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Streszczenie. Zespalanie tkanek jest jedną z podstawowych czynności chirurgicznych 
wykonywanych w trakcie prawie każdego zabiegu medycznego. Ma ona za zadanie 
odzyskanie ciągłości tkanki oraz przywrócenie prawidłowych funkcji tych struktur. Nici 
chirurgiczne są jednym z materiałów wykorzystywanych do tego celu. Pozwalają na to, aby 
brzegi tkanek pozostały na tyle blisko siebie, aby rana utrzymała swoje właściwości 
mechaniczne, aż do powstania odpowiedniego zrostu. Chirurg musi posiadać odpowiednią 
wiedzę na temat materiałów szewnych. Dobierając optymalną nić musi wziąć pod uwagę to, 
jaki rodzaj tkanki będzie zespalany, jak długo nić pozostanie zaimplantowana oraz jaką 
technikę szycia wybierze w danym przypadku. Biozgodność, odpowiednie właściwości 
mechaniczne i fizykochemiczne są cechami jakie muszą posiadać nici chirurgiczne ze 
względu na bezpośredni kontakt z organizmem. Celem bada  była próba oceny 
wytrzymałości nici chirurgicznych w próbie monotonicznego rozciągania po poddaniu ich 

stałemu obciążeniu w czasie 7 dni odpowiadającemu obciążeniu występującemu w jamie 
brzusznej. 

W prowadzonych badaniach określono rodzaj uszkodzenia jakiemu ulegają próbki podczas 
próby wytrzymałości na rozciąganie oraz parametry wytrzymałościowe takie jak: siła 
potrzebna do zerwania próbki, odkształcenie próbki powstałe podczas próby oraz sztywność 
nici. Badaniu poddane zostały próbki nici Vicryl, Vicryl Rapide oraz Prolene firmy Ethicon. 

Do przeprowadzenia próby wytrzymałościowej wykorzystano maszynę wytrzymałościową 
Instron E3000. 

Przeanalizowano wyniki dotyczące rodzaju uszkodzenia próbek, a w dalszej części badania 
wyodrębniono wyłącznie próbek, które uległy pęknięciu. 

Analizowane wyniki wykazały, że nić Prolene najczęściej pęka w węźle, a nici Vicryl oraz 

Vicryl Rapide często rozwiązują się. Wykazano rownież, że nić Prolene charakteryzuje się 
największą siłą potrzebną do zerwania nici, natomiast Vicryl Rapide najmniejszą. Największe 
odkształcenie uzyskała nić Prolene, a najmniejsze Vicryl Rapide. Vicryl 2-0 jest najbardziej 

sztywna spośród wszystkich rodzajów nici. 
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