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1. WSTĘP 

 
Wśród wszystkich rodzajów nowotworów rak trzustki jest obciążony wysoką 

śmiertelnością mimo że stanowi jedynie 3% wszystkich nowotworów złośliwych  
u człowieka. Długo nie daje żadnych objawów, a gdy takowe się pojawią na skuteczne 
leczenie zazwyczaj jest za późno. Jedynie 10-30% pacjentów może zostać poddanych operacji 
metodą Whipple’a. Zabieg ten niesie ze sobą wysokie ryzyko wystąpienia powikłań 
pooperacyjnych. Najczęstszym z nich jest pooperacyjna przetoka trzustkowa, która dotyczy  
2–28% pacjentów [1]. Czynnikami zwiększającymi ryzyko jej wystąpienia jest m. in. miękka 
postać trzustki, która powoduje trudności podczas jej szycia. Poszukiwane są takie metody 
zespolenia, które pozwolą na zmniejszenie ryzyka przecieku trzustki po 
pankreatoduodenektomii u pacjentów posiadających miękką jej postać [2]. Poznanie 
własności mechanicznych trzustki pozwoli na określenie jej struktury oraz siły wyrywającej 
nić chirurgiczną z miąższu trzustki, która z kolei ma wpływa na wytrzymałość szwu. Znając 
jej wartość lekarz ma możliwość lepszego planowania przedoperacyjnego. Może dobrać 
właściwy sposób szycia i siłę zaciskania szwu. 
 
2.    CEL BADAŃ 
 
Praca miała na celu określenie maksymalnej siły wyrywającej nić chirurgicznej wkłutą do 
miąższu trzustki oraz ocenę wpływu mrożenia na wartość wyznaczonej siły.  
 
 
3. METODYKA BADAŃ 

 
Badania zostały przeprowadzone na maszynie wytrzymałościowej MTS Insight 2. 
Próbki do badań pobrano od 6-miesięcznych świń o wadze od 80 do 100 kg.  
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Wszystkie pobrane próbki miąższy trzustki posiadały tą samą grubość. Od każdego osobnika 
przygotowana po dwie próbki z czego jedną z nich przechowywano w lodówce w temp. 5C, 
prze okres 24 h, a pozostałe poddano procesowi mrożenia w temp -25C przez okres 48 h. 
Przed badaniem każda z próbek została zaszyta nicią chirurgiczną, a następnie umieszczono ją  
w uchwytach maszyny wytrzymałościowej w taki sposób aby obciążenie działające na nić 
chirurgiczną zadawane było w sposób osiowy. Badanie zostało przeprowadzone w warunkach 
quasi – statycznych z prędkością 5 mm/min.  
 
 
4. WYNIKI 

 
Otrzymane z przeprowadzonej próby wyniki zostały uporządkowane i następnie wyznaczono 
wartości średnie siły wyrywającej dla każdej z próbek. Uzyskane wyniki badań zostały 
również zaimportowane do programu Statistica gdzie dokonano ich analizy statystycznej pod 
kątem oceny sposobu ich przechowywania.  
 
 
5. DYSKUSJA I WNIOSKI 

 
Określenie własności mechanicznych miąższu trzustki może pozwolić na lepsze szacowanie 
ryzyka powikłań pooperacyjnych, a tym samym zastosowanie z wyprzedzeniem możliwych 
sposobów ich zapobiegania. Z powodu trudności w dostępie do preparatów ludzkich, ze 
względu na konieczność posiadania zgody Komisji Bioetycznej badaniom poddano preparaty 
świńskie. Trzustki świńskie są pod względem anatomicznym najbardziej zbliżone do 
preparatów ludzkich. Otrzymane w niniejszej pracy wyniki wskazują na to, iż mrożenie nie 
ma wpływu na wartość siły zrywającej a tym samym na zmianę własności mechanicznych 
trzustki. Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej można stwierdzić iż siła 
zrywająca przyłożona osiowo do nici chirurgicznej wkłutej do miąższu trzustki wynosi 
średnio 3,37 N w przypadku próbek świeżych oraz 3,65 N dla próbek mrożonych. Uzyskane 
średnie wartości siły zrywającej nie różnią się istotnie statystycznie pomiędzy badanymi 
grupami, a tym samym można wnioskować iż mrożenie nie ma wpływu na zmianę własności 
wytrzymałościowych badanych próbek.  
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