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1. Bevezetés és célkitûzések 

A civilizált társadalmakban a vezetõ halálokok az érelmeszesedés következtében ki-
alakuló betegségek, közülük is döntõ jelentõségû a szívinfarktus [1]. 

A szív egy körülbelül ökölnyi méretû, izmos falú, négyüregû pumpa, nyugalomban per-
cenkénti 60-80 összehúzódása biztosítja a vérkeringést az egész szervezet számára. Annak 

ellenére, hogy a bal szívfélben oxigéndús vér kering, a szív izomzata nem innen kapja az el-
látást, hanem saját erei, a koszorúerek látják el oxigéndús vérrel. Ezeken az ereken az érel-
meszesedés miatt az ér falán keletkezõ lerakódások szûkületeket okoznak, amelyek szívpa-
naszok kialakulásához, a koszorúerek hirtelen elzáródása pedig szívinfarktushoz vagy szív-
eredetû halálozáshoz vezethet [2]. 

Ez a megbetegedés néptömegeket érint, és ha hozzászámítjuk a vérrögképzõdéssel 

járó betegségeket is, akkor hazánkban a halálesetek több mint 50 százaléka e betegségcso-
port következménye [1]. 

Ha a vizsgálatok igazolják a koszorúérszûkület meglétét, az elváltozás jellegétõl és 

mértékétõl függõen gyógyszeres kezelést, katéteres koszorúértágítást vagy koszorúér-
áthidalásos mûtétet alkalmaznak. Ez utóbbi, a mellkas megnyitásával járó szívmûtétre álta-
lában akkor van szükség, ha a katéteres tágítással nincs megfelelõ lehetõség a 

koszorúérkeringés helyreállítására [2]. 

A szívkatéterezéskor egy erre a célra kifejlesztett vékony mûanyag csövet � a diag-
nosztikai katétert � vezetnek a fõütõéren keresztül a szívhez. Leggyakrabban a combhajlat-
ban, ritkábban a könyökhajlatban vagy a csuklón helyi érzéstelenítést követõen szúrják meg 

az ütõeret, és egy olyan hüvelyt � kanül � helyeznek az érbe, amelyen keresztül felvezethe-
tõk a katéterek. Az orvos egy nagyfelbontású röntgenkészülék segítségével követi a 

szívkatéter helyzetét és a beadott kontrasztanyag elfolyását. Ha a koszorúérfestés szûküle-
tet mutat és az alkalmasnak látszik a katéteres úton történõ megoldásra, akkor általában a 

vizsgálatot azonnal a katéteres koszorúértágítás követi [2]. 

Ekkor a koszorúérfestés diagnosztikai katéteréhez nagyon hasonló, de a tágításhoz 

külön kiképzett vezetõkatéteren át vezetõdrótot juttatnak át a szûkületen, és ennek segítsé-

gével a szûkületbe ballonkatétert vezetnek, majd a ballon felfújásával tágítják a szûkült ér-
szakaszt. Az esetek nagy részében a tágítás hatékonyságának fokozása és az elért ered-
mény tartósabb megõrzésének érdekében a szûkületbe egy hálószerkezetû, hengeres alakú 

értágító implantátum, az ún. sztent (angol neve: stent) kerül beültetésre [2].  

A sztentet ballonkatéterre rögzített �összenyomott� formában vezetik a szûkület helyé-

re, a ballon felfújásával �kinyitják� és belülrõl belefeszítik az érfalba, ezáltal a sztent kitá-

masztja, nyitva tartja az eret. Miután a sztentet az érfalban rögzítették, az a továbbiakban 

nem tud elmozdulni, onnan nem vehetõ ki [2].  

Az arra hajlamos egyénekben a tágítás helyén speciális sejtburjánzás indulhat meg, 

amely a tágítás helyén gyorsan létrejövõ, ismételt szûkületet hozhat létre. Ezt az ismételt ér-
beszûkülést a sztent megakadályozza, de gyakran elõfordul, hogy a sejtburjánzás a sztentbe 

is behatolva ismét szûkületet hoz létre. Ezért mostanában már egy új eljárást alkalmaznak: a 
sztent olyan gyógyszert/hatóanyagot tartalmaz, amely ezt a sejtburjánzást gátolja, és a 

sztentbõl lassan kioldódó, kiáramló gyógyszer, megállítva a sejtszaporodást, gátolja az ér-
szûkület ismételt létrejöttét [1] [3]. 

Magyarországon jelenleg tizenkét városban � Budapesten öt, Balatonfüreden, Debre-
cenben, Gyõrött, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden, Székesfehérváron, Szolno-
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kon, Szombathelyen és Zalaegerszegen egy-egy � összesen tizenhat szívkatéteres központ 

mûködik. 

Az elsõ értágítóbetétek az 1980-as évek végén kerültek forgalomba, és az 1990-es 
években jelentõsen felgyorsult a beültetésük a koszorúerek tágítása során. Magyarországon 

az 1990-es évek elején kezdték el a koszorúérsztentek alkalmazását, és egyetlen cég gyárt 

és fejleszt 1995-tõl értágítóbetéteket. A Major László által kifejlesztett és szabadalmaztatott 

[4] Tentaur sztent 1995 és 2006 között több mint 2000 beteg gyógyulását segítette elõ. 2006-
ra egy K+F konzorcium kifejlesztette a Sanocor sztentet, amely megfelel a ma világszerte 

gyártott korszerû értágítóbetétek minden kívánalmának, és gyártója 2009-ben megkapta a 
termékre a CE-jelet [5]. 

