
 

1 

 

 

ADVANCES IN APPLIED BIOMECHANICS 
& 

„MAJÓWKA MŁODYCH BIOMECHANIKÓW” 
IM. PROF. DAGMARY TEJSZERSKIEJ 

18-20.05.2018 

 

 

 

WYTRZYMAŁOŚĆ I TRWAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ SZWOWYCH 
STOSOWANYCH  

DO SZYCIA TKANKI ŁĄCZNEJ 

 

 

MAREK ANDRYSZCZYK
1
 

 

1: Zakład Inżynierii Biomedycznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w 
Bydgoszczy, marek.andryszczyk@utp.edu.pl 

 

 

Streszczenie. WSTĘP: Na przekroju poprzecznym ściany brzucha wyróżnić można szereg 

warstw. Należą do nich w kolejności od wewnątrz do zewnątrz jamy brzusznej: otrzewna 
ścienna i trzewna, mięśnie wraz z elementami powięziowymi i więzadłami oraz skóra z 
tkanką podskórną [1]. 
   Powłoki jamy brzusznej stanowią jej integralną ochronę i każde naruszenie ich ciągłości, 
związane z zabiegiem chirurgicznym bądź osłabieniem warstwy powięziowo-mięśniowej 
może nieść ze sobą powstanie powikłań - przepuklin (łac. hernia) [2]. 

   Przepukliny związane z zabiegami chirurgicznymi określane są mianem przepuklin 

pooperacyjnych. Częstość ich występowania sięga od około 10% do 20% przypadków, 
a śmiertelność pacjentów jest niższa niż 0,1% [2, 3, 4]. Ich wystąpienie zależy od wielu 
czynników, tj.: doświadczenie chirurga, rodzaj i technikę wykonanego zabiegu, ale również 
wybór zastosowanych materiałów opatrunkowych oraz rodzaj stosowanych szwów i węzłów 
chirurgicznych. 

MATERIAŁY i METODY: Podczas badań zastosowano nici chirurgicznych firmy Ethicon 
należącej do koncernu Johnson&Johnson Prolene o rozmiarze 2-0. Połaczenie szwowe 
oceniano w próbie monotonicznego i cyklicznego rozciągania na maszynie 
wytrzymałościowej Intron model E 3000. 
PODSUMOWANIE: Uzyskane wyniki wskazują na różnice w wytrzymałości połączenia 
szwowego, w przypadku kiedy szew założony jest w sposób ciągły w stosunku do połączenia 
pojedynczego. Ponadto wykazano istotny wpływ geometrii układu szew-tkanka na 

wytrzymałość układu. 
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