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Метою роботи було дослідження змін меха-
нічних властивостей передньої черевної стінки при 
максимальних функціональних навантаженнях. 

Матеріали і методи дослідження. Досліджен-
ня проведене у 112 добровольців віком від 18 до 49 
років, що знаходилися на обстеженні та лікуванні 
в хірургічному відділенні МЛДЦ “Медіон” (м. Пол-
тава) за період із червня 2020 по травень 2021 рр. 
Жінок було 60 (53,6%), чоловіків – 52 (46,4%). До-
бровольці були на розділені на 2 групи: основна 
група (n=58), яким під час обстеження проведений 
аналіз руху i деформаційні зміни передньої черев-
ної стінки під час максимального надування живо-
та, та контрольна група (n=54), які були планово 
прооперовані лапароскопічно. 

Результати дослідження показали наступні 
зміни механічних властивостей тканин передньої 
черевної стінки: середні показники деформації 
у поздовжньому напрямку становили 6% у осіб 
основної групи і 12% – контрольної; деформації у 
поперечному напрямку становили 3% у основній 
групі і 8% – у контрольній; деформація у поздо-
вжньому напрямку перевищувала деформацію у 
поперечному на 38-54% (у середньому на 46%); 
площа передньої черевної стінки у осіб основної 
групи збільшувалася на 10%, а контрольної – на 
22% (в середньому на 16%). Під час досліджень 
передня черевна стінка у поперечній орієнтації за-
знавала більших напружень, ніж у поздовжній (ко-
ефіцієнт анізотропії ~2). Модуль Юнга передньої 
черевної стінки у сагітальній площині визначений 
як 23,5±2,6 кПа, тоді як у поперечній - 42,5±7,0 кПа. 
Механічні властивості тканин передньої черев-
ної стінки людини відрізнялися вздовж і поперек 
білої лінії живота: модуль пружності тканин при 
однаковій силі впливу у поздовжньому напрямку 
менше, ніж у поперечному, в середньому на 44% 
(p >0,05). Тобто поздовжня жорсткість передньої 
черевної стінки нижча, ніж поперечна. Максималь-
ну міцність передня черевна стінка має впоперек 
білої лінії живота, а найбільшу еластичність – 
вздовж. Передня черевна стінка у жінок показала 
підвищену еластичність порівняно з чоловіками, 
тоді як жорсткість тканини її у чоловіків в обох  

напрямках була статистично значуще вищою, ніж 
у жінок (p >0,05).

Висновок. Реконструкцiя просторового 
розподiлу механiчних властивостей тканин пере-
дньої черевної стінки за даними характеру їх де-
формування при максимальних функцiональних 
навантаженнях дає додаткову можливiсть оцiнки 
її бiомеханiки. Механiчнi властивостi м’язово-
апоневротичних структур передньої черевної 
стінки у людини вiдрiзняються у повздовжньому i 
поперечному напрямках. Найбiльшу еластичнiсть 
вони мають у повздовжньому напрямку, а мак-
симальну жорсткiсть i мiцнiсть – у поперечному. 
Міцність тканин передньої черевної стінки у чоло-
віків є вищою, а еластичність меншою, ніж у жінок. 
Зміни механiчних анiзотропних характеристик тка-
нин передньої черевної стінки при максимальних 
функцiональних навантаженнях слід враховувати 
при виконаннi її алопластики. 

Ключові слова: передня черевна стінка, ме-
ханічні властивості, деформація, функціональні 
навантаження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дана робота є частиною на-
уково-дослідної роботи «Розробка сучасних на-
уково обґрунтованих принципів стратифікації, 
моніторингу і прогнозування перебігу хірургіч-
них захворювань та травм», № держ. реєстрації 
0120U101176.

Вступ. Різноманітні за природою сили, що 
діють під час функціонального навантаження на 
анатомічні структури передньої черевної стінки 
(ПЧС) характеризуються напрямком, величиною 
та тривалістю їх дії. Під впливом певних зовнішніх 
сил, тканини ПЧС змінюють об’єм та форму за ра-
хунок деформації розтягування, зсуву, згину або їх 
суперпозиції [1-11]. 