Hazánkban, a kezdetekben beültetett évenkénti néhány százhoz képest jelentõsen 

megnõtt a koszorúérsztentek felhasználása: az utóbbi öt évben (2005-2009) összesen több 

mint százezer koszorúérsztentet ültettek be. Ezek évenkénti eloszlását az 1.1. ábra mutatja. 

 
1.1. ábra. Magyarországon beültetett koszorúérsztentek számának évenkénti eloszlá-

sa (kékkel a gyógyszerbevonatos, bordóval a gyógyszerbevonat nélküli sztentek) 

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának 

Anyagtudomány és Technológia Tanszékén már 1997 óta folynak sztentekkel kapcsolatos 

kutatások. Ebbe 2003-ban kapcsolódtam be, elõször TDK-munka keretein belül, majd két 

diplomamunkámban is ezzel a témával foglalkoztam, valamint PhD-kutatásaim is e témakör-
höz kapcsolódnak. Ez idõ alatt konzulensként segítettem két TDK-dolgozatnál, amelyek kö-

zül az egyik OTDK I. helyezést ért el. Ezek a munkák kapcsolódtak a doktori témámhoz. 

A sztentekhez kapcsolódó kutatások több tudományterületet is érintenek, az orvostu-
dományi alkalmazásból eredõen a témakör szakirodalmában igen elterjedtek a latin kifejezé-

sek, ezért dolgozatomban igyekeztem mindenhol a szakkifejezések magyar megfelelõjét al-
kalmazni, illetve az idegen kifejezések jelentését megadni. 

A szakirodalomban, valamint a témakörrel foglalkozó � elsõsorban orvosi � szakma a 
sztent szó angol �stent� írásmódját alkalmazza. Folyamatos törekvésünk a szakterület kifeje-
zéseinek magyarosítása, ennek keretein belül bevezettük a �sztent� magyarosított írásmódot, 

továbbá Bognár Eszter szintén sztentekkel foglalkozó PhD-értekezésében [6] az 
�értágítóbetét� kifejezést is használta a �stent� szó szinonimájaként. Dolgozatomban, elsõ-



Ring György  PhD-értekezés 

 

3 

sorban a magyar írásmódú �sztent� kifejezést alkalmazom, azonban a magyarosító törekvé-

seink terjedése érdekében helyenként, azonos jelentéssel az �értágítóbetét� kifejezést is 

használom. Vizsgálataim ballonos tágítású koszorúérsztentekre irányultak, ezért � ahol ezt 
külön nem jelölöm � a sztent, a koszorúérsztent és az értágítóbetét kifejezéseket ezzel ro-
konértelemben használom. 

A szív koszorúereinek katéterterápiás módszerekkel való vizsgálata és gyógyítása a 

manuális orvosi szakmák sorában egy új és egészen különleges szakterületet alakított ki, az 
invazív radiológiát, amelynek �színtere� a hemodinamikai laboratórium. Ez az orvosi szakte-
rület rendkívül dinamikusan fejlõdött: az ellátott betegek számában bekövetkezett változást 

az 1.1. ábra mellett (22 ezer sztent 2009-ben) azzal az adattal lehet jellemezni, amely szerint 
1993-ban Magyarországon a PTCA-s beavatkozások � tehát a ballonos tágítások és a 

sztentes tágítások együttesen � száma egymillió lakosra vetítve alig haladta meg a 

kilencvenet [7]. Ez utóbbi adatból a beültetett sztentek száma becslésem szerint országosan 

talán a százat sem érte el, ami azt jelenti, hogy 16 év alatt a sztentbeültetések száma a 200-
250-szeresére növekedett. Abban az idõben, amikor a hazai anyagtudományi kutatások a 

sztentek irányába megkezdõdtek (1997), a sztentbeültetések száma néhány száz lehetett, 

Magyarországon mindössze hat hemodinamikai laboratórium mûködött, és az itt dolgozó or-
vos szakemberek száma alig érte el a két tucatot.  

Tíz év alatt a katéterterápiás laboratóriumok száma megháromszorozódott, a szakem-
berek száma � amellett, hogy a radiológia felségterületérõl szinte teljesen átvándorolt a kar-
diológiához � több mint hatszorosára nõtt, és a sztentbeültetések szinte nagyüzemi léptékû-

vé váltak. Mindez azzal járt együtt, hogy a katéterterápiás eszközök mint mûszaki termékek 

viharos gyorsasággal fejlõdtek, és világszerte egy rendkívül erõsen K+F-érzékeny iparággá 

váltak az egészségiparon belül.  

A sztent mint az anyagtudományi és technológiai kutatások igen bonyolult mûszaki 

terméke a katéterterápiás orvosok nagy többsége számára eleve �megfoghatatlan�, hiszen 

olyan mûszaki tulajdonságokat hordoz, amelyek még a klasszikus mûszaki vagy más élette-
len természettudományi szakmákon belül is csak jó néhány más szakterület ismeretanyagá-

nak összehangolt alkalmazásával értelmezhetõk. A termékek versenyében viszont folyama-
tosan bõvült � és még egyáltalán nem látszik kiforrottnak � az orvosok számára alapvetõ 

fontossággal bíró mûszaki termékjellemzõknek a köre, amelyek egy részének a definiálására 

szabvány is született, azonban az ún. funkcionális tulajdonságok legnagyobb része megma-
radt a szubjektív értelmezés szintjén vagy esetleg az egyes gyártók saját érdekei által kiala-
kított kategóriákban.  

