідацією діастазу 

прямих м’язів живота трансфасціальними швами. У пацієнтів групи порівняння 

хірургічне лікування троакарних гриж виконувалась з використанням 

традиційної лапароскопічної алогерніопластики без ліквідації діастазу прямих 

м’язів живота. 

При троакарних грижах великого розміру з діастазом більше 5 см 

алогерніопластику виконували з використанням методики «sublay». 

Профілактику троакарних гриж параумбілікальної ділянки після 

лапароскопічної холецистектомії виконували за розробленим способом з 

ліквідацією діастазу прямих м’язів та преперитонеальним розміщенням 

сітчастого імплантата. 

Результати оцінювались за частотою післяопераційних ускладнень в 

ранньому післяопераційному періоді (частота сером, інфікування рани),  

у віддаленому післяопераційному періоді частота хронічного післяопераційного 

болю та частота рецидивів через 1–36 місяців шляхом повторних оглядів та  

УЗД черевної стінки. 

 Методи статистичного аналізу. В дисертаційній роботі використано 

методи описової статистики з визначенням середньої арифметичної (М), 

аналізу варіабельності даних (SD – стандартне відхилення) та визначенням 

95 % довірчих інтервалів. Для порівняльного аналізу розподілу характеристик 

якісних параметрів використовували критерій Хі-квадрат та точний критерій 

Фішера. Порівняння кількісних параметрів проводили за критеріями t-тест та 

Вілкоксона, Манна-Уітні. Оцінка відносного ризику базувалась на розрахунку 

показника відношення шансів (OR) з 95 % довірчим інтервалом. Статистична 

обробка показників проведених досліджень здійснювалася на кафедрі медичної 

статистики НУОЗ України імені П. Л. Шупика.  
Результати досліджень, їх аналіз та обговорення. Причини виникнення 

троакарних гриж були оцінені у 43 пацієнтів після лапароскопічної 

холецистектомії. Троакарні рани зашивались класичним способом окремими 

вузловими швами. Серед ускладнень з боку післяопераційних троакарних ран 

серома спостерігалась у 4 (9,3 %) та інфікування ран у 2 (4,7 %) 

параумбілікальної ділянки, які були ліквідовані консервативними заходами 

впродовж 10 ± 1,3 днів. У решти пацієнтів троакарні рани загоїлись первинним 

натягом. Всі пацієнти не відмічали будь яких фізичних навантажень впродовж 1 

місяця після операції. Троакарні грижі виникли у 6 (14 %), зокрема, 

параумбілікальної ділянки, у 2 через 1 місяць після лапароскопічної 

холецистектомії та у 4 через 6 місяців, що підтверджувалось наявністю 

випинання в параумбілікальній ділянці та на УЗД. Необхідно відмітити, що  

у цих пацієнтів троакарні рани загоювались первинним натягом без будь-яких 

ускладнень. На УЗД черевної стінки у всіх 6 пацієнтів з троакарними грижами 
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параумбілікальної ділянки визначався діастаз прямих м’язів шириною 3 ± 1,5 см 

вище та нижче грижового дефекту по білій лінії живота. З найбільшою 

вірогідністю наявність діастазу прямих м’язів на параумбілікальній ділянці  

де встановлювався 10 мм троакар стало причиною виникнення троакарного 

дефекту. 

Результати морфологічних досліджень м’язово-апоневротичних тканин 

параумбілікальної ділянки у 6 (14 %) пацієнтів у яких виникли троакарні 

дефекти черевної стінки підтверджували наявність стоншеної розширеної білої 

лінії (діастаз) та атрофованих країв прямих м’язів живота.  

Таким чином, серед причин виникнення троакарних гриж 

параумбілікальної ділянки, де традиційно встановлюється 10 мм троакар для 

лапароскопічної холецистектомії у 14 % пацієнтів є діастаз прямих м’язів 

живота, який супроводжується стоншенням апоневрозу білої лінії, атрофією 

прямих м’язів живота, яка посилюється після встановлення троакару та створює 

підґрунтя для виникнення дефекту черевної стінки.  

