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АНОТАЦІЯ 

Лутковський Р.А. Обгрунтування розробки та використання 

наномодифікованих сітчастих імплантатів для відкритої та лапароскопічної 

алопластики гриж живота (експериментально-клінічне дослідження). – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.03 – «Хірургія» (22 Охорона здоров’я). – Національний 

університет охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика МОЗ України, 

Київ 2021. 

Національний університет охорони здоров’я України імені 

П.Л.Шупика МОЗ України, Київ 2021. 

Дисертація присвячена розробленню наномодифікованої 

поліпропіленової сітки з полімерним антисептиком групи бігуанідинів 

полігексаметиленгуанідину хлоридом, експериментальному обґрунтуванні та 

вивченні морфологічних, морфометричних та антимікробних властивостей 

розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки та вивченню клінічної 

ефективності в порівнянні з класичною поліпропіленовою сіткою для 

профілактики ускладнень в раньому та віддаленому післяопераційному 

періодах. 

Вивчення реакції тканин на імплантацію розробленого сітчастого 

імплантату було проведено в двох серіях дослідів на 140 лабораторних 

щурах (по 70 тварин в кожній групі). В першій групі дослідів – 70 тваринам 

проведено імплантацію класичних поліпропіленових сітчастих імплантатів. 

В другій групі – 70 тваринам проведено імплантацію розроблених 

наномодифікованих поліпропіленових сітчастих імплантатів. 

В клінічній частині роботи проведено аналіз хірургічного лікування 

1340 хворих з грижами живота різних видів з використанням розробленої 

наномодифікованої поліпропіленової сітки та класичної поліпропіленової 

сітки. Хворі були розподілені на 2 групи: 1 група (основна) 676 хворих, яким 

хірургічні втручання виконувалися з використанням розробленої 



 3 

наномодифікованої поліпропіленової сітки; 2 група (порівняння) 664 

хворих, яким хірургічні втручання виконувалися з використанням класичної 

поліпропіленової сітки. 

Доведена ефективність використання у експериментальних тварин 

розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки, що показало 

суттєве зменшення ускладнень у тварин основної групи: у 3(4,3 %) тварин 

виникла серома та у 2(2,9 %) виникло гнійне запалення рани на відміну від 

групи порівняння де серома виникла у 30(42,9%) тварин та гнійне запалення 

рани виникло у 25(35,7 %). 

На 30 добу в тканинах навколо імплантованої класичної 

поліпропіленової сітки виявлялось зменшення кількості макрофагальних 

елементів, поява помірної кількості фіброцитів та збільшення числа 

фібробластів з одночасним їх ущільненням і потовщенням колагенових 

волокон та зниженням щільності запального інфільтрату. Останній мав 

дифузно-розсіяний характер, в ньому переважали плазматичні клітини, 

нейтрофільні гранулоцити, ознаки набряку були відсутніми. Одночасно зі 

збільшенням кількості і товщини пучків колагенових волокон навколо 

імплантату, відмічалося зменшення числа запальних клітинних елементів, 

збереження гранулематозного гістіоцитарного валу з поодинокими 

багатоядерними клітинами стороннього тіла. Кількісний склад клітин в 

інфільтраті навколо класичних поліпропіленових сіток свідчив про активацію 

процесів репаративної регенерації та зменшення запалення навколо 

імплантатів. Щільність клітинного інфільтрату в тканинах навколо 

імплантованої класичної поліпропіленової сітки зменшувалась до 

103,6 ± 12,8 кл/мм2, кількість нейтрофільних гранулоцитів становила 37,4 ± 

0,9 кл/мм2, плазмоцитів – 44,9±4,7кл/мм2, лімфоцитів – 68,4 ± 8,2 кл/мм2, 

гістіоцитів – 36,9 ± 1,7 кл/мм2. Зростала кількість фібробластів до 17,2 ± 0,5 

кл/мм2 та зменшилась кількість багатоядерних гігантських клітин 

стороннього тіла до 9,4 ± 0,6 кл/мм2. Тоді як на 30 добу спостереження навколо 

розробленого наномодифікованого поліпропіленового сітчастого імплантату 
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гістологічні зміни в тканинах та морфометричні показники змін клітинного 

складу свідчили про зменшення запалення та наявності навколо імплантованої 

сітки сформованої тонкої сполучнотканинної капсули. В зшитих тканинах, 

одночасно зі збільшенням кількості і товщини пучків колагенових волокон 

навкруги розроблених сітчастих імплантатів, відмічалося зменшення числа 

фібробластів. Зберігався тонкий гранульоматозний гістіоцитарний вал без 

клітин стороннього тіла. 

Результати антимікробних властивостей розроблених 

наномодифікованих поліпропіленових сітчастих імплантатів показали 

високу їх ефективність у порівнянні із класичними поліпропіленовими 

сітчастими імплантатами про що свідчить зменшення росту мікроорганізмів 

при контакті сітки з бактерійним середовищем. Результати морфологічного, 

морфометричного та мікробіологічного дослідження обґрунтовують 

використання сітки в клінічній практиці. 

При хірургічному лікуванні первинних пахвинних гриж живота з 

використанням модифікованої операції Ліхтенштейна з розробленою 

наномодифікованою поліпропіленовою сіткою у 70 хворих показали, що 

серед хворих основної групи частота ускладнень в післяопераційному 

періоді значно зменшилася: сероми з 5,6 % до 2,8 %; гнійного запалення 

рани зменшилося з 5,6 % до 0,9 %; зменшення запального інфільтрату 

спостерігалося з 5,6 % до 1,4%; хронічний біль зменшився з 5,4 % до 1,8 % 

та відмічалося зменшення рецидиву грижі з 5,4 % хворих групи порівняння 

до 1,8 % хворих основної групи. 

Під час лапароскопічного хірургічного лікування первинних 

пахвинних гриж живота з використанням розробленої наномодифікованої 

поліпропіленової сітки, яке було проведено у 72 хворих відмічається значне 

зменшення післяопераційних ускладнень: сероми з 5,6 % хворих групи 

порівняння до 2,8 % хворих основної групи; гнійного запалення рани з 5,6 

% до 0,9 %; зменшення запального інфільтрату спостерігалося з 5,6 % до 1,4 
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%; хронічного болю з 5,4 % до 1,8 % та відмічалося зменшення рецидиву 

грижі з 5,4 % хворих групи порівняння до 1,8 % хворих основної групи. 

При хірургічному лікуванні пупкових гриж з використанням 

розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки, яке було виконано 

у 80 хворих показало значне зменшення післяопераційних ускладнень: 

сероми з 20,3 % до 3,4 % прооперованих хворих; гнійного запалення рани 

та запального інфільтрату у хворих основної групи не спостерігалося на 

відміну від хворих групи порівняння де відмічалося гнійне запалення рани 

та запальний інфільтрат у 3,4 % хворих, а також відмічалося зменшення 

хронічного болю з 3,9 % до 1,8 % та рецидиву грижі з 5,9 % хворих групи 

порівняння до 1,6 % хворих основної групи. 

При хірургічному лікуванні післяопераційних вентральних гриж 

живота великого розміру за методикою “Sublay” з використанням 

розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки було проведено у 80 

хворих, яке показало також значне зменшення частоти післяопераційних 

ускладнень в порівнянні з використанням класичної поліпропіленової сітки: 

сероми з 29,5 % хворих групи порівняння до 6,5 % у хворих основної групи; 

гнійного запалення рани зменшилося з 7,3 % до 1,4 %; зменшення 

запального інфільтрату було з 11,4% до 1,2 % хворих; хронічний біль 

зменшився з 6,4 % до 1,6 % та рецидив грижі з 8,2 % хворих групи 

порівняння до 1,3 % хворих основної групи. 

При хірургічному лікуванні післяопераційних вентральних гриж 

живота великого розміру за методикою “Onlay” з використанням 

розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки було проведено у 84 

хворих, яке показало також значне зменшення частоти післяопераційних 

ускладнень за рахунок виражених сорбційних, антимікробних та 

протизапальних властивостей в порівнянні з використанням класичної 

поліпропіленової сітки: відмічалося зменшення частоти сероми з 29,5 % до 

6,5 %; гнійного запалення рани зменшилося з 7,3 % до 1,4 %; зменшення 

запального інфільтрату спостерігалося з 11,4 % до 1,2 %; хворі відмічали 
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зменшення хронічного болю з 6,4 % до 1,6 % та рецидив грижі зменшився з 

8,2 % хворих групи порівняння до 1,3 % хворих основної групи. 

При виконанні хірургічного лікування післяопераційних вентральних 

гриж гігантського розміру за передньою методикою роз’єднання 

анатомічних компонентів передньої черевної стінки та за задньою 

методикою роз’єднання анатомічних компонентів передньої черевної стінки 

при використанні розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки, 

яке було виконано у 35 хворих за кожною методикою також показало значне 

зменшення післяопераційних ускладнень в порівнянні з використанням 

класичної поліпропіленової сітки. Відмічалося зменшення сероми з 32,4 % 

до 7,4 %; відмічалося також зменшення частоти гнійного запалення рани та 

запального інфільтрату до 1,4 % на відміну від хворих групи порівняння де 

спостерігалося гнійне запалення рани 8,5 % та утворення запального 

інфільтрату 12,7 %; зменшення хронічного болю з 7,9 % до 1,6 % та 

рецидиву грижі з 9,5 % хворих групи порівняння до 1,6 % хворих основної 

групи. 

При хірургічному лікуванні первинних гриж передньої черевної 

стінки (пахвинна грижа, пупкова грижа, стегнова грижа, грижа білої лінії 

живота) із використанням розробленої наномодифікованої 

поліпропіленової сітки відмічається значне зменшення післяопераційних 

ускладнень за рахунок виражених сорбційних, антимікробних та 

протизапальних властивостей в порівнянні із використанням класичної 

поліпропіленової сітки: відмічалося зменшення сероми з 11,3 % до 2,6 %; 

гнійного запалення рани з 4,1 % до 0,3 %; частота запального інфільтрату 

зменшилася з 6,2 % до 1,5 %; відмічалося зменшення хронічного болю з 

5,2 % до 1,8 % та рецидиву грижі з 5,9 % хворих групи порівняння до 1,7 % 

хворих основної групи; лігатурні нориці передньої черевної стінки 

спостерігалися в 3,2 % хворих групи порівняння на відміну від основної 

групи хворих де таких ускладнень не відмічалося. 
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Потрібно також відмітити, що при використанні розробленої 

наномодифікованої поліпропіленової сітки при хірургічному лікуванні 

післяопераційних вентральних гриж живота за рахунок виражених 

сорбційних, антимікробних та протизапальних властивостей в порівнянні з 

використанням класичної поліпропіленової сітки відмічається значне 

зменшення післяопераційних ускладнень: зменшення частоти сероми 

відмічалося з 32,4 % до 7,4 %; гнійного запалення рани з 12,7 % до 1,4 %; 

частота запального інфільтрату зменшилася з 12,7 % до 2,9 %; 

спостерігалося зменшення хронічного болю з 7,9 % до 3,2 % та рецидиву 

грижі з 9,5 % хворих групи порівняння до 3,1 % хворих основної групи; 

лігатурні нориці передньої черевної стінки спостерігалися в 6,3 % хворих 

групи порівняння на відміну від основної групи хворих де таких ускладнень 

не відмічалося. 

Наукова новизна отриманих результатів. Робота є комплексним 

дослідженням, метою якого є підвищення ефективності хірургічного 

лікування гриж живота шляхом обґрунтування розробки та впровадження 

нових нанокомпозитних поліпропіленових сітчастих імплантатів для 

відкритої та лапароскопічної алогерніопластики. 

Вперше експериментально обґрунтована доцільність модифікації 

класичної поліпропіленової сітки вуглецевими нанотрубками та 

антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом. 

Вперше визначено математично оптимальний склад вуглецевих 

нанотрубок та антисептика полігексаметиленгуанідину хлориду, для 

введення до складу класичної поліпропіленової сітки, що забезпечує 

антимікробні, сорбційні та протизапальні властивості. 

Вперше експериментально доведена ефективність імплантації 

наномодифікованого поліпропіленового сітчастого імплантату у тварин, що 

зменшує запальну реакцію тканин черевної стінки навколо імплантованої 

сітки у порівнянні з імплантацією класичної поліпропіленової сітки. 

Вперше в експериментальних умовах при розміщенні розробленої 
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наномодифікованої поліпропіленової сітки в бактеріальному середовищі 

ріст колонієутворюючих одиниць мікроорганізмів значно зменшився на 1 

мм2 у порівнянні з класичною поліпропіленовою сіткою. 

Вперше морфометрично встановлено, що сполучно-тканинна капсула 

навколо наномодифікованої поліпропіленової сітки у експериментальних 

тварин формується із меншою кількістю нейтрофільних гранулоцитів, 

лімфоцитів та макрофагів у порівнянні з класичною поліпропіленовою 

сіткою, що зменшує частоту післяопераційних ускладнень та обґрунтовує 

використання розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки в 

клінічній практиці. 

Вперше визначено що при хірургічному лікуванні гриж живота з 

використанням розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки в 

порівнянні з класичною поліпропіленовою сіткою зменшується частота 

сероми, інфікування післяопераційної рани та підтверджується зменшенням 

кількості цитокінів запалення IL-4 та IL-8. 

Вперше удосконалено відкриті та лапароскопічні способи 

алопластики первинних гриж живота з використанням розробленої 

наномодифікованої поліпропіленової сітки. 

Обґрунтовано вперше використання удосконалених методик «sublay», 

«onlay» з використанням розробленої наномодифікованої поліпропіленової 

сітки при післяопераційних вентральних грижах живота великих розмірів. 

Доведено вперше ефективність використання розроблених 

наномодифікованих поліпропіленових сітчастих імплантатів у хворих з 

гігантськими післяопераційними вентральними грижами живота при 

виконанні передніх та задніх методик роз’єднання анатомічних компонентів 

передньої черевної стінки. 

Вперше визначено, що хірургічне лікування первинних та 

післяопераційних гриж живота при використанні розроблених 

наномодифікованих поліпропіленових сітчастих імплантатів у порівнянні з 

використанням класичних сітчастих імплантатів зменшує частоту сероми, 



 9 

інфікування рани, запального інфільтрату, хронічного болю, рецидивів 

грижі та підвищує якість життя прооперованих хворих. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати 

використання розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки в 

експериментальних тварин довели її ефективність у зменшенні частоти 

післяопераційних ускладнень за рахунок сорбційних, антибактеріальних та 

протизапальних властивостей, що обгрунтовує доцільність використання в 

клінічній практиці. 

Впровадження в практику удосконаленого способу алопластики 

післяопераційних вентральних гриж живота (патент України на корисну 

модель №132818 від 11.03.2019 року) з використанням наномодифікованої 

поліпропіленової сітки забезпечує зменшення частоти післяопераційних 

ускладнень: сероми з 29,5 % до 6,5 %, гнійного запалення рани з 7,3 % до 

1,4 %, запального інфільтрату з 11,4 % до 1,2 %, хронічного болю з 6,4 % до 

1,6 % та рецидиву грижі з 8,2 % до 1,3 %. 

Розроблений та впроваджений спосіб хірургічного лікування 

попереково-бокових післяопераційних гриж живота (патент України на 

корисну модель №143729 від 10.08.2020 року) у поєднанні з модифікованою 

поліпропіленовою сіткою, який забезпечує зменшення частоти 

післяопераційних ускладнень: сероми з 28,3 % до 5,9 %, гнійного запалення 

рани з 6,9 % до 1,1 %, запального інфільтрату з 10,8 % до 1,1 %, хронічного 

болю з 5,6 % до 1,3 % та рецидиву грижі з 7,8 % до 1,1 %. 

Розроблений та впроваджений удосконалений спосіб алопластики 

пупкових гриж живота (патент України на корисну модель № 143728 від 

10.08.2020 року) у поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою що 

забезпечує зменшення частоти післяопераційних ускладнень: сероми з 20,3 

% до 3,4 %, хронічного болю з 3,9 % до 1,8 % та рецидиву грижі з 5,9 % до 

1,6 %. 

Впроваджений удосконалений спосіб алогерніопластики 

післяопераційних підреберних гриж живота (патент України на корисну 
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модель № 143774 від 10.08.2020 року) у поєднанні з модифікованою 

поліпропіленовою сіткою що забезпечує зменшення частоти 

післяопераційних ускладнень: сероми з 15,5 % до 5,5 %, гнійного запалення 

рани з 8,1 % до 2,7 %, запального інфільтрату з 8,1 % до 2,7 %, хронічного 

болю з 5,6 % до 1,9 % та рецидиву грижі з 5,6 % до 1,9 %. 

Розроблений та впроваджений спосіб операції Ліхтенштейна (патент 

України на корисну модель № 143775 від 10.08.2020 року) у поєднанні з 

модифікованою поліпропіленовою сіткою пахвинних гриж живота, який 

забезпечує зменшення частоти післяопераційних ускладнень: сероми з 5,6 

% до 2,8 %, гнійного запалення рани з 5,6 % до 0,9 %, запального інфільтрату 

з 5,6 % до 1,4 %, хронічного болю з 5,4 % до 1,8 % та рецидиву грижі з 5,4 % 

до 1,8 %. 

Впроваджений удосконалений спосіб операції Ramirez у поєднанні з 

алопластикою «Onlay» (патент України на корисну модель № 143373 від 

27.07.2020 року) післяопераційних гриж живота гігантського розміру що 

забезпечує зменшення частоти післяопераційних ускладнень: сероми з 

29,5% до 6,5%, гнійного запалення рани з 7,3 % до 1,4 %, запального 

інфільтрату з 11,4 % до 1,2 %, хронічного болю з 6,4 % до 1,6 % та рецидиву 

грижі з 8,2 % до 1,3 %. 

Впроваджений удосконалений спосіб модифікованої операції Ramirez 

у поєднанні з алопластикою «Sublay» (патент України на корисну модель № 

143371 від 27.07.2020 року) післяопераційних гриж живота великого 

розміру що забезпечує зменшення частоти післяопераційних ускладнень: 

сероми з 29,5 % до 6,5 %, гнійного запалення рани з 7,3 % до 1,4 %, 

запального інфільтрату з 11,4 % до 1,2 %, хронічного болю з 6,4 % до 1,6 % 

та рецидиву грижі з 8,2 % до 1,3 %. 

Ключові слова: вуглецева нанотрубка, грижа живота, діастаз прямих 

м’язів живота, експеримент, загоєння, методика імплантації сітки, 

наномодифікована поліпропіленова сітка, поліпропіленова сітка, 

полігексаметиленгуанідину хлорид, післяопераційних ускладнень, хірургія. 
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ABSTRACT 

Lutkovskyi R.A. Rationale for the development and use of nanomodified 

mesh implants for open and laparoscopic alloplasty of abdominal hernias 

(experimental and clinical research). – Qualificative scientific work having the 

manuscript copyright. 

Dissertation for the Doctor of Medical Sciences degree, in specialty 

14.01.03 – Surgery (22 Public Health) – Shupyk National university of Health of 

Ukraine, Ministry of Health of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The dissertation is devoted to the development of nanomodified 

polypropylene mesh with a polymeric antiseptic of the biguanidine group of 

polyhexamethyleneguanidine chloride, experimental substantiation and study of 

morphological, morphometric and antimicrobial properties of the developed 

nanomodified polypropylene and polypropylene. 

The study of tissue response to implantation of the developed mesh implant 

was performed in two series of experiments on 140 laboratory rats (70 animals in 

each group). In the first group of experiments - 70 animals were implanted with 

classic polypropylene mesh implants. In the second group - 70 animals were 

implanted with developed nanomodified polypropylene mesh implants. 

In the clinical part of the analysis of surgical treatment of 1340 patients 

with abdominal hernias of different types using the developed nanomodified 

polypropylene mesh and classical polypropylene mesh. Patients were divided into 

2 groups: 1 group (main) 676 patients who underwent surgery using the developed 

nanomodified polypropylene mesh; Group 2 (comparison) of 664 patients who 

underwent surgery using a classic polypropylene mesh. 

The effectiveness of the use of experimental nanomodified polypropylene 

mesh in experimental animals was shown, which showed a significant reduction 

in complications in the animals of the main group: 3 (4.3%) animals developed 

seroma and 2 (2.9%) developed purulent inflammation of the wound in contrast. 

where seroma occurred in 30 (42.9%) animals and purulent wound inflammation 

occurred in 25 (35.7%). 
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On day 30, the tissues around the implanted classical polypropylene mesh 

showed a decrease in the number of macrophage elements, the appearance of a 

moderate number of fibrocytes and an increase in the number of fibroblasts with 

their simultaneous compaction and thickening of collagen fibers and a decrease 

in inflammatory infiltrate density. The latter was diffuse-diffuse in nature, it was 

dominated by plasma cells, neutrophilic granulocytes, signs of edema were 

absent. Simultaneously with the increase in the number and thickness of bundles 

of collagen fibers around the implant, there was a decrease in the number of 

inflammatory cell elements, the preservation of granulomatous histiocytic shaft 

with single multinucleated foreign body cells. The quantitative composition of 

cells in the infiltrate around the classical polypropylene grids indicated the 

activation of reparative regeneration processes and the reduction of inflammation 

around the implants. The density of cellular infiltrate in the tissues around the 

implanted classical polypropylene mesh decreased to 103.6 ± 12.8 cells / mm2, 

the number of neutrophilic granulocytes was 37.4 ± 0.9 cells / mm2, plasma cells 

- 44.9 ± 4.7 cells / mm2, lymphocytes - 68.4 ± 8.2 cells / mm2, histiocytes - 36.9 

± 1.7 cells / mm2. The number of fibroblasts increased to 17.2 ± 0.5 cells / mm2 

and the number of multinucleated giant foreign body cells decreased to 9.4 ± 0.6 

cells / mm2. Whereas on the 30th day of observation around the developed 

nanomodified polypropylene mesh implant histological changes in tissues and 

morphometric indicators of changes in cell composition indicated a decrease in 

inflammation and the presence of a thin connective tissue capsule formed around 

the implanted mesh. In crosslinked tissues, simultaneously with the increase in 

the number and thickness of bundles of collagen fibers around the developed mesh 

implants, there was a decrease in the number of fibroblasts. A thin granulomatous 

histiocytic shaft without foreign body cells was preserved. 

The results of antimicrobial properties of the developed nanomodified 

polypropylene mesh implants showed their high efficiency in comparison with 

classical polypropylene mesh implants, which is evidenced by the decrease in the 

growth of microorganisms upon contact of the mesh with the bacterial 
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environment. The results of morphological, morphometric and microbiological 

research substantiate the use of the grid in clinical practice. 

In the surgical treatment of primary inguinal hernias using a modified 

Liechtenstein operation with the developed nanomodified polypropylene mesh in 

70 patients showed that among patients of the main group the frequency of 

complications in the postoperative period decreased significantly: seroma from 

5.6% to 2.8%; purulent wound inflammation decreased from 5.6% to 0.9%; 

reduction of inflammatory infiltrate was observed from 5.6% to 1.4%; chronic 

pain decreased from 5.4% to 1.8% and there was a decrease in hernia recurrence 

from 5.4% of patients in the comparison group to 1.8% of patients in the main 

group. 

During laparoscopic surgical treatment of primary inguinal hernias of the 

abdomen using the developed nanomodified polypropylene mesh, which was 

performed in 72 patients, there was a significant reduction in postoperative 

complications: seroma from 5.6% of patients in the comparison group to 2.8% of 

patients in the main group; purulent inflammation of the wound from 5.6% to 

0.9%; reduction of inflammatory infiltrate was observed from 5.6% to 1.4%; 

chronic pain from 5.4% to 1.8% and there was a decrease in recurrence of hernia 

from 5.4% of patients in the comparison group to 1.8% of patients in the main 

group. 

In the surgical treatment of umbilical hernias using the developed 

nanomodified polypropylene mesh, which was performed in 80 patients showed 

a significant reduction in postoperative complications: seroma from 20.3% to 

3.4% of operated patients; purulent inflammation of the wound and inflammatory 

infiltrate in patients of the main group was not observed in contrast to patients of 

the comparison group where there was purulent inflammation of the wound and 

inflammatory infiltrate in 3.4% of patients, and a decrease in chronic pain from 

3.9% to 1.8% and recurrence of hernia from 5.9% of patients in the comparison 

group to 1.6% of patients in the main group. 

In the surgical treatment of postoperative ventral hernias of large size by 
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the method of "Sublay" using the developed nanomodified polypropylene mesh 

was performed in 80 patients, which also showed a significant reduction in the 

frequency of postoperative complications compared with the use of classic 

polypropylene mesh: seroma from 29.5% of patients comparison to 6.5% in 

patients of the main group; purulent inflammation of the wound decreased from 

7.3% to 1.4%; reduction of inflammatory infiltrate was from 11.4% to 1.2% of 

patients; chronic pain decreased from 6.4% to 1.6% and recurrence of hernia from 

8.2% of patients in the comparison group to 1.3% of patients in the main group. 

In the surgical treatment of postoperative ventral hernias of large size by 

the method of "Onlay" using the developed nanomodified polypropylene mesh 

was performed in 84 patients, which also showed a significant reduction in the 

incidence of postoperative complications due to pronounced sorption, 

antimicrobial and anti-inflammatory properties: there was a decrease in the 

frequency of seroma from 29.5% to 6.5%; purulent inflammation of the wound 

decreased from 7.3% to 1.4%; reduction of inflammatory infiltrate was observed 

from 11.4% to 1.2%; patients noted a decrease in chronic pain from 6.4% to 1.6% 

and hernia recurrence decreased from 8.2% of patients in the comparison group 

to 1.3% of patients in the main group. 

When performing surgical treatment of giant postoperative ventral hernias 

by the anterior method of separation of anatomical components of the anterior 

abdominal wall and by the posterior method of separation of anatomical 

components of the anterior abdominal wall using the developed nanomodified 

polypropylene mesh, which was performed in 35 patients for each significant 

reduction of postoperative complications in comparison with the use of classic 

polypropylene mesh. There was a decrease in seroma from 32.4% to 7.4%; there 

was also a decrease in the frequency of purulent wound inflammation and 

inflammatory infiltrate to 1.4% in contrast to patients in the comparison group 

where there was purulent inflammation of the wound 8.5% and the formation of 

inflammatory infiltrate 12.7%; reduction of chronic pain from 7.9% to 1.6% and 

recurrence of hernia from 9.5% of patients in the comparison group to 1.6% of 
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patients in the main group. 

In the surgical treatment of primary hernias of the anterior abdominal wall 

(inguinal hernia, umbilical hernia, femoral hernia, hernia of the white line of the 

abdomen) using the developed nanomodified polypropylene mesh, there is a 

significant reduction in postoperative complications due to pronounced sorption, 

antimicrobial and antimicrobial use. : there was a decrease in seroma from 11.3% 

to 2.6%; purulent inflammation of the wound from 4.1% to 0.3%; the frequency 

of inflammatory infiltration decreased from 6.2% to 1.5%; there was a decrease 

in chronic pain from 5.2% to 1.8% and recurrence of hernia from 5.9% of patients 

in the comparison group to 1.7% of patients in the main group; ligature fistulas of 

the anterior abdominal wall were observed in 3.2% of patients in the comparison 

group in contrast to the main group of patients where such complications were not 

observed. 

It should also be noted that when using the developed nanomodified 

polypropylene mesh in the surgical treatment of postoperative ventral hernias due 

to the pronounced sorption, antimicrobial and anti-inflammatory properties in 

comparison with the use of classical polypropylene mesh there is a significant 

decrease in postoperative complications. 7.4%; purulent wound inflammation 

from 12.7% to 1.4%; the frequency of inflammatory infiltration decreased from 

12.7% to 2.9%; there was a decrease in chronic pain from 7.9% to 3.2% and 

recurrence of hernia from 9.5% of patients in the comparison group to 3.1% of 

patients in the main group; ligature fistulas of the anterior abdominal wall were 

observed in 6.3% of patients in the comparison group in contrast to the main group 

of patients where such complications were not observed. 

Scientific novelty of the obtained results. The work is a comprehensive 

study aimed at improving the effectiveness of surgical treatment of abdominal 

hernias by justifying the development and introduction of new nanocomposite 

polypropylene mesh implants for open and laparoscopic allogernioplasty. 

For the first time, the expediency of modification of the classical 

polypropylene mesh with carbon nanotubes and the antiseptic polyhexamethylene 
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guanidine chloride was experimentally substantiated. 

For the first time, the mathematically optimal composition of carbon 

nanotubes and antiseptic polyhexamethylene guanidine chloride was determined 

for incorporation into the classical polypropylene mesh, which provides 

antimicrobial, sorption and anti-inflammatory properties. 

For the first time, the efficiency of implantation of nanomodified 

polypropylene mesh implant in animals has been experimentally proven, which 

reduces the inflammatory reaction of abdominal wall tissues around the implanted 

mesh in comparison with the implantation of classical polypropylene mesh. 

For the first time in experimental conditions when placing the developed 

nanomodified polypropylene mesh in a bacterial medium, the growth of colony-

forming units of microorganisms decreased significantly by 1 mm2 compared 

with the classical polypropylene mesh 

For the first time it was morphometrically established that the connective 

tissue capsule around the nanomodified polypropylene mesh in experimental 

animals is formed with fewer neutrophilic granulocytes, lymphocytes and 

macrophages compared to the classical polypropylene mesh, which reduces the 

frequency of postoperative complications. 

For the first time it was determined that in the surgical treatment of 

abdominal hernias using the developed nanomodified polypropylene mesh in 

comparison with the classic polypropylene mesh decreases the frequency of 

seroma, postoperative wound infection and is confirmed by a decrease in 

inflammatory cytokines IL-4 and IL-8. 

For the first time, open and laparoscopic methods of alloplasty of primary 

abdominal hernias were improved using the developed nanomodified 

polypropylene mesh. 

The use of advanced techniques "sublay", "onlay" with the use of the 

developed nanomodified polypropylene mesh for postoperative ventral hernias of 

large size is substantiated for the first time. 

The effectiveness of the developed nanomodified polypropylene mesh 
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implants in patients with giant postoperative ventral abdominal hernias when 

performing anterior and posterior techniques of separation of anatomical 

components of the anterior abdominal wall has been proven for the first time. 

For the first time it was determined that surgical treatment of primary and 

postoperative abdominal hernias using the developed nanomodified 

polypropylene mesh implants in comparison with the use of classic mesh implants 

reduces the incidence of seroma, wound infection, inflammatory infiltrate, 

chronic pain, recurrence of hernia and recurrence of hernia. 

The practical significance of the results. The results of using the developed 

nanomodified polypropylene mesh in experimental animals proved its 

effectiveness in reducing the incidence of postoperative complications due to 

sorption, antibacterial and anti-inflammatory properties, which justifies the 

feasibility of use in clinical practice. 

The introduction into practice of an improved method of alloplasty of 

postoperative ventral abdominal hernias (Ukrainian patent for utility model 

№132818 from 11.03.2019) using nanomodified polypropylene mesh reduces the 

frequency of postoperative complications: seroma from 29.5% to 6.5%, purulent 

inflammation of the wound from 7.3% to 1.4%, inflammatory infiltrate from 

11.4% to 1.2%, chronic pain from 6.4% to 1.6% and recurrence of hernia from 

8.2% to 1.3%. 

Developed and implemented a method of surgical treatment of lumbosacral 

postoperative abdominal hernias (Ukrainian patent for utility model №143729 

from 10.08.2020) in combination with a modified polypropylene mesh, which 

reduces the incidence of postoperative complications: seroma from 28.3% to 5.9 

%, purulent wound inflammation from 6.9% to 1.1%, inflammatory infiltrate from 

10.8% to 1.1%, chronic pain from 5.6% to 1.3% and recurrence of hernia from 

7.8% to 1.1%. 

Developed and implemented an improved method of alloplasty of umbilical 

hernias of the abdomen (Ukrainian patent for utility model № 143728 from 

10.08.2020) in combination with a modified polypropylene mesh that reduces the 
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frequency of postoperative complications: seroma from 20.3% to 3.4%, chronic 

pain from 3.9% to 1.8% and recurrence of hernia from 5.9% to 1.6%. 

An improved method of allohernioplasty of postoperative subcostal 

abdominal hernias (Ukrainian patent for utility model № 143774 dated 

10.08.2020) in combination with a modified polypropylene mesh was introduced, 

which reduces the frequency of postoperative complications: seroma from 15.5% 

to 5.5%, purulent inflammation from 8.1% to 2.7%, inflammatory infiltrate from 

8.1% to 2.7%, chronic pain from 5.6% to 1.9% and recurrence of hernia from 

5.6% to 1.9%. 

A method of Liechtenstein operation was developed and implemented 

(Ukrainian patent for utility model № 143775 dated 10.08.2020) in combination 

with a modified polypropylene mesh of inguinal hernias of the abdomen, which 

reduces the frequency of postoperative complications: seroma from 5.6% to 2.8%, 

purulent Wound inflammation from 5.6% to 0.9%, inflammatory infiltrate from 

5.6% to 1.4%, chronic pain from 5.4% to 1.8% and recurrence of hernia from 

5.4% to 1.8 %. 

An improved method of Ramirez surgery in combination with alloplasty 

"Onlay" (Ukrainian patent for utility model № 143373 from 27.07.2020) of 

postoperative abdominal hernias of giant size was introduced, which reduces the 

frequency of postoperative complications: seroma from 29.5% to 6.5%, purulent 

wound inflammation from 7.3% to 1.4%, inflammatory infiltrate from 11.4% to 

1.2%, chronic pain from 6.4% to 1.6% and recurrence of hernia from 8.2% to 

1.3%. 

An improved method of modified surgery Ramirez in combination with 

alloplasty "Sublay" (Ukrainian patent for utility model № 143371 from 

27.07.2020) introduced postoperative abdominal hernias of large size, which 

reduces the frequency of postoperative complications: seroma from 29.5% to 

6.5% , purulent wound inflammation from 7.3% to 1.4%, inflammatory infiltrate 

from 11.4% to 1.2%, chronic pain from 6.4% to 1.6% and recurrence of hernia 

from 8.2% to 1.3%. 
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chloride, postoperative complications, surgery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

ЗМІСТ 

Стор. 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ………………………………………...31 

ВСТУП…………………………………………………………………………33 

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………45 

1.1. Вплив сітчастих імплантатів на причини виникнення первинних, 

післяопераційних вентральних гриж живота та хірургічне лікування45 

1.2. Характеристика сучасних сітчастих імплантатів для пластики при 

хірургічному лікуванні первинних та післяопераційних вентральних 

гриж живота……………………………………………………………...57 

1.3. Ускладнення після алопластики первинних та післяопераційних 

вентральних гриж живота, причини їх виникнення, лікування та 

профілактика……………………………………………………………60 

РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ………………….78 

2.1. Математичне обгрунтування оптимального складу 

наномодифікованих поліпропіленових сіток з антимікробними 

властивостями…………………………………………………………..78 

2.2. Фізико – хімічні та механічні методи дослідження………………85 

2.3. Характеристика об’єктів експериментального дослідження……91 

2.4. Морфологічні та морфометричні методи дослідження………….93 

2.5. Мікробіологічні методи дослідження…………………………….94 

2.6. Загально – клінічні методи дослідження………………………...96 

2.7. Оцінка цитокінового профілю та якості життя оперованих хворих 

з різними типами сіток………………………………………………..101 

2.8. Методи статистичного аналізу…………………………………..101 

РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ 

НАНОМОДИФІКОВАНИХ ЛЕГКОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ МАСИ 

ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ СІТОК ДЛЯ АЛОПЛАСТИКИ ГРИЖ 

ЖИВОТА…………..…………………………………………………….103 

3.1 Математичне обгрунтування оптимального складу 



 28 

наномодифікованих поліпропіленових сіток з антимікробними 

властивостями…………………………………………………………103 

3.2. Фізико – хімічні та антимікробні властивості матеріалів для 

виготовлення наномодифікованих сітчастих імплантатів………….109 

РОЗДІЛ 4. ВЛАСТИВОСТІ СІТЧАСТИХ ІМПЛАНТАТІВ 

МОДИФІКОВАНИХ ВУГЛЕЦЕВИМИ НАНОТРУБКАМИ ТА 

ПОЛІМЕРНИМ АНТИСЕПТИКОМ ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИНУ 

ХЛОРИДОМ…………………………………………………………………124 

4.1. Фізико – механічні властивості сітчастого імплантату 

модифікованого вуглецевими нанотрубками та полімерним 

антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом………………125 

4.2. Антимікробні властивості розроблених сітчастих імплантатів з 

поліпропілену модифікованого антисептиками групи бігуанідинів та 

вуглецевими нанотрубками…………………………………………..132 

РОЗДІЛ 5. БІОСУМІСНІСТЬ СІТЧАСТИХ ІМПЛАНТАТІВ З 

ПОЛІПРОПІЛЕНУ МОДИФІКОВАНОГО ВУГЛЕЦЕВИМИ 

НАНОТРУБКАМИ ТА ПОЛІМЕРНИМ АНТИСЕПТИКОМ 

ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИНУ ХЛОРИДОМ……………………..140 

5.1. Порівняльна характеристика морфологічних зміни в тканинах 

передньої черевної стінки при імплантації сітчастих імплантатів з 

поліпропілену модифікованих вуглецевими нанотрубками та 

антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом………………140 

РОЗДІЛ 6. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГРИЖ ЖИВОТА З 

ВИКОРИСТАННЯМ НАНОМОДИФІКОВАНИХ СІТЧАСТИХ 

ІМПЛАНТАТІВ З АНТИМІКРОБНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ…………171 

6.1. Хірургічне лікування первинних та рецидивних пахвинних гриж з 

використанням наномодифікованих сітчастих імплантатів з 

антимікробними властивостями……………………………………...172 

6.1.1. Відкриті хірургічні втручання при пахвинних грижах з 

використанням наномодифікованих сіток з антимікробними 



 29 

властивостями…………………………………………………………172 

6.1.2. Лапароскопічні хірургічні втручання при первинних та 

рецидивних грижах з використанням наномодифікованих сіток з 

антимікробними властивостями……………………….……………..183 

6.1.3. Лапароскопічна алопластика гриж білої лінії живота поєднаних 

з діастазом прямих м’язів живота з використанням 

наномодифікованих сіток з антисептиком…………………………..192 

6.2. Хірургічне лікування пупкових гриж з використанням 

наномодифікованих сіток з антимікробними властивостями………201 

6.3. Хірургічне лікування пупкових гриж поєднаних з діастазом 

прямих м’язів живота з використанням наномодифікованих сіток з 

антимікробними властивостями……………………………………...213 

6.4. Хірургічне лікування післяопераційних вентральних гриж при 

використанні наномодифікованих сіток з антисептиком…………...220 

6.4.1. Хірургічне лікування післяопераційних вентральних гриж 

малого та середнього розміру при використанні наномодифікованих 

сіток з антисептиком………………………………………………….220 

6.4.2. Хірургічне лікування післяопераційних вентральних гриж 

великого та гігантського розміру при використанні 

наномодифікованих сіток з антисептиком…………………………..228 

6.5. Алогерніопластика післяопераційних підреберних гриж живота 

при використанні наномодифікованих сіток з антисептиком………243 

6.6. Хірургічне лікування попереково-бокових гриж живота при 

використанні наномодифікованих сіток з антимікробними 

властивостями…………………………………………………………252 

6.7. Порівняльна характеристика частоти виникнення 

післяопераційних ускладнень у хворих основної групи та групи 

порівняння……………………………………………………………..258 



 30 

РОЗДІЛ 7. СТАН ПОКАЗНИКІВ ЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛЮ ТА 

АНАЛІЗ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ 

ГРИЖ ЖИВОТА……………………………………………………………..266 

7.1.Стан показників цитокінового профілю при хірургічному 

лікуванні гриж живота………………………………………………..266 

7.2.Аналіз якості життя хворих при хірургічному лікуванні гриж 

живота………………………………………………………………….268 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ………279 

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….297 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ…………………………………………….301 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………….302 

ДОДАТКИ……………………………………………………………………338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АКС  -абдомінальний компартмент синдром 

БФ  -больовий фактор 

ВЧТ  -внутрішньочеревний тиск 

ВНТ  -вуглецеві нанотрубки 

ГЖ  -грижа живота 

ГБЛЖ -грижа білої лінії живота 

ДПМЖ -діастаз прямих м’язів живота 

ЕКГ  -електрокардіограма 

ЕхоКГ -ехокардіограма 

ЖА  -життєва активність 

ЖЄЛ  -життєва ємність легень 

ЗЗ  -загальне здоров’я 

ІАГ  -інтраабдомінальна гіпертензія 

ІПЯЖ -інтегральний показник якості життя 

КТ  -компютерна томографія 

МШВ -максимальна швидкість видиху 

ОЗ  -ознака здоров’я 

ОФВ1 -об’єм форсованого видиху за першу секунду 

ПГГХ - полігексаметиленгуанідину хлорид 

ПП  - поліпропілен 

ПГЖ  - пахвинна грижа живота 

ПВГЖ - післяопераційна вентральна грижа живота 

ПХВ  -поліхлорвінілова 

ПГ  -пупкова грижа 

ППГЖ -післяопераційна підреберна грижа живота 

ПБПГЖ -попереково – бокова післяопераційна грижа живота 

ПЗ  -психічне здоров’я 

ПОШВ -пікова об’ємна швидкість видиху 

РФ  -рольове функціонування 



 32 

РД  -рольова діяльність 

СФ  -соціальне функціонування 

ТЕЛА -тромбоемболія легеневої артерії 

УЗД  -ультразвукове дослідження 

ФФ  -фізичне функціонування 

ФЖЄЛ -форсована життєва ємність легень 

ЧС  -черевна стінка 

ШВЛ  -штучна вентиляція легень 

ЯЖ  -якість життя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

ВСТУП 

Актуальність проблеми. В період сьогодення хірургічне лікування 

гриж живота з використанням синтетичних (поліпропілен, поліестер, 

політетрафторетилен та інші) та біологічних (пермакол, Соок та ін.) 

сітчастих імплантатів (Грубнік В.В., 2016; V. Schempelik, 2016; M. 

Smetansky, 2016) стало домінуючим. Алопластичні операції з сітчастими 

імплантатами при грижах живота становлять 95,6 % (A.Kingsnorths, 2016; 

S.Morales, 2018). Широке впровадження в хірургічне лікування гриж 

живота відкритої та лапароскопічної алогерніопластики значно зменшило 

частоту післяопераційних рецидивів у порівнянні з аутопластикою. 

Частота рецидивів гриж живота після аутопластичних операцій 

спостерігалась у 45–50 %, та після алопластики зменшилась до 10% 

(Іоффе О.Ю., 2017; Білянський Л. С., 2018; Novitsky Y. K., 2019). Найбільш 

часто для відкритої та лапароскопічної алогерніопластики 

використовують класичну поліпропіленову сітку легкої або середньої 

маси. Однак використання таких сітчастих імплантатів не зважаючи на 

антибіотикопрофілактику, протизапальну терапію супроводжується 

високою частотою ускладнень з боку післяопераційної рани, таких як 

серома (30,8–60,4 %), гнійне запалення рани (4,8–6,4 %), лігатурні нориці 

(1,2–3 %), мешома (0,06–1,6 %) (Фелештинський Я. П., 2016; Smetansky 

M., 2018, П’ятночка В. І., 2019). Це зумовлено тим, що класичний 

поліпропіленовий сітчастий імплантант в результаті контакту з тканинами 

черевної стінки викликає їх асептичне серозне запалення різної 

інтенсивності. Тривале та інтенсивне запалення тканин черевної стінки 

навколо сітчастого імплантату супроводжується серомою, що сповільнює 

проростання сітчастого імплантату сполучною тканиною та формування 

сполучнотканинної капсули.  

У разі інфікування сероми часто виникає міграція сітки, її 

зморщування, що призводить до рецидиву грижі (Заруцький Я. Л., 2018; 

Reinpold, 2017). 
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Використання композитних сітчастих імплантатів на основі 

поліпропілену поєднаних з монокрилом (ultrapro) титановим покриттям 

(TiMesh), покриттям із Омега-3 жирних кислот та ін. сприяють 

зменшенню запальної реакції тканин черевної стінки у порівнянні з 

класичною поліпропіленовою сіткою, але частота виникнення та 

тривалість сероми залишається досить високою (30,4 %), що підвищує 

ризик інфікування тканин черевної стінки. 

Крім цього, загальновідомі способи профілактики місцевих 

ускладнень після алопластичних операцій такі як 

антибіотикопрофілактика, вакуумне дренування ділянки розміщення 

сітчастого імплантату та підшкірної основи, використання нестероїдних 

протизапальних препаратів не зменшують вірогідність їх виникнення. 

Незадовільні результати хірургічного лікування гриж живота з 

використанням традиційних поліпропіленовх сітчастих імплантатів 

обгрунтовують розробку нових допоміжних сітчастих імплантатів, які б 

мінімізували частоту післяопераційних ускладнень та рецидивів гриж 

живота. На нашу думку, використання модифікованої поліпропіленової 

сітки антисептиком групи бігуанідинів полігексаметиленгуанідину 

хлоридом та вуглецевими нанотрубками у поєднанні з класичними 

методиками при відкритих та лапароскопічних способах 

алогерніопластики дасть змогу покращити результати хірургічного 

лікування гриж живота. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до напряму НДР кафедри 

хірургії і проктології НУОЗ України імені П.Л.Шупика «Розробка нових 

методів діагностики та хірургічного лікування захворювань передньої 

черевної стінки та органів черевної порожнини» (№ державної реєстрації 

0110U000994) і є самостійним дослідженням автора (№ державної 

реєстрації 0120U100245). 

Мета дослідження. Підвищити ефективність хірургічного 
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лікування гриж живота шляхом обґрунтування, розробки та впровадження 

в експериментальних та клінічних умовах нових нанокомпозитних 

сітчастих імплантатів для відкритої та лапароскопічної 

алогерніопластики. 

Завдання дослідження: 

1.Вивчити причини незадовільних результатів хірургічного лікування 

гриж живота з використанням традиційних поліпропіленових сітчастих 

імплантатів. 

2.Обгрунтувати математично оптимальний вміст вуглецевих 

нанотрубок та антисептика полігексаметиленгуанідину хлориду введеного 

до складу класичних поліпропіленових “легких” та “середньої маси” сіток 

для сорбційних та антимікробних властивостей. 

3.Розробити наномодифікований поліпропіленовий сітчастий 

імплантант та визначити його вплив на тканини черевної стінки у 

експериментальних тварин. 

4.Дослідити морфологічні зміни в тканинах черевної стінки 

експериментальних тварин після імплантації наномодифікованих 

поліпропіленових сіток. 

5.Визначити антимікробні та фізико – механічні властивості 

розроблених нанокомпозитних сітчастих імплантатів в експерименті та 

обгрунтувати їх використання в хірургічному лікуванні гриж живота. 

6.Вивчити у хворих з грижами живота стан місцевих та системних 

показників цитокінового профілю, як маркерів запальної реакції організму, 

при імплантації розроблених наномодифікованих поліпропіленових сіток. 

7.Удосконалити відкриті та лапароскопічні способи алопластики 

первинних гриж живота з використанням наномодифікованих 

поліпропіленових сітчастих імплантатів. 

8.Обгрунтувати використання удосконалених методик “sublay”, 

“onlay” з використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки 

післяопераційних гриж живота великих розмірів. 
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9.Визначити ефективність використання модифікованого сітчастого 

імплантата при методиках роз’єднання анатомічних компонентів у пацієнтів 

з гігантськими післяопераційними грижами живота. 

10.Провести порівняльну оцінку результатів хірургічного лікування 

та показників якості життя хворих з грижами живота при використанні 

розроблених наномодифікованих сітчастих імплантатів та класичних 

поліпропіленових сіток. 

Об’єкт дослідження – класична поліпропіленова сітка, 

поліпропіленова сітка модифікована вуглецевими нанотрубками та 

антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом, грижі живота. 

Предмет дослідження – механічні та фізико – хімічні властивості 

поліпропіленових сітчастих імплантатів, антимікробні властивості 

поліпропіленової сітки, морфологічні зміни м’язево-апоневротичних 

тканин, способи алопластики гриж живота відкриті та лапароскопічні, 

місцеві ускладнення алопластики гриж живота. 

Методи дослідження: експериментальні, лабораторні, фізико – 

хімічні, мікробіологічні, морфологічні, клінічні, оцінка якості життя хворих, 

статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Робота є комплексним 

дослідженням, метою якого є підвищення ефективності хірургічного 

лікування гриж живота шляхом обгрунтування розробки та впровадження 

нових нанокомпозитних поліпропіленових сітчастих імплантатів для 

відкритої та лапароскопічної алогерніопластики. 

Вперше експериментально обгрунтована доцільність модифікації 

класичної поліпропіленової сітки вуглецевими нанотрубками та 

антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом. 

Вперше визначено математично оптимальний склад вуглецевих 

нанотрубок та антисептика полігексаметиленгуанідину хлориду, для 

введення до складу класичної поліпропіленової сітки, що забезпечує 

антимікробні, сорбційні та протизапальні властивості розробленого 
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наномодифікованого поліпропіленового сітчастого імплантату. 

Вперше експериментально встановлено доцільність імплантації 

наномодифікованого поліпропіленового сітчастого імплантату у 

експериментальних тварин шляхом морфологічного дослідження яке 

вказувало на зменшення запальної реакції тканин навколо імплантованої 

сітки в порівнянні з імплантацією класичної поліпропіленової сітки. 

Вперше морфометрично доведено зменшення кількості 

нейтрофільних лейкоцитів, лімфоцитів та макрофагів навколо 

імплантованої розробленої поліпропіленової сітки у експериментальних 

тварин в порівнянні з класичною поліпропіленовою сіткою, що обгрунтовує 

використання розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки в 

клінічній практиці. 

Вперше обгрунтовано зменшення кількості цитокінів запалення IL-4 

та IL-8 при хірургічному лікування гриж живота з використанням 

розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки в порівнянні з 

класичною поліпропіленовою сіткою. 

Удосконалено вперше відкриті та лапароскопічні способи 

алопластики первинних гриж живота з використанням розробленої 

наномодифікованої поліпропіленової сітки. 

Обгрунтовано вперше використання удосконалених методик “sublay”, 

“onlay” з використанням розробленої наномодифікованої поліпропіленової 

сітки при післяопераційних вентральних грижах живота великих розмірів. 

Доведено вперше ефективність використання розроблених 

наномодифікованих поліпропіленових сітчастих імплантатів у хворих з 

гігантськими післяопераційними вентральними грижами живота при 

виконанні передніх та задніх методик роз’єднання анатомічних компонентів 

передньої черевної стінки. 

Практичне значення отриманих результатів. Основні положення 

роботи науково обгрунтовують доцільність використання удосконалених 

способів хірургічного лікування гриж живота з використанням розробленої 



 38 

наномодифікованої поліпропіленової сітки для попередження розвитку 

післяопераційних ускладнень в раньому та віддаленому післяопераційному 

періоді. 

Впровадження в практику удосконаленого способу алопластики 

післяопераційних вентральних гриж з використанням наномодифікованої 

поліпропіленової сітки, який включає висічення старого післяопераційного 

рубця, виділення та видалення грижового мішка, мобілізацію м’язово-

апоневротичних країв дефекту, розрізання апоневротичних піхв прямих 

м’язів живота, мобілізацію прямих м’язів живота від задніх апоневротичних 

стінок, зшивання їх, розміщення та фіксацію сітчастого імплантата 

ретромускулярно, дренування простору біля сітчастого імплантата 

поліхлорвініловим дренажем та зшивання м’язово-апоневротичних країв 

тканин, який відрізняється тим, що як сітчастий імплантат використовують 

сітку з поліпропілену, модифіковану вуглецевими нанотрубками та 

антисептиком, що зменшує реакцію тканин на імплантацію сітки та 

забезпечує зменшення частоти післяопераційних ускладнень: сероми з 

29,5% до 6,5%, нагноєння післяопераційної рани з 7,3% до 1,4%, запального 

інфільтрату з 11,4% до 1,2%, хронічного болю з 6,4% до 1,6% та рецидиву 

грижі з 8,2% до 1,3% (патент України на корисну модель № 132818 від 

11.03.2019 року, бюлетень № 5). 

Розроблений та впроваджений удосконалений спосіб хірургічного 

лікування попереково-бокових післяопераційних гриж живота у поєднанні 

з модифікованою поліпропіленовою сіткою, який включає висічення 

старого післяопераційного рубця, виділення та часткове видалення 

грижового мішка, мобілізацію парієтальної очеревини від м’язово-

апоневротичних тканин, розміщення та фіксацію сітчастого імплантату 

преперитонеально до поперекового м’яза спини, окістя 12 ребра, 

апоневротичної піхви прямого м’яза та м’язово-апоневротичних тканин 

нижнього краю грижового дефекту з їх перекриттям сіткою на 10-12 см., 

який відрізняється тим, що як сітчастий імплантат використовують сітку з 
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поліпропілену, модифіковану вуглецевими нанотрубками та полімерним 

антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом, що зменшує реакцію 

тканин на імплантацію сітки та забезпечує зменшення частоти 

післяопераційних ускладнень: сероми з 28,3% до 5,9%, нагноєння 

післяопераційної рани з 6,9% до 1,1%, запального інфільтрату з 10,8% до 

1,1%, хронічного болю з 5,6% до 1,3% та рецидиву грижі з 7,8% до 1,1% 

(патент України на корисну модель № 143729 від 10.08.2020 року, бюлетень 

№ 15). 

Розроблений та впроваджений удосконалений спосіб алопластики 

пупкових гриж живота у поєднанні з модифікованою поліпропіленовою 

сіткою, який включає висічення пупка, розсічення задньої пластинки піхви 

прямих м’язів живота з обох боків, задню пластинку піхви прямих м’язів 

живота відділяють від м’язів у краніальному і каудальному напрямках, 

відсікають від білої лінії живота задню пластинку піхви прямих м’язів 

живота, розміщують та проводять фіксацію сітчастого імплантата 

ретромускулярно по серединній лінії, який відрізняється тим, що як 

сітчастий імплантат використовують сітку з поліпропілену, модифіковану 

вуглецевими нанотрубками та полімерним антисептиком 

полігексаметиленгуанідину хлоридом, що зменшує реакцію тканин на 

імплантацію сітки та забезпечує зменшення частоти післяопераційних 

ускладнень: сероми з 20,3% до 3,4%, хронічного болю з 3,9% до 1,8% та 

рецидиву грижі з 5,9% до 1,6% (патент України на корисну модель №143728 

від 10.08.2020 року, бюлетень № 15); 

Впроваджений удосконалений спосіб алогерніопластики 

післяопераційних підреберних гриж живота у поєднанні з модифікованою 

поліпропіленовою сіткою, який включає висічення старого 

післяопераційного рубця, виділення та видалення грижового мішка, 

мобілізацію м’язово-апоневротичних країв дефекту черевної стінки від 

підшкірної основи, розміщення та фіксацію сітчастого імплантата 

преперитонеально до апоневротичних тканин безперервним швом, який 
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відрізняється тим, що як сітчастий імплантат використовують сітку з 

поліпропілену, модифіковану вуглецевими нанотрубками та полімерним 

антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом, що зменшує реакцію 

тканин на імплантацію сітки та забезпечує зменшення частоти 

післяопераційних ускладнень: сероми з 15,5% до 5,5%, нагноєння 

післяопераційної рани з 8,1% до 2,7%, запального інфільтрату з 8,1% до 

2,7%, хронічного болю з 5,6% до 1,9% та рецидиву грижі з 5,6% до 1,9% 

(патент України на корисну модель № 143774 від 10.08.2020 року, болетень 

№ 15); 

Розроблений та впроваджений удосконалений спосіб операції 

Ліхтенштейна у поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою 

пахвинних гриж живота, який включає розсічення шкіри та підшкірно-

жирової клітковини, виділення, перев’язку та видалення грижового мішка, 

підшивання модифікованого сітчастого імплантата до пахової зв’язки, до 

апоневрозу над лобковою кісткою і внутрішнього косого м’яза живота, 

ушивання апоневрозу зовнішнього косого м’яза, який відрізняється тим, що 

як сітчастий імплантат використовують сітку з поліпропілену, 

модифіковану вуглецевими нанотрубками та полімерним антисептиком 

полігексаметиленгуанідину хлоридом, що зменшує реакцію тканин на 

імплантацію сітки та забезпечує зменшення частоти післяопераційних 

ускладнень: сероми з 5,6% до 2,8%, нагноєння післяопераційної рани з 5,6% 

до 0,9%, запального інфільтрату з 5,6% до 1,4%, хронічного болю з 5,4% до 

1,8% та рецидиву грижі з 5,4% до 1,8% (патент України на корисну модель 

№ 143775 від 10.08.2020 року, бюлетень № 15); 

Впроваджений удосконалений спосіб операції Ramirez у поєднанні з 

алопластикою “Onlay” післяопераційних гриж живота гігантського розміру, 

який включає висічення старого післяопераційного рубця, виділення та 

видалення грижового мішка, мобілізацію м’язово-апоневротичних країв 

грижового дефекту, розрізання апоневрозу зовнішнього косого м’яза 

живота, роз’єднання їх від внутрішніх косих м’язів живота, контактне 
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зшивання прямих м’язів живота разом з апоневротичними піхвами, 

розміщення та фіксацію сітчастого імплантату над зшитими м’язово-

апоневротичними краями дефекту черевної стінки з перекриттям як прямих, 

так і косих м’язів живота, який відрізняється тим, що як сітчастий імплантат 

використовують сітку з поліпропілену, модифіковану вуглецевими 

нанотрубками та полімерним антисептиком полігексаметиленгуанідину 

хлоридом, що зменшує реакцію тканин на імплантацію сітки та забезпечує 

зменшення частоти післяопераційних ускладнень: сероми з 29,5% до 6,5%, 

нагноєння післяопераційної рани з 7,3% до 1,4%, запального інфільтрату з 

11,4% до 1,2%, хронічного болю з 6,4% до 1,6% та рецидиву грижі з 8,2% до 

1,3% (патент України на корисну модель № 143373 від 27.07.2020 року, 

бюлетень № 14); 

Впроваджений удосконалений спосіб модифікованої операції Ramirez 

у поєднанні з алопластикою “Sublay” післяопераційних гриж живота 

великого розміру, який включає висічення старого післяопераційного 

рубця, виділення та видалення грижового мішка, мобілізацію м’язово-

апоневротичних країв грижового дефекту, розріз апоневротичних піхв 

прямих м’язів живота по медіальних краях дефекту черевної стінки і 

виконання методики “sublay”, задні стінки апоневротичних піхв прямих 

м’язів живота, відділяють від м’язів і зашивають безперервним швом, під 

прямими м’язами над зшитими задніми стінками апоневротичних піхв 

прямих м’язів живота розміщують та фіксують модифікований 

поліпропіленовий сітчастий імплантат, апоневротичні ділянки між прямими 

та зовнішніми косими м’язами, справа і зліва, укріплюють модифікованим 

поліпропіленовим сітчастим імплантатом, сітчасті імплантати фіксують по 

периметру до апоневротичних тканин безперервним швом, який 

відрізняється тим, що як сітчастий імплантат використовують сітку з 

поліпропілену, модифіковану вуглецевими нанотрубками та полімерним 

антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом, що зменшує реакцію 

тканин на імплантацію сітки та забезпечує зменшення частоти 
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післяопераційних ускладнень: сероми з 29,5% до 6,5%, нагноєння 

післяопераційної рани з 7,3% до 1,4%, запального інфільтрату з 11,4% до 

1,2%, хронічного болю з 6,4% до 1,6% та рецидиву грижі з 8,2% до 1,3% 

(патент України на корисну модель № 143371 від 27.07.2020 року, бюлетень 

№ 14). 

Результати роботи впроваджені в клінічну практику хірургічних 

відділень комунального некомерційного підприємства міської клінічної 

лікарні №1 м.Вінниця; комунального некомерційного підприємства 

центральної районної лікарні м.Калинівка, Вінницької області; 

комунального некомерційного підприємства центральної районної лікарні 

Вінницького району, Вінницької області; університетської клініки 

Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова; 

комунального некомерційного підприємства міської клінічної лікарні №5 

м.Київ. Теоретичні аспекти даної роботи були включені в науково-

педагогічний процес кафедр хірургії №1, №2, медичного факультету №2 та 

загальної хірургії Вінницького національного медичного університету імені 

М.І.Пирогова, а також кафедри хірургії і проктології Національного 

університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика. 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем проаналізовано наукову 

літературу, обґрунтовано ідею, визначено проблему наукового 

дослідження, складено план наукового пошуку, зібрано матеріал, проведено 

експериментальні, морфологічні, морфометричні, бактеріологічні та 

клінічні дослідження та статистичну обробку даних під науковим 

консультуванням д. мед. н., професора Фелештинського Я. П. Самостійно 

та в якості асистента виконано більшість хірургічних втручань. Автором 

проведено аналіз та узагальнення одержаних результатів, сформульовано 

висновки, практичні рекомендації, написано усі розділи рукопису 

дисертації. В опублікованих у співавторстві працях здобувач 

систематизував результати клінічних досліджень, проводив їх аналіз. 

Співавторство інших дослідників полягало у консультативній допомозі та 
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їх участі в розробці окремих фрагментів наукової роботи. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення наукової 

роботи оприлюднені на науково – практичній конференції присвяченій 75-

річчю від Дня народження Заслуженого лікаря України, професора Федора 

Григоровича Кулачека, м. Чернівці (21 червня 2013р.), на науково – 

практичній конференції присвяченої 80-річчю заснування кафедр хірургії 

Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова 

«Актуальні питання хірургії» м.Вінниця (9-10 жовтня 2014 р.); XV з’їзді 

хірургів Республіки Бєларусь м.Брест (16-17 жовтня 2014 р.); VI 

міжнародній науково – практичній конференції молодих вчених, м. Вінниця 

(15 травня 2015р.); XXIII з’їзді хірургів України, м. Київ (21-23 жовтня 2015 

р.) ; XV науково – практичній конференції з міжнародною участю, м. Київ 

(26-27 листопада 2015 р.); на науково – практичній конференції, м. Кельце 

Польща (13-15 травня 2016 р.); IX симпозіумі хірургів, м. Люблін Польща 

(24 вересня, 2016р.); на IX науково – практичній конференції з міжнародною 

участю «Сучасні технології у хірургічному лікуванні гриж живота», м. 

Коблево (29-30 вересня 2016 р.); XXVII Пленумі хірургів Республіки 

Бєларусь і Республіканської науково – практичної конференції 

«Актуальные вопросы неотложной хирургии», м. Молодєчно (3-4 листопада 

2016 р.); IV науково – практичній конференції, м. Вінниця (4 грудня 2016 

р.).; на всеукраїнській науково – практичній конференції молодих вчених 

«Медична наука в практику охорони здоров’я», м.Полтава (9 грудня 2016 

р.); на науково-практичній конференції з міжнародною участю, м.Київ (24-

25 травня 2017 р.); на науково – практичній конференції з міжнародною 

участю «Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії», м.Київ (9 

листопада 2017 р.); на науково – практичній конференції з міжнародною 

участю «Актуальні питання абдомінальної хірургії», м.Київ (16-17 

листопада 2017 р.); XVII науково – практичній конференції з міжнародною 

участю, м.Київ (30 листопада-1 грудня 2017 р.); V наукво – практичній 

конференції, м.Вінниця (1 грудня 2017 р.); на першій монотематичній 



 44 

конференції «Європейський з’їзд герніологів», м.Львів (9-11 вересня 2018 

р.); XXIV з’їзд хірургів України, м.Київ (26-28 вересня 2018 р.); XVI з’їзд 

хірургів Республіки Бєларусь, м.Гродно (1-2 листопада 2018 р.); на науково 

– практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні технології в 

алопластичній та лапароскопічній хірургії гриж живота», м.Київ (14-15 

листопада 2019 р.); XIX науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній 

хірургії. Вогнепальні та побутові рани. Електрозварювання та роз’єднання 

живих тканин. Діабетична стопа», м.Київ (28-29 листопада 2019 р.); на 

першому галицькому хірургічному форумі «Інноваційні технології в 

хірургії» з нагоди 100-річчя з дня народження Юрія Теофіловича 

Коморовського, м.Тернопіль (24 січня 2020 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертаційного дослідження 

опубліковано 40 наукових праць, зокрема 20 статей у фахових наукових 

виданнях України в тому числі 14 одноосібних та 1 в науково-метричній базі 

Scopus, 4 – в іноземних періодичних виданнях; 13 тез у матеріалах наукових 

форумів та 7 патентів України на корисну модель. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 396 сторінках 

комп’ютерного тексту (обсяг основного тексту становить 268 сторінок) і 

складається з анотацій, вступу, семи розділів, аналізу та узагальнення 

результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел (301 найменувань, у тому числі 189 – кирилицею та 

112 – латиницею), додатків. Робота ілюстрована 34 таблицями та 51 

рисунком. 
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РОЗДІЛ 1 

СІТЧАСТІ ІМПЛАНТАТИ ДЛЯ ПЛАСТИКИ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ 

ЛІКУВАННЯ ГРИЖ ЖИВОТА, ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ВИНИКНЕННІ 

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ТА ПРОФІЛАКТИКА 

УСКЛАДНЕНЬ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Вплив сітчастих імплантатів на причини виникнення 

первинних, післяопераційних вентральних гриж живота та хірургічне 

лікування. 

Однією з причин виникнення післяопераційних вентральних гриж є 

вибір сітчастого імплантату, який використовується при хірургічному 

лікуванні гриж живота [198,215]. 

Найчастіше попереково-бокові післяопераційні грижі живота 

виникають після проведення операцій на нирках, сечоводах, а також при 

використанні бокових лапаротомних і бокових троакарних доступів після 

виконання лапароскопічних втручань. Причини формування таких дефектів 

значно відрізняються від тих дефектів, які призводять до утворення 

серединних післяопераційних гриж живота. Також потрібно відмітити, що 

однією з причин виникнення серединних післяопераційних гриж живота є 

нагноєння лапаротомної рани, яке може бути внаслідок використання 

сітчастих імплантатів [102, 103, 144, 206, 225]. 

При застосуванні лапароскопічних операцій на органах черевної 

порожнини також можливе виникнення післяопераційних вентральних 

гриж живота. Факторами ризику утворення таких гриж є діаметр та модель 

троакара, локалізація місця і техніка його введення, складність та тривалість 

операції, вік хворих [144]. 

Для розвитку післяопераційних вентральних гриж велике значення 

має недотримання правил асептики та антисептики, зшивання тканин із 

значним натягом, зменшення об’єму черевної пророжнини, грубе 
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травмування стінок живота та використання при алогерніопластиці 

класичних поліпропіленових сітчастих імплантатів [206, 222]. 

Основними причинами появи евентерацій органів черевної 

порожнини є невідповідність міцності на розрив зашитої рани стінки живота 

навантаженням, що діє на неї, розв’язування лігатур, місцевих ранових 

усладнень, які можуть бути при використанні сітчатих імплантатів при 

хірургічному лікуванні [255, 276]. 

Важливим етапом хірургічної операції є вибір сітчастого імплантату, 

який буде використовуватися при хірургічному лікуванні гриж живота, за 

допомогою якого буде можливість зменшити післяопераційні ускладнення 

[239, 240, 248, 249, 254, 263]. 

Джерелом вогнищ хронічного запалення при хірургічному лікуванні 

гриж живота можуть бути деякі види сітчастих імплантатів [2, 43, 49, 222]. 

Якщо будуть використовуватися без показів сітчасті імплантати 

можуть виникати небажані тканинні реакції, а також змінюватися процеси 

регенерації та буде розвиватися асептичне запалення, яке в подальшому 

буде призводити до інфікування тканин і в подальшому може бути 

причиною формування ПОВГ [25, 158, 242, 243, 264, 265, 267]. 

Збільшення жорсткості передньої черевної стінки живота 

відбувається при зменшенні об’єму та щільності сітчастого імплантату, а 

також це може призвести до збільшення кількості рановихускладнень [81, 

266, 268]. 

При хірургічному лікуванні хворих на ПОВГ повина бути оптимальна 

передопераційна підготовка хворих, вибір ефективного методу хірургічного 

втручання, післяопераційна профілактика, лікування та реабілітація [272, 

275, 253]. 

Передопераційна підготовка таких хворих повина передбачати 

профілактику виникнення ранніх і пізніх післяопераційних ускладнень. 

Часто у хворих в післяопераційному періоді діагностують дихальну 

недостатність, в основному у хворих із великими та гігантськими дефектами 
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стінки живота [8, 10, 25, 71, 163, 165, 199, 222, 223,]. Причиною виникнення 

такого ускладнення є різке зменшення об’єму черевної порожнини 

внаслідок якого підвищується внутрішньочеревний тиск, це відбувається 

коли виконується алопластика передньої черевної стінки із значним 

натягом. 

Потрібно враховувати можливість виникнення підвищеного 

внутрішньочеревного тску у хворих в раньому післяопераційному періоді та 

його профілактувати в передопераційному періоді шляхом забезпечення 

збільшення дихальної вентиляції та зменшення об’єму шлунково-

кишкового тракту до операції за допомогою безшлакової дієти та 

лікувального голодування [163, 165, 199, 203, 213, 222, 223]. 

У хворих з великими та гігантськими ПОВГ виникає великий ступінь 

виникнення операційного ризику в зв’язку з чим лікарі часто відмовляють 

таким хворим в проведенні хірургічного лікування [25, 29, 71, 158, 162, 222, 

223, 235, 261, 262]. 

Для того щоб досягнути хороших результатів хірургічного лікування 

ПОВГ велике значення має вибір способу алопластики та їх модифікація 

[198, 215, 222, 257, 258, 259, 260, 276]. На сьогоднішній день не існує єдиної 

концепції хірургічного лікування ПОВГ в зв’язку з чим виникає висока 

післяопераційна летальність – 12 – 21% а також велика кількість 

післяопераційних ускладнень – 20,9-49,2%, ця ситуація закликає до 

удосконалення існуючих способів хірургічного лікування гриж живота [39, 

41, 165, 212, 247]. 

Поняття "складні дефекти черевної стінки" або "складні грижі" інколи 

зустрічається в літературі [67, 149, 189, 282], але чіткого визначення цього 

терміну досі немає, відсутні дані про їх розповсюдженість. Жебровський В. 

В. [64, 67] виділяє складні форми гриж живота, до яких відносить великі та 

велетенські, невправні, ковзні, рецидивні та багаторазово рецидивні грижі. 

