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STRESZCZENIE:    Nici chirurgiczne to najbardziej uniwersalne materiały wykorzystywane w chirurgii. W dobie rozwoju nowych technologii i 
nowych materiałów, takich jak np. kleje tkankowe, mimo wszystko wydaje się, że nici chirurgiczne będą w użyciu w chirurgii 
jeszcze przez wiele lat. Praca ta ma na celu prezentację najczęściej używanych w chirurgii ogólnej wchłanialnych nici chirur-
gicznych. Ich odpowiedni dobór do zabiegu jest kluczowy dla powodzenia operacji.

SŁOWA KLUCZOWE:   nici chirurgiczne wchłanialne, polidioksanon, poliglecaprone, poliglactin

ABSTRACT:   Sutures are the most versatile materials used in surgery. Despite recent technological advances and availability of novel ma-

WSTĘP

Dobór odpowiednich nici chirurgicznych do rodzaju zespole-
nia jest niezbędnym warunkiem powodzenia zabiegu operacyj-
nego. Nić z nieodpowiedniego rodzaju materiału, źle dobrana 
do warunków panujących w danym narządzie, może zaważyć 
na powodzeniu zabiegu. Przekonał się o tym Allan Oldfather 
Whipple w roku 1934 [1]. W czasie pierwszych resekcji raka 
brodawki Vatera użył katgutu. W drugiej dobie po zabiegu za-
uważył rozejście się szwów w zespoleniu, bowiem nić została 
rozłożona przez enzymy soku trzustkowego. Pacjent zmarł. 
Pięć miesięcy później Whipple zastąpił katgut nicią zbudowa-
ną z jedwabiu, po czym wprowadził tę modyfikację jako ów-
czesny standard [2, 3].

RYS HISTORYCZNY 

Około 50 000 lat p.n.e człowiekowi znane były igły, które na jed-
nym z krańców miały malutkie oczko, przez które przewlekany 
był materiał szewny. 20 000 lat p.n.e standardem były igły z ko-
ści [4]. Jest bardzo prawdopodobne, że służyły między innymi 
do zszywania ran, ponieważ zachowane z okresu neolitu czaszki, 
pokazują, że trepanacje były w tym czasie procedurą dość po-
wszechną – i, co ciekawe – przeprowadzaną z dużym powodze-

niem. Może to wskazywać na to, że rany po zabiegu trepanacji 
musiały być zamknięte, gdyż kości się zrastały [4].

Według opisów Sushruta, nici chirurgiczne były wykonywane 
z włosów, włókien lnu lub konopi. Co ciekawe Sushruta opisu-
je również „materiał treningowy” ówczesnych chirurgów, dzięki 
któremu szkolili się oni w zakładaniu szwów. Były to m.in. melony 
oraz skóra zwierząt [4].

Galen z Pergamonu, około 150 roku n.e., zdobył uznanie lecząc 
zerwane ścięgna gladiatorów, co dawało im szansę na szybki po-
wrót na arenę. W swojej pracy „De Methodo Medendi” opisał po 
raz pierwszy w historii katgut – materiał szewny stosowany po-
wszechnie w chirurgii, a wytworzony z jelit baranów lub kóz. Avi-
cenna (980–1037) kontynuował operacje z użyciem tradycyjnych 
nici chirurgicznych, głównie lnianych.

XIX wiek to era katgutu w chirurgii. Katgut to włókno, które cha-
rakteryzuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi, a równo-
cześnie ulega biodegradacji. W roku 1868 Joseph Lister wypróbował 
pierwszą w historii nić chirurgiczną pokrytą związkiem antybak-
teryjnym. Wykorzystał do tego dwa rodzaje włókien – pierwszy 
pochodzący z otrzewnej wołu, a drugi z klasycznego katgutu. Oba 
rodzaje szwów były pokryte roztworem fenolu, który miał dzia-
łać antyseptycznie.
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riałów szewnych (nici chirurgicznych), jak i wchłanialnych siatek 
stosowanych np. podczas operacji przepuklin. 

Polimer ten jest zarejestrowany przez FDA (Food and Drug Admini-
stration) do użycia w celach leczniczych, ponieważ jest biodegrado-
walny i biokompatybilny. Podczas procesu syntezy monomeryczne 
fragmenty kwasu glikolowego lub kwasu mlekowego są łączone ze 
sobą dzięki połączeniom estrowym, co powoduje wytworzenie alifa-
tycznego poliestru jako produktu końcowego. Wzór sumaryczny poli-
glaktyny 910 to: (C2H2O2) m (C3H4O2)n. Poliglaktyna 910 ulega de-
gradacji poprzez hydrolizę połączeń estrowych przy udziale wody [6].