Результати вивчення морфологічних особливостей м’язів і апоневрозу, 

країв троакарних дефектів та білої лінії живота вище та нище країв дефекту 

показали, що у 41 пацієнта з троакарними грижами живота визначалась 

виражена атрофія м’язів та апоневрозу, збільшення площі сполучної тканини, 

нерівномірний розподіл колагенових волокон, ділянки лізису колагенових 

волокон, вогнища ліпоматозу. Також виявлена значна варіабельність розмірів, 

розташування і форми колагенових волокон, великі порожнечі, заповнені 

пухкою сполучною тканиною поміж волокнами, скупчення жирових клітин. 

Спостерігається атрофія м’язів, в структурі м’язів відзначалися фіброзні зміни, 

які проявлялись збільшенням числа колагенових волокон. Судини з 

потовщеними стінками, повнокровні, місцями зі стазом. Визначались ділянки 

часткової фрагментації м’язових волокон та між м’язовими волокнами 

відзначається розростання ендомізію і жирової тканини. 

Виявлені морфологічні зміни м’язово-апоневротичних країв 

параумбілікальних троакарних дефектів та діастазу прямих м’язів навколо цих 

дефектів, які характеризувались розрізненням та фрагментацією колагенових 

волокон з формуванням вогнищ склерозу, м’язові волокна стоншені, 

атрофовані позбавлені поперечної смугастості з ділянками заміщення їх 

сполучною та жировою тканинами, що послаблює механічну міцність та може 

призводити до виникнення повторних грижових дефектів.  

Це обґрунтовує доцільність поєднаної герніопластики троакарного 

дефекту з ліквідацією діастазу прямих м’язів та укріпленням цієї ділянки 

сітчастим імплантатом. 

Вибір способу алопластики у 116 пацієнтів з троакарними грижами 

проводився з урахуванням розміру грижі, ширини діастазу прямих м’язів 

живота та його ліквідації. В основній групі (58 пацієнтів) з троакарними 

грижами малого і середнього розмірів діастазом прямих м’язів до 5 см у 38 

пацієнтів виконувалась лапароскопічна алогерніопластика з використанням 

інтраабдомінальної сітки «Pariеtex composite» та ліквідацією діастазу прямих 

м’язів трансфасціальними швами (модифікована нами операція). У 20 пацієнтів 
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цієї групи з троакарною грижею великого розміру і супутнім діастазом більше  

5 см виконували відкриту аллопластику «sublay» з використанням 

поліпропіленової сітки та ліквідацією діастазу прямих м’язів. 

В групі порівняння серед 58 пацієнтів, зокрема у 39 із троакарними 

грижами малого і середнього розмірів та діастазом прямих м’язів живота до  

5 см виконувалась лапароскопічна алогерніопластика з використанням 

інтраабдомінальної сітки «Pariеtex composite» без ліквідації діастазу прямих 

м’язів. У 19 пацієнтів із троакарними грижами великих розмірів та діастазом 

прямих м’язів живота більше 5 см хірургічне втручання виконувалося з 

використанням відкритої методики з преперитонеальним розміщенням 

сітчастого поліпропіленового імплантату без ліквідації діастазу прямих м’язів.  

Результати хірургічного лікування троакарних гриж параумбілікальної 

ділянки у пацієнтів основній групі та групи порівняння наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 

Результати хірургічного лікування троакарних гриж живота 

Ускладнення 

116 осіб 

OR (95 %ДІ) р Основна група 

(n = 58), абс. 

група 

порівняння 

(n = 58), абс. 

n % n % 

Серома 3 5,2 4 6,9 0,74 (0,16–3,45) 0,697 

Інфікування рани 1 1,7 2 3,4 0,49 (0,04–5,57) 0,559 

Хронічний 

післяопераційний біль 
2 3,4 4 6,9 0,48 (0,08–2,74) 0,402 

Рецидиви троакарних 

гриж 
1 1,7 6 10,3 0,15 (0,02–1,31) 0,051 

Всі ускладнення (І група) 7 12,1 16 27,6 0,36 (0,14–0,96) 0,036* 

Примітка: OR (95 % ДІ) – відношення шансів та 95 % довірчий інтервал (відносний 

ризик) в основній групі у співставленні з групою порівняння; * – різниця між підгрупами 

статистично значима (p < 0,05). 

Безпосередні результати хірургічного лікування троакарних гриж у 

пацієнтів основної та групи порівняння показали, що частота виникнення 

сероми та інфікування післяопераційної рани були подібними з незначною 

тенденцією до підвищення серед пацієнтів групи порівняння.  