Їх відрізняє більш тяжкий клінічний перебіг, схильність до ускладнень та 

рецидивування. Brian P. Jacob [234] вважає, що термін «складна черевна 
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стінка» має ряд інтерпретацій, але в цілому містить наявність вентральної 

або післяопераційної грижі або дефекту ЧС плюс одна або більше з таких 

характеристик: будь-яка додаткова умова, що могла бути класифікована як 

інфіковане або забруднене операційне поле, присутність кишковой, 

панкреатичної, жовчної фістули або стоми, наявність в анамнезі 

використання сітки або ранової інфекції, великих розмірів дефекти, втрата 

опірності тканин, наявність рецидиву. Комбінація гігантського дефекту ЧС 

та супутньої хронічної патології формує категорію "складних гриж", 

наявність яких часто змушує відмовлятися від виконання операційного 

втручання навіть досвідчених хірургів [195, 277]. 

Пластика (від грецького plastike – формування, утворення) – загальна 

назва хірургічних методів відновлення форми та функції окремих тканин 

тіла або органів шляхом переміщення, трансплантації або імплантації 

матеріалів, що їх заміщують [147]. Застосування термінів герніопластика, 

алогерніопластика вважаємо некоректним, так як, враховуючи наданий 

вище опис терміну пластика, під час оперативних втручань з приводу гриж 

живота ми намагаємося закрити дефект, досягти відновлення форми та 

функції тканин ЧС, але не грижі. Тому термін алогерніопластика ми 

намагалися не вживати. Термін трансплантація (від лат. transplanto – 

пересаджувати) передбачає заміщення тканин та органів, що відсутні або 

пошкоджених якимось патологічним процесом, власними тканинами або 

органами, чи взятими із іншого організму [148]. Тому використовувати 

даний термін у сучасній алопластичній хірургії СДЧС вважаємо не 

доцільним. Імплантація (від лат. ім- – префікс, що означає розташування 

всередині чогось; plantо – саджати) у хірургії – хірургічна операція, при якій 

виконується вживлення в тканини чужорідних організму матеріалів [146]. 

Застосовування даного терміну для визначення алопластики при СДЧС 

вважаємо найбільш доцільним. Експлантація (від лат. explantatum – 

виривати із грунту) - видалення попередньо вживленого імплантату, 

наприклад ПП сітки після алопластики ЧС [146]. Використання цього 
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терміну для визначення алопластики СДЧС є неправильним. Імплантат у 

хірургії – чужорідний організму матеріал, що вживлюється в тканини під 

час хірургічних операцій чи маніпуляцій [10, 146]. Трансплантат (від лат. 

transplanto – пересаджувати) – ділянка тканин чи орган, що 

використовуються для трансплантації. Даний термін може 21 

застосовуватися наприклад при аутодермопластиці дефектів ПЧС, що зараз 

майже не застосовується [148]. Протез (від грецького prosthesis приєднання, 

прикріплення) – штучний пристрій, що використовують для заміщення 

відсутньої частини тіла або органу [147]. Протезування – відновлення 

функції або усунення косметичних дефектів пошкоджених органів чи 

частин тіла за допомогою протезів [147]. Протезуючою методикою вважали 

лише закриття дефектів ЧС за допомогою спеціальних протезів типу 

Ultrapro hernia sistem (UHS). Реконструкція – відновлення певних процесів, 

що відбувалися в минулому, на основі деякої моделі та передумов [148]. Усі 

методики пластики, що передбачають зшивання країв дефекту, вважаємо 

реконструкцією ЧС, тобто радикальними операціями. Корекція – (від лат. 

correctio – виправлення) – виправлення певних порушень, покращення 

чогось [147]. Методики оперативних втручань, що передбачають зближення 

країв дефекту, вважаємо корекцією ЧС, тобто паліативними операціями. 

Оперативні втручання на ЧС, що передбачають зшивання країв одного із 

шарів ділянки дефекту та зближення інших після їх розділення, вважаємо 

відновно-коригуючими (комбіновані, умовно-радикальні операції). Такі 

операції ми розцінювали такими, що відповідають методиці «sublay-inlay». 

Тому, на нашу думку, для алопластичних реконструктивних, тобто 

відновних, операцій більш доцільно застосовувати терміни імплантація та 

імплантати, а для корегуючих – протезування та протези. 

В дисертаційній роботі Сміщука В.В. звертає на себе особливу увагу 

оперативне лікування хворих з грижами живота, при яких 

використовуються різні види сітчастих імплантатів в зв’язку із можливим 

виникненням післяопераційних гнійно – запальних ускладнень яке на 
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теперішній час є надзвичайно актуальною проблемою [40]. Деякі автори 

вважають, шо в хворих, в яких є велика грижа потрібно відносити до 

нозології під назвою – “грижова хвороба”, як самостійне захворювання [40, 

41, 42]. При хірургічному лікуванні післяопераційних вентральних гриж 

перед хірургом стоїть не простий вибір тактики та методу оперативного 

втручання, в більшості випадків все таки потрібно вибирати безнатяжні 

методики пластики, щоб хоч якимось чином запобігти виникненню 

післяопераційних ускладнень. Слід відмітити, що при використанні під час 

хірургічного лікування гриж живота сітчастих імплантатів, частота 

післяопераіційних ускладнень значно зменшилася в порівнянні з тими 

хірургічними втручаннями, де під час операції не використовувалися 

сітчасті імплантати. Також потрібно відмітити, що можуть бути у хворих 

післяопераційні ускладнення, які безпосередньо пов’язані з деякими видами 

сітчастих імплантатів [43, 44, 45, 46]. На сьогоднішній день існує велика 

кількість методів хірургічних втручань при післяопераційних вентральних 

грижах живота. Не дивлячись на розвиток малоінвазивної хірургії при 

хірургічному лікування гриж живота та велику кількість різних видів 

сітчастих імплантатів спостерігаються незадовільні результати при 

хірургічному лікуванні хворих [47, 48, 49, 50, 51, 52]. Надзвичайно великий 

відсоток рецидивів гриж, як ускладнення при хірургічному лікуванні гриж 

живота, але найбільше рецидивів спостерігається при великих та 

гігантських післяопераційних грижах живота, а також можна відмітити і 

летальність при даних оперативних втручаннях [53, 54, 55, 56, 57, 58, 59]. 

Більшість авторів в своїх наукових працях відмічають, що на виникнення 

післяопераційних ускладнень велику роль має вид сітчастого імплантату, 

який використовується при хірургічному лікуванні гриж живота (Саєнко 

В.Ф., Білянський JI.C., Манойло М.М., 2002; de Vries Reillingh. T.S. et al., 

2004). На сьогоднішній день використовують наступні способи розміщення 

сітчастого імплантата в тканинах передньої черевної стінки при 

хірургічному лікуванні гриж живота «onlay», «sublay», «inlay» [60, 61, 62, 
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63, 64, 65, 66]. Дані методики потребують індиівдуального підходу до 

алопластики у хворих, це може бути пов’язано з анатомічними 

особливостями у хворих. «Onlay» – розміщення імплантата над апоневрозом 

і грижовими воротами. Передбачає розміщення будь-якого виду сітчастого 

імплантату над зшитими краями дефекту в підшкірній основі. Але при 

такому розташуванню сітчастого імплантата є контакт імплантату з 

підшкірно-жировою клітковиною, що супроводжується в багатьох випадках 

пошкодженням лімфатичних судин, що буде призводити до лімфореї 

тривалий час, і хворі будуть вимушені довше перебувати на лікуванні в 

хірургічному відділенні [67, 68, 69, 70, 71, 72]. Завдяки даній методиці часто 

у хворих є виникнення сером, до яких може приєднатися інфекція і 

відповідно у хворих виникає нагноєння післяопераційної рани. Рецидиви 

при даній методиці виникають в межах 12-25%., а частота лігатурних 

нориць може становити 20-43% [73, 74, 75, 76, 77]. Flament J.B. et al. (1999, 

2001). В науковій літературі зустрічаються випадки, що коли при даній 

методиці імплантант потрібно видаляти приблизно в 2,5% випадків 

(Korenkov M. et al., 2001). Побічними властивостями даної методики є також 

можливе в раньому післяопераційному періоді підвищення ВЧТ внаслідок 

чого у хворих може виникати АКС. Методика «Inlay» передбачає ушивання 

сітчастого імплантату не залежно від його виду між краями грижових воріт 

("у стик") (Егиев В.Н., 2003; Жебровский В.В., 2005; Фелештинський Я.П., 

2012). Ця методика передбачає лікування ГЖ шляхом заміщення дефекту 

передньої черевної стінки допоміжним сітчастим імплантатом у вигляді 

«латки», яка фіксується до опорних тканин відступаючи на 1-2 см від країв 

дефекту. При виконанні методики «inlay» не виникає розвитку АКС, тому 

що за даною методикою зменшується можлиівсть, але разом з тим 

збільшується вірогідність ранових ускладнень, тому, що додатковий 

пластичний матеріал контактує з підшкірною основою. Потрібно також 

відмітити недоліки методики «inlay» є недостатнє перекриття сіткою країв 

грижового дефекту [78, 79, 80, 81]. «Onlay-inlay» - пластика грижового 
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дефекту двома сітками, одна із яких розміщується над апоневрозом, друга – 

під апоневрозом, але зшивання самих грижових воріт не виконується (Егиев 

В.Н., и соавт., 2003). Потрібно також не забуватися про третю методику 

алопластики сітчастого імплантату «Sublay», яка передбачає, що сітчастий 

імплантат розміщується під м’язами черевної стінки. Сітчастий імплантат, 

в даному просторі, може бути розміщений тут без особливого ризику 

виникнення ранових ускладнень. Методика «sublay» полягає в 

ретромускулярному розміщенні (під прямими м’язами) сітчастого 

імплантату. Потрібно також відмітити, що даний метод є прийнятим для 

гриж живота малих, середніх розмірів. Тому, що при великих та гігантських 

грижах живота, коли є діастаз та контрактура прямих м’язів, така операція 

буде виконуватися з великим натягом тканин та зменшенням об’єму 

черевної порожнини, що в свою чергу призведе до виникнення АКС, а в 

деяких випадках дану методику виконати просто неможливо. Дана 

методика, як і інші методики алопластики потребують подальшого 

удосконалення [82, 83, 84, 88, 89]. Спосіб Тоскіна-Жебровського, був 

запропонований в 1979 році, який нагадує методику «inlay» [91, 92, 93]. На 

думку багатьох дослідників окремо виносять методику розміщення протезу 

преперитонеально, яка є найбільш вдалою для хірургічного лікування гриж 

живота різних локалізацій, тому, що при даній методиці кількість 

післяопераційних ускладнень набагато менша в порівнянні з іншими 

методиками, а також слід відмітити, що дана методика являється менш 

травматичною. Дана операція, виключно повина лише в гіпогастрії, бокових 

та пахвинних ділянках живота, адже тільки в цих ділянках є технічна 

можливість виділити очеревину [95, 97, 98, 99, 100, 101]. 

Потрібно відмітити, що багато дослідників використовують методику 

преперитонеального розміщення імплантату, яка є найбільш оптимальною 

для хірургічного лікування дефектів стінки живота різних локалізацій за 

рахунок зниження кількості ускладнень з боку післяопераційної рани, а 

також зменшення кількості рецидивів, зручної та малотравматичної 
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мобілізації парієтальної очеревини від м’язево-апоневротичних тканин, але 

дану операцію можна виконувати не у всіх ділянках живота. Таку операцію 

можна виконувати якшо локалізація грижового дефекта має місце в 

гіпогастральній, поперековій та пахвинних ділянках живота, адже в даних 

ділянках є можливість виділити очеревину, не пошкодивши її. 

На сьогоднішній день активно розвиваються мініінвазивні технології, 

які мають переваги перед іншими способами хірургічного лікування гриж 

живота, це є лапароскопічна герніопластика [46, 110,]. Основним 

принципом виконання таких хірургічних втручань є мінімізація операційної 

травми за рахунок використання відеолапароскопічної техніки. Деякі 

автори вважають, що при троакарних грижах краще застосовувати 

лапароскопічну IPOM-технологію алопластики стінки живота [46, 87, 110]. 

О.Ю.Іоффе та співавт. [87] вважають, що лапароскопічна імплантаційна 

герніопластика є перспективним напрямком у хірургічному лікуванні ПОВГ 

та може стати операцією вибору при цій патології за допомогою 

зменшеннютривалості хірургічного втручання, скороченнюперіоду 

реабілітації та поліпшенню якості життя пацієнтів у післяопераційний 

період. Дану методику не використовують при великих та гігантських 

післяопераційних та вентральних грижах живота [288]. 

Добрі віддалені результати було отримано післяпроведення 

алопластики стінки живота у пацієнтів з ускладненими ПОВГ та 

передочеревинним розташуванням імплантата з раціональним 

використанням власних тканин хворих і найбільш повним відновленням 

анатомії стінки живота [93]. 

Потрібно відмітити що останнім часом широко виконують 

алогерніопластику в інфікованих тканинах стінки живота. Кількість таких 

операційних втручань на сьогодні починає зростати і становить 35 – 65% [7, 

9, 25, 49, 94, 98, 137, 227, 245, 253]. 

Також є дані про проведення симультантних операцій у хворих на 

ПОВГ [35, 42, 131]. Слід також відмітити, що симультантні операції, мають 
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виконувати досвідчені хірурги, з достатнім практичним досвідом та у 

хворих має бути адекватне анестезіологічне забезпечення [131, 166]. 

Якщо у хворих використовується первинна алопластика і є наявність 

інфекції тканин, в такому випадку потрібно обмежитися етапністю 

лікування таких хворих. Забруднення може бути вже на початку лікування 

ПОВГ, зокрема від супутніх інфікованих ран, трофічних виразок стінки 

живота, стом, лігатрурної, кишкової, панкреатичної або жовчної нориці, 

мацерації шкіри. Наявність у хворих ПОВГ,ускладненими защемленням, 

особливо великого розміру, із запальними процесами у тканинах передньої 

стінки живота рецидивного дефекту з ознаками інфікованої сітки після 

попередньої алопластики, розриву грижі, евентерації, дефекту, що 

пов’язаний із гострою втратою тканин після тяжкого травмування або 

некрозу тканин стінки живота, дефекту стінки живота в поєднанні з гострою 

хірургічною патологією, що потребує невідкладного хірургічного 

лікування, завжди викликає питання щодо можливості імплантації 

алопластичного матеріалу при даній клінічній ситуації [25, 75, 135, 246, 

278]. 

При виконанні сучасних методик алоплатики стінки живота та 

переваги анестезіологічного забезпечення сприяли поліпшенню результатів 

планового хірургічного лікування пацієнтів на вентральні грижі із значним 

зменшенням летальності до 1-3%, а наявності рецидивів гриж – до 3-7%, 

тоді як летальність защемлених гриж залишається набагато вища [39, 41, 

165, 227, 246]. 

При проведенні аналізу хірургічного лікування ПОВГ єдиного методу 

хірургічного лікування не існує. Потрібно при лікувнні цієї патології 

підходити індивідуально до алопластики, яка буде застосовуватися в того 

чи іншого хворого в залежності від розмірів грижового дефекту, анатомічної 

особливості тканин де буде проводитися імплантація сітчастого імплантату. 

Потрібно також обов’язково обгрунтувати вибір алопластичного матеріалу, 

ефективність розташування та способу його фіксації. 
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На сьгоднішній день первинні вентральні грижі посідають друге місце 

після пахвинних і становлять 20-22% від загальної кількості гриж. Також 

потрібно відмітити, що вони є ускладненнями приблизно 10-12% 

лапаротомій [1, 3, 4, 38, 51, 134]. При лікуванні великих та гігантських 

первинних та післяопераційних вентральних гриж виникає багато 

труднощів при виборі способу операції. Для хірургічного лікування таких 

гриж необхідно застосовувати безнатяжні методики, що попереджує 

виникнення ускладнень, які загрожують життю оперованих хворих. При 

використанні в хірургічному лікуванні ПВГ сітчастих імплантатів значно 

зменшилась частота розвитку післяопераційних ускладнень. Однак ризик їх 

виникнення залишається, особливо при неправильному виборі способу 

алопластики. Потрібно відмітити, що крім загальновідомих 

післяопераційних ускладнень, після алогерніопластики можливі специфічні 

ускладнення, пов’язані лише з використанням сітчастого імплантата [18, 93, 

106, 146, 225, 252]. 

На сьогодні в хірургії нагромаджено великий досвід застосування 

різних способів операційних втручань при ПВГ. Незважаючи на значну 

кількість способів пластики дефектів стінки живота, активний розвиток 

малоінвазивних технологій, упровадження в лікування гриж живота 

біологічно інертного допоміжного пластичного матеріалу, результати 

алогерніопластики не можна вважати задовільними [16, 33, 34, 109, 113, 

225]. За даними багатьох дослідників, кількість рецидивів при лікування 

ПВГ становить 30-47% серед них найбільший відсоток припадає на великі 

й гігантські грижі, летальність при планових операційних втручаннях сягає 

3 – 7%, частота виникнення місцевих ранових ускладнень – 60,4%. Такі 

результати не прийняті як для хворих з даною патологією, так і для хірургів 

[8, 9, 20, 131, 154, 278]. В зв’язку з чим потрібно використовувати для 

алопластики при хірургічному лікування гриж живота розроблені 

наномодифіковані поліпропіленові сітчасті імплантати. 

Для задовільних результатів хірургічного лікування при 
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алогерніопластиці розмір сітчастого імплантату вважають достатнім при 

перекритті грижового дефекту на 5-7 см і більше з кожного боку. 

Запропоновано фіксувати імплантант шовним матеріалом який не 

розсмоктується по периметру або за допомогою трансфасціальних швів при 

виконанні лапароскопічних операцій [22, 23, 84, 76, 78, 80, 113, 120, 123]. 

Потрібно відмітити, що серед способів безнатяжної 

алогерніопластики особливе місце займає техніка IPOM. Дана методика 

передбачає розташування сітчастого імплантата в черевній порожнині з 

повним перекриттям дефекту стінки живота. В зв’язку з чим для даної 

методики потрібно використовувати сітчастий імплантатнт з 

антиадгезивним покриттям для профілактики виникнення спайкового 

процесу органів черевної порожнини. Операцію IPOM можна виконувати як 

відкритим, так і лапароскопічним шляхом [7, 19, 74, 78, 90, 104, 123, 148, 

163, 209]. 

Більшість дослідників вважають, що при виконанні лапароскопічних 

методик хірургічного лікування гриж живота вдається зменшити велику 

кількість небажаних післяопераційних ускладнень. Але разом із цим є певна 

кількість недоліків виконання лапароскопічних хірургічних втручань таких 

як неможливість видалити грижовий мішок, що викликає виникнення 

місцевих ранових ускладнень (сероми, гематоми), а також неможливість 

виконати реконструкцію стінки живота при великих та гігантських грижах 

живота. Також потрібно пам’ятати, що існують протипокази до проведення 

лапароскопічної алогерніопластики: наявність патології, що потребує 

виконання відкритої операції; кишкові нориці та нагноєння грижового 

мішка; виражений інтраперитонеальний адгезивний процес; значні 

візуальні порушення рельєфу стінки живота, пов’язані з грижею, що 

потребують корекції [25, 28, 45, 107, 143, 153, 229, 247]. 

Від вибору алопластики при хірургічному лікуванні гриж живота 

залежить ефективність хірургічного лікування. Вибір способу хірургічного 

лікування має бути індивідуальний та диференційований до кожного 
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хворого. Для цього потрібно враховувати вид грижі, її локалізацію і розмір, 

морфофункціональний стан тканин стінки живота. 

 

1.2. Характеристика сучасних сітчастих імплантатів для 

пластики при хірургічному лікуванні первинних та післяопераційних 

вентральних гриж живота 

Найбільш небезпечними в причині виникнення післяопераційних 

гнійно-запальних ускладнень при хірургічному лікуванні гриж живота 

залишаються так звані класичні поліпропіленові сітчасті імплантати. При їх 

використанні, що мабуть пов’язане сумарним ефектом і нашаруванням 

реакції на них (стороннє тіло), реакції пов’язаної з травматизацією тканин 

при імплантації сітчастих імплантатів, а також з присутністю 

мікроорганізмів [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

Останнім часом з’явилась значна кількість сітчастих імплантатів, 

яким не притаманна така велика кількість недоліків, але вони теж не зовсім 

задовольняють хірургів. Використання сучасних сітчастих імплантатів 

супроводжується меншою кількістю ускладнень, але вони більш коштовні 

та менш доступні [9]. За даними багатьох дослідників розробка нових видів 

сітчастих імплантатів залишається однією з найбільш актуальних проблем 

хірургії [13, 14, 15, 16, 17]. 

На сьогоднішній день існують певні умови, які потрібно ставити перед 

сітчастими імплантатами, які будуть використовуватися при хірургічному 

лікуванні гриж живота були обгрунтовані Кумберлендом і Скейлзом та 

включають [17, 18]: 

-хімічну та біологічну інертність; 

-відсутність фізичної модифікації під дією тканинних рідин; 

-неканцерогенність [17, 18]; 

-відсутність реакції на стороннє тіло[18]; 

-відсутність алергії; 

-можливість набувати потрібної форми[17]; 
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-здатність вростати і забезпечувати адекватну тканинну репарацію та 

загоєння [17, 18]; 

-не змінювати рухливість м’язів черевної стінки; 

-забезпечувати механічно міцне закриття дефекту черевної стінки; 

-не викликати зрощень з внутрішніми органами; 

-просто розрізатися; 

-легко піддаватися стерилізації; 

-бути дешевими [17, 18]. 

Сітчасті імплантати, які використовуються для герніопластики 

поділяють на синтетичні та біологічні. В свою чергу вони поділяються на ті, 

що розсмоктуються та не розсмоктуються, а також ті що розсмоктуються не 

повністю [1, 3]. Питома вага “легких” сіток складає 25-30 г/м2, тяжких – 

досягає 80-85г/м2. “Тяжкі” сітки виготовляють з маленькими порами (менше 

10 мкм). Вони гарантують максимальну механічну міцність. “Легкі” сітки 

виготовляють з великими порами (більше 75 мкм) [1]. Міцність їх на розрив 

відповідає міцності місцевих тканин. При імплантації “тяжкої” сітки 

формується максимальна кількість мало еластичної рубцевої тканини, а при 

імплантації “легких” сіток за рахунок низької питомої ваги та великих пор 

формується достатньо еластичний сітчастий рубець [1, 3]. 

У залежності від розміру пор сітчасті імплантати поділяють на 

мікропористі, середньопористі та макропористі. Також бувають сітки 

макропористі монофіламентні, в яких є наявність великих пор, вони добре 

проникні для фібробластів і макрофагів, і також дуже добре проростають 

сполучною тканиною [3]. 

Макропористі сітки з мультифіламентними нитками (Mersilen, 

MycroMesh, Surgipro multifilament та ін.) за рахунок мультифіламентних 

ниток мають значно більшу схильність до інфікування у зв’язку з тим, що 

мікроорганізми проникають між волокнами ниток [1]. 

Макропористі монофіламентні поліпропіленоів сітки з жорсткими 

краями та пам’яттю форми (Hernimesh, Bard, Atrium та ін.) розміщують в 
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тканинах черевної стінки без фіксації [4]. 

На сьогоднішній день в арсеналі хірургів відсутній високоміцний 

сітчастий імплантат який би мав антимікробні властивості і не мав 

негативних якостей притаманних багатьом видам сітчастих імплантатів [18, 

19]. 

Отримати такий сітчастий імплантат, який би наближався за своїми 

властивостями до “ідеального” можливо тільки за допомогою модифікації 

шовного матеріалу антимікробними засобами та іншими компонентами [20, 

21, 22, 23]. 

Провівши аналіз світової медичної літератури виникає необхідність у 

створенні більш удосконалених видів сітчастих імплантатів. Вирішення цієї 

проблеми можливе тільки створенням хірургічних ниток яким притаманна 

перевага біоінертного сітчастого імплантату (висока міцність, низька 

капілярність, відсутність взаємодії з навколишніми тканинами, притаманні 

сорбційні та антимікробні властивостями) та низькою собівартістю. 

В літературі зустрічаються роботи по модифікації сітчастих 

імплантатів [24, 25, 26], та використання різних матеріалів для з’єднання 

тканин як біологічного так і хімічного походження [27, 28, 29, 30], але вони 

не зовсім задовольняють хірургів, так як, використовуються в обмеженій 

кількості і не зовсім відповідають загальноприйнятим вимогам. 

В світовій літературі з’явились велика кількість публікацій по 

використанню матеріалів модифікованих різними видами нанокомпозитів 

[31, 32, 33, 34, 35]. Але вони використовуються в промисловості, сільському 

господарстві, хімії та інших галузях. По використанню нанокомпозитних 

матеріалів в медицині, а саме в хірургії кількість повідомлень обмежена. 

Одним з методів надання нових властивостей матеріалам є введення до їх 

складу вуглецевих нанотрубок [36, 37, 38, 39, 270, 271]. 

Враховуючи те, що в Україні майже відсутні сітчасті імплантати 

вітчизняного виробництва. Виникла необхідність в створенні сітчастих 

імплантатів яким притаманні властивості біоінертного сітчастого матеріалу 
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з низькою собівартістю, шляхом модифікації класичного поліпропіленового 

сітчастого імплантату вуглецевими нанотрубками та антимікробними 

засобами. 

Тому розробка і впровадження в хірургічну практику нового виду 

сітчастого імплантату буде сприяти розробці нових високоефективних 

технологій профілактики післяопераційних гнійно – запальних ускладнень 

та дозволить покращити результати лікування хворих з грижами живота і є 

актуальною проблемою. 

 

1.3. Ускладнення після алопластики первинних та 

післяопераційних вентральних гриж живота, причини їх виникнення, 

лікування та профілактика. 

Після проведення алогерніопластики первинних та післяопераційних 

вентральних гриж живота можуть виникати загальні та місцеві ускладнення. 

До загальних ускладнень відносяться пневмонія, тромбоемболія легеневої 

артерії, гострі захворювання серцево-судинної системи, абдомінальний 

компартмент-синдром, гостра злукова кишкова непрохідність, до місцевих 

– серома, гематома, інфікування рани, мешома, крайовий некроз шкіри, 

лігатурні та кишкові нориці, хронічний біль, зморщування, міграція та 

кальцифікація сітчастого імплантата [8, 9, 15, 20, 30, 32, 35, 93, 123, 146, 241, 

246, 251]. 

Як відмічається в дисертації Сміщука В.В. лапароскопічна пластика 

черевної стінки має ряд переваг, оскільки являється малоінвазивним 

втручанням і дозволяє зменшити травматичність операції, вираженість 

післяопераційного больового синдрому та кількість післяопераційних 

ускладнень. Недоліком лапароскопічної методики вважають неможливість 

виконати видалення грижового мішка, що може стати причиною місцевих 

ранових ускладнень (сероми, гематоми), неможливість виконати 

реконструкцію черевної стінки із переміщенням м’язево-фасціальних 

блоків та відновленням нормальної анатомії та функції прямих м’язів 
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живота, що необхідно при втручаннях з приводу діастазу прямих м’язів 

живота, великих та гігантських гриж (Самарцев В.А. и соавт., 2013). Також, 

дана методика не виключає збільшення ВЧТ та виникнення АКС. 

Протипоказаннями до лапароскопічної пластики черевної стінки вважають: 

наявність патології, яка потребує відкритої операції; кишкові нориці та 

нагноєння грижового мішка; значні візуальні порушення рельєфу черевної 

стінки, пов’язані з грижею і потребують корекції; розміри грижі, що 

відповідають W4 класифікації J.Chevrel і A.Rath; виражений 

інтраперитонеальний адгезивний процес (Жебровський В.В., 2005; 

Федоровцев В.А., 2006). Частота виникнення рецидивів після 

лапароскопічної ІРОМ пластики за даними різних авторів не перевищує 

1,4% (Жебровський В.В., 2005) [28, 30, 45, 92, 126, 147, 188, 206, 229, 244]. 

Сам лапароскопічний доступ в черевну порожнину небезпечний наступним 

формуванням троакарної грижі (1,6%). Відмічається зростання питомої ваги 

цих гриж в структурі герніологічної патології (6,6% всіх ПВГ). Частота 

виникнення троакарних гриж після лапароскопічної операції, за 

літературними даними, коливається в межах 0,15-7,7% і всередньому 

складає 2,0-2,5% (Ботезату А.А., 2013; Halm J., 2004) [30, 44, 76, 98, 108, 185, 

186, 187, 273, 274]. Успіх використання різних способів алопластики в 

хірургічному лікуванні гриж черевної стінки залежить від адекватності їх 

вибору. Згідно уявлень багатьох сучасних авторів, вибір способу 

герніопластики повинен базуватись на індивідуальному і 

диференційованому підході до кожного 19 конкретного випадку. При цьому 

враховуються вид грижі, її локалізація і розмір, а також 

морфофункціональний стан тканин черевної стінки. Разом з тим, судячи по 

літературним даним, досі відсутні об’єктивні критерії оцінки 

морфофункціонального стану тканин черевної стінки в передопераційному 

періоді. Залишається актуальним завданням вибір способу алопластики 

ПВГ великого та гігантського розмірів таким чином, щоб зберегти 

оптимальний об’єм черевної порожнини, запобігаючи виникненню АКС, та 
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зменшити частоту післяопераційних місцевих ранових ускладнень. 

При виконанні алопластики первинних та післяопераційних 

вентральних гриж живота часто виникають ускладнення. Дуже часто при 

виконанні алопластики гриж живота виникає зменшення об’єму черевної 

порожнини, що призводить також до виникнення таких ускладнень як АКС 

завдяки виникненню інтраабдомінальної гіпертензії. В різній літературі 

синдром інтраабдомінальної гіпертензії може носити різні назви, але суть 

даного синдрому одна і та ж, що може в даній ситуації призводити до 

виникнення гострої недостатності різних органів і систем [111, 158, 159, 160, 

190, 192]. У хворих не завжди виникає абдомінальний компартмент синдром 

внаслідок підвищення у них внутрішньочеревного тиску тому у вітчизняній 

та іноземній літературі практично немає даних при якому він може 

розвиватися. Але потрібно завжди пам’ятати, що чим більше факторів, які 

можуть призводити до підвищення внутрішньочеревного тиску тим частіше 

у хворих може виникнути абдомінальний компартмен синдром. Для того 

щоб уникнути підвищеного ВЧТ і внаслідок цього у хворого не виник АКС, 

потрібно при оперативних втручаннях використовувати такі методики, які 

не зменшують об’єм черевної порожнини. Внутрішньочеревний тиск у 

хворих повинен не перевищувати 12 мм.рт.ст. [114, 115, 161, 162, 163, 280, 

281]. Внутрішньочеревний тиск може підвищуватися в тих випадках, коли 

хворим проводять алопластики великих дефектів черевної порожнини та 

щей з великим натягом при таких оперативних втручаннях різко може 

зменшуватися об’єм черевної порожнини, що різко підвищує ймовірність 

виникнення абдомінального компартмен синдрому. Тому тільки в цих 

випадках не залежно від виду сітчастого імплантату може виникати 

абдомінальний компартмен синдром. Особливо, закриття великих та 

гігантських дефектів черевної стінки з контрактурою прямих м’язів живота 

без комплексу відповідних передопераційних та хірургічних заходів 

завершується виникненням цього синдрому. Також при підвищеному ВЧТ 

може виникати гостра серцево – судинна недостатність та дихальна 
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недостатність. Наростання гострої серцево-легеневої недостатності та 

гострої ниркової недостатності посилює тяжкість абдомінального 

компартмен синдрому та призводить до виникнення госторої недостатності 

різних органів і систем [164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171]. Розвиток АКС 

можна передбачити за наявності збільшення живота в об’ємі, больового 

синдрому його напруження, виникнення задишки. У хворих в критичних 

станах дихальна недостатність, що прогресує, не дивлячись на проведення 

ШВЛ. До виникнення АКС може призводити ІАГ вже в 10 мм рт. ст., але 

найбільш часто він відмічається при рівні тиску, що перевищує 20-25 мм рт. 

ст. Первинний АКС може розвинутися за декілька годин, при цьому частота 

розвитку його прямо пропорційна ступеню підвищення тиску в черевній 

порожнині [117, 118, 172, 173]. У сучасній вітчизняній та іноземній 

літературі не існує єдиної думки щодо рівня ВЧТ, при якому виникає АКС 

(Sugrue M. et al., 2002). Надзвичайно важливою характеристикою 

виникнення АКС є тривалість ІАГ[175]. Потрібно виконувати комплекс 

заходів в післяопераційному періоді для попередждення підвищеного ВЧТ. 

Також потрібно памятати, що при виконанні релапаротомії при гігантських 

ПВГ повинні забезпечувати декомпресію черевної порожнини для 

створення оптимального об’єму її. 

Для профілактики АКС потрібно проводити передопераційну 

підготовку хворих, яким планується хірургічне втручання з приводу гриж 

живота, а в більшості випадках це у хворих з грижами живота. Спеціальна 

передопераційна підготовка таких хворих включає максимальне очищення 

кишечника. Згідно вітчизняних та іноземних літературних даних при 

хірургічному лікуванні гриж живота за допомогою традиційних методик 

розміщення сітчастих імплантатів при грижах живота не може повністю 

виключати появу як раніх так і пізніх післяопераційних ускладнень. 

Практично всі методики розміщення імплантатів проводяться з натягом, в 

результаті чого це є приводом для виникнення у хворих АКС [174, 176, 177, 

183]. В зв’язку з чим це є поштовхом для удосконалення існуючих методик 
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закриття передньої черевної стінки та використання при хірургічному 

лікування нових видів сітчастих імплантатів. Дуже часто у хворих з 

великими та гігантськими післяопераційними грижами живота є ризик 

виникнення тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА), серцево-судинних 

захворювань та варикозної хвороби вен нижніх кінцівок [178]. Для 

профілактики тромбоемболії легеневої артерії в післяопераціному періоді 

хворим призначають низькомолекулярні гепарини. Для профілактики 

гострої спайкової кишкової непрохідності при виконанні методики, при якій 

сітка контактує з внутрішніми органами черевної порожнини, то вона 

повина бути покрита антиадгезивним покриттям, для того, щоб не являтися 

причиною спайкового процесу таких хворих, а також за рахунок таких сіток 

можуть утворюватися кишкові нориці у хворих. При появі перших 

клінічних ознак виявлення гострої кишкової непрохідності, потрібно 

терміново виконувати додатковий метод обстеження хворих, оглядову 

рентгеногафію органів черевної порожнини для виявлення горизонтальних 

рівнів рідини. Якщо у хворих підтверджується діагноз гострої спайкової 

кишкової непрохідності, тоді таким хворим показана невідкладна 

релапаротомія [179, 180, 181, 280, 281]. Потрібно враховувати ускладнення, 

які у хворих можуть виникати в післяопераційному періоді з боку серцево – 

судинної системи, таких як гострий інфаркт міокарду, та профілактувати 

максимально це ускладнення в передопераційному періоді хворих [182]. 

Потрібно відмітити чинники за рахунок, яких можуть відбуватися 

ускладнення в післяопераційному періоді. До таких чинників можна 

віднести хронічні вогнище інфекції, реакція передньої черевної стінки на 

будь-який вид сітчастого імплантату, некоректна антибіотикопрофілактика, 

неадекватне дренування післяопераційної рани. [189]. Якщо буде у хворого 

погане кровопостачання тканин в ділянці операції не залежно від причини 

її, то регенерація тканин буде значно уповільнена, чка часто може виникати 

при післяопераційних та рецидивних грижах живота. Найчастішим та 

небажаними ускладненням з боку рани є серома, в основному у хворих з 
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гігантськими ПВГ (Bеndavid R., Kux M., 2001, Cassar K., Munro A., 2002; 

Kingsnorth A., 2005; Schumpelick V., 2009) [119, 124, 125, 194, 195,]. В 

основному частота виникнення сероми залежить від розмірів рани. Так, при 

великих ранах, особливо у пацієнтів із супутнім ожирінням та 

симультанною абдомінопластикою, серома виникає частіше. Найбільш 

часто серома виникає при використанні етодики «onlay», яка поєднується з 

використанням класичної поліпропіленової сітки. В основному причиною 

рецидиву гриж є нагноєння рани в раньому післяопераційному пріоді[196, 

197]. З метою зменшення запальної реакції тканин на імплантацію сітки, 

відповідно, і зменшення сероми призначають в основному нестероїдні 

протизапальні препарати. Крім цього, потрібно призначати 

антибактеріальну терапію [198]. Деякі вчені хірурги вважають, що 

використання імплантатів збільшує ризик ранових ускладнень (White T.J., 

Santos M.C., Thompson J.S., 1998), в порівнянні з тими хіругами, які часто 

використоувють сітчасті імплантати, навпаки спостерігають зниження 

частоти ранових гнійно – запальних ускладнень (Білянський Л.С., 2002; 

Фелештинський Я.П., 2012). Також потрібно відмітити, що при 

використанні будь-яких видів сітчастих імплантатів появляють 

післяопераційні ускладнення, які відсутні при виконанні аутопластики 

(Chevrel J.P., Rath A.M., 1999; Langer C., 2001; Druart M.L. et al., 2001; Soler 

M. et al., 2001; Ogunbiui S.O. et al., 2004). До таких ускладнень можна 

віднести: спайкова кишкова непрохідність при адгезії кишки з імплантатом. 

При порівнянні результатів хірургічного лікування відкритих та 

лапароскопічних операцій, можна відмітити набагато менше ускладнень 

після виконання лапароскопічних операцій (Heniford B.T. et al., 2000). Ризик 

інфікування рани підвищується при тривалих та травматичних хірургічних 

втручаннях, неадекватному гемостазі, недостатньому дренуванні сероми. В 

порівнянні з класичними поліпропіленовими сітками ризик приплипання 

бактерій набагато вищий ніж у наномодифікованої поліпропіленової сітки 

[199, 200, 201, 202]. Не завжди при виникненні нагноєння рани сітчастий 
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імплантант потрібно видаляти. Якшо сіітка повністю не проросла 

грануляційною тканиною, це являється показом до видалення тієї частини 

сітки, яка не проросла грануляційною тканиною, а не всієї сітки [204, 205]. 

Для профілактики гематом необхідно виконувати ретельний гемостаз, 

адекватне вакуумне дренування ранових просторів, контролювати 

лабораторні показники зсідання крові, з метою контролю та корегування 

антикоагулянтної терапії [127, 128, 206, 207, 208, 209, 210, 214, 216, 217, 218, 

219]. Найчастіше некроз шкіри зустрічається при ненатяжній пластиці 

«onlay» великих та гігантських гриж, при комбінації герніопластики та 

абдомінопластики, а також при CST. Виникнення нориць після алопластики 

гриж живота як відкритої, так і лапароскопічної відносять до пізніх 

ускладнень. Частота підшкірних нориць після відкритої алогерніопластики 

становить 0,5-2,3%, а лапароскопічної – 0,3%. Кишкові нориці після 

відкритої алопластики гриж живота спостерігаються у 0,5%, а після 

лапароскопічної – у 1,2% (Bendavid R., Schumpelick V., 2007). Підшкірні 

нориці виникають при інфікуванні сітчастих імплантатів, особливо після 

методики «onlay». Це можна спостерігати після тривалого лікування 

гнійних ран після алопластики, які довгий час не загоюються. Як правило 

лікування нориць це є хірургічне висічення нориць не залежно від виду 

нориці [129, 130, 133, 211, 224, 226]. Також потрібно відмітити, що одним із 

ускладнень алогерніопластики гриж живота є хронічний післяопераційний 

біль. Це біль, який зберігається впродовж 6 місяців і більше після операції ( 

Kurzer M. et al., 2010). Причинами хронічного болю після алогерніопластики 

вважають хронічне вогнищеве запалення тканин як реакцію організму на 

стороннє тіло, значні пошкодження нервових волокон під час операції, їх 

прошивання, проростання сітки нервовими структурами. Для зменшення 

такого ускладнення як хронічний  післяопераційний біль потрібно під час 

операції використовувати «легку» наномодифіковану поліпропіленову 

сітку, яка меншою площею контактує з поверхнею тканин та краще 

проростає сполучною тканиною і менша вірогідність, що виникне запалення 
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тканин навколо цієї сітки [138, 140, 212, 213, 228, 230]. Рецидиви гриж 

живота в основному виникають при виконанні аутопластики, таким чином 

для профілактики даного ускладнення, потрібно при хірургічному лікуванні 

гриж живота використовувати сітчасті імплантати наномодифіковані з 

антисептиком. А також для профілактики гриж живота бажано 

використовувати лапароскопічні методики операції поєднаної з 

наномодифікованим сітчастим імплантатом [139, 141, 150, 151, 221, 231, 

232, 233], в зв’язку з чим ми рекомендуємо використовувати при 

хірургічному лікуванні ГЖ наномодифіковану поліпропіленоув сітку. 

Заходи з метою профілактики ранових ускладнень можна розділити на 3 

етапи: до операції, під час операції та після операції. Класично одним із 

способів профілактики являється застосування антибіотиків (Гостищев 

В.К., Омельяновський В.В., 1997; Доброквашин С.В., Волков Д.Є., 2004). В 

основному для профілактики післяоперпаційних гнійно – запальних 

ускладнень використовуються антибіотики широкого спектру дії. 

Пропонувалися способи насичення шовного матеріалу та імплантатів 

антибіотиками та антисептиками, але ми пропонуємо в склад 

поліпропіленового сітчастого імплантату вводити вуглецеві нанотрубки та 

антисептик з групи бігуанідинів полігексаметиленгуанідину хлорид. 

Інтраопераційні методи профілактики ранових ускладнень можна умовно 

розділити на 2 групи: операційні та медикаментозні. Надзвичайно важливе 

значення відводиться проведенню гемостазу під час ходу всієї операції. Для 

більш ефективного гемостазу використовують електрокоагуляцію, 

біполярне тканинне зварювання (Кочнев О.С., Курбанов Г.Б., 1991; 

Фелештинський Я.П., 2012). Прихильники застосування даних способів 

гемостазу при виконанні пластики ГЖ вважають, що це дає можливість 

запобігти лімфореї із пошкоджених лімфатичних судин, виключає 

необхідність лігування судин в зоні операції, значно скорочує тривалість 

операції. З метою профілактики післяопераційних гнійних ускладнень під 

час операції рану потрібно промивати розчинами антисептиків. 
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Виникнення тромбоемболії легеневої артерії в післяопераційний 

період сягає 0,9 – 1,6% хворих з післяопераційними вентральними грижами 

живота, переважно великого та гігантського розміру [22, 28, 85, 105, 123, 

156, 157, 236, 238]. З метою попередження розвитку тромбоемболічних 

ускладнень показані відповідна корекція згортання крові під контролем 

коагулограми а також еластичне бинтування нижніх кінцівок перед 

операційним втручанням та після його виконання. Потрібно 

використовувати низькомолекулярні гепарини (клексан – 40 мг, 

фраксипарин – 30 мг та інші) залежно від ризику 1 раз на добу або за 12 

годин до хірургічного втручання на протязі 7 – 10 діб після операції. 

Спайкова кишкова непрохідність після проведення алогерніопластики 

може виникати в 0,2 – 2,8% хворих. Таке ускладнення може виникати в тих 

хворих де під час хірургічного втручання сітчастий імплантант без 

атиадгезивного покриття контактує з органами черевної порожнини, а 

також такий сітчастий імплантант може викликати виникнення кишкових 

нориць. Гостра спайкова кишкова непрохідність може виникати в ранній 

післяопераційний період на 5 – 6 добу після операційного втручання або й 

пізніше. При діагностуванні у хворих гострої спайкової кишкової 

непрохідності та відсутності позитивної динаміки від консервативних 

методів лікування рекомендована невідкладна операція – релапаротомія, 

яка направлена на роз’єднання зрощень та ліквідацію кишкової 

непрохідності та обов’язково потрібно виконати декомпресію кишечника і 

шлунка та дренувати черевну порожнину. 

Обов’язково під час операції в більшості випадках при виконанні 

великих та гігантських післяопераційних вентральних гриж за наявності 

вираженого злукового процесу в черевній порожнині, хронічної злукової 

кишкової непрохідності після роз’єднання зрощень між петлями кишечника 

потрібно використовувати протизлуковий «бар’єр» - гелі «Intercoat» і 

«Мезогель» [17, 123, 136, 143, 210, 229]. 
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З метою профілактики ускладнень з боку інших органів і систем при 

хірургічному лікуванні первинних та післяопераційних вентральних гриж 

живота такі хворі мають бути консультовані суміжними спеціалістами – 

терапевтом, кардіологом, невропатологом. Профілактика цих ускладнень 

передбачає передопераційну медикаментозну корекцію хронічних 

захворювань, а також обов’язкове призначення антикоагулянтів і 

дезагрегантів [50, 76, 123]. 

Пневмонію як один із видів ускладнення після операцій з приводу 

первинних та післяопераційних вентральних гриж живота діагностують у 

2,5 – 3,0% хворих і має вона застійний характер. Для профілактики 

виникнення у хворих пневмонії потрібно виконувати ретельне 

передопераційне дослідження легень, дихальну гімнастику до і після 

хірургічного втручання, антибіотикопрофілактику [123]. 

Частота виникнення місцевих ранових ускладнень після проведення 

алопластики при первинних та післяопераційних вентральних грижах 

живота може становити 20,9 – 60,4%. Виникнення таких ускладнень може 

бути пов’язане з реакцією тканин передньої стінки живота на імплантацію 

тієї чи іншої сітки, травматичне виконання хірургічного втручання, 

недостатній гемостаз та дренування післяопераційної рани, 

антибіотикопрофілактика, технічні помилки розміщення та фіксації 

сітчастого імплантата а також не виключаються хронічні вогнища інфекції 

після перенесених раніше лапаротомій а також застосування неякісних сіток 

та ін. [4, 8, 15, 40, 76, 116, 132, 251]. 

Після виконання хірургічного лікування первинних та 

післяопераційних вентральних гриж живота найчастіше можуть виникати 

такі ранові ускладнення: серома (30,8 – 60,4%), хронічний післяопераційний 

біль (4,5 – 6,0%), запальний інфільтрат (4 – 6%), інфікування 

післяопераційної рани (1,5 – 4,8%), лігатурні нориці передньої черевної 

стінки (1,2 – 3,0%), мешома (0,06 – 1,60%). Найбільш часто велику увагу 

приділяють інфікуванню післяопераційної рани [8, 9, 15, 25, 92, 96, 123]. 
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Потрібно також відмітити, що найчастіше з боку рани виникаєтаке 

ускладнення як серома, яке виявляють у 27-60,5% випадках після 

хірургічного лікування первинних та післяопераційних гриж живота [8, 15, 

93, 123, 193, 184, 251]. Серома – це накопичення тканинної рідини з 

переважанням сироватки крові та лімфи в тканинах стінки живота. При 

проведенні ультразвукового дослідження передньої черевної стінки після 

виконання алогерніопластики накопичення серозної рідини в тканинах 

протягом 7 днів відбувається практично в 100% пацієнтів, упродовж 2 – 4 

тижднів – у 2,6 – 30,0% хворих, яким проводилася відкрита та 

лапароскопічна алогерніопластика. Хворим яким проводилася велика 

операція та з великими ранами виникнення сероми спостерігається набагато 

частіше в порівнянні з малими ранами та невеликими хірургічними 

втручаннями. Також потрібно відмітити, що при методиці «onlay» серома 

виникає частіше в порівнянні з іншими методиками хірургічного втручання. 

Своєчасне виявлення та лікування сероми попереджає виникнення її 

інфікування [9, 41, 92, 201, 256]. 

З метою профілактики виникнення сероми потрібно виконувати 

дренування післяопераційної рани поліхлорвініловими дренажними 

трубками або використовувати ваккумне дренування післяопераційної рани 

[96, 201, 269]. 

При різних методиках та різних за величиною післяопераційних ранах 

дренажі видаляють на різний термін, але в середньому дренажі потрібно 

видаляти на 4 – 5 добу з обов’язковим ультразвуковим дослідженням 

передньої стінки живота на предмет відокремленого накопичення серозної 

рідини. Якщо серозна рідина продовжує накопичуватися в тканинах понад 

7 діб, дренаж видаляють на 10 – 12 добу з обов’язковим ультразвуковим 

дослідженням стінки живота. Також потрібно відмітити, що для зменшення 

запальної реакції тканин на сітчастий імплантант потрібно хворим 

призначати диклоберл по 3 мл внутрішньом’язово 1 раз на добу, L-лізину 

есцинат внутрішньовенно з розрахунку 10 мл. на 70 кг. маси тіла, 
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лімфоміазот 1,1 мг. внутрішньом’язово тричі на добу протягом 5 – 7 діб. 

Також для профілактики інфікування сероми назначають хворим 

антибіотики широкого спектру дії [9, 12, 251]. 

Одним із ускладнень, яке може виникати у хворих в 

післяопераційному періоді це є мешома, яка може з’являтися у 0,06 – 1,60% 

випадків. Це є запальна пухлина навколо імплантованої сітки. Лікування її 

полягає у видаленні фіброзної капсули, розміщеної біля сітки [123]. 

Навіть при проведенні антибіотикопрофілактики частота інфекційних 

ускладнень з боку післяопераційної рани при виконанні відкритої 

алогерніопластики первиннихта післяопераційних гриж живота коливається 

в межах 3,2 – 6,0%. Потрібно відмітити, що ризик інфікування рани 

підвищується при тривалих і травматичних операційних 

втручаннях,недостатньому дренуванні сероми, неадекватному гемостазі. 

Небезпека інфікування також може виникнути при розташуванні сіток на 

потенційно інфікованих ділянках [9, 41, 78, 131, 143, 251]. 

При виникненні нагноєння рани у хворих після виконання 

хірургічного лікування первинних та післяопераційних вентральних гриж 

живота необхідно зняти шви, розвести її краї, провести мікробіологічне 

дослідження вмісту рани та використовувати антисептики й антибіотики 

відповідно до чутливості мікроорганізмів. Під час лікування в більшості 

випадків сітка проростає грануляціями, і лікування рани завершують 

накладанням вторинних швів. У тому випадку, коли окремі ділянки сітки не 

проростають грануляціями, їх висікають, після чого накладають вторинні 

шви [81, 102]. 

Виникнення гематоми передньої стінки живота після хірургіного 

втручання із приводу первинної та післяопераційної вентральної грижі 

живота переважно пов’язане з антикоагулянтною терапією, яку проводять з 

метою профілактики тромбоемболії. Також гематома може виникати при 

поганому гемостазі і неадекватному дренуванні просторів біля сітки та 

підшкірної основи. Частота утворення гематоми при відкритих операціях 
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складає 0,7 – 1,8%, після лапароскопічних – 0,7%. З метою профілактики 

виникнення гематом необхідно проводити ретельний гемостаз, адекватне 

вакуумне дренування ранових просторів, контролювати лабораторні 

показники згортання крові [40, 122, 145, 165, 196, 235]. 

В більшості випадках при виконанні алогерніопластики «onlay» може 

виникати таке ускладнення як крайоаий некроз шкіри, який може бути в 0,5 

– 1,1% хворих, а при лікуванні великих та гігантських післяопераційних 

вентральних гриж живота частота ішемічного некрозу країв рани може 

сягати 10– 50% і спостерігають його після широкої мобілізації шкірно-

підшкірного клаптя передньої стінки живота [113, 237, 278]. 

При виконання хірургічного лікування первинних та 

післяопераційних вентральних гриж живота пізнім ускладненням може бути 

нориця. Частота виникнення підшкірних нориць після виконання відкритої 

алогерніопластики становить 0,5 – 2,3%, а при виконанні лапароскопічної 

алогерніопластики – 0,3%. При виконанні відкритої алогерніопластики 

кишкові нориці виникають у 0,5% хворих, а при виконанні лапароскопічної 

– в 1,2% пацієнтів. Для того, щоб провести діагностику нориці 

рекомендують проводити рентгенконтрастну фістулографію. Лікування 

підшкірних нориць передбачає хірургічне їх видалення в межах здорових 

тканин та висічення ділянки сітки, яка не проросла сполучною тканиною 

[28, 71, 123, 251]. 

Кишкова нориця може виникати у хворих в результаті срощення сітки 

з петлею кишківника, яке може бути в 10% хворих. При встановленні даного 

діагноза рекомендована лапаротомія з резекцією петлі кишки, що містить 

норицю. З метою профілактики цього ускладнення необхідно застосовувати 

спеціальні сітки з інтраабдомінальним розміщенням [23, 191, 210]. 

Ускладненням алогерніопластики при хірургічному лікуванні 

первинних та післяопераційних вентральних гриж живота може бути 

хронічний післяопераційний біль [86, 147]. Частота його виникнення 

зустрічається в 0,74 – 1,90% хворих, це біль який зберігається на протязі 6 
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місяців і більше після хірургічного втручання у хворих. Причиною якого 

може бути хронічне вогнищеве запалення тканин як реакція організму на 

сторонє тіло, велике пошкодження нервових волокон при хірургічному 

лікуванні, їх прошивання, проростання сітки нервовими структурами. При 

використанні «легкої» сітки виникнення хронічного болю буде 

спостерігатися набагато рідше в порівнянні з використанням «важкої» сітки. 

Також на виникнення хронічного післяопераційного болю впливає тип 

фіксації сітки. Лікування хронічного післяопераційного болю після 

проведення алогерніопластики при виконанні первинних та 

післяопераційних вентральних гриж живота переважно – консервативне – 

нестероїдні протизапальні препарати, новокаїнові блокади, 

фізіотерапевтичні процедури [20, 146, 241, 279]. 

Серед ускладнень при хірургічному лікуванні первинних та 

післяопераційних вентральних гриж живота виявляють рецидиви гриж. 

Частота виникнення рецидивів гриж живота зменшилася з використанням 

при хірургічному лікуванні сітчастих імплантатів на 60-70% порівняно з 

виконанням аутопластики. При виконанні лапароскопічної алопластики 

виникнення гриж живота спостерігається у 1-17% хворих. Найбільш часто 

рецидиви у хворих появляються на протязі 1 – 2 років після операції [20, 23, 

25, 123, 278]. 

В більшості випадків рецидиви грижі можуть появлятися по вільному 

краю фіксованої сітки, що вказує на важливість достатнього перекриття нею 

країв грижового дефекту, таке перекриття повинно бути не меншим 5 – 7 

см. Основними причинами виникнення рецидиву гриж живота при 

виконанні алопластики є технічні помилки операції, інфекційні ускладнення 

з боку рани та можливість зморщування сітки [101, 142, 155, 159, 205]. 

Розростання фіброзної тканини на ділянці імплантованої сітки тісно 

пов’язане із зморщуванням. Дане явище спостерігають при алопластиці 

сітками з розміром пор менше 1 мм. У такому випадку гранульма навколо 

одного волокна сітки починає зливатися з гранульомою прилеглого 
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волокна. Таким чином навколо сітки утворюється загальна фіброзна 

капсула. У результаті сітка стає жорсткою та негнучкою. Це призводить до 

обмеження рухів стінки живота після проведення алогерніопластики та 

негативно впливає на якість життя хворих [251]. 

Кальцифікація та розтління сіток спостерігається при виконанні 

алогерніопластикивкрай рідко. Кальцифікація сітки спостерігається в 

основному при імплантації «важкої» сітки. Такі сітки порушують 

метаболізм та обмін речовин, що призводить до утворення ділянки з 

порушеною трофікою і підвищеною тенденцією до затвердіння [123]. 

З метою профілактики інфекційних ускладнень в післяопераційному 

періоді є призначення хворим антибіотиків групи цефалоспоринів, а також 

використання при хірургічному лікуванні наномодифікованих сітчастих 

імпланатів з антисептиком. Також з метою профілактики післяопераційних 

ускладнень при хірургічному лікуванні первинних та післяопераційних 

вентральних гриж живота потрібно виконувати ретельний гемостаз. 

Відмічається в дисертаціїї П’ятночка В.І., що інтраопераційні методи 

профілактики виникнення ранових ускладнень умовно можна поділити на 2 

групи: операційні та медикаментозні. Важливе значення мають щадна 

техніка виконання операції та анатомічне препарування тканин. Беручи до 

уваги те, що наівть при проведенні всіх цих заходів підшкірна клітковина 

часто надмірно травмується, велика кількість хірургів пропонує висікати 

надлишки клітковини і шкіри наприкінці хірургічного втручання. Суттєву 

роль відіграє виконання ретельного гемостазу при хірургічному лікуванні 

гриж живота, оскільки екстравазат є чудовим середовищем для росту та 

розмноження патогених мікроорганізмів. Для виконання ефективнішого 

гемостазу застосовують електрокоагуляцію та біполярне тканинне 

зварювання. Прибічники використання даних способів гемостазу при 

виконанні алогерніопластики при хірургічному лікуванні первинних та 

післяопераційних вентральних гриж живота вважають, що вони дають 

можливість запобігти лімфореї з пошкоджених лімфатичних судин, 
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виключають необхідність лігування судин у ділянці проведення 

хірургічного втручання, суттєво скорочують тривалість операції. 

Противники використання даних методів стверджують, що використання 

електроножа призводить до утворення локальних опіків і підвищення 

ексудації серозної рідини в післяопераційний період. 

Велика кількість хірургів при хірургічному лікуванні первинних та 

післяопераційних вентральних гриж живота промиває рани розчинами 

антисептиікв. Дану маніпуляцію розпочинають змоменту виділення 

грижового мішка і продовжують безперевно до зашивання шкіри. З метою 

профілактики виникнення ранових ускладнень важливо ліквідувати 

порожнини над апоневрозом. Велика кількість хірургів підшиває підшкірну 

клітковину до апоневрозу. 

З метою профілактики післяопераційних ускладнень загального 

характеру найчастіше застосовують різноманітні стимулятори репаративної 

регенерації, а серед місцевих заходів використовують фізіотерапевтичні 

процедури. 

Вирішення проблеми, що стосується зниження кількості місцевих 

ранових ускладнень, грунтується на використанні щадящих способів 

алогерніопластики, при якихзменшується площа ранової поверхні та площа 

роз’єднання анатомічних компонентів передньої черевної стінки живота. 

Для цього можна використовувати інтраабдомінальну алопластику з 

використанням сітчастого імплантату з антиадгезивним покриттям для 

попередження виникнення спайкового процесу органів черевної 

порожнини. При використанні цієї методики виникають питання з вибором 

і надійною фіксацією сітчастого імплантата, збереженням оптимального 

об’єму черевної порожнини [110, 112, 122, 160, 250, 255]. 

При аналізі літературних джерел відомо, що є велика кількість методів 

алогерніопластики із значними різновидами сітчастого імплантату, але 

незважаючи на ці дані відмічається велика частота виникнення 

післяопераційних ускладнень [81, 152, 204, 207, 223, 255]. На сьогодні все 
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більше уваги приділяють комплексній профілактиці розвитку ускладнень 

при алогерніопластиці, як загальних так і місцевих збоку рани. Також слід 

відмітити про збільшення інересу до причин виникнення ускладнень. Але 

відсоток розвитку ускладнень при використанні традиційних методів 

алопластики залишається високим, особливо підчас пластики великих та 

гігантських післяопераційних гриж живота, а найбільш небезпечним і 

частим ускладненням є абдомінальний компартмент-синдром [100, 120, 121, 

165, 210, 220]. 

Використання сітчастих імплантатів з покриттям із Омега-3 жирних 

кислот та інших сприяють зменшенню запальної реакції тканин черевної 

стінки у порівнянні з класичною поліпропіленовою сіткою, але частота 

виникнення та тривалість сероми залишається досить високою (30,4 %), що 

підвищує ризик інфікування тканин черевної стінки, а також підвищується 

частота виникнення інших гнійно – запальних ускладнень внаслідок 

асептичного запалення тканин передньої черевної стінки на імплантований 

сітчастий імплантант. 

Крім цього, загальновідомі способи профілактики місцевих 

ускладнень після алопластичних операцій такі як антибіотикопрофілактика, 

вакуумне дренування ділянки розміщення сітчастого імплантату та 

підшкірної основи, використання нестероїдних протизапальних препаратів 

не зменшують вірогідність їх виникнення. 

Таким чином незадовільні результати хірургічного лікування гриж 

живота з використанням класичних поліпропіленовх сітчастих імплантатів 

обгрунтовують розробку нових допоміжних сітчастих імплантатів, які б 

мінімізували частоту післяопераційних ускладнень та рецидивів гриж 

живота. Усе це потребує удосконалення існуючих методів алопластики 

хірургічного лікування гриж живота, а також передопераційної та 

післяопераціної профілактики виникнення ускладнень. Ми вважаємо 

використання модифікованої поліпропіленової сітки антисептиком групи 

бігуанідинів полігексаметиленгуанідину хлоридом та вуглецевими 
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нанотрубками у поєднанні з класичними методиками при відкритих та 

лапароскопічних способах алогерніопластики дасть змогу покращити 

результати хірургічного лікування гриж живота. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дисертаційна робота складається з експериментальної та клінічної 

частин. Клінічні і експериментальні дослідження були виконані згідно 

інформаційної згоди з хворими та дотриманням вимог міжнародного права 

(Гельсінської декларації прав людини 1975 р. та Ванкуверської конвенції 

1974, 1994 про біомедичні експерименти), а також згідно законів та 

документів про біоетику України. Комісією з питань етики Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика встановлено, 

що проведені дослідження не суперечать основним біоетичним нормам 

(протокол №2 від 18.01.2021р.). 

Експериментальна частина роботи була присвячена обгрунтуванню та 

розробці наномодифікованих поліпропіленових сіток “легкої” та 

“середньої” маси сітки та вивченню морфологічних змін в тканинах 

передньої черевної стінки при імплантації сіток у 140 щурів. 

В клінічній частині роботи проведено аналіз хірургічного лікування 

1340 хворих з грижами живота різних видів з використанням розробленої 

наномодифікованої поліпропіленової сітки та класичної поліпропіленової 

сітки (первинні грижі та післяопераційні вентральні грижі). Вік хворих був 

від 30 до 75 років. Середній вік хворих (52±1,2 років). 

 

2.1. Математичне обґрунтування оптимального складу 

наномодифікованих поліпропіленових сіток з антимікробними 

властивостями 

Для виготовлення сітчастих імплантатів були використані 

поліпропіленові мононитки виготовлені з ізотактичного поліпропілен 

медичного призначення марки 21030 з показниками текучості розплаву 

(7÷10)г/10 хв з вмістом атактичної фракції 5,0 мас. % та температурою 

плавлення 169,0 оС. Вибір поліпропілену (ПП) обумовлений тим, що він 

широко використовується в медичній практиці має високу біологічну 
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сумісність, стійкий до дії агресивних біологічних рідин та 

мікроорганізмів, не має гігроскопічних та фітильних властивостей 

[235,236,237,238,239,240,241]. В якості добавки використовували 

полігексаметиленгуанідину хлорид (ПГГХ), який є термостійкою 

олігомерною сполукою, що переходить у в’язкотекучий стан при 

температурі 169°С, має найкращі антимікробні властивості до більшості 

збудників мікроорганізмів та вуглецеві нанотрубки (ВНТ) виробництва 

Інституту хімії поверхні НАН України ім. О.О. Чуйка (ТУ У 26.8 – 

30969031 – 2007 ) з такими властивостями: зовнішній діаметр вуглецевих 

нанотрубок – (10:20); питомою поверхнею – 340 г/м2 [242,243,281]. Які 

водили до розплаву полімеру під час формування ниток. Ці компоненти 

вводилися в різних концентраціях і в різних співвідношеннях один до 

одного для визначення оптимальної концентрації добавок, щоб отримати 

нитки з високою міцністю та високою антимікробною активністю. 

Формування монониток здійснювали на прядильній машині еструзійного 

типу при температурі 190-210°С за допомогою черв’ячного екструдера з 

послідуючим термоорієнтаціним фільєрним витягуванням при 

температурі 150°С з кратністю (4÷8) раз. Формування ниток та 

виготовлення експериментальних сітчастих імплантатів проведено на 

кафедрі технології хімічних волокон Київського національного 

університету технологій та дизайну при консультативній допомозі 

к.т.н.ст.наукового співробітника Н.М. Резанової. 

Для надання сітчастим імплантатам найкращих сорбційних, 

антибактеріальних та протизапальних властивостей було визначено за 

допомогою методу математичного моделювання кількість введеного до 

складу поліпропілену вуглецевих нанотрубок та антисептиком 

полігексаметиленгуанідину хлориду. Основними параметрами, які 

визначають ефективність сітчастих імплантатів є їх сорбційні, 

антибактеріальні та протизапальні властивості. При плануванні 

експерименту вихідними параметрами були вибрані наступні: у1 – 
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міцність сіток при розриві; у2– початковий модуль сіток; у3 – діаметр 

затримки росту мікрорганізмів культури St.aureus., а вхідними змінними 

були: х1, х2, х3 – відносні концентрації ПП, ВНТ та ПГГХ  відповідно. 

Найпридатнішим для оптимізації сумішевих систем є симплексно –

гратковий метод в псевдокоординатах, оскільки він дозволяє зменшити 

затрати часу на проведення дослідів і обробку результатів за рахунок 

застосування стандартних планів. Симплекс – це найпростіша 

геометрична фігура, утворена множиною (k+1) незалежних точок у k-

мірному просторі. Незалежні змінні називають факторами, простір з 

координатами x1, x2, x3 – факторним простором, а геометричне зображення 

функції відгуку в факторному просторі – поверхнею відгуку. 

Співвідношення інгредієнтів у досліджуваних системах повинно 

задовольняти такій умові: ,1
1




q

i

ix де ix  відносна концентрація 

інгредієнтів ( ix  0); q  кількість інгредієнтів (q  2). 

При плануванні експерименту за допомогою математичного 

моделювання постановку дослідів здійснювали в обмеженій ділянці 

факторного простору, оскільки є обмеження на концентрацію окремих 

інгредієнтів композиції. Цю область вибрали, виходячи із раніше 

одержаних експериментальних даних. Для побудови робочого плану 

експериментальні точки розташовували у «вирізаній» ділянці факторного 

простору. Вершини симплексу приймали за самостійні інгредієнти суміші 

(так звані псевдо-компоненти). Записавши координати точок симплексної 

гратки, отримали матрицю планування. З метою спрощення розрахунків 

вибрану ділянку трансформували у нову систему координат (z1, z1 z1… zq), 

які підібрали із стандартного плану, а х-координати розрахували за 

матричним рівнянням 2.1: 
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  (2.1) 

 

План проведення експериментів у досліджуваній області 

факторного простору наведено в таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1. 

Симплексно-гратковий план 

№ 

до

слі

ду 

План 
Вихідні 

змінні 
у псевдо-

компонентах 
робочий 

z1 z2 z3 x1 x2 x3 
у

1 

у

2 

у

3 

1 1 0 0 

0,

99

6 

0,

00

3 

0,

00

1 

4

4

0 

2

5

0 

6

,

4 

2 0 1 0 

0,

96

4 

0,

03 

0,

00

6 

5

1

0 

3

7

0 

1

6

,

4 

3 0 0 1 

0,

98

7 

0,

00

3 

0,

01 

5

7

0 

3

5

0 

2

7

,

0 

4 
0,

5 

0,

5 
0 

0,

98 

0,

01

65 

0,

00

35 

4

8

0 

2

7

0 

3

1

,

7 
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5 
0,

5 
0 

0,

5 

0,

99

15 

0,

00

3 

0,

00

55 

6

2

0 

4

1

0 

3

2

,

1 

6 0 
0,

5 

0,

5 

0,

97

55 

0,

01

65 

0,

00

8 

5

9

0 

4

2

0 

3

0

,

9 

7 

0,

3

3

3 

0,

3

3

3 

0,

3

3

3 

0,

98

23 

0,

01

2 

0,

00

57 

4

3

0 

2

6

0 

3

5

,

9 

 

Як функцію відгуку = f(х1 ; х2 ; х3), що зв’язує вихідні параметри з 

величинами, які змінюються при проведенні дослідів, використали поліном 

неповного третього порядку 2.2: 

3
21123322331132112332211ˆ xxxβxxβxxβxxβxβxβxβy  , (2.2) 

де ijkiji β,β,β  коефіцієнти поліному, причому i  j   k = 1, 2, 3. 

Для визначення впливу бінарних добавок ВНТ/ПГГХ на властивості 

ПП сіток були проведені експерименти у відповідності з планом та 

визначені вихідні параметри. Числові значення коефіцієнтів поліному (2) 

розраховували методом найменших квадратів у матричній формі, за 

допомогою створеної програми в середовищі Delphi мовою Object Pascal. 

У результаті одержана система рівнянь (3), яка є математичною моделлю, 

що описує досліджуваний процес у z-координатах 2.3: 

 

y1 = 439,6z1+509,4z2+569,4z3+20,0z1z2+460,1z1z3+320,0z2z3-

4194,1z1z2z3; 
(2.3) 
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y2 = 249,3z1+270,0z2+374,5z3+360,0z1z2+389,4z1z3+390,3z2z3-

4453,6z1z2z3; 

y3 = 

6,4z1+16,4z2+27,0z3+81,2z1z2+24,2z1z3+36,9z2z3+96,5z1z2z3; 

 

Створені регресійні рівняння перевіряли на адекватність, тобто на 

здатність моделі передбачити результати досліджень у деякій області з 

необхідною точністю. Для цього ставили додаткові експерименти у так 

званих контрольних точках, розраховували значення критерію Стьюдента 

(tp) для всіх вихідних змінних та порівнювали його з табличними даними 

(tT). У розрахунках довірчу ймовірність (p) приймали рівною 0,95, при 

цьому tT = 2,306. Модель є адекватною, коли виконується співвідношення 

t p < tT {p; f}. Значення критерію Стьюдента, визначені на основі 

експериментальних та розрахованих за моделлю (3) даних, складають від 

0,027 до 1,418 для всіх досліджених вихідних параметрів, що свідчить про 

адекватність розробленої моделі. 

Ефективним методом вирішення задачі оптимізації процесів з 

великою кількістю відгуків є застосування узагальненої функції бажаності 

(D), запропонованої Харрингтоном, величини якої знаходяться в межах 

інтервалу [0...1] (0 – відповідає абсолютно непридатному відгуку, 1 – 

найкращому) [8]. Для розрахунку величини D встановлені значення 

відгуків (y) перетворювали на безрозмірну шкалу бажаності (di) для 

кожного вихідного параметру. Часткові функції бажаності визначали за 

допомогою експоненціальної залежності, попередньо задавши y гірше 

та y краще 2.4: 

d  =  exp [ - exp (- y )], (2.4) 

де y – безрозмірне значення вихідної змінної. 
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Із всіх вихідних змінних, перетворених у безрозмірні значення 

шкали бажаності d, складається узагальнений показник D, який 

визначається як середнє геометричне часткових функцій бажаності [252]. 