Két sztenttulajdonságot külön is megemlítek a funkcionális tulajdonságok közül, ame-
lyek száma egyébként jóval meghaladja a százat. A sztent mint hálós-hengeres szerkezet az 
összeszûkült vagy elzáródott érfalat nyitott állapotban kell tartsa, és eközben az a veszély 

fenyegeti, hogy összelapul, behorpad, összeroskad. Ennek a mûszaki katasztrófának az or-
vos szemszögébõl nézve a következménye könnyen a páciens halála lehet. Emiatt fontos 
jellemzõje az implantátumnak az a tartóképesség, amit a sztent biztosítani képes. Az angol 
nyelvû szakirodalomban ennek a tulajdonságnak az elnevezése igen változatos � radial 
force, radial compressive force, radial strength, radial stiffness, compression resistance � és 

a szabványban összenyomás-állóságként (crush resistance) szereplõ, nem megfelelõen 

szabályozott vizsgálati módszer miatt sokféle dimenzióban adják meg a gyártók, azonban 
semmiféle termékminõsítési dokumentum nem biztosítja az orvos számára, hogy a különféle 

gyártók termékeit bármilyen platformon összehasonlítva tudja értékelni. 

Az összenyomás-állóság esetében még viszonylag könnyebb helyzetben vannak az 

orvos felhasználók � akiknek a közbeszerzési tendereken követelményeket is támasztaniuk 
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kell a sztentek mûszaki tulajdonságai iránt �, hiszen valamilyen számszerûsíthetõ adattal ta-
lálkoznak. Egy másik, az orvosok szempontjából szintén nagyjelentõségû tulajdonság vonat-
kozásában viszont semmiféle kvantitatív termékjellemzõ nem létezik. A sztent helyzetének a 

röntgenberendezés monitorján való követhetõségére, a röntgensugaras láthatóságra ma is 

még olyan kategóriák szolgálnak, mint �poor�, �good�, �very good�, �excellent�. Ezt a tulaj-
donságot az angol nyelvû szakcikkekben szintén igen változatosan jelölik � opacity, radio-
opacity, radiopacity, visibility, radioscopic visibility � de a termékek minõsítésére és összeha-
sonlítására nem csak a terminológia nem egységes, de valójában még vizsgálati-minõsítési 

eljárás sem létezik. 

Ennek a két sztenttulajdonságnak a példáján igyekeztem bemutatni azt a sajátos hely-
zetet, amely ennek az alig 25 éve megszületett és azóta hihetetlen gyorsasággal fejlõdõ mû-

szaki terméknek a felhasználási gyakorlatában a helyzetet jellemzi, és természetesen a 

mérnökök, fizikusok, vegyészek és más mûszaki szakemberek számára folyamatos kihívá-

sokat termel. Az orvos felhasználók részérõl pedig folyamatosan érkezik az igény arra, hogy 

a katéterterápiás eszközök, közöttük a sztentek � mint a versengõ gyártók versengõ termé-

kei � egy olyan szakértõi rendszerbe legyenek illeszthetõk, amely lehetõvé teszi számukra 

az objektív értékelést, a kvantitatív paraméterekkel való összehasonlítást. Ennek az orvosi 

szakmából érkezõ elvárásnak a talaján, felhasználva a témakörben szerzett tapasztalatai-
mat, a doktori kutatási munkám célkitûzéseit az alábbi pontokban fogalmaztam meg: 

 Figyelembe véve a koszorúérsztentek sokféle tulajdonságát, valamint azt, hogy ezeket 

a paramétereket a gyártók, a forgalmazók és a beültetéseket végzõ orvosok is sok 
esetben különbözõképpen értelmezik, célom egy olyan összefoglalást adni a 

koszorúérsztentek fõbb geometriai és funkcionális tulajdonságairól, amely értelmezi a 

tulajdonságok mûszaki tartalmát. 

 Célul tûztem ki az ún. összenyomás-állóság (crush resistance), másként radiális ter-
helhetõség tulajdonság mérési módszereinek elemzését, és olyan minõsítési paramé-

terek kidolgozását, amely számszerûen összehasonlíthatóvá teszi a különbözõ ballo-
nos tágítású értágítóbetétek e tulajdonságát, valamint a mérési módszer adaptálását 

forgalomban lévõ koszorúérsztentekre. Az implantátumfejlesztés szempontjából fon-
tosnak tartottam, hogy összefüggést találjak a minõsítési paraméterek és a sztentek 

egyes geometriai tulajdonságai között. 

 A sztentbeültetés közben az angioplasztika eszközeinek helyzetét röntgensugaras 

képalkotó berendezéssel kontrollálják, ezért kiemelt fontossággal bír az értágítóbetétek 

röntgensugaras láthatósága. Célom, hogy egy olyan vizsgálati eljárást dolgozzak ki, 

amely alkalmas e tulajdonság számszerû meghatározására, ezáltal a sztentek objektív 

összehasonlítására ad lehetõséget, és a módszer alkalmazásával összefüggéseket ta-
láljak az implantátum röntgensugaras láthatósága és a vizsgálati jellemzõk között.  