Визначення механічних властивостей тканин 
ПЧС часто вимагають детальної інформації про 
зміни в її структурі й функціях при різних наван-
таженнях [2-5, 9]. Реконструкція пружних власти-
востей – надійний спосіб виявлення i попереджен-
ня патології м’яких біологічних тканин [2, 4, 7, 9, 
11]. Аналізуючи ту чи іншу ситуацію за допомогою  
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методів біомеханіки, в дійсності створюється ро-
боча імітаційна модель досліджуваного об’єкту. 
При цьому сподіваємося, що розроблена матема-
тична модель біомеханіки ПЧС, з одного боку, має 
досить багато спільного з об’єктом-оригіналом, а з 
іншого – дозволяє зробити корисні передбачення 
зі стратегiї лікування на основі встановлених за-
кономірностей деформування тканин, обчислень 
локалізації та амплітуд концентрацій напружень 
[4, 5]. 

Грижі ПЧС є одним із найпоширеніших і дав-
ніх хірургічних захворювань, що часто потребує 
додаткового застосування імплантатів. Проте, не-
зважаючи на понад 50 років їх використання для 
алопластики дефектів ПЧС, повторні операції все 
ще необхідні майже у третини пацієнтів через роз-
виток рецидиву грижі. На сьогоднішній день кон-
струкції сітчастих імплантатів зосереджені на мак-
симізації міцності на розрив для запобігання струк-
турному руйнуванню імплантату. Однак більшість 
рецидивів відбувається на межі розділу імплан-
тат-тканина. Існує фундаментальний розрив у ро-
зумінні того, наскільки механічна невідповідність 
матеріалів для алопластики ПЧС та тканин люди-
ни сприяє руйнуванню цієї біологічної конструкції. 
Тому недостатні знання хірурга щодо механічної 
неоднорідності тканин ПЧС при функціональних 
навантаженнях може призводити до виникнення 
помилок у виборі виду імплантату, способу плас-
тики та розвитку рецидиву гриж [5].

На даний час недостатньо вивчені дефор-
мацiйнi можливості тканин ПЧС iз позицій біомеха-
ніки, механічні властивості ПЧС при функціональ-
них навантаженнях, особливо відповідно до ген-
дерного диморфізму, що слугувало метою даного 
дослідження.

Мета дослідження: оцінити просторовий роз-
поділ механічних властивостей тканин ПЧС за да-
ними характеру їх деформування при максималь-
них функціональних навантаженнях. 

Матеріал та методи дослідження. Дослі-
дження проведене у 112 добровольців віком від 
18 до 49 років, що знаходилися на обстеженні та 
лікуванні в хірургічному відділенні МЛДЦ “Медіон” 
(м. Полтава) за період із червня 2020 по травень 
2021 рр.. Жінок було 60 (53,6%), чоловіків – 52 
(46,4%). Добровольці були на розділені на 2 гру-
пи: основна група (n=58), яким під час обстежен-
ня проведений аналіз руху i деформаційні зміни 
ПЧС під час максимального надування живота, та 
контрольна група (n=54), які були планово проопе-
ровані лапароскопічно. 

Групи були сформовані методом типологіч-
ного відбору за наявністю критеріїв виключення – 
відсутність дефектів, післяопераційних рубців ПЧС 
та ожиріння. Досліджені пацієнти основної групи і 

контрольної групи за основними клінічними показ-
никами, включаючи вік, стать, супутня патологія 
були репрезентативні.

