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Розвиток та становлення хірургії на теренах сьогодення, має багатовіковий 

практичний досвід, коли оперативні втручання починали рятувати життя, 

покращувати його комфорт та давали надію на майбутнє. В сучасному світі 

вимоги до практичної хірургії мають досить високий рівень, насамперед це 

пов'язано з ростом захворюваностей і нажаль не рідко онкологічного характеру. 

Тенденція до захворювань органів черевної порожнини, які потребують 

хірургічного лікування залишається досить високою і займає одне з передових 

місць в хірургічній патології [1,2].  

Підхід до вибору шовного матеріалу при операціях на товстому кишечнику 

має бути для хірурга виваженим кроком, адже післяопераційний період має не 

менш важливе значення, як і саме оперативне втручання. Різномаїття хірургічних 

шовних матеріалів на сьогоднішній день має високу доступність та градацію і 

подекуди їх вибір викликає безліч питань [3,4].  

Дослідження дії хірургічних шовних матеріалів зокрема монофіламентної 

синтетичної нитки Десмосін на тканини товстого кишечника надасть відповіді 

на питання для практичних хірургів і створить умови для безпечного 
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використання нитки при оперативних втручаннях на органах черевної 

порожнини [5,6]. 

Травматизація кишкової стінки, яка викликана хірургічним розрізом, за 

даними нашого дослідження викликає певні зміни і логічні пристосувально-

компенсаторні процеси в ділянці яка оточує сам рановий дефект. Зшивання 

ранового дефекту хірургічною ниткою Десмосін викликає низку послідовних 

процесів і перебудову структурних компонентів перивульнарної, які направлені 

на реалізацію запального процесу, утворення сполучнотканинного рубця і таким 

чином відновлення цілісності кишкової стінки. 

В результаті проведеного дослідження сліпа кишка кролів була побудована 

з: слизової, підслизової, м’язової і серозної оболонок. При моделюванні ранового 

дефекту і зшиванні його хірургічною ниткою Десмосін в репаративно-

компенсаторний процес були задіяні усі 4 оболонки сліпої кишки і відповідно їх 

структурні компоненти. 

Так зміни середнього показника загальної товщини кишкової стінки в 

перивульнарній ділянці у динаміці експерименту мали свої певні тенденції і 

закономірності. Починаючи з 3 доби спостереження цей показник достовірно 

при р˂0,05 у порівнянні з контрольними показниками потовщувалась майже у 

2,2 рази. Цей показник на добу експериментального дослідження становив свій 

пік і вже на 7 добу спостереження був меншим за аналогічний показник на 3 добу 

у 1,3 рази, але у порівнянні з контрольними показниками він статистично 

достовірно був більшим у 1,7 рази при р˂0,05. На 14 добу експериментального 

дослідження визначено, що середній показник загальної товщини кишкової 

стінки в ділянці ранового процесу зменшувався у порівнянні з попереднім 

терміном спостереження у 1,6 рази, у порівнянні з групою контролю був більшим 

у 1,07 рази при р˂0,05.  На 21 добу спостереження середній показник загальної 

товщини кишкової стінки достовірно при р˂0,05 не відрізнявся від аналогічного 

показника попереднього терміну спостереження, але достовірно при р˂0,05 

незначно у 1,5 рази був більшим за показники контрольної групи тварин. На 30 

добу експериментального дослідження середній показник загальної товщини 

кишкової стінки в перивульнарній ділянці достовірно при р˂0,05 не відрізнявся 

від аналогічних показників контрольної групи тварин і показників попереднього 

терміну спостереження і знаходився у межах статистичної помилки (рис.). 
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Рисунок – Морфометрична характеристика показника середньої загальної 

товщини кишкової стінки в ділянці ранового дефекту при зшиванні його 

хірургічною ниткою Десмосін в динаміці експерименту. 

Таким чином середній показник товщини кишкової стінки в ділянці ранового 

дефекту зшитого хірургічною ниткою Десмосін має суттєві достовірні 

розбіжності з контрольними показниками в проміжок між початком хірургічного 

втручань до 7 доби експериментального дослідження.  

Аналіз змін вищеописаного морфометричного показника не повністю надає 

цілісну картину змін, які відбуваються у кишковій стінці без аналізу змін, які 

проходять у кожній з оболонок кишкової стінки. 
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