A kutatás kezdetén, az értekezésem címének megválasztásakor a sztenteken kívül to-
vábbi endoprotézisek, nevezetesen öntáguló sztentek és graftok preklinikai vizsgálata is sze-
repelt a tervek között. Ezeknek az implantátumoknak a kutatását azonban az a tudományos 

kutatási munkacsoport, amelynek a tagja voltam, elhalasztotta, ugyanis a koszorúérsztentek 

hazai kifejlesztésére helyezte a hangsúlyt. Ennek megfelelõen az értekezésben összefoglalt 

kutatómunkám kizárólag a koszorúérsztentekre irányult és csak azokra vonatkozik. Meg kell 

azonban jegyezni, hogy a röntgensugaras láthatósággal kapcsolatos kutatások teljes mér-
tékben alkalmazhatók az említett egyéb endovaszkuláris implantátumokra is. 
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2. Szakirodalmi áttekintés 

A következõkben röviden ismertetem a sztentek típusait, azok fõbb geometriai és me-
chanikai tulajdonságait, valamint részletesen áttekintem a dolgozatom kísérleti részéhez szo-
rosan kapcsolódó szakirodalmat az alábbi fejezetek szerint: 

 a sztentek és az angioplasztika eszközei, 

 a koszorúérsztentek anyagai, 

 a koszorúérsztentek gyártástechnológiái, 

 a sztentek fõbb geometriai és funkcionális tulajdonságai, 

 az összenyomás-állóság vizsgálati módszerei, 

 a röntgensugaras láthatóság vizsgálati módszerei. 

2.1. A sztentek és az angioplasztika eszközei 

Az angioplasztika a szûkült erek helyreállítására szolgáló sebészeti eljárás, amely ré-

szeként ültetik be az értágítóbetéteket. A beültetéshez használt egyéb eszközök rövid ismer-
tetését azért tartom indokoltnak, mert azok a sztentek néhány funkcionális tulajdonságának 

értékelésénél is szerepet játszanak, bizonyos tulajdonságok együttesen jellemzik a 

sztenteket és a beavatkozásoknál velük közös rendszert alkotó egyéb angioplasztikai eszkö-

zöket. 

A vezetõdrót az az eszköz, amelyet elsõként juttatnak a szûkült érszakaszhoz. Mivel 

ezzel �találják meg� az orvosok a szûkülethez vezetõ kanyargós utat az érpályán keresztül, a 

vezetõdrótnak megfelelõ röntgensugaras láthatóssággal kell bírnia. Azért, hogy a sokszor 

igen éles kanyarulatokat be tudja venni, nemcsak hajlékonynak kell lennie, hanem puha és 

síkos végûnek kell lennie az érfal felsértésének elkerülése érdekében [8] [9] [10]. Az elzáró-

dott és a nehezen megközelíthetõ érszakaszokba vezetõkatéteren keresztül, vezetõdrót se-
gítségével vezetik be az értágítóbetétet [11]. 

A ballonkatétert a vezetõdrótra fûzik rá, így juttatják a szûkülethez. A ballonkatéternek 

az érszûkületnél lévõ végén egy leengedett állapotú ballon van, amelyet a ballonkatéternek a 

� testen kívül lévõ � másik végéhez csatlakoztatható, ún. indeflátorral lehet feltágítani. Az 

indeflátor kijelzõjén a ballonban uralkodó nyomásértéket le lehet olvasni. A katéteren keresz-
tül a ballonba fiziológiás sóoldat és kontrasztanyag keverékét pumpálják, így a feltágítás 

közben a beavatkozást végzõ orvos kontrollálni tudja a ballon méretét. Ez a folyamat az ún. 
ballonos tágítás [12]. 

A sztenteknek alapvetõen két, eltérõ elven mûködõ típusa használatos: a ballonos tágí-

tású (2.1. ábra) és az öntáguló sztentek [13]. 

A ballonos tágítású sztentek a szûkült érszakaszba az elõzõekben leírt módon a 

ballonkatéterrel juttathatók be. Sztentbeültetéskor az értágítóbetét egy ilyen ballonkatéter 

(2.2. ábra) ballonjára van rámontírozva (krimpelve), így a ballon felfújásakor a sztent vele 

együtt kitágul, és az ér falának belsõ rétegéhez, a szûkület anyagát alkotó, ún. plakkhoz rög-
zül. A ballon nagy � szûkülettõl és sztenttípustól függõen 4-20 bar � nyomásra történõ fel-
pumpálásakor a sztent elnyeri végleges formáját, tartást adva a kitágított érnek. A ballonos 

tágítású sztentek egyik legfontosabb kritériuma, hogy a felhelyezés után meg kell, hogy tart-
sák az érfalat. Ezért könnyen alakíthatónak, de az érfal megtámasztásához elég szilárdnak 
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kell lenniük, valamint a kifáradásnak is ellen kell állniuk. Ezek a mechanikai követelmények 

nagyon sokféle kialakítású sztentet eredményeztek. A fonott, hajlított drótokkal vagy a külön-
bözõ módon és technikával bemetszett csövecskékkel számtalan modellt produkáltak, de 

mára szinte egyeduralkodóvá váltak a csõbõl vágott sztentek [13] [14]. 

