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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku są pierścienie do zespalania jelit, mające zastosowanie w łączeniu jelit 

po urazach lub resekcjach związanych z chorobami układu trawiennego m.in. chorobami nowotworo-

wymi. 

Podejmowane są prace nad opracowaniem skutecznego, łatwego w aplikacji implantu do zespo-

leń jelit oraz narzędzi umożliwiających jego zamocowanie. Znane rozwiązania mają na celu możliwie 

jak najmniejsze uszkodzenie tkanek, zapewnienie szczelności zespolenia i odpowiedniej wielkości świa-

tła jelita, przy zachowaniu prawidłowego ukrwienia i niewywoływaniu napięcia w jelitach. 

Jednym z obecnie stosowanych standardów postępowania w chirurgii jelita grubego są techniki 

zespalania jelit za pomocą staplerów. Metoda jest nadal udoskonalana. 

Znany jest z chińskiego opisu wzoru użytkowego CN203280436U, przyrząd umożliwiający ze-

spalanie w operacjach chirurgicznych naczyń krwionośnych, przełyku, jelita cienkiego i grubego. Zestaw 

do zespolenia składa się z dwóch różnych elementów, które po złożeniu stanowią całość. Pierwszy  

z nich – pierścień bazowy – w wewnętrznej części zbieżny osiowo kołnierz. Drugi z nich – pierścień 

dociskowy – bez kołnierza, którego wewnętrzna średnica jest większa od zewnętrznej średnicy kołnierza 

pierścienia bazowego, w taki sposób, że pierścień blokujący nachodzi swobodnie na kołnierz pierścienia 

bazowego. Konstrukcja pojedynczego kołka blokującego przypomina „grot strzały” z uwzględnieniem 

różnych wersji geometrycznych przekroju poprzecznego: kołowo-symetrycznych, trójgraniastych, wie-

lokątnych. Przyrząd zespalający może być wykonany z materiałów zarówno nieulegających degradacji 

jak i materiałów degradowanych. Założenie zestawu pierścieni polega na umieszczeniu ich wewnątrz 

jelita, którego końce łączone są w ten sposób, że bezpośrednio stykają się ze sobą zewnętrzne po-

wierzchnie jelita. Kołnierz ma zabezpieczać miejsce połączenia przed negatywnym wpływem treści po-

karmowej oraz zabezpieczyć światło jelita przed zarastaniem tworzącą się w miejscu połączenia tkanką 

bliznowatą. 

Znany jest z chińskiego opisu patentowego CN102133120, przyrząd magnetyczny stosowany do 

zespalania dużych naczyń. Posiada dwa magnetyczne pierścienie o kształcie eliptyczno-cylindrycznym, 

odpowiadające średnicy dużych naczyń krwionośnych, które mają być zespolone. Gładkie magnesy 

trwałe, z których wykonano pierścienie, są wykorzystywane do dopasowanego zespalania zakończeń 

naczyń krwionośnych, których końców nie „wywija się” – jest to zupełnie inny rodzaj „materiału” podle-

gającemu zespalaniu. Zmniejsza się także czas zespolenia (min. 5-krotnie w porównaniu z zespoleniem 

ręcznym), naczyń krwionośnych, ograniczając ryzyko niedokrwienności organów lub ich przekrwienie 

i obrzęk po zabiegu, a co za tym idzie, ogranicza się ryzyko niewydolności narządów, łączniki pierścieni 

stanowią tytanowe kolce. Piny pełnią role „kolców” trzymających tkankę. Piny zintegrowane są z pier-

ścieniem, jednak nie biorą udziału w blokowaniu pierścieni. Całość jest nieresorbowana. Niesprecyzo-

wano sposobu usuwania z organizmu takiego typu pierścienia. 

Znany jest z międzynarodowego zgłoszenia patentowego WO2013115022, przyrząd do zespala-

nia naczyniowego oraz sposób zespalania, mający zastosowanie w łączeniu naczyń krwionośnych 

o różnej średnicy. Dwa pierścienie umiejscawiane za pomocą przyrządu zespalającego, są wykonane 

z elastycznego materiału. Koniec naczynia krwionośnego jest włożony do jednego z pierścieni, a na-

stępnie jego ściana naczyniowa jest poszerzana na zewnątrz o 90 stopni i nakłuta pinami, w celu za-

mocowania naczynia. Piny pełnią role „kolców” trzymających tkankę i są zintegrowane z pierścieniem. 