Використавши для багатокритеріального пошуку оптимального 

складу композиції ПП/ПГГХ/ВНТ узагальнюючу функцію D, методом 

сканування з кроком 0,01 розрахували вміст вихідних компонентів суміші у 

z-координатах, а потім за допомогою матричного рівняння (1) перейшли у x 

– систему. При критерії бажаності D=0,8192 визначене оптимальне 

співвідношення компонентів суміші для формування монониток складає, 

мас.%: ПП – 98,0; ВНТ – 0,7; ПГГХ – 1,3, а компромісні значення відгуків, 

що характеризують високу якість модифікованих ниток, є такі: відносна 

міцність при розриві і міцність у вузлі складають 625 і 430 МПа відповідно, 

а діаметр зони затримки росту мікроорганізмів S.аureus АТСС 25923 – 22,7 

мм. 

Виконані дослідження підтвердили високу антимікробну та 

протигрибкову дію ПП сіток, що містять бінарну добавку ВНТ та ПГГХ 

складу 0,7/1,3 мас.%, а зони затримки росту мікроорганізмів достатні для 

того щоб перекрити відстань між комірками січастих імплантатів і 

відповідно зменшити ризик виникнення післяопераційних гнійно – 

запальних ускладнень. За допомогою математичного моделювання, з 

використанням симплексно – граткового методу визначено оптимальний 

склад композиції з поліпропілену, вуглецевих нанотрубок та антисептика 

полігексаметиленгуанідину хлориду для виготовлення наномодифікованих 

сітчастих імплантатів з антимікробними властивостями. Таким чином 

визначено оптимальний вміст вуглецевих нанотрубок на 1г. маси 

поліпропілену 0,5 мас% та антисептика 1,0 – 1,5 мас% 

полігексаметиленгуанідину хлориду, що забезпечувало максимальні 

сорбційні, антибактеріальні та протизапальні властивості сітки при її 

імплантації в тканини передньої черевної стінки. 
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2.2. Фізико – хімічні та механічні методи дослідження 

Вивчення механічних та фізико-хімічних властивостей 

розробленого наномодифікованого поліпропіленового сітчастого 

імплантату проведено на базі аналітично-дослідної випробувальної 

лабораторії «Текстиль-ТЕСТ» Головного науково-дослідного інституту 

метрології, сертифікації та управління якістю в структурі Київського 

національного університету технологій та дизайну (Акредитована 

Національним агентством з акредитації України, атестат акредитації № 

2Т173 від 21.06.2010р., з міжнародною сертифікацією ДСТУ ISO/IEC 

17025:2006) при консультативній допомозі доктора хімічних наук  

професора Цебренко М.В. 

Перед використанням розроблених ниток в якості сировини для 

виготовлення сітчастих імплантатів нами було проведено вивчення їх 

властивостей. 

При досліджені використовували наступні показники. Лінійна 

густина- відповідно до рекомендацій Міжнародної організації по 

стандартизації для вимірювання товщини нитки і волокон прийнята 

система текс [247] (ГОСТ 10878-70). Згідно з ГОСТом товщина 

називається лінійною густиною і характеризується масою, яка відповідає 

одиниці довжини. За одиницю маси приймається грам, за одиницю 

довжини – кілометр і за одиницю вимірювання лінійної густини – текс або 

грам на кілометр. 

Лінійну густину нитки (Т) в текс або г/км визначали за формулою 

2.2.1: 

Т=m х 1000             (2.2.1.) 

z 

де м-маса нитки, г; 

z – довжина нитки, м 

 

Для визначення лінійної густини відрізали метрові відрізки 

досліджуваного шовного матеріалу на спеціальному шаблоні, змотували 
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окремо у моточки і кожний відрізок зважували на аналітичних вагах і 

розраховували за попередньо наведеною формулою. 

Абсолютна міцність (Pабс.) – найбільше навантаження, яке витримує 

волокно або нитка перед розривом, виражається в ньютонах або похідних 

від цієї одиниці. 

Питома міцність являє собою відношення абсолютної міцності 

нитки (волокна), вираженої в мН, до лінійної густини нитки, вираженої в 

текс згідно формули 2.2.2: 

Pпит= Pабс,                                        (2.2.2) 

Т 

Для розрахунку розривної напруги (δ, МПа) необхідно питому 

(відносну) розривну множили на густину волокна згідно формули 2.2.3: 

δ=Pпит х P                                        (2.2.3.) 

      1000 

де ρ – густина волокна, кг/м3 

Розривне подовження являє собою деформацію, що попереджує 

розрив нитки. Абсолютне розривне подовження, що виражається в 

міліметрах, представляє собою приріст довжини волокна або нитки в 

результаті розтягу до моменту розриву. 

Відносне розривне подовження (ε, %) – відношення абсолютного 

подовження lp до початкової довжини зразку, що розтягується згідно 

формули 2.2.4: 

ε=lp х 100,                                (2.2.4.) 

Z0 

де Z0 – початкова довжина зразку 

 

Початковий модуль (Епоч. МПа) характеризується навантаженням, 

необхідним для деформації нитки на 3% початкової довжини. У 

відповідності з цим необхідно знати абсолютне навантаження, що 

деформує нитку на 3%, яке визначили за допомогою динамометричних 
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випробувань, і зробити необхідні розрахунки за формулою 2.2.5: 

Епоч=Р/1%/ х 9,8 х ρ,                           (2.2.5) 

Т х 1000 

де Р (1%) – абсолютне навантаження, гс; 

Т – лінійна густина, текс; 

ρ – густина волокна, кг/м3 

Початковий модуль характеризує деформацію волокон при 

прикладеному до них відповідного навантаження. 

Усадка досліджуваного шовного матеріалу. Високі швидкості 

процесу формування і витягування синтетичних волокон призводять до 

виникнення значних внутрішніх напруг, які проявляються при 

послідуючих теплових обробках (прання, сушка, стерилізація), 

поздовжньої усадки волокон і викривлення форм виробів. Високі 

внутрішні напруги дуже небажані для волокон медичного призначення. 

Релаксацію напруг у витягнутому волокні можна здійснювати 

принципово двома методами: термообробкою у вільному стані 

(термоусадка), яка супроводжується усадкою волокна, і термообробкою в 

напруженому стані, наприклад, на жорсткій паковці (термофіксації). 

Термообробка у вільному стані проводилась у термостаті при 

температуру в камері 150°С. Готували п’ять відрізків нитки довжиною 

250мм, попередньо наклеювали їх на окремі квадратні шматки паперу 5х5 

мм. З точністю до 1 мм заміряли довжину нитки при незначному розтязі. 

Підвішували відрізки в термостаті на прорізах рамки і витримували їх при 

заданій температурі на протязі 30 хв. Виймали відрізки нитки із 

термостата і визначали довжину кожного відрізку після термообробки. 

Усадку нитку (К,%) визначали як середню із п’яти вимірів за формулою 

2.2.6: 

К=(l1―l2) х 100,                            (2.2.6) 

l1 

де l1 – початкова довжина відрізка нитки, мм; 
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l2 – довжина відрізка після термообробки, мм 

Гігроскопічність (Н, %) визначали за ГОСТ 3816-81 [281] Кожні 

зразки поміщали в окремий бюкс, а потім бюкси ставили в ексикатор з 

водою, в якому відносна вологість повітря (9,8±1) %. Зразки ниток у 

відкритих бюксах витримували в ексикаторах на протязі 4 годин, потім 

бюкси закривали, виймали з ексикатора і зважували з погрішністю не 

більше 0,0002. Після цього зразки висушували при температурі (107±2) °С 

до постійної маси. Після охолодження в ексикаторі над Р2О5 бюкси 

зважували. Зразки сушили до постійної маси. Значення гігроскопічності 

визначали за формулою 2.2.7: 

Н=(mb―mc) х 100,                      (2.2.7) 

mc 

де mb – маса зволоженого зразка, 

mc – маса висушеного зразка 

 

Капілярність шовного матеріалу вивчали згідно ГОСТ 3816-81 

«Полотна текстильні. Методи визначення гігроскопічних і 

водовідштовхуючих властивостей» [248]. Відрізки ниток довжиною по 10 

см закріпляли в затискачі штативу до вільного кінця нитки прикріплювали 

вагу. Потім вагу занурювали в розчин барвника (0,5 % біхромату калію в 

дистильованій воді). Через одну годину замірювали висоту підйому 

рідини по нитці від поверхні розчину. Для визначення капілярності ниток 

за добу штатив з зразками поміщали в ексикатор, який тримали в 

термостаті при температурі 37 °С протягом доби. Вплив стерилізації 

кип’ятінням і автоклавування та окисом етилену на досліджуваний 

шовний матеріал вивчали при стандартних режимах згідно вимог до 

стерилізації хірургічного шовного матеріалу [249, 250]. 

Для планування експерименту та оптимізації складу композиції 

ПП/ПГГХ/ВНТ застосовували математичне моделювання з 
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використанням симплексно-граткового методу у псевдо-координатах 

[251, 252].  

Провівши вивчення властивостей розроблених поліпропіленових 

ниток та визначивши оптимальний склад модифікуючих добавок їх було 

використано в якості сировини для виготовлення наномодифікованого 

сітчастого імплантату для грижепластики.  

Розроблена сітка мала структуроване плетіння яке було виконано на 

секційній основов’язальній машині поліпропіленовою ниткою, 

модифікованою вуглецевими нанотрубками та антисептиком 

полігексаметиленгуанідину хлоридом, діаметром 0,12 мм, з лінійною 

щільністю 10,9 текс з розтяжністю П по типу похідно-трико-сукно з 

щільністю в’язання по вертикалі в межах Щв=85+5 з кількістю петельних 

рядків щонайменше у 10 см,та з щільністю в’язання по горизонталі 

Щг=37±2 з кількістю петельних стопчиків щонайменше у 10 см, з 

поверхневою щільністю 64±3 г/см. 

Для порівняльної оцінки механічних та фізичних властивостей 

розробленого сітчастого імплантату нами були обрані класичні 

поліпропіленові ендопротези закордонних виробників – Prolen® 

(Ethicon,USA), Surgipro® (Coviden, USA), Premilen® (B.Braun, Gemeny) та 

поліпропіленові сітки вітчизняного виробництва («Укртехмед», Україна ) 

та сітка з покриттям полігесаметиленгуанідину хлоридом («Укртехмед», 

Україна) які широко використовуються в хірургічній практиці при 

лікуванні гриж живота. Враховуючи те що всі досліджувані імплантати є 

основов’язаними сітчастими полотнами і технології їх виготовлення 

відносяться до трикотажних матеріалів. Оцінку їх властивостей 

проводили за методиками прийнятими для оцінки трикотажних волокон 

згідно ГОСТ 8845-87 Полотна и изделия трикотажные» . [253], ГОСТ 

8846-87 «Полотна и изделия трикотажные»[254], ГОСТ 8847-14 «Полотна  

трикотажные» [255], а також використовували нестандартні методики, які 

характеризують деякі медично-технічні показники ендопротезів. При 
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цьому були дослідженні такі показники: лінійна щільність (Е, текс), 

діаметр ниток (d, мм), поверхнева щільність імплантату (Ps, г/м2), товщина 

ендопротезу (М, мм), розривне навантаження по одновісному розтягненні 

в напрямку петельного стовпчика (Рст, Н/см) і петельного ряду (Рряд, Н/см), 

розривне навантаження при продавлюванні кулькою діаметром 20мм (Рк, 

Н). 

Окрім того визначали об'ємну пористість сітчастих імплантатів (W, 

%) за наступною методикою, яка ґрунтується на визначенні об’єму тіла 

складної просторової форми шляхом витіснення рідини згідно формули 

2.2.8: 

                                       W=
𝑉𝑜−𝑉н

𝑉𝑜
  .  100,                             (2.2.8) 

де Vо – об’єм зразка ендопротезу (мм3), який визначається як 

множення площі зразка на його товщину; 

Vн – об’єм ниток в зразку (мм3), який визначається як об’єм 

витісненої рідини (суміші етилового спирту з водою при об’ємному 

співвідношенні 2:1), така суміш забезпечує гарне змочування поверхні 

ниток при зануренні в неї імплантату. 

Враховуючи те що реакція організму на сітчасті імплантати 

залежить за даними [256] не від маси, а від площі контакту з тканинами 

нами було визначено контактну поверхню імплантату Sk (площу поверхні 

нитки в імплантаті, м2), яка розраховується за формулою 2.2.9: 

Sk =
𝑃𝑠·𝜋· 𝑑 ·1000 · 𝑆

𝑇
,                                                                                   (2.2.9) 

де Ps – поверхнева щільність імплантату; 

d – діаметр нитки; 

S – площа ендопротезу, м2. 

Т –лінійна густина нитки (текс) 

Для визначення можливості розторочування імплантату при 

фіксації одиночним швом на відстані від його краю на 6,5 мм прошивали 

ендопротез від його краю повздовж петельного стовпчика (Рст, Н) та 
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петельного ряду (Р ряд, Н) [257].Визначення жорсткості (ЕІ, сНмм2) 

проводили тензометричним методом по зусиллю згинання консольно 

закріпленого зразка [258]. 

 

2.3. Характеристика об’єктів експериментального дослідження 

Експериментальна частина роботи виконана на 140 статевозрілих 

лабораторних щурах масою тіла від 200 до 250 грам, у віварії Вінницького 

національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. Тварини 

утримувались відповідно загальноприйнятих норм [259, 260]. Перед 

проведенням дослідження відібрані для експерименту тварини 

знаходились на карантині протягом двох тижнів. 

Експериментальна частина роботи виконана на 140 статевозрілих 

лабораторних щурах масою тіла від 200 до 250 грам, у віварії Вінницького 

національного медичного університету імені М.І.Пирогова. Тварини 

утримувались відповідно загальноприйнятих норм. Перед проведенням 

дослідження відібрані для експерименту тварини знаходились на карантині 

протягом двох тижнів. 

Вивчення реакції тканин на імплантацію розробленого сітчастого 

імплантату було проведено в двох серіях дослідів на 140 лабораторних 

щурах (по 70 тварин в кожній групі). В першій групі дослідів – 70 тваринам 

проведено імплантацію класичних поліпропіленових сітчастих імплантатів. 

(виробник «Укртехмед», Україна). В другій групі – 70 тваринам проведено 

імплантацію розроблених наномодифікованих поліпропіленових сітчастих 

імплантатів з антисептиком полігексаметиленгуанідин хлоридом. 

Імплантація сіток в 2 групах тварин проводилась в тканини ретром’язово та 

підшкірно. 

В день проведення дослідів тварин не годували. Після проведення 

премедикації димедролом з розрахунку 1,5 мг на кг/маси тіла та аміназину 

(0,02 мг/кг), які вводили внутрішньом’язово, проводили анестезію 

кетаміном шляхом внутрішньом’язового введення кетаміну з розрахунку 
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10 мг/кг маси тіла щура. Після введення кетаміну в середньому через 10 

хвилин тварини засинали і не реагували на зовнішні подразники. Сон 

продовжувався протягом однієї години. Після введення тварин в наркоз їх 

фіксували на столику. Видаляли шерсть з передньої черевної стінки 

шляхом стрижки. Обробляли операційне поле 5 % йодом та спиртом тричі, 

після чого здійснювали середину лапаротомію. Вузловими швами 

зашивали очеревину, м’язи та апоневроз передньої черевної стінки і на 

лінію з’єднання накладали сітчасті імплантати розміром 1,0х0,5 см та 

фіксували їх окремими вузловими швами до передньої черевної стінку по 

лінії з’єднання, в першій серії дослідів, атравматичним шовним 

матеріалом з поліпропілену, а в другій - шовним матеріалом з 

поліпропілену модифікованого вуглецевими нанотрубками та 

антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом. Після чого зашивали 

шкіру і підшкірну клітковину вузловими швами відповідним шовним 

матеріалом і обробляли післяопераційну рану бетадином. Для 

дослідження використовували стерильний атравматичний шовний 

матеріал діаметром 0,085 мм (умовний номер 6/0) з колючою голкою 12 

мм 3/8 діаметром 0,28 мм. Шовний матеріал та сітчасті ендопротези 

виготовлено і стерилізовано оксидом етилену компанією ВАТ “ГОЛНИТ” 

відповідно стандарту ISO 9001: 2008 та Держстандарту України системи 

сертифікації Укр СЕПРО (сертифікати відповідності № UA 

1.003.0070194-11; 1.003.0070198-11), і дозволено до використання в 

медичній практиці (свідоцтво МОЗ України № 6668/2007). 

В періоді після операції слідкували за станом тварин Тварин 

виводили з досліду шляхом декапітації після попереднього знеболення 

тіопенталом-натрію з розрахунку 50 мг/кг маси тіла через 7, 14, 30 та 90 

діб після проведення оперативного втручання. 

Після виведення тварин з досліду вимірювали масу тіла тварини, 

давали оцінку видимих шкірних покривів та слизових оболонок та місць 

імплантації сіток. Оцінювали наявність ознак запалення, виразок, 
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нагноєння післяопераційної рани. Висікали тканини разом з імплантатами 

для проведення морфологічних, морфометричних та мікробіологічних 

досліджень. 

 

2.4. Морфологічні та морфометричні методи дослідження 

Морфологічні та морфометричні дослідження змін у тканинах 

експериментальних тварин проводили на кафедрі патологічної анатомії з 

курсом судової медицини при консультативній допомозі доцента кафедри, 

к.мед.н. В.П.Сорокоумова. 

Забрані для дослідження тканини передньої черевної стінки в ділянці 

післяопераційної рани разом з сітчастими імплантатами фіксували в 10% 

розчині нейтрального формаліну, зневоднювали, заливали в парафін і 

целоїдин та готували зрізи на мікротомі товщиною 3-5 мкм. Виготовлені 

гістологічні препарати забарвлювали гематоксилін-еозином, за ван Гізон. 

Отримані мазки-відбитки висушували, фіксували та забарвлювали за 

Грамом [37,38,39]. Забарвлені зрізи та мазки вивчали під світловим 

мікроскопом OLYMPUS BX-41 (свідоцтво про державну реєстрацію № 

8118/2008р.). Для виводу на екран монітору кольорового зображення 

гістологічних препаратів використовували плату відеозахвату LEADTEK 

WinFast VC 100. Для підрахунок кількості та складу клітин в місцях 

імплантації шовного матеріалу використовували планіметричну лінійку 

Г.Г.Автанділова [274]. На збільшенні в 10 разів площа великого квадрату 

складала 1 мм2 і на збільшенні в 40 разів площа малого квадрату складала 

0,25 мм2, що складало на цьому збільшенні одне поле зору. Кожен великий 

квадрат містив чотири малих квадрати. На центр в місці з’єднання чотирьох 

великих квадратів виводили зріз тканин в місці імплантації сітки де 

проводили підрахунок складу клітин в кожному малому квадраті (всього 16 

квадратів). Після чого отримані дані на кожний термін спостереження 

піддавались статистичній обробці. Виявлені зміни у досліджуваних органах 

документували шляхом проведення мікрофотозйомки і обробляли за 
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допомогою програми Quick PHOTO MICRO 2.3. 

 

2.5. Мікробіологічні методи дослідження 

Вивчення мікробіологічних властивостей сітки було проведено на 

базі Харківського НДІ мікробіології та імунології АМН України імені 

І.І.Мечнікова, при консультативній допомозі кандидата біологічних наук, 

старшого наукового співробітника інституту Оcолодченко Т.П. 

Мікробіологічні методи дослідження включали вивчення антимікробної 

активності класичних поліпропіленових сітчастих імплантатів та 

розроблених сітчастих імплантатів з поліпропілену модифікованих 

вуглецевими нанотрубками та полігексаметиленгуанідину хлоридом [267, 

268]. 

Для вивчення антимікробної активності класичної поліпропіленової 

сітки та розробленої сітки були обрані стандартні сітки з поліпропілену 

які найбільш широко використовуються при проведенні оперативних 

втручань з приводу гриж живота для пластики тканин і були виготовлені 

з поліпропіленових ниток діаметром 0,12 мм, товщиною 0,50 мм, з 

поверхневою щільністю 60,0± 0.2 г/м2. Для виготовлення розробленої 

сітки була використана поліпропіленова нитка до складу якої при 

виготовленні було введено 1% полігексаметиленгуанідину хлориду та 

0,5% вуглецевих нанотрубок. 

Відповідно до рекомендацій ВООЗ для оцінки антимікробної 

активності препаратів та виробів з антимікробною активністю 

використовували тест –штами мікроорганізмів S.aureus ATCC 25923 Е. coli 

ATCC 25922, Ps.aureginosae ATCC 27853, Proteus vulgaris ATCC 4636, 

Basillus subtillis ATCC 6633 та гриби Cаndіda albicans ATCC 885/653. 

Приготування мікробної суспензії мікроорганізмів проводили з 

використанням приладу Densi-La-Meter (виробництво PLIVA-Lachema, 

Чехія; довжина хвилі 540 нм). Суспензію готували згідно з інструкцією, що 

додається до приладу і інформаційного листа про нововведення в системі 



 95 

охорони здоров'я № 163-2006 "Стандартизація Приготування мікробніх 

суспензій", м.Київ. Синхронізацію культур проводили з використанням 

низької температури (4оС). Мікробне навантаження становило 107 

мікробних клітин на 1мл середовища і встановлювалася за стандартом 

McFarland. У роботу брали 18-24 годинну культуру мікроорганізмів. Для 

досліджень використовували агар Мюллера-Хинтона (Дагестанський НВО 

«Живильні середовища», термін придатності середовища до 10 ХI 2021 р). 

Для визначення антимікробної активності сухого матеріалу шматочки сітки 

розміром 0,5х0,5 см поміщали на засіяні тим чи іншим мікроорганізмом 

чашки Петрі і інкубували в термостаті при температурі 37°С на протязі 48 

годин після чого визначали зони затримки росту. 

Для проведенні порівняльної оцінки впливу сіток на здатність росту 

мікроорганізмів при контакті з сітчастими імплантатами шматочки сітки 

розміром 0,5х0,5см поміщали в живильний бульйон в якому знаходились 

культури мікроорганізмів S.aureus ATCC 25923, Ps.aureginosae ATCC 

27853 і гриби Cаndіda albicans ATCC 885/653 в концентрації 106 Куо/мл та 

інкубували в термостаті при температурі 37о С протягом доби. Після чого 

забирали по 1 мл живильного середовища та готували послідовні серійні 

розведення від 10-1 до 10-7 та проводили висів на відповідні тверді поживні 

середовища і підраховували кількість колоній мікроорганізмів та грибів 

які виросли з того чи іншого розведення після контакту з сітками. 

Критерієм оцінки ефективності антимікробної активності сіток було 

зменшення числа життєздатних колоній клітин мікроорганізмів за певний 

період контамінації. 

Для вивчення антимікробної активності досліджуваних сіток після 

перебування в тканинах  з місця імплантації сіток в стерильних умовах 

разом з тканинами забирали сітчастий імплантат, відокремлювали від 

тканин ділянку імплантату розміром 0,5х0,5 см промивали стерильним 

фізіологічним розчином і зразу ж поміщали їх на поживне середовище 

попередньо засіяне тим чи іншим видом мікроорганізмів. Для 
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дослідження були використані еталонні штами мікроорганізмів. S.aureus 

ATCC 25923, E.coli ATCC 25923-Ps.aureginosae A ATCC 27853, Cаndіda 

albicans ATCC 885/65. Вивчення антимікробної активності сітчастих 

імплантатів проводили в терміни від 1 до 30 діб.  

Вивчення антимікробної активності досліджуваних антисептиків 

декаметоксин, мірамістин, етоній, хлоргексидину біглюконат та 

полігексаметиленгуанідину хлорид вивчали у дослідах in vitro на тест-

штамах мікроорганізмів (музейних штамах): S.aureus АТСС 25923, E.coli 

АТСС 29922, Pr.vulgaris 4636 ''Н'', P. aeruginosa АТСС 27853, B.fragilis 

АТСС 13/83, P.melaninogenicus 97, Peptostreptococcus 13. методом дифузії 

в агар та методом послідовних серійних розведень, до еталонних штамів 

рекомендованих ВООЗ для вивчення антимікробної активності лікарських 

засобів [269]. 

Враховуючи, що вірулентність мікроорганізмів та здатність 

мікроорганізмів до утворення біоплівок багато в чому залежить від 

колонізуючої здатності мікроорганізмів, а саме від їх адгезивних 

властивостей [267, 268].Нами проведено вивчення цих властивостей після 

дії антисептиків на еталонні штами аеробних та анаеробних 

мікроорганізмів S.aureus АТСС 25923, E.coli АТСС 29922, Pr.vulgaris 4636 

''Н'', P. aeruginosa АТСС 27853, B.fragilis АТСС 13/83, P.melaninogenicus 

97, Peptostreptococcus 13, а також на зміни адгезивних властивостей 

мікроорганізмів після контакту з сітчастими імплантатами яким 

притаманна антимікробна активність.  

 

2.6. Загально – клінічні методи дослідження 

В клінічній частині роботи проведено аналіз хірургічного лікування 

1340 хворих з грижами живота різних видів з використанням розробленої 

наномодифікованої поліпропіленової сітки та класичної поліпропіленової 

сітки (первинні грижі та післяопераційні вентральні грижі). Вік хворих був 

від 30 до 75 років. Середній вік хворих (52 ± 1,2 років). Чоловіків було 804 
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(60 %), а жінок відповідно 536 (40 %). У 837 (62 %) була виявлена супутня 

патологія: хронічні серцево-судинні захворювання виявлені у 783 (58 %), 

цукровий діабет II типу 41 (3 %), ожиріння I і II ступеня 621 (46 %), хронічні 

захворювання легень було виявлено у 41(3%) хворих. В залежності від 

використання типу сітчастого імплантату хворі були розподілені на 2 групи 

(таблиця 2.6.): 1 група (основна) 676 хворих, яким хірургічні втручання 

виконувалися з використанням удосконалених та розроблених способів 

алогерніопластики з використанням наномодифікованої поліпропіленової 

сітки, на які отримано патенти України на корисну модель; 2 група 

(порівняння) 664 хворих, яким хірургічні втручання виконувалися за 

допомогою класичних способів алогерніопластики з використанням 

класичної поліпропіленової сітки. У хворих групи порівняння хірургічні 

втручання з використанням класичної поліпропіленової сітки виконувалися 

з 2013 по 2015 роки, а в хворих основної групи хірургічні втручання з 

використанням розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки 

виконувалися з 2016 по 2020 роки (таблиця 2.6). 

Всім хворим проводилися загально – клінічні методи обстеження: 

загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові, 

електрокардіографія, ехокардіографія, спірографія, ультразвукове 

дослідження органів черевної порожнини та передньої черевної стінки, 

комп’ютерна томографія органів черевної та грудної порожнини. 

Таблиця 2.6. 

Види гриж живота у пацієнтів основної групи та групи порівняння 

Вид патології 

Основна група Група порівняння 

Кількість 

хворих 
% Кількість хворих % 

Пахвинні грижі 128 19,1 126 18,7 

Стегнові грижі 70 10,2 67 10,1 

Пупкова грижа 148 22,1 153 23,2 

Грижа білої лінії 

живота 

144 21,3 139 21,1 

Післяопераційна 

вентральна грижа 

186 27,3 179 26,9 

Всього 676 100,0 664 100,0 
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-Спосіб алопластики післяопераційних вентральних гриж з 

використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки, який включає 

висічення старого післяопераційного рубця, виділення та видалення 

грижового мішка, мобілізацію м’язово-апоневротичних країв дефекту, 

розрізання апоневротичних піхв прямих м’язів живота, мобілізацію прямих 

м’язів живота від задніх апоневротичних стінок, зшивання їх, розміщення 

та фіксацію сітчастого імплантата ретромускулярно, дренування простору 

біля сітчастого імплантата поліхлорвініловим дренажем та зшивання 

м’язово-апоневротичних країв тканин, який відрізняється тим, що як 

сітчастий імплантат використовують сітку з поліпропілену, модифіковану 

вуглецевими нанотрубками та антисептиком (патент України на корисну 

модель № 132818 від 11.03.2019 року, бюлетень №5); 

-Спосіб хірургічного лікування попереково-бокових 

післяопераційних гриж живота у поєднанні з модифікованою 

поліпропіленовою сіткою, який включає висічення старого 

післяопераційного рубця, виділення та часткове видалення грижового 

мішка, мобілізацію парієтальної очеревини від м’язово-апоневротичних 

тканин, розміщення та фіксацію сітчастого імплантату преперитонеально до 

поперекового м’яза спини, окістя 12 ребра, апоневротичної піхви прямого 

м’яза та м’язово-апоневротичних тканин нижнього краю грижового дефекту 

з їх перекриттям сіткою на 10-12 см., який відрізняється тим, що як 

сітчастий імплантат використовують сітку з поліпропілену, модифіковану 

вуглецевими нанотрубками та полімерним антисептиком 

полігексаметиленгуанідину хлоридом (патент України на корисну модель 

№ 143729 від 10.08.2020 року, бюлетень № 15); 

-Спосіб алопластики пупкових гриж живота у поєднанні з 

модифікованою поліпропіленовою сіткою, який включає висічення пупка, 

розсічення задньої пластинки піхви прямих м’язів живота з обох боків, 

задню пластинку піхви прямих м’язів живота відділяють від м’язів у 

краніальному і каудальному напрямках, відсікають від білої лінії живота 
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задню пластинку піхви прямих м’язів живота, розміщують та проводять 

фіксацію сітчастого імплантата ретромускулярно по серединній лінії, який 

відрізняється тим, що як сітчастий імплантат використовують сітку з 

поліпропілену, модифіковану вуглецевими нанотрубками та полімерним 

антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом (патент України на 

корисну модель №143728 від 10.08.2020 року, бюлетень № 15); 

-Спосіб алогерніопластики післяопераційних підреберних гриж 

живота у поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою, який 

включає висічення старого післяопераційного рубця, виділення та 

видалення грижового мішка, мобілізацію м’язово-апоневротичних країв 

дефекту черевної стінки від підшкірної основи, розміщення та фіксацію 

сітчастого імплантата преперитонеально до апоневротичних тканин 

безперервним швом, який відрізняється тим, що як сітчастий імплантат 

використовують сітку з поліпропілену, модифіковану вуглецевими 

нанотрубками та полімерним антисептиком полігексаметиленгуанідину 

хлоридом (патент України на корисну модель № 143774 від 10.08.2020 року, 

болетень № 15); 

-Спосіб операції Ліхтенштейна у поєднанні з модифікованою 

поліпропіленовою сіткою пахвинних гриж живота, який включає розсічення 

шкіри та підшкірно-жирової клітковини, виділення, перев’язку та видалення 

грижового мішка, підшивання модифікованого сітчастого імплантата до 

пахової зв’язки, до апоневрозу над лобковою кісткою і внутрішнього косого 

м’яза живота, ушивання апоневрозу зовнішнього косого м’яза, який 

відрізняється тим, що як сітчастий імплантат використовують сітку з 

поліпропілену, модифіковану вуглецевими нанотрубками та полімерним 

антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом (патент України на 

корисну модель № 143775 від 10.08.2020 року, бюлетень № 15); 

-Спосіб операції Ramirez у поєднанні з алопластикою “Onlay” 

післяопераційних гриж живота гігантського розміру, який включає 

висічення старого післяопераційного рубця, виділення та видалення 
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грижового мішка, мобілізацію м’язово-апоневротичних країв грижового 

дефекту, розрізання апоневрозу зовнішнього косого м’яза живота, 

роз’єднання їх від внутрішніх косих м’язів живота, контактне зшивання 

прямих м’язів живота разом з апоневротичними піхвами, розміщення та 

фіксацію сітчастого імплантату над зшитими м’язово-апоневротичними 

краями дефекту черевної стінки з перекриттям як прямих, так і косих м’язів 

живота, який відрізняється тим, що як сітчастий імплантат використовують 

сітку з поліпропілену, модифіковану вуглецевими нанотрубками та 

полімерним антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом (патент 

України на корисну модель № 143373 від 27.07.2020 року, бюлетень № 14); 

-Спосіб модифікованої операції Ramirez у поєднанні з алопластикою 

“Sublay” післяопераційних гриж живота великого розміру, який включає 

висічення старого післяопераційного рубця, виділення та видалення 

грижового мішка, мобілізацію м’язово-апоневротичних країв грижового 

дефекту, розріз апоневротичних піхв прямих м’язів живота по медіальних 

краях дефекту черевної стінки і виконання методики “sublay”, задні стінки 

апоневротичних піхв прямих м’язів живота, відділяють від м’язів і 

зашивають безперервним швом, під прямими м’язами над зшитими задніми 

стінками апоневротичних піхв прямих м’язів живота розміщують та 

фіксують модифікований поліпропіленовий сітчастий імплантат, 

апоневротичні ділянки між прямими та зовнішніми косими м’язами, справа 

і зліва, укріплюють модифікованим поліпропіленовим сітчастим 

імплантатом, сітчасті імплантати фіксують по периметру до 

апоневротичних тканин безперервним швом, який відрізняється тим, що як 

сітчастий імплантат використовують сітку з поліпропілену, модифіковану 

вуглецевими нанотрубками та полімерним антисептиком 

полігексаметиленгуанідину хлоридом (патент України на корисну модель 

№ 143371 від 27.07.2020 року, бюлетень № 14). 
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2.7. Оцінка цитокінового профілю та якості життя оперованих 

хворих з різними типами сіток. 

Оцінку запальної реакції тканин проводили шляхом вивчення 

цитокінів IL-4, IL-8 та оцінку безпосередніх результатів лікування у 

пацієнтів проводили шляхом вивчення частоти ускладнень: сероми, 

нагноєння післяопераційної рани, запального інфільтрату та віддалених 

результатів лікування шляхом вивчення хронічного післяопераційного 

болю, частоти рецидиву грижі за допомогою повторних оглядів, 

анкетування та контролю ультразвукового дослідження передньої черевної 

стінки. 

Оцінка якості життя проводилась шляхом опитувальника The MOS 36 

– ItemShort – Form Health Survey (SF – 36), що дозволяє оцінити якість життя 

за наступними ознаками здоров’я: фізичне функціонування, больовий 

фактор, психічне здоров’я, загальне здоров’я, рольове функціонування, 

життєва активність, соціальне функціонування та рольова діяльність. 

 

2.8. Методи статистичного аналізу. 

Для статистичного аналізу застосовано ліцензійну програму аналізу 

даних STATA 12. При розрахунку параметрів описової статистики 

визначали розподіл якісних параметрів (характеристик) (у %). Для 

кількісних параметрів розраховували середню арифметичну – (М). 

Варіабельність даних визначали через стандартне (середнє квадратичне) 

відхилення (SD). Для оцінки репрезентативності результатів визначали 

середню похибку показників (m) та 95 % довірчий інтервал (95 % ДІ). 

Порівняння якісних параметрів в групах з оцінкою статистичної 

вірогідності різниці проводили за методами порівняння пропорцій (Z-

критерій), критерієм Хі-квадрат (χ2) та точним критерієм Фішера. 

Враховуючи оцінку нормальності розподілу даних кількісних параметрів 

порівняння груп проводили за Т-критерієм чи критерієм Вілкоксона, 

Манна-Уітні (U). Аналіз відносного ризику ускладнень в основній та групі 
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порівняння визначали через розрахунок відношення шансів (OR) з 

визначенням 95 % довірчого інтервалу – OR(95 % ДІ). Аналіз параметрів 

якості життя проводили за методикою SF-36 з аналізом динаміки окремих 

показників за період 24 місяці і порівняння їх між групами. Граничний 

рівень похибки першого роду (α) прийнято на рівні не більше 5 % (p < 0,05), 

похибки другого роду (β) не вище 10 % (статистична потужність 

дослідження не менше 90 %). 

Таким чином в даному розділі висвітлино матеріали та методи 

дослідження, які використовувалися при написанні дисертаційного 

дослідження. 
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РОЗДІЛ 3. 

ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ 

НАНОМОДИФІКОВАНИХ ЛЕГКОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ МАСИ 

ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ СІТОК ДЛЯ АЛОПЛАСТИКИ ГРИЖ 

ЖИВОТА 

 

3.1. Математичне обґрунтування оптимального складу 

наномодифікованих поліпропіленових сіток з антимікробними 

властивостями 

Результати математичного визначення оптимального складу 

вуглецевих нанотрубок та полігексаметиленгуанідину хлориду в складі 

“легких” та “середньої” маси поліпропіленової сітки, які проводилися за 

допомогою симплексно-граткового методу матричних рівнянь реакції, 

показали, що оптимальною кількістю, яка входила до складу поліпропілену 

є 0,5 мас% вуглецевих нанотрубок та 1,0 мас% полігексаметиленгуанідину 

хлориду є оптимальною для антимікробних та сорбційних властивостей 

сітки. Виготовлення сітчастого імплантату здійснювали на прядильній 

машині еструзійного типу при температурі 190-210 °С за допомогою 

черв’ячного екструдера з послідуючим термоорієнтаціним фільєрним 

витягуванням при температурі 150 °С з кратністю (4÷8) раз. Формування 

розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки проведено на базі 

сертифікованої лабораторії “Текстиль-тест” Інституту технології та дизайну 

НАН України при консультативній допомозі доктора хімічних наук 

професора Цебренко М.В. Розроблена сітка мала структуроване плетіння 

яке було виконано на секційній основов’язальній машині з кількістю 

петельних рядків щонайменше у 10 см, та з щільністю в’язання по 

горизонталі 37±2 г/см з кількістю петельних стовпчиків щонайменше у 10 

см, з поверхневою щільністю 64±3 г/см. 

Отримані дані були підтверджені методом математичного 

моделювання. Основними параметрами, які визначають надійність сіток є 
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міцність та еластичність сіток. При плануванні експерименту вихідними 

параметрами були вибрані наступні: у1 – міцність сіток при розриві; у2– 

початковий модуль сітки; у3 – діаметр затримки росту мікрорганізмів 

культури St.aureus., а вхідними змінними були: х1, х2, х3 – відносні 

концентрації ПП, ВНТ та ПГГХ  відповідно. 

Найпридатнішим для оптимізації сумішевих систем є симплексно –

гратковий метод в псевдокоординатах, оскільки він дозволяє зменшити 

затрати часу на проведення дослідів і обробку результатів за рахунок 

застосування стандартних планів. Симплекс – це найпростіша 

геометрична фігура, утворена множиною (k+1) незалежних точок у k-

мірному просторі. Незалежні змінні називають факторами, простір з 

координатами x1, x2, x3 – факторним простором, а геометричне зображення 

функції відгуку в факторному просторі – поверхнею відгуку. 

Співвідношення інгредієнтів у досліджуваних системах повинно 

задовольняти такій умові: ,1
1




q

i

ix де ix  відносна концентрація 

інгредієнтів ( ix  0); q  кількість інгредієнтів (q  2). 

При плануванні експерименту за допомогою математичного 

моделювання постановку дослідів здійснювали в обмеженій ділянці 

факторного простору, оскільки є обмеження на концентрацію окремих 

інгредієнтів композиції. Цю область вибрали, виходячи із раніше 

одержаних експериментальних даних. Для побудови робочого плану 

експериментальні точки розташовували у «вирізаній» ділянці факторного 

простору. Вершини симплексу приймали за самостійні інгредієнти суміші 

(так звані псевдо-компоненти). Записавши координати точок симплексної 

гратки, отримали матрицю планування. З метою спрощення розрахунків 

вибрану ділянку трансформували у нову систему координат (z1, z1 z1… zq), 

які підібрали із стандартного плану, а х-координати розрахували за 

матричним рівнянням 3.1: 
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  (3.1) 

 

План проведення експериментів у досліджуваній області 

факторного простору наведено в таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1. 

Симплексно-гратковий план 

№ 

до

слі

ду 

План 
Вихідні 

змінні 
у псевдо-

компонентах 
робочий 

z1 z2 z3 x1 x2 x3 
у

1 

у

2 

у

3 

1 1 0 0 

0,

99

6 

0,

00

3 

0,

00

1 

4

4

0 

2

5

0 

6

,

4 

2 0 1 0 

0,

96

4 

0,

03 

0,

00

6 

5

1

0 

3

7

0 

1

6

,

4 

3 0 0 1 

0,

98

7 

0,

00

3 

0,

01 

5

7

0 

3

5

0 

2

7

,

0 

4 
0,

5 

0,

5 
0 

0,

98 

0,

01

65 

0,

00

35 

4

8

0 

2

7

0 

3

1

,

7 
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5 
0,

5 
0 

0,

5 

0,

99

15 

0,

00

3 

0,

00

55 

6

2

0 

4

1

0 

3

2

,

1 

6 0 
0,

5 

0,

5 

0,

97

55 

0,

01

65 

0,

00

8 

5

9

0 

4

2

0 

3

0

,

9 

7 

0,

3

3

3 

0,

3

3

3 

0,

3

3

3 

0,

98

23 

0,

01

2 

0,

00

57 

4

3

0 

2

6

0 

3

5

,

9 

 

Як функцію відгуку = f(х1 ; х2 ; х3), що зв’язує вихідні параметри з 

величинами, які змінюються при проведенні дослідів, використали поліном 

неповного третього порядку 3.2: 

3
21123322331132112332211ˆ xxxβxxβxxβxxβxβxβxβy  , (3.2) 

де ijkiji β,β,β  коефіцієнти поліному, причому i  j   k = 1, 2, 3. 

Для визначення впливу бінарних добавок ВНТ/ПГГХ на властивості 

ПП сіток були проведені експерименти у відповідності з планом та 

визначені вихідні параметри. Числові значення коефіцієнтів поліному (2) 

розраховували методом найменших квадратів у матричній формі, за 

допомогою створеної програми в середовищі Delphi мовою Object Pascal. 

У результаті одержана система рівнянь (3), яка є математичною моделлю, 

що описує досліджуваний процес у z-координатах 3.3: 

 

y1 = 439,6z1+509,4z2+569,4z3+20,0z1z2+460,1z1z3+320,0z2z3-

4194,1z1z2z3; 
(3.3) 
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y2 = 249,3z1+270,0z2+374,5z3+360,0z1z2+389,4z1z3+390,3z2z3-

4453,6z1z2z3; 

y3 = 

6,4z1+16,4z2+27,0z3+81,2z1z2+24,2z1z3+36,9z2z3+96,5z1z2z3; 

 

Створені регресійні рівняння перевіряли на адекватність, тобто на 

здатність моделі передбачити результати досліджень у деякій області з 

необхідною точністю. Для цього ставили додаткові експерименти у так 

званих контрольних точках, розраховували значення критерію Стьюдента 

(tp) для всіх вихідних змінних та порівнювали його з табличними даними 

(tT). У розрахунках довірчу ймовірність (p) приймали рівною 0,95, при 

цьому tT = 2,306. Модель є адекватною, коли виконується співвідношення 

t p < tT {p; f}. Значення критерію Стьюдента, визначені на основі 

експериментальних та розрахованих за моделлю (3) даних, складають від 

0,027 до 1,418 для всіх досліджених вихідних параметрів, що свідчить про 

адекватність розробленої моделі. 

Ефективним методом вирішення задачі оптимізації процесів з 

великою кількістю відгуків є застосування узагальненої функції бажаності 

(D), запропонованої Харрингтоном, величини якої знаходяться в межах 

інтервалу [0...1] (0 – відповідає абсолютно непридатному відгуку, 1 – 

найкращому) [8]. Для розрахунку величини D встановлені значення 

відгуків (y) перетворювали на безрозмірну шкалу бажаності (di) для 

кожного вихідного параметру. Часткові функції бажаності визначали за 

допомогою експоненціальної залежності, попередньо задавши y гірше 

та y краще 3.4: 

d  =  exp [ - exp (- y )], (3.4) 

де y – безрозмірне значення вихідної змінної. 
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Із всіх вихідних змінних, перетворених у безрозмірні значення 

шкали бажаності d, складається узагальнений показник D, який 

визначається як середнє геометричне часткових функцій бажаності [252]. 

Використавши для багатокритеріального пошуку оптимального 

складу композиції ПП/ПГГХ/ВНТ узагальнюючу функцію D, методом 

сканування з кроком 0,01 розрахували вміст вихідних компонентів суміші у 

z-координатах, а потім за допомогою матричного рівняння (1) перейшли у x 

– систему. При критерії бажаності D=0,8192 визначене оптимальне 

співвідношення компонентів суміші для формування монониток складає, 

мас.%: ПП – 98,0; ВНТ – 0,7; ПГГХ – 1,3, а компромісні значення відгуків, 

що характеризують високу якість модифікованих ниток, є такі: відносна 

міцність при розриві і міцність у вузлі складають 625 і 430 МПа відповідно, 

а діаметр зони затримки росту мікроорганізмів S.аureus АТСС 25923 – 22,7 

мм. 

Виконані дослідження підтвердили високу антимікробну та 

протигрибкову дію ПП сіток, що містять бінарну добавку ВНТ та ПГГХ 

складу 0,7/1,3 мас.%, а зони затримки росту мікроорганізмів достатні для 

того щоб перекрити відстань між комірками січастих імплантатів і 

відповідно зменшити ризик виникнення післяопераційних гнійно – 

запальних ускладнень. За допомогою математичного моделювання, з 

використанням симплексно – граткового методу визначено оптимальний 

склад композиції з поліпропілену, вуглецевих нанотрубок та антисептика 

полігексаметиленгуанідину хлориду для виготовлення наномодифікованих 

сіток з антимікробними властивостями. Встановлено, що введення бінарної 

добавки ВНТ та ПГГХ в розплав поліпропілену у співвідношенні 0,7/1,3 

мас.% дозволяє одержувати поліпропіленові сітки, що поєднують високі 

міцність, еластичність та антимікробні властивості. Отримані дані 

підтвердили результати отримані в експерименті про те, що найкращі 

властивості мали сітки, які містили 0,5 мас.% ВНТ та 1,0 мас.% ПГГХ, тому 
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можна їх рекомендувати для використання при хірургічному лікуванні 

хворих з грижами живота. 

 

3.2 Фізико-хімічні та антимікробні властивості матеріалів для 

виготовлення наномодифікованих сітчастих імплантатів. 

За даними літератури нові властивості надавати матеріалам 

можливо, якщо до їх складу вводити ВНТ. З літератури невідомо введення 

ВНТ в розплав полімеру, що містить ПГГХ з метою підвищення 

антимікробних властивостей ниток за меншої концентрації антимікробної 

добавки та збільшення міцності і еластичності ниток. 

Технологічний процес отримання ниток практично не відрізнявся 

від отриманням ПП ниток. Виключенням було те, що в полімер були 

введені додаткові добавки – ВНТ та ПГГХ. Вплив добавок ПГГХ та ВНТ 

на механічні властивості ниток наведена в таблиці 3.2.1. Проведені 

дослідження механічних властивостей ПП монониток, наповнених 

добавками ВНТ, показали, що добавки ВНТ підвищують їх міцність та 

початковий модуль. Дані таблиці 3.2.1. свідчать, що використання 

запропонованого складу композиції дозволило отримати ПП мононитки з 

гладенькою поверхнею, які характеризувалися підвищеними міцністю і 

початковим модулем, а також антимікробною дією. Аналіз отриманих 

даних підтверджує високу антимікробну дію ПП  монониток з добавками 

ВНТ до ряду мікроорганізмів Результати дослідження антимікробних 

властивостей модифікованих ПП монониток наведені в таблиці 3.2.1. 
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Таблиця 3.2.1. 

Механічні властивості поліпропіленових монониток 

модифікованих вуглецевими нанотрубками 

Вид шовного 

матеріалу 

Фактичні первинні значення показників 

Р,МПа ιρ, 

мм 

ε, 

% 

Епо

ч, 

гс 

Е, 

Н/м

м2, 

(М

Па) 

Р у 

пет

лі, 

МП

а 

Р у 

вузл

і, 

МП

а 

ПП 340,0±10,

9 

48,

0± 

2,2 

16

,0

±0

,7 

113

,0±

3,7 

263

1± 

85 

163

±2,8 

184

±3,6 

ПП 1,0% 

ПГГХ 

510,0±10,

8* 

36,

6± 

2,2 

12

,2

±0

,7 

170

± 

3,6

* 

650

0± 

138

* 

367

± 

6,9* 

413

± 

9,2* 

ПП (0,05 % 

ВНТ) 

480,0±7,5

* 

51,

0± 

3,6

* 

17

,0

±1

,2 

160

± 

2,5

* 

620

3± 

97* 

325

± 

11,3

* 

366

± 

8,7* 

ПП(0,1 

%ВНТ) 

590,0±8,8

* 

35,

6± 

2,1

* 

11

,9

±0

,7 

197

± 

2,9

* 

803

0± 

119

* 

491

± 

8,8* 

553

± 

12,4

* 

ПП (0,5 % 

ВНТ) 

700,3±10,

5* 

38,

7± 

2,1 

12

,9

±0

,7 

233

± 

3,5

* 

106

01±

159

* 

692

± 

0,8* 

678

± 

14,5

* 



 111 

ПП (1,0% 

ВНТ) 

430,0±12,

5* 

52,

9± 

2,7

* 

17

,6

±0

,9 

143

± 

4,2

* 

670

0±1

95* 

261

± 

7,3* 

294

± 

5,9* 

ПП (3,0% 

ВНТ) 

390,0±9,3

* 

68,

2± 

3,5

* 

22

,7

±1

,2

* 

130

± 

3,1

* 

410

0± 

98* 

215

± 

10,3

* 

242

± 

12,9

* 

Примітка. * – різниця достовірна (р<0,05) в порівнянні з не 

модифікованою поліпропіленовою ниткою. 

 

Таблиця 3.2.2. 

Антимікробні властивості поліпропіленових монониток 

модифікованих вуглецевими нанотрубками. 

Вплив добавок ВНТ на властивості ПП монониток 

Вміст ВНТ, 

мас.% 

Діаметри затримки росту мікроорганізмів, мм 

S.aureus 

ATCC 

25923 

S.aureus 

ATCC 6538 

E.coli 

ATCC 

225922 

P.vulgaris 

ATCC 4636 

0 1,1±0,2 1,0±0,3 1,1±0,2 1,0±0,1 

0,05 2,5±0,6* 3,3±0,5* 2,3±0,5* 2,7±0,5 

1,0 14,7±1,45* 12,5±1,1* 10,2±1,2* 12,3±1,3* 

1,5 15,7+1,2* 13,2+0,8* 12,1+0,9* 14,5+0,9* 

3,0 16,0+1,2* 17,6+0,8* 14,4+0,9* 15,0+0,9* 

Примітка.*–різниця достовірна (р<0,05) в порівнянні з не 

модифікованою поліпропіленовою ниткою. 

 

Таким чином, мононитки з добавкою ВНТ характеризуються 

підвищеними міцністю і початковим модулем, а також незначною 

антимікробною дією. Завдяки чому покращуються властивості ниток та 

розширюються можливості їх застосування. 
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Враховуючи те що у ниток модифікованих ВНТ антимікробна 

активність була практично відсутня додатково до складу формувальної 

композиції було введено ПГГХ в різних концентраціях і визначено 

вплив цієї добавки на властивості розробленої нитки Результати 

вивчення механічних властивостей ниток наведена в таблиці 3.2.3. 

Отримані дані показали, що найбільшу міцність мали нитки з вмістом 

1,0 мас.% ПГГХ та 0,5 мас.% ВНТ. Поступове підвищення міцності 

нитки спостерігалась вже при введенні до розплаву ПП по 0,1 мас.% 

ПГГХ та ВНТ. При додаванні до розплаву полімеру відповідно 3,0 

мас.% ПГГХ та 1,5 мас.% ВНТ відмічалось зменшення міцності ниток, 

але вона була достовірно вищою (р<0,05 ) ніж показники у контрольних 

зразків. 
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Таблиця.3.2.3.  

Вплив добавок полігексаметиленгуанідину хлориду та вуглецевих нанотрубок на механічні властивості 

ниток 

Вид шовного матеріалу Фактичні первинні значення показників 

Р, МПа ιρ, мм ε, % Епоч, гс Е, 

Н/мм2, 

(МПа) 

Р у 

петлі, 

МПа 

Р у 

вузлі, 

МПа 

ПП 340,0±1

0,9 

48,0±

2,2 

16,0±

0,7 

113,0±

3,7 

2631±85 163±2,8 184±3,6 

ПП 1,0% ПГГХ 510,0±1

0,8* 

36,6±

2,2* 

12,2±

0,7* 

170±3,

6* 

6500±13

8* 

367±6,9

* 

413±9,2

* 

ПП (0,5 % ВНТ) 700,3±1

0,5* 

38,7±

2,1* 

12,9±

0,7* 

233±3,

5* 

10601±1

59* 

692±0,8

* 

678±14,

5* 

ПП(0,2 % ПГГХ; 

0,05%ВНТ) 

410,0±1

3,8* 

34±4,

2* 

11,3±

1.4* 

137±4,

6* 

5290±17

8* 

230,0±9,

5* 

250,0±1

0,5* 

ПП(0,1 % ПГГХ; 0,1 % 

ВНТ) 

440,0±9,

1* 

31±3,

4* 

10,3±

1,1* 

147±3,

0* 

5678±11

8* 

250,0±1

0,5* 

270,0±1

0,2* 

ПП (0,5%ПГГХ; 0,1 % 

ВНТ) 

510,0±1

4,6* 

29±2,

5* 

9,6±0

,8* 

170±4,

9* 

6586±18

9* 

350,0±6,

1* 

420,0±8,

3* 



 114 

ПП (1,0% ПГГХ; 0,1 % 

ВНТ) 

590,0±8,

4* 

29±2,

6* 

9,8±0

,9* 

197±2,

8* 

7623±10

8* 

380,0±8,

4* 

440,0+7,

5* 

ПП (1,0%-ПГГХ; 0,5% 

ВНТ) 

620,0±7,

5* 

27±3,

6* 

9,0±1

,2* 

207±2,

5* 

8011±97

* 

410,0±7,

5* 

450,0±7,

1* 

ПП (3,0 %-ПГГХ; 1,5% 

ВНТ) 

440,0±1

1,4* 

27±3,

5* 

9,0±1

,2* 

147±3,

8* 

5678±14

7* 

260,0±1

4,3* 

280,0±9,

8* 

ПП(3,1 %ПГГХ; 1,6% 

ВНТ) 

440,0±8,

2* 

27±2,

9* 

9,2±0

,9* 

147±2,

7* 

5682±10

5* 

265,0±1

5,0* 

270,0±8,

4* 

ПП (0,5 % ПГГХ; 0 % 

ВНТ) 

400,0±1

0,9* 

23±3,

3* 

7,6±1

,1* 

133±3,

7* 

5165±14

1* 

210,0±1

3,0* 

230,0±1

0,2* 

Примітка. * – різниця достовірна (р<0,05) в порівнянні з показниками не модифікованої поліпропіленової 

нитки.
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Крім міцності самої нитки спостерігалось зростання міцності у петлі 

та вузлі. Поступове збільшення міцності у петлі та вузлі виявлялось у 

ниток з вмістом ПГГХ 0,5 мас.% та 0,1 мас.% ВНТ. Зростання міцності 

зразків відбувалось до концентрації 1,0 мас.% ПГГХ та 0,5 мас.% ВНТ. 

При подальшому зростанні концентрації як полімерного антисептика 

ПГГХ так і ВНТ в ПП призводило до погіршення механічних 

властивостей, а саме зниження міцності нитки. 

Вивчення впливу добавок ПГГХ та ВНТ на антимікробні 

властивості ниток показало наступне (таблиці 3.2.4). 

Таблиця.3.2.4. 

Антимікробні властивості поліпропіленових ниток модифікованих 

ВНТ та ПГГХ 

Вміст 

ВНТ/ПГГХ 

мас.% 

Діаметри затримки росту мікроорганізмів, мм 

S.aureus 

ATCC 

25923 

S.aureus 

ATCC 

6538 

E.coli 

ATCC 

22592 

P.vulg. 

ATCC 

4636 

Ps.aeurog. 

ATCC 

27853 

Ps.aeurog. 

ATCC 

9027 

C.albicans 

ATCC 

855/653 

0,1/0,2 ріст ріст ріст ріст ріст ріст ріст 

0,1/0,3 6,4±0,1 7,1±0,6 6,2±0,4 6,2±0,1 5,8±0,2 4,0±0,1 2,4±0,2 

0,1/0,5 16,4±0,5* 17,0±0,1* 17,2±0,2* 8,2±0,1 7,8±0,6 6,2±0,2* 5,4±0,1 

0,1/1,0 21,0±0,8* 20,8±0,3* 22,4±0,4* 24,2±0,5* 21,3±0,3* 12,9±1,0* 7,1±0,6* 

0,/1,5 27,0±0,4* 28,0±0,6* 29,1±0,7* 29,3±1,0* 25,1±0,7* 15,7±0,9* 16,4±0,5* 

0,1/3,0 31,7±2,2* 30,9±1,3* 30,3±1,6* 30,8±1,9* 27,0±6,4* 26,2±1,0* 26,4±1,2* 

0,5/0,5 18,2±0,4* 19,1±0,7* 18,1±0,8* 9,0±0,3* 9,2±0,2* 6,9±0,2* 7,9±0,3* 

0,5/1,0 22,7±0,6* 23,2±0,9* 21,6±0,7* 26,2±0,7* 20,1±0,1* 21,0±0,4* 8,3±0,1* 

0,5/1,5 30,9±2,0* 31,0±1,5* 30,4±1,9* 29,9±1,1* 24,9±0,3* 25,1±0,6* 20,9±0,7* 

1,0/1,0 31,8±2,4* 33,2±2,1* 29,3±1,8* 31,1±1,5* 25,7±0,5* 26,2±0,8* 21,3±0,6* 

1,0/3,0 35,9±0,4* 36,2±1,1* 29,9±1,5* 32,3±1,7* 25,9±0,8* 27,5±0,9* 22,3±0,4* 

1,5/3,1 36,0±0,8* 35,9±2,3* 30,1±0,9* 32,8±2,1* 26,6±1,0* 28,1±1,4* 22,8±1,7* 

Примітка:*–різниця достовірна (р<0,05) в порівнянні з вихідними 

даними. 
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Отримані дані показали, що антимікробна активність ниток 

з’являлась при введенні до складу композиції 0,1 мас.% ПГГХ та 0,5 

мас.% ВНТ в подальшому спостерігалось зростання антимікробної 

активності ниток в залежності від концентрації ПГГХ та ВНТ. Але 

враховуючи, що найвищу міцність та еластичність мали нитки з 

концентрацією 1,0-1,5 мас.% ПГГХ та 0,5-1,0 мас.% ВНТ, антимікробна 

активність ниток в цих концентраціях була достовірно (р<0,05 ) вища 

ніж при інших концентраціях. Використання ниток де добавки були в 

концентраціях 1,0-1,5 мас.% ВНТ та 3,0-3,1 мас.% ПГГХ для подальших 

досліджень було недоцільним так як їх механічні властивості нитки 

були на низькому рівні. 

Введення в ПП нитку 1,0 мас.% ПГГХ та 0,5 мас.% ВНТ створює в 

1,0 см високі концентрації препарату від 0,75±0,01 мкг для нитки 

умовного номеру 6/0 до 11,60±0,01 мкг для умовного номеру 2/0, які 

найбільш широко використовуються в хірургії. Враховуючи, що при 

накладанні швів в середньому в одному шві використовується 2,0 см 

нитки, то концентрація ПГГХ в шовному матеріалі дозволяє мати в 

тканинах відповідно від 3,0 до 23,2 мкг антисептика, що забезпечує 

антимікробну дію на аеробні і анаеробні бактерії та гриби (таблиці 

3.2.5). 
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Таблиця 3.2.5. 

Концентрація ПГГХ в 1,0 см ПП нитки модифікованої 1,0 мас.% ПГГХ 

та 0,5 мас.% ВНТ 

Метричний 

номер 
Діаметр,мм 

Умовний 

номер 

Кількість добавки на 

1 см ПП моно нитки, 

мкг 

0 0,085-0,99 6/0 0,75±0,01 

1,0 0,1-0,14 5/0 1,50±0,01 

1,5 0,15-0,19 4/0 2,80±0,01 

2,0 0,20-0,29 3/0 6,40±0,01 

3,0 0,30-0,39 2/0 11,60±0,01 

Вивчення антимікробної активності нитки з інкорпорованим ПГГХ 

в порівнянні з антимікробною активністю різних груп антисептиків та 

ПГГХ показало, що суха нитка має незначну антимікробну активність. 

Однак після інкубації нитки в фізіологічному розчині при температурі 

37,0оС антимікробна активність нитки зростала, але була достовірно 

(p<0,05) нижчою від активності досліджуваних антисептиків в 

терапевтичних концентраціях (таблиці 3.2.6). 
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Таблиця 3.2.6. 

Антимікробна активність ПП нитки модифікованої 1,0 мас% ПГГХ 

та 0,5 мас% ВНТ після інкубації у фізіологічному розчині 

Вид мікроорганізмів 

Зона затримки росту мікроорганізмів, мм 

Декаме- 

токсин 
Мірамістин Етоній 

Хлор-

гексидину 

біглюконат 

ПП нитка з 

1,0 % 

ПГГХ та 

0,5 % ВНТ 

S. aureus ATCC 25923 25,70,2 25,50,2 24,30,1 19,90,2 21,40,2* 

E. coli ATCC 25922 23,60,1 24,80,2 22,50,2 18,70,1 20,60,2* 

P. vulgaris 4636 19,30,1 20,60,3 18,40,2 16,20,2 17,80,3* 

P. aeurog. АТСС 27853 19,50,2 22,70,2 17,60,3 10,30,3 13,10,3* 

C. albicans 855/653 18,80,1 19,60,4 16,20,1 11,70,2 14,70,2* 

Bacteroid. frag. 13/83 25,50,2 23,60,2 21,50,2 17,70,2 20,30,2* 

Примітка. * – різниця достовірна p<0,05 в порівнянні з 

досліджуваними антисептиками. 

 

По відношенню до анаеробних бактерій спостерігалась висока 

антимікробна активність до всіх штамів і достовірно (p<0,05) 

відрізнялась від активності хлоргексидину біглюконату, активність 

якого була низькою. Відповідно антимікробна активність фізіологічного 

розчину в якому проводилась інкубація ПП нитки модифікованої 1,0 

мас.% ПГГХ та 0,5 мас.% ВНТ також була високою, хоча і достовірно 

(p<0,05) не перевищувала активності розчинів досліджуваних 

антисептиків в терапевтичних концентраціях, але була також достовірно 

(p<0,05) вища, ніж активність хлоргекседин біглюконату (таблиці 3.2.7). 
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Таблиця 3.2.7. 

Антимікробна активність фізіологічного розчину після інкубації ПП 

нитки модифікованої 1,0 мас.% ПГГХ та 0,5 мас.% ВНТ 

Вид мікроорганізмів 

Зона затримки росту мікроорганізмів, мм 

Д
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S. aureus ATCC 25923 25,70,2 25,50,2 24,30,1 19,90,2 22,10,3* 

E. coli ATCC 25922 23,60,1 24,80,2 22,50,2 18,70,1 21,40,1* 

P. vulgaris 4636 19,30,1 20,60,3 18,40,2 16,20,2 18,20,2* 

P. aeurog. АТСС 27853 19,50,2 22,70,2 17,60,3 10,30,3 14,30,2* 

C. albicans 855/653 18,80,1 19,60,4 16,20,1 11,70,2 15,60,5* 

Bacteroid. frag. 13/83 25,50,2 23,60,2 21,50,2 17,70,2 22,00,6* 

Примітка.*–різниця достовірна p<0,05 в порівнянні з 

досліджуваними антисептиками. 

 

Вивчення антиадгезивної активності ПП модифікованої 1,0 мас. % 

ПГГХ та 0,5 мас. % ВНТ нитки також показало, що вона має такі 

властивості. Так, при експозиції ПП нитки модифікованої 1,0 мас.% ПГГХ 

та 0,5 мас.% ВНТ в культурі мікроорганізмів не спостерігалось росту з її 

поверхні і тільки починаючи з 5 доби спостерігався ріст одиничних 

бактерій. 

Після вивчення властивостей культур в яких інкубувалась ПП нитка 

модифікована 1,0 мас.% ПГГХ та 0,5 мас.% ВНТ, відмічалось значне 

зниження адгезивної активності всіх досліджуваних мікроорганізмів. При 

вивченні адгезивної активності мікроорганізмів в поживному середовищі, 

нами встановлено, шо штами S. aureus ATCC 22652 знижували свою 

активність в середньому на 46,0 %, Е. coli 162 – на 51,0 %, P. aeruginosa 94 
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– на 36,0 %. 

Вивчення гігроскопічності та фітільності розробленого шовного 

матеріалу дозволило встановити, що ПП нитки і розроблений шовний 

матеріал не мали фітільності. Гігроскопічність ПП нитки складала всього 

0,2±0,01%, при модифікації ПГГХ гігроскопічність у найбільш міцного 

зразка (1,0 мас.% ПГГХ) була достовірно (р<0,05) вища ніж у не 

модифікованої нитки і складала 1,8±0,3%. При модифікації шовного 

матеріалу вуглецевими нанотрубками (0,5 мас.% ВНТ) гігроскопічність 

зменшувалась до 1,1±0,1% і було достовірно нижча (р<0,05) ніж у 

шовного матеріалу модифікованого ПГГХ і залишалась достовірно 

вищою ніж у не модифікованої ПП нитки. Модифікація шовного 

матеріалу ПГГХ та ВНТ приводила до зменшення гігроскопічності до 

0,4±0,2% і була достовірно (р<0,05) нижча ніж у попередніх зразках і 

наближалась за своєю гігроскопічністю до не модифікованої ПП нитки, 

хоча її гігроскопічність була достовірно більша (р<0,05) ніж у вихідної 

нитки.  

Вивчивши фізико-хімічні та механічні властивості розробленого 

шовного матеріалу нами було проведено дослідження впливу стерилізації 

на міцність розробленого шовного матеріалу. Отримані дані наведені в 

таблиці 3.2.8. 
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Таблиця.3.2.8. 

Вплив стерилізації різними методами на механічні властивості поліпропіленовими нитками модифікованих 

вуглецевими нанотрубками та антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом 

№ 

п/

п 

Назва і склад нитки Показник до 

стерилізації 

Показники при 

стерилізації 

автоклавуванням 

Показники при 

стерилізації 

окисом етилену 

Усадка, % 

Міцність, МПа Розривне 

подовження, 

С % 

Міцність, 

МПа 

Розривне 

подовження,С 

% 

Міцність, 

МПа 

Розривне 

подовжен

ня,С % 

Авто- 

клавування 

Окис 

етилену 

1. Поліпропіленова 

нитка 

340,0±2,3 16,0±0,7 320,0

±2,6*

* 

20,1±1,3*

* 

335,0±

2,9* 

18,8±

0,7* 

6,0±0,1 2,4±

0,3 

2. Поліпропіленова 

нитка 

модифікована 

ПГГХ 

510,0±10,8 12,2±0,7 495,0

±1,7* 

16,1±0,7* 500,0±

4,1* 

11,9±

0,2* 

9,8±1,1** 4,1±

0,8*

* 

3. Поліпропіленова 

нитка 

модифікована ВНТ 

700,3±10,5 12,9±0,7 689,0

±2,2* 

15,8±0,9* 691,0±

6,7* 

12,6±

1,2* 

6,8±0,4* 2,2±

0,2* 
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4. Поліпропіленова 

нитка 

модифікована ВНТ 

та антисептиком 

ПГГХ 

620,0±7,2 9,0±1,2 604±6

,4* 

12,8±0,6* 615,0±

2,5* 

10,4±

0,5* 

7,1±1,9* 2,8±

0,6* 

Примітка:1.*–різниця недостовірна (р>0,05) в порівнянні з вихідними даними. 

        2.**–різниця достовірна (р<0,05) в порівнянні з модифікованими нитками.
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Як видно з наведених даних стерилізація окисом етилену та 

автоклавуванням суттєво не впливає на механічні властивості ниток. У 

чистої поліпропіленової нитки після автоклавування та стерилізації 

окисом етилену достовірного зниження міцності не спостерігалось 

(р>0,05). Відповідно не спостерігалось достовірного зниження міцності 

(р>0,05) і у ниток модифікованих ПГГХ, ВНТ та ВНТ і ПГГХ. Також були 

недостовірними (р<0,05) і показники усадки після стерилізації у 

модифікованих ниток. За виключенням нитки, яка була модифікована 

ПГГХ, яка давала достовірно (р<0,05) більшу усадку, ніж не модифіковані 

нитки і нитки модифіковані ВНТ та ВНТ і ПГГХ. 

Таким чином проведені дослідження показали, що при модифікації 

ПП сіток ПГГХ та ВНТ отримано принципово новий матеріал якому 

притаманні нові властивості. Розроблені сітки піддаються стерилізації 

загальноприйнятими методами і при цьому не втрачають міцність, мають 

низьку капілярність. У них відсутній ефект гнота, висока міцність, 

еластичність у петлі та вузлі, що свідчить про їх добрі маніпуляційні 

властивості, наявність гладенької поверхні та високої антимікробної 

активності, а також володіють сорбційними та протизапальними 

властивостями, мають можливість бути виготовленими з дешевої, 

доступної сировини дають перевагу серед інших видів сітчастих 

імплантатів. Завдяки високій міцності та еластичності, вони проявляють 

хороші експлуатаційні характеристики. Підвищення міцності дозволяє 

збільшити діаметр вічок сіток і тим самим мінімізувати масу імплантованого 

в тканини полімеру, що зменшить прояви реакції тканин на стороннє тіло та 

має велике значення при використанні сітчастих імплантатів для 

хірургічного лікування гриж живота. 

Результати даного розділу опубліковані в наступних роботах [282, 

284, 288]. 
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РОЗДІЛ 4 

ВЛАСТИВОСТІ СІТЧАСТИХ ІМПЛАНТАТІВ МОДИФІКОВАНИХ 

ВУГЛЕЦЕВИМИ НАНОТРУБКАМИ ТА ПОЛІМЕРНИМ 

АНТИСЕПТИКОМ ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИНУ 

ХЛОРИДОМ 

На сьогодні в Україні практично відсутні сітчасті імплантати 

вітчизняного виробництва. Тому актуальним залишається питання 

створення матеріалів, які наблизилися б до властивостей тканин 

організму, зберігаючи при цьому стійкість до факторів зовнішнього 

впливу та механічних навантажень, мали б антимікробну активність, а 

також володіли високими сорбційними властивостями і могли бути 

використаними в якості сировини для виготовлення сітчастих імплантатів. 