Дослідження виконані з дотриманням осно-
вних положень «Правил етичних принципів про-
ведення наукових медичних досліджень за участю 
людини», затверджених Гельсінською деклараці-
єю (1964-2013 рр.), ICH GCP (1996 р.), Директиви 
ЄЕС № 609 (від 24.11.1986 р.), наказів МОЗ Украї-
ни № 690 від 23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 р., 
№ 616 від 03.08.2012 р. Всі учасники були інфор-
мовані щодо цілей, організації, методів досліджен-
ня та підписали інформовану згоду щодо участі у 
ньому, і вжиті всі заходи для забезпечення анонім-
ності пацієнтів.

Механічні властивості м’язово-апоневротичних 
тканин ПЧС досліджували в межах експеримен-
тально-визначеного фізіологічного діапазону 
пружних фiзико-механiчних властивостей [3, 4, 6, 
9]. Вимірювання механічних характеристик ПЧС 
виконане з використанням системи дистанційного 
аналізу руху. Проводили наступні дії: вимірюван-
ня параметрів ПЧС у спокої – деформація тканин 
ПЧС, вимірювання меж їх зміщення, реконструкція 
механічних властивостей (порівняно з положен-
ням у спокої). Механічні властивості ПЧС пацієн-
тів основної групи визначали в положенні пацієнта 
лежачи на спині у спокої та під час максимального 
надування живота, а контрольної – при виконанні 
лапароскопічних хірургічних втручань, лежачи на 
операційному столі, після інтубації та після прове-
дення карбоксиперитонеуму з інсуфляцією вугле-
кислого газу в вільну черевну порожнину до тиску 
12 мм рт.ст.

Сантиметровою смужкою вимірювали від-
стань від мечоподібного відростка до верхнього 
краю лона (поздовжній розмір живота) і відстань 
між латеральними краями прямого м’язу живота 
(поперечний розмір живота). Надалі, за отримани-
ми даними, визначали площу ПЧС. Співставляли 
зміни цих параметрів пацієнтів основної і контр-
ольної груп при максимальному надуванні живота 
із параметрами, що були отримані у спокої. Ці дані, 
разом із відомими товщини ПЧС кожного пацієнта, 
що вимірювалися ультразвуковим скануванням 
за допомогою УЗД апарата Mindray, включені до 
оцінки механічної міцності тканин ПЧС. Визначали 
зміни в механічних властивостях ПЧС відповідно 
до статі.

Для визначення наближеної оцінки величин 
відносного видовження ПЧС при дії внутрішньо-
черевного тиску розроблена аналітична модель 
статичної рівноваги еквівалентної за жорсткістю 
тонкостінної оболонки прототипу-аналогу фраг-
менту ЧС людини. Аналітичну модель ЧС люди-
ни представили у вигляді сферичного сегмента 
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неоднорідної багатошарової циліндричної тонко-
стінної оболонки радіусу R, товщиною h із екві-
валентними геометричними та жорсткісними ха-
рактеристиками. Структурну будову ПЧС людини 
розглядали як багатошарову оболонку складної 
форми, що включає в себе: шкіру, пiдшкiрну жи-
рову клiтковину, прямi м’язи, зовнiшнi та внутрiшнi 
косi м’язи, поперечнi м’язи, апоневроз, очеревину. 
Кожен шар даної моделi ПЧС має власнi пружнi 
властивостi та геометричнi розмiри [2-4]. При 
створеннi аналiтичної моделi ПЧС вдавалися до 
певних спрощень i абстрагування. Типовi структу-
ри ПЧС визначали як пружно-еластичнi матерiали 
з однорiдною щiльнiстю та вiдповiдними характе-
ристиками мiцностi. Перший шар – шкiра: товщи-
на h1=5 мм iз модулем пружностi E1=0.932 мПа, 
другий – пiдшкiрний жировий прошарок: товщина 
h2=5 мм із модулем пружностi E2=0.1 мПа, третiй – 
м’язово-апоневротичний: товщина апоневрозу 
h3=6-18 мм із модулем пружностi E3=744.4 мПа, 
товщина прямого м’язу h4=14 мм iз модулем пруж-
ності E4=0.073 мПа, четвертий – очеревина: тов-
щина h5=1 мм із модулем пружності E5=0.932 мПа. 
Коефiцiєнт Пуассона, для всiх шарiв, прийнято 
однаковий i рiвний ν=0,49. В якості силового на-
вантаження на ПЧС задавали тиск з боку поверх-
ні очеревини, що не перевищував р=12 мм рт. ст. 
(0.0016 мПа) згідно даних Всесвітнього Суспіль-
ства Абдомінального Компартмент Синдрому 
(WSACS). Значення критичного тиску для різних 
типів біомеханічного стану ПЧС визначали як екс-
тремум функції P(R) [1, 3, 8, 12].