Az öntáguló sztentek rugalmas (E = 220-240 GPa, Rp0,2 = 420-500 MPa) Co-ötvözet 

huzalokból készült, fémharisnyaszerû szerkezetek, amelyek speciális hüvelyben juttathatók 

az érintett érszakaszba. Egy másik változatuk anyaga az alakemlékezõ ötvözetek legismer-
tebb típusa, a nitinol, amelyet az öntáguló sztentek céljára szuperrugalmas állapotban alkal-
maznak, és hasonlóképpen a ballonos tágítású sztentekhez, vékonyfalú csõbõl lézersugaras 

vágással alakítják ki a bordaszerkezetét. A takaróhüvely lehúzásakor rugalmasságuknál fog-
va kinyílnak. Ezeknél az implantátumoknál is kell ballonos tágítást alkalmazni, amely történ-
het az öntáguló sztent behelyezése elõtt és után is [15] [16] [17]. 

A sztenteket külön csoportokra kell osztani az alkalmazási helyük szerint. Vannak a 

koszorúérsztentek, amelyeket a szív koszorúereibe ültetnek, és vannak a perifériás sztentek, 

amelyek a test egyéb artériáiba vagy vénáiba kerülnek [13]. 

A perifériás sztentek igen sokfélék lehetnek. Készülhetnek a korrózióálló acélokon és a 

kobalt-króm ötvözeteken kívül alakemlékezõ nikkel-titán ötvözetbõl (nitinol), de akár tantál-
ból, titánból, platinaötvözésû acélokból vagy különbözõ polimerekbõl is. Méretük és struktú-

rájuk nagymértékben függ az alkalmazásuk helyétõl. Lehetnek ballonos tágításúak vagy ön-
tágulók, bevonatosak vagy bevonat nélküliek. Igen gyakoriak az aortába, a fej vérellátását 

biztosító nyaki erekbe, a végtagokban lévõ artériákba ültetett sztentek, de elõfordulnak a ve-
sébe vagy a tüdõbe vezetõ artériákban, sõt még a nyelõcsõben és a légcsõben is [13] [18]. 

A koszorúereknél kizárólag ballonos tágítású sztenteket alkalmaznak, ezért a további-
akban csak az ezzel a típussal foglalkozom. 

A sztentek egyes részegységeinek azonosítására a szakirodalom az angol elnevezé-

seket használja, ezért az értekezésben ezeket is ismertetem, de a hazai sztentkutatás és a 

magyar szakterminológia kialakítása érdekében bevezettük ezek magyar megfelelõit az 

alábbiak szerint: 

A gyûrû vagy korona (expansion ring / crown), amelynek részei a bordapárok 

(expansion strut pair). Bordapár, amelynek részei a bordák (strut), a bordanyakak (strut 

neck) és a bordafejek (strut head). A bordák átlagos vastagsága a bordavastagság (strut 

thickness). A gyûrûket összekötõ hidak (bridge) részei: a hídágak (bridge branch) és a híd-
mag (bridge core). A felsorolt részegységeket a 2.3. ábra szemlélteti [6]. 

  
2.1. ábra. Az érszûkületek megszüntetésére alkalmazott sztentek beültetésének ábrázolása [19] 
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2.2. ábra. A ballonkatéter részei és elnevezéseik 

 

2.3. ábra. A sztent részegységei és elnevezései [6] 

A sztentek lehetnek bevonatosak vagy bevonat nélküliek. A bevonatos sztenteket a 
felvitt anyag szerint csoportosítjuk, lehetnek passzív és aktív bevonatos sztentek [20] [21] 
[22]. 

A passzív bevonatos sztenteknél fontos szempont, hogy a környezõ szövetek számára 

nem irritáló réteget kell létrehozni. Biztosítania kell a bevonatnak az optimális kölcsönhatást 

az érfallal és a vérrel. A bevonatnak továbbá meg kell akadályoznia a fémionoknak az érfal 

szövetébe való vándorlását, ezáltal meg kell gátolnia a metallózist, a fémionok okozta mér-
gezést [20] [23] [24].  

Az aktív bevonatok fõ funkciója nem az implantátum �láthatatlanná� tétele a környezõ 

szövetek számára, hanem a vérlemezkék aktivációjának és aggregációjának megakadályo-
zása. Ez azért fontos, mert a tágított érszakaszon sztent nélkül is megnõ a 

trombocitaaktiváció [25] [26]. 
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2.2. A koszorúérsztentek anyagai 

A sztentek fejlõdése során többfajta különbözõ alapanyagot kipróbáltak már a jobb 

mechanikai tulajdonságok és fiziológiai hatások érdekében. Olyan anyagot kerestek, amely a 

mechanikai és biokémiai hatásoknak ellenállva hosszú ideig ellátja a funkcióját a szervezet-
ben, ugyanakkor az érbe helyezve egyéb káros hatást nem idéz elõ. A sztentek anyagaival 
szemben támasztott követelmények (2.4. ábra) közül is a legfontosabb elvárás a bio- és 

hemokompatibilitás [27]. 

 

2.4. ábra. Az ideális sztentalapanyaggal szemben támasztott követelmények [28] 

Az anyagokkal szemben támasztott fizikai követelményeknél szembekerül egymással 

az erõsebb tartóképesség és a képlékenység. Olyan anyagok alkalmazása a cél, amelyekkel 

minél vékonyabb bordavastagsággal ugyanazt a tartóképességet lehet elérni. Fontos ugyan-
akkor az anyag képlékenysége is annak érdekében, hogy minél jobban illeszkedjen az érfal-
ra [13] [29]. 