Проведені дослідження поліпропіленових ниток модифікованих 

вуглецевими нанотрубками та полімерними антисептиками дозволили 

підібрати оптимальний склад ниток для виготовлення сітчастих 

імплантатів для грижепластики та створити такий імплантат. Враховуючи, 

що для грижепластики потрібно створити такий імплантат який би мав 

високу міцність, гарні структурні властивості та мав антимікробні та 

сорбційні властивості нами проведено порівняльну оцінку таких 

властивостей з властивостями сітчастих імплантатів з поліпропілену які 

найбільш широко використовуються для пластики тканин. Для 

порівняльної оцінки властивостей розробленого сітчастого імплантату 

нами були обрані класичні поліпропіленові ендопротези закордонних 

виробників - Prolen ® (Ethicon,USA), Surgipro ® (Coviden, USA), 

Premilen® (B.Braun, Gemeny) та поліпропіленові сітки вітчизняного 

виробництва (Укртехмед, Україна ) які широко використовуються в 

хірургічній практиці при лікуванні гриж живота. 
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4.1. Фізико – механічні властивості сітчастого імплантату 

модифікованого вуглецевими нанотрубками та полімерним 

антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом 

Першим етапом було вивчення фізико – механічних властивостей 

розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки та проведення 

порівняльної оцінки цих властивостей з властивостями класичних сіток з 

поліпропілену для герніопластики. 

Отримані дані по вивченню цих властивостей розробленої 

наномодифікованої поліпропіленової сітки наведені в таблицях 4.1 та 

таблиці 4.2. 

При вивченні поверхневої щільності імплантатів нами було 

встановлено, що поверхнева щільність розробленого наномодифікованого 

поліпропіленового сітчастого імплантату складала 63,0±0,7 г/м2 і 

достовірно (р>0,05) не відрізнялась від поверхневої щільності класичної 

поліпропіленової сітки. Поверхнева щільність цих імплантатів складала 

62,0±0.6 г/м2 та 62,9±0,8 г/м2, тоді як сітки закордонного виробництва 

мали більшу поверхневу щільність, яка складала для Prolen®-95,0±1,1 

г/м2,Surgipro®-97,0±0,2 г/м,2 Premilen®-83,0±0,4 г/м2. Контактна 

поверхня розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки також 

достовірно не відрізнялась від контактної поверхні обраних для вивчення 

класичних поліпропіленових сітчастих імплантатів і складала для 

класичної поліпропіленової сітки 2,1±0,08 м2, тоді як контактна поверхня 

сітки Prolen®-2,9±0,06 м2, Surgipro®-3,0±0,09 м2, Premilen®-2,6±0,05 м2, 

що було достовірно (р<0,05) більше ніж у розробленої наномодифікованої 

поліпропіленової сітки та класичних сіток з поліпропілену. Об’ємна 

пористість імплантатів також відрізнялась, так класична поліпропіленова 

сітка мала об’ємну пористість 85,0±0,5%, аналогічна об’ємна пористість 

визначалась у розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки яка 

складала 85,4±0,7%. Тоді як для сіток Prolen®-83,8±0,9% , Surgipro®-

83,8±0,8%, Premilen®-84,8±0,4%. Визначення жорсткості також показало 
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різницю в жорсткості між досліджуваними імплантатами. Найбільшу 

жорсткість в напрямку петельного стовпчика мала сітка Premilen® і 

складала 60,2±0,4 Н/см, на другому місці була сітка Surgipro®-55,9±0,6 

Н/см. Тоді як класична поліпропіленова сітка в напрямку петельного 

стовпчика мала 29,1±0,3 Н/см, а розроблена наномодифікована 

поліпропіленова сітка мала жорсткість в напрямку петельного стовпчика-

40,1±0,8 Н/см. Жорсткість в напрямку петельного ряду також була 

достовірно (р<0,05) вище у закордонних сіток і складала для сітки 

Prolen®-38,1±1,4 Н/см, Surgipro®-45,0±0,3 Н/см, Premilen® 47,0±0,2Н/см., 

тоді як класична поліпропіленова сітка в напрямку петельного ряду мала 

жорсткість 21,5±0,1 Н/см, а розроблена наномодифікована 

поліпропіленова сітка мала жорсткість в напрямку петельного рядка-

40,1±0,8 Н/см. 

Порівняльна оцінка товщини досліджуваних імплантатів показала, 

що класична поліпропіленова сітка мала найменшу товщину яка була на 

рівні 0,50±0,2 мм, а розроблена наномодифікована поліпропіленова сітка-

0,52±0,06 мм, тоді як сітки Prolen® мали товщину 0,63±0,07мм, Surgipro®-

0,58±0,08 мм, що було достовірно більше (р<0,05) від товщини 

розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки, а сітка Premilen® 

мала найменшу товщину яка була достовірно менша (р< 0,05) ніж товщина 

розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки її товщина була на 

рівні 0,48±0,02 мм. 
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Таблиця 4.1. 

Порівняльна оцінка структурних характеристик і жорсткості розробленого сітчастого імплантату з 

поліпропілену модифікованого 0,5% вуглецевими нанотрубками та 1% полігексаметиленгуанідину хлориду 

№ 

п/

п 

Види імплантату 

Діаметр 

нитки 

d, мм 

Лін

ійн

а 

щіл

ьніс

ть 

Т, 

тек

с 

Поверхн

ева 

щільніс

ть, 

Ps, г/м2 

Контактн

а 

поверхня

, 

Sk , м
2 

Об'є

мна 

пори

стіст

ь 

W, 

% 

Жорсткі

сть в 

напрямк

у 

петельн

ого 

стовпчи

ка, 

Рст, 

Н/см 

Жорст-

кість в 

напрямк

у 

петельн

ого 

рядка, 

Рряд, 

Н/см 

1. Поліпропіленова 

сітка 
0,12±0,03 10,9 62,0±1,0 2,1±0,1 85,0 29,1±0,4 20,5±0,1 

2. Сітка “Prolen” 

(Eticon,USA) 
0,15±0,01 16,3 

95,0±2,2

* 
2,9±0,2* 

83,8

* 

50,1±0,5

* 

26,1±0,4

* 

3. Сітка “Sursipro” 

(Covidien,USA) 
0,15±0,03 15,3 

97,0±1,7

* 
3,0±0.1* 

83,8

* 

55,9±0,5

* 

45,0±0,3

* 
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4. Сітка “Premilene” 

B.Braun,Germany 
0,15±0,02 15,3 

83,0±2,1

* 
2,6±0,2 84,8 

60,2±0,7

* 

35,0±0,5

* 

5. Розроблений ПП  

імплантат 

модифікований  

ВНТ та ПГГХ 

0,12±0,04 11,0 
63,0±0,9

* 
2,1±0,3 85,0 

40,1±0,4

* 

28,2±0,1

* 

Примітка.* – різниця достовірна (р<0,05) в порівнянні з не модифікованою поліпропіленовою сіткою. 
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Таблиця 4.2. 

Порівняльна оцінка міцності розробленого сітчастого імплантату з поліпропілену модифікованого 0,5% 

вуглецевими нанотрубками та 1% полігексаметиленгуанідину хлоридом 

№ 

п/

п 

Види 

імплантату 

Розривне 

навантаження в 

напрямку 
Розривне 

навантаженн

я при 

продушенні 

кулькою, 

Pк, Н/см 

Розрив краю 

імплантату шовного 

матеріалу (Н) в 

напрямку 

петельно

го 

стовпчик

а 

(Рст, 

Н/см) 

петел

ьного 

рядка, 

Рряд, 

Н/см 

петельн

ого 

стовпчи

ка 

(Рст,Н/с

м) 

петельно

го рядка, 

Рряд, Н/см 

1. Поліпропіленова 

сітка 
45,4±0,9 

52,6±

1,3 
403,1±2,7 29,9±0,5 30,0±0,3 

2. Сітка “Prolen” 

(Eticon,USA) 

110,0±2,1

* 

118,0

±1,5* 
544,5±2,3* 

56,0±0,3

* 
50,2±0,6* 

3. Сітка “Sursipro” 

(Covidien,USA) 
56,0±1,3* 

116,3

±1,7* 
414,5±1,9* 

38,1±0,4

* 
42,0±0,8* 
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4. Сітка “Premilene” 

(B.Braun, 

Germany) 

109,4±2,2

* 

154,8

±1,3* 
400,6±2,0* 

36,3±0,2

* 
36,5±0,4* 

5. Розроблений ПП  

імплантат 

модифікований  

ВНТ та ПГГХ 

111,2±2,8

* 

116,0

±1,8* 
529,2±1.6* 

38,0±0,7

* 
46,1±0,9* 

Примітка. * – різниця достовірна (р<0,05) в порівнянні з не модифікованою поліпропіленовою ниткою. 
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При порівнянні міцності розробленого імплантату було 

встановлено, що при використанні розривного навантаження в напрямку 

петельного стовпчика у класичної поліпропіленової сітки розривне 

навантаження складало 45,4±0,9 Н/см, тоді як у сітки з покриттям 

антисептиком розривне навантаження було достовірно (р<0,05) вище ніж 

у класичної поліпропіленової сітки і складало – 47,1±1,1 Н/см. Сітка 

Surgipro®-витримувала навантаження в напрямку петельного стопчика 

56,0±2,2 Н/см, Premilen®- 109,0±0,9 Н/см, а Prolen®-110,0±2,1 Н/см. 

Розроблений сітчастий імплантат, так як сітка Prolen®, мав високу 

міцність і витримував розривне навантаження 111,0±1,7 Н/см, що було 

достовірно (р<0,05) вище ніж у всіх досліджуваних імплантатів за 

виключенням сітки Prolen® різниця між якою була недостовірна (р>0,05). 

Вивчення розривного навантаження в напрямку петельного рядка 

також показало, що найвище навантаження витримувала сітка Premilen®- 

154,0±1,1 Н/см, Surgipro®-116,0±1,3 Н/см, а сітка Prolen® 118,0±1,5 Н/см. 

Класична поліпропіленова сітка витримувала розривне навантаження 

вздовж петельного рядка-52,6±1,3 Н/см, тоді як сітка модифікована 

вуглецевими нанотрубками та полігексаметиленгуанідину хлоридом 

витримувала розривне навантаження 116,0±0,8 Н/см. 

Вивчення розривного навантаження яке витримували досліджувані 

імплантати при продушуванні кулькою розривне навантаження на 

класичну сітку з поліпропілену складало 403,0±2,7 Н/см. Серед 

закордонних сіток найбільше розривне навантаження витримувала сітка 

Prolen®-544,0±1,0Н/см. Сітки Surgipro®, Premilen® витримували меншне 

розривне навантаження ніж сітка Prolen®, яке було для Premilen®-

400,5±1,7 Н/см та 414,8±2,1 Н/см для сітки Surgipro®. Визначення 

розривного навантаження при продушуванні кулькою розробленої сітки 

показало, що за своєю міцністю вона не поступалась сітці Prolen® і 

складала 529,2±1,6 Н/см. Крім того не дивлячись на те, що вона була 

виготовлена з ниток меншого діаметру вона переважала за своєю міцністю 
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сітки Surgipro® та Premilen® і достовірно (р<0,05) переважала класичну 

поліпропіленову сітку. 

Вивчення розриву краю імплантату при його фіксації хірургічним 

шовним матеріалом показало що для розриву вздовж петельного 

стовпчика для розриву класичної поліпропіленової сітки було необхідне 

зусилля 29,9±0,5 Н/см, Prolen®-56,0±0,5 Н/см, Surgipro®-38,1±0,2 Н/см, 

Premilen®-36,0±0,4 Н/см, а для розробленої наномодифікованої 

поліпропіленової сітки цей показник складав-38,0±0.7 Н/см. При вивченні 

сили яка потрібна для розрива краю імплантату в напрямку петельного 

рядка встановлено, що для розриву класичної поліпропіленової сітки було 

необхідне зусилля 30,0±0,3 Н/см, Prolen®-50,2±0,5 Н/см, Surgipro®-

42,0±0,1 Н/см, Premilen®-36,5±0,7 Н/см, а для розробленої 

наномодифікованої поліпропіленової сітки цей показник складав-46,1±0,8 

Н/см. 

 

4.2. Антимікробні властивості розроблених сітчастих 

імплантатів з поліпропілену модифікованого антисептиками групи 

бігуанідинів та вуглецевими нанотрубками 

Для проведення порівняльної характеристики антимікробних 

властивостей сітчастих імплантатів нами була використана розробленої 

наномодифікована поліпропіленова сітка до складу якої при виготовленні 

було введено 0.5% вуглецевих нанотрубок та 1% 

полігексаметиленгуанідину хлориду та класична поліпропіленова сітка. 

Дані результатів дослідження антибактеріальної активності 

досліджуваних зразків представлені в таблиці4.2.1. 
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Таблиця 4.2.1. 

Порівняльна оцінка антимікробної активності сітчастих імплантатів з поліпропілену модифікованого 0,5% 

вуглецевими нанотрубками та 1% полігексаметиленгуанідину хлориду і класичної поліпропіленової сітки 

 

Примітка:*антимікробна активність розробленої поліпропіленової сітки достовірно вища (р<0,05) в порівнянні з 

антимікробною активністю класичної поліпропіленової сітки 

Досліджувані 

імплантати 

Діаметри зон затримки росту в мм 

Staphylococcu

s aureus  

ATCC 25923 

Echerichi

a coli 

ATCC 

225922 

Pseudomona

s aeruginosa 

ATCC 

27853 

Proteus 

vulgaris 

ATCC 

4636 

Basillus 

subtilis  

АТСС 

6633 

Candida 

albicans 

ATCC 

885/653 

Класична 

поліпропіленова 

сітка 

22,0±0,2 21,6±0,3 18,2±0,1 13,0±0,2 21,6±0,3 11,2±0,1 

Розроблена 

наномодифікован

а поліпропіленова 

сітка 

24,9±0,4* 23,3±0,1* 20,9±0,2* 17,9±0,4* 22,3±0,1* 16,9±0,2* 
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Як видно з наведенних даних антимікробна активність класичної 

поліпропіленової сітки була на наступному рівні Staphylococcus aureus 

ATCC 25923-22,0±0,2 мм, Echerichia coli ATCC 225922-21,6±0,3 мм, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27825-18,2±0,1 мм, Proteus vulgaris ATCC 

4636-13,0±0,2 мм, Basillus subtilis АТСС 6633-21,6±0,3мм, Candida albicans 

ATCC 885/653-11,2±0,1 мм, тоді як антимікробна активність розробленого 

поліпропіленового сітчастого імплантату була достовірно вища (р<0,05) 

складала по відношенню до Staphylococcus aureus ATCC 25923 24,9±0,4 

мм, Echerichia coli ATCC 225922 23,3±0,1 мм, Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 2785 20,9±0,2 мм, Proteus vulgaris ATCC 4636 17,9±0,4 мм Basillus 

subtilis АТСС 6633 22,3±0,1 мм, Candida albicans ATCC 885/653 16,9±0,2 

мм. 

Проведені дослідження показали, що антимікробна активність 

розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки достовірно вища 

(р<0,05) ніж активність класичної поліпропіленової сітки. 

Для проведення порівняльної оцінки впливу сіток на здатність росту 

мікроорганізмів при контакті з сітчастими імплантатами шматочки сітки 

розміром 0,5х0,5 см поміщали в живильний бульйон в якому знаходились 

культури мікроорганізмів S.aureus ATCC 25923, Ps.aureginosae ATCC 

27853 і гриби Cаndіda albicans ATCC 885/653 в концентрації 106 Куо/мл та 

інкубували в термостаті при температурі 37оС протягом доби. Після чого 

забирали по 1 мл живильного середовища та готували послідовні серійні 

розведення від 10-1 до 10-7 та проводили висів на відповідні тверді поживні 

середовища і підраховували кількість колоній мікроорганізмів та грибів 

які виросли з того чи іншого розведення після контакту з сітками. 

Критерієм оцінки ефективності антимікробної активності сіток було 

зменшення числа життєздатних колоній клітин мікроорганізмів за певний 

період контамінації. 
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Як показали проведені дослідження через добу після контакту з 

класичною поліпропіленовою сіткою кількість мікроорганізмів S.aureus 

ATCC 25923 зменшувалась на один порядок і складала 4,8х105 куо/мл, 

тоді як при контакті з розробленою наномодифікованою 

поліпропіленовою сіткою кількість мікроорганізмів S.aureus ATCC 25923 

зменшилась до 2,5х104 куо/мл. Така ж картина спостерігалась і при 

контакті з Ps.aureginosae ATCC 27853 кількість мікроорганізмів в 

поживному середовищі також достовірно зменшувалась і складала 3,7х105 

куо/мл проти 5,1х104 куо/мл після контакту з розробленою 

наномодифікованою поліпропіленовою сіткою. При контакті з культурою 

грибів роду Cаndіda albicans ATCC 885/653 кількість клітин в поживному 

середовищі зменшувалась до 105 куо/мл і складала так як і при контакті з 

класичною поліпропіленовою сіткою 2,3х105 куо/мл так і при контакті з 

розробленою наномодифікованою поліпропіленовою сіткою – 1,9х105 

куо/мл. Після 2 діб культивування спостерігалась інша картина, так 

кількість мікроорганізмів в поживному середовищі після контакту з 

класичною поліпропіленовою сіткою зменшувалась S.aureus ATCC 25923 

до 3,2х104±0,3х104 куо/мл Ps.aureginosae ATCC 27853 4,2х104±0,3х104 

куо/мл, а по відношенню до грибів роду Cаndіda albicans ATCC 885/653 

залишалась на попередньому рівні і складала 3,5х105±0,3х105 куо/мл, тоді 

як при контакті з розробленою наномодифікованою поліпропіленовою 

сіткою кількість мікроорганізмів в поживному середовищі зменшувалась 

і складала S.aureus ATCC 25923 до 2,4х102±0,5х102, Ps.aureginosae ATCC 

27853 до 6,2х103±0,3х103, Cаndіda albicans ATCC 885/653 до 

4,7х104±0,9х104, що було достовірно менше (р<0,05) ніж при контакті з 

класичною поліпропіленовою сіткою. 

Через 3 доби експозиції класичної поліпропіленової сітки кількість 

мікроорганізмів в поживному середовищі не зменшувалась і складала 103-

104 куо/мл і складала S.aureus ATCC 25923 до 4,2х103±0,3х103 куо/мл, 

Ps.aureginosae ATCC 27853 до 3,8х104±0,1х103 куо/мл, Cаndіda albicans 
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ATCC 885/653 до 6,1х104±0,6х104 куо/мл, тоді як в посівах з поживного 

середовища після контакту з розробленою наномодифікованою 

поліпропіленовою сіткою мікроорганізми S.aureus ATCC 25923 та 

Ps.aureginosae ATCC 27853 не висівались, а Cаndіda albicans ATCC 

885/653 гриби висівались у наступній кількості-5,1х102± 0,2х102 куо/мл. 

Враховуючи, що одним з факторів вірулентності мікроорганізмів є 

їх здатність до адгезії і утворення біоплівок нами було проведено 

вивчення впливу контакту з сітками на ці властивості мікроорганізмів. 

При вивченні впливу на адгезивні властивості мікроорганізмів було 

встановлено наступне (таблиця 4.2.2). 

Таблиця 4.2.2. 

Порівняльна оцінка впливу на адгезивні властивості мікроорганізмів 

сітчастих імплантатів з поліпропілену модифікованого 0,5% вуглецевими 

нанотрубками та 1% полігексаметиленгуанідину хлориду і класичної 

поліпропіленової сітки 

Вид мікроорганізмів К ** 

Індекс адгезивності 

мікроорганізмів (абс.число) 

Класична 

сітка 

Розроблена 

сітка 

S.aureus ATCC 25923 95 1,6±0,3 1,2±0,1* 

E.coli ATCC 25922 95 2,3±0,1 1,9±0,2* 

P.aeurog. ATCC 27853 95 4,1±0,4 3,2±0,3* 

C.albicans 855/653 98 1,7±0,3 1,4±0,1* 

 

Примітка: 1.-*індекс адгезії достовірно нижче (р<0,05) в 

порівнянні з контролем та індексу адгезії після контакту з класичною 

поліпропіленовою сіткою; 

2.-К**-контрольні показники 
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Вплив розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки на 

адгезивні властивості мікроорганізмів був достовірно вищим (р<0,05) в 

порівнянні з класичною поліпропіленовою сіткою. Так по відношенню до 

S.aureus ATCC 25923 після контакту з сіткою прототипом індекс адгезії 

знижувався на 50%, по відношенню до E.coli ATCC 25922-20,7% 

Ps.aureginosae ATCC 27853 19,6%, Cаndіda albicans ATCC 885/653-29,2%, 

тоді як після контакту з розробленою наномодифікованою 

поліпропіленовою сіткою індекс адгезії S.aureus ATCC 25923 

зменшувався на 62,5%, E.coli ATCC-37,3%, Ps.aureginosae ATCC 27853 на 

37,3%, Cаndіda albicans на 41,7%. 

Враховуючи, що важливе значення для профілактики виникнення 

ускладнень має тривалість антимікробної активності імплантатів після 

перебування в тканинах нами було проведено таке дослідження. При 

вивченні антимікробної активності сіток після перебування в тканинах 

встановлено, що класична поліпропіленова сітка через добу після 

імплантації мала доволі високу антимікробну активність (зони затримки 

росту S.aureus ATCC 25923 23,3±1,2 мм, до E.coli ATCC 25922 21,9±0,7 

мм, Ps.aureginosae ATCC 27853 19,1±0,4 мм, С. albicans ATCC 885/65 

18,7±0,4 мм). Через три доби після перебування в тканинах антимікробна 

активність виявлялась зони затримки росту складали (S.aureus ATCC 

25923-12,4±0,7 мм, E.coli ATCC 25922-11,9±0,7 мм, Ps.aureginosae ATCC 

27853-10,2±0,4 мм, С.albicans ATCC 885/65-10,2±0,4 мм). Через 5 діб після 

перебування в тканинах навколо класичної поліпропіленової сітки 

виявлялись зони затримки росту мікроорганізмів і грибів до 4-6 мм, що 

свідчило про втрату сіткою антимікробних властивостей. Тоді як при 

вивченні антимікробної активності розробленої наномодифікованої 

поліпропіленової сітки встановлено, що розроблена сітка зберігає 

антимікробну активність більш тривалий час (таблиця 4.2.3). 
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Таблиця 4.2.3. 

Динаміка змін антимікробної активності розробленої сітки з 

поліпропілену модифікованого 0,5% вуглецевими нанотрубками та 1% 

полігексаметиленгуанідину хлориду після перебування в тканинах 

Вид мікроорганізмів 
Термін спостереження, доба 

1 3 5 7 14 30 

S.aureus ATCC 25923 24,6±0,4 24,2±0,4 22,0±0,3 20,2±0,6 19,2±0,7 7,9±0,3* 

Е.coli ATCC 25922 23,4±0,5 22,8±0,3 20,1±0,6 17,8±0,9 13,6±0,2 6,5±0,2* 

P.aeruginosa 

ATCC27853 

278532785327853 

2785327853 

20,9±0,5 17,6±0,2 16,9±0,8 15,7±0,4 12,1±0,6 4,6±0,4* 

С.albicans 

ATCC885/653  

885/653  885/633 

21,5±0,9 21,0±0,6 20,3±0,4 16,2±0,3 10,2±0,3 3,0±0,2* 

Примітка: 1.-*різниця достовірно нижче (р<0,05) в порівнянні з 

попередніми термінами спостереження 

 

Після перебування в тканинах антимікробна активність розробленої 

наномодифікованої поліпропіленової сітки була високою протягом 7 діб 

та поступово незначно знижувалась до 14 доби і на 30 добу спостереження 

майже повністю втрачала свою антимікробну активність (таблиця 4.2.3). 

Отримані дані показали, що через добу антимікробна активність 

розробленої сітки достовірно (р<0,05) не відрізнялась від антимікробної 

активності класичної поліпропіленової сітки і складала (S.aureus ATCC 

25923-24,6±0,4 мм, E.coli ATCC 25922-23,4±0,7 мм, Ps.aureginosae ATCC 

27853-20,9±0,5 мм, С.albicans ATCC 885/653-21,5±0,9 мм). 

На третю добу після імплантації розробленої наномодифікованої 

поліпропіленової сітки в тканини відбувалось незначне зниження 

антимікробної активності сітки, що характеризувалось зменшенням зон 

затримки росту різних штамів мікроорганізмів з 24,2±0,4 до 17,6±0,2 мм. 

При цьому антимікробна активність по відношенню до P.aeruginosa ATCC 

27853 була найнижчою через добу після імплантації і продовжувала 

знижуватись з 20,9±0,5 до 17,6±0,2 мм. на 3 добу спостереження. На 5 добу 

антимікробна активність сітки характеризувалась зонами затримки росту 

від 22,0±0,3 до 16,9±0,5 мм, а на 7 добу спостереження антимікробна 



 139 

активність сітки знижувалась від 20,2±0,6 до 15,7±0,4 мм. На 14 добу після 

імплантації зони затримки росту мікроорганізмів суттєво не знижувались 

і складали від 19,2±0,7 до 10,2±0,3 мм, причому найменша активність 

відмічалась відносно С.albicans ATCC 885/653. На 21 добу антимікробна 

активність сітки продовжувала зменшуватись і коливалась від 15,1±0,4 мм 

до 6,4±0,2 мм. На 30 добу після перебування в тканинах антимікробна 

активність розробленого поліпропіленового сітчастого імплантату майже 

не визначалась при цьому зони затримки росту складали від 7,9±0,3 до 

3,0±0,2 мм, що свідчить про втрату імплантатом антимікробної 

активності. 

Таким чином підсумовуючи отримані результати проведених 

фізико–механічних та антимікробних властивостей розробленого 

наномодифікованого поліпропіленового сітчастого імплантату дозволили 

встановити, що розробленому сітчастому імплантату з поліпропілену 

модифікованого 0,5% вуглецевими нанотрубками та 1% 

полігексаметиленгуанідину хлориду притаманні гарні механічні 

властивості, він має високу антимікробну активність, яка тривалий час 

зберігається після перебування в тканинах, за рахунок своїх 

антимікробних властивостей здатен знижувати вірулентність 

мікроорганізмів впливаючи на такий фактор як адгезивна здатність 

мікроорганізмів і тим самим профілактувати утворення мікроорганізмами 

біоплівок, а також профілактувати виникнення післяопераційних гнійно – 

запальних ускладнень. 

Результати даного розділу опубліковані в наступній роботі [283]. 
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РОЗДІЛ 5 

БІОСУМІСНІСТЬ СІТЧАСТИХ ІМПЛАНТАТІВ З 

ПОЛІПРОПІЛЕНУ МОДИФІКОВАНОГО ВУГЛЕЦЕВИМИ 

НАНОТРУБКАМИИ ТА ПОЛІМЕРНИМ АНТИСЕПТИКОМ 

ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИНУ ХЛОРИДОМ 

Після проведення вивчення фізичних, механічних та 

антимікробних властивостей розробленихнаномодифікованих 

поліпропіленових сітчастих імплантатів нами було проведено аналіз 

реакції тканин на імплантацію розроблених наномодифікованих 

поліпропіленових сітчастих імплантатів в порівнянні з реакцією 

тканини на класичну поліпропіленову сітку. 

 

5.1. Порівняльна характеристика морфологічних зміни в 

тканинах передньої черевної стінки при імплантації сітчастих 

імплантатів з поліпропілену модифікованих вуглецевими 

нанотрубками та антисептиком полігексаметиленгуанідину 

хлоридом.  

Через добу після операції тварини вийшли з наркозу добре у всіх 

щурів загальний стан був важким внаслідок наркозу та операційної 

травми. Вони були загальмовані, по клітці майже не переміщались, корм 

вживали в обмеженій кількості, переважно пили воду. При оглядів в 

ділянці зшитих тканин на передній поверхні черевної стінки , навколо 

лігатур,  спостерігали набряк тканин, цяткові та вогнищеві крововиливи. 

Через 3 доби після операції  загальний стан тварин не відрізнявся 

від загального стану тварин до початку проведення дослідів. Щурі 

вільно переміщались по клітці, добре реагували на зовнішні 

подразники.Набряк тканин в ділянці післяопераційної рани 

зменшувався, спостерігалась незначна гіперемія шкіри та незначна 

кількість кровововиливів розташованих навколо лігатур, якимибула 

зашита післяопераційна рана. 
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При макроскопічному дослідженні, в ділянці післяопераційної 

рани відмічався набряк, гіперемія шкіри, в окремих місцях 

спостерігались крововиливи. У тварин, виведених з досліду на цей 

термін спостереження, в ділянці післяопераційної рани з боку очеревини 

спостерігали цяткові та вогнищеві крововиливи, в очеревинній 

порожнині була наявна незначна кількості серозного випоту в окремих 

дослідах до ділянки післяопераційної рани були рихло  підпаяні пасма 

чепця. 

При гістологічному дослідженні в тканинах у щурів обох серій 

дослідів, незалежно від виду імплантованої сітки спостерігалась 

виражена реакція з запальною інфільтрацією тканин клітинними 

елементами та некротичні зміни навколо імплантатів(рис.5.1). 

 

 

Рис. 5.1. Характеристика клітинного складу в запальному інфільтраті 

навколо імплантованих сіток на 3 добу спостереження  

Примітка: - * різниця достовірна при р < 0,05 

 

В тканинах виявлялась лейкоцитарна інфільтрація та  клітини 

лімфогістіоцитарного ряду. Особливо ці зміни були виражені в місцях 

розташування шовного матеріалу, яким були фіксовані імплантати, 
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навколо лігатур спостерігали запальну реакцію та некротичні зміни. На 

фоні порушення кровообігу спостерігався набряк тканин, стази в 

судинах та вогнищеві і периваскулярні крововиливи. Навколо 

імплантованої класичної поліпропіленової сітки в тканинах було 

виявлено гостру запальну реакцію, яка характеризувалась інфільтрацією 

тканин нейтрофільними лейкоцитами та малочисельними 

макрофагальними елементами. В місці розташування сітки відзначався 

виражений набряк тканин, виявлялась молода грануляційна тканина з 

повнокровними судинами. Спостерігалась виражена диффузна, з 

наявністю мікроабсцесів, запальна клітинна інфільтрація, яка 

розповсюджувалася на прилеглу підшкірну клітковину та 

дерму(рис.5.2., 5.3). 

 

 

Рис. 5.2. Виражені деструктивно-запальні зміни, набряк тканин 

передньої стінки живота навколо імплантованої поліпропіленової 

сітки на 3 добу експерименту. Забарвлення гематоксиліном і 

еозином.х100. 
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Рис. 5.3.Набряк та некротичні зміни тканини, запальна 

інфільтрація тканин  навколо імплантованої  поліпропіленової сітки 

модифікованої вуглецевими нанотрубками та антисептиком на 3 добу 

експерименту. Забарвлення гематоксиліном і еозином х 100. 

 

При морфометричному дослідженні щільність клітинного 

інфільтрату в тканинах навколо імплантованої сітки складала 

827,0±29,4кл/мм2. В складі клітинного інфільтрату переважали 

сегментоядерні нейтофільні лейкоцити кількість яких була -

587,17±19,2кл/мм2, кількість плазматичних клітин  - 148,86±11,3 кл/мм2, 

лімфоцити  складали - 57,8±9,3 кл/мм2, а гістіоцити -33,08 ± 2,7 кл/мм2. 

Крім того в незначній кількості виявлялись фібробласти -1,8±0,38кл/мм2 

та багатоядерні гігантські клітини стороннього тіла 5,8±0,7кл/мм2, тоді 

як навколо імплантованої розробленої сітки визначалася відносно 

рівномірно виражена  запальна інфільтрація, що формувала 

демаркаційний запальний вал, який відділяв імплантат від тканин. 

Щільність інфільтрату була на рівні 815,2 ± 12,3 кл/мм2 з наступним 

клітинним складом: нейтрофільні лейкоцити- 423,8±14,5 кл/мм2; 

плазматичні клітини -132,6±10,3 кл/мм2, лімфоцити 48.9 ± 4,9 кл/мм2, 
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гістіоцити 33,8 ± 2,7 кл/мм2, крім того виявлялись багатоядерні 

гігантські клітини стороннього тіла у кількості 4,2 ± 0,5 кл/мм2. 

Інфільтрат розташовувався переважно в межах підшкірної жирової 

клітковини  не захоплюючи дерму і прямий м'яз. На рівні розташування 

сітки визначалися невеликі зони некрозу тканин, були наявні ознаки 

помірного набряку(рис.5.1.2.). На відміну від попередньої серії дослідів 

мікроабсцеси в ділянці імплантації наномодифікованої сітки не 

виявлялись, Крім того про менше виражену запальну реакцію свідчила 

достовірно менша (р < 0,05) кількість сегментоядерних нейтрофілів в 

тканинах. Також виявлялась достовірно більша (р < 0,05) кількість 

фібробластів- 3,1 ± 0,45 кл/мм2 та достовірно менша кількість 

багатоядерних гігантських клітин стороннього тіла кількість яких 

складала 4,2±0,5 кл/мм.2 

Через 7 діб загальний стан тварин був задовільним. При 

макроскопічному дослідженні навколо зшитих тканин в ділянці 

післяопераційної рани набряку не було, гіперемії шкіри та крововиливів в 

навколишніх тканинах не спостерігалось. 

При гістологічномудослідженні навколо імплантованих класичних 

поліпропіленових сітчастих імплантатів виявлялась значна запальна реакція 

тканин, про що свідчив склад клітинного інфільтрату(рис.5.4.). 
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Рис.5.4.Характеристика клітинного складу в запальному 

інфільтраті навколо імплантованих сіток на 7 добу спостереження 

При гістологічному дослідженні в тканинах навколо імплантованих 

класичних поліпропіленових сіток, виявлявся набряк, стаз в судинах 

мікроциркуляторного русла та лімфатичних капілярах (Рис.5.5.) 

Рис.5.5.Набряк тканин та вираженний лімфостаз в тканинах 

навколо класичної поліпропіленової сітки на 7 добу експерименту. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. х 400. 
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В ділянці імплантації класичної поліпропіленової сітки навколо 

елементів сітки виявлялись неширокі поля грануляційної тканини, яка 

була різного ступеню зрілості з фібробластами та багатоядерними 

клітинами стороннього тіла(рис.5.6.,рис.5.7, рис.5.8). Кількість яких 

зростала до 8,5 ± 0,54 кл/мм2 

 

Рис. 5.6. Багатоядерні гігантські клітини та фібробласти в клітинному 

інфільтраті навколо поліпропіленової сітки на 7 добу експерименту. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином х400 
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Рис.5.7. Нерівномірний по ширині епітеліоїдноклітинний вал, 

багатоядерні гігантські клітини сторонніх тіл навколо імплантованої 

класичної поліпропіленової сітки на 7 добу експерименту. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином х 200. 

 

Виявлялись ділянки з дифузно-розсіяною запальною клітинної 

інфільтрацією. Крім цього в центральних відділах імплантованої 

класичної поліпропіленової сітки, між комірками сітки зустрічалися 

ділянки жирової тканин з ознаками некробіозу і неповної деструкції. 
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Рис. 5.8. Молода грануляційна тканина (1) навколо місця 

імплантації розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки на 7 

добу експерименту. Забарвлення гематоксиліном і еозином. х 400. 

 

Середня щільність клітинного інфільтрату достовірно (р<0,05) 

зменшувалась. Щільність клітинної інфільтрації в ділянці імплантації 

класичної поліпропіленової сітки була на рівні – 702,0 ± 19,1 кл/мм2. В 

складі інфільтрату кількість сегментоядернихнейтрофілів зменшувалась 

до 294,84±18,7кл/мм2, зростала кількість плазматичних клітини до 

203,58 ± 2,9 кл/мм2, лімфоцитів до – 140,4±2,0 кл/мм2,гістіоцитів до – 

63,18±9,1 кл/мм2. Також зберігався грануляційний вал з епітеліоїдних 

клітин з багатоядерними гігантськими клітинами сторонніх тіл кількість 

яких складала 10,0±0,7 кл/мм2. В тканинах навколо імплантованої 

класичної поліпропіленової сітки починала формуватись 

сполучнотканинна капсула, про що свідчила наявність колагенових 

волокон, які оточували місце імплантації сіток. Спостерігався помірний 

набряк тканин та вогнищеві скупчення лімфоплазмацитариних 

елементів. Тоді як, на цей термін спостереження, в тканинах навколо 
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імплантованої розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки 

запальна інфільтрація була достовірно менша (р<0,05) і мала переважно 

вогнищево-розсіяний характер, щільність клітинного інфільтрату 

складала – 283,4±12,3 кл/мм2. Кількісно змінився і її клітинний склад, 

так кількість сегментоядернихнейтрофільних лейкоцитів була -

142,45±14,3 кл/мм2, плазматичних клітин- 173,3 ±8,6 кл/мм,2 лімфоцитів 

- 174,94±3,7 кл/мм2, гістіоцитів - 56,9±8,2кл/мм2. В тканинах виявлялись 

явища незначного набряку,судини мікроциркуляторного русла були 

нерівномірно кровонаповнені. Навколо самої сітки і окремих її 

елементів розташовувалася різного ступеню зрілості грануляційна 

тканина в якій достовірно зростала (р<0,05) кількість фібробластів до 

10,3 ± 0,55 кл/мм,2а кількість багатоядерних гігантських клітин 

стороннього тіла складала клітин 8,9 ± 0,6 кл/мм2 і була достовірно (р< 

0,05) вищою ніж в попередній серії дослідів (рис. 5.9.). 

 

Рис. 5.9. Диференційовані фібробласти навколо комірок 

розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки на 7 добу 

експерименту. Забарвлення за Ван Гізонx 100 
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Судини мікроциркуляторного русла були дистанційовані між 

собою з добре розвиненими амфіфільним міжклітинним матриксом. 

Безпосередньо елементи розробленої наномодифікованої 

поліпропіленової сітки оточував тонкий грануляційний вал з 

епітеліоїдних клітин, серед яких розташовувалися багатоядерні 

гігантські клітини сторонніх тіл. Навколо гранульом зросла кількість 

фібробластів та колагену. Колагенові волокна складалися в пучки і 

муфтоподібно оточували місце імплантації сіток. Серед них 

спостерігали багаточисельні повнокровні капіляри, відмічалось 

зменшення явищ набряку та перифокальних вогнищевих скупчень 

лімфоплазмацитариних елементів. Вони були мало чисельними і 

розсіяними серед фібробластів і колагенових волокон. Дистрофічні 

зміни в тканинах і порушення мікроциркуляції були меншими (р<0,05) 

в порівнянні з імплантацією класичної поліпропіленової сітки. 

На 14 добу експерименту навколо імплантованої класичної 

поліпропіленової сітки починала формуватись сполучнотканинна 

капсула з різного ступеня зрілості пучків колагенових волокон і 

фібробластів, які проникали між комірками сітки. Кількість 

фібробластів на цей термін спостереження зростала і складала 

12,6±0,56кл/мм2. Навколо місць фіксації сітки лігатурами 

спостерігалась незначна контракція сітки внаслідок нерівномірності 

дозрівання грануляційної тканини. У сполучнотканинній капсулі, що 

формувалась, визначалися осередки набряку з дисоціацією фіброзних 

волокон. По периферії імплантованої класичної поліпропіленової сітки 

в тканинах спостерігалась переважно периваскулярна вогнищева, а в 

центральних відділах імплантованої сітки визначалась дифузно-

вогнищева запальна клітинна інфільтрація з лімфоїдних елементів та 

зберігався набряк тканин (рис.5.10). 
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Рис.5.10. Помірна вогнищева лімфоїдно-клітинна інфільтрація в 

тканинах навколо імплантованої класичної поліпропіленової сітки на 14 

добу експерименту. 3абарвлення гематоксиліном і еозином х 400 

 

Щільність клітинного інфільтрату продовжувала зменшуватись і 

складала 215,3±8,7 кл/мм2, а також змінювався його склад. Кількість 

сегментоядернихнейтрофілів зменшувалась до 97,8±7,9 кл/мм2, 

кількість плазматичних клітин зростала до 81,7±1,2 кл/мм2, лімфоцитів 

до 66,65 ±3,1 кл/мм2, гістіоцитів до 58,05±2,7 кл/мм,2кількість 

багатоядерних гігантських клітин сторонньог тіла складала 14,2±0,3 

кл/мм2. 

Навколо елементів класичної поліпропіленової сітки зберігався 

тонкий грануляційний вал з епітеліоїдних клітин з багатоядерними 

гігантськими клітинами стороннього тіла. По перифериї 

сполучнотканинної капсули визначались судини з потовщеними 

стінками, які складалися в судинні пучки. У центральних відділах 

класичної поліпропіленової сітки в грануляційній тканині виявлялись 

сформовані судини і капіляри з незавершеною редукцією. 
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На 14-ту добу експерименту в зоні імплантації навколо 

розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки виявлялась 

фіброзна тканина, представлена тонкими пучками колагенових волокон, 

які були добре пофарбовані пікрофуксином (що свідчить про їх 

зрілість). Пучки сполучної тканини були впорядковані, орієнтовані 

переважно паралельно площині сітки, одночасно при цьому проникали 

між самими комірками сітки і муфтоподібно обплітали їх (рис.5.11.). 

 

Рис.5.11. Проростання сполучної тканини між елементами 

імплантованої розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки 

на 14 добу експерименту. Забарвлення за Ван Гізон х 100 

 

Фіброзна тканина, поряд з колагеновими волокнами в своєму 

складі (переважно в центральних відділах імплантованої розробленої 

наномодифікованої поліпропіленової сітки) містила значну кількість 

диференційованих фібробластів кількість яких складала 

17,9±0,35кл/мм2. Крім того, фіброзна тканина була багата 

організованими в пучки диференційованими судинами 

мікроциркуляторного русла, щільність яких в сполучнотканинній 

капсулі зменшувалася до периферії (рис.5.9). Одночасно в центральних 
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відділах імплантованої класичної поліпропіленової сітки, між 

комірками, зберігалися невеликі ділянки зрілої грануляційної тканини з 

розширеними повнокровними судинами капілярного типу які були 

розташовані серед колагенових волокон (рис.5.12). 

 

 

 

Рис.5.12. Зріла грануляційна тканини навколо місця імплантації 

розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки на 14 добу 

експерименту. Забарвлення за Ван Гізон х 400 
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Рис.5.13. Гранулематозний вал з епітеліоїдних клітин з наявністю 

багатоядерних гігантських клітин сторонніх тіл і репаративних 

фібробластів навколо імплантованої поліпропіленової сітки на 14 добу 

експерименту. Забарвлення за Ван Гізон х 400 

 

Про менш виражену запальну реакцію навколо розробленого 

наномодифікованого поліпропіленового сітчастого імплантату свідчило 

достовірне зменшення інфільтрації тканин та зміна клітинного складу в 

інфільтраті (рис.5.14). 
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Рис 5.11. Характеристика клітинного складу в запальному 

інфільтраті навколо імплантованих сіток на 14 добу спостереження 

Примітка: - * різниця достовірна при р < 0,05 

 

Безпосередньо навколо елементів розробленої наномодифікованої 

поліпропіленової сітки зберігався тонкий гранулематозний вал з 

епітеліоїдних клітин з багатоядерними гігантськими клітинами 

стороннього тіла і диференційованих фібробластів. Також визначалася 

незначна розсіяна запальна інфільтрація тканин, щільність якої складала 

113,9 ± 8,7 кл/мм2. За своїм складом вона вказувала на завершення 

запальної реакції та інтенсивність процесів репаративної регенерації, які 

також були майже завершеними. Так кількість нейтрофільних 

лейкоцитів була на рівні 48,3±0,4 кл/мм2, кількість плазматичних клітин 

-12.43±0,9кл/мм2, лімфоцитів -83,62±7,4кл/мм2 та гістіоцитів - 

31,95±5,4кл/мм2. Запальні явища і структурні порушення в оточуючих 

тканинах були відсутні. У периферичних відділах серед фіброзних 

волокон розташовувалися невеликі острівці зрілої жирової тканини, 

нервові волокна, судинні пучки. 

На 21 добу в тканинах  навколо імплантованої сітки з покриттям 
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антисептиком виявлялось зменшення кількості макрофагальних 

елементів, збільшення числа фібробластів з одночасним їх ущільненням 

і потовщенням колагенових волокон та зниженням щільності 

запального інфільтрату. Останній мав дифузно-розсіяний характер, в 

ньому переважали плазматичні клітини нейтрофільні лейкоцити, ознаки 

набряку були відсутніми. Одночасно із збільшенням кількості і товщини 

пучків колагенових волокон навколо імплантату, відмічалося 

зменшення числа  запальних клітинних елементів, збереження 

гранулематозногогістіоцитарного валу з поодинокими багатоядерними 

клітинами стороннього тіла.(рис.5.15. , рис.5.16). 

 

Рис.5.15. Кровоносні судини в фіброзній капсулі навколо 

імплантованої поліпропіленової сітки на 21 добу експерименту. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. х 200. 
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Рис.5.16. Різної товщини орієнтовані зрілі колагенові волокна 

місця імплантації сітки на 21 добу експерименту. Забарвлення за Ван 

Гізон х 400. 

 

Кількісний склад клітин в інфільтраті навколо поліпропіленових 

сіток з покриттям антисептиком свідчив про активацію процесів 

репаративної регенерації та зменшення запалення навколо імплантатів. 

Щільність клітинного інфільтрату в тканинах навколо імплантованої 

сітки зменшувалась до 103,6±12,8 кл/мм2, кількість сегментоядерних 

нейтрофілів складала 37,4±0,9 кл/мм2, плазмоцитів -44,9±4,7кл/мм,2 

лімфоцитів- 68,4 ± 8,2 кл/мм2 , гістіоцитів – 36,9± 1,7 кл/мм2 . Зросла 

кількість фібробластів до 17,2 ± 0,5кл/мм2 та зменшилась кількість 

багатоядерних гігантських клітин стороннього тіла до 9,4± 0,6кл/мм2. 

На 21 добу спостереження навколо розробленого імплантату 

гістологічні зміни в тканинах та морфометричні показники змін 

клітинного складу свідчили про завершення запалення та наявності 

навколо імплантованої сітки сформованої тонкої сполучнотканинної 

капсули (рис.5.17., 5.18). 
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Рис.5.1.17.Характеристика клітинного складу в тканинах навколо 

імплантованих сіток на 21 добу спостереження  

Примітка: - * різниця достовірна при р < 0,05 

 

Рис.5.18. Просторово орієнтовані впорядковані колагенові 

волокна (1) в тканинах навколо комірки імплантованої  розробленої 

сітки (2) на 21 добу експерименту. Забарвлення гематоксиліном і 

еозином. х 400. 

В зшитих тканинах, одночасно із збільшенням кількості і товщини 
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пучків колагенових волокон навкруги імплантатів, відмічалося 

зменшення числа фібробластів. Зберігався тонкий гранульоматозний 

гістіоцитарний вал без  клітин стороннього тіла. 

Морфометричні дослідження також показали достовірну зміну 

клітинного складу в місцях імплантації розробленого імплантату в 

порівнянні з попередніми термінами спостереження та серією дослідів 

де використовували сітку з покриттям антисептиком. Навколо 

імплантованих розроблених сіток в тканинах також відмічались зміни 

клітинного складу. Щільність клітинного інфільтрату навколо 

імплантованої розробленої сітки зменшувалась до 86,7±8,1 кл/мм2, 

кількість сегментоядерних нейтрофілів складала 4,8±0,3 кл/мм2, 

плазмоцитів -22,4 ± 2,6 кл/мм,2 лімфоцитів- 40,8 ± 4,5 кл/мм2, гістіоцитів 

– 14,3± 0,9 кл/мм2 . Кількість фібробластів на цей термін спостереження 

зменшувалась і була достовірно менша ніж в першій серії дослідів, до 

13,2 ± 1,1 кл/мм2, а кількість багатоядерних гігантських клітин 

стороннього тіла до зменшилась до 3,4± 0,2 кл/мм2. Як видно з 

наведених даних відмічалась достовірна різниця (р<0,05) між реакцією 

тканин на імплантацію поліпропіленового імплантату з покриттям 

антисептиком та розробленого нами сітчастого імплантату. У тканинах 

навколо розробленого імплантату одночасно із збільшенням кількості і 

товщини пучків колагенових волокон відмічалось зменшення кількості 

макрофагальних елементів та фібробластів з одночасним  ущільненням 

і потовщенням колагенових волокон. В тканинах зустрічалися 

поодинокі плазматичні клітини та поодинокі нейтрофільні лейкоцити. 

Ознаки набряку були відсутні. Зберігався тонкий гранульоматозний 

гістіоцитарний вал. 

На 30 добу експерименту в тканинах навколо імплантованої 

класичної поліпропіленової сітки виявлялось зменшення кількості 

макрофагальних елементів, збільшення числа фібробластів з 

одночасним їх ущільненням і потовщенням колагенових волокон та 
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зниженням щільності запального інфільтрату. Останній мав дифузно-

розсіяний характер, в ньому переважали плазматичні клітини 

нейтрофільні лейкоцити, ознаки набряку були відсутніми. Одночасно із 

збільшенням кількості і товщини пучків колагенових волокон навколо 

імплантату, відмічалося зменшення числа запальних клітинних 

елементів, збереження гранулематозного гістіоцитарного валу з 

поодинокими багатоядерними клітинами стороннього тіла (рис.5.19., 

рис.5.20). 

 

Рис.5.19. Кровоносні судини в фіброзній капсулі навколо 

імплантованої класичної поліпропіленової сітки на 30 добу 

експерименту. Забарвлення гематоксиліном і еозином х 200 
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Рис.5.20. Різної товщини орієнтовані зрілі колагенові волокна 

місця імплантації класичної поліпропіленової сітки на 30 добу 

експерименту. Забарвлення за Ван Гізон х 400 

 

Кількісний склад клітин в інфільтраті навколо класичних 

поліпропіленових сіток свідчив про активацію процесів репаративної 

регенерації та зменшення запалення навколо імплантатів. Щільність 

клітинного інфільтрату в тканинах навколо імплантованої класичної 

поліпропіленової сітки зменшувалась до 103,6±12,8 кл/мм2, кількість 

сегментоядерних нейтрофілів складала 37,4±0,9 кл/мм2, плазмоцитів -

44,9±4,7 кл/мм2, лімфоцитів- 68,4 ± 8,2 кл/мм2, гістіоцитів – 

36,9±1,7кл/мм2. Зросла кількість фібробластів до 17,2 ± 0,5 кл/мм2 та 

зменшилась кількість багатоядерних гігантських клітин стороннього 

тіла до 9,4± 0,6кл/мм2. 

На 30 добу спостереження навколо розробленого 

наномодифікованого поліпропіленового сітчастого імплантату 

гістологічні зміни в тканинах та морфометричні показники змін 

клітинного складу свідчили про завершення запалення та наявності 
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навколо імплантованої сітки сформованої тонкої сполучнотканинної 

капсули (рис.5.21.,5.22). 

 

Рис.5.21. Характеристика клітинного складу в тканинах навколо 

імплантованих сіток на 30 добу спостереження  

Примітка: - * різниця достовірна при р < 0,05 

 

 

Рис.5.22.Просторово орієнтовані впорядкован іколагенові 

волокна в тканинах навколо комірки імплантованої розробленої 

наномодифікованої поліпропіленової сітки на 30добу експерименту. 

Забарвлення гематоксиліном і еозиномх 400 
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В зшитих тканинах, одночасно із збільшенням кількості і товщини 

пучків колагенових волокон навкруги розробленого 

наномодифікованого поліпропіленового імплантату відмічалося 

зменшення числа фібробластів. Зберігався тонкий гранульоматозний 

гістіоцитарний вал без клітин стороннього тіла. 

Морфометричні дослідження також показали достовірну зміну 

клітинного складу в місцях імплантації розробленого 

наномодифікованого поліпропіленового сітчастого імплантату в 

порівнянні з попередніми термінами спостереження та серією дослідів 

де використовували класичну поліпропіленову сітку. Навколо 

імплантованих розроблених поліпропіленових сіток в тканинах також 

відмічались зміни клітинного складу. Щільність клітинного інфільтрату 

навколо імплантованої розробленої поліпропіленової сітки 

зменшувалась до 86,7±8,1 кл/мм2, кількість сегментоядерних 

нейтрофілів складала 4,8±0,3 кл/мм2, плазмоцитів -22,4 ± 2,6 кл/мм2, 

лімфоцитів- 40,8 ± 4,5 кл/мм2, гістіоцитів – 14,3± 0,9 кл/мм2. Кількість 

фібробластів на цей термін спостереження зменшувалась і була 

достовірно менша (р<0,05) ніж в попередній серії дослідів і складала 

13,2 ± 1,1 кл/мм2, а кількість багатоядерних гігантських клітин 

стороннього тіла зменшилась до 3,4±0,2 кл/мм2. Як видно з наведених 

даних відмічалась достовірна різниця (р<0,05) між реакцією тканин на 

імплантацію класичного поліпропіленового сітчастого імплантату та 

розробленого нами сітчастого імплантату. У тканинах навколо 

розробленого наномодифікованого поліпропіленового сітчастого 

імплантату одночасно із збільшенням кількості і товщини пучків 

колагенових волокон відмічалось зменшення кількості макрофагальних 

елементів та фібробластів з одночасним ущільненням і потовщенням 

колагенових волокон. В тканинах зустрічалися поодинокі плазматичні 

клітини та поодинокі нейтрофільні лейкоцити. Ознаки набряку були 

відсутні. Зберігався тонкий гранульоматозний гістіоцитарний вал. 



 164 

На 90 добу експерименту навколо імплантованої розробленої 

наномодифікованої поліпропіленової сітки виявлялась сформована 

капсула з фіброзної тканини, представлена рівномірно щільно 

розташованими впорядкованими тонкими пучками колагенових  

волокон, орієнтованих уздовж довжини сітки, які муфтоподібно 

охоплювали окремі її елементи і були асоційовані з колагеновими 

волокнами апоневроза прямого м'яза живота (рис.5.23). 

 

 

Рис.5.23. Фіброзна капсула з впорядкованими пучками колагенових 

волокон навколо місця імплантації розробленої наномодифікованої 

поліпропіленової сітки на 90 добу експерименту. Забарвлення за Ван 

Гізон х 100 

 

Про завершення процесів репаративної регенерації в цій серії 

дослідів свідчили показники клітинного складу в тканинах та кількість 

фібробластів (рис.5.24., 5.25). 

Диференційовані фібробласти в невеликій кількості 

(11,5±0,5кл/мм2) виявляються лише у внутрішніх відділах капсули. 

Кількість судин у фіброзній тканині капсули була зменшена, в більшості 
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своїй судини артеріально-венулярного типу з тонкими стінками, 

нерівномірного помірного кровонаповнення. Клітинна інфільтрація 

тканин в місці розташування тканин була незначна. Середня щільність 

інфільтрації складала 62,14 ± 9,7  кл/мм2. Клітинний склад її - лімфоцити  

-54,1±4,3кл/мм2, плазматичні клітини 6,4 ± 1,7 кл/мм2, гістіоцити -

1,6±0,4кл/мм2. Сегментоядерні нейтрофіли виявлялись у вигляді 

поодиноких клітин .  

 

 

Рис.5.24. Динаміка змін кількості нейтрофільних лейкоцитів в 

тканинах навколо імплантованої розробленої наномодифікованої 

поліпропіленової сітки 

Примітка: - * різниця достовірна  при р < 0,05 
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Рис.5.25. Динаміка змін кількості фібробластів в тканинах навколо 

імплантованої розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки 

Примітка: - * різниця достовірна  при р< 0,05 

 

На 90-ту добу спостереження в тканинах при імплантації 

класичної поліпропіленової сітки явищ гострого запалення не 

спостерігалось, але визначалась незначна нерівномірно-вогнищева 

запальна інфільтрація,  переважно по периферії імплантованої сітки 

(рис.5.26.), а також збережена органоїдність будови шкіри і прямого 

м’яза живота (рис.5.27.) 
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Рис.5.26. Грануляційний вал з епітеліоїдних клітин з наявністю 

багатоядерних гігантських клітин сторонніх тіл і фібробластів 

навколо місця імплантації класичної поліпропіленової сітки на 90 добу 

експерименту. Забарвлення гематоксиліном і еозином х 200 

 

Середня щільність інфільтрації складала 72,4±9,7 кл/мм2. Її 

клітинний склад лімфоцити -59,76±8,3 кл/мм2, плазматичні клітини- 

7,92±1,1кл/мм2, гістіоцити - 4,32±0,6кл/мм2. Сегментоядерні 

нейтрофільні лейкоцити зустрічались у вигляді невеликих скупчень. 

Безпосередньо навколо елементів сітки визначався тонкий 

грануляційний вал з епітеліоїдних клітин з багатоядерними 

гігантськими клітинами сторонніх тіл. При цьому в тканинах де мали 

місце ділянки грануляційної тканини виявлялись скупчення 

фібробластів до 19,8±0,6 кл/мм2, що свідчило проте що процеси 

регенерації завершені не були. Придатки шкіри були збережені. 

Структура інтактної дерми і прилеглих м'язів змінена не була. 
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Рис 5.27. Збережена органоїдність будови шкіри і прямого м'яза 

живота проекції розташування розробленоїнаномодифікованої 

поліпропіленової сітки на 90 добу експерименту. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином х 400 

 

Таким чином отримані дані свідчать, що при імплантації 

розроблених наномодифікованих поліпропіленових сітчастих 

імплантатів, явища запалення в тканинах зникали більш швидко ніж при 

імплантації класичної поліпропіленової сітки. Крім того при порівнянні 

активності фібриногенезу слід зазначити, що в групі тварин яким 

проводилась імплантація розробленої наномодифікованої 

поліпропіленової сітки фібробластична реакція стабілізувалась на 30 

добу (11,5±0,5кл/мм2, p<0,001) у порівнянні з групою де 

використовувалась класична поліпропіленова сітка (19,8±0,74кл/мм2). 

Що свідчило про затримку дозрівання сполучної тканини і 

підтверджувалось наявністю великої кількості фібробластів 

(19,8±0,74кл/мм2) та наявністю залишків грануляційної тканини в 

ділянці рани. На відміну від змін в тканинах при імплантації класичної 
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поліпропіленової сітки грануляційна тканина, на даному терміні 

спостереження, практично не зустрічалася, що свідчило про більш ранні 

терміни відновлення та стабілізації ранового процесу. В той же час на 

ранніх термінах спостереження (3-7 доба) фібробластична реакція була 

достовірно (p<0,05) активнішою в тканинах у щурів яким була 

імплантована розроблена наномодифікована поліпропіленова сітка. 

Макрофагально-фібробластична взаємодія приводить до міграції і 

прискореної проліферації фібробластів, їх диференціювання, синтезу і 

секреції колагену і інших компонентів матриксу, активного 

фібриногенезу. 

Прискорення розвитку фібробластичної стадії у випадку 

застосування антисептика та вуглецевих нанотрубоку складі сітки має 

важливе значення, як для більш раннього відновлення структури і 

функцій ушкоджених тканин, так і для попередження ранових гнійно – 

запальних ускладнень, оскільки неспроможність регенерації чи фіброзу 

пролонгує запалення або обумовлює його хронічний перебіг. При цьому 

формування сполучнотканинної капсули навколо розробленої 

наномодифікованої поліпропіленової сітки завершувалось в більш ранні 

терміни експерименту, що свідчило про високу біосумісність 

розроблених наномодифікованих поліпропіленових сітчастих 

імплантатів з тканинами та можливість їх використання для 

хірургічного лікування гриж живота, тоді як навколо класичної 

поліпропіленової сітки формування сполучнотканинної капсули 

завершувалось після 30 доби спостереження. 

Таким чином при проведенні порівняльного морфометричного та 

морфологічного аналізу реакції тканин передньої черевної стінки у 

щурів на імплантацію розробленого наномодифікованого 

поліпропіленового сітчастого імплантату показало, що реакція тканин 

на розроблений наномодифікований поліпропіленовий сітчастий 

імплантат менш виражена ніж на класичну поліпропіленову сітку і 
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свідчить про високу біосумісність розробленого наномодифікованого 

поліпропіленового сітчастого імплантату з тканинами та можливість їх 

використання для хірургічного лікування гриж живота. 

Результати даного розділу опубліковані в наступних роботах [285, 

286, 287]. 
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РОЗДІЛ 6 

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГРИЖ ЖИВОТА З ВИКОРИСТАННЯМ 

НАНОМОДИФІКОВАНИХ СІТЧАСТИХ ІМПЛАНТАТІВ З 

АНТИМІКРОБНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

 

Проведені експериментальні дослідження дозволили нам встановити, 

що наномодифікований сітчастий імплантант володіє антимікробними та 

гігроскопічними властивостями, не викликає подразнюючої дії на тканини 

та має високі сорбційні властивості. У клінічних умовах нами було 

проведено вивчення ефективності застосування наномодифікованого 

сітчастого імплантату при хірургічному лікуванні гриж живота для 

профілактики післяопераційних гнійно-запальних ускладнень згідно 

розроблених власних методик (патент України на корисну модель № 132818 

«Спосіб алопластики післяопераційних вентральних гриж з використанням 

наномодифікованої поліпропіленової сітки»; патент України на корисну 

модель № 143729 «Спосіб хірургічного лікування попереково-бокових 

післяопераційних гриж живота у поєднанні з модифікованою 

поліпропіленовою сіткою»; патент України на корисну модель № 143728 

«Спосіб алопластики пупкових гриж живота у поєднанні з модифікованою 

поліпропіленовою сіткою»; патент України на корисну модель № 143774 

«Спосіб алогерніопластики післяопераційних підреберних гриж живота у 

поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою»; патент України на 

корисну модель № 143775 «Спосіб операції Ліхтенштейна у поєднанні з 

модифікованою поліпропіленовою сіткою пахових гриж живота»; патент 

України на корисну модель № 143373 «Спосіб операції Ramirez у поєднанні 

з алопластикою “Onlay” післяопераційних гриж живота гігантського 

розміру»; патент України на корисну модель № 143371 «Спосіб 

модифікованої операції Ramirez у поєднанні з алопластикою “Sublay” 

післяопераційних гриж живота великого розміру»). 
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6.1. Хірургічне лікування первинних пахвинних гриж з 

використанням наномодифікованих сітчастих імплантатів з 

антимікробними властивостями 

6.1.1. Відкриті хірургічні втручання при пахвинних грижах з 

використанням наномодифікованих сіток з антимікробними 

властивостями 

Проведено аналіз оперативного лікування за період з 2015 до 2019 рр. 144 

пацієнтів з ПГЖ віком від 35 до 65 років в яких виконували алопластику 

пахових гриж живота. Чоловіків було 85 (59%), жінок – 59 (41%). Супутню 

патологію було виявлено у 81,2% хворих. Слід відмітити, що у більшості 

(65,4%) це була серцево – судинна патологія та 19 пацієнтів страждали на 

аліментарне ожиріння II – III ступеня [295]. 

Усім хворим амбулаторно в середньому впродовж (10,0±1,2) доби 

проводили спеціальну передопераційну підготовку, для поппередження 

ускладнень під час операції та в раній післяопераційний період. 

В залежності від того, який використовували під час операції 

сітчастий імплантат хворих розподілили на дві групи, які були порівнянні 

за віком, співвідношенням статей та розмірами ПГЖ. 

У 72 (50%) хворих групи I використовували наномодифікований 

поліпропіленовий сітчастий імплантат. При проведенні оперативного 

лікування з приводу пахової грижі живота виконували розсічення шкіри та 

підшкірно – жирової клітковини на 2 см. вище та паралельно паховій 

складці, після чого виділяли грижовий мішок, біля основи, який 

перев’язували та відсікали. Після чого проводили підшивання 

модифікованого сітчастого імплантату до пахової зв’язки, до апоневрозу 

над лобковою кісткою і внутрішнього косого м’яза живота, а також 

проксимальніше внутрішнього пахового кільця. Грижепластику 

закінчували ушиванням апоневроза зовнішнього косого м’яза живота над 

сім’яним канатиком. Після ретельного гемостазу підшкірно – жирову 

клітковину по лінії з’єднання анатомічних структур дренували двома 
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поліхлорвініловими трубками. Післяопераційну рану зашивали пошарово 

поліпропіленовими нитками з поліпропілену, модифікованого вуглецевими 

нанотрубками та антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом [295]. 

У групі II 72 (50%) хворих використовували класичний 

поліпропіленовий сітчастий імплантат. 

У ранній післяопераційний період лікували хворих за 

загальноприйнятими методами. 

Результати та обговорення. Результати хірургічного лікування ПГЖ 

у хворих I та II груп оцінювали шляхом вивчення та порівняння 

безпосередніх і віддалених післяопераційних ускладнень (рисунок 6.1). 

Безпосередні результати лікування. Статистично значущо кращі 

результати отримали у хворих групи I на відміну від групи II (p<0,05): 

зменшення утворення сероми спостерігалося з 4 (5,6±1,2) до 2 (2,8±0,4)%, 

нагноєння післяопераційної рани з 4 (5,6±0,4) до 1 (1,4±0,6)% та запального 

інфільтрату з 4 (5,6±0,4) до 1 (1,4±0,6)%. Тривалість стаціонарного 

лікування у групі I становила (7,3±1,3) доби, у групі II – (11,2±2,2) доби 

(рисунок 6.1)[295]. 

Віддалені результати. Було вивчено методом повторних оглядів та 

анкетування у 56 пацієнтів групи I та у 56 – групи II у терміни від 1 до 5 

років. Хронічний біль на ділянці черевної стінки впродовж 6 – 8 місяців 

після операції спостерігався у 3 (5,4±0,4)% хворих групи II та в 1 (1,8±0,5)% 

– групи I (р>0,05), який був ліквідований методом призначення 

фізіотерапевтичних процедур та нестероїдних протизапальних препаратів. 

Рецидив грижі виник у 1 (1,8±0,3)% хворого групи I на відміну від 4 

(5,4±0,4)% хворих групи II(p<0,05), лігатурні нориці передньої черевної 

стінки виникли в 3 (5,4±0,4)% хворих групи II та мешома у 1(1,8±0,3)% 

хворих (p<0,05) на відміну від групи I де таких ускладнень не спостерігалося 

(рисунок 6.1) [295]. 
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Рисунок 6.1. Безпосередні та віддалені результати 

хірургічного лікування хворих 

з пахвинними грижами живота 

 

Потрібно відмітити, що набагато кращі як безпосередні, так і віддалені 

результати отримали у хворих групи I. Тому, що в хворих групи I 

використовувався модифікований поліпропіленовий сітчастий імплантат 

вдалося досягнути зменшення частоти сероми у 2 раза, нагноєння 

післяопераційної рани в 4 раза, запального інфільтрату в 4 раза, виникнення 

лігатурних нориць передньої черевної стінки у 3 раза, мешоми у 1 раз. Таким 

чином таке суттєве зменшення частоти ускладнень з боку післяопераційної 

рани зумовлене властивостями наномодифікованої поліпропіленової сітки 

вуглецевими нанотрубками та антисептиком полігексаметиленгуанідину 

хлоридом, а саме дана сітка володіє високою сорбційною, гігроскопічною 

та антисептичною дією, завдяки чому дозволяє зменшувати інтенсивність 

асептичного запалення тканин черевної стінки, ексудацію серозної рідини 

та ризик інфікування, тоді як класична поліпропіленова сітка не має таких 

властивостей. 
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Віддалені результати хірургічного лікування ПГЖ також 

підтверджують переваги використання наномодифікованої 

поліпропіленової сітки вуглецевими нанотрубками та антисептиком 

полігексаметиленгуанідину хлоридом порівняно з використанням класичної 

поліпропіленової сітки, яке пов’язано із зменшенням частоти ранових 

інфекційних ускладнень, міграції та зморщування сітки і попереджає 

рецидив ПГЖ. 

Потрібно також відмітити, що переваги використання розробленого 

наномодифікованого поліпропіленового сітчастого імплантату при 

хірургічному лікуванні хворих з пахвинними грижами живота 

підтверджуються статистичними даними (таблиця 6.1., рисунок 6.2). 

Таблиця 6.1. 

Порівняльна оцінка частоти ускладнень при пахвинних грижах в 

досліджуваних групах. 

Ускладнення 
Основна 

n=128 

Порівняння 

n=128 

OR (95% 

ДІ) 
р 

Серома 2 (1,6%) 4 (3,1%) 
0,49 (0,09-

2,74) 

0,40

9 

Гнійне запалення рани 1 (0,8%) 4 (3,1%) 
0,24 (0,03-

2,21) 

0,17

5 

Запальний інфільтрат 1 (0,8%) 4 (3,1%) 
0,24 (0,03-

2,21) 

0,17

5 

Лігатурні нориці пер, чер, 

стінки 
0 (0%) 3 (2,3%) 

0,14 (0,01-

2,73) 
- 

Хронічний біль 1 (0,8%) 3 (2,3%) 
0,33 (0,03-

3,20) 

0,31

3 

Рецидиви грижі 1 (0,8%) 4 (3,1%) 
0,24 (0,03-

2,21) 

0,17

5 

Всього по пахвинним 

грижам 
6 (4,7%) 22 (17,2%) 

0,24 (0,09-

0,61) 

0,00

1* 

OR (95% ДІ) – відносний ризик (відношення шансів та 95% довірчий 

інтервал) за частотою ускладнень в основній групі у співставленні з групою 

порівняння (з поправкою Haldane-Anscombe в групах зі значенням 0% за 

частотою ускладнень); * - різниця між групами статистично значима 

(p<0,05). 
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Рисунок 6.2. Оцінка відносного ризику (відношення шансів) ускладнень 

при пахвинних грижах живота в основній групі у співставленні з 

групою порівняння. 

 

Клінічний приклад 1. Хворий Д. 43 років був госпіталізований в 

хірургічне відділення Київської міської клінічної лікарні № 5 з діагнозом 

правобічна пряма пахова грижа живота. Правобічна пряма пахова грижа 

живота виникла після надмірного фізичного навантаження. Після 

проведеного обстеження та передопераційної підготовки, яка включала в 

себе: 1) підвищення резервів з боку серцево-легеневої діяльності, 2) 

профілактику тромбоемболічних ускладнень, 3) корегувальну терапію 

супутніх захворювань, 4) профілактику інфекційних ускладнень з боку 

післяопераційної рани, 5) максимальне очищення кишечника. Для 

очищення кишечника і зменшення його об’єму пацієнтам рекомендували 

безшлакову дієту з виключенням хліба, борошняних і картопляних страв 

та призначали проносні препарати («Регулакс», «Дюфалак») та очисні 

клізми. Завдяки чому вдається досягти максимального очищення і 

зменшення об’єму кишечника та грижового випинання, а також 
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зменшення маси тіла хворого. Напередодні оперативного втручання, за 12 

годин до операції, призначали «Фортранс» за схемою. 

