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ПАТОГІСТОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ
УСКЛАДНЕНЬ ТА РЕЦИДИВІВ ПРИ ПАХВИННІЙ
ГЕРНІОПЛАСТИЦІ
Резюме. Пахвинна герніопластика є найбільш часто виконуваним оперативним втручанням у світі, проте рівень виникнення ускладнень і досі сягає 11 %, а рецидивів — 5 %. На думку
деяких авторів, причиною можуть бути хронічні запальні зміни
грижового мішка та навкологрижових тканин.
Мета. Вивчення патогістологічних зміни грижового мішка
та навкологрижових тканин хворих із пахвинними грижами
для подальшої розробки адекватних методів профілактики
ускладнень.
Матеріал і методи. Проведене патогістологічне дослідження
біоптатів грижового мішка та навкологрижових тканин 24 хворих із пахвинними грижами.
Результати та їх обговорення. Проведені дослідження виявили ознаки хронічного запалення в біоптатах тканин грижового
мішка у всіх хворих. У 8 (33,3 %) хворих запальні зміни спостерігалися тільки з боку грижового мішка, а у 16 (66,7 %) — вони
поєднувалися із запальними змінами навкологрижових тканин, серед яких, найбільш вираженими ознаки хронічного запалення були у 6 (25,0 %) хворих, прооперованих з приводу рецидивних пахвинних гриж і поєднувалися із вираженими рубцевими змінами грижового мішка та навкологрижових тканин.
Висновки: 1. Одними з причин розвитку ускладнень післяопераційного періоду та рецидивів є хронічні запальні зміни
грижового мішка та навкологрижових тканин.
2. Важливими складовими профілактики ускладнень може
бути застосування антибактеріальних та протизапальних препаратів.
Ключові слова: пахвинні грижі, ускладнення герніопластики,
грижовий мішок, навкологрижові тканини.

Вступ
За даними різних літературних джерел пахвинна герніопластика є найбільш часто виконуваним оперативним втручанням у світі
[1, 2, 3]. Широке застосування проленових та
композитних алотрансплантатів в поєднанні із
сучасними методами пластики значно покращило ефективність даного виду оперативних
втручань, проте рівень виникнення ускладнень
і досі сягає 11 %, а рецидивів — 5 % [4, 5].
Останнє може пояснюватися тим, що при проведенні оперативних втручань не повністю враховуються всі аспекти патогенезу ускладнень, в
зв’язку з чим їх профілактика виконується не
у повному обсязі. На думку багатьох авторів,
одну з провідних ролей в розвитку ускладнень
післяопераційного періоду відіграють хронічні
запальні зміни грижового мішка та навкологрижових тканин [1, 6, 7].
Матеріали і методи досліджень
Матеріалом дослідження служили біоптати
тканин 24 хворих, взяті під час оперативних
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втручань з приводу пахвинних гриж. Під час
проведення досліджень особлива увага приділялася виявленню ступеня атрофії м’язової
тканини, розвитку рубцевих та запальних змін.
Для дослідження забирали тканини: грижовий
мішок, підшкірну жирову клітковину, м’язову
тканину та, в окремих випадках, передочеревинну клітковину. Фрагменти тканин фіксувалися у нейтральному формаліні, після чого матеріал оброблявся за стандартними гістологічними методиками. Парафінові зрізи завтовшки
5-7 мкм фарбувалися гематоксилін-еозином.
Результати досліджень та їх обговорення
Результати проведених досліджень виявили,
що у всіх хворих спостерігалися ознаки хронічного запалення тканини грижового мішка.
У 8 (33,3 %) хворих вони характеризувалися помірним набряком очеревини грижового мішка,
в артеріолах та венулах спостерігалися явища стазу, грижовий мішок був рубцево-зміненим (рис. 1). Поряд із цим спостерігався надлишок передочеревинної жирової клітковиХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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ни та ознаки її хронічного запалення (рис. 2).
Проте виражених запальних змін з боку підшкірної жирової клітковини (рис. 3) та м’язів
(рис. 4) у цих хворих виявлено не було. У біоптатах м’язів спостерігалися помірні атрофічні
зміни м’язових волокон.