Wykonanie zespolenia jest możliwe przy zastosowaniu konkretnego przyrządu do implantowania tego 

typu pierścieni. 

Znane jest z kanadyjskiego opisu patentowego CA2059458 rozwiązanie umożliwiające zespole-

nie dwóch kanałów za pomocą wchłanialnego kolistego staplera. Element mocujący jest wykonany 

z dwóch płytek, z których jedna posiada otwory, do których wprowadza się haczyki zatrzaskowe wysta-

jące z drugiej płytki. Mocowanie odbywa się za pomocą jednego ruchu liniowego, który powoduje, prze-

bicie tkanki haczykami, które zatrzaskują się w otworach drugiej płytki. Stapler mocowany jest przez 

zastosowanie przyrządu do implantacji. Układ może być zastosowany tak, że płytki mogą zostać 

umieszczone w dowolnej ich konfiguracji by zespolić tkanki. Pierścienie wykonane są z materiałów re-

sorbowalnych. 

Znane jest z amerykańskiego opisu patentowego US5336233, rozwiązanie w postaci pary pier-

ścieni stanowiących klamrę zespalającą. Pierścienie posiadają piny i kołki, mające kształt zakończo-

nego ząbkami trzpienia o przekroju kwadratowym bądź ostrosłupa. Piny zintegrowane są z pierście-
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niem, a wykonanie zespolenia polega na spozycjonowaniu i „zatrzaśnięciu” pierścieni. Pierścienie wpro-

wadzane są do środka jelita, którego końce zawija się do środka otworu pierścienia. W ten sposób po 

połączeniu styka się ze sobą błona surowicza, która jest najbardziej zewnętrzną warstwą ściany jelita. 

Pierścienie wykonane są z materiałów resorbowalnych, kompatybilnych z ludzką tkanką, przykładowo 

PGLA, PLA. 

Pierścienie do zespalania jelit według wynalazku stanowią układ elementów o dowolnej grubości, 

wraz z zintegrowanymi kołkami blokującymi, umiejscowionymi obwodowo, korzystnie naprzemiennie 

z otworami, gdzie kołki blokujące mają długość ik co najmniej 5 mm i średnicę dk równą co najmniej  

1,5 mm, natomiast średnica wewnętrzna D pierścienia jest dopasowana do średnicy zewnętrznej jelita 

w miejscu zespolenia. Kołki blokujące posiadają ostre zakończenia, korzystnie stożkowe, przebijające 

tkankę jelita, natomiast zewnętrzna chropowata powierzchnia kołków blokujących zapewnia połączenie 

wciskowe. Pierścienie wykonane są z materiałów nieresorbowanych bądź resorbowalnych, korzystnie 

z polilaktydu (PLA) i/lub poliglikolidu (PGA) i/lub polihydroksymaślanu (PHB) i/lub polikaprolaktonu 

(PCL) oraz ich kopolimerów. 

Układ jest łatwy w założeniu i nie wymaga konieczności zastosowania skomplikowanych narzędzi 

wspomagających aplikację, dzięki czemu można znacznie skrócić czas trwania operacji. Rozwiązanie 

zapewnia szczelność zespolenia przy zachowaniu prawidłowego ukrwienia i niewywoływaniu napięcia 

w jelitach. 

Zaproponowana konstrukcja układu pierścieni oraz właściwości fizykomechaniczne zastosowa-

nego materiału polimerowego pozwalają w prosty sposób zespolić jelito uzyskując jednakowy regulo-

wany docisk na całym obwodzie łączonych odcinków i w konsekwencji pełny zrost bez perforacji. Umiej-

scowienie naprzemianległe kołków blokujących i otworów ułatwia zakładanie pierścieni oraz zapewnia 

stabilne połączenie pierścieni ze sobą. 