При проведенні аналізу віддалених результатів хірургічного лікування 

троакарних гриж – через 6, 12, 24 та 48 місяців після виписки пацієнтів із 

клініки нами встановлено, що рецидив розвитку троакарної грижі спостерігався 

у 1 (1,7 %) пацієнта основної групи (оперативне втручання за обґрунтованим 
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вибором та модифікованою методикою) проти 6 (10,3 %) пацієнтів групи 

порівняння (класичне зшивання троакарної рани вузловими швами). 

Встановлено статистично значиме зниження ризику рецидиву троакарних 

гриж в основній групі у порівнянні з групою порівняння. У пацієнтів основної 

групи встановлено, що ризик виникнення рецидиву троакарної грижі був на  

85 % – OR = 0,15 (0,02–1,29) меншим у порівнянні з групою порівняння. Такий 

результат у пацієнтів основної групи досягнуто за рахунок диференційованного  

вибіру способу алогерніопластики троакарних гриж параумбілікальної ділянки 

в залежності від ширини діастазу прямих м’язів живота та його укріплення 

сітчастим імплантатом. При троакарних грижах та діастазом прямих м’язів до  

5 см оптимальною були удосконалена лапароскопічна алогерніопластика з 

ліквідацією діастазу прямих м’язів трансфасціальними швами. При троакарних 

грижах та супутнім діастазом прямих м’язів більше 5 см оптимальною були 

відкрита алопластика «sublay», що забезпечувало надійність закриття 

грижового дефекту з ліквідацією та укріпленням діастазу прямих м’язів, що 

значно зменшувало вірогідність рецидиву троакарної грижі. 

Профілактика троакарних гриж оцінювалась у 85 пацієнтів з жовчно-

кам’яною хворобою та поєднаним діастазом прямих м’язів, яким виконувалась 

лапароскопічна холецистектомія. В залежності від способу профілактики 

троакарних гриж пацієнти були розділені на 2 групи. В першій групі у 42 пацієнтів 

профілактика троакарних гриж виконувалась за розробленим способом: перед 

зашиванням троакарної рани параумбілікальної ділянки виконувалась мобілізація 

преперитонеального простору на ширину та довжину діастазу. Після ушивання 

діастазу преперитонеально розміщували поліпропіленовий сітчастий імплантат та 

фіксували його на всю довжину ушитого діастазу. 

У другій групі у 43 пацієнтів після лапароскопічної холецистектомії 

профілактику виникнення троакарних гриж виконувалась класичним способом, 

троакарні рани зашивали вузловими швами, ліквідація діастазу прямих м’язів 

живота не виконували.  

Результати показали, що троакарні грижі виникли у 6 (14 %) пацієнтів  

ІІ групи зокрема у 2 пацієнтів через 2 місяці після операції та у 4 через 6 місяців 

після операції у яких троакарні рани зашивались класичним способом  

з використанням вузлових швів без ліквідації діастазу прямих м’язів живота.  

У пацієнтів І групи з використанням розробленого способу профілактики 

троакарних гриж з ліквідацією діастазу прямих м’язів та укріпленням 

поліпропіленевою сіткою виникнення троакарних гриж не спостерігався. 

Ускладнень з боку післяопераційної рани у цих пацієнтів не 

спостерігалось. При об’єктивному дослідженні та на УЗД черевної стінки вище 

та нище дефекту мав місце діастаз. 

Використання розробленого способу профілактики троакарних гриж 

параумбілікальної ділянки, який передбачає зашивання троакарної рани з 

ушиванням діастазу прямих м’язів та укріпленням його сітчастим імплантатом 

попереджувало виникнення дефекту черевної стінки у пацієнтів І групи. 
Таким чином, однією з причин виникнення троакарних гриж 

параумбілікальної ділянки, де традиційно встановлювався 10 мм троакар для 
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лапароскопічної холецистектомії є діастаз прямих м’язів живота. Морфологічні 
зміни м’язово-апоневротичних країв параумбілікальних троакарних дефектів 
черевної стінки з діастазом прямих м’язів живота характеризувались 
розрізненням та фрагментацією колагенових волокон, що послаблювало 
механічну міцність та може призводити до виникнення рецидивів грижових 
дефектів. Оптимальний вибір способу алогерніоплстики троакарних гриж 
параумбілікальної ділянки залежить від ширини діастазу прямих м’язів живота 
з ліквідацією та укріпленням сітчастим імплантатом. Профілактика троакарних 
гриж параумбілікальної ділянки досягається шляхом використання 
розробленого лапароскопічного способу, який передбачає зашивання 
троакарної рани з ліквідацією діастазу прямих м’язів та їх укріплення 
преперитонеально розміщенням сітчастим імплантатом. Використання 
диференційованого підходу до хірургічного лікування троакарних гриж у 
пацієнтів основної групи у порівнянні з традиційним вибором значно 
покращувало результати лікування, частота рецидивів зменшувалось  
до 1,7 % проти 10,3 %. 

ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі представлено новий підхід до вирішення 
актуального завдання покращення результатів хірургічного лікування та 
профілактики троакарних гриж шляхом вивчення причин їх виникнення, 
обґрунтування вибору способу хірургічного лікування, розробки та 
впровадження лапароскопічної алогерніопластики, що зменшує частоту 
післяопераційних ускладнень та рецидивів: 

1. Визначено, що серед причин виникнення післяопераційних троакарних 
гриж параумбілікальної ділянки, де традиційно встановлюється 10 мм троакар 
для лапароскопічної холецистектомії, гінекологічних операцій та ін. у 14 % 
спостерігається діастаз прямих м’язів живота, який супроводжується 
стоншенням апоневрозу білої лінії живота, атрофією прямих м’язів живота, яка 
посилюється після встановлення троакару та створює підґрунтя для виникнення 
дефекту черевної стінки . 

2. Морфологічні структури м’язово-апоневротичних країв параумбілікальних 
троакарних дефектів черевної стінки характеризуються розрізненням та 
фрагментацією колагенових волокон з формуванням вогнищ склерозу, м’язові 
волокна стоншені , атрофовані позбавлені поперечної смугастості з ділянками 
заміщення їх сполучною та жировою тканинами, що розповсюджується на всю 
ширину і довжину діастазу прямих м’язів та обґрунтовує виконання 
алогерніопластики з ушиванням та укріпленням діастазу сітчастим 
імплантатом.  

3. Обґрунтовано вибір способу алогерніоплстики троакарних гриж 
параумбілікальної ділянки досягається шляхом врахування ширини діастазу 
прямих м’язів живота. При троакарних грижах із супутнім діастазом прямих 
м’язів до 5 см оптимальною є удосконалення лапароскопічної алогерніопластики з 
ліквідацією діастазу прямих м’язів трансфасціальними швами. При троакарних 
грижах та діастазі прямих м’язів більше 5 см оптимальною є відкрита 
алопластика «sublay», що забезпечує надійність закриття грижового дефекту  
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з ліквідацією діастазу прямих м’язів, що значно зменшує вірогідність рецидиву 
троакарної грижі.  

4. Профілактика троакарних гриж параумбілікальної ділянки при 
виконанні лапароскопічної холецистектомії досягається шляхом використання 
розробленого лапароскопічного способу, який передбачає зашивання троакарної 
рани з ушиванням діастазу прямих м’язів та їх укріпленням преперитонеальним 
розміщенням сітчастого імплантату, що попереджує виникнення дефекту черевної 
стінки, тоді як традиційне зашивання троакарної параумбілікальної рани у 14 % 
пацієнтів групи порівняння супроводжується виникненням троакарного дефекту.  

5. Хірургічне лікування троакарних гриж з використанням 
диференційованого підходу до вибору способу алогерніопластики та 
розробленої лапароскопічної методики у порівнянні з традиційним вибором та 
класичними методиками значно покращує результати лікування, частота 
рецидивів зменшується до 1 (1,7 %) пацієнта проти 6 (10,3 %) пацієнтів. 
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АНОТАЦІЯ 

Дадаян В. А. Особливості хірургічного лікування та профілактики 
післяопераційних троакарних гриж живота. – Кваліфікаційна наукова праця 
на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.01.03 – хірургія. – Національний університет охорони 
здоров’я України імені П. Л. Шупика МОЗ України, Київ, 2021. 

Дисертація присвячена вирішенню актуального завдання покращення 
результатів хірургічного лікування та профілактики хворих з 
післяопераційними троакарними грижами шляхом обґрунтування, розробки та 
удосконалення методик лапароскопічної та відкритої алогерниопластики. 

