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 И  Д   Г  
 

Түйін: Қазіргі таңда, асқазан-ішек жолдарынның ауруларын емдеу ұзақ жылдар бойы дамып келе жатқанымен 
асқазан-ішек, ішек-ішектік анастомоз жасау бүгінгі күнге дейін шешуі қиын, өз асқынуларымен емделуі ұзаққа 
созылатын күрделі мәселелердің біріне айналып отыр. Асқынулар, көбінесе тігіс салудан болатыны анық. Негізгі 
асқынудың себебі, тігіс салғанда ішек қабырғасының зақымдалуы. Сондықтан, тігіс салудың орнына, арнайы никелид 
титан құймаларын пайдалану, аталмыш күрделі мәселенің негізгі шешіміне айналуы әбден мүмкін. Бұл орайда, 
зерттеудің мақсаты компрессионды ішек анастомозындағы никелид титан құймасының тиімділігі анықтау болып 
табылатын ғылыми жұмысымызды ұсынамыз. 
Түйін сөздер: компрессионды ішек анастомозы, асқазан-ішектік анастомоз, ішек-ішектік анастомоз, асқазан-ішек 
жолдарының аурулары, никелид титан құймасы. 
 
Зерттеудің өзектілігі.  азақстан медицинасы 
ежелден дамып келе жатсада, әлі күнге отаүсті, 
отадан кейінгі кезеңдегі асқынулар халық 
денсулығына зардабын тигізіп жатыр.  олардың бірі 
асқазан-ішек жолдарындағы ауруларында орын 
алады.  сқазан-ішек жолдарынның ауруларын емдеу 
ұзақ жылдар бойы дамып келе жатқанымен асқазан-
ішек, ішек-ішектік анастомоз жасау қазіргі күнге 
дейін шешуі қиын, асқынуларымен емделуі ұзақ 
мәселе болып тұр [1,2].  сқынулар тігіс салудан 
болатыны анық.  егізгі асқынудың себебі, тігіс 
салғанда ішек қабырғасының зақымдалу.  настомоз 
аймағында қан айналымның, қанмен қамтамасыз 
етілуінің  бұзылуы, оның әсері некрозды ұлпаға одан 
некрозды ішекке алып келеді.  онымен қатар 
дистрофиялық қабыну әсерінен репарацияның 
ұзаруы байқалады.  лғашқы уақыттарда жедел ішек 
қабыну  жедел ішек жетіспеушілігіне, уақыт өте келе 
созылмалы  ішек жетіспеушілігіне жалғасады [3]. 
 онымен қатар тігіс орнында дәнекер тінінен  
деформациялық тігіс іздерінің өзгерістері қалады. Ол 
өз кезегінде ішетің физиологиялық қызметтеріне 
кедергі болады [4].   
 елесі асқыну ішек анастомозын жасағанда ішекке 
салынған 4,3-69% тігістердің  ішекке сіңісіп кетпеуі, 
тігілген жіптің сөгіліп, үзіліп кетуі, температураның 
көтерілуі, іштің кебуі, перитонит, отадан кейін 
нәжісте қанның болуы т.б асқынулардың негізгі 
себебі болып табылады [5,6].  ирек жағдайда бұл 
көрсеткіш 60-92,7% дейін жетеді. Осы асқынуларды 

болдыртпау үшін клиникалық практикаға тігіс 
аппараттары қолданыла бастады [6,7]. Бірақ, ұзақ 
тәжірибеге, экспериментальді зерттеулерге сүйене 
отырып тігіс аппараттары қарапайым тігістен аз зиян 
келтірмейтіндігі анықталды.  онымен қатар тігіс 
аппараттары қолайсыз, бағасы да қымбат болды [8,9]. 
 оңғы кезеңде компрессионды биологиялық 
механикалық әсері тұрақты имплантанттар 
қолданыла бастады. Оның бірі асқазан ішек жара 
ауруларында, жуан және жіңішке ішек жарақатында, 
ісік ауруларында ішек анастомозына никелид титан 
құймасы қолданылады. Бірақ никелид титан 
құймасын орнатудың өзіндік қиыншылықтары 
болған [10,11].  
Зерттеу мақсаты.  омпрессионды ішек 
анастомозындағы никелид титан құймасының 
тиімділігі анықтау.  
Материал және зерттеу әдістері.  ылыми зерттеу 
тәжірибесі  . .Ясауи атындағы Х  У вивариясында 
ветеринар карауындағы тексіз 16 дана, салмағы 15-
24 кг-дық  иттерге жасалынды. Зерттеуге алынған 
иттерді   және    топтарға бөлдік, себебі,   – топқа жіп 
тігіс арқылы жасалынған бүйір-бүйірлік ішек 
анастамозы отасы жүргізілген иттер кірді, ал,    – 
топқа никелид титан құймасы арқылы жасалынған 
бүйір-бүйірлік ішек анастамозы отасы жүргізілген 
иттер кірді. 8 итке  кетамин-тиопентал арқылы 
анестезия жасылынды. 
Біз тәжірибемізде компрессионды оваль тәрізді 
никелид титан құймасының 8 данасын қолдандық.   