Okres podtrzymywania napięcia tkankowego nici z poligaktyny 
910 wynosi 28–35 dni [46, 48].

Profil podtrzymywania tkankowego (przybliżony procent począt-
kowej zdolności podtrzymywania) wynosi:

•	 75% po 14 dniach
•	 50% po 21 dniach [5, 7]. 

Okres wchłaniania wynosi 56–70 dni [5, 7].

Nici wykonane z poliglaktyny 910 są produkowane w postaci syn-
tetycznej jako szew wchłanialny, pleciony i monofilamentowy.

Szwy zbudowane z poliglaktyny 910 są przeznaczone do zbliżania 
i/lub podwiązywania tkanek miękkich (w tym w chirurgii oka), do 
zespalania nerwów obwodowych oraz w mikrochirurgii naczyń 
krwionośnych o średnicy mniejszej niż 2 mm. Szew z poliglaktyny 
910 ma szerokie zastosowanie w chirurgii przewodu pokarmowego.

POLIGLECAPRONE 25 (POLIGLEKAPRON 25)
Materiał został wprowadzony do użycia w chirurgii w 1993 roku. 

Z czasem zastosowanie nici katgutowych zdecydowanie malało, po-
nieważ coraz powszechniej dostępne były wchłanialne nici syntetycz-
ne. Prace nad ich otrzymaniem rozpoczęto w 1962 roku w Stanach 
Zjednoczonych, a już w końcu lat 60. wprowadzono na rynek Dexon 
– pierwszą nić wchłanialną pochodzenia syntentycznego [4]. Dexon 
udoskonalano, wprowadzając kilka generacji tej nici [33]. Obecnie 
dostępne są nowsze syntetyczne nici wchłanialne, takie jak Vicryl czy 
PDS, które mają lepsze właściwości podtrzymywania napięcia tkanek.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA NICI 
CHIRURGICZNYCH

Nici chirurgiczne możemy podzielić na wchłanialne oraz na nie-
wchłanialne. Większość nici jest produkowana w postaci szwów 
atraumatycznych, niektóre w formie tradycyjnych nici do nawlekania 
na igły chirurgiczne (w postaci podwiązek). Na opakowaniach nici 
zamieszczone są podstawowe informacje charakteryzujące produkt. 

Nici chirurgiczne mają różną grubość. W zależności od przezna-
czenia stosuje się nici różnej grubości, grubość nici dostosowuje-
my do rodzaju zespolenia. 

Istnieją dwie miary grubości nici: metryczna (wyrażoną w dziesią-
tych częściach milimetra) oraz chirurgiczna (tab. I). 

Miara metryczna jest wyrażona w dziesiątych częściach milime-
tra (przyjęta w Farmakopei europejskiej i amerykańskiej). Częściej 
jednak używa się miary chirurgicznej (stosuje się ją powszechnie 
w użyciu klinicznym).

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW 
WCHŁANIALNYCH 

POLIGLACTIN 910 (POLIGLAKTYNA 910) 

Właściwa nazwa to kopolimer poli(glikolidu-co-L-laktydu) [5]. 
Poliester ten jest używany do wytwarzania wchłanialnych mate-

Ryc. 1.  Wzór biochemiczny poliglaktyny 910; x –liczba grup kwasu mlekowego, 
y – liczba grup kwasu glikolowego.

Ryc. 2.  Wzór chemiczny polidioksanonu (n – długość polimeru).

Tab. I.  Miara metryczna i miara chirurgiczna nici wchłanialnych i niewchłanialnych.

MIARA METRYCZNA MIARA CHIRURGICZNA

0,2 10 - 0

0,3 9 - 0

0,4 8 - 0

0,5 7 - 0

0,7 6 - 0

1 5 - 0

1,5 4 - 0

2 3 - 0

3 2 - 0

3,5 0

4 1

5 2

6 3 / 4

7 5
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•	 70% – 14 dni 
•	 50% – 28 dni 
•	 25% – 42 dni. 

Okres całkowitego wchłaniania nici z polidioksanonu wynosi od 
180 do 210 dni.

Stosowany do zbliżania tkanek miękkich. Nić tę można wykorzystywać 
w chirurgii przewodu pokarmowego (zespoleniach jelitowych), dzie-
cięcej chirurgii sercowo-naczyniowej, mikrochirurgii i w chirurgii oka.