Контролювали ефективність передопераційної підготовки шляхом 

моніторингу функції серцево-судинної системи та функції зовнішнього 

дихання. Антибактеріальну профілактику проводили з використанням 

цефалоспоринів III покоління (цефосульбін) в комбінації з 

метронідазолом. З метою профілактики тромбоемболії легеневої артерії 

використовували низькомолекулярні гепарини, а також компресійну 

білизну для нижніх кінцівок під час операції та впродовж 1 місяця в 

післяопераційному періоді. Хворому проведено хірургічне втручання за 

розробленою методикою. Після обробки операційного поля, під 

спинномозковою анестезією проводять розсічення шкіри та підшкірно-

жирової клітковини на 2см. вище та паралельно паховій складці. 

Виконують гемостаз. Після чого виділяють грижовий мішок біля основи, 

який перевʼязують та відсікають. Після цього підшивають модифікований 

сітчастий імплантат до пахової зв’язки, до апоневрозу над лобковою 

кісткою і внутрішнього косого м’яза живота, а також проксимальніше 

внутрішнього пахового кільця. Грижепластику закінчують ушиванням 

апоневроза зовнішнього косого м’яза живота над сім’яним канатиком. 

Післяопераційну рану зашивають пошарово нитками з поліпропілену, 

модифікованого вуглецевими нанотрубками та антисептиком 

полігексаметиленгуанідину хлоридом. На рану було накладено асептичну 

пов’язку. 

Перебіг післяопераційного періоду без ускладнень. У ранній 

післяопераційний період лікувальні заходи включали корекцію порушень 

з боку серцево-судинної та дихальної систем, стимуляцію функцій 

кишечника. Всім хворим впродовж 7 днів після операції призначали 

«Диклоберл» у дозі 3 мл внутрішньом’язово для зменшення запальної 

реакції черевної стінки на імплантацію сітки. З метою профілактики 

стресових виразок шлунково-кишкового тракту призначали «Квамател» 
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за схемою. Антибактеріальну терапію з використанням цефосульбіну 1 г 

двічі на добу продовжували в усіх хворих, оскільки всі вони мали 

підвищений ризик виникнення інфекційних ускладнень з боку рани. З 

метою профілактики тромбоемболії легеневої артерії використовували 

низькомолекулярні гепарини упродовж 7 – 9 днів. На рисунку 6.3. 

показано хворого з правобічною прямою пахвинною грижою до 

виконання хірургічного втручання. 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.3. Хворий Д з діагнозом: правобічна пряма пахвинна 

грижа живота 

 

На рисунку 6.4. показано хірургічне втручання за удосконаленою 

методикою Ліхтенштейна правобічної прямої пахвинної грижі живота з 

використанням розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки. 
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Рисунок 6.4. Удосконалена методика Ліхтенштейна при хірургічному 

лікуванні правобічної прямої пахвинної грижі живота з використанням 

розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки 

 

Клінічний приклад 2. Хворий М. 61 рік був госпіталізований в 

хірургічне відділення Вінницької міської клінічної лікарні № 1 з діагнозом 

правобічна коса вправима пахвинна грижа живота. Правобічна коса 

вправима пахвинна грижа живота виникла після надмірного фізичного 

навантаження. Після проведеного обстеження та передопераційної 

підготовки, яка включала в себе: 1) підвищення резервів з боку серцево-

легеневої діяльності, 2) профілактику тромбоемболічних ускладнень, 3) 

корегувальну терапію супутніх захворювань, 4) профілактику 

інфекційних ускладнень з боку післяопераційної рани, 5) максимальне 

очищення кишечника. Для очищення кишечника і зменшення його об’єму 

пацієнтам рекомендували безшлакову дієту з виключенням хліба, 
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борошняних і картопляних страв та призначали проносні препарати 

(«Регулакс», «Дюфалак») та очисні клізми. Завдяки чому вдається досягти 

максимального очищення і зменшення об’єму кишечника та грижового 

випинання, а також зменшення маси тіла хворого. Напередодні 

оперативного втручання, за 12 годин до операції, призначали «Фортранс» 

за схемою. 

Контролювали ефективність передопераційної підготовки шляхом 

моніторингу функції серцево-судинної системи та функції зовнішнього 

дихання. Антибактеріальну профілактику проводили з використанням 

цефалоспоринів III покоління (цефосульбін) в комбінації з 

метронідазолом. З метою профілактики тромбоемболії легеневої артерії 

використовували низькомолекулярні гепарини, а також компресійну 

білизну для нижніх кінцівок під час операції та впродовж 1 місяця в 

післяопераційному періоді. Хворому проведено хірургічне втручання за 

розробленою методикою. Після обробки операційного поля, під 

спинномозковою анестезією проводять розсічення шкіри та підшкірно-

жирової клітковини на 2 см. вище та паралельно паховій складці. 

Виконують гемостаз. Після чого виділяють грижовий мішок біля основи, 

який перевʼязують та відсікають. Після цього підшивають 

наномодифікований сітчастий імплантант з антисептиком до пахової 

зв’язки, до апоневрозу над лобковою кісткою і внутрішнього косого м’яза 

живота, а також проксимальніше внутрішнього пахового кільця. 

Грижепластику закінчують ушиванням апоневроза зовнішнього косого 

м’яза живота над сім’яним канатиком. Післяопераційну рану зашивають 

пошарово нитками з поліпропілену, модифікованого вуглецевими 

нанотрубками та антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом. На 

рану було накладено асептичну пов’язку. 

Перебіг післяопераційного періоду без ускладнень. У ранній 

післяопераційний період лікувальні заходи включали корекцію порушень 

з боку серцево-судинної та дихальної систем, стимуляцію функцій 
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кишечника. Всім хворим впродовж 7 днів після операції призначали 

«Диклоберл» у дозі 3 мл внутрішньом’язово для зменшення запальної 

реакції черевної стінки на імплантацію сітки. З метою профілактики 

стресових виразок шлунково-кишкового тракту призначали «Квамател» 

за схемою. Антибактеріальну терапію з використанням цефосульбіну 1 г 

двічі на добу продовжували в усіх хворих, оскільки всі вони мали 

підвищений ризик виникнення інфекційних ускладнень з боку рани. З 

метою профілактики тромбоемболії легеневої артерії використовували 

низькомолекулярні гепарини упродовж 7 – 9 днів. 

 

Клінічний приклад 3. Хворий Д. 49 років був госпіталізований в 

хірургічне відділення центральної міської клінічної лікарні м.Калинівка з 

діагнозом правобічна пряма вправима пахвинна грижа живота. 

Правобічна пряма вправима пахвинна грижа живота виникла після 

надмірного фізичного навантаження. Після проведеного обстеження та 

передопераційної підготовки, яка включала в себе: 1) підвищення резервів 

з боку серцево-легеневої діяльності, 2) профілактику тромбоемболічних 

ускладнень, 3) корегувальну терапію супутніх захворювань, 

4)профілактику інфекційних ускладнень з боку післяопераційної рани, 

5)максимальне очищення кишечника. Для очищення кишечника і 

зменшення його об’єму пацієнтам рекомендували безшлакову дієту з 

виключенням хліба, борошняних і картопляних страв та призначали 

проносні препарати («Регулакс», «Дюфалак») та очисні клізми. Завдяки 

чому вдається досягти максимального очищення і зменшення об’єму 

кишечника та грижового випинання, а також зменшення маси тіла 

хворого. Напередодні хірургічного втручання, за 12 годин до операції, 

призначали «Фортранс» за схемою. 

Контролювали ефективність передопераційної підготовки шляхом 

моніторингу функції серцево-судинної системи та функції зовнішнього 

дихання. Антибактеріальну профілактику проводили з використанням 
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цефалоспоринів III покоління (цефосульбін) в комбінації з 

метронідазолом. З метою профілактики тромбоемболії легеневої артерії 

використовували низькомолекулярні гепарини, а також компресійну 

білизну для нижніх кінцівок під час операції та впродовж 1 місяця в 

післяопераційному періоді. Хворому проведено хірургічне втручання за 

розробленою методикою. Після обробки операційного поля, під 

спинномозковою анестезією проводять розсічення шкіри та підшкірно-

жирової клітковини на 2 см. вище та паралельно паховій складці. 

Виконують гемостаз. Після чого виділяють грижовий мішок біля основи, 

який перевʼязують та відсікають. Після цього підшивають розроблений 

наномодифікований поліпропіленовий сітчастий імплантант з 

антисептиком до пахової зв’язки, до апоневрозу над лобковою кісткою і 

внутрішнього косого м’яза живота, а також проксимальніше 

внутрішнього пахового кільця. Грижепластику закінчують ушиванням 

апоневроза зовнішнього косого м’яза живота над сім’яним канатиком. 

Післяопераційну рану зашивають пошарово нитками з поліпропілену, 

модифікованого вуглецевими нанотрубками та антисептиком 

полігексаметиленгуанідину хлоридом. На рану було накладено асептичну 

пов’язку. 

Перебіг післяопераційного періоду без ускладнень. У ранній 

післяопераційний період лікувальні заходи включали корекцію порушень 

з боку серцево-судинної та дихальної систем, стимуляцію функцій 

кишечника. Всім хворим впродовж 7 днів після операції призначали 

«Диклоберл» у дозі 3 мл внутрішньом’язово для зменшення запальної 

реакції черевної стінки на імплантацію сітки. З метою профілактики 

стресових виразок шлунково-кишкового тракту призначали «Квамател» 

за схемою. Антибактеріальну терапію з використанням цефосульбіну 1 г 

двічі на добу продовжували в усіх хворих, оскільки всі вони мали 

підвищений ризик виникнення інфекційних ускладнень з боку рани. З 
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метою профілактики тромбоемболії легеневої артерії використовували 

низькомолекулярні гепарини упродовж 7 – 9 днів. 

 

6.1.2. Лапароскопічні хірургічні втручання при первинних грижах з 

використанням наномодифікованих сіток з антимікробними 

властивостями 

Проведено аналіз хірургічного лікування за період з 2015 до 2019 рр. 

142 хворих з ПГЖ віком від 30 до 70 років в яких виконували операцію 

ТАРР. Всі хворі були чоловічої статті. Супутні захворювання з 

переважанням хронічної серцево-судинної патології виявлено у 44 (31%) 

пацієнта, ожиріння II-III ступеня – у 73 (51,4%), хронічний бронхіт – в 6 

(4,2%), цукровий діабет – у 14 (9,9%), хронічну венозну недостатність 

нижніх кінцівок – у 5 (3,5%) [297]. 

Усім хворим амбулаторно в середньому впродовж (10,0±3,4) доби 

проводили спеціальну доопераційну підготовку, для 

попередженняускладнень під час операції та в раньому післяопераційному 

періоді.  

В залежності від того, який вид сітчастого імплантату 

використовували при операції ТАРР хворих розподілили на дві групи, які 

були порівнянні за віком, локалізацією та розмірами пахвинних гриж 

живота. 

У 71 (50%) хворих групи I виконували операцію ТАРР з 

використанням наномодифікованого сітчастого імплантату. Виконували 

класичну методику операції ТАРР, яка передбачала виділення грижового 

мішка та мобілізацію преперитонеального простору на рівні звʼязки Купера 

і здухвинних судин, а також розміщення наномодифікованого сітчастого 

імплантату з антисептиком розміром 10×10 см на рівні цих анатомічних 

структур. Фіксацію сітки виконували герніостеплером Securestrap до мʼязів, 

апоневрозу та звʼязки Купера по верхньомедіальному краю. Операцію 

завершували закриттям дефекту парієтальної очеревини та дренуванням 
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рани поліхлорвініловим дренажем. Дренаж видаляли на другу добу після 

операції [297]. 

У групі II 71 (50%) хворих виконували операцію ТАРР з 

використанням поліпропіленового сітчастого імплантату. 

Результати та обговорення. Результати хірургічного лікування ПГЖ 

у хворих I та II груп оцінювали шляхом вивчення та порівняння 

післяопераційних ускладнень (таблиця 6.2).     

 

Таблиця 6.2. 

Результати хірургічного лікування хворих 

з пахвинними грижами живота 

Ускладнення Група I Група II 

Результати хірургічного лікування n=71 n=71 

Серома 1,4% (1/71)  7,0% 

(5/71)* 

Хронічний біль 0  5,6% 

(4/71) 

Рецидиви грижі 1,4% (1/71) 8,5% 

(6/71)* 

*Різниця щодо групи I статистично значуща (р<0,05). 

 

Результати хірургічного лікування. Статистично значущо кращі 

результати отримали у хворих групи I: серому виявляли значно рідше, ніж 

у групі II (p<0,05). Хронічний біль на ділянці черевної стінки впродовж 6 – 

8 місяців після операції спостерігався у 5,6% (4) хворих групи II, який був 

ліквідований методом призначення фізіотерапевтичних процедур та 

нестероїдних протизапальних препаратів на відміну від групи I де таких 

ускладнень виявлено не було. Рецидиви грижі були виявлені у 8,5% (6) 

хворих групи II на відміну від 1,4% (1) хворих групи I. Тривалість 
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стаціонарного лікування у групі I становила (2,3±1,2) доби, у групі II – 

(5,2±1,1) доби. 

Таким чином, значно кращі результати хірургічного лікування 

отримали у хворих групи I. 

Завдяки тому, що в хворих групи I використовувався 

наномодифікований сітчастий імплантат вдалося досягнути зменшення 

частоти сероми у 5 разів, зменшення виникнення хронічного болю у 4 раза 

та зменшення виникнення рецидиву гриж у 6 разів. Таке значне зменшення 

виникнення ускладнень в післяопераційному періоді зумовлене 

властивостями поліпропіленової сітки, яка наномодифікована вуглецевими 

нанотрубками та антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом, а 

саме володіє високою сорбційною, гігроскопічною та антисептичною дією, 

завдяки чому дозволяє зменшувати інтенсивність асептичного запалення 

тканин навколо сітки, ексудацію серозної рідини та ризик інфікування, а 

також зменшується ризик міграції та зморщування сітки тоді як класична 

поліпропіленова сітка не має таких властивостей. 

 

Клінічний приклад 1. Хворий К. 46 років був госпіталізований в 

хірургічне відділення Київської міської клінічної лікарні № 5 з діагнозом 

лівобічна вправима пряма пахвинна грижа живота. Лівобічна вправима 

пряма пахвинна грижа живота виникла після надмірного фізичного 

навантаження. Після проведеного обстеження та передопераційної 

підготовки, яка включала наступні етапи: 1) підвищення резервів з боку 

серцево-легеневої діяльності, 2) профілактику тромбоемболічних 

ускладнень, 3) корегувальну терапію супутніх захворювань, 

4)профілактику інфекційних ускладнень з боку післяопераційної рани, 

5)максимальне очищення кишечника. Для очищення кишечника і 

зменшення його об’єму пацієнтам рекомендували безшлакову дієту з 

виключенням хліба, борошняних і картопляних страв та призначали 

проносні препарати («Регулакс», «Дюфалак») та очисні клізми. Завдяки 
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чому вдається досягти максимального очищення і зменшення об’єму 

кишечника та грижового випинання, а також зменшення маси тіла 

хворого. Напередодні оперативного втручання, за 12 годин до операції, 

призначали «Фортранс» за схемою. 

Контролювали ефективність передопераційної підготовки шляхом 

моніторингу функції серцево-судинної системи та функції зовнішнього 

дихання. Антибактеріальну профілактику проводили з використанням 

цефалоспоринів III покоління (цефосульбін) в комбінації з 

метронідазолом. З метою профілактики тромбоемболії легеневої артерії 

використовували низькомолекулярні гепарини, а також компресійну 

білизну для нижніх кінцівок під час операції та впродовж 1 місяця в 

післяопераційному періоді. Хворому проведено хірургічне втручання за 

розробленою методикою. Після обробки операційного поля за Гросіхом-

Філончиковим, під спинномозковою анестезією були введені троакари в 

черевну порожнину після чого було проведено виділення грижового 

мішка та мобілізацію преперитонеального простору на рівні звʼязки 

Купера і здухвинних судин, а також розміщення наномодифікованого 

сітчастого імплантату з антисептиком розміром 10×10 см на рівні цих 

анатомічних структур. Фіксацію сітки виконували герніостеплером 

Securestrap до мʼязів, апоневрозу та звʼязки Купера по 

верхньомедіальному краю. Операцію завершували закриттям дефекту 

парієтальної очеревини та дренуванням рани поліхлорвініловим 

дренажем простору над сіткою. Після чого проводили видалення 

троакарів та зашивали троакарні рани. На рани накладали асептичну 

пов’язку Дренаж видаляли на другу добу після операції. 

Перебіг післяопераційного періоду без ускладнень. У ранній 

післяопераційний період лікувальні заходи включали корекцію порушень 

з боку серцево-судинної та дихальної систем, стимуляцію функцій 

кишечника. Всім хворим впродовж 7 днів після операції призначали 

«Диклоберл» у дозі 3 мл внутрішньом’язово для зменшення запальної 
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реакції черевної стінки на імплантацію сітки. З метою профілактики 

стресових виразок шлунково-кишкового тракту призначали «Квамател» 

за схемою. Антибактеріальну терапію з використанням цефосульбіну 1 г 

двічі на добу продовжували в усіх хворих, оскільки всі вони мали 

підвищений ризик виникнення інфекційних ускладнень з боку рани. З 

метою профілактики тромбоемболії легеневої артерії використовували 

низькомолекулярні гепарини упродовж 7 – 9 днів. На рисунку 6.5. 

показано хворого з лівобічною прямою пахвинною грижою до виконання 

хірургічного втручання. 

 

 

Рисунок 6.5. Хворий Д з діагнозом: лівобічна пряма пахвинна 

грижа живота 
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На рисунку 6.6. показано лапароскопічне хірургічне втручання за 

удосконаленою методикою TAPP лівобічної прямої пахвинної грижі 

живота з використанням розробленої наномодифікованої 

поліпропіленової сітки. 

 

 

Рисунок 6.6. Удосконалена методика ТАРР при хірургічному лікуванні 

лівобічної прямої пахвинної грижі живота з використанням 

розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки 

 

Клінічний приклад 2. Хворий О. 53 років був госпіталізований в 

хірургічне відділення Вінницької міської клінічної лікарні № 1 з діагнозом 

лівобічна вправима коса пахвинна грижа живота. Лівобічна вправима коса 
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пахвинна грижа живота виникла після надмірного фізичного 

навантаження. Після проведеного обстеження та передопераційної 

підготовки, яка включала в себе: 1) підвищення резервів з боку серцево-

легеневої діяльності, 2) профілактику тромбоемболічних ускладнень, 3) 

корегувальну терапію супутніх захворювань, 4) профілактику 

інфекційних ускладнень з боку післяопераційної рани, 5) максимальне 

очищення кишечника. Для очищення кишечника і зменшення його об’єму 

пацієнтам рекомендували безшлакову дієту з виключенням хліба, 

борошняних і картопляних страв та призначали проносні препарати 

(«Регулакс», «Дюфалак») та очисні клізми. Завдяки чому вдається досягти 

максимального очищення і зменшення об’єму кишечника та грижового 

випинання, а також зменшення маси тіла хворого. Напередодні 

оперативного втручання, за 12 годин до операції, призначали «Фортранс» 

за схемою. 

Контролювали ефективність передопераційної підготовки шляхом 

моніторингу функції серцево-судинної системи та функції зовнішнього 

дихання. Антибактеріальну профілактику проводили з використанням 

цефалоспоринів III покоління (цефосульбін) в комбінації з 

метронідазолом. З метою профілактики тромбоемболії легеневої артерії 

використовували низькомолекулярні гепарини, а також компресійну 

білизну для нижніх кінцівок під час операції та впродовж 1 місяця в 

післяопераційному періоді. Хворому проведено хірургічне втручання за 

розробленою методикою. Після обробки операційного поля за Гросіхом-

Філончиковим, під спинномозковою анестезією були введені троакари в 

черевну порожнину після чого було проведено виділення грижового 

мішка та мобілізацію преперитонеального простору на рівні звʼязки 

Купера і здухвинних судин, а також розміщення наномодифікованого 

сітчастого імплантату з антисептиком розміром 10×10 см на рівні цих 

анатомічних структур. Фіксацію сітки виконували герніостеплером 

Securestrap до мʼязів, апоневрозу та звʼязки Купера по 
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верхньомедіальному краю. Операцію завершували закриттям дефекту 

парієтальної очеревини та дренуванням рани поліхлорвініловим 

дренажем простору над сіткою. Після чого проводили видалення 

троакарів та зашивали троакарні рани. На рани накладали асептичну 

пов’язку Дренаж видаляли на першу добу після операції. 

Перебіг післяопераційного періоду без ускладнень. Для 

знеболювання призначали ‟Кеторолˮ у дозі 1,0 г двічі на добу. З метою 

профілактики стресових виразок шлунково-кишкового тракту призначали 

«Квамател» за схемою. Антибактеріальну терапію з використанням 

цефосульбіну 1 г двічі на добу продовжували в усіх хворих, оскільки всі 

вони мали підвищений ризик виникнення інфекційних ускладнень з боку 

рани. Профілактику тромбоемболічних ускладнень здійснювали 

«Клексаном» у дозі 40 мг упродовж 7 – 9 днів. Шви зняті на 3 добу, і 

хворий виписаний з стаціонару. Спостерігався протягом трьох років 

рецидиву грижі не виявлено, та інших ускладнень не відмічалось. 

 

Клінічний приклад 3. Хворий К. 43 років був госпіталізований в 

хірургічне відділення центральної міської клінічної лікарні м.Калинівка з 

діагнозом лівобічна вправима коса пахвинна грижа живота. Лівобічна 

вправима коса пахвинна грижа живота виникла після надмірного 

фізичного навантаження. Після проведеного обстеження та 

передопераційної підготовки, яка включала в себе: 1) підвищення резервів 

з боку серцево-легеневої діяльності, 2) профілактику тромбоемболічних 

ускладнень, 3) корегувальну терапію супутніх захворювань, 4) 

профілактику інфекційних ускладнень з боку післяопераційної рани, 5) 

максимальне очищення кишечника. Для очищення кишечника і 

зменшення його об’єму пацієнтам рекомендували безшлакову дієту з 

виключенням хліба, борошняних і картопляних страв та призначали 

проносні препарати («Регулакс», «Дюфалак») та очисні клізми. Завдяки 

чому вдається досягти максимального очищення і зменшення об’єму 
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кишечника та грижового випинання, а також зменшення маси тіла 

хворого. Напередодні оперативного втручання, за 12 годин до операції, 

призначали «Фортранс» за схемою. 

Контролювали ефективність передопераційної підготовки шляхом 

моніторингу функції серцево-судинної системи та функції зовнішнього 

дихання. Антибактеріальну профілактику проводили з використанням 

цефалоспоринів III покоління (цефосульбін) в комбінації з 

метронідазолом. З метою профілактики тромбоемболії легеневої артерії 

використовували низькомолекулярні гепарини, а також компресійну 

білизну для нижніх кінцівок під час операції та впродовж 1 місяця в 

післяопераційному періоді. Хворому проведено хірургічне втручання за 

розробленою методикою. Після обробки операційного поля за Гросіхом-

Філончиковим, під спинномозковою анестезією були введені троакари в 

черевну порожнину після чого було проведено виділення грижового 

мішка та мобілізацію преперитонеального простору на рівні звʼязки 

Купера і здухвинних судин, а також розміщення наномодифікованого 

сітчастого імплантату з антисептиком розміром 10×10 см на рівні цих 

анатомічних структур. Фіксацію сітки виконували герніостеплером 

Securestrap до мʼязів, апоневрозу та звʼязки Купера по 

верхньомедіальному краю. Операцію завершували закриттям дефекту 

парієтальної очеревини та дренуванням рани поліхлорвініловим 

дренажем простору над сіткою. Після чого проводили видалення 

троакарів та зашивали троакарні рани. На рани накладали асептичну 

пов’язку Дренаж видаляли на першу добу після операції. 

Перебіг післяопераційного періоду без ускладнень. Для 

знеболювання призначали ‟Кеторолˮ у дозі 1,0 г двічі на добу. З метою 

профілактики стресових виразок шлунково-кишкового тракту призначали 

«Квамател» за схемою. Антибактеріальну терапію з використанням 

цефосульбіну 1 г двічі на добу продовжували, оскільки хворий мав 

підвищений ризик виникнення інфекційних ускладнень з боку рани. 
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Профілактику тромбоемболічних ускладнень здійснювали «Клексаном» у 

дозі 40 мг упродовж 7 – 9 днів. Шви зняті на 3 добу, і хворий виписаний з 

стаціонару. Спостерігався протягом двох років рецидиву грижі не 

виявлено, та інших ускладнень не відмічалось. 

 

6.1.3 Лапароскопічна алопластика гриж білої лінії живота поєднаних 

з діастазом прямих м’язів живота з використанням наномодифікованих 

сіток з антисептиком 

Проведено аналіз лапароскопічного хірургічного лікування за період 

з 2013 до 2019 рр. 126 хворих з ГБЛЖ поєднаних з ДПМЖ віком від 35 до 

70 років в яких виконували лапароскопічну алопластику гриж білої лінії 

живота поєднаних з діастазом прямих м’язів живота. Жінок було 70 (55,6%), 

чоловіків – 56 (44,4%). Супутню патологію виявлено у 82,6% хворих. Слід 

відмітити, що у більшості (66,8%) це була серцево – судинна патологія та 26 

пацієнтів страждали на аліментарне ожиріння II – III ступеня [296]. 

Усім хворим амбулаторно в середньому впродовж (8,0±3,4) доби 

проводили спеціальну передопераційну підготовку з метою попередження 

ускладнень в раньому післяопераційному періоді. В залежності від 

використання виду сітчастого імплантату хворих розподілили на дві групи, 

які були порівнянні за віком, співвідношенням статей та розмірами ГБЛЖ 

поєднаної з ДПМЖ. 

У 63 (50%) хворих групи I використовували модифікований 

поліпропіленовий сітчастий імплантат. При проведенні лапароскопічного 

хірургічного лікування з приводу грижі білої лінії живота виконували 

карбоксипневмоперитонеум, після чого вводили три троакари в черевну 

порожнину: в ділянці пупка, зліва від білої лінії живота та справа від 

серединної лінії живота. Виконували виділення грижового мішка від 

спаяних навколишніх тканин та розсічення очеревини над грижовими 

воротами. Відбувалося розташування модифікованого поліпропіленового 

сітчастого імплантату вуглецевими нанотрубками та антисептиком 
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ретромускулярно. Проводили видалення вуглекислого газу з вільної 

черевної порожнини та видалення троакарів з черевної порожнини. Після 

чого виконували зашивання шкіри в місці введення троакарів 

модифікованими поліпропіленовими нитками вуглецевими нанотрубками 

та антисептиком [296]. 

У групі II 63 (50%) хворих використовували класичний 

поліпропіленовий сітчастий імплантат. 

Результати та обговорення. Результати лапароскопічного 

хірургічного лікування ГБЛЖ поєднаних з ДПМЖ у хворих I та II груп 

оцінювали шляхом вивчення та порівняння післяопераційних ускладнень 

(рисунок 6.2). 

Результати лапароскопічного хірургічного лікування. Статистично 

значущо кращі результати отримали у хворих групи I на відміну від групи 

II (p<0,05): зменшення утворення сероми спостерігалося з 5 (7,9±1,1) до 1 

(1,6±0,2)%. Хронічний біль на ділянці черевної стінки впродовж 6 – 8 

місяців після операції спостерігався у 4 (6,3±0,2)% хворих групи II, який був 

ліквідований методом призначення фізіотерапевтичних процедур та 

нестероїдних протизапальних препаратів на відміну від групи I де таких 

ускладнень не спостерігалося. Рецидив грижі виник у 1 (1,6±0,2)% хворого 

групи I на відміну від 4 (6,3±0,2)% хворих групи II (p<0,05). Тривалість 

стаціонарного лікування у групі I становила (3,2±1,2) доби, у групі II – 

(5,1±1,3) доби (рисунок 6.7). 
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Рисунок 6.7. результати лапароскопічного хірургічного лікування хворих 

з грижами білої лінії живота поєднаними з діастазом прямих м’язів живота 

 

Таким чином, значно кращі результати лапароскопічного хірургічного 

лікування отримали у хворих групи I. В звʼязку з тим, що в хворих групи I 

використовувався модифікований поліпропіленовий сітчастий імплантат 

вуглецевими нанотрубками та антисептиком вдалося досягнути зменшення 

частоти сероми у 5 раз, хронічного післяопераційного болю у 4 раза та 

виникнення рецидиву грижі також у 4 раза. Потрібно відмітити, що таке 

суттєве зменшення частоти ускладнень зумовлене властивостями 

модифікованої поліпропіленової сітки вуглецевими нанотрубками та 

антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом, а саме вона володіє 

високою сорбційною, гігроскопічною та антисептичною дією, завдяки чому 

дозволяє зменшувати інтенсивність асептичного запалення тканин черевної 

стінки, ексудацію серозної рідини та ризик інфікування, а також зменшує 

можливість міграції та зморщування сітки тоді як класична поліпропіленова 

сітка не має таких вище згаданих властивостей. 

Потрібно також відмітити, що переваги використання розробленого 

наномодифікованого поліпропіленового сітчастого імплантату при 
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хірургічному лікуванні хворих з грижою білої лінії живота поєднаної з 

діастазом прямих м’язів живота підтверджуються статистичними даними 

(таблиця 6.3., рисунок 6.8). 

 

Таблиця 6.3. 

Порівняльна оцінка частоти ускладнень при грижах білої лінії живота 

поєднаних з діастазом прямих м’язів живота в досліджуваних групах 

    

Ускладнення 
Основна 

n=70 

Порівнянн

я n=70 
OR (95% ДІ) р 

Серома 2 (2,9%) 4 (5,7%) 
0,49 (0,09-

2,74) 
0,404 

Гнійне запалення рани 1 (1,4%) 4 (5,7%) 0,24 (0,03-2,2) 0,172 

Запальний інфільтрат 1 (1,4%) 4 (5,7%) 0,24 (0,03-2,2) 0,172 

Лігатурні нориці пер. 

чер. стінки 
0 (0%) 3 (4,3%) 

0,14 (0,01-

2,70) 
- 

Хронічний біль 1 (1,4%) 3 (4,3%) 
0,32 (0,03-

3,19) 
0,31 

Рецидиви грижі 1 (1,4%) 4 (5,7%) 0,24 (0,03-2,2) 0,172 

Всього по грижам білої 

лінії живота 
6 (8,6%) 22 (31,4%) 0,2 (0,08-0,54) 0,001* 

OR (95% ДІ) – відносний ризик (відношення шансів та 95% довірчий 

інтервал) за частотою ускладнень в основній групі у співставленні з групою 

порівняння (з поправкою Haldane-Anscombe в групах зі значенням 0%  за 

частотою ускладнень); * - різниця між групами статистично значима 

(p<0,05). 
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Рисунок 6.8. Оцінка відносного ризику (відношення шансів) ускладнень 

при грижах білої лінії живота поєднаних з діастазом прямих м’язів 

живота в основній групі в співставленні з групою порівняння. 

 

Клінічний приклад 1. Хворий У. 48 років був госпіталізований в 

хірургічне відділення Київської міської клінічної лікарні № 5 з діагнозом 

грижа білої лінії живота поєднана з діастазом прямих м’язів живота. 

Грижа білої лінії живота поєднана з діастазом прямих м’язів живота 

виникла після надмірного фізичного навантаження. Після проведеного 

обстеження та передопераційної підготовки, яка передбачала 

1)підвищення резервів з боку серцево-легеневої діяльності, 

2)профілактику тромбоемболічних ускладнень, 3) корегувальну терапію 

супутніх захворювань, 4) профілактику інфекційних ускладнень з боку 

післяопераційної рани, 5) максимальне очищення кишечника. Для 

очищення кишечника і зменшення його об’єму пацієнтам рекомендували 

безшлакову дієту з виключенням хліба, борошняних і картопляних страв 

та призначали проносні препарати («Регулакс», «Дюфалак») та очисні 

клізми. Завдяки чому вдається досягти максимального очищення і 

зменшення об’єму кишечника та грижового випинання, а також 
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зменшення маси тіла хворого. Напередодні оперативного втручання, за 12 

годин до операції, призначали «Фортранс» за схемою. 

Контролювали ефективність передопераційної підготовки шляхом 

моніторингу функції серцево-судинної системи та функції зовнішнього 

дихання. Антибактеріальну профілактику проводили з використанням 

цефалоспоринів III покоління (цефосульбін) в комбінації з 

метронідазолом. З метою профілактики тромбоемболії легеневої артерії 

використовували низькомолекулярні гепарини, а також компресійну 

білизну для нижніх кінцівок під час операції та впродовж 1 місяця в 

післяопераційному періоді. Хворому проведено ларпароскопічне 

хірургічне втручання за розробленою методикою. Після обробки 

операційного поля за Гросіхом-Філончиковим, під ендотрахеальним 

наркозом виконували карбоксипневмоперитонеум, після чого вводили три 

троакари в черевну порожнину: в ділянці пупка, зліва від білої лінії живота 

та справа від серединної лінії живота. Виконували виділення грижового 

мішка від спаяних навколишніх тканин та розсічення очеревини над 

грижовими воротами. Відбувалося розташування модифікованого 

поліпропіленового сітчастого імплантату вуглецевими нанотрубками та 

антисептиком ретромускулярно. Проводили видалення вуглекислого газу 

з вільної черевної порожнини та видалення троакарів з черевної 

порожнини. Після чого виконували зашивання шкіри в місці введення 

троакарів модифікованими поліпропіленовими нитками вуглецевими 

нанотрубками та антисептиком. На троакарні рани накладали асептичну 

пов’язку. 

Перебіг післяопераційного періоду без ускладнень. У ранній 

післяопераційний період лікувальні заходи включали корекцію порушень з 

боку серцево-судинної та дихальної систем, стимуляцію функцій 

кишечника. Всім хворим впродовж 7 днів після операції призначали 

«Диклоберл» у дозі 3 мл внутрішньом’язово для зменшення запальної 

реакції черевної стінки на імплантацію сітки. З метою профілактики 
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стресових виразок шлунково-кишкового тракту призначали «Квамател» за 

схемою. Антибактеріальну терапію з використанням цефосульбіну 1 г двічі 

на добу продовжували в усіх хворих, оскільки всі вони мали підвищений 

ризик виникнення інфекційних ускладнень з боку рани. З метою 

профілактики тромбоемболії легеневої артерії використовували 

низькомолекулярні гепарини упродовж 7 – 9 днів. Спостерігали за хворим 

на протязі трьох років. Рецидиву грижі виявлено не було, а також інших 

ускладнень як в раньому так і віддаленому післяопераційному періоді 

виявлено не було. 

 

Клінічний приклад 2. Хворий Д. 51 рік був госпіталізований в 

хірургічне відділення Вінницької міської клінічної лікарні № 1 з діагнозом 

грижа білої лінії живота поєднана з діастазом прямих м’язів живота. 

Грижа білої лінії живота поєднана з діастазом прямих м’язів живота 

виникла після важкого фізичного навантаження. Після проведеного 

обстеження та передопераційної підготовки за загальноприйнятою 

схемою, яка включала: 1) підвищення резервів з боку серцево-легеневої 

діяльності, 2) профілактику тромбоемболічних ускладнень, 

3)корегувальну терапію супутніх захворювань, 4) профілактику 

інфекційних ускладнень з боку післяопераційної рани, 5) максимальне 

очищення кишечника. Для очищення кишечника і зменшення його об’єму 

пацієнтам рекомендували безшлакову дієту з виключенням хліба, 

борошняних і картопляних страв та призначали проносні препарати 

(«Регулакс», «Дюфалак») та очисні клізми. Завдяки чому вдається досягти 

максимального очищення і зменшення об’єму кишечника та грижового 

випинання, а також зменшення маси тіла хворого. Напередодні 

оперативного втручання, за 12 годин до операції, призначали «Фортранс» 

за схемою. 

Контролювали ефективність передопераційної підготовки шляхом 

моніторингу функції серцево-судинної системи та функції зовнішнього 
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дихання. Антибактеріальну профілактику проводили з використанням 

цефалоспоринів III покоління (цефосульбін) в комбінації з 

метронідазолом. З метою профілактики тромбоемболії легеневої артерії 

використовували низькомолекулярні гепарини, а також компресійну 

білизну для нижніх кінцівок під час операції та впродовж 1 місяця в 

післяопераційному періоді. Хворому проведено ларпароскопічне 

хірургічне втручання за розробленою методикою. Після обробки 

операційного поля за Гросіхом-Філончиковим, під ендотрахеальним 

наркозом виконували карбоксипневмоперитонеум, після чого вводили три 

троакари в черевну порожнину: в ділянці пупка, зліва від білої лінії живота 

та справа від серединної лінії живота. Виконували виділення грижового 

мішка від спаяних навколишніх тканин та розсічення очеревини над 

грижовими воротами. Відбувалося розташування модифікованого 

поліпропіленового сітчастого імплантату вуглецевими нанотрубками та 

антисептиком ретромускулярно. Проводили видалення вуглекислого газу 

з вільної черевної порожнини та видалення троакарів з черевної 

порожнини. Після чого виконували зашивання шкіри в місці введення 

троакарів модифікованими поліпропіленовими нитками вуглецевими 

нанотрубками та антисептиком. На троакарні рани накладали асептичну 

пов’язку. 

Перебіг післяопераційного періоду без ускладнень. Спостерігали за 

хворим на протязі двох років. Рецидиву грижі виявлено не було, а також 

інших ускладнень як в раньому так і віддаленому післяопераційному періоді 

виявлено не було. 

 

Клінічний приклад 3. Хворий І. 46 років був госпіталізований в 

хірургічне відділення центральної міської клінічної лікарні м.Калинівка з 

діагнозом грижа білої лінії живота поєднана з діастазом прямих м’язів 

живота. Грижа білої лінії живота поєднана з діастазом прямих м’язів 

живота виникла після важкого фізичного навантаження. Після 
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проведеного обстеження та передопераційної підготовки за 

загальноприйнятою схемою, яка включала: 1) підвищення резервів з боку 

серцево-легеневої діяльності, 2) профілактику тромбоемболічних 

ускладнень, 3) корегувальну терапію супутніх захворювань, 

4)профілактику інфекційних ускладнень з боку післяопераційної рани, 

5)максимальне очищення кишечника. Для очищення кишечника і 

зменшення його об’єму пацієнтам рекомендували безшлакову дієту з 

виключенням хліба, борошняних і картопляних страв та призначали 

проносні препарати («Регулакс», «Дюфалак») та очисні клізми. Завдяки 

чому вдається досягти максимального очищення і зменшення об’єму 

кишечника та грижового випинання, а також зменшення маси тіла 

хворого. Напередодні оперативного втручання, за 12 годин до операції, 

призначали «Фортранс» за схемою. 

Контролювали ефективність передопераційної підготовки шляхом 

моніторингу функції серцево-судинної системи та функції зовнішнього 

дихання. Антибактеріальну профілактику проводили з використанням 

цефалоспоринів III покоління (цефосульбін) в комбінації з 

метронідазолом. З метою профілактики тромбоемболії легеневої артерії 

використовували низькомолекулярні гепарини, а також компресійну 

білизну для нижніх кінцівок під час операції та впродовж 1 місяця в 

післяопераційному періоді. Хворому проведено ларпароскопічне 

хірургічне втручання за розробленою методикою. Після обробки 

операційного поля за Гросіхом-Філончиковим, під ендотрахеальним 

наркозом виконували карбоксипневмоперитонеум, після чого вводили три 

троакари в черевну порожнину: в ділянці пупка, зліва від білої лінії живота 

та справа від серединної лінії живота. Виконували виділення грижового 

мішка від спаяних навколишніх тканин та розсічення очеревини над 

грижовими воротами. Відбувалося розташування модифікованого 

поліпропіленового сітчастого імплантату вуглецевими нанотрубками та 

антисептиком ретромускулярно. Проводили видалення вуглекислого газу 
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з вільної черевної порожнини та видалення троакарів з черевної 

порожнини. Після чого виконували зашивання шкіри в місці введення 

троакарів модифікованими поліпропіленовими нитками вуглецевими 

нанотрубками та антисептиком. На троакарні рани накладали асептичну 

пов’язку. 

Перебіг післяопераційного періоду без ускладнень. Спостерігали за 

хворим на протязі трьох років. Рецидиву грижі виявлено не було, а також 

інших ускладнень як в раньому так і віддаленому післяопераційному періоді 

виявлено не було. 

 

6.2. Хірургічне лікування пупкових гриж з використанням 

наномодифікованих сіток з антимікробними властивостями 

Проведено аналіз хірургічного лікування за період з 2013 до 2018 рр. 

106 пацієнтів з ПГ віком від 30 до 70 років в яких виконували алопластику 

пупкових гриж живота. Жінок було 60 (56,6%), чоловіків – 46 (43,4%). 

Супутню патологію виявлено у 83,8% хворих. Слід відмітити, що у 

більшості (63,6%) це була серцево – судинна патологія та 13 пацієнтів 

страждали на аліментарне ожиріння II – IIIступеня [292]. 

Усім хворим амбулаторно в середньому впродовж (10,0±3,4) доби 

проводили спеціальну передопераційну підготовку, з метою профілактики 

ускладнень під час хірургічного втручання та в післяопераційному періоді.  

В залежності від використання типу сітчастого імплантату хворих 

розподілили на дві групи, які були порівнянні за віком, співвідношенням 

статей та розмірами ПГ. 

У 53 (50%) хворих групи I використовували модифікований 

поліпропіленовий сітчастий імплантат. При проведенні хірургічного 

лікування з приводу пупкової грижі живота виконували видалення пупка 2 

огинальними розрізами. Парієтальну очеревинну в ділянці грижових воріт 

пупкової грижі не вдавалося легко відділити. В зв’язку з чим ми 

розташовували сітчастий імплантат ретромускулярно. Для цього розтинали 
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задню пластинку піхви прямих м’язів живота з обох боків. Над і під 

грижовим дефектом задню пластинку піхви прямих м’язів живота відділяли 

від м’язів у краніальному та каудальному напрямках на відстань 4 – 5 см. 

Гачком Фарабефа виконували тракцію прямих м’язів живота в бік та догори, 

трохи піднімаючи передню черевну стінку. При цьому чітко візуалізувалися 

місця переходу задньої пластинки піхви прямих м’язів живота в білу лінію 

живота. Не пошкоджуючи білу лінію живота, відсікали від неї задню 

пластинку піхви прямих м’язів живота. 

Гострим і тупим шляхом обережно відділяли очеревину від білої лінії 

живота вище і нище за грижовий дефект. Потім зашивали очеревину в 

ділянці грижового дефекту, якщо був відсутній натяг, у шов захоплювали 

медіальний край розсіченої задньої пластинки піхви прямих м’язів живота. 

Викроювали модифікований поліпропіленовий сітчастий імплантат на 4-

5см більший за грижовий дефект, розташовували його ретромускулярно. 

Простір над сітчастим імплантатом дренували двома поліхлорвініловими 

трубками. Модифікований поліпропіленовий сітчастий імплантат фіксували 

швом на 3–4 см вище за край грижового дефекту по серединній лінії, потім 

розправляли у ретромускулярному просторі. Зашивали краї грижового 

дефекту впритул у поперечному напрямку, захоплюючи у шов сітку [292]. 

Підшкірну клітковину по лінії з’єднання анатомічних структур 

дренували двома поліхлорвініловими трубками. Післяопераційну рану 

зашивали пошарово поліпропіленовими нитками з поліпропілену, 

модифікованого вуглецевими нанотрубками та антисептиком 

полігексаметиленгуанідину хлоридом. 

У групі II 53 (50%) хворих використовували класичний 

поліпропіленовий сітчастий імплантат. 

Результати та обговорення. Результати хірургічного лікування ПГЖ 

у хворих I та II груп оцінювали шляхом вивчення та порівняння 

безпосередніх і віддалених післяопераційних ускладнень (рисунок 6.3). 
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Безпосередні результати лікування. Статистично значущо кращі 

результати отримали у хворих групи I на відміну від групи II (p<0,05): 

зменшення утворення сероми спостерігалося з 7 (13,2±1,4) до 1 (1,9±0,6)%, 

нагноєння післяопераційної рани з 3 (5,7±0,6) до 1 (1,9±0,6)% та запального 

інфільтрату з 3 (5,7±0,6) до 1 (1,9±0,4)%. Тривалість стаціонарного 

лікування у групі I становила (7,5±1,5) доби, у групі II – (12,3±2,2) доби. 

Віддалені результати. Було вивчено методом повторних оглядів та 

анкетування у 49 пацієнтів групи I та у 49 – групи II у терміни від 1 до 5 

років. Хронічний біль на ділянці черевної стінки впродовж 6 – 8 місяців 

після операції спостерігався у 3 (6,1±0,6)% хворих групи II та в 1 (2,0±0,4)% 

– групи I (р>0,05), який був ліквідований методом призначення 

фізіотерапевтичних процедур та нестероїдних протизапальних препаратів. 

Рецидив грижі виник у 1 (2,0±0,3)% хворого групи I на відміну від 3 

(6,1±0,6)% хворих групи II(p<0,05), лігатурні нориці передньої черевної 

стінки виникли в 2 (4,0±0,6)% хворих групи II та мешома у 1 (2,0±0,3)% 

хворих (p<0,05) на відміну від групи I де таких ускладнень не спостерігалося 

(рисунок 6.2.1). 
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Рисунок 6.2.1. безпосередні та віддалені результати 

хірургічного лікування хворих 

з пупковими грижами живота 

 

Таким чином, значно кращі як безпосередні, так і віддалені результати 

отримали у хворих групи I. Завдяки тому, що в хворих групи I 

використовувався модифікований поліпропіленовий сітчастий імплантат 

вдалося досягнути зменшення частоти сероми у 7 раза, нагноєння 

післяопераційної рани в 3 раза, запального інфільтрату в 3раза, виникнення 

лігатурних нориць передньої черевної стінки у 2 раза, мешоми у 1 раз. 

Потрібно відмітити, що таке суттєве зменшення частоти ускладнень з боку 

післяопераційної рани зумовлене властивостями модифікованої 

поліпропіленової сітки вуглецевими нанотрубками та антисептиком 

полігексаметиленгуанідину хлоридом, а саме вона володіє високою 

сорбційною, гігроскопічною та антисептичною дією, завдяки чому дозволяє 

зменшувати інтенсивність асептичного запалення тканин черевної стінки, 

ексудацію серозної рідини та ризик інфікування, тоді як класична 

поліпропіленова сітка не має таких вище згаданих властивостей. 
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Віддалені результати хірургічного лікування ПГ також 

підтверджують переваги використання модифікованої поліпропіленової 

сітки вуглецевими нанотрубками та антисептиком 

полігексаметиленгуанідину хлоридом порівняно з використанням класичної 

поліпропіленової сітки, що пов’язано із зменшенням частоти ранових 

інфекційних ускладнень, міграції та зморщування сітки і попереджає 

рецидив ПГ. 

Потрібно також відмітити, що переваги використання розробленого 

наномодифікованого поліпропіленового сітчастого імплантату при 

хірургічному лікуванні хворих з грижою білої лінії живота поєднаної з 

діастазом прямих м’язів живота підтверджуються статистичними даними 

(таблиця 6.2.1., рисунок 6.2.2). 

 

Таблиця 6.2.1. 

Порівняльна оцінка частоти ускладнень при пупкових грижах в 

досліджуваних групах. 

    

Ускладнення 
Основна 

n=148 

Порівняння 

n=148 
OR (95% ДІ) р 

Серома 2 (1,4%) 12 (8,1%) 0,16 (0,04-0,71) 
0,006

* 

Гнійне запалення рани 0 (0%) 2 (1,4%) 0,2 (0,01-4,15) - 

Запальний інфільтрат 0 (0%) 2 (1,4%) 0,2 (0,01-4,15) - 

Лігатурні нориці пер, чер, 

стінки 
0 (0%) 2 (1,4%) 0,2 (0,01-4,15) - 

Хронічний біль 1 (0,7%) 2 (1,4%) 0,5 (0,04-5,54) 0,562 

Рецидиви грижі 1 (0,7%) 6 (4,1%) 0,16 (0,02-1,35) 0,056 

Всього по пупкових грижах 4 (2,7%) 26 (17,6%) 0,13 (0,04-0,38) 
0,000

1* 

OR (95% ДІ) – відносний ризик (відношення шансів та 95% довірчий 

інтервал) за частотою ускладнень в основній групі у співставленні з групою 

порівняння (з поправкою Haldane-Anscombe в групах зі значенням 0%  за 

частотою ускладнень); * - різниця між групами статистично значима 

(p<0,05). 
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Рисунок 6.2.2. Оцінка відносного ризику (відношення шансів) 

ускладнень при пупкових  грижах в основній групі в співставленні з 

групою порівняння. 

Клінічний приклад 1. Хворий К. 48 років був госпіталізований в 

хірургічне відділення Київської міської клінічної лікарні № 5 з діагнозом 

пупкова грижа живота. Пупкова грижа живота виникла після надмірного 

фізичного навантаження. Після проведеного обстеження та 

передопераційної підготовки за загальноприйнятою схемою, яка 

включала в себе: 1) підвищення резервів з боку серцево-легеневої 

діяльності, 2) профілактику тромбоемболічних ускладнень, 

3)корегувальну терапію супутніх захворювань, 4) профілактику 

інфекційних ускладнень з боку післяопераційної рани, 5) максимальне 

очищення кишечника. Для очищення кишечника і зменшення його об’єму 

пацієнтам рекомендували безшлакову дієту з виключенням хліба, 

борошняних і картопляних страв та призначали проносні препарати 

(«Регулакс», «Дюфалак») та очисні клізми. Завдяки чому вдається досягти 

максимального очищення і зменшення об’єму кишечника та грижового 

випинання, а також зменшення маси тіла хворого. Напередодні 
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оперативного втручання, за 12 годин до операції, призначали «Фортранс» 

за схемою. 

Контролювали ефективність передопераційної підготовки шляхом 

моніторингу функції серцево-судинної системи та функції зовнішнього 

дихання. Антибактеріальну профілактику проводили з використанням 

цефалоспоринів III покоління (цефосульбін) в комбінації з метронідазолом. 

З метою профілактики тромбоемболії легеневої артерії використовували 

низькомолекулярні гепарини, а також компресійну білизну для нижніх 

кінцівок під час операції та впродовж 1 місяця в післяопераційному періоді. 

Хворому проведено оперативне втручання за розробленою методикою. 

Після обробки операційного поля, під спинномозковою анестезією 

виконують видалення пупка двома огинальними розрізами. Виконують 

гемостаз. Парієтальну очеревину в ділянці грижових воріт пупкової грижі 

не вдалося легко відділити, тому модифікований сітчастий імплантант 

розташовують ретромускулярно. Для цього розтинають задню пластинку 

піхви прямих м’язів живота з обох боків. Над і під грижовим дефектом 

задню пластинку піхви прямих м’язів живота відділяють від м’язів у 

краніальному та каудальному напрямках на відстань 4 – 5 см. Гачком 

Фарабефа виконують тракцію прямих м’язів живота вбік та догори, трохи 

піднімаючи передню черевну стінку. При цьому чітко візуалізувалися місця 

переходу задньої пластинки піхви прямих м’язів живота в білу лінію 

живота. Не пошкоджуючи білої лінії живота, відсікають від неї задню 

пластинку піхви прямих м’язів живота. Гострим і тупим шляхом обережно 

відділяють очеревину від білої лінії живота вище та нижче за грижовий 

дефект. Потім зашивають очеревинну в ділянці грижового дефекту. При 

відсутності натягу у шов захоплюють медіальний край розсіченої задньої 

пластинки піхви прямих м’язів живота. Модифікований поліпропіленовий 

сітчастий імплантант на 4 – 5 см. більший за грижовий дефект 

розташовують ретромускулярно. Модифікований поліпропіленовий 

сітчастий імплантат фіксують швом на 3 – 4 см. вище за край грижового 
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дефекту по серединній лінії, після чого розправляють у ретромускулярному 

просторі. Зашивають краї грижового дефекту впритул у поперечному 

напрямку, захоплюючи у шов сітку. Післяопераційну рану зашивають 

пошарово нитками з поліпропілену, модифікованого вуглецевими 

нанотрубками та антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом. 

Перебіг післяопераційного періоду без ускладнень. Для 

знеболювання призначали ‟Кеторолˮ у дозі 1,0 г двічі на добу. З метою 

профілактики стресових виразок шлунково-кишкового тракту призначали 

«Квамател» за схемою. Антибактеріальну терапію з використанням 

цефосульбіну 1 г двічі на добу продовжували, оскільки хворий мав 

підвищений ризик виникнення інфекційних ускладнень з боку рани. 

Профілактику тромбоемболічних ускладнень здійснювали «Клексаном» у 

дозі 40 мг упродовж 7 – 9 днів. Шви зняті на 3 добу, і хворий виписаний з 

стаціонару. Спостерігався протягом двох років рецидиву грижі не 

виявлено, та інших ускладнень не відмічалось. 

 

Клінічний приклад 2. Хворий М. 60 років був госпіталізований в 

хірургічне відділення Вінницької міської клінічної лікарні № 1 з діагнозом 

пупкова грижа живота. Пупкова грижа живота виникла після важкого 

фізичного навантаження. Після проведеного обстеження та 

передопераційної підготовки, яка була проведена за загальноприйнятими 

методами: 1) підвищення резервів з боку серцево-легеневої діяльності, 

2)профілактику тромбоемболічних ускладнень, 3) корегувальну терапію 

супутніх захворювань, 4) профілактику інфекційних ускладнень з боку 

післяопераційної рани, 5) максимальне очищення кишечника. Для 

очищення кишечника і зменшення його об’єму пацієнтам рекомендували 

безшлакову дієту з виключенням хліба, борошняних і картопляних страв 

та призначали проносні препарати («Регулакс», «Дюфалак») та очисні 

клізми. Завдяки чому вдається досягти максимального очищення і 

зменшення об’єму кишечника та грижового випинання, а також 
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зменшення маси тіла хворого. Напередодні оперативного втручання, за 12 

годин до операції, призначали «Фортранс» за схемою. 

Контролювали ефективність передопераційної підготовки шляхом 

моніторингу функції серцево-судинної системи та функції зовнішнього 

дихання. Антибактеріальну профілактику проводили з використанням 

цефалоспоринів III покоління (цефосульбін) в комбінації з метронідазолом. 

З метою профілактики тромбоемболії легеневої артерії використовували 

низькомолекулярні гепарини, а також компресійну білизну для нижніх 

кінцівок під час операції та впродовж 1 місяця в післяопераційному періоді. 

Хворому проведено хірургічне лікування за розробленою методикою. Після 

обробки операційного поля, під спинномозковою анестезією виконують 

видалення пупка двома огинальними розрізами. Виконують гемостаз. 

Парієтальну очеревину в ділянці грижових воріт пупкової грижі не вдалося 

легко відділити, тому модифікований сітчастий імплантант розташовують 

ретромускулярно. Для цього розтинають задню пластинку піхви прямих 

м’язів живота з обох боків. Над і під грижовим дефектом задню пластинку 

піхви прямих м’язів живота відділяють від м’язів у краніальному та 

каудальному напрямках на відстань 4 – 5 см. Гачком Фарабефа виконують 

тракцію прямих м’язів живота вбік та догори, трохи піднімаючи передню 

черевну стінку. При цьому чітко візуалізувалися місця переходу задньої 

пластинки піхви прямих м’язів живота в білу лінію живота. Не 

пошкоджуючи білої лінії живота, відсікають від неї задню пластинку піхви 

прямих м’язів живота. Гострим і тупим шляхом обережно відділяють 

очеревину від білої лінії живота вище та нижче за грижовий дефект. Потім 

зашивають очеревинну в ділянці грижового дефекту. При відсутності натягу 

у шов захоплюють медіальний край розсіченої задньої пластинки піхви 

прямих м’язів живота. Модифікований поліпропіленовий сітчастий 

імплантант на 4 – 5 см. більший за грижовий дефект розташовують 

ретромускулярно. Модифікований поліпропіленовий сітчастий імплантат 

фіксують швом на 3 – 4 см. вище за край грижового дефекту по серединній 
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лінії, після чого розправляють у ретромускулярному просторі. Зашивають 

краї грижового дефекту впритул у поперечному напрямку, захоплюючи у 

шов сітку. Післяопераційну рану зашивають пошарово нитками з 

поліпропілену, модифікованого вуглецевими нанотрубками та 

антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом. 

В післяопераційному періоді ускладнень не відмічалося. Для 

знеболювання призначали ‟Кеторолˮ у дозі 1,0 г двічі на добу. З метою 

профілактики стресових виразок шлунково-кишкового тракту призначали 

«Квамател» за схемою. Антибактеріальну терапію з використанням 

цефосульбіну 1 г двічі на добу продовжували, оскільки хворий мав 

підвищений ризик виникнення інфекційних ускладнень з боку рани. 

Профілактику тромбоемболічних ускладнень здійснювали «Клексаном» у 

дозі 40 мг упродовж 7 – 9 днів. Шви зняті на 3 добу, і хворий виписаний з 

стаціонару. Спостерігався протягом трьох років рецидиву грижі не 

виявлено, та інших ускладнень не відмічалось. 

На рисунку 6.2.3. показано лапароскопічне хірургічне втручання за 

удосконаленою методикою пупкової грижі живота з використанням 

розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки. 
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Рисунок 6.2.3. Удосконалена методика при хірургічному лікуванні 

пупкової грижі живота з використанням розробленої наномодифікованої 

поліпропіленової сітки 

 

Клінічний приклад 3. Хворий Н. 41 рік був госпіталізований в 

хірургічне відділення центральної міської клінічної лікарні м.Калинівка з 

діагнозом пупкова грижа живота. Пупкова грижа живота виникла після 

важкого фізичного навантаження. Після проведеного обстеження та 

передопераційної підготовки, яка включала в себе: 1) підвищення резервів 

з боку серцево-легеневої діяльності, 2) профілактику тромбоемболічних 

ускладнень, 3) корегувальну терапію супутніх захворювань, 4) 

профілактику інфекційних ускладнень з боку післяопераційної рани, 

5)максимальне очищення кишечника. Для очищення кишечника і 

зменшення його об’єму пацієнтам рекомендували безшлакову дієту з 

виключенням хліба, борошняних і картопляних страв та призначали 

проносні препарати («Регулакс», «Дюфалак») та очисні клізми. Завдяки 

чому вдається досягти максимального очищення і зменшення об’єму 
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кишечника та грижового випинання, а також зменшення маси тіла 

хворого. Напередодні оперативного втручання, за 12 годин до операції, 

призначали «Фортранс» за схемою. 

Контролювали ефективність передопераційної підготовки шляхом 

моніторингу функції серцево-судинної системи та функції зовнішнього 

дихання. Антибактеріальну профілактику проводили з використанням 

цефалоспоринів III покоління (цефосульбін) в комбінації з метронідазолом. 

З метою профілактики тромбоемболії легеневої артерії використовували 

низькомолекулярні гепарини, а також компресійну білизну для нижніх 

кінцівок під час операції та впродовж 1 місяця в післяопераційному періоді. 

Хворому проведено хірургічне лікування за розробленою методикою. Після 

обробки операційного поля, під спинномозковою анестезією виконують 

видалення пупка двома огинальними розрізами. Виконують гемостаз. 

Парієтальну очеревину в ділянці грижових воріт пупкової грижі не вдалося 

легко відділити, тому модифікований сітчастий імплантант розташовують 

ретромускулярно. Для цього розтинають задню пластинку піхви прямих 

м’язів живота з обох боків. Над і під грижовим дефектом задню пластинку 

піхви прямих м’язів живота відділяють від м’язів у краніальному та 

каудальному напрямках на відстань 4 – 5 см. Гачком Фарабефа виконують 

тракцію прямих м’язів живота вбік та догори, трохи піднімаючи передню 

черевну стінку. При цьому чітко візуалізувалися місця переходу задньої 

пластинки піхви прямих м’язів живота в білу лінію живота. Не 

пошкоджуючи білої лінії живота, відсікають від неї задню пластинку піхви 

прямих м’язів живота. Гострим і тупим шляхом обережно відділяють 

очеревину від білої лінії живота вище та нижче за грижовий дефект. Потім 

зашивають очеревинну в ділянці грижового дефекту. При відсутності натягу 

у шов захоплюють медіальний край розсіченої задньої пластинки піхви 

прямих м’язів живота. Модифікований поліпропіленовий сітчастий 

імплантант на 4 – 5 см. більший за грижовий дефект розташовують 

ретромускулярно. Модифікований поліпропіленовий сітчастий імплантат 
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фіксують швом на 3 – 4 см. вище за край грижового дефекту по серединній 

лінії, після чого розправляють у ретромускулярному просторі. Зашивають 

краї грижового дефекту впритул у поперечному напрямку, захоплюючи у 

шов сітку. Післяопераційну рану зашивають пошарово нитками з 

поліпропілену, модифікованого вуглецевими нанотрубками та 

антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом. 

В післяопераційному періоді ускладнень не відмічалося. Для 

знеболювання призначали ‟Кеторолˮ у дозі 1,0 г двічі на добу. З метою 

профілактики стресових виразок шлунково-кишкового тракту призначали 

«Квамател» за схемою. Антибактеріальну терапію з використанням 

цефосульбіну 1 г двічі на добу продовжували, оскільки хворий мав 

підвищений ризик виникнення інфекційних ускладнень з боку рани. 

Профілактику тромбоемболічних ускладнень здійснювали «Клексаном» у 

дозі 40 мг упродовж 7 – 9 днів. Шви зняті на 4 добу, і хворий виписаний з 

стаціонару. Спостерігався протягом двох років рецидиву грижі не 

виявлено, та інших ускладнень як в раньому так і віддаленому 

післяопераційному періоді виявлено не було. 

 

6.3. Хірургічне лікування пупкових гриж поєднаних з діастазом 

прямих м’язів живота з використанням наномодифікованих сіток з 

антимікробними властивостями 

Проведено аналіз хірургічного лікування за період з 2014 до 2019 рр. 

118 пацієнтів з ПГ поєднаних з діастазом прямих м’язів живота віком від 30 

до 75 років в яких виконували алопластику пупкових гриж живота. Жінок 

було 65 (55,1%), чоловіків – 53 (44,9%). Супутню патологію виявлено у 

85,6% хворих. Слід відмітити, що у більшості (64,8%) це була серцево – 

судинна патологія та 16 пацієнтів страждали на аліментарне ожиріння II – 

III ступеня [296]. 
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Усім хворим амбулаторно в середньому впродовж (10,0±3,4) доби 

проводили спеціальну передопераційну підготовку з метою профілактики 

ускладнень. 

В залежності від використання типу сітчастого імплантату хворих 

розподілили на дві групи, які були порівнянні за віком, співвідношенням 

статей та розмірами ПГ поєднаної з діастазом прямих м’язів живота де 

ширина діастазу прямих м’язів живота була 5-12 см. 

У 59 (50%) хворих групи I використовували наномодифікований 

поліпропіленовий сітчастий імплантат. При проведенні хірургічного 

лікування з приводу пупкової грижі виконували методику sublay з 

постановкою сітчастого імплантату в ретром’язевий простір. Виконували 

поздовжній хірургічний доступ від мечоподібного відростка до лобкового 

зрощення на всю довжину дефекту черевної стінки та діастазу прямих м’язів 

живота. Виділяли грижовий мішок з десекцією білої лінії живота та 

мобілізацією апоневротичних країв дефекту від підшкірної основи. 

Розрізали грижовий мішок та його окремі кишені, проводили ретельний 

огляд черевної порожнини, при виявленні зрощень між петлями кишечника 

їх розсікали. Проводили повне або часткове видалення грижового мішка. 

Після чого розрізали апоневротичні піхви прямих м’язів живота по краях 

дефекту черевної стінки за ходом білої лінії. Апоневротичні піхви прямих 

м’язів розрізали з обох боків. Апоневротичні піхви розрізали від 

мечоподібного відростка до лобкового зрощення. Далі мобілізували задні 

стінки апоневротичних піхв прямих м’язів живота від м’язів в латеральні 

боки на всю ширину прямих м’язів. Нервово-судинні пучки на латеральних 

ділянках були збережені на скільки це було можливим. При мобілізації 

ретром’язевого простору в гіпогастрії за дугоподібною лінією зникала задня 

апоневротична стінка прямих м’язів живота і відкривався 

преперитонеальний простір. Після цього зшивали контактно задні стінки 

апоневротичних піхв прямих м’язів живота окремим швами (пролен 0). Далі 

вимірювали розміри ретром’язевого простору і викроювали клапоть із 
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наномодифікованого поліпропіленового сітчастого імплантату. Ширина 

імплантату становила 14-16 см та довжина 25-30 см. Обов’язковим було 

перекриття грижового дефекту та діастазу прямих м’язів живота на 5-6 см у 

всіх напрямках. Розправлену сітку фіксували циркулярно до задніх стінок 

апоневротичних піхв прямих м’язів живота, а нижче дугоподібної лінії до 

поперечної фасції та парієтальної очеревини окремими швами (пролен 2.0.) 

Після цього до сітки встановлювали 1 дренаж для вакуумного дренування. 

Далі зшивали передні стінки апоневротичних піхв прямих м’язів разом з 

м’язами. Використовуючи при цьому окремі шви (пролен 1.0) [296]. 

Підшкірну клітковину по лінії з’єднання анатомічних структур 

дренували двома поліхлорвініловими трубками. Післяопераційну рану 

зашивали пошарово поліпропіленовими нитками з поліпропілену, 

модифікованого вуглецевими нанотрубками та антисептиком 

полігексаметиленгуанідину хлоридом. 

У групі II 59 (50%) хворих використовували класичний 

поліпропіленовий сітчастий імплантат. 

Результати та обговорення. Результати хірургічного лікування ПГ 

поєднаних з ДПМЖ у хворих I та II груп оцінювали шляхом вивчення та 

порівняння безпосередніх і віддалених післяопераційних ускладнень 

(рисунок6.4). 

Безпосередні результати лікування. Статистично значущо кращі 

результати отримали у хворих групи I на відміну від групи II (p<0,05): 

зменшення утворення сероми спостерігалося з 12 (20,3±1,2) до 2 (3,4±0,3)%, 

нагноєння післяопераційної рани з 2 (3,4±0,3) до 0% та запального 

інфільтрату з 2 (3,4±0,3) до 0%. Тривалість стаціонарного лікування у групі 

I становила (7,5±1,5) доби, у групі II – (12,3±2,2) доби. 

Віддалені результати. Було вивчено методом повторних оглядів та 

анкетування у 51 пацієнтів групи I та у 51 – групи II у терміни від 1 до 5 

років. Хронічний біль на ділянці черевної стінки впродовж 6 – 8 місяців 

після операції спостерігався у 2 (3,9±0,4)% хворих групи II та в 1 (1,8±0,3)% 
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– групи I (р>0,05), який був ліквідований методом призначення 

фізіотерапевтичних процедур та нестероїдних протизапальних препаратів. 

Рецидив грижі виник у 1 (0,9±0,2)% хворого групи I на відміну від 6 

(5,9±0,5)% хворих групи II (p<0,05) (рисунок 6.3.1). 

 

Рисунок 6.3.1. безпосередні та віддалені результати хірургічного лікування хворих 

з пупковими грижами поєднаними з діастазом прямих м’язів живота 

 

Таким чином, значно кращі як безпосередні, так і віддалені результати 

отримали у хворих групи I. Завдяки тому, що в хворих групи I 

використовувався наномодифікований поліпропіленовий сітчастий 

імплантат вдалося досягнути зменшення частоти сероми у 6 раз, нагноєння 

післяопераційної рани в 2 раза, запального інфільтрату в 2 раза. Потрібно 

відмітити, що таке суттєве зменшення частоти ускладнень з боку 

післяопераційної рани зумовлене властивостями наномодифікованої 

поліпропіленової сітки з антисептиком полігексаметиленгуанідину 

хлоридом, а саме вона володіє високою сорбційною, гігроскопічною та 

антисептичною дією, завдяки чому дозволяє зменшувати інтенсивність 

асептичного запалення тканин черевної стінки, ексудацію серозної рідини 
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та ризик інфікування, тоді як класична поліпропіленова сітка не має таких 

вище згаданих властивостей. 

Віддалені результати хірургічного лікування ПГ поєднантх з ДПМЖ 

також підтверджують переваги використання наномодифікованої 

поліпропіленової сітки з антисептиком полігексаметиленгуанідину 

хлоридом порівняно з використанням класичної поліпропіленової сітки, що 

пов’язано із зменшенням частоти ранових інфекційних ускладнень, міграції 

та зморщування сітки і попереджає рецидив ПГ. 

 

Клінічний приклад 1. Хворий М. 42 років був госпіталізований в 

хірургічне відділення Київської міської клінічної лікарні № 1 з діагнозом 

пупкова грижа поєднана з діастазом прямих м’язів живота, яка виникла у 

хворого після надмірного фізичного навантаження. Після проведеного 

обстеження та передопераційної підготовки хворому виконували хірургічне 

лікування з приводу пупкової грижі за методикою sublay з постановкою 

сітчастого імплантату в ретром’язевий простір. Після проведення 

спиномозкової анестезії та обробки операційного поля за Гросіхом-

Філончиковим виконували поздовжній хірургічний доступ від 

мечоподібного відростка до лобкового зрощення на всю довжину дефекту 

черевної стінки та діастазу прямих м’язів живота. Виділяли грижовий мішок 

з десекцією білої лінії живота та мобілізацією апоневротичних країв 

дефекту від підшкірної основи. Розрізали грижовий мішок та його окремі 

кишені, проводили ретельний огляд черевної порожнини, при виявленні 

зрощень між петлями кишечника їх розсікали. Проводили повне або 

часткове видалення грижового мішка. Після чого розрізали апоневротичні 

піхви прямих м’язів живота по краях дефекту черевної стінки за ходом білої 

лінії. Апоневротичні піхви прямих м’язів розрізали з обох боків. 

Апоневротичні піхви розрізали від мечоподібного відростка до лобкового 

зрощення. Далі мобілізували задні стінки апоневротичних піхв прямих 

м’язів живота від м’язів в латеральні боки на всю ширину прямих м’язів. 
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Нервово-судинні пучки на латеральних ділянках були збережені на скільки 

це було можливим. При мобілізації ретром’язевого простору в гіпогастрії за 

дугоподібною лінією зникала задня апоневротична стінка прямих м’язів 

живота і відкривався преперитонеальний простір. Після цього зшивали 

контактно задні стінки апоневротичних піхв прямих м’язів живота окремим 

швами (пролен 0). Далі вимірювали розміри ретром’язевого простору і 

викроювали клапоть із наномодифікованого поліпропіленового сітчастого 

імплантату. Ширина імплантату становила 14-16 см та довжина 25-30 см. 