A sztentek flexibilitása is kiemelkedõ fontosságú, amely ugyan szerkezeti tulajdonság, 

de erõsen anyagfüggõ. Az implantátumot el kell juttatni az érrendszer különbözõ helyeire, át 

kell vezetni elágazásokon, kanyarulatokon, ehhez megfelelõ hajlékonysággal kell rendelkez-
nie a sztenteknek, pontosabban a sztent és a ballon alkotta szállítórendszernek [13].  

A sztenteknek láthatónak kell lenniük a klinikumban alkalmazott képalkotó eljárásokkal, 

így kiemelt fontosságú az anyag röntgensugár-elnyelõ képessége, a röntgen alatti láthatósá-

ga. A kevésbé jól látható sztentek esetében ezt az implantátum végeire helyezett, jól látható 

jelölõ markerekkel oldják meg, így elõsegítve a sztent jobb pozícionálását a kívánt érsza-
kaszban [13]. 

A koszorúérsztentek fejlõdése során több anyagot kipróbáltak szerkezeti anyagként, il-
letve bevonatként, azonban a legelterjedtebb és minden fejlesztési próbálkozást túlélt anyag 

az ausztenites korrózióálló acél (316L, 316LVM), amely a klinikai tapasztalatok alapján a 

kezdetek óta a legmegbízhatóbbnak bizonyul. Napjainkban, jelentõsen elterjedtek a kobalt-
króm ötvözetekbõl (L605, MP35N) készült sztentek is. Perifériás sztenteknél elterjedt anya-
gok a nikkel-titán ötvözetek (nitinol). 6-7 éve kísérleteket folytattak magnéziumötvözetekbõl 
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készülõ, biodegradábilis sztentekkel is, de ezek eredménytelennek bizonyultak. Csaknem 

tízéves anyagfejlesztés eredményeként jelent meg 2009-ben az a Fe-Pt-Cr ötvözet, amelyet 

a Boston Scientific az új sztentjének anyagaként alkalmaz. Ennek kapcsán mutatom be a je-
lenleg leginkább alkalmazott koszorúérsztent-alapanyagok kémiai összetételét az alábbi táb-
lázatban [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]. 

(t%) Fe Mn Cr Ni Mo W Ti Co Pt 

AISI 316L 64 2 18 14 2,6 � � � � 

L605 3 1,5 20 10 � 15 � 52 � 

MP35N 1 0,1 20 35 10 � 1 34 � 

Pt-Cr 37 0,05 18 9 2,6 � � � 33 

2.1. táblázat. A jelenleg leginkább alkalmazott koszorúérsztent-alapanyagok kémiai ösz-

szetétele tömegszázalékban [36] 

2.3. A koszorúérsztentek gyártástechnológiái 

A sztentek készülhetnek vékonyfalú csõbõl lézersugaras vágással vagy huzalból teker-
cseléssel, fonatolással vagy hurkolással. Eleinte huzalból gyártották ezeket az érprotézise-
ket, napjainkban azonban koszorúérsztenteket � néhány kivételtõl eltekintve � már csak lé-

zersugaras vágással állítanak elõ [37] [38]. 

A tekercseléssel, fonatolással vagy hurkolással elõállított sztentek mintázata egy vagy 

több egymás mellett futó huzal formázásával jön létre. Tekercseléses formázás után a cso-
mópontok összehegesztésével megnövelhetõ a sztent hosszstabilitása. A hegesztett cso-
mópontokkal kivitelezett sztentek kötéseit döntõen lézersugaras hegesztéssel alakítják ki. 

Fonatolásnál a csomópontokban az egymást keresztezõ szálak nincsenek rögzítve, a szálak 

csomópontbeli elfordulása deformációmentes tágítást tesz lehetõvé, ami kiváló flexibilitást 

eredményez. A hurkolással gyártott sztentek megfelelõ szilárdságát a gyártástechnológiából 

adódóan létrejövõ csomópontok adják, amelyekben azonban a szálak egymáshoz képest 

némileg elmozdulhatnak, így ezeknek a sztenteknek a flexibilitása jobb a hegesztett csomó-

pontúaknál [11] [38] [39]. 

A lézersugaras vágás során a fémsztenteket 1000-1800 mikrométer átmérõjû és 80-
200 mikrométer falvastagságú csõbõl szilárdtestlézerrel (általában Nd:YAG) vágják ki. A 

gyártási folyamat azzal kezdõdik, hogy a fémcsõbõl bonyolult mintákat vágnak ki, hogy bor-
dákat és azokból felépülõ hengeres szerkezetet kapjanak. A bordázat és az alkalmazott 

anyag típusa határozza meg a sztent tágulási jellemzõit. A csövet a lézerrel pontos méretre 

vágják. Ez az eljárás egy oxidréteget hagy a sztent felületén [32] [40].  

Speciális technológia a kombinált lézersugaras-vízsugaras vágás, amelynél a lézer-
nyaláb egy szórófejben fókuszálódik, miközben egy nyomás alatti vízkamrán halad át. A ha-
gyományos Nd:YAG lézeres vágással összehasonlítva jelentõs különbség tapasztalható a 

vágás minõségében. A kombinált lézersugaras-vízsugaras vágás sztentgyártás jövõbeni vá-

lasztása lehet [41]. 