Pierścienie, które umieszcza się na zewnątrz jelita, są usuwane z organizmu mechanicznie bądź 

poprzez zachodzące procesy biologiczne. Układ może być zastosowany tak, że pierścienie mogą zo-

stać umieszczone w dowolnej ich konfiguracji by zespolić tkanki. 

Usuwanie pierścieni z organizmu poprzez zachodzące procesy biologiczne jest wynikiem 

pracy/ruchu jelita oraz właściwości budowy tkanek narządu. Tkanka obrasta pierścienie, które następnie 

są wchłaniane do wewnątrz przez jelito jako element tkankowy w dłuższym procesie czasowym (do kilku 

miesięcy), po czym wydalane z kałem. 

Przy wykorzystaniu tworzyw biodegradowalnych istnieje możliwość dopasowania czasu ich de-

gradacji do czasu regeneracji zespalanych tkanek, przez co przebywanie ciała obcego w organizmie 

ograniczone zostaje do minimum. Zarówno polimery niedegradowalne np. PE jak i degradowalne, co 

zostało potwierdzone badaniami, mogą zapewnić wysoką biozgodność i optymalne właściwości fizyko-

chemiczne wykonanych z nich wyrobów medycznych. PE, PLA, PGA, PHB, PCL jako termoplasty 

można łatwo formować uzyskując implanty o pożądanych kształtach i wymiarach. 

Rozwiązanie uwidocznione jest w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia 

widok z przodu, fig. 2 przedstawia widok z boku dwóch pierścieni, fig. 3 przedstawia powiększenie wy-

cinka S oznaczonego na fig. 2, fig. 4 przedstawia widok z boku kołków blokujących w korzystnych przy-

kładach wykonania. 

Pierścienie 1, 2 o średnicy wewnętrznej D dopasowanej do średnicy zewnętrznej jelita w miejscu 

zespolenia, zawierają umiejscowione obwodowo kołki blokujące 3, umieszczane wewnątrz przeciwle-

głych otworów 4. Kołki blokujące 3 posiadają chropowatą powierzchnię zewnętrzną, zapewniającą po-

łączenie wciskowe 5 oraz ostre zakończenie np. o kształcie stożka 6. Przez światło pierścieni 1, 2 prze-

prowadza się łączone końce jelita, wywijając jego krawędzie na zewnątrz, tworząc kołnierz, który na-

ciąga się na pierścienie 1, 2 z trwale osadzonymi kołkami blokującymi 3 przebijającymi ściankę kołnie-

rza. Tak przygotowane końce jelita, rozpięte na dwóch symetrycznych pierścieniach 1, 2 zespala się ze 

sobą poprzez docisk pierścieni 1, 2 do siebie oraz poprzez zablokowanie kołków blokujących 3 w prze-

ciwległych otworach 4 drugiego z pierścieni 1, 2. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Pierścienie do zespalania jelit, składające się z dwóch elementów stanowiących klamrę ze-

spalającą części jelita oraz kołków blokujących, znamienne tym, że układ pierścieni o dowol-

nej grubości, posiada zintegrowane z pierścieniami (1, 2) kołki blokujące (3) o długości 1k co 
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najmniej 5 mm i średnicy dk równej co najmniej 1,5 mm, gdzie średnica wewnętrzna D pier-

ścienia (1, 2) jest dopasowana do średnicy zewnętrznej jelita w miejscu zespolenia. 

2. Pierścienie według zastrz. 1, znamienne tym, że kołki blokujące (3) są umiejscowione obwo-

dowo korzystnie naprzemiennie z otworami (4). 

3. Pierścienie według zastrz. 1, znamienne tym, że przebijające tkankę jelita, ostre zakończenia 

kołków blokujących (3) są korzystnie stożkowe, natomiast zewnętrzna chropowata powierzch-

nia kołków blokujących zapewnia połączenie wciskowe. 

4. Pierścienie według zastrz. 1, znamienne tym, że układ pierścieni (1, 2) wykonany jest z materia-

łów nieresorbowanych bądź resorbowalnych, korzystnie z polilaktydu (PLA) i/lub poliglikolidu 

(PGA) i/lub polihydroksymaślanu (PHB) i/lub polikaprolaktonu (PCL) oraz ich kopolimerów. 

 

 

Rysunki 
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