Обов’язковим було перекриття грижового дефекту та діастазу прямих м’язів 

живота на 5-6 см у всіх напрямках. Розправлену сітку фіксували циркулярно 

до задніх стінок апоневротичних піхв прямих м’язів живота, а нижче 

дугоподібної лінії до поперечної фасції та парієтальної очеревини окремими 

швами (пролен 2.0.) Після цього до сітки встановлювали 1 дренаж для 

вакуумного дренування. Далі зшивали передні стінки апоневротичних піхв 

прямих м’язів разом з м’язами. Використовуючи при цьому окремі шви 

(пролен 1.0). Підшкірну клітковину по лінії з’єднання анатомічних структур 

дренували двома поліхлорвініловими трубками. Післяопераційну рану 

зашивали пошарово поліпропіленовими нитками з поліпропілену, 

модифікованого вуглецевими нанотрубками та антисептиком 

полігексаметиленгуанідину хлоридом. На рану накладали асептичну 

пов’язку.  

Післяопераційний період протікав без ускладнень. 

 

Клінічний приклад 2. Хворий К. 46 років був госпіталізований в 

хірургічне відділення Вінницької міської клінічної лікарні № 1 з діагнозом 

пупкова грижа поєднана з діастазом прямих м’язів живота, яка виникла у 

хворого після важкого фізичного навантаження. Після проведеного 

обстеження та передопераційної підготовки хворому виконували хірургічне 

лікування з приводу пупкової грижі за методикою sublay з постановкою 

сітчастого імплантату в ретром’язевий простір. Після проведення 
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спиномозкової анестезії та обробки операційного поля за Гросіхом-

Філончиковим виконували поздовжній хірургічний доступ від 

мечоподібного відростка до лобкового зрощення на всю довжину дефекту 

черевної стінки та діастазу прямих м’язів живота. Виділяли грижовий мішок 

з десекцією білої лінії живота та мобілізацією апоневротичних країв 

дефекту від підшкірної основи. Розрізали грижовий мішок та його окремі 

кишені, проводили ретельний огляд черевної порожнини, при виявленні 

зрощень між петлями кишечника їх розсікали. Проводили повне або 

часткове видалення грижового мішка. Після чого розрізали апоневротичні 

піхви прямих м’язів живота по краях дефекту черевної стінки за ходом білої 

лінії. Апоневротичні піхви прямих м’язів розрізали з обох боків. 

Апоневротичні піхви розрізали від мечоподібного відростка до лобкового 

зрощення. Далі мобілізували задні стінки апоневротичних піхв прямих 

м’язів живота від м’язів в латеральні боки на всю ширину прямих м’язів. 

Нервово-судинні пучки на латеральних ділянках були збережені на скільки 

це було можливим. При мобілізації ретром’язевого простору в гіпогастрії за 

дугоподібною лінією зникала задня апоневротична стінка прямих м’язів 

живота і відкривався преперитонеальний простір. Після цього зшивали 

контактно задні стінки апоневротичних піхв прямих м’язів живота окремим 

швами (пролен 0). Далі вимірювали розміри ретром’язевого простору і 

викроювали клапоть із наномодифікованого поліпропіленового сітчастого 

імплантату. Ширина імплантату становила 14-16 см та довжина 25-30 см. 

Обов’язковим було перекриття грижового дефекту та діастазу прямих м’язів 

живота на 5-6 см у всіх напрямках. Розправлену сітку фіксували циркулярно 

до задніх стінок апоневротичних піхв прямих м’язів живота, а нижче 

дугоподібної лінії до поперечної фасції та парієтальної очеревини окремими 

швами (пролен 2.0.) Після цього до сітки встановлювали 1 дренаж для 

вакуумного дренування. Далі зшивали передні стінки апоневротичних піхв 

прямих м’язів разом з м’язами. Використовуючи при цьому окремі шви 

(пролен 1.0). Підшкірну клітковину по лінії з’єднання анатомічних структур 
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дренували двома поліхлорвініловими трубками. Післяопераційну рану 

зашивали пошарово поліпропіленовими нитками з поліпропілену, 

модифікованого вуглецевими нанотрубками та антисептиком 

полігексаметиленгуанідину хлоридом. На рану накладали асептичну 

пов’язку. Післяопераційний період протікав без ускладнень. 

 

6.4. Хірургічне лікування післяопераційних вентральних гриж 

при використанні наномодифікованих сіток з антисептиком 

6.4.1. Хірургічне лікування післяопераційних вентральних гриж малого 

та середнього розміру при використанні наномодифікованих сіток з 

антисептиком 

Проведено аналіз оперативного лікування за період з 2012 до 2018 рр. 

148 пацієнтів з ПВГЖ віком від 30 до 70 років в яких розміщували та 

фіксували сітчастий імплантат ретромускулярно. Жінок було 92 (62,2%), 

чоловіків – 56 (37,8%). Супутні захворювання з переважанням хронічної 

серцево-судинної патології виявлено у 45 (30,4%) пацієнта, ожиріння II-III 

ступеня – у 78 (52,7%), хронічний бронхіт – в 8 (5,4%), цукровий діабет – у 

16 (10,8%), хронічну венозну недостатність нижніх кінцівок – у 6 (4,1%) 

[291]. 

Усім хворим амбулаторно в середньому впродовж (10,0±3,4) доби 

проводили передопераційну підготовку за загально прийнятими методами.  

В залежності від використання типу сітчастого імплантату при 

розміщенні та фіксації його ретромускулярно хворих розподілили на дві 

групи, які були порівнянні за віком, співвідношенням статей та розмірами 

ПВГЖ. 

У 74 (50%) хворих групи I розміщували та фіксували 

наномодифікований сітчастий імплантат ретромускулярно. Після 

хірургічного доступу з висіченням старого післяопераційного рубця від 

мечоподібного відростка до пупка, виділяли грижовий мішок і розсікли його 

стінки. При ревізії вмісту грижового мішка встановлено, що в ньому 
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містяться пасма великого сальника та петлі тонкої кишки, які за допомогою 

злук з’єднані між собою. Після чого було проведено роз’єднання злук між 

тканинами грижового мішка та тканинами, які знаходились у виділеному 

грижовому мішку та в очеревинній порожнині та спаяні з передньою 

черевною стінкою. Проведено мобілізацію м’язово – апоневротичних країв 

дефекту черевної стінки. Після чого було розсічено апоневротичні листки 

прямих м’язів живота і проведено мобілізацію прямих м’язів живота від 

задніх апоневротичних стінок. Виконано гемостаз і зшито задні стінки 

апоневрозу прямого м’яза живота. Наномодифікований сітчастий імплантат 

25×25 см поміщали ретромускулярно та фіксували його окремими 

лігатурами поліпропіленовими нитками з антимікробними властивостями. 

Простір над сітчастим імплантатом дренували двома поліхлорвініловими 

трубками. Проводили відновлення білої лінії живота шляхом зшивання 

окремими вузловими швами. Підшкірну клітковину по лінії з’єднання 

анатомічних структур дренували двома поліхлорвініловими трубками. 

Післяопераційну рану зашивали пошарово поліпропіленовими нитками з 

поліпропілену, модифікованого вуглецевими нанотрубками та 

антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом [291]. 

У групі II 74 (50%) хворих розміщували та фіксували класичний 

поліпропіленовий сітчастий імплантат ретромускулярно. 

Результати та обговорення. Результати оперативного лікування 

ПВГЖ у хворих I та II груп оцінювали шляхом вивчення та порівняння 

безпосередніх і віддалених післяопераційних ускладнень (таблиця 6.4.1). 
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Таблиця 6.4.1. 

Безпосередні та віддалені результати 

оперативного лікування хворих з післяопераційними 

вентральними грижами живота 

Ускладнення Група I Група II 

Безпосередні результати n=74 n=74 

АКС 1 

(1,4%) 

3 (4,1%) 

Серома 5 

(6,8%) 

24 

(32,4%)* 

Гнійне запалення рани 1 

(1,4%) 

7 (9,5%)* 

Запальний інфільтрат 1 

(1,4%) 

9 (12,2%)* 

Віддалені результати n=65 n=65 

Лігатурні нориці передньої 

черевної стінки 

0 5 (7,7%)* 

Мешома 0 3 (4,6%) 

Хронічний біль 1 

(1,5%) 

5 (7,7%) 

Рецидиви грижі 1 

(1,5%) 

6 (9,2%)* 

АКС – абдомінальний компартмент-синдром 

*Різниця щодо групи I статистично значуща (р<0,05) 

 

Безпосередні результати лікування. Спостерігали підвищення ВЧТ до 

(11,3±2,1) мм.рт.ст у групі I в 1 (1,4%) хворого, а в групі II – у 3 (4,1%), що 

супроводжувалось виникненням АКС I ступеня, який було ліквідовано 

консервативними заходами. 
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Статистично значущо кращі результати отримали у хворих групи I: 

серому, нагноєння післяопераційної рани та запальний інфільтрат виявляли 

значно рідше, ніж у групі II (p<0,05). Тривалість стаціонарного лікування у 

групі I становила (7,1±1,1) доби, у групі II – (12,1±2,3) доби. 

Віддалені результати вивчено методом повторних оглядів та 

анкетування у 65 пацієнтів групи I та у 65 – групи II у терміни від 1 до 5 

років. Хронічний біль на ділянці черевної стінки впродовж 6 – 8 місяців 

після операції спостерігався у 5 (7,7%) хворих групи II та в 1 (1,5%) – групи 

I (р>0,05), який був ліквідований методом призначення фізіотерапевтичних 

процедур та нестероїдних протизапальних препаратів. 

Таким чином, значно кращі як безпосередні, так і віддалені результати 

отримали у хворих групи I. Відносно загального ускладнення, зокрема АКС, 

який виник в результаті інтраабдомінальної гіпертензії I ступеня і був 

порівняним у хворих двох груп та ліквідований після відновлення 

перистальтики кишечника. 

Завдяки тому, що в хворих групи I використовувався 

наномодифікований сітчастий імплантат вдалося досягнути зменшення 

частоти сероми у 4,6 раза, нагноєння післяопераційної рани в 6,1 раза, 

запального інфільтрату в 9,1 раза, виникнення лігатурних нориць передньої 

черевної стінки у 6 разів, мешоми у 3 рази. Таке значне зменшення частоти 

ускладнень з боку післяопераційної рани зумовлене властивостями 

поліпропіленової сітки, яка наномодифікована вуглецевими нанотрубками 

та антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом, а саме володіє 

високою сорбційною, гігроскопічною та антисептичною дією, завдяки чому 

дозволяє зменшувати інтенсивність асептичного запалення тканин черевної 

стінки, ексудацію серозної рідини та ризик інфікування, тоді як класична 

поліпропіленова сітка не має таких властивостей. 

Віддалені результати оперативного лікування ПВГЖ також 

підтверджують переваги розміщення та фіксації наномодифікованої 

поліпропіленової сітки порівняно з використанням класичної 
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поліпропіленової сітки, що пов’язано зі зменшенням частоти ранових 

інфекційних ускладнень, міграції та зморщування сітки і попереджає 

рецидив ПВГЖ. 

 

Клінічний приклад 1. Хворий М. 48 років був госпіталізований в 

хірургічне відділення Київської міської клінічної лікарні № 5 з діагнозом 

післяопераційна вентральна грижа малого розміру, яка виникла у хворого 1 

рік тому після проведення холецисетктомії та надмірного фізичного 

навантаження хворого. Після проведеного обстеження та передопераційної 

підготовки хворому виконували хірургічне лікування. Після проведення 

ендотрахеального наркозу та обробки операційного поля за Гросіхом-

Філончиковим виконували висіченням старого післяопераційного рубця від 

мечоподібного відростка до пупка, виділяли грижовий мішок і розсікли його 

стінки. При ревізії вмісту грижового мішка встановлено, що в ньому 

містяться пасма великого сальника та петлі тонкої кишки, які за допомогою 

злук з’єднані між собою. Після чого було проведено роз’єднання злук між 

тканинами грижового мішка та тканинами, які знаходились у виділеному 

грижовому мішку та в очеревинній порожнині та спаяні з передньою 

черевною стінкою. Проведено мобілізацію м’язово – апоневротичних країв 

дефекту черевної стінки. Після чого було розсічено апоневротичні листки 

прямих м’язів живота і проведено мобілізацію прямих м’язів живота від 

задніх апоневротичних стінок. Виконано гемостаз і зшито задні стінки 

апоневрозу прямого м’яза живота. Наномодифікований сітчастий імплантат 

25×25 см поміщали ретромускулярно та фіксували його окремими 

лігатурами поліпропіленовими нитками з антимікробними властивостями. 

Простір над сітчастим імплантатом дренували двома поліхлорвініловими 

трубками. Проводили відновлення білої лінії живота шляхом зшивання 

окремими вузловими швами. Підшкірну клітковину по лінії з’єднання 

анатомічних структур дренували двома поліхлорвініловими трубками. 

Післяопераційну рану зашивали пошарово поліпропіленовими нитками з 
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поліпропілену, модифікованого вуглецевими нанотрубками та 

антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом. На рану накладали 

асептичну пов’язку. 

У раньому та віддаленому післяопераційному періоді ускладнень не 

було. 

 

Клінічний приклад 2. Хворий К. 43 років був госпіталізований в 

хірургічне відділення Вінницької міської клінічної лікарні № 1 з діагнозом 

післяопераційна вентральна грижа середнього розміру, яка виникла у 

хворого 1,5 роки тому після проведення защемленої правобічної пахвинної 

грижі живота та важкого фізичного навантаження хворого. Після 

проведеного обстеження та передопераційної підготовки хворому 

виконували хірургічне лікування. Після проведення ендотрахеального 

наркозу та обробки операційного поля за Гросіхом-Філончиковим 

виконували висіченням старого післяопераційного рубця від мечоподібного 

відростка до пупка, виділяли грижовий мішок і розсікли його стінки. При 

ревізії вмісту грижового мішка встановлено, що в ньому містяться пасма 

великого сальника та петлі тонкої кишки, які за допомогою злук з’єднані 

між собою. Після чого було проведено роз’єднання злук між тканинами 

грижового мішка та тканинами, які знаходились у виділеному грижовому 

мішку та в очеревинній порожнині та спаяні з передньою черевною стінкою. 

Проведено мобілізацію м’язово – апоневротичних країв дефекту черевної 

стінки. Після чого було розсічено апоневротичні листки прямих м’язів 

живота і проведено мобілізацію прямих м’язів живота від задніх 

апоневротичних стінок. Виконано гемостаз і зшито задні стінки апоневрозу 

прямого м’яза живота. Наномодифікований сітчастий імплантат 25×25 см 

поміщали ретромускулярно та фіксували його окремими лігатурами 

поліпропіленовими нитками з антимікробними властивостями. Простір над 

сітчастим імплантатом дренували двома поліхлорвініловими трубками. 

Проводили відновлення білої лінії живота шляхом зшивання окремими 
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вузловими швами. Підшкірну клітковину по лінії з’єднання анатомічних 

структур дренували двома поліхлорвініловими трубками. Післяопераційну 

рану зашивали пошарово поліпропіленовими нитками з поліпропілену, 

модифікованого вуглецевими нанотрубками та антисептиком 

полігексаметиленгуанідину хлоридом. На рану накладали асептичну 

пов’язку. 

Післяопераційний період протікав без ускладнень. 

 

Клінічний приклад 3. Хворий З. 51 рік був госпіталізований в 

хірургічне відділення центральної міської клінічної м.Калинівка 

Вінницької області з діагнозом післяопераційна вентральна грижа 

середнього розміру, яка виникла у хворого 2,5 роки тому після проведення 

хірургічного втручання з приводу перитоніту черевної порожнини та 

важкого фізичного навантаження хворого. Після проведеного обстеження 

та передопераційної підготовки, яка включала в себе: 1) підвищення 

резервів з боку серцево-легеневої діяльності, 2) профілактику 

тромбоемболічних ускладнень, 3) корегувальну терапію супутніх 

захворювань, 4) профілактику інфекційних ускладнень з боку 

післяопераційної рани, 5)максимальне очищення кишечника. Для 

очищення кишечника і зменшення його об’єму пацієнтам рекомендували 

безшлакову дієту з виключенням хліба, борошняних і картопляних страв 

та призначали проносні препарати («Регулакс», «Дюфалак») та очисні 

клізми. Завдяки чому вдається досягти максимального очищення і 

зменшення об’єму кишечника та грижового випинання, а також 

зменшення маси тіла хворого. Напередодні оперативного втручання, за 12 

годин до операції, призначали «Фортранс» за схемою. 

Контролювали ефективність передопераційної підготовки шляхом 

моніторингу функції серцево-судинної системи та функції зовнішнього 

дихання. Антибактеріальну профілактику проводили з використанням 

цефалоспоринів III покоління (цефосульбін) в комбінації з метронідазолом. 
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З метою профілактики тромбоемболії легеневої артерії використовували 

низькомолекулярні гепарини, а також компресійну білизну для нижніх 

кінцівок під час операції та впродовж 1 місяця в післяопераційному періоді. 

Хворому виконували хірургічне лікування. Після проведення 

ендотрахеального наркозу та обробки операційного поля за Гросіхом-

Філончиковим виконували висіченням старого післяопераційного рубця від 

мечоподібного відростка до пупка, виділяли грижовий мішок і розсікли його 

стінки. При ревізії вмісту грижового мішка встановлено, що в ньому 

містяться пасма великого сальника та петлі тонкої кишки, які за допомогою 

злук з’єднані між собою. Після чого було проведено роз’єднання злук між 

тканинами грижового мішка та тканинами, які знаходились у виділеному 

грижовому мішку та в очеревинній порожнині та спаяні з передньою 

черевною стінкою. Проведено мобілізацію м’язово – апоневротичних країв 

дефекту черевної стінки. Після чого було розсічено апоневротичні листки 

прямих м’язів живота і проведено мобілізацію прямих м’язів живота від 

задніх апоневротичних стінок. Виконано гемостаз і зшито задні стінки 

апоневрозу прямого м’яза живота. Наномодифікований сітчастий імплантат 

25×25 см поміщали ретромускулярно та фіксували його окремими 

лігатурами поліпропіленовими нитками з антимікробними властивостями. 

Простір над сітчастим імплантатом дренували двома поліхлорвініловими 

трубками. Проводили відновлення білої лінії живота шляхом зшивання 

окремими вузловими швами. Підшкірну клітковину по лінії з’єднання 

анатомічних структур дренували двома поліхлорвініловими трубками. 

Післяопераційну рану зашивали пошарово поліпропіленовими нитками з 

поліпропілену, модифікованого вуглецевими нанотрубками та 

антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом. На рану накладали 

асептичну пов’язку. 

Післяопераційний період протікав без ускладнень. Для 

знеболювання призначали ‟Кеторолˮ у дозі 1,0 г двічі на добу. З метою 

профілактики стресових виразок шлунково-кишкового тракту призначали 



 228 

«Квамател» за схемою. Антибактеріальну терапію з використанням 

цефосульбіну 1 г двічі на добу продовжували, оскільки хворий мав 

підвищений ризик виникнення інфекційних ускладнень з боку рани. 

Профілактику тромбоемболічних ускладнень здійснювали «Клексаном» у 

дозі 40 мг упродовж 7 – 9 днів. Шви зняті на 4 добу, і хворий виписаний з 

стаціонару. Спостерігався протягом двох років рецидиву грижі не 

виявлено, та інших ускладнень як в раньому так і віддаленому 

післяопераційному періоді виявлено не було. 

 

6.4.2. Хірургічне лікування післяопераційних вентральних гриж 

великого та гігантського розміру при використанні наномодифікованих 

сіток з антисептиком 

Проведено аналіз оперативного лікування за період з 2011 до 2018 рр. 

164 пацієнтів з ПГЖ великого розміру віком від 30 до 70 років з 

використанням модифікованої методики операції Ramirezу поєднанні з 

методикою “sublay”. Жінок було 102 (62,2%), чоловіків – 62 (37,8%). 

Супутні захворювання з переважанням хронічної серцево-судинної 

патології виявлено у 51 (31,1%) пацієнта, ожиріння II-III ступеня – у 86 

(52,4%), хронічний бронхіт – в 6 (3,7%), цукровий діабет – у 13 (7,9%), 

хронічну венозну недостатність нижніх кінцівок – у 8 (4,9%). Згідно 

класифікації ПГЖ Європейської асоціації хірургів-герніологів (EHS 

classificacation for incisional abdominal wall hernias) (Гент, Бельгія, 2008) 

розподіл гриж був таким:M1 – 4W3R0 – у 115 (70,1%) пацієнтів, М1 – 

4W3R1 – 4 – у 49 (29,9%). Контрактура прямих м’язів живота спостерігалась 

у 75 (45,7%) осіб [289, 290]. 

Усім хворим амбулаторно в середньому впродовж (10,0±3,4) доби 

проводили передопераційну підготовку зазагальноприйнятими методами.  

В залежності від використання типу сітчастого імплантату при 

виконанні модифікованої методики операції Ramirez у поєднанні з 
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алопластикою «sublay» хворих розподілили на дві групи, які були 

порівнянні за віком, співвідношенням статей та розмірами ПГЖ. 

У 82 (50%) хворих групи I виконували операцію за модифікованою 

методикою Ramirez у поєднанні з алопластикою «sublay» з використанням 

модифікованої поліпропіленової сітки. Після висічення старого 

післяопераційного рубця та широкою мобілізацією апоневротичних тканин 

від підшкірної основи до апоневрозу зовнішніх косих м’язів з 

максимальним збереженням судин і нервів. Після розрізання грижового 

мішка роз’єднували зрощення між кишечником, великим чепцем, ретельно 

проводили ревізію черевної порожнини. Пальпаторно та візуально 

визначали зовнішню межу апоневротичної піхви прямого м’яза живота. 

Відступаючи на 1 см від краю апоневротичної піхви прямого м’яза живота 

(латерально), розрізали апоневроз зовнішнього косого м’яза живота і тупо 

розділяли зовнішній косий м’яз від внутрішнього косого та поперечного. За 

рахунок цього прямий м’яз зміщується медіально до серединної лінії на 10 

см. Далі з протилежного боку пальпаторно та візуально визначали зовнішню 

межу апоневротичної піхви прямого м’яза живота. Відступаючи на 1 см від 

краю апоневротичної піхви прямого м’яза живота (латерально), розрізали 

апоневроз зовнішнього косого м’яза живота і тупо розділяли зовнішній 

косий м’яз від внутрішнього косого та поперечного. За рахунок цього 

прямий м’яз зміщується медіально до серединної лінії на 10 см. Після цього 

розрізали апоневротичні піхви прямих м’язів живота по медіальних краях 

дефекту черевної стінки і виконували методику «sublay». Задні стінки 

апоневротичних піхв прямих м’язів живота відділялися від м’язів і 

зашивалися безперервним швом. Під прямими м’язами над зшитими 

задніми стінками апоневротичних піхв прямих м’язів живота розміщували 

та фіксували модифікований поліпропіленовий сітчастий імплантат 

відповідних розмірів (середній – (30×30)±2,2 см). До модифікованого 

поліпропіленового сітчастого імплантанта підводили один, або два 

силіконових дренажі для вакуумного дренування і зшивали краї передніх 



 230 

апоневротичних стінок прямих м’язів живота разом з м’язами безперервним 

швом або окремими швами. Апоневротичні ділянки між прямими та 

зовнішніми косими м’язами справа і зліва укріплювали модифікованими 

поліпропіленовими сітчастими імплантатами відповідних розмірів 

(середній – (10×10)±2,4 см). Сітчасті імплантати фіксували по периметру до 

апоневротичних тканин безперервним швом. Після цього, підшкірну рану 

дренували вакуумними поліхлорвініловими дренажами та зашивали 

підшкірну основу та шкіру [289, 290]. 

У групі II 82 (50%) виконували операцію за модифікованою 

методикою Ramirez у поєднанні з алопластикою «sublay» з використанням 

класичної поліпропіленової сітки. 

Результати та обговорення. Результати оперативного лікування ПГЖ 

великих розмірів у хворих I та II груп оцінювали шляхом вивчення та 

порівняння безпосередніх і віддалених післяопераційних ускладнень 

(таблиця6.3). 

Безпосередні результати лікування. Спостерігали підвищення ВЧТ до 

(11,5±2,2) мм.рт.ст у групі I в 1 (1,2%) хворого, а в групі II – у 3 (3,6%), що 

супроводжувалось виникненням АКС I ступеня, який було ліквідовано 

консервативними заходами. 

Статистично значущо кращі результати отримали у хворих групи I: 

серому, нагноєння післяопераційної рани та запальний інфільтрат виявляли 

значно рідше, ніж у групі II (p<0,05). Тривалість стаціонарного лікування у 

групі I становила (7,0±1,0) доби, у групі II – (12,0±2,2) доби. 

Віддалені результати вивчено методом повторних оглядів та 

анкетування у 75 пацієнтів групи I та у 75 – групи II у терміни від 1 до 5 

років. Хронічний біль на ділянці черевної стінки впродовж 6 – 8 місяців 

після операції спостерігався у 6 (8,0%) хворих групи II та в 1 (1,3%) – групи 

I (р>0,05), який був ліквідований методом призначення фізіотерапевтичних 

процедур та нестероїдних протизапальних препаратів (таблиця 6.4.2). 
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Таблиця 6.4.2. 

Безпосередні та віддалені результати 

оперативного лікування хворих з післяопераційними 

грижами живота великого розміру 

Ускладнення Група I Група II 

Безпосередні результати n=82 n=82 

АКС 1 3 

Серома 6 25* 

Гнійне запалення рани 1 8* 

Запальний інфільтрат 1 10* 

Віддалені результати n=75 n=75 

Лігатурні нориці передньої черевної 

стінки 

0 5* 

Мешома 0 3 

Хронічний біль 1 6 

Рецидиви грижі 1 7* 

АКС – абдомінальний компартмент-синдром 

*Різниця щодо групи I статистично значуща (р<0,05) 

 

Таким чином, значно кращі як безпосередні, так і віддалені результати 

отримали у хворих групи I. Відносно загального ускладнення, зокрема АКС, 

яке виникло в результаті інтраабдомінальної гіпертензії I ступеня і було 

порівнянним у хворих двох груп та ліквідовано після відновлення 

перистальтики кишечника. 

Завдяки тому, що в хворих групи I використовувався модифікований 

поліпропіленовий сітчастий імплантат вдалося досягнути зменшення 

частоти сероми у 4,6 раза, нагноєння післяопераційної рани в 6,1 раза, 

запального інфільтрату в 9,1 раза, виникнення лігатурних нориць передньої 

черевної стінки у 6 разів, мешоми у 3 рази. Таке значне зменшення частоти 

ускладнень з боку післяопераційної рани зумовлене властивостями 
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поліпропіленової сітки, яка модифікована вуглецевими нанотрубками та 

антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом, а саме володіє 

високою сорбційною, гігроскопічною та антисептичною дією, завдяки чому 

дозволяє зменшувати інтенсивність асептичного запалення тканин черевної 

стінки, ексудацію серозної рідини та ризик інфікування, тоді як класична 

поліпропіленова сітка не має таких властивостей. Віддалені результати 

оперативного лікування ПГЖ великого розміру також підтверджують 

переваги модифікованої методики операції Ramirez у поєднанні з 

методикою «sublay» із використанням модифікованої поліпропіленової 

сітки порівняно з використанням класичної поліпропіленової сітки, що 

пов’язано зі зменшенням частоти ранових інфекційних ускладнень, міграції 

та зморщування сітки і попереджає рецидив ПГЖ. 

Потрібно також відмітити, що переваги використання розробленого 

наномодифікованого поліпропіленового сітчастого імплантату при 

хірургічному лікуванні хворих з грижою білої лінії живота поєднаної з 

діастазом прямих м’язів живота підтверджуються статистичними даними 

(таблиця 6.4.3., таблиця 6.4.4., рисунок 6.4.1., рисунок 6.4.2). 

 

Рисунок 6.4.1. Оцінка відносного ризику (відношення шансів) ускладнень при 

післяопераційних вентральних грижах великого розміру в основній групі в 

співставленні з групою порівняння. 
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Таблиця 6.4.3. 

Порівняльна оцінка частоти ускладнень при післяопераційних вентральних 

грижах великого розміру в досліджуваних групах. 

Ускладнення 
Основна 

n=94 

Порівняння 

n=94 
OR (95% ДІ) р 

Серома 6 (6,4%) 25 (26,6%) 
0,19 (0,07-

0,48) 

0,0001

* 

Гнійне запалення 

рани 
1 (1,1%) 6 (6,4%) 

0,16 (0,02-

1,34) 
0,054 

Запальний інфільтрат 1 (1,1%) 10 (10,6%) 
0,09 (0,01-

0,72) 
0,005* 

Лігатурні нориці пер. 

чер. стінки 
0 (0%) 5 (5,3%) 

0,09 (0,00-

1,58) 
- 

Хронічний біль 1 (1,1%) 5 (5,3%) 
0,19 (0,02-

1,67) 
0,097 

Рецидиви грижі 1 (1,1%) 7 (7,4%) 
0,13 (0,02-

1,11) 
0,03* 

Всього по групі п/о 

вентральна грижа 

великого розміру 

 

10 

(10,6%) 
58 (61,7%) 

0,07 (0,03-

0,16) 

0,0001

* 

OR (95% ДІ) – відносний ризик (відношення шансів та 95% довірчий 

інтервал) за частотою ускладнень в основній групі у співставленні з групою 

порівняння (з поправкою Haldane-Anscombe в групах зі значенням 0%  за 

частотою ускладнень); * - різниця між групами статистично значима 

(p<0,05). 

Була статистично доведена достовірність отриманих даних, яка 

полягала в ефективності використання при хірургічному лікуванні гриж 

живота розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки, яка володіє 

високими сорбційними, антибактеріальними та протизапальними 

властивостями. 
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Таблиця 6.4.4. 

Порівняльна оцінка частоти ускладнень при післяопераційних вентральних 

грижах гігантського розміру в досліджуваних групах. 

 

Ускладнення 
Основна 

n=92 

Порівняння 

n=92 
OR (95% ДІ) р 

Серома 7 (7,6%) 27 (29,3%) 0,2 (0,08-0,48) 0,0001* 

Гнійне запалення 

рани 
1 (1,1%) 7 (7,6%) 

0,13 (0,02-

1,11) 
0,03* 

Запальний 

інфільтрат 
2 (2,2%) 11 (12%) 

0,16 (0,03-

0,76) 
0,01* 

Лігатурні нориці 

пер. чер. стінки 
0 (0%) 6 (6,5%) 

0,07 (0,00-

1,30) 
- 

Хронічний біль 1 (1,1%) 7 (7,6%) 
0,13 (0,02-

1,11) 
0,03* 

Рецидиви грижі 2 (2,2%) 8 (8,7%) 
0,23 (0,05-

1,13) 
0,051 

Всього по групі п/о 

вентральна грижа 

гігінтського розміру 

 

13 (14,1%) 66 (71,7%) 
0,06 (0,03-

0,14) 
0,0001* 

OR (95% ДІ) – відносний ризик (відношення шансів та 95% довірчий 

інтервал) за частотою ускладнень в основній групі у співставленні з групою 

порівняння (з поправкою Haldane-Anscombe в групах зі значенням 0%  за 

частотою ускладнень); * - різниця між групами статистично значима 

(p<0,05). 

Статистично доведена достовірність отриманих даних, яка полягала в 

ефективності використання при хірургічному лікуванні післяопераційних 

вентральних гриж живота гігантського розміру розробленої 

наномодифікованої поліпропіленової сітки, яка володіє високими 

сорбційними, антибактеріальними та протизапальними властивостями. 
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Рисунок 6.4.2. Оцінка відносного ризику (відношення шансів) ускладнень 

при післяопераційних вентральних грижах гігантського розміру в основній 

групі в співставленні з групою порівняння. 

 

Клінічний приклад 1. Хворий Д. 39 років був госпіталізований в 

хірургічне відділення Київської міської клінічної лікарні № 5 з діагнозом 

післяопераційна вентральна грижа гігантського розміру, яка виникла у 

хворого 2 роки тому після проведення защемленої правобічної пахвинної 

грижі живота та надмірного фізичного навантаження хворого. Після 

проведеного обстеження та передопераційної підготовки, яка проводилася 

за загальноприйнятою схемою: 1) підвищення резервів з боку серцево-

легеневої діяльності, 2) профілактику тромбоемболічних ускладнень, 3) 

корегувальну терапію супутніх захворювань, 4) профілактику 

інфекційних ускладнень з боку післяопераційної рани, 5)максимальне 

очищення кишечника. Для очищення кишечника і зменшення його об’єму 

пацієнтам рекомендували безшлакову дієту з виключенням хліба, 

борошняних і картопляних страв та призначали проносні препарати 

(«Регулакс», «Дюфалак») та очисні клізми. Завдяки чому вдається досягти 

максимального очищення і зменшення об’єму кишечника та грижового 
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випинання, а також зменшення маси тіла хворого. Напередодні 

оперативного втручання, за 12 годин до операції, призначали «Фортранс» 

за схемою. 

Контролювали ефективність передопераційної підготовки шляхом 

моніторингу функції серцево-судинної системи та функції зовнішнього 

дихання. Антибактеріальну профілактику проводили з використанням 

цефалоспоринів III покоління (цефосульбін) в комбінації з метронідазолом. 

З метою профілактики тромбоемболії легеневої артерії використовували 

низькомолекулярні гепарини, а також компресійну білизну для нижніх 

кінцівок під час операції та впродовж 1 місяця в післяопераційному періоді. 

Хворому виконували хірургічне лікування за модифікованою методикою 

Ramirez у поєднанні з алопластикою «sublay» з використанням 

модифікованої поліпропіленової сітки. Після проведення ендотрахеального 

наркозу та обробки операційного поля за Гросіхом-Філончиковим 

виконували висічення старого післяопераційного рубця та широкою 

мобілізацією апоневротичних тканин від підшкірної основи до апоневрозу 

зовнішніх косих м’язів з максимальним збереженням судин і нервів. Після 

розрізання грижового мішка роз’єднували зрощення між кишечником, 

великим чепцем, ретельно проводили ревізію черевної порожнини. 

Пальпаторно та візуально визначали зовнішню межу апоневротичної піхви 

прямого м’яза живота. Відступаючи на 1 см від краю апоневротичної піхви 

прямого м’яза живота (латерально), розрізали апоневроз зовнішнього 

косого м’яза живота і тупо розділяли зовнішній косий м’яз від внутрішнього 

косого та поперечного. За рахунок цього прямий м’яз зміщується медіально 

до серединної лінії на 10 см. Далі з протилежного боку пальпаторно та 

візуально визначали зовнішню межу апоневротичної піхви прямого м’яза 

живота. Відступаючи на 1 см від краю апоневротичної піхви прямого м’яза 

живота (латерально), розрізали апоневроз зовнішнього косого м’яза живота 

і тупо розділяли зовнішній косий м’яз від внутрішнього косого та 

поперечного. За рахунок цього прямий м’яз зміщується медіально до 
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серединної лінії на 10 см. Після цього розрізали апоневротичні піхви прямих 

м’язів живота по медіальних краях дефекту черевної стінки і виконували 

методику «sublay». Задні стінки апоневротичних піхв прямих м’язів живота 

відділялися від м’язів і зашивалися безперервним швом. Під прямими 

м’язами над зшитими задніми стінками апоневротичних піхв прямих м’язів 

живота розміщували та фіксували модифікований поліпропіленовий 

сітчастий імплантат відповідних розмірів (середній – (30×30)±2,2 см). До 

модифікованого поліпропіленового сітчастого імплантанта підводили один, 

або два силіконових дренажі для вакуумного дренування і зшивали краї 

передніх апоневротичних стінок прямих м’язів живота разом з м’язами 

безперервним швом або окремими швами. Апоневротичні ділянки між 

прямими та зовнішніми косими м’язами справа і зліва укріплювали 

модифікованими поліпропіленовими сітчастими імплантатами відповідних 

розмірів (середній – (10×10)±2,4 см). Сітчасті імплантати фіксували по 

периметру до апоневротичних тканин безперервним швом. Після цього, 

підшкірну рану дренували вакуумними поліхлорвініловими дренажами та 

зашивали підшкірну основу та шкіру. 

У ранній післяопераційний період лікувальні заходи включали 

корекцію порушень з боку серцево-судинної та дихальної систем, 

стимуляцію функцій кишечника. Всім хворим впродовж 7 днів після 

операції призначали «Диклоберл» у дозі 3 мл внутрішньом’язово для 

зменшення запальної реакції черевної стінки на імплантацію сітки. З метою 

профілактики стресових виразок шлунково-кишкового тракту призначали 

«Квамател» за схемою. Антибактеріальну терапію з використанням 

цефосульбіну 1 г двічі на добу продовжували в усіх хворих, оскільки всі 

вони мали підвищений ризик виникнення інфекційних ускладнень з боку 

рани. Профілактику тромбоемболічних ускладнень здійснювали 

«Клексаном» у дозі 40 мг упродовж 7 – 9 днів. Дренажі у хворого знімали 

на 3 добу. Шви у хворого знімали на 7 добу, на 8 добу хворий був виписаний 

із хірургічного відділення. За хворим спостерігали на протязі 3 років. 
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Рецидиву грижі виявлено не було та інших ускладнень також виявлено не 

було. 

На рисунку 6.4.3. показано хірургічне лікування післяопераційної 

вентральної грижі великого розміру за удосконаленою методикою 

“Sublay” з використанням розробленої наномодифікованої 

поліпропіленової сітки. 

 

 

Рисунок 6.4.3. Удосконалена методика “Sublay” п/о вентральної 

грижі живота великого розміру з використанням розробленої 

наномодифікованої поліпропіленової сітки. 
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На рисунку 6.4.4. показано хірургічне лікування післяопераційної 

вентральної грижі великого розміру за удосконаленою методикою “Onlay” 

з використанням розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки. 

 

 

Рисунок 6.4.4. Удосконалена методика “Onlay” п/о вентральної 

грижі живота великого розміру з використанням розробленої 

наномодифікованої поліпропіленової сітки. 

 

Клінічний приклад 2. Хворий О. 56 років був госпіталізований в 

хірургічне відділення Вінницької міської клінічної лікарні № 1 з діагнозом 

післяопераційна вентральна грижа великого розміру, яка виникла у 

хворого 1 рік тому після проведення спленектомії при закритій травмі 

живота та важкого фізичного навантаження хворого. Після проведеного 

обстеження та передопераційної підготовки, яка проводилася за 

загальноприйнятою схемою: 1) підвищення резервів з боку серцево-
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легеневої діяльності, 2) профілактику тромбоемболічних ускладнень, 3) 

корегувальну терапію супутніх захворювань, 4) профілактику 

інфекційних ускладнень з боку післяопераційної рани, 5)максимальне 

очищення кишечника. Для очищення кишечника і зменшення його об’єму 

пацієнтам рекомендували безшлакову дієту з виключенням хліба, 

борошняних і картопляних страв та призначали проносні препарати 

(«Регулакс», «Дюфалак») та очисні клізми. Завдяки чому вдається досягти 

максимального очищення і зменшення об’єму кишечника та грижового 

випинання, а також зменшення маси тіла хворого. Напередодні 

оперативного втручання, за 12 годин до операції, призначали «Фортранс» 

за схемою. 

Контролювали ефективність передопераційної підготовки шляхом 

моніторингу функції серцево-судинної системи та функції зовнішнього 

дихання. Антибактеріальну профілактику проводили з використанням 

цефалоспоринів III покоління (цефосульбін) в комбінації з метронідазолом. 

З метою профілактики тромбоемболії легеневої артерії використовували 

низькомолекулярні гепарини, а також компресійну білизну для нижніх 

кінцівок під час операції та впродовж 1 місяця в післяопераційному періоді. 

Хворому виконували хірургічне лікування за модифікованою методикою 

Ramirez у поєднанні з алопластикою «sublay» з використанням 

модифікованої поліпропіленової сітки. Після проведення ендотрахеального 

наркозу та обробки операційного поля за Гросіхом-Філончиковим 

виконували висічення старого післяопераційного рубця та широкою 

мобілізацією апоневротичних тканин від підшкірної основи до апоневрозу 

зовнішніх косих м’язів з максимальним збереженням судин і нервів. Після 

розрізання грижового мішка роз’єднували зрощення між кишечником, 

великим чепцем, ретельно проводили ревізію черевної порожнини. 

Пальпаторно та візуально визначали зовнішню межу апоневротичної піхви 

прямого м’яза живота. Відступаючи на 1 см від краю апоневротичної піхви 

прямого м’яза живота (латерально), розрізали апоневроз зовнішнього 



 241 

косого м’яза живота і тупо розділяли зовнішній косий м’яз від внутрішнього 

косого та поперечного. За рахунок цього прямий м’яз зміщується медіально 

до серединної лінії на 10 см. Далі з протилежного боку пальпаторно та 

візуально визначали зовнішню межу апоневротичної піхви прямого м’яза 

живота. Відступаючи на 1 см від краю апоневротичної піхви прямого м’яза 

живота (латерально), розрізали апоневроз зовнішнього косого м’яза живота 

і тупо розділяли зовнішній косий м’яз від внутрішнього косого та 

поперечного. За рахунок цього прямий м’яз зміщується медіально до 

серединної лінії на 10 см. Після цього розрізали апоневротичні піхви прямих 

м’язів живота по медіальних краях дефекту черевної стінки і виконували 

методику «sublay». Задні стінки апоневротичних піхв прямих м’язів живота 

відділялися від м’язів і зашивалися безперервним швом. Під прямими 

м’язами над зшитими задніми стінками апоневротичних піхв прямих м’язів 

живота розміщували та фіксували модифікований поліпропіленовий 

сітчастий імплантат відповідних розмірів (середній – (30×30)±2,2 см). До 

модифікованого поліпропіленового сітчастого імплантанта підводили один, 

або два силіконових дренажі для вакуумного дренування і зшивали краї 

передніх апоневротичних стінок прямих м’язів живота разом з м’язами 

безперервним швом або окремими швами. Апоневротичні ділянки між 

прямими та зовнішніми косими м’язами справа і зліва укріплювали 

модифікованими поліпропіленовими сітчастими імплантатами відповідних 

розмірів (середній – (10×10)±2,4 см). Сітчасті імплантати фіксували по 

периметру до апоневротичних тканин безперервним швом. Після цього, 

підшкірну рану дренували вакуумними поліхлорвініловими дренажами та 

зашивали підшкірну основу та шкіру. 

Післяопераційний період протікав без ускладнень. У ранній 

післяопераційний період лікувальні заходи включали корекцію порушень з 

боку серцево-судинної та дихальної систем, стимуляцію функцій 

кишечника. Всім хворим впродовж 7 днів після операції призначали 

«Диклоберл» у дозі 3 мл внутрішньом’язово для зменшення запальної 
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реакції черевної стінки на імплантацію сітки. З метою профілактики 

стресових виразок шлунково-кишкового тракту призначали «Квамател» за 

схемою. Антибактеріальну терапію з використанням цефосульбіну 1 г двічі 

на добу продовжували в усіх хворих, оскільки всі вони мали підвищений 

ризик виникнення інфекційних ускладнень з боку рани. Профілактику 

тромбоемболічних ускладнень здійснювали «Клексаном» у дозі 40 мг 

упродовж 7 – 9 днів. Дренажі у хворого знімали на 3 добу. Шви у хворого 

знімали на 7 добу, на 8 добу хворий був виписаний із хірургічного 

відділення. За хворим спостерігали на протязі 2 років. Рецидиву грижі 

виявлено не було та інших ускладнень як в раньому так і віддаленому 

післяопераційному періоді не було. 

На рисунку 6.4.5. показано хірургічне лікування післяопераційної 

вентральної грижі живота гігантського розміру за удосконаленою 

методикою розрізання апоневрозу внутрішнього косого м’яза живота з 

використанням розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки. 

 

Рисунок 6.4.5. Удосконалена методика розрізання апоневрозу 

внутрішнього косого м’яза живота п/о вентральної грижі гігантського 

розміру з використанням розробленої наномодифікованої поліпропіленової 

сітки. 
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На рисунку 6.4.6. показано хірургічне лікування післяопераційної 

вентральної грижі живота гігантського розміру за удосконаленою 

задньою методикою з перерізанням поперечного м’яза живота з 

використанням розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки. 

 

 

Рисунок 6.4.6. Удосконалена задня методика з перерізанням 

поперечного м’яза живота п/о вентральної грижі гігантського 

розміру з використанням розробленої наномодифікованої 

поліпропіленової сітки. 

 

6.5. Алогерніопластика післяопераційних підреберних гриж 

живота при використанні наномодифікованих сіток з антисептиком 

Проведено аналіз оперативного лікування за період з 2013 до 2018 рр. 

146 пацієнтів з ППГЖ віком від 30 до 70 років яким проводили оперативне 

лікування післяопераційних підреберних гриж живота.Жінок було 84 

(57,5%), чоловіків – 62 (42,5%). Супутні захворювання з переважанням 

хронічної серцево-судинної патології – у 54 (37%), хронічної венозної 

недостатності нижніх кінцівок – у 9 (6,2%), цукрового діабету – у 2 (1,4%) 
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пацієнта, ожиріння II-III ступеня – у 72 (49,3%), хронічний бронхіт – в 16 

(11%) [294]. 

Усім хворим амбулаторно в середньому впродовж (10,0±2,2) доби 

проводили передопераційну підготовку за загальноприйнятими методами. 

В залежності від використання типу сітчастого імплантату при 

оперативному лікуванні ППГЖ хворих розподілили на дві групи, які були 

порівнянні за віком, співвідношенням статей та розмірами ППГЖ. 

У 73 (50%) хворих групи I при хірургічному лікуванні ППГЖ 

використовували модифікований поліпропіленовий сітчастий імплантат. 

Хворі із післяопераційною підреберною грижою живота знаходилися на 

операційному столі в положенні на боку. Хірургічний доступ виконувався з 

видаленням старого післяопераційного рубця. За наявності надлишків 

шкіри та підшкірної основи їх видаляли разом з післяопераційним рубцем. 

Далі виділяли грижовий мішок та мобілізували м’язово-апоневротичні краї 

дефекту черевної стінки від підшкірної основи на ширину 8 – 10 см. Після 

цього, видаляли грижовий мішок і зшивали м’язево-апоневротичні краї 

грижового дефекту безперервним швом (пролен 0). Якщо при зшиванні 

м’язово-апоневротичних країв з’являвся їх натяг, то виконували 

послабляючі розрізи на апоневрозі. Далі із модифікованої поліпропіленової 

сітки антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом та вуглецевими 

нанотрубками викроювали клапоть розмірами 15×15 см., який розміщували 

над зшитими м’язово-апоневротичними краями дефекту так, щоб 

перекриття їх сіткою було не менше 8-10 см. Сітчастий імплантат фіксували 

по периметру до апоневротичних тканин безперервним швом ниткою 

пролен 0 та окремими швами так, щоб сітка щільно прилягала до 

апоневрозу. До модифікованої сітки підводили вакуумний дренаж. 

Підшкірну рану дренували вакуумним дренажем і пошарово зашивали 

[294]. 

У групі II 73 (50%) хворих при хірургічному лікуванні ППГЖ 

використовували класичний сітчастий імплантат. 



 245 

Результати та обговорення. Результати оперативного лікування 

ППГЖ у хворих I та II груп оцінювали шляхом вивчення та порівняння 

безпосередніх і віддалених післяопераційних ускладнень (рисунок 6.5). 

Безпосередні результати лікування. Статистично значущо кращі 

результати отримали у хворих групи I на відміну від групи II (p<0,05): 

зменшення утворення сероми спостерігалося з 11 (15,5±1,2) до 4 (5,5±0,4)%, 

нагноєння післяопераційної рани з 6 (8,1±0,4) до 2 (2,7±0,3)% та запального 

інфільтрату з 6 (8,1±0,6) до 2 (2,7±0,4)%. Тривалість стаціонарного 

лікування у групі I становила (7,4±1,3) доби, у групі II – (12,3±2,2) доби. 

Віддалені результати. Було вивчено методом повторних оглядів та 

анкетування у 54 пацієнтів групи I та у 54 – групи II у терміни від 1 до 5 

років. Хронічний біль на ділянці черевної стінки впродовж 6 – 8 місяців 

після операції спостерігався у 3 (5,6±0,6)% хворих групи II та в 1 (1,9±0,4)% 

– групи I (р>0,05), який був ліквідований методом призначення 

фізіотерапевтичних процедур та нестероїдних протизапальних препаратів. 

Рецидив грижі виник у 1 (1,9±0,4)% хворого групи  Iна відміну від 3 

(5,6±0,6)% хворих групи II (p<0,05), лігатурні нориці черевної стінки 

виникли в 3 (5,6±0,5)% хворих групи II та мешома у 2 (3,7±0,2)% хворих 

(p<0,05) на відміну від групи I де таких ускладнень не спостерігалося. 
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Рисунок 6.5. безпосередні та віддалені результати 

оперативного лікування хворих з післяопераційними  

підреберними грижами живота 

 

Таким чином, значно кращі як безпосередні, так і віддалені результати 

отримали у хворих групи I. 

Завдяки тому, що в хворих групи I використовувався модифікований 

поліпропіленовий сітчастий імплантат вдалося досягнути зменшення 

частоти сероми у 3 раза, нагноєння післяопераційної рани в 3 раза, 

запального інфільтрату в 3 раза, виникнення лігатурних нориць черевної 

стінки у 3 раза, мешоми у 2 раза. Таке суттєве зменшення частоти 

ускладнень з боку післяопераційної рани зумовлене властивостями 

модифікованої поліпропіленової сітки антисептиком 

полігексаметиленгуанідину хлоридом та вуглецевими нанотрубками яка 

володіє високою сорбційною, гігроскопічною, та антисептичною дією, 

завдяки чому дозволяє зменшувати інтенсивність асептичного запалення 

тканин черевної стінки, ексудацію серозної рідини та ризик інфікування, в 

той час як класична поліпропіленова сітка не має таких вище згаданих 

властивостей. 
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Віддалені результати оперативного лікування ППГЖ також 

підтверджують переваги модифікованої сітки порівняно з використанням 

класичної поліпропіленової сітки, що пов’язано зі зменшенням частоти 

ранових інфекційних ускладнень, міграції та зморщування сітки і таким 

чином попереджає рецидив виникнення грижі. 

 

Клінічний приклад 1. Хворий М. 62 років був госпіталізований в 

хірургічне відділення Київської міської клінічної лікарні № 5 з діагнозом 

післяопераційна правобічна підреберна грижа живота, яка виникла у 

хворого 1,5 роки тому після проведення правобічної нефректомії та 

надмірного фізичного навантаження хворого. Після проведеного 

обстеження та передопераційної підготовки хворому виконували хірургічне 

лікування. Хворий знаходився на операційному столі в положенні на лівому 

боку. Після проведення ендотрахеального наркозу та обробки операційного 

поля за Гросіхом-Філончиковим виконувався хірургічний доступ з 

видаленням старого післяопераційного рубця. За наявності надлишків 

шкіри та підшкірної основи їх видаляли разом з післяопераційним рубцем. 

Далі виділяли грижовий мішок та мобілізували м’язово-апоневротичні краї 

дефекту черевної стінки від підшкірної основи на ширину 8 – 10 см. Після 

цього, видаляли грижовий мішок і зшивали м’язево-апоневротичні краї 

грижового дефекту безперервним швом (пролен 0). Якщо при зшиванні 

м’язово-апоневротичних країв з’являвся їх натяг, то виконували 

послабляючі розрізи на апоневрозі. Далі із модифікованої поліпропіленової 

сітки антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом та вуглецевими 

нанотрубками викроювали клапоть розмірами 15×15 см., який розміщували 

над зшитими м’язово-апоневротичними краями дефекту так, щоб 

перекриття їх сіткою було не менше 8-10 см. Сітчастий імплантат фіксували 

по периметру до апоневротичних тканин безперервним швом ниткою 

пролен 0 та окремими швами так, щоб сітка щільно прилягала до 

апоневрозу. До модифікованої сітки підводили вакуумний дренаж. 
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Підшкірну рану дренували вакуумним дренажем і пошарово зашивали. На 

рану було накладено асептичну пов’язку. 

Післяопераційний період протікав без ускладнень. 

 

Клінічний приклад 2. Хворий Д. 65 років був госпіталізований в 

хірургічне відділення Вінницької міської клінічної лікарні № 1 з діагнозом 

післяопераційна лівобічна підреберна грижа живота, яка виникла у 

хворого 1 рік тому після проведення лівобічної нефректомії та важкого 

фізичного навантаження хворого. Після проведеного обстеження та 

передопераційної підготовки, яка включала в себе: 1) підвищення резервів 

з боку серцево-легеневої діяльності, 2) профілактику тромбоемболічних 

ускладнень, 3) корегувальну терапію супутніх захворювань, 4) 

профілактику інфекційних ускладнень з боку післяопераційної рани, 

5)максимальне очищення кишечника. Для очищення кишечника і 

зменшення його об’єму пацієнтам рекомендували безшлакову дієту з 

виключенням хліба, борошняних і картопляних страв та призначали 

проносні препарати («Регулакс», «Дюфалак») та очисні клізми. Завдяки 

чому вдається досягти максимального очищення і зменшення об’єму 

кишечника та грижового випинання, а також зменшення маси тіла 

хворого. Напередодні оперативного втручання, за 12 годин до операції, 

призначали «Фортранс» за схемою. 

Контролювали ефективність передопераційної підготовки шляхом 

моніторингу функції серцево-судинної системи та функції зовнішнього 

дихання. Антибактеріальну профілактику проводили з використанням 

цефалоспоринів III покоління (цефосульбін) в комбінації з метронідазолом. 

З метою профілактики тромбоемболії легеневої артерії використовували 

низькомолекулярні гепарини, а також компресійну білизну для нижніх 

кінцівок під час операції та впродовж 1 місяця в післяопераційному періоді. 

Хворому виконували хірургічне лікування. Хворий знаходився на 

операційному столі в положенні на правому боку. Після проведення 
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ендотрахеального наркозу та обробки операційного поля за Гросіхом-

Філончиковим виконувався хірургічний доступ з видаленням старого 

післяопераційного рубця. За наявності надлишків шкіри та підшкірної 

основи їх видаляли разом з післяопераційним рубцем. Далі виділяли 

грижовий мішок та мобілізували м’язово-апоневротичні краї дефекту 

черевної стінки від підшкірної основи на ширину 8 – 10 см. Після цього, 

видаляли грижовий мішок і зшивали м’язево-апоневротичні краї грижового 

дефекту безперервним швом (пролен 0). Якщо при зшиванні м’язово-

апоневротичних країв з’являвся їх натяг, то виконували послабляючі 

розрізи на апоневрозі. Далі із модифікованої поліпропіленової сітки 

антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом та вуглецевими 

нанотрубками викроювали клапоть розмірами 15×15 см., який розміщували 

над зшитими м’язово-апоневротичними краями дефекту так, щоб 

перекриття їх сіткою було не менше 8-10 см. Сітчастий імплантат фіксували 

по периметру до апоневротичних тканин безперервним швом ниткою 

пролен 0 та окремими швами так, щоб сітка щільно прилягала до 

апоневрозу. До модифікованої сітки підводили вакуумний дренаж. 

Підшкірну рану дренували вакуумним дренажем і пошарово зашивали. На 

рану було накладено асептичну пов’язку. 

Післяопераційний період протікав без ускладнень. У ранній 

післяопераційний період лікувальні заходи включали корекцію порушень з 

боку серцево-судинної та дихальної систем, стимуляцію функцій 

кишечника. Всім хворим впродовж 7 днів після операції призначали 

«Диклоберл» у дозі 3 мл внутрішньом’язово для зменшення запальної 

реакції черевної стінки на імплантацію сітки. З метою профілактики 

стресових виразок шлунково-кишкового тракту призначали «Квамател» за 

схемою. Антибактеріальну терапію з використанням цефосульбіну 1 г двічі 

на добу продовжували в усіх хворих, оскільки всі вони мали підвищений 

ризик виникнення інфекційних ускладнень з боку рани. Профілактику 

тромбоемболічних ускладнень здійснювали «Клексаном» у дозі 40 мг 
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упродовж 7 – 9 днів. Дренажі у хворого знімали на 3 добу. Шви у хворого 

знімали на 7 добу, на 8 добу хворий був виписаний із хірургічного 

відділення. За хворим спостерігали на протязі 2 років. Рецидиву грижі 

виявлено не було та інших ускладнень як в раньому так і віддаленому 

післяопераційному періоді не було. 

 

Клінічний приклад 3. Хворий К. 39 років був госпіталізований в 

хірургічне відділення центральної міської клінічної лікарні м.Калинівка 

Вінницької області з діагнозом післяопераційна лівобічна підреберна 

грижа живота, яка виникла у хворого 1,5 роки тому після проведення 

лівобічної нефректомії та важкого фізичного навантаження хворого. Після 

проведеного обстеження та передопераційної підготовки, яка включала в 

себе: 1) підвищення резервів з боку серцево-легеневої діяльності, 2) 

профілактику тромбоемболічних ускладнень, 3) корегувальну терапію 

супутніх захворювань, 4) профілактику інфекційних ускладнень з боку 

післяопераційної рани, 5)максимальне очищення кишечника. Для 

очищення кишечника і зменшення його об’єму пацієнтам рекомендували 

безшлакову дієту з виключенням хліба, борошняних і картопляних страв 

та призначали проносні препарати («Регулакс», «Дюфалак») та очисні 

клізми. Завдяки чому вдається досягти максимального очищення і 

зменшення об’єму кишечника та грижового випинання, а також 

зменшення маси тіла хворого. Напередодні оперативного втручання, за 12 

годин до операції, призначали «Фортранс» за схемою. 

Контролювали ефективність передопераційної підготовки шляхом 

моніторингу функції серцево-судинної системи та функції зовнішнього 

дихання. Антибактеріальну профілактику проводили з використанням 

цефалоспоринів III покоління (цефосульбін) в комбінації з метронідазолом. 

З метою профілактики тромбоемболії легеневої артерії використовували 

низькомолекулярні гепарини, а також компресійну білизну для нижніх 

кінцівок під час операції та впродовж 1 місяця в післяопераційному періоді. 
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Хворому виконували хірургічне лікування. Хворий знаходився на 

операційному столі в положенні на правому боку. Після проведення 

ендотрахеального наркозу та обробки операційного поля за Гросіхом-

Філончиковим виконувався хірургічний доступ з видаленням старого 

післяопераційного рубця. За наявності надлишків шкіри та підшкірної 

основи їх видаляли разом з післяопераційним рубцем. Далі виділяли 

грижовий мішок та мобілізували м’язово-апоневротичні краї дефекту 

черевної стінки від підшкірної основи на ширину 8 – 10 см. Після цього, 

видаляли грижовий мішок і зшивали м’язево-апоневротичні краї грижового 

дефекту безперервним швом (пролен 0). Якщо при зшиванні м’язово-

апоневротичних країв з’являвся їх натяг, то виконували послабляючі 

розрізи на апоневрозі. Далі із модифікованої поліпропіленової сітки 

антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом та вуглецевими 

нанотрубками викроювали клапоть розмірами 15×15 см., який розміщували 

над зшитими м’язово-апоневротичними краями дефекту так, щоб 

перекриття їх сіткою було не менше 8-10 см. Сітчастий імплантат фіксували 

по периметру до апоневротичних тканин безперервним швом ниткою 

пролен 0 та окремими швами так, щоб сітка щільно прилягала до 

апоневрозу. До модифікованої сітки підводили вакуумний дренаж. 

Підшкірну рану дренували вакуумним дренажем і пошарово зашивали. На 

рану було накладено асептичну пов’язку. 

Післяопераційний період протікав без ускладнень. У ранній 

післяопераційний період лікувальні заходи включали корекцію порушень з 

боку серцево-судинної та дихальної систем, стимуляцію функцій 

кишечника. Всім хворим впродовж 7 днів після операції призначали 

«Диклоберл» у дозі 3 мл внутрішньом’язово для зменшення запальної 

реакції черевної стінки на імплантацію сітки. З метою профілактики 

стресових виразок шлунково-кишкового тракту призначали «Квамател» за 

схемою. Антибактеріальну терапію з використанням цефосульбіну 1 г двічі 

на добу продовжували в усіх хворих, оскільки всі вони мали підвищений 
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ризик виникнення інфекційних ускладнень з боку рани. Профілактику 

тромбоемболічних ускладнень здійснювали «Клексаном» у дозі 40 мг 

упродовж 7 – 9 днів. Дренажі у хворого знімали на 3 добу. Шви у хворого 

знімали на 7 добу, на 8 добу хворий був виписаний із хірургічного 

відділення. За хворим спостерігали на протязі 2 років. Рецидиву грижі 

виявлено не було та інших ускладнень як в раньому так і віддаленому 

післяопераційному періоді не було. 

 

6.6. Хірургічне лікування попереково-бокових гриж живота при 

використанні наномодифікованих сіток з антимікробними 

властивостями 

Проведено аналіз хірургічного лікування за період з 2014 до 2018 рр. 

184 пацієнтів з ПБПГЖ віком від 30 до 65 років яким проводили хірургічне 

лікування післяопераційних попереково – бокових гриж живота, який 

передбачав перекриття країв дефекту сіткою на 10-12 см та фіксували сітку 

до механічно міцних анатомічних структур. Жінок було 101 (54,9%), 

чоловіків – 83 (45,1%). Супутні захворювання з переважанням хронічної 

серцево-судинної патології – у 67 (36,4%), хронічної венозної недостатності 

нижніх кінцівок – у 9 (4,9%), цукрового діабету – у 2 (1,1%) пацієнта, 

ожиріння II-III ступеня – у 86 (46,7%), хронічний бронхіт – в 20 (10,9%) 

[292]. 

Усім хворим амбулаторно в середньому впродовж (10,0±2,8) доби 

проводили спеціальну доопераційну підготовку з метою профілактики 

ускладнень під час хірургічного лікування та в раньому післяопераційному 

періоді.  

В залежності від використання типу сітчастого імплантату при 

хірургічному лікуванні ПБПГЖ хворих розподілили на дві групи, які були 

порівнянні за віком, співвідношенням статей та розмірами ПБПГЖ. 

У 92 (50%) хворих групи I при хірургічному лікуванні ПБПГЖ 

використовували модифікований поліпропіленовий сітчастий імплантат. 
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Хворі із попереково – боковою післяопераційною грижею живота 

знаходилися на операційному столі в положенні на боку. Хірургічний 

доступ виконувався з видаленням старого післяопераційного рубця. За 

наявності надлишків шкіри та підшкірної основи їх видаляли разом з 

післяопераційним рубцем. Далі виділяли грижовий мішок та мобілізували 

м’язово – апоневротичні краї дефекту черевної стінки від підшкірної основи 

на ширину 8-10 см. Грижовий мішок частково видаляють. Після цього по 

краях дефекту розрізали парієтальну очеревину і мобілізували її від м’язово-

апоневротичних тканин по нижньому краю на ширину 10-12 см, верхньому 

– до окістя 12 ребра, медіально – до задньої стінки апоневротичної піхви 

прямого м’яза живота, латерально – до поперекового м’яза. Потім 

розроблений сітчастий імплантат 15×15 см розміщували преперитонеально 

і фіксували його окремими швами (пролен 0) до поперекового м’яза спини, 

окістя 12 ребра, апоневротичної піхви прямого м’яза та м’язово-

апоневротичних тканин нижнього краю грижового дефекту з їх перекриттям 

розробленою сіткою на 10-12 см. 

До розробленої сітки підводили вакуумний дренаж і над нею 

контактно зшивали (пролен 0) м’язево-апоневротичні краї грижових воріт. 

При цьому, сітку брали в шов через одне прошивання. Підшкірну рану 

дренували вакуумним дренажем і пошарово зашивали. Така фіксація 

розробленої сітки до міцних анатомічних структур попереково-бокової 

ділянки черевної стінки та широке перекриття атрофованих м’язово-

апоневротичних структур (10 – 12см) забезпечують механічну міцність 

алогерніопластики [292]. 

У групі II 92 (50%) хворих при хірургічному лікуванні ПБПГЖ 

використовували класичний сітчастий імплантат. 

Результати та обговорення. Результати хірургічного лікування 

ПБПГЖ у хворих I та II груп оцінювали шляхом вивчення та порівняння 

безпосередніх і віддалених післяопераційних ускладнень (рисунок 6.6). 
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Безпосередні результати лікування. Статистично значущо кращі 

результати отримали у хворих групи I на відміну від групи II (p<0,05): 

зменшення утворення сероми спостерігалося з 26 (28,3±1,2) до 6 

(6,5±0,6)%, нагноєння післяопераційної рани з 12 (13,0±0,4) до 2 

(2,2±0,3)% та запального інфільтрату з 13 (14,1±0,4) до 2 (2,2±0,3)%. 

Тривалість стаціонарного лікування у групі I становила (7,1±1,3) доби, у 

групі II – (12,1±2,2) доби. 

Віддалені результати. Було вивчено методом повторних оглядів та 

анкетування у 76 пацієнтів групи I та у 76 – групи II у терміни від 1 до 5 

років. Хронічний біль на ділянці черевної стінки впродовж 6 – 8 місяців 

після операції спостерігався у 8 (10,5±0,5)% хворих групи II та в 2 

(2,6±0,3)% – групи I (р>0,05), який був ліквідований методом призначення 

фізіотерапевтичних процедур та нестероїдних протизапальних 

препаратів. Рецидив грижі виник у 1 (1,3±0,3)% хворого групи I на відміну 

від 8 (10,5±0,5)% хворих групи II (p<0,05), лігатурні нориці черевної 

стінки виникли в 4 (5,3±0,4)% хворих групи II та мешома у 3 (3,9±0,2)% 

хворих (p<0,05) на відміну від групи I де таких ускладнень не 

спостерігалося. 

 

Рисунок 6.6. безпосередні та віддалені результати 

хірургічного лікування хворих з попереково – боковими 

післяопераційними грижами живота 
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Таким чином, значно кращі як безпосередні, так і віддалені результати 

отримали у хворих групи I. 

Завдяки тому, що в хворих групи I використовувався модифікований 

поліпропіленовий сітчастий імплантат вдалося досягнути зменшення 

частоти сероми у 4,3 раза, нагноєння післяопераційної рани в 5,8 раза, 

запального інфільтрату в 6,5 раза, виникнення лігатурних нориць черевної 

стінки у 4 разів, мешоми у 3 рази. Таке суттєве зменшення частоти 

ускладнень з боку післяопераційної рани зумовлене властивостями 

модифікованої поліпропіленової сітки, яка наномодифікована вуглецевими 

нанотрубками та антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом, а 

саме володіє високою сорбційною, гігроскопічною, та антисептичною дією, 

завдяки чому дозволяє зменшувати інтенсивність асептичного запалення 

тканин черевної стінки, ексудацію серозної рідини та ризик інфікування, в 

той час як класична поліпропіленова сітка не має вище згаданих 

властивостей. 

Віддалені результати хірургічного лікування ПБПГЖ також 

підтверджують переваги розробленої сітки порівняно з використанням 

класичної поліпропіленової сітки, що пов’язано зі зменшенням частоти 

ранових інфекційних ускладнень, міграції та зморщування сітки і таким 

чином попереджає рецидив виникнення грижі. 

 

Клінічний приклад 1. Хворий К. 61 рік був госпіталізований в 

хірургічне відділення Київської міської клінічної лікарні № 5 з діагнозом 

попереково-бокова післяопераційна грижа живота, яка виникла у хворого 

після надмірного фізичного навантаження. Після проведеного обстеження 

та передопераційної підготовки за загальноприйнятою схемою хворому 

виконували хірургічне лікування. Хворий знаходився на операційному столі 

в положенні на боку. Після проведення ендотрахеального наркозу та 

обробки операційного поля за Гросіхом-Філончиковим виконувався 

хірургічний доступ з видаленням старого післяопераційного рубця. За 
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наявності надлишків шкіри та підшкірної основи їх видаляли разом з 

післяопераційним рубцем. Далі виділяли грижовий мішок та мобілізували 

м’язово – апоневротичні краї дефекту черевної стінки від підшкірної основи 

на ширину 8-10 см. Грижовий мішок частково видаляють. Після цього по 

краях дефекту розрізали парієтальну очеревину і мобілізували її від м’язово-

апоневротичних тканин по нижньому краю на ширину 10-12 см, верхньому 

– до окістя 12 ребра, медіально – до задньої стінки апоневротичної піхви 

прямого м’яза живота, латерально – до поперекового м’яза. Потім 

розроблений сітчастий імплантат 15×15 см розміщували преперитонеально 

і фіксували його окремими швами (пролен 0) до поперекового м’яза спини, 

окістя 12 ребра, апоневротичної піхви прямого м’яза та м’язово-

апоневротичних тканин нижнього краю грижового дефекту з їх перекриттям 

розробленою сіткою на 10-12 см. До розробленої сітки підводили вакуумний 

дренаж і над нею контактно зшивали (пролен 0) м’язево-апоневротичні краї 

грижових воріт. При цьому, сітку брали в шов через одне прошивання. 

Підшкірну рану дренували вакуумним дренажем і пошарово зашивали. Така 

фіксація розробленої сітки до міцних анатомічних структур попереково-

бокової ділянки черевної стінки та широке перекриття атрофованих 

м’язово-апоневротичних структур (10 – 12см) забезпечують механічну 

міцність алогерніопластики. 

Післяопераційний період проходив без ускладнень. За хворим 

спостерігали на протязі двох років рецидиву грижі виявлено не було. Як в 

раньому так і віддаленому післяопераційному періоді інших ускладнень у 

хворого виявлено також не було. 

 

Клінічний приклад 2. Хворий М. 66 років був госпіталізований в 

хірургічне відділення Вінницької міської клінічної лікарні № 1 з діагнозом 

попереково-бокова післяопераційна грижа живота, яка виникла у хворого 

після важкого фізичного навантаження. Після проведеного обстеження та 

передопераційної підготовки хворому виконували хірургічне лікування. 
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Хворий знаходився на операційному столі в положенні на боку. Після 

проведення ендотрахеального наркозу та обробки операційного поля за 

Гросіхом-Філончиковим виконувався хірургічний доступ з видаленням 

старого післяопераційного рубця. За наявності надлишків шкіри та 

підшкірної основи їх видаляли разом з післяопераційним рубцем. Далі 

виділяли грижовий мішок та мобілізували м’язово – апоневротичні краї 

дефекту черевної стінки від підшкірної основи на ширину 8-10 см. 