A precíziós lézersugaras vágás sorjákat, kiálló éleket hagy a sztenten, amelyeket el 
kell tüntetni. Ezek különbözõ utólagos megmunkálásokkal történnek. A lézersugaras vágás 
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után a sztent bordái között maradt darabokat elsõsorban maratással távolítják el, a megfelelõ 

felületi minõség elõállítására pedig tipikus eljárás az elektropolírozás [13]. 

A sztenteket gyakran bevonattal látják el, amelyek felvitelének számos módja van, pél-
dául bemártás, szórás, kémiai gõzfázisú leválasztás [25] [42] [43]. 

Használat elõtt az implantátumot a ballonra kell szerelni (�montírozás�): ezt sokáig ma-
ga az orvos végezte, de manapság már kizárólag a gyártó cég végzi el. Elterjedt eljárás, 

amikor a ballonra szereléshez járulékos hevítést is alkalmaznak (thermal crimping), így a 

meglágyult ballon belülrõl ráfeszül a sztentre, ezzel megakadályozva az implantátum lecsú-

szását a beavatkozás közben [13]. 

2.4. A sztentek fõbb geometriai és funkcionális tulajdonságai 

A sztentek geometriai és funkcionális tulajdonságainak vizsgálatai a sztentek különbö-

zõ termékjellemzõire, az orvos felhasználók általi használat közbeni viselkedésre, illetve a 

sztentre ható in vivo terhelésekre és igénybevételekre koncentrálódnak. Ezek a vizsgálatok 

szerves részét képezik a sztentek preklinikai, ún. in vitro vizsgálati rendszerének. Közülük 

néhány tulajdonság vizsgálata a sztentekre vonatkozó szabványban is szerepel, amelyet az 

alábbiakban mutatok be.  

2.4.1. Nem aktív sebészeti implantátumok típusaira vonatkozó specifikus köve-

telmények 

A sztentekre vonatkozó speciális követelmények szabványosítása Magyarországon 
2004-ben történt meg, amikor jóváhagyó közleményes formában jelent meg az 

MSZ EN 14299 jelzetû európai szabvány, ami azt jelenti, hogy egy magyar nyelvû fedlappal 

látták el az eredeti angol szöveget. A szabvány címe: �Nem aktív sebészeti implantátumok. 

Szív- és érrendszeri implantátumok egyedi követelményei. Az artériasztentek specifikus kö-

vetelményei.� Ez egy harmadik szintû európai szabvány, amely a nem aktív sebészeti im-
plantátumokkal foglalkozik. A szabvány kapcsolódik az orvostechnikai eszközökrõl szóló, 

1993. június 14-én megjelent 93/42/EEC Európa Tanácsi Irányelvhez (EC Council Directive 
93/42/EEC of June 14, 1993).  

1. szint: Nem aktív sebészeti implantátumokra vonatkozó általános követelmények. 

(EN ISO 14630) [44] 

2. szint: Nem aktív sebészeti implantátumok egyes családjaira vonatkozó különös kö-

vetelmények. (EN 12006-1, EN 12006-2, EN 12006-3) [45] [46] 

3. szint: Nem aktív sebészeti implantátumok típusaira vonatkozó specifikus követelmé-

nyek. (MSZ EN 14299) [47] 

Éveken keresztül ez az MSZ EN 14299 jelzetû szabvány határozta meg az 

értágítóbetétek vizsgálatát, munkám nagyrésze alatt ez volt az irányadó, ezért a preklinikai 

értékeléshez kapcsolódó részét az alábbiakban összefoglalom. 

A szabvány 7.2. Preklinikai értékelés: az implantátumok analitikai vizsgálata (Pre-
clinical evaluation: Bench and analytical tests for implants) címû szakasza foglalkozik a 
sztentek néhány tulajdonságának vizsgálatával és vizsgálati módszereikkel, azonban több, a 

gyakorlatban fontos tulajdonságról nem tesz említést. Eszerint a releváns tulajdonságokat 

olyan környezetben kell vizsgálni, amely környezet szimulálja a valós felhasználási feltétele-
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ket (pl. hõmérséklet, geometria). Az ésszerû vizsgálati feltételeket és a kiválasztott minta-
egységeket a gyártónak kell meghatároznia [47].  

Az EN 14299 szabvány a következõt írja a 7.2.4. Láthatóság (visibility) címû szakasz-
ban: az implantátum láthatóságát (beleértve röntgen alattit is) meg kell határozni, és értékelni 

kell, valamint a vizsgálati eredményeket dokumentálni kell. Az implantátumoknak a 

klinikumban alkalmazott validált képalkotó technológiákkal láthatónak kell lennie [47].  

A 7.2.5. Összenyomás-állóság (crush resistance) címû szakasz alapján pedig minden 

egyes névleges átmérõ és implantátum konfiguráció esetén mérni kell a kerületre ható nyo-
más és erõ következtében bekövetkezõ átmérõváltozásokat és meg kell határozni azokat az 

értékeket, amikor az implantátum maradandó alakváltozást szenved vagy teljesen össze-
nyomódik [47].  