 
1-сурет. Никелид титан құймасы. Сыртқы көлемі 26х10мм, диаметрі 8мм 

 
 икелид титан құймасын орнату қиындық 
тудыруына байланысты, біз сол қиындықты 

болдыртпау мақсатында жаңа қысқыш жасап 
шығардық. 

 



 
2-сурет. Арнайы никелид титан құймасын орнатуға жасалған қысқыш 

 
Отадан кейін 3-5 күн аралығында никелид титан имплантанты нәжіс арқылы сыртқа шықты. 
 
Компресионды ішек анастомозындағы никелид 
титан құймасының әсері, макроскопиялық және 
гистологиялық дербес зерттеу нәтижелері. 
Отадан 10 күн өткеннен кейін  азақстан заңына 
сәйкес эксперимент жүргізілген жануарларды 

миорелексант препараты арқылы  эфтаназия 
жасалынды.  
 настомоз айналасынан тін алынып, 10 % фармалин 
ерітіндісіне салынып гистологиялық зерттеуге 
жіберілді. 

 
Макроскопиялық зерттеулер нәтижелері: 

 
3-сурет.  І топта - ішектің бүйір-бүйір жанасатын 
анастомоз аймағында түсі бозғылт, беті тегіс емес, 
тігіс іздері анықталады, қабырғасы қалыңдаған 
гипертрофияланған, қанайналымы бұзылып, 

нектортикалық тіннен некротикалық ішекке дейін 
жалғасқан. Ол өз кезегінде ұзақ репарациялық және 
дистрофиялық, қабынулық үрдіске әкелген. 



 

 
4-сурет. ІІ топ – ішектің   бүйір-бүйір жанасатын 
аймақта түсі бозғылт-қызыл, беті тегіс, қабырғасы 

қалыңдамаған, никелид титан құймасының орны 
біртегіс, анастомоз шенберінің диаметрі 2 см. 

 
Гистологиялық зерттеу нәтижелері: 
Жарықоптикалық зерттеу үшін препараттар жалпы 
нұсқаулыққа байланысты дайындалды.  
Эксперимент 2 топта жүргізілді.  
І-топ:  жіп тігіс арқылы;  
ІІ-топ: никелид титан құймасы арқылы.  
 -топтағы экспериментте келесі өзгерістер орын 
алды.  атоморфологиялық зерттеуде үлкен шарбыда 
ісіну мен нейтрофильді лейкоциттердің 
полиморфты-ядролық басымдығымен айқын 
полиморфты-клеткалық инфильтрация анықталады. 
 амырлар кеңейген, көбінің ішінде тромбтар 
анықталады. ішектің шарбысы мен іш қуысының 
диафрагмалық бөлігінде де жоғарыдағыдай 
өзгерістер орын алды.  
Гистологиялық зерттеуде анықталғандай 
жабысқақтың негізі болып борпылдақ дәнекер тіні 
болып табылады. Борпылдақ дәнекер тіні коллагенді 
талшықтардың жұқа шоғырынан тұрады, олар 
фибробласттар мен қантамыр капиллярының 
арасында орналасқан. Фибробласттар ұзындау 
келген, ядросы үлкен, гиперхромды.  антамырлары 