Проведено аналіз результатів обстеження та хірургічного лікування  
116 пацієнтів з параумбілікальними післяопераційними троакарними грижами 
та 85 пацієнтів з жовчно-кам’яною хворобою, яким проводилась профілактика 
троакарних гриж при виконанні лапароскопічної холецистектомії період з 2013 
по 2020 роки. Вік пацієнтів від 30 до 75 років, середній вік 53 ± 1,3 років. Жінок 
було 82 (61,2 %), чоловіків 34 (38,8 %). 

Визначено, що серед причин виникнення післяопераційних троакарних 
гриж параумбілікальної ділянки, де традиційно встановлюється 10 мм троакар 
для лапароскопічної холецистектомії у 30 % спостерігається діастаз прямих 
м’язів живота, який супроводжується стоншенням апоневрозу білої лінії 
живота, атрофією прямих м’язів живота, яка посилюється після встановлення 
троакару та створює підґрунтя для виникнення дефекту черевної стінки. 
Морфологічни структури м’язово-апоневротичних країв параумбілікальних 
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троакарних дефектів черевної стінки характеризується розрізненням та 
фрагментацією колагенових волокон з формуванням вогнищ склерозу, що 
розповсюджується на всю ширину і довжину діастазу прямих м'язів та 
обґрунтовує виконання алогерніопластики з ушиванням та укріпленням 
діастазу сітчастим імплантатом. При троакарних грижах із супутнім діастазом 
прямих м’язів до 5 см оптимальною є удосконалення лапароскопічної 
алогерніопластики з ліквідацією діастазу прямих м’язів трансфасціальними 
швами. При троакарних грижах та діастазі прямих м’язів більше 5 см 
оптимальною є відкрита алопластика «sublay». Профілактика троакарних гриж 
параумбілікальної ділянки при виконанні лапароскопічної холецистектомії 
досягається шляхом використання розробленого лапароскопічного способу, 
тоді як традиційне зашивання троакарної параумбілікальної рани у 14 % 
супроводжується виникненням троакарного дефекту. Хірургічне лікування 
троакарних гриж з використанням диференційованого підходу до вибору 
способу алогерніопластики, розробленої лапароскопічної методики у 
порівнянні з традиційним вибором та методикам значно покращує результати 
лікування, частота рецидивів зменшується до 1,7 % проти 10,3 %. 

Ключові слова: троакарні грижі параумбілікальної ділянки, діастаз 
прямих м’язів живота, лапароскопічна алогерніопластика, ретромускулярна 
алопластика, профілактика трокарних гриж живота  

АННОТАЦИЯ 

Дадаян В. А. Особенности хирурического лечения и профилактики 
послеоперационных троакарных грыж живота. – Квалификационный 
научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.03 – хирургия. – Национальный университет здравоохранения 
Украины имени П. Л. Шупика МЗ Украины, Киев, 2021. 

Диссертация посвящена решению актуальной задачи улучшения 
результатов хирургического лечения и профилактики больных с послеопераци-
онными троакарными грыжами путем обоснования, разработки и 
усовершенствования методик лапароскопической и открытой алогерниопластики. 

Проведен анализ результатов обследования и хирургического лечения  
116 пациентов с параумбиликальными послеоперационными троакарных 
грыжами и 85 пациентов с желчнокамянной болезнью, которым проводилась 
профилактика троакарных грыж при выполнении лапароскопической 
холецистэктомии период с 2013 по 2020 годы. Возраст пациентов от 30 до  
75 лет, средний возраст 53 ± 1,3 лет. Женщин было 82 (61,2 %), мужчин  
34 (38,8 %). 

Осовную группу составили 58 пациентов, которым выполнялась 
лапароскопическая алогерниопластика разработанным способом. Группу 
сравнения составили 58 пациентов, которым выполнялась традиционная 
лапароскопическая алогерниопластика. 

Оценка эффективности профилактики троакарных грыж параумбиликальной 
области была проведена у 85 пациентов с желчнокамянной болезнью при 
выполнении лапароскопической холецистэктомии. 
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В зависимости от способа профилактики троакарных грыж пациенты 

были разделены на 2 группы. В первой группе (42 пациента) профилактика 

возникновения троакарных грыж выполнялась по разработанной методике. Во 

второй группы (43 пациента) профилактика троакарных грыж 

параумбиликальной области выполнялась традиционным ушиванием 

троакарных раны. 