Рис. 4. Помірні атрофічні зміни м’язових волокон
внутрішнього косого м’язу. Хворий В. 37 р. Гематоксилінеозин. × 100

Рис. 1. Набряк тканин, стаз еритроцитів в артеріолах
і венулах грижового мішка, проліферативні зміни сполучної тканини. Хворий К. 34 р. Гематоксилін-еозин. × 100

Рис. 2. Стаз в капілярах, ознаки гіперколагеногенезу
передочеревинної жирової клітковини. Хворий К. 34 р.
Гематоксилін-еозин. × 100

Рис. 3. Незмінена підшкірна жирова клітковина. Хвора М.
27 р. Гематоксилін-еозин. × 100

K H A R K I V S U RG I C A L S C H O O L

№ 2(107) 2021

В іншій групі, яку склали 10 (41,67 %) хворих, спостерігалися більш виражені запальні
зміни з боку грижового мішка. Здебільшого
вони характеризувалися набряком очеревини грижового мішка (рис. 5), явищами стазу
в артеріолах та венулах, крайовим стоянням
лейкоцитів, їх еміграцією із судин та периваскулярним розташуванням у вигляді муфт.
Очеревина була інфільтрована поліморфноядерними лейкоцитами, зустрічалися поодинокі
макрофаги. Поряд із запальними спостерігалися
і рубцеві зміни (рис. 6). Відповідні зміни також
відмічалися і в навкологрижових тканинах –
підшкірній жировій клітковині та м’язах. Так,
у підшкірній жировій клітковині спостерігалися явища стазу в капілярах та периваскулярний
набряк (рис. 7).
Запальні зміни м’язової тканини, що характеризувалися її набряком та лімфоїдногістіоцитарною інфільтрацією, поєднувалися із атрофічними змінами м’язових волокон
(рис. 8).

Рис. 5. Набряк, стаз в капілярах очеревини грижового
мішка. Хворий Ф. 54 р. Гематоксилін-еозин. × 100
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Рис. 6. Лейкоцитарна інфільтрація та рубцеві зміни
очеревини грижового мішка. Хворий Ф. 54 р.
Гематоксилін-еозин. × 100

Рис. 9. Набряк, та лейкоцитарна інфільтрація очеревини
грижового мішка. Хворий В. 57 р. Гематоксилін-еозин.
× 100

Рис. 7. Стаз в капілярах підшкірної жирової клітковини.
Хворий С. 52 р. Гематоксилін-еозин. × 100

Рис. 10. Повнокров’я, судин та лімфоїдно-гістіоцитарна
інфільтрація підшкірної жирової клітковини. Хворий Ю.
61 р. Гематоксилін-еозин. × 100

Рис. 8. Набряк та лімфоїдно-гістіоцитарна інфільтрація
м’язової тканини. Хворий С. 52 р.
Гематоксилін-еозин. × 100

Рис. 11. Запальні та набрякові зміни м’язової тканини.
Хворий К. 64 р. Гематоксилін-еозин. × 100

У 6 (25,0 %) хворих, прооперованих з приводу
рецидивних пахвинних гриж, при дослідженні
грижового мішка та навкологрижових тканин,
поряд із вираженими рубцевими змінами спостерігалися ознаки хронічного запалення.

Дослідження очеревини грижового мішка
виявили її значні рубцеві та набрякові зміни.
В артеріолах та венулах спостерігалися явища стазу, еритроцитарні агрегати, а також крайове стояння лейкоцитів, їх еміграція із судин, периваскулярне стояння у вигляді муфт.
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Очеревина була помірно інфільтрованою поліморфно-ядерними лейкоцитами та макрофагами (рис. 9). У підшкірній жировій клітковині також виявлялися набряк, повнокров’я судин та її лімфоїдно-гістіоцитарна інфільтрація
(рис. 10). Дослідження м’язової тканини у цих
хворих виявили виражені рубцеві та запальні
зміни. Запальні зміни характеризувалися набряком, явищами стазу і тромбозу судин, а також інфільтрацією м’язової тканини лімфоцитами і макрофагами (рис. 11).
Ознаки хронічного запалення грижового мішка спостерігалися у всіх 24 досліджуваних хворих. У 8 (33,3 %) хворих спостерігалося ізольоване запалення грижового
мішка і у 16 (66,7 %) — воно поєднувалося
із хронічними запальними змінами навкологрижових тканин. Найбільш вираженими за-