PODSUMOWANIE 

Dobór nici chirurgicznych i odpowiednich metod, którymi posłu-
gują się obecnie chirurdzy, to efekt obserwacji i procedur wykona-
nych na przestrzeni wieków. Rozwój technik chirurgicznych jest 
ściśle związany z rozwojem nauki. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu 
powszechnie stosowaną nicią był katgut, który znany jest człowie-
kowi od setek lat [4]. Aktualnie jest on zastępowany przez nowsze 
tworzywa, zarówno te które są wynikiem inżynierii genetycznej, 
jak i te wytwarzane przez zrekombinowane bakterie E. coli (MIT 
Boston, USA, 2007 rok), jak też i te produkowane przez transge-
niczne pająki [10]. Prowadzone są badania nad nowymi rodzajami 
nici chirurgicznych. Przykładem są nici wchłanialne wytwarzane 
ze stopów magnezowych [11, 12, 13], które jeszcze nie są wpro-
wadzone do użytku. 

Dobór odpowiedniej nici chirurgicznej często podyktowany jest do-
świadczeniem chirurga, jego preferencjami oraz względami ekono-
micznymi. Producenci podają informacje o zdolności do podtrzymy-
wania tkanek przez poszczególne rodzaje nici, co często decyduje o 
ich wyborze podczas zabiegu chirurgicznego. Dobór odpowiednich 
nici do danego zabiegu jest kluczowy dla jego powodzenia. W ostat-
nich latach brakowało badań, które mogłyby optymalizować takie 
decyzje, nie było danych dotyczących chociażby dynamiki zmian 
wytrzymałości nici w różnych środowiskach. Poznanie mikrostruk-
tury nici przedstawionych w niniejszej pracy, najpowszechniej sto-
sowanych materiałów, a także spektroskopia Fouriera w podczer-
wienii (FT-IR) po ekspozycji w środowiskach biologicznych mogą 
znacząco przyczynić się do optymalizacji doboru nici. Ważne są też 
nowe materiały, np. wchłanialne nici cynkowo-magnezowe, które – 
być może –w przyszłości znajdą zastosowanie w chirurgii. Wydaje 
się niezwykle ważne, aby tematyka ta była poszerzona o obiektyw-
ne badania, szczególnie w warunkach in vitro.

Nici – wykonane z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonuu – stano-
wią syntetyczny odpowiednik katgutu, który nie powoduje odczy-
nów tkankowych. Skład polimeru ma wzór (C2H2O2)m(C6H10O2)
m. Stwierdzono, że polimer poliglekapronu 25 jest nieantygeno-
wy oraz apirogenny.

Jest to polimer biodegradowalny, należący do poliestrów alifa-
tycznych wytwarzanych z kaprolaktonu w wyniku polimeryzacji 
z otwarciem pierścienia. Ulega biodegradacji w organizmie ludz-
kim na skutek hydrolizy wiązań estrowych [8].

Czas podtrzymywania tkankowego wynosi 21–28 dni. Profil pod-
trzymywania tkankowego (przybliżony procent początkowej zdol-
ności podtrzymywania) wynosi: 

•	 60% po 7 dniach 
•	 30% po 14 dniach [46, 48]. 

Okres wchłaniania nici z poliglekapronu 25 mieści się w przedzia-
le 90–120 dni [5, 7].

Nici z poliglekapronu 25 stosuje się do zbliżania tkanek miękkich i/
lub ich podwiązywania, gdy wymagane są szwy z nici wchłanialnych.

POLYDIOXANONE (POLIDIOKSANON)
Materiał wprowadzony do chirurgii w 1982 roku. Nici z tego two-
rzywa rekomendowane są do użycia, gdy wskazane jest zastoso-
wanie materiałów wchłanialnych. Z uwagi na wydłużony okres 
podtrzymywania tkankowego, zalecane są do zaopatrywania ran 
i tkanek gojących się wolniej. Są to monofilamentowe nici chirur-
giczne sporządzone z poliestru poli (p-dioksanonu). Określony 
doświadczalnie wzór stechiometryczny polimeru jest następują-
cy : C4H6O3 [5, 7].

Polidioksanon jest polimerem, zawierającym powtarzające się grupy 
eterowe i estrowe (ryc. 3). Proces syntezy wymaga ciepła oraz kata-
lizy procesu przy użyciu związków zawierających cynk. Nici chirur-
giczne z polidioksanonu ulegają biodegradacji poprzez hydrolizę, a 
metabolity rozkładu usuwane są z organizmu głównie z moczem [9].

Efektywny okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni [5, 7].

Profil podtrzymywania tkankowego (przybliżony procent począt-
kowej zdolności podtrzymywania) wynosi : 
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