Определено, что среди причин возникновения послеоперационных 

троакарных грыж параумбиликальной области, где традиционно 

устанавливается 10мм троакар для лапароскопической холецистэктомии у 30 % 

наблюдается диастаз прямых мышц живота, который сопровождается 

истончением апоневроза белой линии живота, атрофией прямых мышц живота, 

которая усиливается после постановки троакара и создает основу для 

возникновения дефекта передней брюшной стенки. Морфологические 

структуры мышечно-апоневротических краев параумбиликальных троакарных 

дефектов брюшной стенки характеризуются разрешением и фрагментацией 

коллагеновых волокон с формированием очагов склероза, распространяющееся 

на всю ширину и длину диастаза прямых мышц и обосновывает выполнения 

алогерниопластики с ушиванием и укреплением диастаза сетчастым 

имплантатом. При троакарных грыжах с сопутствующим диастазом прямых 

мышц до 5 см оптимальной является усовершенствование лапароскопической 

алогерниопластики с ликвидацией диастаза прямых мышц трансфасциальнимы 

швами. При троакарных грыжах и диастазе прямых мышц более 5 см 

оптимальной является открытая аллопластика «sublay». Профилактика 

троакарных грыж параумбиликальной области при выполнении 

лапароскопической холецистэктомии достигается путем использования 

разработанного лапароскопического способа, тогда как традиционное 

ушивание троакарных параумбиликальных ран у 14 % сопровождается 

возникновением троакарных дефектов. Хирургическое лечение троакарных 

грыж с использованием дифференцированного подхода к выбору способа 

алогерниопластики, разработанной лапароскопической методики по сравнению 

с традиционным выбором и методикам значительно улучшает результаты 

лечения, частота рецидивов уменьшается до 1,7 % против 10,3 %. 

Ключевые слова: троакарные грыжи параумбиликальной области, 

диастаз прямых мышц живота, лапароскопическая алогерниопластика, 

ретромускулярная аллопластика, профилактика трокарных грыж 

ABSTRACT 

Dadayan V. Features of Surgery and Prevention of Incisional Port-site 

Hernias. – Qualification scientific work as the manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of medical sciences in the specialty 

14.01.03 – surgery. – National University of Health Care of Ukraine named after  

P. L. Shupika Ministry of Health of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The dissertation is devoted to the solution of the actual problem of improving 

the results of surgical treatment and prevention of patients with postoperative port-
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site hernias by substantiation, development and improvement of methods of 

laparoscopic and open allogeneic plastics. 

The results of examination and surgical treatment of 116 patients with 

paraumbilical postoperative port-site hernias and 85 patients with gallstone disease 

who underwent prevention of port-site hernias during laparoscopic cholecystectomy 

in the period from 2013 to 2020. Age of patients from 30 to 75 years, mean age  

53 ± 1.3 years. There were 82 women (61.2 %) and 34 men (38.8 %). 

It was determined that among the causes of postoperative port-site hernias of 

the paraumbilical area, where a 10 mm trocar is traditionally installed for 

laparoscopic cholecystectomy, 30 % have diastase of the rectus abdominis, which is 

accompanied by thinning of the white line aponeurosis, atrophy of the rectus 

abdominis port-site and creates the basis for the occurrence of a defect of the 

abdominal wall. Morphological structures of musculo-aponeurotic edges of 

paraumbilical trocar defects of the abdominal wall are characterized by distinction 

and fragmentation of collagen fibers with the formation of foci of sclerosis, which 

extends to the entire width and length of diastase of rectus muscles and justifies For 

port-site hernias with concomitant rectal diastase up to 5 cm, it is optimal to improve 

laparoscopic allogernioplasty with elimination of rectal diastase by transfascial 

sutures. For port-site hernias and rectal diastase more than 5 cm, open alloplasty 

"sublay" is optimal. Prevention of port-site hernias of the paraumbilical area during 

laparoscopic cholecystectomy is achieved by using the developed laparoscopic 

method, while the traditional suturing of the port-site paraumbilical wound in 14 %  

is accompanied by a trocar defect. Surgical treatment of port-site hernias using a 

differentiated approach to the choice of allogeneic plastics, developed laparoscopic 

techniques in comparison with traditional choices and techniques significantly 

improves treatment outcomes, the recurrence rate is reduced to 1.7 % vs. 10.3 %. 

Key words: port-site abdominal hernias paraumbilical area, diastase of rectus 

abdominis muscles, laparoscopic alloplasty, retromuscular alloplasty, prevention of 

port-site hernias. 