Наближена оцінка відносного видовження по-
верхні ПЧС та напружень її шарів при заданому 
тиску визначена за рівнянням Лапласа для ста-
тичної рівноваги тонкостінної оболонки сферично-
го типу при однорідній деформації. Для вивчення 
рівня анізотропії і неоднорідності тканин ПЧС її 
властивості розглядали, як лінійно ортотропні для 
кожного дискретного однорідного об’єму моделі 
ПЧС із трьома взаємно ортогональними площина-
ми симетрії декартової системи координат. Визна-
чення величин для тензора пружних сталих нео-
днорідного тіла моделі ПЧС проводили в локаль-
ній системі координат для кожного попередньо 
визначеного об’єму з відомими експерименталь-
ними даними матеріальних констант для модуля 
пружності та коефіцієнтів поперечної деформації  
[6, 10, 12]. 

Напруження отримували за формулою:
σ = ,F S  де F – сила натягу в Н (р=0.0016 мПа),  
S – поперечний переріз у мм. Маючи значення 
максимального напруження (σ) і відносної дефор-
мації (Δ) розраховувався максимальний модуль 
пружності (Еmax) тканин ПЧС за формулою: 

  max maxE  
 [12]. 

Для статистичного аналізу отриманих резуль-
татів використовували стандартні методики оцінки 
достовірності відмінностей в порівнюваних обсте-
жуваних групах, методи параметричного статис-
тичного аналізу.

Результати дослідження. Спостерігали від-
мінність фізико-механічних характеристик і різний 
тип деформування тканин ПЧС при максималь-
них навантаженнях від аналогічних параметрів у 
спокої. Дані дослідження показали наступні зміни 
механічних властивостей тканин ПЧС: середні 
показники деформації у поздовжньому напрямку 
становили 6% у осіб основної групи і 12% – контр-
ольної; деформації у поперечному напрямку ста-
новили 3% у осіб основної і 8% – контрольної груп 
(p >0,05). Деформація в поперечному напрямку 
була меншою за деформацію в поздовжньому на-
прямку на 38-54%, у середньому на 46% (p=0,05). 
Площа ПЧС у досліджуваних основної групи збіль-
шувалася на 8-12%, в середньому на 10%, а у осіб 
контрольної – на 16-22%, в середньому на 18% 
(p >0,03). 

Розрахунки вказують, що тиск у животі біля 
16 кПа відповідає двовісним силам приблизно 
3,2 Н/мм у поперечному та 1,4 Н/мм у поздовжньо-
му напрямку. Під час досліджень ПЧС у попере-
чній орієнтації зазнавала більших напружень, ніж 
у поздовжній (коефіцієнт анізотропії ~2). Модуль 
Юнга ПЧС у сагітальній площині визначений як 
23,5±2,6 кПа, тоді як у поперечній - 42,5±7,0 кПа. 
Механічні властивості тканин ПЧС людини відріз-
нялися вздовж і поперек білої лінії живота: модуль 
пружності тканин ПЧС, при однаковій силі впливу, 
у поздовжньому напрямку менше, ніж у попере-
чному в середньому на 44% (p >0,05). Тобто по-
здовжня жорсткість ПЧС нижча, ніж поперечна. 
Максимальну міцність ПЧС має впоперек білої 
лінії живота, а найбільшу еластичність – вздовж. 
ПЧС у жінок показала підвищену еластичність по-
рівняно з чоловіками, тоді як жорсткість тканини 
ПЧС у чоловіків в обох напрямках була статистич-
но значуще вищою, ніж у жінок (p >0,05).