пальні зміни грижового мішка та навкологрижових тканин були у 6 (25,0 %) хворих, із
рецидивними пахвинними грижами, які поєднувалися із значними їх рубцевими змінами.
У всіх хворих поряд із запальними та рубцевими змінами спостерігалися атрофічні зміни
з боку м’язів.
Висновки.
1. Одними з причин розвитку ускладнень
післяопераційного періоду та рецидивів відмічалися хронічні запальні зміни грижового
мішка та навкологрижових тканин.
2. Важливими складовими профілактики
ускладнень післяопераційного періоду при операціях з приводу пахвинних гриж може бути застосування антибактеріальних та протизапальних препаратів.
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Резюме. Паховая герниопластика является наиболее часто
выполняемым оперативным вмешательством в мире, однако
уровень возникновения осложнений до сих пор достигает 11 %,
а рецидивов — 5 %. По мнению некоторых авторов, причиной
могут быть хронические воспалительные изменения грыжевого
мешка и окологрыжевых тканей.
Цель. Изучение патогистологических изменений грыжевого
мешка и окологрыжевых тканей при паховых грыжах для разработки адекватных методов профилактики осложнений.
Материал и методы. Проведено патогистологическое исследование биоптатов грыжевого мешка и окологрыжевых тканей
24 больных с паховыми грыжами.
Результаты и их обсуждение. Исследования обнаружили признаки хронического воспаления в биоптатах тканей грыжевого
мешка у всех больных. У 8 (33,3 %) больных воспалительные
изменения наблюдались только со стороны грыжевого мешка,
у 16 (66,7 %) — они объединялись с воспалительными изменениями окологрыжевых тканей, среди которых, наиболее выраженные признаки хронического воспаления наблюдались у
6 (25,0 %) больных, прооперированных по поводу рецидивных
паховых грыж, и сочетались с выраженными рубцовыми изменениями грыжевого мешка и окологрыжевых тканей.
Выводы. 1. Одними из причин осложнений послеоперационного периода и рецидивов являются хронические воспалительные изменения грыжевого мешка и окологрыжевых тканей.
2. Важной составляющей профилактики осложнений может
быть применение антибактериальных и противовоспалительных препаратов.
Ключевые слова: паховые грыжи, осложнения герниопластики,
грыжевой мешок, окологрыжевые ткани.
Summary. Inguinal hernioplasty is the most frequently performed
surgical operation in the world, but the level of complications still
reaches 11 % and of recurrences — 5 %. According to some authors,
the reason may be in chronic inflammatory changes of the hernia sac
and perihernial tissues.
Aim. To study the pathohistological changes of the hernia sac and
perihernial tissues of patients with inguinal hernias for development
of adequate methods of complications prophylactics.
Material and methods. The pathohistological examination of fragments of hernial sac and perihernial tissues of 24 patients with groin
hernias was performed.
Results and discussion. The investigation detected the signs of
chronic inflammation in fragments of tissue of hernial sac in all patients. In 8 (33,3 %) patients the signs of inflammation were found
only in fragments of hernial sac, and in 16 (66,7 %) – they were combined with the inflammation of perihernial tissues. Among them, the
pronounced signs of chronic inflammation were found in 6 (25,0 %)
patients with recurrent groin hernias, they were combined with the
pronounced scarring changes of hernial sac and perihernial tissues.
Conclusions. 1. Chronic inflammatory changes of the hernia sac
and perihernial tissues are among the reasons for the development of
postoperative complications and recurrences. 2. An important component of prevention of complications can be use of antibacterial and
anti-inflammatory drugs.
Key words: groin hernias, complications of hernioplasty, hernial sac,
perihernial tissues.
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