овальды ядролы эндотелиальды клеткамен 
қапталған. Висцеральды қабаттан жабысқаққа қарай 
ішектің ортаңғы қабатынан көлденең бұлшықетті 
клеткалар өседі. Жоғарыдағы құрылымдардан басқа 
жабысқақтың құрамында аз мөлшерде макрофагтар, 
лимфоциттер және нейтрофильді лейкоциттер 
анықталады. Жабысқақтың беті мезотелиальды 
клеткамен қапталған. 
 -топ.  икелид титан арқылы анастомозда 
жарықоптикалық зерттеуде іш қабатында аз 
мөлшерде инфильтраттар және аз мөлшерде 
тамырлардың тромбозсыз қабырғасының жуандауы 
анықталды.  ықын ішекте әлсіз айқын 
инфильтрация талшықтары мен арасында ғана 
анықталды.  шек талшықтары дұрыс формада, 
клеткалардың бұзылуынсыз. Эпителиальды 
қабаттағы талшықтар призматикалық клеткаларға 
басым. 
 ықын ішектің серозды қабаты айқын қабыну 
белгілері және зақымдану байқалмайды. 
 антамырлары құрылымы қалыпты.  

 



 
5-сурет.   І- топ. Мықын ішектің кілегей және кілегей асты қабатының қабынуы. Гематоксилин мен эозин бояуы, 

х200 
 

 
6-сурет. ІІ-топ. Никелид титан құймасы өткен жердегі фибрин іздері. Ван-Гизон бояуы, х200 
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7-сурет.  Ота нәтижесі: І-топ – 4 итте сероз асты гематома, 6 итте жабысқақтық (спайка), 4 итте 

температураның көтерілгендігі байқалды;       ІІ-топ – тек 2 итте температураның көтерілуі байқалады, басқа 
асқыну белгілері орын алмады 

  
Қорытынды. Біздің зерттеулеріміз бойынша 
никелид титан құймасын қолданғанда 
экспериментальды анастомоз кезінде жеткілікті 
эффективті және жабысқақ түзілу процесінің 
интенсивтілігін азайтады. 
  икелид титан құймасымен жасалған ішек 
анастомозы карапайым жіптік тігіспен жасалған ішек 
анастомозына қарағанда асқынулары аз және ота 

барысында уақыт үнемдеу жағынанда ұтамыз, бұл 
дәрігер үшін тиімді.  ауқас жағынан алып қарар 
болсақ, науқаста жоғарыдағы диаграмада көрсетілген 
асқынулардың болмауы.  икелид титан құймасы 
асқазан-ішектік, ішек-ішектік анастомоздарға 
қолдануға тиімді.  линикалық практикада емдеу 
үшін және профилактика мақсатында осындай 
науқастарда қолдануға болатынына кеңес береміз. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИКЕЛЬ-ТИТАНОВОГО СПЛАВА ПРИ КОМПРЕССИОННО-КИШЕЧНОМ АНАСТОМОЗЕ 
 
Резюме: На сегодняшний день, несмотря на то, что 
лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта 
развивается уже много лет, создание желудочно-
кишечных анастомозов по-прежнему остается одной 
из самых сложных и длительных проблем со своими 
осложнениями. Очевидно, осложнения часто 
возникают из-за наложения швов. Основное 
осложнение - повреждение стенки кишечника при 
наложении швов. Поэтому использование специальных 
никель-титановых сплавов вместо швов, вероятно, 

станет основным решением этой острой проблемы. В 
связи с этим, цель нашего исследования является 
определение эффективности никель-титановых 
слитков при компрессионно кишечном анастомозе. 
Ключевые слова: компрессионно-кишечный 
анастомоз, желудочно-кишечный анастомоз, 
кишечно-кишечный анастомоз, заболевания 
желудочно-кишечного тракта, никель-титановые 
сплавы. 
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EFFICIENCY OF THE NICKEL-TITANIUM ALLOY IN COMPRESSION-INTESTINAL ANASTOMOSIS 
 
Resume: Nowadays, despite the fact that the treatment of 
diseases of the gastrointestinal tract has been developing 
for many years, the creation of gastrointestinal 
anastomoses is still one of the most difficult and long-
lasting problems with its complications. Obviously, 
complications often arise from sutures. The main 
complication is damage to the intestinal wall during 
suturing. Therefore, the use of special nickel-titanium alloys 

instead of welds is likely to be the main solution to this 
acute problem. In this regard, the purpose of our study is to 
determine the effectiveness of nickel-titanium ingots in 
compression intestinal anastomosis. 
Key words: compression-intestinal anastomosis, 
gastrointestinal anastomosis, intestino-intestinal 
anastomosis, gastrointestinal tract diseases, nickel-
titanium alloys. 

 