Обговорення отриманих результатів. ПЧС - 
це складна структура, де зазвичай найбільш часто 
формуються грижі. Знання її механічної поведінки 
має важливе значення для проектування вибору 
алопластики та зменшення ризику рецидиву [4, 5, 
9]. Представлені результати досліджень механіч-
них властивостей тканин ПЧС та її функціональ-
них параметрів дозволили надати їх математичне 
описання, що може бути застосовано для визна-
чення основних закономірностей механічної пове-
дінки ПЧС та вирішення прикладних клінічних за-
дач, зокрема пошуку оптимального виду способу 
алопластики при її дефектах.
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Тканини ПЧС є гіперпружними матеріалами 
з великими деформаціями та переміщеннями [3, 
4, 6, 8, 10, 11]. При дослідженні тканин ПЧС до-
бровольців у поздовжній орієнтації, вона виявля-
ла більшу еластичність, демонструвала більшу 
деформацію, але й більшу жорсткість порівняно з 
тканинами, випробуваними у поперечній орієнта-
ції. Виявлені реакції на подовження ПЧС людини 
при максимальних навантаженнях показали не-
лінійну пружну анізотропну поведінку, як це часто 
спостерігається в м’яких біологічних тканинах. При 
максимальних фізіологічних навантаженнях вияв-
ляється співвідношення приблизно 2:1 між поздо-
вжнім і поперечним напрямками. 

Отримані дані свідчать, що зменшення жор-
сткості ПЧС у сагітальному напрямку при макси-
мальних функціональних навантаженнях може 
створювати несприятливі біомеханічні умови для 
функціонування біомеханічної системи ПЧС із 
імплантатами при виконанні алопластики із за-
стосуванням сіток із анізотропними властивостя-
ми. Отже, для попередження розвитку рецидиву, 
необхідно враховувати механічну неоднорідність 
тканин ПЧС й анізотропію її пружно-еластичних 
властивостей у різних напрямках при функціо-
нальних навантаженнях при виконанні алоплас-
тики ПЧС із приводу дефектів при виборі виду 
імплантату та особливостей його розташування. 
При плануванні алопластики з приводу дефектів 
ПЧС функціональну взаємодію сітчастого імплан-
тату з м’язово-апоневротичними структурами ПЧС 
можливо моделювати шляхом співставлення їх 
механічних властивостей, які включають умов-
ні модулі пружності і напруження у відповідних  
напрямках. 

Певні дослідження також показали, що такі 
тканини, як linea alba [9-11], демонструють багато 
відмінностей у механічних властивостях, припус-
каючи, що місце імплантації також може відіграва-
ти ключову роль в успіху або невдачі алопластики 

ПЧС. Таким чином, взаємозв’язки між механічними 
характеристиками імплантатів, так і тканин ПЧС 
людини під час пластики, не повністю зрозумілі, і 
необхідні додаткові дослідження для встановлен-
ня вказівок щодо ідеальних характеристик цих імп-
лантатів [4, 5, 9, 11].

Аналізуючи отримані дані, можна припустити, 
що сітчасті імплантати, що застосовуються при ви-
конанні алопластики ПЧС, також повинні бути орі-
єнтовані в тілі пацієнта за найбільш еластичною 
віссю в поздовжній орієнтації та за найміцнішою 
віссю - в поперечній орієнтації. Отже, співпадіння 
механічних властивостей сітчастого імплантату і 
тканин ПЧС, що мають бути укріплені, може мінімі-
зувати градієнти напруження і вірогідність виник-
нення рецидивів.