Грижовий мішок частково видаляють. Після цього по краях дефекту 

розрізали парієтальну очеревину і мобілізували її від м’язово-

апоневротичних тканин по нижньому краю на ширину 10-12 см, верхньому 

– до окістя 12 ребра, медіально – до задньої стінки апоневротичної піхви 

прямого м’яза живота, латерально – до поперекового м’яза. Потім 

розроблений сітчастий імплантат 15×15 см розміщували преперитонеально 

і фіксували його окремими швами (пролен 0) до поперекового м’яза спини, 

окістя 12 ребра, апоневротичної піхви прямого м’яза та м’язово-

апоневротичних тканин нижнього краю грижового дефекту з їх перекриттям 

розробленою сіткою на 10-12 см. До розробленої сітки підводили вакуумний 

дренаж і над нею контактно зшивали (пролен 0) м’язево-апоневротичні краї 

грижових воріт. При цьому, сітку брали в шов через одне прошивання. 

Підшкірну рану дренували вакуумним дренажем і пошарово зашивали. Така 

фіксація розробленої сітки до міцних анатомічних структур попереково-

бокової ділянки черевної стінки та широке перекриття атрофованих 

м’язово-апоневротичних структур (10 – 12см) забезпечують механічну 

міцність алогерніопластики. 

Ускладнень в раньому та віддаленому післяопераційному періоді не 

спостерігалося. 
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6.7. Порівняльна характеристика частоти виникнення 

післяопераційних ускладнень у хворих основної групи та групи 

порівняння 

Під час використання при хірургічному лікуванні післяопераційних 

вентральних гриж великого та гігантського розмірів розробленого 

наномодифікованого поліпропіленовго сітчастого імплантату відмічається 

суттєве зменшення післяопераційних ускладнень, в порівнянні з 

використанням класичного поліпропіленового сітчастого імплантату. При 

хірургічному лікуванні післяопераційних вентральних гриж великого 

розміру відмічалося зменшення сероми до 6,4 проти 26,6%, гнійне 

запалення рани до 1,1 проти 6,4%, запального інфільтрату до 1,1 проти 

10,6%, хронічного болю до 1,1 проти 5,3%, рецидиви грижі до 1,1 проти 

7,4% та лігатурних нориць передньої черевної стінки не спостерігалось на 

відміну від 5,3% хворих групи порівняння, де використовувалася при 

хірургічному лікуванні класична поліпропіленова сітка. При хірургічному 

лікуванні післяопераційних вентральних гриж гігантського розмірів 

розробленого наномодифікованого поліпропіленовго сітчастого імплантату 

відмічається суттєве зменшення післяопераційних ускладнень, в порівнянні 

з використанням класичного поліпропіленового сітчастого імплантату. При 

хірургічному лікуванні післяопераційних вентральних гриж гігантського 

розміру відмічалося зменшення сероми до 7,6 проти 29,3%, гнійне 

запалення рани до 1,1 проти 7,6%, запального інфільтрату до 2,2 проти 

12,1%, хронічного болю до 1,1 проти 7,6%, рецидиви грижі до 2,2 проти 

8,7% та лігатурних нориць передньої черевної стінки не спостерігалось на 

відміну від 6,5% хворих групи порівняння, де використовувалася при 

хірургічному лікуванні класична поліпропіленова сітка (таблиця 6.7.1). 

Під час використання при хірургічному лікуванні первинних гриж 

живота (пахвинна грижа, пупкова грижа, стегнова грижа, грижа білої лінії 

живота) розробленого наномодифікованого поліпропіленовго сітчастого 

імплантату відмічається суттєве зменшення післяопераційних ускладнень, в 
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порівнянні з використанням класичного поліпропіленового сітчастого 

імплантату. При хірургічному лікуванні пахвинних гриж відмічалося 

зменшення сероми до 2,8 проти 5,6%, гнійне запалення рани до 1,4 проти 

5,6%, запального інфільтрату до 1,4 проти 5,6%, хронічного болю до 1,8 

проти 5,4%, рецидиви грижі до 1,8 проти 5,4% та лігатурних нориць 

передньої черевної стінки не спостерігалось на відміну від 5,4% хворих 

групи порівняння, де використовувалася при хірургічному лікуванні 

класична поліпропіленова сітка. При хірургічному лікуванні пупкових гриж 

живота спостерігалося зменшення виникнення: сероми до 3,4 проти 20,3%, 

гнійного запалення рани, запального інфільтрату та лігатурних нориць 

передньої черевної стінки не спостерігалося на відміну від 3,4% хворих 

групи порівняння, хронічного болю до 1,8 проти 3,9%, рецидиви грижі до 

1,6 проти 5,9% хворих групи порівняння. При хірургічному лікуванні 

стегнових гриж живота відмічається зменшення сероми до 2,8 проти 5,6%, 

гнійне запалення рани до 1,4 проти 5,6%, запального інфільтрату до 1,4 

проти 5,6%, хронічного болю до 1,8 проти 5,4%, рецидиви грижі до 1,8 

проти 5,4% хворих групи порівняння та лігатурні нориці передньої черевної 

стінки не спостерігалися на відміну від 5,4% хворих групи порівняння. При 

хірургічному лікуванні гриж білої лінії живота відмічається зменшення 

сероми до 1,6 проти 7,9%, гнійного запалення рани не спостерігалося на 

відміну від 3,2% хворих групи порівняння, запального інфільтрату до 3,2 

проти 9,6%, хронічного болю не спостерігалося на відміну від 6,3% хворих 

групи порівняння, рецидиви грижі до 1,6 проти 6,3% хворих групи 

порівняння (таблиця 6.7.2). 
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Таблиця 6.7.1. 

Загальна частота післяопераційних ускладнень при хірургічному 

лікуванні післяопераційних вентральних гриж живота 

Ускладнення Види гриж Всього 

Післяопераційна вентральна грижа 

Післяопераційна 

вентральна грижа 

великого розміру 

(n=188) 

Післяопераційна 

вентральна грижа 

гігантського 

розміру (n=184) 

Осн. 

група 

n=188 

Гр. 

порів. 

n=188 

Осн. 

група 

n=184 

Гр. 

порів. 

n=184 

Осн. 

група 

n=372 

Гр. 

порів. 

n=372 

Серома 6 

(6,4%) 

25 

(26,6%) 

7 

(7,6%) 

27 

(29,3%) 

13 

(3,5%) 

52 

(14%) 

Гнійне 

запалення 

рани 

1 

(1,1%) 

6 

(6,4%) 

1 

(1,1%) 

7 

(7,6%) 

2 

(0,5%) 

13 

(3,5%) 

Запальний 

інфільтрат 

1 

(1,1%) 

10 

(10,6%) 

2 

(2,2%) 

11 

(12%) 

3 

(0,8%) 

21 

(5,6%) 

Лігатурні 

нориці пер. 

чер. стінки 

― 5 

(5,3%) 

― 6 

(6,5%) 

― 11 

(3%) 

Хронічний 

біль 

1 

(1,1%) 

5 

(5,3%) 

1 

(1,1%) 

7 

(7,6%) 

2 

(0,5%) 

12 

(3,2%) 

Рецидиви 

грижі 

1 

(1,1%) 

7 

(7,4%) 

2 

(2,2%) 

8 

(8,7%) 

3 

(0,8%) 

15 

(4%) 

 



 261 

Таблиця 6.7.2. 

Загальна частота післяопераційних ускладнень при хірургічному лікуванні первинних гриж живота 

Ускладнення Види гриж Всього 

Первинні грижі передньої черевної стінки 

Пахвинна грижа 

(n=128) 

Пупкова грижа 

(n=148) 

Стегнова грижа 

(n=70) 

Грижа білої лінії 

живота 

(n=144) 

Осн. 

група 

Гр. 

порів 

Осн. 

група 

Гр.  

порів. 

Осн. 

група 

Гр. 

порів 

Осн. 

група 

Гр. 

порів 

Осн 

група 

Гр. 

порів. 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Серома 2 2,8 4 5,6 2 3,4 12 20,3 2 2,8 4 5,6 1 1,6 5 7,9 7 2,6 25 11,3 

Гнійне 

запалення 

рани 

1 1,4 4 5,6 _ _ 2 3,4 1 1,4 4 5,6 _ _ 2 3,2 2 0,3 12 4,1 

Запальний 

інфільтрат 

1 1,4 4 5,6 _ _ 2 3,4 1 1,4 4 5,6 2 3,2 6 9,6 4 1,5 16 6,2 

Лігатурні 

нориці пер. 

чер. стінки 

_ _ 3 5,4 _ _ 2 4,1 _ _ 3 5,4 _ _ _ _ _ _ 8 3,2 

Хронічний 

біль 

1 1,8 3 5,4 1 1,8 2 3,9 1 1,8 3 5,4 _ _ 4 6,3 3 1,8 12 5,2 

Рецидиви 

грижі 

1 1,8 4 5,4 1 1,6 6 5,9 1 1,8 4 5,4 1 1,6 4 6,3 4 1,7 18 5,9 
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Потрібно також відмітити, що переваги використання розробленого 

наномодифікованого поліпропіленового сітчастого імплантату при 

хірургічному лікуванні хворих з первинними грижами живота (пахвинна 

грижа, пупкова грижа, стегнова грижа, грижа білої лінії живота) та 

післяопераційними грижами живота великого та гігантського розмірів 

підтверджуються статистичними даними (таблиця 6.7.3., таблиця 6.7.4., 

рисунок 6.7.1., рисунок 6.7.2). 

Таблиця 6.7.3. 

Порівняльна оцінка частоти ускладнень при первинних грижах передньої 

черевної стінки в досліджуваних групах 

Ускладнення 
Основна 

n=490 

Порівняння 

n=490 
OR (95% ДІ) р 

Серома 8 (1,6%) 24 (4,9%) 
0,32 (0,14-

0,72) 
0,004* 

Гнійне запалення рани 3 (0,6%) 14 (2,9%) 
0,21 (0,06-

0,73) 
0,007* 

Запальний інфільтрат 3 (0,6%) 14 (2,9%) 
0,21 (0,06-

0,73) 
0,007* 

Лігатурні нориці пер. чер. 

стінки 
0 (0%) 11 (2,2%) 

0,04 (0,00-

0,72) 
- 

Хронічний біль 4 (0,8%) 11 (2,2%) 
0,36 (0,11-

1,13) 
0,069 

Рецидиви грижі 4 (0,8%) 18 (3,7%) 
0,22 (0,07-

0,64) 
0,003* 

Всього по первинних 

грижах 
22 (4,5%) 92 (18,8%) 0,2 (0,12-0,33) 

0,0001

* 

OR (95% ДІ) – відносний ризик (відношення шансів та 95% довірчий 

інтервал) за частотою ускладнень в основній групі у співставленні з групою 

порівняння (з поправкою Haldane-Anscombe в групах зі значенням 0%  за 

частотою ускладнень);   * - різниця між групами статистично значима 

(p<0,05). 
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Рисунок 6.7.1. Оцінка відносного ризику (відношення шансів) ускладнень 

при первинних грижах передньої черевної стінки в основній групі в 

співставленні з групою порівняння 
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Таблиця 6.7.4. 

Порівняльна оцінка частоти ускладнень при післяопераційних вентральних 

грижах в досліджуваних групах хворих 

Ускладнення 
Основна 

n=372 

Порівняння 

n=372 
OR (95% ДІ) р 

Серома 13 (3,5%) 52 (14%) 
0,22 (0,12-

0,42) 
0,0001* 

Гнійне запалення 

рани 
2 (0,5%) 13 (3,5%) 

0,15 (0,03-

0,67) 
0,004* 

Запальний 

інфільтрат 
3 (0,8%) 21 (5,6%) 

0,14 (0,04-

0,46) 
0,0001* 

Лігатурні нориці 

пер. чер. стінки 
0 (0%) 11 (3%) 

0,04 (0,00-

0,72) 
- 

Хронічний біль 2 (0,5%) 12 (3,2%) 
0,16 (0,04-

0,73) 
0,007* 

Рецидиви грижі 3 (0,8%) 15 (4%) 
0,19 (0,06-

0,67) 
0,004* 

Післяопераційні 

вентральні грижі 

(всього) 

23 (6,2%) 124 (33,3%) 
0,13 (0,08-

0,21) 
0,0001* 

OR (95% ДІ) – відносний ризик (відношення шансів та 95% довірчий 

інтервал) за частотою ускладнень в основній групі у співставленні з групою 

порівняння (з поправкою Haldane-Anscombe в групах зі значенням 0%  за 

частотою ускладнень); * - різниця між групами статистично значима 

(p<0,05). 
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Рисунок 6.7.2. Оцінка відносного ризику (відношення шансів) ускладнень 

при післяопераційних вентральних грижах в основній групі в співставленні 

з групою порівняння 

 

Таким чином використання розробленої наномодифікованої 

поліпропіленової сітки при хірургічному лікуванні гриж живота є 

ефективнішим порівняно з використанням класичної поліпропіленової сітки 

за рахунок виражених сорбційних, антибактеріальних та протизапальних 

властивостей про що свідчило значне зменшення післяопераційних гнійно – 

запальних ускладнень таких як: серома, гнійне запалення рани, запальний 

інфільтрат, лігатурні нориці передньої черевної стінки, мешома, хронічний 

післяопераційний біль, рецидиви грижі та дозволило скоротити тривалість 

перебування хворих у стаціонарі, що є підставою для широкого їх 

використання в клінічній практиці зі значним економічним ефектом. 

Результати даного розділу опубліковані в наступних роботах [275, 

276, 277, 278, 279, 280, 281, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 

299, 300]. 
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РОЗДІЛ 7 

СТАН ПОКАЗНИКІВ ЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛЮ ТА АНАЛІЗ 

ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ 

ГРИЖ ЖИВОТА 

 

7.1. Стан показників цитокінового профілю при хірургічному 

лікуванні гриж живота 

Визначення показників цитокінового профілю, може бути 

діагностичною ознакою початкової стадії багатьох захворювань, а також 

слугувати прогностичною ознакою сприятливого перебігу 

післяопераційного періоду. В зв’язку з чим проводили дослідження рівня 

цитокінів у хворих на ПОВГ в залежності від типу використаної 

поліпропіленової сітки. 

При вивченні аналізу показників рівня цитокінового профілю 

(табл.7.1), встановлено, що у раньому післяопераційному періоді (1-а доба 

після операції) порівняно з даними до лікування відмічалося суттєве 

підвищення рівня цитокінів у хворих з імплантованими “легкими” та 

“середньої” маси сітками на 1-у добу після операції статистично значимо 

зростав на 41,84% і 38,23% в основній групі в порівнянні з 38,26% і 43,76% 

в групі порівняння, відповідно (р<0,05). Виявлена різниця у показниках 

цитокінів на 1-у добу після операції у порівнювальних групах вказує на 

порушення взаємодії ендотеліоцитів з клітинами периферичної крові у 

хворих на ПОВГ у ранній післяопераційний період. Це явище можна 

пояснити пошкодженням ендотелію судин під час виконання хірургічного 

втручання та посиленням запальної реакції в ділянці проведення 

хірургічного втручання. 

Також потрібно обов’язково відмітити, що на день виписки 

концентрація цитокінів в крові досліджуваних хворих суттєво знижувалася 

порівняно з показниками на 1-у добу післяопераційного періоду, однак не 

досягала вихідних даних. Рівень цитокінів у хворих основної групи 
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статистично значимо зменшився на 20,02% і 9,96% (при імплантації 

“середньої” маси сітки в порівнянні з 33,35% і 20,02% (при імплантації 

“легкої” сітки) порівняно із такими показниками до лікування (р<0,05). 

Таблиця 7.1. 

Порівняльна характеристика вмісту IL-8 у хворих на ПОВГ в двох 

порівняльних групах залежно від типу поліпропіленової сітки 

Доба 

спостере-

ження 

Основна група Порівняльна група Контроль

на група 

(n=20) 
“Середньої” 

маси сітка 

(n=55) 

“Легка” 

сітка 

(n=56) 

“Середньої” 

маси сітка 

(n=55) 

“Легка” 

сітка 

(n=56) 

IL-8, пг/мл 

До 

лікування 

8,80±0,06 

#р<0,05 

8,82±0,07 

#р<0,05 

7,35±0,18 

#р<0,05 

7,06±0,19 

#р<0,05 

3,47±0,04 

1 доба 

після 

лікування 

12,57±0,26 

#р<0,05 

⁕р<0,05 

12,28±0,25 

#р<0,05 

⁕р<0,05 

10,23±0,20 

#р<0,05 

⁕р<0,05 

10,22±0,21 

#р<0,05 

⁕р<0,05 

День 

виписки 

6,95±0,05 

#р<0,05 

⁕р<0,05 

⁕р<0,05 

##р<0,05 

5,80±0,06 

#р<0,05 

⁕р<0,05 

##р<0,05 

⁕⁕р<0,05 

5,62±0,04 

#р<0,05 

⁕р<0,05 

 

 

5,21±0,05 

#р<0,05 

⁕р<0,05 

⁕⁕р<0,05 

 

Примітка 1. # - достовірність різниці стосовно таких показників групи контролю. 

Примітка 2. ⁕ - достовірність різниці стосовно таких показників своєї групи до 

лікування. 

Примітка 3. ⁕⁕ - достовірність різниці стосовно таких показників у пацієнтів із 

важкою сіткою. 

Примітка 4. ## -достовірність різниці стосовно таких показників групи порівняння. 

Примітка 5. ⁕⁕⁕ - достовірність різниці стосовно таких показників у пацієнтів із 

легкою сіткою. 

Але слід відмітити, що найсуттєвішу позитивну динаміку 

концентрації даних показників на момент виписки зафіксовано у пацієнтів 

із застосуванням “легкої” поліпропіленової сітки. Вміст IL-8 у крові 

досліджуваних хворих зменшився на 56,87%, порівняно з вихідними даними 

(р<0,05). Це засвідчує найбільш вагомий позитивний вплив застосування 

“легкої” сітки у хворих на ПОВГ. 
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7.2. Аналіз якості життя хворих при хірургічному лікуванні гриж 

живота 

Комфортність і якість життя у віддалений термін після операцій 

залежали від наявності скарг на несприятливі прояви в ділянці хірургічного 

втручання. Відсутність болю або дискомфорту призводило до зростання 

оцінки хворим стану свого здоров'я і відчуття повноти сил, а також до 

суттєвого збільшення фізичних можливостей пацієнтів при здійсненні як 

побутової, так і професійної діяльності. Наявність скарг, навпаки, 

погіршувало ці показники. 

Порівняння груп за характером втручання було проведено за всіма 

показниками якості життя. Проведений аналіз якості життя в 

післяопераційному періоді продемонстрував відмінності в групах 

дослідження. 

Оцінка якості життя пацієнтів досліджуваних груп проведена за 

опитувальником SF-36, який передбачав оцінку наступних параметрів: 

I. Загальний стан здоров'я (General Health - GH(ЗЗ)) – передбачає 

оцінку пацієнтом свого стану здоров'я в даний момент і в перспективі 

лікування. Зниження бальної оцінки за цим параметром свідчить про нижчу 

загальну оцінку стану здоров'я. 

II. Фізичне функціонування (Physical Functioning –PF(ФФ)) - здатність 

людини виконувати типові фізичні навантаження протягом дня 

(самообслуговування, ходьба, підйом по сходах, перенесення ваги і т.д.) 

Зниження показника свідчить, що фізична активність пацієнта обмежується 

станом його здоров'я. 

III. Рольовое функціонування, обумовлене фізичним станом (Role-

Physical Functioning – RP(РД)) - показує вплив фізичного стану на 

повсякденну рольову діяльність (роботу, виконання повсякденних 

обов'язків). Низькі показники за цією шкалою свідчать, що повсякденна 

діяльність обмежена фізичним станом пацієнта. 



 269 

IV. Рольове функціонування, обумовлене емоційним станом (Role-

Emotional – RE(РФ)) - оцінка показує, в якій мірі емоційний стан заважає 

виконанню роботи або іншої повсякденній діяльності (включаючи великі 

витрати часу, зменшення обсягу роботи, зниження її якості і т.д.). Низькі 

показники інтерпретуються як обмеження у виконанні повсякденної роботи, 

обумовлене погіршенням емоційного стану. 

V. Соціальна активність (Social Functioning – SF(СФ)) - відображає 

емоційну і фізичну здатність спілкуватися з іншими людьми. Низькі бали 

свідчать про обмеження соціальних контактів, зниження рівня спілкування 

у зв'язку з погіршенням фізичного і емоційного стану. 

VI. Інтенсивність болю (Bodily pain – BP(БФ)) - Характеризує вплив 

болю на здатність займатися повсякденною діяльністю, включаючи роботу 

по дому і поза домом. Низькі показники за цією шкалою свідчать, що біль 

значно обмежує активність пацієнта. 

VII. Життєздатність (Vitality –VT(ЖА)) - відображає відчуття себе 

повним сил і енергії або, навпаки, знесилення. Низькі бали свідчать про 

втомленість пацієнта, зниження життєвої активності. 

VIII. Психічне здоров'я (Mental Health –MH(ПЗ)) - відображає настрій, 

наявність депресії, тривоги, загальну оцінку позитивних емоцій. Зниження 

балів свідчить про наявність депресивних, тривожних переживань, психічне 

неблагополуччя [301]. 

В дане дослідження аналізу якості життя пацієнтів при наявності гриж 

різної локалізації та залежно від застосованих методів лікування (основна та 

група порівняння) включено 240 пацієнтів (по 120 осіб в кожній групі). 

Результати наведено в таблиці 7.1. 
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Таблиця7.1. 

Динаміка параметрів якості життя (за опитником SF-36) в досліджуваних 

групах (M±SD) 

Параметри  

Основна група n=120 
Група порівняння 

n=120 
Δ 

Р1 

(до) 

Р2 

(24 

міс.) До 
Через 24 

міс 
Δ До 

Через 24 

міс 

I. Загальний стан 

здоров'я 
54,5±9,8 70,3±14,6 15,8* 53,6±11,1 63,4±11,4 9,8* 0,639 0,005* 

II. Фізичне 

функціонування 
62,6±14,5 77,4±12,7 14,8* 61,6±10,1 71±16,4 9,4* 0,662 0,018* 

III. Вплив 

фізичного стану 
54,8±11,1 65,2±11,1 10,4* 53,2±9,1 60,6±12,3 7,4* 0,390 0,034* 

IV. Вплив 

емоційного стану 
63,9±12,2 59,9±11,3 -4,0 63,1±11,9 58,4±11,2 -4,7 0,717 0,467 

V. Соціальна 

активність 
39,1±5,9 48,8±11,9 9,7* 37,2±9,0 42,5±6,4 5,3* 0,174 0,001* 

VI. Інтенсивність 

болю 
63,8±9,8 76,2±18,9 12,4* 62,4±15,5 70,5±10,8 8,1* 0,555 0,045* 

VII. 

Життєздатність 
59,6±11,7 71,3±13,2 11,7* 58,3±10,8 66,1±12,9 7,8* 0,528 0,031* 

VIII. Психічне 

здоров'я 
62,9±11,3 78,3±13,5 15,4* 61,6±10,6 73,8±13,2 

12,2

* 
0,517 0,067 

M±SD – середня арифметична та стандартне відхилення;  

Δ – динаміка показника до лікування – через 24 місяці (* - динаміка 

статистично значима p<0,05); 

Р1 (до) – порівняння груп до лікування (різниця статистично не значима); 

Р2 (24 міс.) – порівняння груп через 24 місяці після лікування (* - різниця 

статистично значима p<0,05). 

 

Як видно з отриманих результатів, показники якості життя в 

порівнюваних групах були співставними. Динаміка показників була 

статистично значима в обох групах, що свідчить про ефективність обох 

представлених методик. Мінімальні зміни притаманні емоційному стану, 

що обумовлено, вірогідно, пріоритетно фізичними обмеженнями та 

дискомфортом при наявності даної патології. 
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Аналіз, проведений через 24 місяці після лікування, показав 

формування різниці між групами за рахунок більшого приросту показників 

якості життя в основній групі. Статистично значима різниця (p<0,05) 

виявляється за всіма параметрами якості життя за винятком оцінки впливу 

емоційного стану, за яким групи співставні. 

Порівняльна оцінка динаміки параметрів якості життя (за опитником SF-36) 

наведена на рисунку 7.2. 

 

Рисунок 7.2. Динаміка показників якості життя (за опитником SF-36) в 

досліджуваних групах (GH-Загальний стан здоров'я; PF-Фізичне 

функціонування; RF-Вплив фізичного стану; RE-Вплив емоційного стану; 

SF-Соціальна активність; BP-Інтенсивність болю; VT-Життєздатність; MH-

Психічне здоров'я). 

 

Отже, параметри якості життя через 24 місяці після лікування 

першочергово залежали від наявності або відсутності скарг в зоні 

хірургічного втручання. Відсутність болю чи дискомфорту обумовило вищі 

оцінки хворим стану свого здоров'я і якості життя та зростання фізичних 
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можливостей пацієнтів при виконанні побутової та професійної діяльності. 

Наявність скарг погіршувало показники якості життя. 

Аналіз якості життя в післяопераційному періоді продемонстрував 

різницю між групами залежно від виду лікування з вищим приростом 

параметрів в основній групі. 

Результати дослідження якості життя хворих при поступленні у 

відділення відображені в таблиці 7.3. та у вигляді діаграми (рисунок 7.2). 

 

Рисунок 7.2. Показники якості життя хворих груп дослідження до 

операції за SF – 36 

 

При аналізі таблиці звертає на себе увагу, що як в основній так і в групі 

порівняння значення показників якості життя за всіма дослідженими 

ознаками (ФФ, БФ, ПЗ, ЗЗ, РФ, ЖА, СФ, РД), були майже однаковими, яке 

знайшло підтвердження при статистичній обробці (Р>0,05). Підсумовуючи 

вище наведене за показниками якості життя до операції, основну і групу 

порівняння слід вважати співставимими. 
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Таблиця 7.3. 

Показники якості життя хворих при госпіталізації за 

опитувальником SF–36 

Групи Показник в балах (М±m) 

ФФ БФ ПЗ ЗЗ РФ ЖА СФ РД 

Основна 57,2±2,1 59,4±4,5 41,3±1,2 35,8±2,4 34,3±1,2 36,4±1,7 38,4±1,3 24,0±4,3 

Порів-

няння 

46,4±2,1 62,3±2,0 41,3±1,7 45,6±1,8 36,4±1,6 41,5±1,8 33,6±1,4 27,6±4,1 

P P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

 

Показники ЯЖ основної групи та групи порівняння через 1 – 2 роки 

після хірургічного лікування гриж живота відображені в таблиці 7.4 – 7.6 і 

наочно представлені діаграмою (рисунок 7.2) 
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Таблиця 7.4. 

Порівняльна характеристика показників якості життя у хворих 

основної групи при госпіталізації та через 12 міс. після герніопластики за 

SF–36 

ОЗ При 

госпіталізації, 

бали 

Через 12 міс, 

бали 

Р 

Фізичний ФФ 54,2±2,6 65,7±2,1 0,002 

РФ 37,3±4,5 68,9±3,0 0,002 

БФ 58,6±2,3 64,6±2,1 0,001 

ЗЗ 34,5±2,4 50±2,0 0,002 

Психологічний ЖА 35,9±1,7 61,1±1,2 0,001 

СФ 37,1±2,1 69,1±1,8 0,002 

РД 22,3±4,2 68,7±3,3 0,001 

ПЗ 42,2±1,4 65,6±1,1 0,002 

ІПЯЖ 40,31±2,6 64,31±4,3 0,001 

 

Різниця в показниках якості життя у хворих основної групи через рік 

після герніопластики порівняно з такими, як при госпіталізації, статистично 

значима (Р<0,01). Показник ФФ збільшився в 1,2 рази порівняно з 

показником при госпіталізації, РФ в 1,8 рази, БФ – 1,1 рази, ЗЗ – 1,4 рази, 

ЖА – 1,7 рази, СФ – 1,9 рази, РД – 3,1 рази, ПЗ – 1,6 рази. ІПЯЖ збільшився 

порівняно з початковим на 59,6 %, тобто більше ніж на половину. 
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Таблиця 7.5. 

Порівняльна характеристика показників якості життя у хворих 

основної групи при госпіталізації та через 24 міс. після герніопластики за 

SF–36 

ОЗ При 

госпіталізації, 

бали 

Через 24 міс, 

бали 

Р 

Фізичний ФФ 54,2±2,7 90,8±2,4 0,002 

РФ 37,3±4,6 92,4±3,0 0,002 

БФ 58,8±2,2 89,2±2,0 0,001 

ЗЗ 34,7±2,3 70±2,0 0,002 

Психологічний ЖА 35,9±1,6 77,8±1,3 0,001 

СФ 37,2±2,3 89,2±1,9 0,002 

РД 22,1±4,4 89,8±3,1 0,001 

ПЗ 42,3±1,6 75,3±1,3 0,002 

ІПЯЖ 40,31±2,6 84,31±4,1 0,001 

 

Різниця в показниках якості життя у хворих основної групи через 2 

роки після герніопластики порівняно з такими, як при госпіталізації, 

статистично значима (Р<0,01). Показник ФФ збільшився в 1,7 рази 

порівняно з показником при госпіталізації, РФ в 2,5 рази, БФ – 1,5 рази, ЗЗ 

– 2,0 рази, ЖА – 2,2 рази, СФ – 2,4 рази, РД – 4,1 рази, ПЗ – 1,8 рази. ІПЯЖ 

збільшився порівняно з початковим на 109,2 %, тобто більше ніж в 2 рази. 
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Таблиця 7.6. 

Порівняльна характеристика показників якості життя у хворих 

групи порівняння при госпіталізації та через 24 міс. після герніопластики 

за SF–36 

ОЗ При 

госпіталізації, 

бали 

Через 24 міс, 

бали 

Р 

Фізичний ФФ 47,3±2,6 56,4±2,6 0,03 

РФ 41,1±3,6 61,5±2,1 0,02 

БФ 63,1±2,0 65,5±2,4 0,45 

ЗЗ 45,4±1,9 42,6±2,1 -0,25 

Психологічний ЖА 41,1±1,5 41,1±1,9 2,13 

СФ 32,9±1,8 33,7±1,8 0,63 

РД 27,7±3,8 26,1±3,2 -0,29 

ПЗ 40,3±1,7 49,8±1,5 0,25 

ІПЯЖ 42,36±3,2 47,09±3,3 0,13 

 

При порівнянні показників ЯЖ при госпіталізації та через 24 міс. після 

герніопластики у хворих групи порівняння не тільки не відмічається 

суттєвої різниці в показниках ФФ, РФ, БФ, ЖА, СФ та ПЗ, але слід 

відмітити, що за показниками ЗЗ та РД, які мали негативну динаміку, якість 

життя хворих групи порівняння навіть дещо погіршилась. ІПЯЖ збільшився 

на 10,0 % порівняно з показником при госпіталізації. Різниця в показниках 
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якості життя у хворих групи порівняння при госпіталізації та через 24 міс. 

після операції не досягла рівня статистичної значимості (Р<0,001). 

Різниця за ІПЯЖ у хворих основної групи через 24 міс. після 

герніопластики порівняно з таким показником ІПЯЖ у хворих групи 

порівняння статистично значима (Р<0,05). Співвідношення ІПЯЖ у хворих 

груп дослідження при госпіталізації та через 24 міс. після герніопластики 

наочно відображено на діаграмі (Рисунок 7.3). 

 

Рисунок 7.3. Характеристика ІПЯЖ у хворих груп дослідження при 

госпіталізації та через 24 міс. після герніопластики 
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властивостями ІПЯЖ був в 2,1 рази більший ніж при госпіталізації та 1,8 

рази більший порівняно з таким у хворих групи порівняння. Отже можна 

визнати ефективність хірургічного лікування гриж живота з використанням 

розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки з огляду на 

показники ЯЖ у віддаленому післяопераційному періоді, а також зниження 

загальної частоти післяопераційних ускладнень та підвищення якості життя 

хворих в раньому та віддаленому післяопераційному періодах. 

Результати даного розділу опубліковані в наступній роботі [301]. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дисертаційна робота складається з експериментальної та клінічної 

частин. Клінічні і експериментальні дослідження були виконані згідно 

інформаційної згоди з хворими та дотриманням вимог міжнародного права 

(Гельсінської декларації прав людини 1975 р. та Ванкуверської конвенції 1974, 

1994 про біомедичні експерименти), а також згідно законів та документів про 

біоетику України. Комісією з питань етики Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика встановлено, що проведені 

дослідження не суперечать основним біоетичним нормам (протокол № 2 від 

18.01.2021 р.). 

Експериментальна частина роботи була присвячена обгрунтуванню та 

розробці наномодифікованих поліпропіленових сіток «легкої» та 

«середньої» маси сітки та вивченню морфологічних змін в тканинах 

передньої черевної стінки при імплантації сіток у 140 статевозрілих 

лабораторних щурів масою тіла від 200 до 250 грам, у віварії Вінницького 

національного медичного університету імені М. І. Пирогова. Тварини 

утримувались відповідно загальноприйнятих норм. Перед проведенням 

дослідження відібрані для експерименту тварини знаходились на карантині 

протягом двох тижнів. 

Вивчення реакції тканин на імплантацію розробленого сітчастого 

імплантату було проведено в двох серіях дослідів на 140 лабораторних 

щурах (по 70 тварин в кожній групі). В першій групі дослідів – 70 тваринам 

проведено імплантацію класичних поліпропіленових сітчастих імплантатів. 

(виробник «Укртехмед», Україна). В другій групі – 70 тваринам проведено 

імплантацію розроблених наномодифікованих поліпропіленових сітчастих 

імплантатів з антисептиком полігексаметиленгуанідин хлоридом. 

Імплантація сіток у 2 групах тварин проводилась ретром’язово та підшкірно. 

В клінічній частині роботи проведено аналіз хірургічного лікування 

1340 хворих з грижами живота різних видів з використанням розробленої 

наномодифікованої поліпропіленової сітки та класичної поліпропіленової 
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сітки (первинні грижі та післяопераційні вентральні грижі). Вік хворих був 

від 30 до 75 років. Середній вік хворих (52 ± 1,2 років). Чоловіків було 804 

(60 %), а жінок відповідно 536 (40 %). У 837 (62 %) була виявлена супутня 

патологія: хронічні серцево-судинні захворювання виявлені у 783 (58 %), 

цукровий діабет II типу 41 (3 %), ожиріння I і II ступеня 621 (46 %), хронічні 

захворювання легень було виявлено у 41(3%) хворих. В залежності від 

використання типу сітчастого імплантату хворі були розподілені на 2 групи: 

1 група (основна) 676 хворих, яким хірургічні втручання виконувалися з 

використанням розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки; 2 

група (порівняння) 664 хворих, яким хірургічні втручання виконувалися з 

використанням класичної поліпропіленової сітки. У хворих групи 

порівняння хірургічні втручання з використанням класичної 

поліпропіленової сітки виконувалися з 2013 по 2015 роки, а в хворих 

основної групи хірургічні втручання з використанням розробленої 

наномодифікованої поліпропіленової сітки виконувалися з 2016 по 2020 

роки. 

Обґрунтування розробки нанокомпозитного сітчастого імплантату 

було проведено шляхом визначення введеного до складу поліпропілену 

вуглецевих нанотрубок та антисептика полігексаметиленгуанідину 

хлориду. В якості домішок для отримання нового виду поліпропіленової 

сітки було використано тришарові вуглецеві нанотрубки (ВНТ) 

виробництва Інституту хімії поверхні НАН України ім. О. О. Чуйка (ТУ У 

26.8-30969031-2007 ) та полімерний антисептик групи бігуанідинів – 

полігексаметиленгуанідину хлорид (ПГГХ), який є термостійкою 

олігомерною сполукою, який переходить у в’язкотекучий стан при 

температурі 169°С та має найкращі антимікробні властивості до більшості 

збудників мікроорганізмів у порівнянні з іншими видами антисептиків. 

Виготовлення сітчастого імплантату здійснювали на прядильній 

машині еструзійного типу при температурі 190–210 °С за допомогою 

черв’ячного екструдера з послідуючим термоорієнтаціним фільєрним 
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витягуванням при температурі 150 °С з кратністю (4 ÷ 8) раз. Формування 

розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки проведено на базі 

сертифікованої лабораторії «Текстиль-тест» Інституту технології та 

дизайну НАН України при консультативній допомозі доктора хімічних наук 

професора Цебренко М. В. Розроблена сітка мала структуроване плетіння 

яке було виконано на секційній основов’язальній машині з кількістю 

петельних рядків щонайменше у 10 см, та з щільністю в’язання по 

горизонталі 37 ± 2 г/см з кількістю петельних стовпчиків щонайменше у 10 

см, з поверхневою щільністю 64±3г/см. 

Вивчення механічних та фізико-хімічних властивостей розробленого 

наномодифікованого поліпропіленового сітчастого імплантату проведено 

на базі аналітично-дослідної випробувальної лабораторії «Текстиль-ТЕСТ» 

Головного науково-дослідного інституту метрології, сертифікації та 

управління якістю в структурі Київського національного університету 

технологій та дизайну (Акредитована Національним агентством з 

акредитації України, атестат акредитації № 2Т173 від 21.06.2010 р., з 

міжнародною сертифікацією ДСТУ ISO/IEC 17025:2006) при 

консультативній допомозі доктора хімічних наук професора Цебренко М. В. 

Після проведення кетамінового наркозу щурам імплантували 

сітчастий імплантант ретромускулярно та підшкірно. Тварини були 

розподілені на 2 групи по 70 щурів в кожній. В першій групі 35 тваринам 

імплантували розроблений наномодифікований поліпропіленовий сітчастий 

імплантант ретромускулярно та 35 щурам імплантували розроблений 

наномодифікований поліпропіленовий сітчастий імплантант підшкірно. В 

другій групі 35 тваринам імплантували класичний поліпропіленовий 

сітчастий імплантант ретромускулярно та 35 щурам імплантували 

класичний поліпропіленовий сітчастий імплантант підшкірно. 

Тварин виводили з досліду шляхом декапітації після попереднього 

знеболення тіопенталом-натрієм через 7, 14, 30 та 90 діб після проведення 

оперативного втручання. 
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В післяопераційному періоді після виведення тварин з досліду давали 

оцінку видимих шкірних покривів та слизових оболонок та місць 

імплантації сітки. Оцінювали наявність ознак запалення, нагноєння 

післяопераційної рани. Висікали тканини разом з імплантатами для 

проведення морфологічних, морфометричних та мікробіологічних 

досліджень. 

Морфологічні та морфометричні дослідження змін у тканинах 

експериментальних тварин проводили на кафедрі патологічної анатомії з 

курсом судової медицини Вінницького національного медичного 

університету імені М. І. Пирогова при консультативній допомозі доцента 

кафедри, кандидата медичних наук Сорокоумова В. П. 

Забрані для дослідження тканини передньої черевної стінки в ділянці 

післяопераційної рани разом з сітчастими імплантатами фіксували в 10 % 

розчині нейтрального формаліну, зневоднювали, заливали в парафін і 

целоїдин та готували зрізи на мікротомі товщиною 3–5 мкм. Виготовлені 

гістологічні препарати забарвлювали гематоксилін-еозином, за ван Гізон. 

Отримані мазки-відбитки висушували, фіксували та забарвлювали за 

Грамом. Забарвлені зрізи та мазки вивчали під світловим мікроскопом 

OLYMPUS BX-41 (свідоцтво про державну реєстрацію № 8118/2008 р.). Для 

підрахунок кількості та складу клітин в місцях імплантації сітки 

використовували планіметричну лінійку Г. Г. Автанділова. 

Вивчення мікробіологічних властивостей сітки було проведено на базі 

Харківського НДІ мікробіології та імунології АМН України імені І. І. 

Мечнікова, при консультативній допомозі кандидата біологічних наук, 

старшого наукового співробітника інституту Оcолодченко Т. П. Для 

вивчення антимікробної активності досліджуваних сіток після перебування 

в тканинах з місця імплантації сіток в стерильних умовах разом з тканинами 

забирали сітчастий імплантат, відокремлювали від тканин ділянку 

імплантату розміром 0,5 × 0,5 см промивали стерильним фізіологічним 

розчином і зразу ж поміщали їх на поживне середовище попередньо засіяне 
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тим чи іншим видом мікроорганізмів. Для дослідження були використані 

еталонні штами мікроорганізмів. S.aureus ATCC 25923, E.coli ATCC 25923-

Ps.aureginosae A ATCC 27853, Cаndіda albicans ATCC 885/65 і інкубували в 

термостаті при температурі 37°С на протязі 48 годин та визначали зони 

затримки росту того чи іншого мікроорганізма. Вивчення антимікробної 

активності сітчастих імплантатів проводили в терміни від 1 до 30 діб. 

В клінічній частині роботи було проведено аналіз обстеження та 

хірургічного лікування 1340 хворих з грижами живота різних видів (таблиця 

1). Всім хворим проводилися загально – клінічні методи обстеження: 

загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові, 

електрокардіографія, ехокардіографія, спірографія, ультразвукове 

дослідження органів черевної порожнини та передньої черевної стінки, 

комп’ютерна томографія органів черевної та грудної порожнини. 

У хворих основної групи хірургічне лікування первинних та 

післяопераційних гриж живота виконувалося з використанням 

удосконалених та розроблених способів алогерніопластики з 

наномодифікованою поліпропіленовою сіткою на які отримано патенти 

України на корисну модель. 

У хворих групи порівняння з первинними та післяопераційними 

грижами живота виконувалися традиційні способи алогерніопластики з 

використанням класичної поліпропіленової сітки. 

Оцінку запальної реакції тканин проводили шляхом вивчення 

цитокінів IL-4, IL-8 та оцінку безпосередніх результатів лікування у 

пацієнтів проводили шляхом вивчення частоти ускладнень: сероми, гнійне 

запалення рани, запального інфільтрату та віддалених результатів лікування 

шляхом вивчення хронічного післяопераційного болю, частоти рецидиву 

грижі за допомогою повторних оглядів, анкетування та контролю 

ультразвукового дослідження передньої черевної стінки. 

Оцінка якості життя проводилась шляхом опитувальника The MOS 36 

– ItemShort – Form Health Survey (SF – 36), що дозволяє оцінити якість життя 
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за наступними ознаками здоров’я: фізичне функціонування, больовий 

фактор, психічне здоров’я, загальне здоров’я, рольове функціонування, 

життєва активність, соціальне функціонування та рольова діяльність. 

Для статистичного аналізу застосовано ліцензійну програму аналізу 

даних STATA 12. При розрахунку параметрів описової статистики 

визначали розподіл якісних параметрів (характеристик) (у %). Для 

кількісних параметрів розраховували середню арифметичну – (М). 

Варіабельність даних визначали через стандартне (середнє квадратичне) 

відхилення (SD). Для оцінки репрезентативності результатів визначали 

середню похибку показників (m) та 95 % довірчий інтервал (95 % ДІ). 

Порівняння якісних параметрів в групах з оцінкою статистичної 

вірогідності різниці проводили за методами порівняння пропорцій (Z-

критерій), критерієм Хі-квадрат (χ2) та точним критерієм Фішера. 

Враховуючи оцінку нормальності розподілу даних кількісних параметрів 

порівняння груп проводили за Т-критерієм чи критерієм Вілкоксона, 

Манна-Уітні (U). Аналіз відносного ризику ускладнень в основній та групі 

порівняння визначали через розрахунок відношення шансів (OR) з 

визначенням 95 % довірчого інтервалу – OR(95 % ДІ). Аналіз параметрів 

якості життя проводили за методикою SF-36 з аналізом динаміки окремих 

показників за період 24 місяці і порівняння їх між групами. Граничний 

рівень похибки першого роду (α) прийнято на рівні не більше 5 % (p < 0,05), 

похибки другого роду (β) не вище 10 % (статистична потужність 

дослідження не менше 90 %). 

Результати математичного визначення оптимального складу 

вуглецевих нанотрубок та полігексаметиленгуанідину хлориду в складі 

«легких» та «середньої» маси поліпропіленової сітки, які проводилися за 

допомогою симплексно-граткового методу матричних рівнянь реакції, 

показали, що оптимальною кількістю, яка входила до складу поліпропілену 

є 0,5 мас % вуглецевих нанотрубок та 1,0 мас % полігексаметил-енгуанідину 
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хлориду є оптимальною для антимікробних та сорбційних властивостей 

сітки. 

Фізико-механічні властивості розробленого наномодифікованого 

поліпропіленового сітчастого імплантату показали, що він за своїми 

властивостями не поступається класичному поліпропіленовому сітчастому 

імплантатові «легкої» та «середньої» маси. 

Результати вивчення реакції тканин черевної стінки на імплантацію 

розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки у 

експериментальних тварин показали, що серед тварин основної групи 

виникли наступні ускладнення: у 3(4,3 %) тварин виникла серома та у 2(2,9 

%) виникло гнійне запалення рани на відміну від групи порівняння де 

серома виникла у 30(42,9%) тварин та гнійне запалення рани виникло у 

25(35,7 %). У тварин в яких було нагноєння післяопераційної рани було 

видалення сітчастого імплантату і тварини загинули. 

Порівняльна характеристика результатів морфологічного 

дослідження тканин передньої черевної стінки у тварин, яким проводилася 

імплантація розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки в 

порівнянні з класичною поліпропіленовою сіткою показало більш кращі 

результати. 

Через 7 діб загальний стан тварин був задовільним. При 

макроскопічному дослідженні навколо зшитих тканин в ділянці 

післяопераційної рани набряку не було, гіперемії шкіри та крововиливів в 

навколишніх тканинах не спостерігалось. 

При гістологічному дослідженні навколо імплантованих класичних 

поліпропіленових сітчастих імплантатів виявлялась значна запальна реакція 

тканин, про що свідчив склад клітинного інфільтрату. 

При гістологічному дослідженні в тканинах навколо імплантованих 

класичних поліпропіленових сіток, виявлявся набряк, стаз в судинах 

мікроциркуляторного русла та лімфатичних капілярах. В ділянці 

імплантації сітки навколо елементів сітки виявлялись неширокі поля 
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грануляційної тканини, яка була різного ступеню зрілості з фібробластами 

та багатоядерними клітинами стороннього тіла. Кількість яких була на рівні 

8,5 ± 0,54 кл/мм2. Виявлялись ділянки з дифузно-розсіяною запальною 

клітинної інфільтрацією. Крім цього в центральних відділах імплантованої 

сітки, між комірками сітки зустрічалися ділянки жирової тканин з ознаками 

некробіозу і неповної деструкції. Щільність клітинної інфільтрації в ділянці 

імплантації сітки була на рівні – 702,0 ± 19,1 кл/мм2. В складі інфільтрату 

кількість нейтрофільних гранулоцитів зменшувалась до 294,84 ± 18,7, 

зростала кількість плазматичних клітини до 203,58 ± 2,9 кл/мм2, лімфоцитів 

до – 140,4 ± 2,0 кл/мм2, гістіоцитів до – 63,18 ± 9,1кл/мм2. Також зберігався 

грануляційний вал з епітеліоїдних клітин з багатоядерними гігантськими 

клітинами сторонніх тіл кількість яких становила 10,0 ± 0,7 кл/мм2. В 

тканинах навколо імплантованої класичної поліпропіленової сітки починала 

формуватись сполучнотканинна капсула, про що свідчила наявність 

колагенових волокон, які оточували місце імплантації сіток. Спостерігався 

помірний набряк тканин та вогнищеві скупчення лімфоплазмацитариних 

елементів. Тоді як, на цей термін спостереження, в тканинах навколо 

імплантованої розробленої поліпропіленової сітки запальна інфільтрація була 

достовірно менша (р < 0,05) і мала переважно вогнищево-розсіяний характер, 

щільність клітинного інфільтрату склала – 283,4 ± 12,3 кл/мм2. Кількісно 

змінився і її клітинний склад, так кількість нейтрофільних гранулоцитів була 

– 142,45 ± 14,3 кл/мм2, плазматичних клітин – 173,3 ± 8,6 кл/мм,2 лімфоцитів – 

174,94 ± 3,7 кл/мм2, гістіоцитів – 56,9 ± 8,2 кл/мм2. В тканинах виявлялись 

явища незначного набряку, судини мікроциркуляторного русла були 

нерівномірно кровонаповненні. Навколо самої сітки і окремих її елементів 

розташовувалася різного ступеня зрілості грануляційна тканина в якій 

достовірно зростала (р < 0,05) кількість фібробластів до 10,3 ± 0,55 кл/мм2, 

а кількість багатоядерних гігантських клітин стороннього тіла складала 

8,9 ± 0,6 кл/мм2. Судини мікроциркуляторного русла були дистанційовані 

між собою з добре розвиненими амфіфільним міжклітинним матриксом. 
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Безпосередньо елементи сітки оточував тонкий грануляційний вал з 

епітеліоїдних клітин, серед яких розташовувалися багатоядерні гігантські 

клітини сторонніх тіл. Навколо гранульом зросла кількість фібробластів та 

колагену. Колагенові волокна складалися в пучки і муфтоподібно оточували 

місце імплантації сіток. Серед них спостерігали багаточисельні повнокровні 

капіляри, відмічалось зменшення явищ набряку та перифокальних 

вогнищевих скупчень лімфоплазмоцитарних елементів. Вони були мало 

чисельними і розсіяними серед фібробластів і колагенових волокон. 

Дистрофічні зміни в тканинах і порушення мікроциркуляції були меншими 

у порівнянні з імплантацією класичної поліпропіленової сітки. 

На 14 добу експерименту навколо імплантованої класичної 

поліпропіленової сітки починала формуватись сполучнотканинна капсула з 

різного ступеня зрілості пучків колагенових волокон і фібробластів, які 

проникали між комірками сітки. Кількість фібробластів на цей термін 

спостереження становила 12,6 ± 0,56 кл/мм2. Навколо місць фіксації сітки 

лігатурами спостерігалась незначна контракція сітки внаслідок 

нерівномірності дозрівання грануляційної тканини. У сполучнотканинній 

капсулі, що формувалась, визначалися осередки набряку з дисоціацією 

фіброзних волокон. По периферії імплантованої сітки в тканинах 

спостерігалась переважно периваскулярна вогнищева, а в центральних 

відділах імплантованої сітки визначалась дифузно-вогнищева запальна 

клітинна інфільтрація з лімфоїдних елементів та зберігався набряк тканин. 

Щільність клітинного інфільтрату продовжувала зменшуватись і становила 

215,3 ± 8,7 кл/мм2, а також змінювався його склад. Кількість нейтрофільних 

гранулоцитів зменшувалась до 97,8 ± 7,9 кл/мм2, кількість плазматичних 

клітин зменшилась до 81,7 ± 1,2 кл/мм2, лімфоцитів до 66,65 ± 3,1 кл/мм2, 

гістіоцитів до 58,05 ± 2,7 кл/мм2, кількість багатоядерних гігантських клітин 

стороннього тіла становила 14,2 ± 0,3 кл/мм2. Навколо елементів сітки 

зберігався тонкий грануляційний вал з епітеліоїдних клітин з 

багатоядерними гігантськими клітинами стороннього тіла. По периферії 
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сполучнотканинної капсули визначались судини з потовщеними стінками, 

які складалися в судинні пучки. У центральних відділах сітки в 

грануляційній тканині виявлялись сформовані судини і капіляри з 

незавершеною редукцією. В порівнянні з імплантацією розробленої 

наномодифікованої поліпропіленової сітки, навколо якої виявлялась 

фіброзна тканина, представлена тонкими пучками колагенових волокон, які 

були добре пофарбовані пікрофуксином (що свідчить про їх зрілість). Пучки 

сполучної тканини були впорядковані, орієнтовані переважно паралельно 

площині сітки, одночасно при цьому проникали між самими комірками сітки 

і муфтоподібно обплітали їх. Фіброзна тканина, поряд з колагеновими 

волокнами в своєму складі (переважно в центральних відділах імплантованої 

сітки) містила значну кількість диференційованих фібробластів кількість яких 

складала 17,9 ± 0,35 кл/мм2. Крім того, фіброзна тканина була багата 

організованими в пучки диференційованими судинами 

мікроциркуляторного русла, щільність яких в сполучнотканинній капсулі 

зменшувалася до периферії. Одночасно в центральних відділах 

імплантованої сітки, між комірками, зберігалися невеликі ділянки зрілої 

грануляційної тканини з розширеними повнокровними судинами 

капілярного типу які були розташовані серед колагенових волокон. Про 

менш виражену запальну реакцію тканин навколо розробленого 

наномодифікованого поліпропіленового сітчастого імплантату свідчило 

достовірне зменшення інфільтрації тканин та зміна клітинного складу в 

інфільтраті. Безпосередньо навколо елементів розробленої 

наномодифікованої поліпропіленової сітки зберігався тонкий 

гранулематозний вал з епітеліоїдних клітин з багатоядерними гігантськими 

клітинами стороннього тіла і диференційованих фібробластів. Також 

визначалася незначна розсіяна запальна інфільтрація тканин, щільність якої 

становила 113,9 ± 8,7 кл/мм2. За своїм складом вона вказувала на 

завершення запальної реакції та інтенсивність процесів репаративної 

регенерації, які також були майже завершеними. Так кількість 
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нейтрофільних гранулоцитів була на рівні 48,3 ± 0,4 кл/мм2, кількість 

плазматичних клітин –12,43 ± 0,9 кл/мм2, лімфоцитів – 83,62 ± 7,4 кл/мм2 та 

гістіоцитів – 31,95 ± 5,4 кл/мм2. Запальні явища і структурні порушення в 

оточуючих тканинах були відсутні. У периферичних відділах серед 

фіброзних волокон розташовувалися невеликі острівці зрілої жирової 

тканини, нервові волокна, судинні пучки. 

На 30 добу в тканинах навколо імплантованої класичної 

поліпропіленової сітки виявлялось зменшення кількості макрофагальних 

елементів, поява помірної кількості фіброцитів та збільшення числа 

фібробластів з одночасним їх ущільненням і потовщенням колагенових 

волокон та зниженням щільності запального інфільтрату. Останній мав 

дифузно-розсіяний характер, в ньому переважали плазматичні клітини, 

нейтрофільні гранулоцити, ознаки набряку були відсутніми. Одночасно зі 

збільшенням кількості і товщини пучків колагенових волокон навколо 

імплантату, відмічалося зменшення числа запальних клітинних елементів, 

збереження гранулематозного гістіоцитарного валу з поодинокими 

багатоядерними клітинами стороннього тіла. Кількісний склад клітин в 

інфільтраті навколо класичних поліпропіленових сіток свідчив про активацію 

процесів репаративної регенерації та зменшення запалення навколо 

імплантатів. Щільність клітинного інфільтрату в тканинах навколо 

імплантованої класичної поліпропіленової сітки зменшувалась до 

103,6 ± 12,8 кл/мм2, кількість нейтрофільних гранулоцитів становила 37,4 ± 0,9 

кл/мм2, плазмоцитів – 44,9 ±4,7 кл/мм2, лімфоцитів – 68,4 ± 8,2 кл/мм2, 

гістіоцитів – 36,9 ± 1,7 кл/мм2. Зростала кількість фібробластів до 17,2 ± 0,5 

кл/мм2 та зменшилась кількість багатоядерних гігантських клітин стороннього 

тіла до 9,4±0,6 кл/мм2. Тоді як на 30 добу спостереження навколо розробленого 

наномодифікованого поліпропіленового сітчастого імплантату гістологічні 

зміни в тканинах та морфометричні показники змін клітинного складу свідчили 

про зменшення запалення та наявності навколо імплантованої сітки 

сформованої тонкої сполучнотканинної капсули. 
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В зшитих тканинах, одночасно зі збільшенням кількості і товщини 

пучків колагенових волокон навкруги розроблених сітчастих імплантатів, 

відмічалося зменшення числа фібробластів. Зберігався тонкий 

гранульоматозний гістіоцитарний вал без клітин стороннього тіла. 

Морфометричні дослідження також показали достовірну зміну 

клітинного складу в місцях імплантації розробленого наномодифікованого 

сітчастого імплантату в порівнянні з попередніми термінами спостереження 

та серією дослідів де використовували класичну поліпропіленову сітку. 

Навколо імплантованих розроблених наномодифікованих поліпропіленових 

сіток в тканинах також відмічались зміни клітинного складу. Щільність 

клітинного інфільтрату навколо імплантованої розробленої 

наномодифікованої поліпропіленової сітки зменшувалась до 

86,7 ± 8,1 кл/мм2, кількість нейтрофільних гранулоцитів становила 4,8 ± 0,3 

кл/мм2, плазмоцитів – 22,4 ± 2,6 кл/мм2, лімфоцитів – 40,8 ± 4,5 кл/мм2, 

гістіоцитів – 14,3 ± 0,9 кл/мм2. Кількість фібробластів на цей термін 

спостереження зменшувалась і була достовірно менша ніж в першій серії 

дослідів, до 13,2 ± 1,1 кл/мм2, а кількість багатоядерних гігантських клітин 

стороннього тіла зменшувалась до 3,4±0,2кл/мм2. Як видно з наведених 

даних відмічалась достовірна різниця між реакцією тканин на імплантацію 

класичного поліпропіленового сітчастого імплантату та розробленого 

нанамодифікованого сітчастого імплантату. У тканинах навколо 

розробленого наномодифікованого поліпропіленового сітчастого 

імплантату одночасно із збільшенням кількості і товщини пучків 

колагенових волокон відмічалось зменшення кількості макрофагальних 

елементів та фібробластів з одночасним ущільненням і потовщенням 

колагенових волокон. В тканинах зустрічалися поодинокі плазматичні 

клітини та поодинокі нейтрофільні лейкоцити. Ознаки набряку були 

відсутні. Зберігався тонкий гранульоматозний гістіоцитарний вал. 

На 90 добу експерименту навколо імплантованої розробленої 

наномодифікованої поліпропіленової сітки виявлялась сформована капсула 
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з фіброзної тканини, представлена рівномірно щільно розташованими 

впорядкованими тонкими пучками колагенових волокон, орієнтованих 

уздовж довжини сітки, які муфтоподібно охоплювали окремі її елементи і 

були асоційовані з колагеновими волокнами апоневроза прямого м'яза 

живота. Про завершення процесів репаративної регенерації в цій серії 

дослідів свідчили показники клітинного складу в тканинах та кількість 

фібробластів. Диференційовані фібробласти в невеликій кількості 

11,5 ± 0,5 кл/мм2 виявляються лише у внутрішніх відділах капсули. 

Кількість судин у фіброзній тканині капсули була зменшена, в більшості 

своїй судини артеріально-венулярного типу з тонкими стінками, 

нерівномірного помірного кровонаповнення. Клітинна інфільтрація тканин 

в місці розташування тканин була незначна. Середня щільність інфільтрації 

складала 62,14 ± 9,7 кл/мм2. Клітинний склад її - лімфоцити – 54,1 ± 4,3 

кл/мм2, плазматичні клітини 6,4 ± 1,7 кл/мм2, гістіоцити – 1,6 ± 0,4 кл/мм2. 

Нейтрофільні гранулоцити виявлялись у вигляді поодиноких клітин. На 

відміну від імплантації класичної поліпропіленової сітки при якій явища 

гострого запалення також не спостерігалось, але визначалась незначна 

нерівномірно-вогнищева запальна інфільтрація, переважно по периферії 

імплантованої сітки. Середня щільність інфільтрації становила 72,4 ± 9,7 

кл/мм2. Її клітинний склад лімфоцити-59,76 ± 8,3 кл/мм2, плазматичні 

клітини – 7,92 ± 1,1 кл/мм2, гістіоцити – 4,32 ± 0,6 кл/мм2. Нейтрофільні 

гранулоцити зустрічались у вигляді невеликих скупчень. Безпосередньо 

навколо елементів сітки визначався тонкий грануляційний вал з 

епітеліоїдних клітин з багатоядерними гігантськими клітинами типу 

сторонніх тіл. При цьому в тканинах де мали місце ділянки грануляційної 

тканини виявлялись скупчення фібробластів до 19,8 ± 0,6 кл/мм2, що 

свідчило проте що процеси регенерації завершені не були. 

Результати антимікробних властивостей наномодифікованих 

поліпропіленових сітчастих імплантатів показали високу їх ефективність у 

порівнянні із класичними поліпропіленовими сітчастими імплантатами про 
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що свідчить зменшення росту мікроорганізмів при контакті сітки з 

бактерійним середовищем. 

Результати антимікробних властивостей розроблених 

наномодифікованих поліпропіленових сітчастих імплантатів показали 

високу їх ефективність у порівнянні із класичними поліпропіленовими 

сітчастими імплантатами про що свідчить зменшення росту мікроорганізмів 

при контакті сітки з бактерійним середовищем. Результати морфологічного, 

морфометричного та мікробіологічного дослідження обґрунтовують 

використання сітки в клінічній практиці. 

Результати хірургічного лікування первинних гриж живота (пахвина 

грижа, пупкова грижа, стегнова грижа, грижа білої лінії живота) з 

використанням розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки 

показали більш високу ефективність за рахунок виражених сорбційних, 

антимікробних та протизапальних властивостей в порівнянні з 

використанням класичної поліпропіленової сітки. 

При хірургічному лікуванні первинних пахвинних гриж живота з 

використанням модифікованої операції Ліхтенштейна з розробленою 

наномодифікованою поліпропіленовою сіткою у 70 хворих показали, що 

серед хворих основної групи частота ускладнень в післяопераційному 

періоді значно зменшилася: сероми з 5,6 % до 2,8 %; гнійного запалення 

рани зменшилося з 5,6 % до 0,9 %; зменшення запального інфільтрату 

спостерігалося з 5,6 % до 1,4 %; хронічний біль зменшився з 5,4 % до 1,8 % 

та відмічалося зменшення рецидиву грижі з 5,4 % хворих групи порівняння 

до 1,8 % хворих основної групи. 

Під час лапароскопічного хірургічного лікування первинних 

пахвинних гриж живота з використанням розробленої наномодифікованої 

поліпропіленової сітки, яке було проведено у 72 хворих відмічається значне 

зменшення післяопераційних ускладнень: сероми з 5,6 % хворих групи 

порівняння до 2,8 % хворих основної групи; гнійного запалення рани з 5,6 

% до 0,9 %; зменшення запального інфільтрату спостерігалося з 5,6 % до 1,4 
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%; хронічного болю з 5,4 % до 1,8 % та відмічалося зменшення рецидиву 

грижі з 5,4 % хворих групи порівняння до 1,8 % хворих основної групи. 

При хірургічному лікуванні пупкових гриж з використанням 

розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки, яке було виконано 

у 80 хворих показало значне зменшення післяопераційних ускладнень: 

сероми з 20,3 % до 3,4 % прооперованих хворих; гнійного запалення рани 

та запального інфільтрату у хворих основної групи не спостерігалося на 

відміну від хворих групи порівняння де відмічалося гнійне запалення рани 

та запальний інфільтрат у 3,4 % хворих, а також відмічалося зменшення 

хронічного болю з 3,9 % до 1,8 % та рецидиву грижі з 5,9 % хворих групи 

порівняння до 1,6 % хворих основної групи. 

При хірургічному лікуванні післяопераційних вентральних гриж 

живота великого розміру за методикою “Sublay” з використанням 

розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки було проведено у 80 

хворих, яке показало також значне зменшення частоти післяопераційних 

ускладнень в порівнянні з використанням класичної поліпропіленової сітки: 

сероми з 29,5 % хворих групи порівняння до 6,5 % у хворих основної групи; 

гнійного запалення рани зменшилося з 7,3 % до 1,4 %; зменшення 

запального інфільтрату було з 11,4 % до 1,2 % хворих; хронічний біль 

зменшився з 6,4 % до 1,6 % та рецидив грижі з 8,2 % хворих групи 

порівняння до 1,3 % хворих основної групи. 

При хірургічному лікуванні післяопераційних вентральних гриж 

живота великого розміру за методикою “Onlay” з використанням 

розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки було проведено у 84 

хворих, яке показало також значне зменшення частоти післяопераційних 

ускладнень за рахунок виражених сорбційних, антимікробних та 

протизапальних властивостей в порівнянні з використанням класичної 

поліпропіленової сітки: відмічалося зменшення частоти сероми з 29,5 % до 

6,5 %; гнійного запалення рани зменшилося з 7,3 % до 1,4 %; зменшення 

запального інфільтрату спостерігалося з 11,4 % до 1,2 %; хворі відмічали 
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зменшення хронічного болю з 6,4 % до 1,6 % та рецидив грижі зменшився з 

8,2 % хворих групи порівняння до 1,3 % хворих основної групи. 

При виконанні хірургічного лікування післяопераційних вентральних 

гриж гігантського розміру за передньою методикою роз’єднання 

анатомічних компонентів передньої черевної стінки та за задньою 

методикою роз’єднання анатомічних компонентів передньої черевної стінки 

при використанні розробленої наномодифікованої поліпропіленової сітки, 

яке було виконано у 35 хворих за кожною методикою також показало значне 

зменшення післяопераційних ускладнень в порівнянні з використанням 

класичної поліпропіленової сітки. Відмічалося зменшення сероми з 32,4 % 

до 7,4 %; відмічалося також зменшення частоти гнійного запалення рани та 

запального інфільтрату до 1,4 % на відміну від хворих групи порівняння де 

спостерігалося гнійне запалення рани 8,5 % та утворення запального 

інфільтрату 12,7 %; зменшення хронічного болю з 7,9 % до 1,6 % та 

рецидиву грижі з 9,5 % хворих групи порівняння до 1,6 % хворих основної 

групи. 

У хворих з післяопераційними вентральними грижами великих та 

гігантських розмірів в ранньому післяопераційному періоді в 1,2 % 

випадках хворих групи порівняння виникав абдомінальний компартмент 

синдром, який був ліквідований завдяки відновлення перистальтики та 

пасажу по кишечнику. 

При хірургічному лікуванні первинних гриж передньої черевної 

стінки (пахвинна грижа, пупкова грижа, стегнова грижа, грижа білої лінії 

живота) із використанням розробленої наномодифікованої 

поліпропіленової сітки відмічається значне зменшення післяопераційних 

ускладнень за рахунок виражених сорбційних, антимікробних та 

протизапальних властивостей в порівнянні із використанням класичної 

поліпропіленової сітки: відмічалося зменшення сероми з 11,3 % до 2,6 %; 

гнійного запалення рани з 4,1 % до 0,3 %; частота запального інфільтрату 

зменшилася з 6,2 % до 1,5 %; відмічалося зменшення хронічного болю з 
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5,2 % до 1,8 % та рецидиву грижі з 5,9 % хворих групи порівняння до 1,7 % 

хворих основної групи; лігатурні нориці передньої черевної стінки 

спостерігалися в 3,2 % хворих групи порівняння на відміну від основної 

групи хворих де таких ускладнень не відмічалося. 

Потрібно також відмітити, що при використанні розробленої 

наномодифікованої поліпропіленової сітки при хірургічному лікуванні 

післяопераційних вентральних гриж живота за рахунок виражених 

сорбційних, антимікробних та протизапальних властивостей в порівнянні з 

використанням класичної поліпропіленової сітки відмічається значне 

зменшення післяопераційних ускладнень: зменшення частоти сероми 

відмічалося з 32,4 % до 7,4 %; гнійного запалення рани з 12,7 % до 1,4 %; 

частота запального інфільтрату зменшилася з 12,7 % до 2,9 %; 

спостерігалося зменшення хронічного болю з 7,9 % до 3,2 % та рецидиву 

грижі з 9,5 % хворих групи порівняння до 3,1 % хворих основної групи; 

лігатурні нориці передньої черевної стінки спостерігалися в 6,3 % хворих 

групи порівняння на відміну від основної групи хворих де таких ускладнень 

не відмічалося. 

Таким чином при хірургічному лікуванні первинних гриж живота 

відмічалося зменшення ризику виникнення сероми у основній групі хворих 

на відміну від групи порівняння на 68 % (OR = 068, p = 0,004), зниження 

ризику виникнення гнійного запалення рани у основній групі хворих на 

відміну від групи порівняння на 79 % (OR = 079, p = 0,007), зниження ризику 

виникнення запального інфільтрату у основній групі хворих на відміну від 

групи порівняння на 79 % (OR = 079, p = 0,007), зниження ризику 

виникнення хронічного болю у основній групі хворих на відміну від групи 

порівняння на 64 % (OR = 064, p = 0,069), а також зниження ризику 

виникнення рецидиву грижі у основній групі хворих на відміну від групи 

порівняння на 78 % (OR =078, p = 0,003). В цілому було виявлено зменшення 

ризику частоти виникнення ускладнень при первинних грижах живота в 

основній групі хворих на відміну від групи порівняння на 80 % (OR = 080, p 
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= 0,0001). При хірургічному лікуванні післяопераційних вентральних гриж 

живота відмічалося зменшення ризику виникнення сероми у основній групі 

хворих на відміну від групи порівняння на 78 % (OR = 078, p = 0,0001), 

зменшення ризику виникнення гнійного запалення рани у основній групі 

хворих на відміну від групи порівняння на 85 % (OR = 085, p = 0,004), 

зниження ризику виникнення запального інфільтрату у основній групі 

хворих на відміну від групи порівняння на 86 % (OR = 086, p = 0,0001), 

зниження ризику виникнення хронічного болю у основній групі хворих на 

відміну від групи порівняння на 84 % (OR = 084, p = 0,007), а також 

зниження ризику виникнення рецидиву грижі у основній групі хворих на 

відміну від групи порівняння на 81 % (OR = 081, p = 0,004). В цілому було 

виявлено зменшення ризику частоти виникнення ускладнень при 

післяопераційних вентральних грижах живота в основній групі хворих на 

відміну від групи порівняння на 87 % (OR = 087, p = 0,0001). 
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ВИСНОВКИ 

В дисертаційному дослідженні представлено новий підхід до 

вирішення актуальної проблеми підвищення ефективності хірургічного 

лікування гриж живота шляхом обгрунтування розробки та впровадження 

нових наномодифікованих поліпропіленових сітчастих імплантатів з 

антисептиком для відкритої та лапароскопічної алогерніопластики, що 

зменшує частоту післяопераційних ускладнень, рецидивів гриж та підвищує 

якість життя хворих. 

1. У хворих групи порівняння при хірургічному лікуванні гриж 

живота спрстерігалась серома у 32,4 %, гнійне запалення рани у 8,5 %, 

запального інфільтрату у 12,7 %, лігатурних нориць передньої черевної 

стінки у 6,3 %, мешоми у 1,6 %, хронічного післяопераційного болю у 7,9 % 

та рецидивів гриж у 9,3 %. 