Висновок. Реконструкцiя просторового 
розподiлу механiчних властивостей тканини ПЧС 
за даними характеру їх деформування при мак-
симальних функцiональних навантаженнях дає 
додаткову можливiсть оцiнки бiомеханiки ПЧС. 
Механiчнi властивостi м’язово-апоневротичних 
структур ПЧС у людини вiдрiзняються у повздовж-
ньому i поперечному напрямках. Найбiльшу 
еластичнiсть вони мають у повздовжньому на-
прямку, а максимальну жорсткiсть i мiцнiсть – у 
поперечному. Міцність тканин ПЧС у чоловіків є 
вищою, а еластичність меншою, ніж у жінок. Змі-
ни механiчних анiзотропних характеристик тканин 
ПЧС при максимальних функцiональних наванта-
женнях слід враховувати при виконаннi методики 
алопластики ПЧС. 

Перспективи подальших досліджень. 
Отримані в ході роботи результати потребують по-
дальшого ретельного аналізу біомеханічних влас-
тивостей різних тканинних структур ПЧС людини 
в залежності від статі, віку та локалізації. Слід до-
слідити потенційну механічну невідповідність між 
різновидами сітчастих імплантатів та тканинами 
ПЧС.
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УДК 617.55-056.24:611.95.001.5
ОЦЕНКА ПРОсТРАНсТВЕННОГО РАсПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕхАНИЧЕсКИх сВОЙсТВ ТКАНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ сТЕНКИ 
ПО ДАННЫМ хАРАКТЕРА Их ДЕФОРМИРОВАНИЯ 
ПРИ МАКсИМАЛЬНЫх ФУНКЦИОНАЛЬНЫх НАГРУЗКАх
Лысенко Р. Б., Ляховский В. И., Лысенко В. Р.
Резюме. Целью работы было исследование изменений механических свойств передней брюшной 

стенки при максимальных функциональных нагрузках.
Материалы и методы исследования. Исследование проведено у 112 добровольцев в возрасте от 

18 до 49 лет, находившихся на обследовании и лечении в хирургическом отделении МЛДЦ «Медион» 
(г. Полтава) за период с июня 2020 по май 2021 гг.. Женщин было 60 (53,6 %), мужчин - 52 (46,4%). 
Добровольцы были разделены на 2 группы: основная группа (n=58), которым во время обследования 
проведен анализ движения и деформационных изменений передней брюшной стенки во время мак-
симального надувания живота; и контрольная группа (n=54), которые были планово прооперированы 
лапароскопически.

Результаты исследования показали следующие изменения механических свойств тканей перед-
ней брюшной стенки: средние показатели деформации в продольном направлении составили 6% у лиц 
основной группы и 12% - контрольной; деформации в поперечном направлении составили 3% в основ-
ной группе и 8% - в контрольной; деформация в продольном направлении превышала деформацию в 
поперечном на 38-54% (в среднем на 46%); площадь передней брюшной стенки у лиц основной группы 
увеличивалась на 10%, а в контрольной - на 22% (в среднем на 16%). Во время исследований передняя 
брюшная стенка в поперечной плоскости испытывала большее напряжение, чем в продольной (коэф-
фициент анизотропии ~2). Модуль Юнга передней брюшной стенки в сагиттальной плоскости опреде-
лен как 23,5±2,6 кПа, тогда как в поперечной - 42,5±7,0 кПа. Механические свойства тканей передней 
брюшной стенки человека отличались вдоль и поперек белой линии живота: модуль упругости тканей, 
при одинаковой силе воздействия, в продольном направлении меньше, чем в поперечном в среднем 
на 44% (p >0,05). То есть продольная жесткость передней брюшной стенки ниже, чем поперечная. 
Максимальную прочность передняя брюшная стенка имеет в поперечном направлении к белой линии 
живота, а наибольшую эластичность - вдоль. Передняя брюшная стенка у женщин имела повышенную 
эластичность по сравнению с мужчинами, тогда как жесткость тканей ее у мужчин в обоих направлени-
ях была статистически значимо выше, чем у женщин (p > 0,05).

Вывод. Реконструкция пространственного распределения механических свойств тканей передней 
брюшной стенки по данным характера их деформирования при максимальных функциональных на-
грузках дает дополнительную возможность оценки ее биомеханики. Механические свойства мышечно-
апоневротических структур передней брюшной стенки человека отличаются в продольном и попереч-
ном направлениях. Наибольшую эластичность они имеют в продольном направлении, а максимальную 
жесткость и прочность – в поперечном. Прочность тканей передней брюшной стенки у мужчин выше, 
а эластичность меньше, чем у женщин. Изменения механических анизотропных характеристик тканей 
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передней брюшной стенки при максимальных функциональных нагрузках следует учитывать при вы-
полнении ее аллопластики.

Ключевые слова: передняя брюшная стенка, механические свойства, деформация, функцио-
нальные нагрузки. 

UDC 617.55-056.24:611.95.001.5
Assessment of the Spatial Distribution of Mechanical Properties of the Tissue 
of Anterior Abdominal Wall at Maximum Functional Load
Lysenko R. B., Lіakhovskyi V. I., Lysenko V. R.
Abstract. The purpose of the study was to investigate the changes in the mechanical properties of the 

anterior abdominal wall at maximum functional loads.
Materials and methods. The study was conducted on 112 volunteers aged 18 to 49 years old who were 

examined and treated in the surgical department of the Medical Diagnostic and Treatment Center «Medion» 
Poltava for the period from June 2020 to May 2021. There were 60 women (53.6 %), and 52 (46.4%) men. 
Volunteers were divided into 2 groups: the main group (n=58), which underwent the analysis of movement and 
deformation changes of the anterior abdominal wall during maximal abdominal inflation during the examina-
tion, and the control group (n=54), which were operated laparoscopically due to the schedule.

Results and discussion. The results of the study showed the following changes in the mechanical prop-
erties of the tissues of the anterior abdominal wall: the average deformation in the longitudinal direction was 
6% in the main group and 12% in the control one; deformations in the transverse direction were 3% in the 
main group and 8% in the control group; deformation in the longitudinal direction exceeded the deformation 
in the transverse by 38-54% (on average by 46%); the area of   the anterior abdominal wall in the main group 
increased by 10%, and in the control one – by 22% (on average by 16%). During the studies, the anterior ab-
dominal wall underwent greater stresses in the transverse orientation than in the longitudinal one (anisotropy 
coefficient ~2). The Young’s modulus of anterior abdominal wall in the sagittal plane is defined as 23.5±2.6 
kPa, while in the transverse – 42.5±7.0 kPa. The mechanical properties of human anterior abdominal wall tis-
sues differed along and across the white line of the abdomen: the modulus of elasticity of anterior abdominal 
wall tissues, with the same force of impact, in the longitudinal direction is less than the transverse average of 
44% (p >0.05). That is, the longitudinal stiffness of the anterior abdominal wall is lower than the transverse one. 
The maximum strength of the anterior abdominal wall is across the white line of the abdomen, and the greatest 
elasticity – along. The anterior abdominal wall in women showed increased elasticity compared to men, while 
the stiffness of the anterior abdominal wall tissue in men in both directions was statistically significantly higher 
than in women (p >0.05).

Conclusion. Reconstruction of the spatial distribution of the mechanical properties of anterior abdominal 
wall tissues according to the nature of their deformation at maximum functional loads provides an additional 
opportunity to assess the biomechanics of anterior abdominal wall. The mechanical properties of the muscu-
lo-aponeurotic structures of anterior abdominal wall in humans differ in the longitudinal and transverse direc-
tions. They have the greatest elasticity in the longitudinal direction, and the maximum rigidity and strength in 
the transverse direction. The strength of the anterior abdominal wall tissue in men is higher, and the elasticity 
is less than in women. Changes in the mechanical anisotropic characteristics of anterior abdominal wall tis-
sues at maximum functional loads should be taken into account when performing the anterior abdominal wall 
alloplasty technique.

Keywords: anterior abdominal wall, mechanical properties, deformation, functional load.
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