2. Математично обґрунтовано оптимальний склад вуглецевих 

нанотрубок та антисептика полігексаметиленгуанідину хлориду, які 

вводилися до складу поліпропіленової сітки шляхом їх введення в розплав 

поліпропілену при виготовленні сітки 0,5 мас % ВНТ та 1,0 мас % ПГГХ що 

забезпечує в даних концентраціях ефективні антимікробні та сорбційні 

властивості у порівнянні з класичною поліпропіленовою сіткою та 

наномодифікованою поліпропіленовою сіткою з антисептиком в 

концентраціях 0,1 мас %; 1,0 мас %; 1,5 мас % ВНТ та 0,2–0,5 мас %; 

3,0мас% ПГГХ. 

3. Експериментально доведена ефективність модифікованої 

поліпропіленової сітки, яка не викликає вираженої запальної реакції тканин 

черевної стінки у тварин та супроводжується серомою у 4,3% проти 42,9% 

при використанні класичної поліпропіленової сітки, гнійним запаленням 

рани у 2,9% проти 35,7% та підтверджувалася наявністю БЯГК 10 кл/мм2 

проти 2кл/мм2 та лімфоцитів 68 кл/мм2 проти 42 кл/мм2. 

4. Морфологічні зміни в тканинах черевної стінки в експериментальних 

тварин при імплантації “легких” та “середньої” маси сіток супроводжувалось 
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рівномірним проростанням сітки колагеновими волокнами з формуванням 

сполучнотканинної капсули без виражених ознак запалення з нейтрофільними 

гранулоцитами 44,9±4,7 кл/мм2, тоді як при використанні класичної 

поліпропіленової сітки формується фіброзна капсула з нейтрофільними 

гранулоцитами 60,3±1,2 кл/мм2, що підтверджує більш високі сорбційні, 

протизапальні та антимікробні властивості розробленої наномодифікованої 

поліпропіленової сітки. 

5. Експериментально встановлено, що при розміщенні 

наномодифікованої поліпропіленової сітки в бактеріальному середовищі 

ріст колонієутворюючих мікроорганізмів на 1 мм2 спостерігався S.aureus 

26,0 ± 0,4 мм, E.coli 24,2 ± 0,3 мм, P.vulgaris 21,3 ± 0,4 мм, P.aeuroginosa 19,0 

± 0,5 мм, C.albicans 23,1 ± 0,4 мм в порівнянні з класичною 

поліпропіленовою сіткою проти S.aureus 13,2 ± 0,3 мм, E.coli 12,3 ± 0,2 мм, 

P.vulgaris 12,6 ± 0,2 мм, P.aeuroginosa 11,2 ± 0,3 мм, C.albicans 14,0 ± 0,2мм, 

що підтверджує більш високу антибактеріальну стійкість 

наномодифікованої поліпропіленової сітки. Фізико-механічні властивості 

наномодифікованої поліпропіленової сітки на жорсткість, розривне 

навантаження в напрямку петельного стовпчика та петельного рядка та 

розрив краю імплантату поліпропіленовою ниткою в напрямку петельного 

стовпчика та петельного рядка характеризуються показниками, які подібні 

при дослідженні класичних поліпропіленових сіток. 

6. Визначено, що при імплантації наномодифікованих 

поліпропіленових сіток у хворих з первинними та післяопераційними 

грижами живота спостерігалося значно менша кількість протизапальних 

цитокінів IL-4 та IL-8 в сироватці крові хворих (10,22 ± 0,21 пг/мл) у 

порівнянні з класичною поліпропіленовою сіткою (12,28 ± 0,25 пг/мл), що 

зменшувало вірогідність виникнення запалення тканин черевної стінки при 

імплантації наномодифікованої поліпропіленової сітки та обґрунтовує 

доцільність її широкого використання для алогерніопластики. 

7. Використання удосконалених відкритих та лапароскопічних 
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способів алопластики первинних (пахвинних, стегнових, пупкових, гриж 

білої лінії живота) та рецидивних гриж живота з наномодифікованим 

поліпропіленовим сітчастим імплантатом забезпечує більш високу 

ефективність у порівнянні з класичною поліпропіленовою сіткою, а саме 

зменшує частоту післяопераційних ускладнень: сероми до 8,9% проти 

36,4 %, гнійного запалення рани до 2,8% проти 9,8 %, запального 

інфільтрату до 2,8% проти 14,2 %, хронічного болю до 3,2% проти 8,6 %, 

рецидиву грижі до 1,6% проти 9,5 %. 

8. Обґрунтовано використання удосконалених методик sublay, onlay з 

використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки при 

післяопераційних грижах живота великих розмірів, що підтверджується 

значним зменшенням післяопераційних ускладнень: сероми до 6,5% проти 

29,5 %, гнійного запалення рани до 1,4% проти 7,3 %, запального 

інфільтрату до 1,2% проти 11,4 %, хронічного болю до 1,6% проти 6,4 %, 

рецидиву грижі до 1,3% проти 8,2 % при використанні класичної 

поліпропіленової сітки. 

9. Використання наномодифікованих сітчастих імплантатів у хворих з 

гігантськими післяопераційними грижами живота при використанні 

передніх та задніх методик роз’єднання анатомічних компонентів з 

наномодифікованою поліпропіленовою сіткою забезпечувало більш високу 

ефективність у порівнянні з класичною поліпропіленовою сіткою, а саме 

зменшення частоти: сероми до 7,4% проти 32,4 %, гнійного запалення рани 

до 1,4% проти 8,5 %, запального інфільтрату до 1,4% проти 12,7 %, 

хронічного болю до 1,6% проти 7,9 %, рецидиву грижі до 1,6% проти 9,5 %. 

Частота виникнення абдомінальної гіпертензії була порівняною в обох 

групах хворих (1,2 % хворих). 

10. Аналіз результатів хірургічного лікування гриж живота з 

використанням наномодифікованих «легких» та «середньої» маси сітчастих 

імплантатів за рахунок сорбційних, антибактеріальних та протизапальних 

властивостей свідчить про суттєві переваги у порівнянні з класичними 
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сітчастими імплантатами, а саме зменшенням загальної частоти 

післяопераційних ускладнень при первинних грижах живота (пахвинних, 

пупкових, стегнових, грижах білої лінії живота): сероми до 3,4% проти 

20,3 %, гнійного запалення рани до 1,4% проти 5,6 %, запального 

інфільтрату до 3,2% проти 9,6 %, хронічного болю до 1,8% проти 6,3 %, 

рецидиву грижі до 1,6% проти 6,3 %; при післяопераційних вентральних 

грижах живота: сероми до 7,4% проти 32,4 %, гнійного запалення рани до 

1,4% проти 8,5 %, запального інфільтрату до 1,4% проти 12,7 %, хронічного 

болю до 1,6% проти 7,9 %, рецидиву грижі до 1,6% проти 9,5 %, а також 

підвищення якості життя прооперованих хворих з грижами живота у 2,3 

рази при використанні наномодифікованої поліпропіленової сітки у 

порівнянні з класичною поліпропіленовою сіткою. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. При хірургічному лікуванні первинних гриж живота та 

післяопераційних гриж живота для алопластики потрібно використовувати 

розроблений наномодифікований поліпропіленовий сітчастий імплантат, 

який володіє протизапальними, антимікробними та сорбційними 

властивостями. 

2. Використання розробленого наномодифікованого 

поліпропіленового сітчастого імплантату для хірургічного лікування 

первинних гриж живота та післяопераційних гриж живота зменшить 

частоту післяопераційних ускладнень в раньому та віддаленому періодах. 

3. Впровадження в хірургічну практику розроблених нових відкритих 

та лапароскопічних методик в поєднані з розробленим наномодифікованим 

поліпропіленовим сітчастим імплантатом дозволить покращити результати 

хірургічного лікування гриж живота, зменшити кількість ускладнень в 

раньому та віддаленому післяопераційному періодах, скоротити тривалість 

лікування та покращити якість життя хворих, що дасть підставу для 

широкого використання розроблених методик в клінічній практиці. 
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1-9. (Особистий внесок – дисертант проводив оперативні втручання та 

обстеження хворих, збирав матеріал, аналізував отримані результати, 

написав текст статті). 

15. Лутковський РА Морфологічний та морфометричний аналіз 

змін в тканинах при імплантації сітчастих імплантатів з поліпропілену 

модифікованого вуглецевими нанотрубками та антисептиком. Вісник 

Вінницького національного медичного університету. 2018;1(22):19-23. 

16. Лутковський РА Реакція тканин на поліпропіленові сітчасті 

імплантати. Вісник морфології. 2017;2(23):295-299. ISSN 1818-1295. 

17. Лутковський РА, Фелештинський ЯП, Антонець ТІ 

Експериментальна оцінка реакції тканин на фіксацію сітчастих імплантатів 

різними видами шовного матеріалу. Клінічна хірургія. 2017;11.2(908):49-52. 

ISSN 0023-2130. Доступна на http://hirurgia.com.ua. 

18. Лутковський РА, Резанова НМ, Плаван ВП, Вільцанюк ОА 

Обгрунтування оптимального складу наномодифікованих 

поліпропіленових монониток з антимікробними властивостями для 

виготовлення сітчастих імплантатів та хірургічного шовного матеріалу. 

Biomedical and Biosocial Anthropology. 2017;28:31-35. ISSN 1816-031X. 
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(Особистий внесок – дисертант провів аналіз наукових джерел інформації, 

склав дизайн та провів дослідження, зібрав матеріал, статистично 

обробив та аналізував отримані результати, визначив напрям та 

перспективи подальших досліджень, написав текст статті). 

19. Лутковський РА Оцінка реакції тканин при фіксації 

поліпропіленових сітчастих імплантатів поліфіламентним шовним 

матеріалом. Вісник морфології. 2017;1(23):46-49. ISSN 1818-1295. 

20. Лутковський РА, Резанова ВГ, Вільцанюк ОА Математичне 

обгрунтування оптимального вмісту бінарної нанодобавки в 

поліпропіленових мононитках для виготовлення сітчастих імплантатів та 

шовного матеріалу. Вісник Вінницького національного медичного 

університету. 2017;2(21):367-370. ISSN 1817-7883 

21. Лутковський РА, Фелештинський ЯП, Вільцанюк ОА 

винахідники; Вінницький національний медичний університет імені 

М.І.Пирогова, патентовласник. Спосіб модифікованої операції Ramirez у 

поєднанні з алопластикою “Sublay” післяопераційних гриж живота великого 

розміру. Патент України на корисну модель № 143371. 2020, Липень 27. 

22. Лутковський РА, Фелештинський ЯП, Вільцанюк ОА 

винахідники; Вінницький національний медичний університет імені 

М.І.Пирогова, патентовласник. Спосіб операції Ramirez у поєднанні з 

алопластикою “Onlay” післяопераційних гриж живота гігантського розміру. 

Патент України на корисну модель № 143373. 2020, Липень 27. 

23. Лутковський РА, Фелештинський ЯП, Вільцанюк ОА 

винахідники; Вінницький національний медичний університет імені 

М.І.Пирогова, патентовласник. Спосіб операції Ліхтенштейна у поєднанні з 

модифікованою поліпропіленовою сіткою пахових гриж живота. Патент 

України на корисну модель № 143775. 2020, Серпень 10. 

24. Лутковський РА, Фелештинський ЯП, Вільцанюк ОА 

винахідники; Вінницький національний медичний університет імені 

М.І.Пирогова, патентовласник. Спосіб алогерніопластики післяопераційних 
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підреберних гриж живота у поєднанні з модифікованою поліпропіленовою 

сіткою. Патент України на корисну модель № 143774. 2020, Серпень 10. 

25. Лутковський РА, Фелештинський ЯП, Вільцанюк ОА 

винахідники; Вінницький національний медичний університет імені 

М.І.Пирогова, патентовласник. Спосіб алопластики пупкових гриж живота 

у поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою. Патент України на 

корисну модель № 143728. 2020, Серпень 10. 

26. Лутковський РА, Фелештинський ЯП, Вільцанюк ОА 

винахідники; Вінницький національний медичний університет імені 

М.І.Пирогова, патентовласник. Спосіб хірургічного лікування попереково-

бокових післяопераційних гриж живота у поєднанні з модифікованою 

поліпропіленовою сіткою. Патент України на корисну модель № 143729. 

2020, Серпень 10. 

27. Лутковський РА, Фелештинський ЯП, Вільцанюк ОА, Резанова 

НМ винахідники; Вінницький національний медичний університет імені 

М.І.Пирогова, патентовласник. Спосіб алопластики післяопераційних 

вентральних гриж з використанням наномодифікованої поліпропіленової 

сітки. Патент України на корисну модель № 132818. 2019, Березень 11. 

(Особистий внесок – дисертант брав участь у визначенні ідеї та формули, 

розробленні способу, формулюванні опису для публікування та подачі 

заявки). 

28. Вільцанюк ОА, Лутковський РА, Кравченко ВМ 

Експериментальна оцінка реакції тканин на використання для фіксації 

сітчастих імплантатів різних видів шовного матеріалу. В: Матеріали 

науково-практична конференція з міжнародною участю “Клініко-

технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні 

та побутові рани. Електрозварювання та роз’єднання живих тканин. 

Діабетична стопа”. 2019; Київ. с.29 – 30. 

29. Лутковський РА Профілактика гнійно – запальних ускладнень 

при оперативному лікуванні гриж живота. В: Матеріали науково-практична 
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конференція з міжнародною участю “Сучасні технології в алопластичній та 

лапароскопічній хірургії гриж живота”. 2019; Київ. с.65 – 67. 

30. Feleshtynsky Ya, Lutkovskyi R, Viltsaniuk O, Smishchuk V Surgical 

treatment of incisional ventral hernia using nanomodified polypropylene mesh 

implant. 2018; Lviv. s.40. (Особистий внесок – дисертант брав участь в 

розробленні ідеї, проведенні досліджень, збиранні матеріалу, обробленні та 

аналізі отриманих результатів, написані тез). 

31. Вільцанюк ОА, Лутковський РА, Резанова НМ Обгрунтування 

ефективності застосування нанокомпозитних сітчастих імплантатів для 

лікування гриж живота. В: Матеріали V науково-практична конференція. 

2017; Вінниця. с.18 – 19. 

32. Лутковський РА, Вільцанюк ОА Порівняльна оцінка якості 

життя хворих післяоперативного лікування гриж живота з використанням 

наномодифікованого шовного матеріалу з антимікробними властивостями. 

В: Матеріали XVII науково-практична конференція з міжнародною участю 

“Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. 

Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з’єднання живих 

тканин, діабетична стопа”. 2017; Київ. с.24 – 25. 

33. Лутковський РА, Вільцанюк ОА Експериментальна оцінка 

властивостей сітчастих імплантів з поліпропілену модифікованих 

нанокомпозитами та антисептиками. В: Матеріали науково-практична 

конференція з міжнародною участю “Актуальні питання абдомінальної 

хірургії”. 2017; Київ. с.29 – 30. 

34. Viltsaniuk O, Lutkovskyi R, Rezanowa N Justification efficacy of 

nanocomposite mesh implants for treatment of abdominal hernias. 2017; Kyiv. 

s.169. 

35. Лутковський РА, Кравченко ВМ Морфологічна характеристика 

реакції тканин на імплантацію алотрансплантатів з поліпропілену 

модифікованого вуглецевими нанотрубками, антисептиком та 

наночастинками срібла. В: Матеріали науково-практична конференція з 
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міжнародною участю . 2016; Полтава. с.97 – 98. 

36. Вильцанюк АА, Лутковский РА, Резанова НМ 

Экспериментально – клиническое обоснование применения 

нанокомпозитных хирургических шовных материалов и алотрансплантатов 

для соединения и аллопластики тканей. В: Материалы XVI cьезд хирургов 

Республики Беларусь. “Актуальные вопросы хирургии”. 2016; Молодечное. 

с.254 – 256. 

37. Лутковський РА, Вільцанюк ОА Використання модифікованих 

шовних матеріалів для профілактики післяопераційних гнійних ускладнень. 

В: Матеріали науково-практична конференція з міжнародною участю 

“Сучасні способи та технології у хірургічному лікуванні гриж живота”. 

2016; Коблеве. с.94 – 95. 

38. Вільцанюк ОА, Цебренко МВ, Лутковський РА, Резанова НМ 

Нанокомпозитні шовні матеріали та препарати для профілактики 

післяопераційних гнійних ускладнень. В: Матеріали XXIII з’їзд хірургів 

України. 2015; Київ. с.630 – 631. (Особистий внесок – дисертант брав 

участь в розробленні ідеї, проведенні досліджень, збиранні матеріалу, 

обробленні та аналізі отриманих результатів, написанні тез). 

39. Вильцанюк АА, Хуторянский МА, Лутковский РА Обоснование 

еффективности применения нанокомпозитных шовных материалов и 

препаратов для профилактики послеоперационных гнойных осложнений. В: 

Материалы XV cьезд хирургов Республики Беларусь. “Актуальные вопросы 

хирургии”. 2014; Брест. с.31 – 32. 

40. Вільцанюк ОА, Хуторянський МО, Лутковський РА 

Експериментальна та клінічна оцінка результатів застосування 

нанокомпозитних матеріалів для профілактики післяопераційних гнійних 

ускладнень. В: Матеріали науково – практична конференція присвячена 75-

річчю від Дня народження Заслуженого лікаря України, професора Федора 

Григоровича Кулачека. 2013; Чернівці. с.124 – 126. 
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Продовження додатку А 

Апробація результатів дисертації 

Основні положення роботи викладено та обговорено на наково – 

практичних конференціях різного рівня: 

1. Науково – практична конференція присвячена 75-річчю від Дня 

народження Заслуженого лікаря України, професора Федора Григоровича 

Кулачека (Чернівці, 21 червня 2013р., форма участі – публікація тез). 

2. Науково – практична конференція присвяченоа 80-річчю 

заснування кафедр хірургії Вінницького національного медичного 

університету імені М.І.Пирогова «Актуальні питання хірургії» (Вінниця, 9-

10 жовтня 2014 р., форма участі – публікація тез). 

3. XV з’їзд хірургів Республіки Бєларусь (Брест, 16-17 жовтня 2014 

р., форма участі – публікація тез). 

4. VI міжнародна науково – практична конференція молодих 

вчених (Вінниця, 15 травня 2015р., форма участі – усна доповідь та 

публікація тез). 

5. XXIII з’їзд хірургів України (Київ, 21-23 жовтня 2015 р., форма 

участі-публікація тез). 

6. XV науково – практична конференція з міжнародною участю 

(Київ, (26-27 листопада 2015 р., форма участі – публікація тез). 

7. Науково – практична конференція (Кельце Польща, 13-15 

травня 2016р., форма участі – публікація тез). 

8. IX симпозіум хірургів (Люблін Польща, 24 вересня 2016р., 

форма участі – публікація тез). 

9. IX науково – практична конференція з міжнародною участю 

«Сучасні технології у хірургічному лікуванні гриж живота» (Коблево, 29-

30 вересня 2016 р., форма участі – усна доповідь та публікація тез). 

10. XXVII Пленум хірургів Республіки Бєларусь і Республіканської 

науково – практичної конференції «Актуальные вопросы неотложной 

хирургии» (Молодєчно, 3-4 листопада 2016 р., форма участі – публікація 
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тез). 

11. IV науково – практична конференція (Вінниця, 4 грудня 2016 р., 

форма участі – усна доповідь та публікація тез). 

12. Всеукраїнська науково – практична конференція молодих 

вчених «Медична наука в практику охорони здоров’я» (Полтава, 9 грудня 

2016 р., форма участі – публікація тез); 

13. Науково-практична конференція з міжнародною участю (Київ, 

24-25 травня 2017 р., форма участі – публікація тез). 

14. Науково – практична конференція з міжнародною участю 

«Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії» (Київ, 9 листопада 

2017 р., форма участі – публікація тез). 

15. Науково – практична конференція з міжнародною участю 

«Актуальні питання абдомінальної хірургії» (Київ, 16-17 листопада 2017 р., 

форма участі-усна доповідь та публікація тез). 

16. XVII науково – практична конференції з міжнародною участю 

(Київ 30 листопада-1 грудня 2017 р., форма участі – публікація тез); 

17. V наукво – практична конференція (Вінниця, 1 грудня 2017 р., 

форма участі – публікація тез). 

18. Перша монотематична конференція «Європейський з’їзд 

герніологів» (Львів, 9-11 вересня 2018 р., форма участі – публікація тез). 

19. XXIV з’їзд хірургів України (Київ, 26-28 вересня 2018 р., форма 

участі – публікація тез). 

20. XVI з’їзд хірургів Республіки Бєларусь (Гродно, 1-2 листопада 

2018 р., форма участі – публікація тез). 

21. Науково – практична конференція з міжнародною участю 

«Сучасні технології в алопластичній та лапароскопічній хірургії гриж 

живота» (Київ, 14-15 листопада 2019р., форма участі – усна доповідь та 

публікація тез). 

22. XIX науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. 



 347 

Вогнепальні та побутові рани. Електрозварювання та роз’єднання живих 

тканин. Діабетична стопа» (Київ, 28-29 листопада 2019 р., форма участі – 

публікація тез). 

23. Перший галицький хірургічний форум «Інноваційні технології 

в хірургії» з нагоди 100-річчя з дня народження Юрія Теофіловича 

Коморовського (Тернопіль, 24 січня 2020 р., форма участі – публікація тез). 
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Додаток Б 

«Затверджую» 

                                                            Ректор ВНМУ ім.М.І.Пирогова 

                                                           Академік НАМНУ д.мед.н.,професор 

                                                           Мороз В.М. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб алопластики 

післяопераційних вентральних гриж з використанням наномодифікованої 

поліпропіленової сітки. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет ім. 

M.І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; Лутковський 

Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А., Резанова Н.М. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

132818 МПК А61В 17/00 Спосіб алопластики післяопераційних 

вентральних гриж з використанням наномодифікованої поліпропіленової 

сітки / Заявка № u 201810140, Заявл. 11. 10. 2018; Опубл. 11. 03. 2019, Бюл. 

№5. 

4. Впроваджено: у навчальний процес хірургічних кафедр Вінницького 

національного медичного університету імені М.І.Пирогова 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних вентральних гриж з використанням 

наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати 

хірургічного лікування післяопераційних вентральних гриж його 

впровадження є виправданим. 

 

 

 

Відповідальний за впровадження: 

Зав. кафедрою загальної хірургії 

д.мед.н., професор         Хіміч С.Д. 
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 «Затверджую» 

Директор комунального 

некомерційного 

підприємства 

Вінницької міської клінічної 

лікарні № 1 

Ліваковський К.С. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб алопластики 

післяопераційних вентральних гриж з використанням наномодифікованої 

поліпропіленової сітки. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А., Резанова Н.М.. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

132818 МПК А61В 17/00 Спосіб алопластики післяопераційних 

вентральних гриж з використанням наномодифікованої поліпропіленової 

сітки / Заявка № u 201810140, Заявл. 11. 10. 2018; Опубл. 11. 03. 2019, Бюл. 

№5. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу неприбуткового комунального 

підприємства міської клінічної лікарні № 1 м.Вінниця. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 25. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробник

а 

установи, яка 

проводила 

Покращення результатів хірургічного 

лікування післяопераційних вентральних 

гриж - зменшення терміну перебування 

хворих в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних вентральних гриж з використанням 

наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати 

хірургічного лікування післяопераційних вентральних гриж його 

впровадження є виправданим. 

Відповідальний за впровадження 

   Зав. хірургічним відділенням      Пустовий І.Г. 
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«Затверджую» 

                                                            Ректор ВНМУ ім.М.І.Пирогова 

                                                           Академік НАМНУ д.мед.н.,професор 

                                                           Мороз В.М. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб операції Ramirez у 

поєднанні з алопластикою “onlay” післяопераційних гриж живота 

гігантського розміру. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет ім. 

M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; Лутковський 

Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143373 МПК А61В 17/00 Спосіб операції Ramirez у поєднанні з 

алопластикою “onlay” післяопераційних гриж живота гігантського розміру / 

Заявка № u 202000963, Заявл. 14. 02. 2020; Опубл. 27. 07. 2020, Бюл. №14. 

4. Впроваджено: у навчальний процес хірургічних кафедр Вінницького 

національного медичного університету імені М.І.Пирогова 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних гриж живота гігантських розмірів з 

використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу 

покращити результати хірургічного лікування післяопераційних гриж 

живота гігантських розмірів його впровадження є виправданим. 

 

 

 

Відповідальний за впровадження: 

Зав. кафедрою загальної хірургії 

д.мед.н., професор         Хіміч С.Д. 
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«Затверджую» 

Директор комунального 

некомерційного 

підприємства 

Вінницької міської клінічної 

лікарні № 1 

Ліваковський К.С. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб операції Ramirez у 

поєднанні з алопластикою “onlay” післяопераційних гриж живота 

гігантського розміру. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143373 МПК А61В 17/00 Спосіб операції Ramirez у поєднанні з 

алопластикою “onlay” післяопераційних гриж живота гігантського 

розміру / Заявка № u 202000963, Заявл. 14. 02. 2020; Опубл. 27. 07. 2020, 

Бюл. №14. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу неприбуткового комунального 

підприємства міської клінічної лікарні № 1 м.Вінниця. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 23. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробни

ка 

установи, яка 

проводила 

Покращення результатів хірургічного 

лікування післяопераційних гриж 

живота гігантських розмірів - 

зменшення терміну перебування хворих в 

стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних гриж живота гігантських розмірів з 

використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу 

покращити результати хірургічного лікування післяопераційних гриж 

живота гігантських розмірів його впровадження є виправданим. 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням      Пустовий І.Г. 
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«Затверджую» 

                                                            Ректор ВНМУ ім.М.І.Пирогова 

                                                           Академік НАМНУ д.мед.н.,професор 

                                                           Мороз В.М. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб модифікованої операції 

Ramirez у поєднанні з алопластикою “sublay” післяопераційних гриж 

живота великого розміру. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет ім. 

M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; Лутковський 

Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143371 МПК А61В 17/00 Спосіб модифікованої операції Ramirez у 

поєднанні з алопластикою “sublay” післяопераційних гриж живота великого 

розміру / Заявка № u 202000956, Заявл. 14. 02. 2020; Опубл. 27. 07. 2020, 

Бюл. №14. 

4. Впроваджено: у навчальний процес хірургічних кафедр Вінницького 

національного медичного університету імені М.І.Пирогова 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних гриж живота великого розміру з 

використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу 

покращити результати хірургічного лікування післяопераційних гриж 

живота великого розміру його впровадження є виправданим. 

 

 

 

Відповідальний за впровадження: 

Зав. кафедрою загальної хірургії 

д.мед.н., професор         Хіміч С.Д. 
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«Затверджую» 

Директор комунального 

некомерційного 

підприємства 

Вінницької міської клінічної 

лікарні № 1 

Ліваковський К.С. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб модифікованої операції 

Ramirez у поєднанні з алопластикою “sublay” післяопераційних гриж 

живота великого розміру. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143371 МПК А61В 17/00 Спосіб модифікованої операції Ramirez у 

поєднанні з алопластикою “sublay” післяопераційних гриж живота 

великого розміру / Заявка № u 202000956, Заявл. 14. 02. 2020; Опубл. 27. 

07. 2020, Бюл. №14. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу неприбуткового комунального 

підприємства міської клінічної лікарні № 1 м.Вінниця. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 26. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробник

а 

установи, яка 

проводила 

Покращення результатів хірургічного 

лікування післяопераційних гриж 

живота великих розмірів - зменшення 

терміну перебування хворих в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних гриж живота великого розміру з 

використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу 

покращити результати хірургічного лікування післяопераційних гриж 

живота великого розміру його впровадження є виправданим. 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням      Пустовий І.Г. 
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«Затверджую» 

                                                            Ректор ВНМУ ім.М.І.Пирогова 

                                                           Академік НАМНУ д.мед.н.,професор 

                                                           Мороз В.М. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб хірургічного лікування 

попереково-бокових післяопераційних гриж живота у поєднанні з 

модифікованою поліпропіленовою сіткою. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет ім. 

M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; Лутковський 

Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143729 МПК А61В 17/00 Спосіб хірургічного лікування попереково-

бокових післяопераційних гриж живота у поєднанні з модифікованою 

поліпропіленовою сіткою / Заявка № u 202001065, Заявл. 19.02.2020; Опубл. 

10.08.2020, Бюл. №15. 

4. Впроваджено: у навчальний процес хірургічних кафедр Вінницького 

національного медичного університету імені М.І.Пирогова 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики попереково-бокових післяопераційних гриж живота з 

використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу 

покращити результати хірургічного лікування попереково-бокових 

післяопераційних гриж живота його впровадження є виправданим. 

 

 

 

Відповідальний за впровадження: 

Зав. кафедрою загальної хірургії 

д.мед.н., професор         Хіміч С.Д. 
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«Затверджую» 

Директор комунального 

некомерційного 

підприємства 

Вінницької міської клінічної 

лікарні № 1 

Ліваковський К.С. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб хірургічного лікування 

попереково-бокових післяопераційних гриж живота у поєднанні з 

модифікованою поліпропіленовою сіткою. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143729 МПК А61В 17/00 Спосіб хірургічного лікування попереково-

бокових післяопераційних гриж живота у поєднанні з модифікованою 

поліпропіленовою сіткою / Заявка № u 202001065, Заявл. 19.02.2020; 

Опубл. 10.08.2020, Бюл. №15. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу неприбуткового комунального 

підприємства міської клінічної лікарні №1 м.Вінниця. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 26. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробн

ика 

установи, яка 

проводила 

впровадження Покращення результатів хірургічного 

лікування попереково-бокових 

післяопераційних гриж живота - 

зменшення терміну перебування хворих 

в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики попереково-бокових післяопераційних гриж живота з 

використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу 

покращити результати хірургічного лікування попереково-бокових 

післяопераційних гриж живота його впровадження є виправданим. 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням      Пустовий І.Г. 
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«Затверджую» 

                                                            Ректор ВНМУ ім.М.І.Пирогова 

                                                           Академік НАМНУ д.мед.н.,професор 

                                                           Мороз В.М. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб алопластики пупкових 

гриж живота у поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет ім. 

M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; Лутковський 

Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143728 МПК А61В 17/00 Спосіб алопластики пупкових гриж живота у 

поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою / Заявка № u 

202001063, Заявл. 19.02.2020; Опубл. 10.08.2020, Бюл. №15. 

4. Впроваджено: у навчальний процес хірургічних кафедр Вінницького 

національного медичного університету імені М.І.Пирогова 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики пупкових гриж живота з використанням наномодифікованої 

поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати хірургічного 

лікування пупкових гриж живота його впровадження є виправданим. 

 

 

 

Відповідальний за впровадження: 

Зав. кафедрою загальної хірургії 

д.мед.н., професор         Хіміч С.Д. 
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«Затверджую» 

Директор комунального 

некомерційного 

підприємства 

Вінницької міської клінічної 

лікарні № 1 

Ліваковський К.С. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб алопластики пупкових 

гриж живота у поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143728 МПК А61В 17/00 Спосіб алопластики пупкових гриж живота у 

поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою / Заявка № u 

202001063, Заявл. 19.02.2020; Опубл. 10.08.2020, Бюл. №15. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу неприбуткового комунального 

підприємства міської клінічної лікарні №1 м.Вінниця. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 24. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробн

ика 

установи, яка 

проводила 

впровадження 
Покращення результатів хірургічного 

лікування пупкових гриж живота - 

зменшення терміну перебування хворих 

в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики пупкових гриж живота з використанням наномодифікованої 

поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати хірургічного 

лікування пупкових гриж живота його впровадження є виправданим. 

 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням      Пустовий І.Г. 
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«Затверджую» 

                                                            Ректор ВНМУ ім.М.І.Пирогова 

                                                           Академік НАМНУ д.мед.н.,професор 

                                                           Мороз В.М. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб алогерніопластики 

післяопераційних підреберних гриж живота у поєднанні з модифікованою 

поліпропіленовою сіткою. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет ім. 

M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; Лутковський 

Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143774 МПК А61В 17/00 Спосіб алогерніопластики післяопераційних 

підреберних гриж живота у поєднанні з модифікованою поліпропіленовою 

сіткою / Заявка № u 202001402, Заявл. 02.03.2020; Опубл. 10.08.2020, Бюл. 

№15. 

4. Впроваджено: у навчальний процес хірургічних кафедр Вінницького 

національного медичного університету імені М.І.Пирогова 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних підреберних гриж живота з використанням 

наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати 

хірургічного лікування післяопераційних підреберних гриж живота його 

впровадження є виправданим. 

 

 

 

Відповідальний за впровадження: 

Зав. кафедрою загальної хірургії 

д.мед.н., професор         Хіміч С.Д. 
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«Затверджую» 

Директор комунального 

некомерційного 

підприємства 

Вінницької міської клінічної 

лікарні № 1 

Ліваковський К.С. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб алогерніопластики 

післяопераційних підреберних гриж живота у поєднанні з модифікованою 

поліпропіленовою сіткою. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143774 МПК А61В 17/00 Спосіб алогерніопластики післяопераційних 

підреберних гриж живота у поєднанні з модифікованою 

поліпропіленовою сіткою / Заявка № u 202001402, Заявл. 02.03.2020; 

Опубл. 10.08.2020, Бюл. №15. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу неприбуткового комунального 

підприємства міської клінічної лікарні №1 м.Вінниця. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 28. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробн

ика 

установи, яка 

проводила 

впровадження 
Покращення результатів хірургічного 

лікування післяопераційних підреберних 

гриж живота - зменшення терміну 

перебування хворих в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних підреберних гриж живота з використанням 

наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати 

хірургічного лікування післяопераційних підреберних гриж живота його 

впровадження є виправданим. 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням      Пустовий І.Г. 
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«Затверджую» 

                                                            Ректор ВНМУ ім.М.І.Пирогова 

                                                           Академік НАМНУ д.мед.н.,професор 

                                                           Мороз В.М. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб операції Ліхтенштейна у 

поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою пахових гриж 

живота. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет ім. 

M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; Лутковський 

Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143775 МПК А61В 17/00 Спосіб операції Ліхтенштейна у поєднанні з 

модифікованою поліпропіленовою сіткою пахових гриж живота / Заявка № 

u 202001403, Заявл. 02.03.2020; Опубл. 10.08.2020, Бюл. №15. 

4. Впроваджено: у навчальний процес хірургічних кафедр Вінницького 

національного медичного університету імені М.І.Пирогова 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики пахових гриж живота з використанням наномодифікованої 

поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати хірургічного 

лікування пахових гриж живота його впровадження є виправданим. 

 

 

 

Відповідальний за впровадження: 

Зав. кафедрою загальної хірургії 

д.мед.н., професор         Хіміч С.Д. 
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«Затверджую» 

Директор комунального 

некомерційного 

підприємства 

Вінницької міської клінічної 

лікарні № 1 

Ліваковський К.С. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб операції Ліхтенштейна 

у поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою пахових гриж 

живота. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143775 МПК А61В 17/00 Спосіб операції Ліхтенштейна у поєднанні з 

модифікованою поліпропіленовою сіткою пахових гриж живота. / Заявка 

№ u 202001403, Заявл. 02.03.2020; Опубл. 10.08.2020, Бюл. №15. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу неприбуткового комунального 

підприємства міської клінічної лікарні №1 м.Вінниця. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 26. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробн

ика 

установи, яка 

проводила 

впровадження 
Покращення результатів хірургічного 

лікування пахових гриж живота - 

зменшення терміну перебування хворих 

в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики пахових гриж живота з використанням наномодифікованої 

поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати хірургічного 

лікування пахових гриж живота його впровадження є виправданим. 

 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням      Пустовий І.Г. 
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«Затверджую» 

                                                    Ректор НУОЗ України імені П.Л.Шупика 

                                                    Академік НАМН України, професор 

                                                    Вороненко Ю.В. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб алопластики 

післяопераційних вентральних гриж з використанням наномодифікованої 

поліпропіленової сітки. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет ім. 

M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; Лутковський 

Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А., Резанова Н.М.. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

132818 МПК А61В 17/00 Спосіб алопластики післяопераційних 

вентральних гриж з використанням наномодифікованої поліпропіленової 

сітки / Заявка № u 201810140, Заявл. 11. 10. 2018; Опубл. 11. 03. 2019, Бюл. 

№5. 

4. Впроваджено: у навчальний процес кафедри хірургії і проктології 

Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних вентральних гриж з використанням 

наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати 

хірургічного лікування післяопераційних вентральних гриж його 

впровадження є виправданим. 

 

 

 

Відповідальний за впровадження: 

Зав. кафедри хірургії і проктології 

професор          Фелештинський Я.П. 
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«Затверджую» 

Директор комунального 

некомерційного 

підприємства 

Київської міської клінічної 

лікарні № 5 

Казека В.Г. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб алопластики 

післяопераційних вентральних гриж з використанням наномодифікованої 

поліпропіленової сітки. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А., Резанова Н.М.. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

132818 МПК А61В 17/00 Спосіб алопластики післяопераційних 

вентральних гриж з використанням наномодифікованої поліпропіленової 

сітки / Заявка № u 201810140, Заявл. 11. 10. 2018; Опубл. 11. 03. 2019, Бюл. 

№5. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу неприбуткового комунального 

підприємства міської клінічної лікарні № 5 м.Київ. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 25. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробник

а 

установи, яка 

проводила 

Покращення результатів хірургічного 

лікування післяопераційних вентральних 

гриж - зменшення терміну перебування 

хворих в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних вентральних гриж з використанням 

наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати 

хірургічного лікування післяопераційних вентральних гриж його 

впровадження є виправданим. 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням      Шиленко Ю.О. 



 364 

«Затверджую» 

                                                    Ректор НУОЗ України імені П.Л.Шупика 

                                                    Академік НАМН України, професор 

                                                    Вороненко Ю.В. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб операції Ramirez у 

поєднанні з алопластикою “onlay” післяопераційних гриж живота 

гігантського розміру. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет ім. 

M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; Лутковський 

Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143373 МПК А61В 17/00 Спосіб операції Ramirez у поєднанні з 

алопластикою “onlay” післяопераційних гриж живота гігантського розміру / 

Заявка № u 202000963, Заявл. 14. 02. 2020; Опубл. 27. 07. 2020, Бюл. №14. 

4. Впроваджено: у навчальний процес кафедри хірургії і проктології 

Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних гриж живота гігантських розмірів з 

використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу 

покращити результати хірургічного лікування післяопераційних гриж 

живота гігантських розмірів його впровадження є виправданим. 

 

 

 

Відповідальний за впровадження: 

Зав. кафедри хірургії і проктології 

професор          Фелештинський Я.П. 
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«Затверджую» 

Директор комунального 

некомерційного 

підприємства 

Київської міської клінічної 

лікарні № 5 

Казека В.Г. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб операції Ramirez у 

поєднанні з алопластикою “onlay” післяопераційних гриж живота 

гігантського розміру. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143373 МПК А61В 17/00 Спосіб операції Ramirez у поєднанні з 

алопластикою “onlay” післяопераційних гриж живота гігантського 

розміру / Заявка № u 202000963, Заявл. 14. 02. 2020; Опубл. 27. 07. 2020, 

Бюл. №14. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу неприбуткового комунального 

підприємства міської клінічної лікарні № 5 м.Київ. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 23. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробник

а 

установи, яка 

проводила 

Покращення результатів хірургічного 

лікування післяопераційних гриж 

живота гігантських розмірів - 

зменшення терміну перебування хворих 

в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних гриж живота гігантських розмірів з 

використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу 

покращити результати хірургічного лікування післяопераційних гриж 

живота гігантських розмірів його впровадження є виправданим. 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням      Шиленко Ю.О. 
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«Затверджую» 

                                                    Ректор НУОЗ України імені П.Л.Шупика 

                                                    Академік НАМН України, професор 

                                                    Вороненко Ю.В. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб модифікованої операції 

Ramirez у поєднанні з алопластикою “sublay” післяопераційних гриж 

живота великого розміру. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет ім. 

M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; Лутковський 

Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143371 МПК А61В 17/00 Спосіб модифікованої операції Ramirez у 

поєднанні з алопластикою “sublay” післяопераційних гриж живота великого 

розміру / Заявка № u 202000956, Заявл. 14. 02. 2020; Опубл. 27. 07. 2020, 

Бюл. №14. 

4. Впроваджено: у навчальний процес кафедри хірургії і проктології 

Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних гриж живота великого розміру з 

використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу 

покращити результати хірургічного лікування післяопераційних гриж 

живота великого розміру його впровадження є виправданим. 

 

 

 

Відповідальний за впровадження: 

Зав. кафедри хірургії і проктології 

професор          Фелештинський Я.П. 
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«Затверджую» 

Директор комунального 

некомерційного 

підприємства 

Київської міської клінічної 

лікарні № 5 

Казека В.Г. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб модифікованої операції 

Ramirez у поєднанні з алопластикою “sublay” післяопераційних гриж 

живота великого розміру. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143371 МПК А61В 17/00 Спосіб модифікованої операції Ramirez у 

поєднанні з алопластикою “sublay” післяопераційних гриж живота 

великого розміру / Заявка № u 202000956, Заявл. 14. 02. 2020; Опубл. 27. 

07. 2020, Бюл. №14. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу неприбуткового комунального 

підприємства міської клінічної лікарні № 5 м.Київ. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 26. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробник

а 

установи, яка 

проводила 

Покращення результатів хірургічного 

лікування післяопераційних гриж 

живота великих розмірів - зменшення 

терміну перебування хворих в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних гриж живота великого розміру з 

використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу 

покращити результати хірургічного лікування післяопераційних гриж 

живота великого розміру його впровадження є виправданим. 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням      Шиленко Ю.О. 
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«Затверджую» 

                                                    Ректор НУОЗ України імені П.Л.Шупика 

                                                    Академік НАМН України, професор 

                                                    Вороненко Ю.В. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб хірургічного лікування 

попереково-бокових післяопераційних гриж живота у поєднанні з 

модифікованою поліпропіленовою сіткою. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет ім. 

M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; Лутковський 

Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143729 МПК А61В 17/00 Спосіб хірургічного лікування попереково-

бокових післяопераційних гриж живота у поєднанні з модифікованою 

поліпропіленовою сіткою / Заявка № u 202001065, Заявл. 19.02.2020; Опубл. 

10.08.2020, Бюл. №15. 

4. Впроваджено: у навчальний процес кафедри хірургії і проктології 

Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики попереково-бокових післяопераційних гриж живота з 

використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу 

покращити результати хірургічного лікування попереково-бокових 

післяопераційних гриж живота його впровадження є виправданим. 

 

 

 

Відповідальний за впровадження: 

Зав. кафедри хірургії і проктології 

професор          Фелештинський Я.П. 
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«Затверджую» 

Директор комунального 

некомерційного 

підприємства 

Київської міської клінічної 

лікарні № 5 

Казека В.Г. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб хірургічного лікування 

попереково-бокових післяопераційних гриж живота у поєднанні з 

модифікованою поліпропіленовою сіткою. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143729 МПК А61В 17/00 Спосіб хірургічного лікування попереково-

бокових післяопераційних гриж живота у поєднанні з модифікованою 

поліпропіленовою сіткою / Заявка № u 202001065, Заявл. 19.02.2020; 

Опубл. 10.08.2020, Бюл. №15. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу неприбуткового комунального 

підприємства міської клінічної лікарні №5 м.Київ. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 26. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробн

ика 

установи, яка 

проводила 

впровадження 
Покращення результатів хірургічного 

лікування попереково-бокових післяопераційних 

гриж живота - зменшення терміну 

перебування хворих в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики попереково-бокових післяопераційних гриж живота з 

використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу 

покращити результати хірургічного лікування попереково-бокових 

післяопераційних гриж живота його впровадження є виправданим. 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням      Шиленко Ю.О. 
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«Затверджую» 

                                                    Ректор НУОЗ України імені П.Л.Шупика 

                                                    Академік НАМН України, професор 

                                                    Вороненко Ю.В. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб алопластики пупкових 

гриж живота у поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет ім. 

M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; Лутковський 

Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143728 МПК А61В 17/00 Спосіб алопластики пупкових гриж живота у 

поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою / Заявка № u 

202001063, Заявл. 19.02.2020; Опубл. 10.08.2020, Бюл. №15. 

4. Впроваджено: у навчальний процес кафедри хірургії і проктології 

Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики пупкових гриж живота з використанням наномодифікованої 

поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати хірургічного 

лікування пупкових гриж живота його впровадження є виправданим. 

 

 

 

Відповідальний за впровадження: 

Зав. кафедри хірургії і проктології 

професор          Фелештинський Я.П. 
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«Затверджую» 

Директор комунального 

некомерційного 

підприємства 

Київської міської клінічної 

лікарні № 5 

Казека В.Г. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб алопластики пупкових 

гриж живота у поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143728 МПК А61В 17/00 Спосіб алопластики пупкових гриж живота у 

поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою / Заявка № u 

202001063, Заявл. 19.02.2020; Опубл. 10.08.2020, Бюл. №15. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу неприбуткового комунального 

підприємства міської клінічної лікарні №5 м.Київ. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 24. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробн

ика 

установи, яка 

проводила 

впровадження 
Покращення результатів хірургічного 

лікування пупкових гриж живота - 

зменшення терміну перебування хворих 

в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики пупкових гриж живота з використанням наномодифікованої 

поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати хірургічного 

лікування пупкових гриж живота його впровадження є виправданим. 

 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням      Шиленко Ю.О. 
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«Затверджую» 

                                                    Ректор НУОЗ України імені П.Л.Шупика 

                                                    Академік НАМН України, професор 

                                                    Вороненко Ю.В. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб алогерніопластики 

післяопераційних підреберних гриж живота у поєднанні з модифікованою 

поліпропіленовою сіткою. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет ім. 

M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; Лутковський 

Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143774 МПК А61В 17/00 Спосіб алогерніопластики післяопераційних 

підреберних гриж живота у поєднанні з модифікованою поліпропіленовою 

сіткою / Заявка № u 202001402, Заявл. 02.03.2020; Опубл. 10.08.2020, Бюл. 

№15. 

4. Впроваджено: у навчальний процес кафедри хірургії і проктології 

Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних підреберних гриж живота з використанням 

наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати 

хірургічного лікування післяопераційних підреберних гриж живота його 

впровадження є виправданим. 

 

 

 

Відповідальний за впровадження: 

Зав. кафедри хірургії і проктології 

професор          Фелештинський Я.П. 
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«Затверджую» 

Директор комунального 

некомерційного 

підприємства 

Київської міської клінічної 

лікарні № 5 

Казека В.Г. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб алогерніопластики 

післяопераційних підреберних гриж живота у поєднанні з модифікованою 

поліпропіленовою сіткою. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143774 МПК А61В 17/00 Спосіб алогерніопластики післяопераційних 

підреберних гриж живота у поєднанні з модифікованою 

поліпропіленовою сіткою / Заявка № u 202001402, Заявл. 02.03.2020; 

Опубл. 10.08.2020, Бюл. №15. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу неприбуткового комунального 

підприємства міської клінічної лікарні №5 м.Київ. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 28. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробн

ика 

установи, яка 

проводила 

впровадження 
Покращення результатів хірургічного 

лікування післяопераційних підреберних 

гриж живота - зменшення терміну 

перебування хворих в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних підреберних гриж живота з використанням 

наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати 

хірургічного лікування післяопераційних підреберних гриж живота його 

впровадження є виправданим. 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням      Шиленко Ю.О. 
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«Затверджую» 

                                                    Ректор НУОЗ України імені П.Л.Шупика 

                                                    Академік НАМН України, професор 

                                                    Вороненко Ю.В. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб операції Ліхтенштейна у 

поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою пахових гриж 

живота. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет ім. 

M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; Лутковський 

Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143775 МПК А61В 17/00 Спосіб операції Ліхтенштейна у поєднанні з 

модифікованою поліпропіленовою сіткою пахових гриж живота / Заявка № 

u 202001403, Заявл. 02.03.2020; Опубл. 10.08.2020, Бюл. №15. 

4. Впроваджено: у навчальний процес кафедри хірургії і проктології 

Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики пахових гриж живота з використанням наномодифікованої 

поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати хірургічного 

лікування пахових гриж живота його впровадження є виправданим. 

 

 

 

Відповідальний за впровадження: 

Зав. кафедри хірургії і проктології 

професор          Фелештинський Я.П. 
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«Затверджую» 

Директор комунального 

некомерційного 

підприємства 

Київської міської клінічної 

лікарні № 5 

Казека В.Г. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб операції Ліхтенштейна 

у поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою пахових гриж 

живота. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143775 МПК А61В 17/00 Спосіб операції Ліхтенштейна у поєднанні з 

модифікованою поліпропіленовою сіткою пахових гриж живота. / Заявка 

№ u 202001403, Заявл. 02.03.2020; Опубл. 10.08.2020, Бюл. №15. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу неприбуткового комунального 

підприємства міської клінічної лікарні №5 м.Київ. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 26. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробн

ика 

установи, яка 

проводила 

впровадження 
Покращення результатів хірургічного 

лікування пахових гриж живота - 

зменшення терміну перебування хворих 

в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики пахових гриж живота з використанням наномодифікованої 

поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати хірургічного 

лікування пахових гриж живота його впровадження є виправданим. 

 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням      Шиленко Ю.О. 
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«Затверджую» 

Директор університетської 

клініки ВНМУ 

імені М.І.Пирогова 

д.мед.н., професор 

Семененко А.І. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб алопластики 

післяопераційних вентральних гриж з використанням наномодифікованої 

поліпропіленової сітки. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А., Резанова Н.М.. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

132818 МПК А61В 17/00 Спосіб алопластики післяопераційних 

вентральних гриж з використанням наномодифікованої поліпропіленової 

сітки / Заявка № u 201810140, Заявл. 11. 10. 2018; Опубл. 11. 03. 2019, Бюл. 

№5. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу неприбуткового комунального 

підприємства міської клінічної лікарні № 1 м.Вінниця. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 25. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробник

а 

установи, яка 

проводила 

Покращення результатів хірургічного 

лікування післяопераційних вентральних 

гриж - зменшення терміну перебування 

хворих в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних вентральних гриж з використанням 

наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати 

хірургічного лікування післяопераційних вентральних гриж його 

впровадження є виправданим. 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням      Гуменюк О.І. 
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«Затверджую» 

Директор університетської 

клініки ВНМУ 

імені М.І.Пирогова 

д.мед.н., професор 

Семененко А.І. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб операції Ramirez у 

поєднанні з алопластикою “onlay” післяопераційних гриж живота 

гігантського розміру. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143373 МПК А61В 17/00 Спосіб операції Ramirez у поєднанні з 

алопластикою “onlay” післяопераційних гриж живота гігантського 

розміру / Заявка № u 202000963, Заявл. 14. 02. 2020; Опубл. 27. 07. 2020, 

Бюл. №14. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу неприбуткового комунального 

підприємства міської клінічної лікарні № 1 м.Вінниця. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 23. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробник

а 

установи, яка 

проводила 

впровадження 
Покращення результатів хірургічного 

лікування післяопераційних гриж 

живота гігантських розмірів - 

зменшення терміну перебування хворих 

в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних гриж живота гігантських розмірів з 

використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу 

покращити результати хірургічного лікування післяопераційних гриж 

живота гігантських розмірів його впровадження є виправданим. 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням      Гуменюк О.І. 
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«Затверджую» 

Директор університетської 

клініки ВНМУ 

імені М.І.Пирогова 

д.мед.н., професор 

Семененко А.І. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб модифікованої операції 

Ramirez у поєднанні з алопластикою “sublay” післяопераційних гриж 

живота великого розміру. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143371 МПК А61В 17/00 Спосіб модифікованої операції Ramirez у 

поєднанні з алопластикою “sublay” післяопераційних гриж живота 

великого розміру / Заявка № u 202000956, Заявл. 14. 02. 2020; Опубл. 27. 

07. 2020, Бюл. №14. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу неприбуткового комунального 

підприємства міської клінічної лікарні № 1 м.Вінниця. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 26. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробник

а 

установи, яка 

проводила 

впровадження 

Покращення результатів хірургічного 

лікування післяопераційних гриж 

живота великих розмірів - зменшення 

терміну перебування хворих в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних гриж живота великого розміру з 

використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу 

покращити результати хірургічного лікування післяопераційних гриж 

живота великого розміру його впровадження є виправданим. 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням      Гуменюк О.І. 
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«Затверджую» 

Директор університетської 

клініки ВНМУ 

імені М.І.Пирогова 

д.мед.н., професор 

Семененко А.І. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб хірургічного лікування 

попереково-бокових післяопераційних гриж живота у поєднанні з 

модифікованою поліпропіленовою сіткою. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143729 МПК А61В 17/00 Спосіб хірургічного лікування попереково-

бокових післяопераційних гриж живота у поєднанні з модифікованою 

поліпропіленовою сіткою / Заявка № u 202001065, Заявл. 19.02.2020; 

Опубл. 10.08.2020, Бюл. №15. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу неприбуткового комунального 

підприємства міської клінічної лікарні №1 м.Вінниця. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 26. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробн

ика 

установи, яка 

проводила 

впровадження Покращення результатів хірургічного 

лікування попереково-бокових 

післяопераційних гриж живота - 

зменшення терміну перебування хворих 

в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики попереково-бокових післяопераційних гриж живота з 

використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу 

покращити результати хірургічного лікування попереково-бокових 

післяопераційних гриж живота його впровадження є виправданим. 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням      Гуменюк О.І. 
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«Затверджую» 

Директор університетської 

клініки ВНМУ 

імені М.І.Пирогова 

д.мед.н., професор 

Семененко А.І. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб алопластики пупкових 

гриж живота у поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143728 МПК А61В 17/00 Спосіб алопластики пупкових гриж живота у 

поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою / Заявка № u 

202001063, Заявл. 19.02.2020; Опубл. 10.08.2020, Бюл. №15. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу неприбуткового комунального 

підприємства міської клінічної лікарні №1 м.Вінниця. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 24. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробн

ика 

установи, яка 

проводила 

впровадження 
Покращення результатів хірургічного 

лікування пупкових гриж живота - 

зменшення терміну перебування хворих 

в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики пупкових гриж живота з використанням наномодифікованої 

поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати хірургічного 

лікування пупкових гриж живота його впровадження є виправданим. 

 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням      Гуменюк О.І. 
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«Затверджую» 

Директор університетської 

клініки ВНМУ 

імені М.І.Пирогова 

д.мед.н., професор 

Семененко А.І. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб алогерніопластики 

післяопераційних підреберних гриж живота у поєднанні з модифікованою 

поліпропіленовою сіткою. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143774 МПК А61В 17/00 Спосіб алогерніопластики післяопераційних 

підреберних гриж живота у поєднанні з модифікованою 

поліпропіленовою сіткою / Заявка № u 202001402, Заявл. 02.03.2020; 

Опубл. 10.08.2020, Бюл. №15. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу неприбуткового комунального 

підприємства міської клінічної лікарні №1 м.Вінниця. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 28. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробн

ика 

установи, яка 

проводила 

впровадження 
Покращення результатів хірургічного 

лікування післяопераційних підреберних 

гриж живота - зменшення терміну 

перебування хворих в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних підреберних гриж живота з використанням 

наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати 

хірургічного лікування післяопераційних підреберних гриж живота його 

впровадження є виправданим. 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням      Гуменюк О.І. 
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«Затверджую» 

Директор університетської 

клініки ВНМУ 

імені М.І.Пирогова 

д.мед.н., професор 

Семененко А.І. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб операції Ліхтенштейна 

у поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою пахових гриж 

живота. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143775 МПК А61В 17/00 Спосіб операції Ліхтенштейна у поєднанні з 

модифікованою поліпропіленовою сіткою пахових гриж живота. / Заявка 

№ u 202001403, Заявл. 02.03.2020; Опубл. 10.08.2020, Бюл. №15. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу неприбуткового комунального 

підприємства міської клінічної лікарні №1 м.Вінниця. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 26. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробн

ика 

установи, яка 

проводила 

впровадження 
Покращення результатів хірургічного 

лікування пахових гриж живота - 

зменшення терміну перебування хворих 

в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики пахових гриж живота з використанням наномодифікованої 

поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати хірургічного 

лікування пахових гриж живота його впровадження є виправданим. 

 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням      Гуменюк О.І. 
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«Затверджую» 

Головний лікар 

комунального підприємства 

Калинівської центральної 

районної лікарні 

Головащенко В.С. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб алопластики 

післяопераційних вентральних гриж з використанням наномодифікованої 

поліпропіленової сітки. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А., Резанова Н.М.. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

132818 МПК А61В 17/00 Спосіб алопластики післяопераційних 

вентральних гриж з використанням наномодифікованої поліпропіленової 

сітки / Заявка № u 201810140, Заявл. 11. 10. 2018; Опубл. 11. 03. 2019, Бюл. 

№5. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу комунального підприємства 

Калинівської центральної районної лікарні. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 25. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробник

а 

установи, яка 

проводила 

впровадження 

Покращення результатів хірургічного 

лікування післяопераційних вентральних 

гриж - зменшення терміну перебування 

хворих в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних вентральних гриж з використанням 

наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати 

хірургічного лікування післяопераційних вентральних гриж його 

впровадження є виправданим. 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням      Гуменчук І.А. 
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«Затверджую» 

Головний лікар 

комунального підприємства 

Калинівської центральної 

районної лікарні 

Головащенко В.С. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб операції Ramirez у 

поєднанні з алопластикою “onlay” післяопераційних гриж живота 

гігантського розміру. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143373 МПК А61В 17/00 Спосіб операції Ramirez у поєднанні з 

алопластикою “onlay” післяопераційних гриж живота гігантського 

розміру / Заявка № u 202000963, Заявл. 14. 02. 2020; Опубл. 27. 07. 2020, 

Бюл. №14. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу комунального підприємства 

Калинівської центральної районної лікарні. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 23. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробник

а 

установи, яка 

проводила 

впровадження 
Покращення результатів хірургічного 

лікування післяопераційних гриж 

живота гігантських розмірів - 

зменшення терміну перебування хворих 

в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних гриж живота гігантських розмірів з 

використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу 

покращити результати хірургічного лікування післяопераційних гриж 

живота гігантських розмірів його впровадження є виправданим. 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням      Гуменчук І.А. 
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«Затверджую» 

Головний лікар 

комунального підприємства 

Калинівської центральної 

районної лікарні 

Головащенко В.С. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб модифікованої операції 

Ramirez у поєднанні з алопластикою “sublay” післяопераційних гриж 

живота великого розміру. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143371 МПК А61В 17/00 Спосіб модифікованої операції Ramirez у 

поєднанні з алопластикою “sublay” післяопераційних гриж живота 

великого розміру / Заявка № u 202000956, Заявл. 14. 02. 2020; Опубл. 27. 

07. 2020, Бюл. №14. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу комунального підприємства 

Калинівської центральної районної лікарні. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 26. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробник

а 

установи, яка 

проводила 

впровадження 

Покращення результатів хірургічного 

лікування післяопераційних гриж 

живота великих розмірів - зменшення 

терміну перебування хворих в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних гриж живота великого розміру з 

використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу 

покращити результати хірургічного лікування післяопераційних гриж 

живота великого розміру його впровадження є виправданим. 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням      Гуменчук І.А. 
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«Затверджую» 

Головний лікар 

комунального підприємства 

Калинівської центральної 

районної лікарні 

Головащенко В.С. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб хірургічного лікування 

попереково-бокових післяопераційних гриж живота у поєднанні з 

модифікованою поліпропіленовою сіткою. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143729 МПК А61В 17/00 Спосіб хірургічного лікування попереково-

бокових післяопераційних гриж живота у поєднанні з модифікованою 

поліпропіленовою сіткою / Заявка № u 202001065, Заявл. 19.02.2020; 

Опубл. 10.08.2020, Бюл. №15. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу комунального підприємства 

Калинівської центральної районної лікарні. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 26. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробн

ика 

установи, яка 

проводила 

впровадження Покращення результатів хірургічного 

лікування попереково-бокових 

післяопераційних гриж живота - 

зменшення терміну перебування хворих 

в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики попереково-бокових післяопераційних гриж живота з 

використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу 

покращити результати хірургічного лікування попереково-бокових 

післяопераційних гриж живота його впровадження є виправданим. 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням      Гуменчук І.А. 
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«Затверджую» 

Головний лікар 

комунального підприємства 

Калинівської центральної 

районної лікарні 

Головащенко В.С. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб алопластики пупкових 

гриж живота у поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143728 МПК А61В 17/00 Спосіб алопластики пупкових гриж живота у 

поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою / Заявка № u 

202001063, Заявл. 19.02.2020; Опубл. 10.08.2020, Бюл. №15. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу комунального підприємства 

Калинівської центральної районної лікарні. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 24. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробн

ика 

установи, яка 

проводила 

впровадження 
Покращення результатів хірургічного 

лікування пупкових гриж живота - 

зменшення терміну перебування хворих 

в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики пупкових гриж живота з використанням наномодифікованої 

поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати хірургічного 

лікування пупкових гриж живота його впровадження є виправданим. 

 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням      Гуменчук І.А. 
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«Затверджую» 

Головний лікар 

комунального підприємства 

Калинівської центральної 

районної лікарні 

Головащенко В.С. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб алогерніопластики 

післяопераційних підреберних гриж живота у поєднанні з модифікованою 

поліпропіленовою сіткою. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143774 МПК А61В 17/00 Спосіб алогерніопластики післяопераційних 

підреберних гриж живота у поєднанні з модифікованою 

поліпропіленовою сіткою / Заявка № u 202001402, Заявл. 02.03.2020; 

Опубл. 10.08.2020, Бюл. №15. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу комунального підприємства 

Калинівської центральної районної лікарні. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 28. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробн

ика 

установи, яка 

проводила 

впровадження 
Покращення результатів хірургічного 

лікування післяопераційних підреберних 

гриж живота - зменшення терміну 

перебування хворих в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних підреберних гриж живота з використанням 

наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати 

хірургічного лікування післяопераційних підреберних гриж живота його 

впровадження є виправданим. 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням      Гуменчук І.А. 
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«Затверджую» 

Головний лікар 

комунального підприємства 

Калинівської центральної 

районної лікарні 

Головащенко В.С. 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб операції Ліхтенштейна 

у поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою пахових гриж 

живота. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143775 МПК А61В 17/00 Спосіб операції Ліхтенштейна у поєднанні з 

модифікованою поліпропіленовою сіткою пахових гриж живота. / Заявка 

№ u 202001403, Заявл. 02.03.2020; Опубл. 10.08.2020, Бюл. №15. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу комунального підприємства 

Калинівської центральної районної лікарні. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр. 

6.Загальна кількість спостережень 26. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробн

ика 

установи, яка 

проводила 

впровадження 
Покращення результатів хірургічного 

лікування пахових гриж живота - 

зменшення терміну перебування хворих 

в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики пахових гриж живота з використанням наномодифікованої 

поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати хірургічного 

лікування пахових гриж живота його впровадження є виправданим. 

 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням      Гуменчук І.А. 
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«Затверджую» 

Головний лікар 

комунального підприємства 

Вінницької центральної 

районної лікарні 

Кривов’яз Олександр 

Леонідович 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб алопластики 

післяопераційних вентральних гриж з використанням наномодифікованої 

поліпропіленової сітки. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А., Резанова Н.М.. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

132818 МПК А61В 17/00 Спосіб алопластики післяопераційних 

вентральних гриж з використанням наномодифікованої поліпропіленової 

сітки / Заявка № u 201810140, Заявл. 11. 10. 2018; Опубл. 11. 03. 2019, Бюл. 

№5. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу комунального підприємства 

Калинівської центральної районної лікарні. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 25. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробник

а 

установи, яка 

проводила 

Покращення результатів хірургічного 

лікування післяопераційних 

вентральних гриж - зменшення терміну 

перебування хворих в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних вентральних гриж з використанням 

наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати 

хірургічного лікування післяопераційних вентральних гриж його 

впровадження є виправданим. 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням           Сіньковський М.В. 
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«Затверджую» 

Головний лікар 

комунального підприємства 

Вінницької центральної 

районної лікарні 

Кривов’яз Олександр 

Леонідович 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб операції Ramirez у 

поєднанні з алопластикою “onlay” післяопераційних гриж живота 

гігантського розміру. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143373 МПК А61В 17/00 Спосіб операції Ramirez у поєднанні з 

алопластикою “onlay” післяопераційних гриж живота гігантського 

розміру / Заявка № u 202000963, Заявл. 14. 02. 2020; Опубл. 27. 07. 2020, 

Бюл. №14. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу комунального підприємства 

Калинівської центральної районної лікарні. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 23. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробник

а 

установи, яка 

проводила 

Покращення результатів хірургічного 

лікування післяопераційних гриж 

живота гігантських розмірів - 

зменшення терміну перебування хворих 

в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних гриж живота гігантських розмірів з 

використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу 

покращити результати хірургічного лікування післяопераційних гриж 

живота гігантських розмірів його впровадження є виправданим. 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням           Сіньковський М.В. 
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«Затверджую» 

Головний лікар 

комунального підприємства 

Вінницької центральної 

районної лікарні 

Кривов’яз Олександр 

Леонідович 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб модифікованої операції 

Ramirez у поєднанні з алопластикою “sublay” післяопераційних гриж 

живота великого розміру. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143371 МПК А61В 17/00 Спосіб модифікованої операції Ramirez у 

поєднанні з алопластикою “sublay” післяопераційних гриж живота 

великого розміру / Заявка № u 202000956, Заявл. 14. 02. 2020; Опубл. 27. 

07. 2020, Бюл. №14. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу комунального підприємства 

Калинівської центральної районної лікарні. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 26. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробник

а 

установи, яка 

проводила 

Покращення результатів хірургічного 

лікування післяопераційних гриж 

живота великих розмірів - зменшення 

терміну перебування хворих в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних гриж живота великого розміру з 

використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу 

покращити результати хірургічного лікування післяопераційних гриж 

живота великого розміру його впровадження є виправданим. 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням           Сіньковський М.В. 
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«Затверджую» 

Головний лікар 

комунального підприємства 

Вінницької центральної 

районної лікарні 

Кривов’яз Олександр 

Леонідович 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб хірургічного лікування 

попереково-бокових післяопераційних гриж живота у поєднанні з 

модифікованою поліпропіленовою сіткою. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143729 МПК А61В 17/00 Спосіб хірургічного лікування попереково-

бокових післяопераційних гриж живота у поєднанні з модифікованою 

поліпропіленовою сіткою / Заявка № u 202001065, Заявл. 19.02.2020; 

Опубл. 10.08.2020, Бюл. №15. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу комунального підприємства 

Калинівської центральної районної лікарні. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 26. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробн

ика 

установи, яка 

проводила 

впровадження Покращення результатів хірургічного 

лікування попереково-бокових 

післяопераційних гриж живота - 

зменшення терміну перебування хворих 

в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики попереково-бокових післяопераційних гриж живота з 

використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу 

покращити результати хірургічного лікування попереково-бокових 

післяопераційних гриж живота його впровадження є виправданим. 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням           Сіньковський М.В. 
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«Затверджую» 

Головний лікар 

комунального підприємства 

Вінницької центральної 

районної лікарні 

Кривов’яз Олександр 

Леонідович 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб алопластики пупкових 

гриж живота у поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143728 МПК А61В 17/00 Спосіб алопластики пупкових гриж живота у 

поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою / Заявка № u 

202001063, Заявл. 19.02.2020; Опубл. 10.08.2020, Бюл. №15. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу комунального підприємства 

Калинівської центральної районної лікарні. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 24. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробн

ика 

установи, яка 

проводила 

впровадження 
Покращення результатів хірургічного 

лікування пупкових гриж живота - 

зменшення терміну перебування хворих 

в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики пупкових гриж живота з використанням наномодифікованої 

поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати хірургічного 

лікування пупкових гриж живота його впровадження є виправданим. 

 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням           Сіньковський М.В. 
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«Затверджую» 

Головний лікар 

комунального підприємства 

Вінницької центральної 

районної лікарні 

Кривов’яз Олександр 

Леонідович 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб алогерніопластики 

післяопераційних підреберних гриж живота у поєднанні з модифікованою 

поліпропіленовою сіткою. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143774 МПК А61В 17/00 Спосіб алогерніопластики післяопераційних 

підреберних гриж живота у поєднанні з модифікованою 

поліпропіленовою сіткою / Заявка № u 202001402, Заявл. 02.03.2020; 

Опубл. 10.08.2020, Бюл. №15. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу комунального підприємства 

Калинівської центральної районної лікарні. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр.. 

6.Загальна кількість спостережень 28. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробн

ика 

установи, яка 

проводила 

впровадження 
Покращення результатів хірургічного 

лікування післяопераційних підреберних 

гриж живота - зменшення терміну 

перебування хворих в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики післяопераційних підреберних гриж живота з використанням 

наномодифікованої поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати 

хірургічного лікування післяопераційних підреберних гриж живота його 

впровадження є виправданим. 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням           Сіньковський М.В. 
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«Затверджую» 

Головний лікар 

комунального підприємства 

Вінницької центральної 

районної лікарні 

Кривов’яз Олександр 

Леонідович 

_______________________ 

,,____”_____________2021 р. 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.Наукова пропозиція для впровадження: Спосіб операції Ліхтенштейна 

у поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою пахових гриж 

живота. 

2.Установа-розробник: Вінницький національний медичний університет 

ім. M. І. Пирогова; вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; 

Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. 

3.Джерело інформації про пропозицію: Патент України на корисну модель 

143775 МПК А61В 17/00 Спосіб операції Ліхтенштейна у поєднанні з 

модифікованою поліпропіленовою сіткою пахових гриж живота. / Заявка 

№ u 202001403, Заявл. 02.03.2020; Опубл. 10.08.2020, Бюл. №15. 

4. Впроваджено: у лікувальну роботу комунального підприємства 

Калинівської центральної районної лікарні. 

5.Терміни впровадження 2020-2021 рр. 

6.Загальна кількість спостережень 26. 

7.Ефективність впровадження відповідно до критеріїв, викладених у 

джерелі інформації про впровадження 
 

 За даними 

Показник 
розробн

ика 

установи, яка 

проводила 

впровадження 
Покращення результатів хірургічного 

лікування пахових гриж живота - 

зменшення терміну перебування хворих 

в стаціонарі 

на 3 – 4 

доби 
на 3 доби 

1.Зауваження, пропозиції: Оскільки використання розробленого способу 

алопластики пахових гриж живота з використанням наномодифікованої 

поліпропіленової сітки дає змогу покращити результати хірургічного 

лікування пахових гриж живота його впровадження є виправданим. 

 

Відповідальний за впровадження 

Зав. хірургічним відділенням           Сіньковський М.В. 