Ezeken kívül még néhány tulajdonságot említ a szabvány: ilyenek a sztentek geomet-
riai méretei, a radiális visszarugózása, fáradási tulajdonságai, szilárdsága, fémmel fedett fe-
lülete és MRI kompatibilitása. Néhány esetben leírja a mérés módszertanát, a többinél csak 

jelzi, hogy meg kell határozni az adott értékeket, de annak módját a gyártókra bízza [47]. 

A 7.3. Preklinikai értékelés: Implantátum és hordozórendszer kombinációja (öntáguló 

és ballonos tágítású implantátumokra vonatkozóan) (Pre-clinical evaluation: Combination of 
implant and delivery system (for self-expanding and balloon-expandable implants)) címû 

szakasza azon tulajdonságok egy részét mutatja be, amelyek esetében a sztentet és a szál-
lítórendszerét együttesen kell vizsgálni. Ezek alapján, ha lehetséges minden vizsgálatot 

olyan modellen kell elvégezni, amely szimulálja az érrendszer anatómiáját, ahol a szállító-

rendszernél elvárt, hogy megfeleljen a klinikai alkalmazásnak, valamint a tervezett és speci-
fikus felhasználási körülményeket. Ha a páratartalom és/vagy a hõmérséklet befolyásolja a 

vizsgálati eredményeket, a vizsgálatot 100% relatív páratartalom mellett vagy vízben, továb-
bá 37±2 °C hõmérsékleten kell elvégezni [47]. 

A gyártónak be kell mutatnia és dokumentálnia kell, hogy a szállítórendszer minden 

elemének és kiegészítõjének minden mérete és profilja esetén biztosított a biztonságos be-
vezetés és visszavonás. A gyártónak azt is be kell mutatnia, hogy az implantátum a tervezett 

felhasználásra eléggé rugalmas a szív és érrendszer anatómiájához, anélkül, hogy veszé-

lyeztetné a funkcióját vagy összegubancolódna. Meg kell határozni annak a görbületnek a 

minimális átmérõjét, amelynél az implantátum még nem gubancolódik össze [47]. 

Meg kell határoznia azokat az erõket, amelyek a kötések és a szállítórendszer anyaga-
inak eltöréséhez szükségesek. Az eredményeket értékelni kell mind annak az erõnek a vo-
natkozásában, amely a szállítórendszernek az implantátumtól való elválasztásához szüksé-

ges, mind pedig annak az erõnek a vonatkozásában, amely a szállítórendszernek a 

vezetõkatéterben történõ visszahúzásához szükséges. A vizsgálati módszert, az eredmé-

nyeket és az értékelést dokumentálni kell [47]. 

Értékelni kell a szállítórendszer képességét, ahogy a távolabbi végre ható megfelelõ 

rotációval az implantátumot a tervezett rendszer szerint szállítja [47]. 

Meg kell határozni a szállítórendszer azon képességét, ahogy az meghajlás vagy 

meggörbülés nélkül benyomható vagy pozícionálható, valamint a szállítórendszer azon ké-

pességét, ahogy az elõrehalad egy vezetõdróton keresztül, követve a vezetõdrót végét, vé-

gig az ércsatornában, beleértve a keskeny és/vagy tekervényes ereket is. A vezetõdrót jel-
lemzõit dokumentálni kell. Értékelni és dokumentálni kell a szimulált anatómiai környezet 

azon elemeit, amelyek a szállítórendszer szempontjából problémásak [47]. 
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Minden elõre felhelyezett ballonos tágítású implantátum esetén a gyártónak értékelni 

kell az implantátumnak a ballonról való radiális leválasztási lehetõségét a legközelebbi és a 

legtávolabbi végeken a szimulált artériás görbületben, valamint az implantátum behelyezése 

alatt a ballon megsérülésének lehetõségét. Az implantátum külsõ átmérõje és a ballon külsõ 

átmérõje közötti távolságot mérni kell. Minél nagyobb a távolság, annál nagyobb a kockázata 

annak, hogy az implantátum beleragad az artéria falába, amikor görbületen halad keresztül. 

Ha ennek a vizsgálatnak az eredménye nem megfelelõ, a gyártónak a sztentet a direkt 
sztentelésbõl ki kell vonni [47]. 

Minden elõre felhelyezett ballonos tágítású implantátum esetén a gyártónak meg kell 

határoznia azt az erõt, ami a hullámos implantátumnak a fel nem tágult ballonról való lehú-

zásához szükséges [47]. 

A 7.4. Preklinikai értékelés: állatokon végzett vizsgálatok (Pre-clinical evaluation: 
animal testing) címû szakasz foglalkozik az in vivo preklinikai vizsgálatokkal, amelyek célja, 

hogy az implantátum fejlõdését értékelje, és adatokat biztosítson az implantátum teljesítmé-

nyérõl és a nem várt hatásairól. A vizsgálatok klinikai körülmények között értékelik az implan-
tátum tervezett felhasználásra való alkalmasságát [47].  

Új eszközökkel legalább 6 hónapig állatkísérleteket kell végezni az akut komplikációk 

és a klinikai nyomonkövetés értékelése céljából. A tanulmánynak ki kell terjednie az eszköz-
nek az alkalmas állati modell szerinti legkisebb és legnagyobb méretére. Új jelentõs karakte-
risztikájú koszorúérsztentek, illetve új tervezett felhasználás esetén minimálisan 25 sztentet 

kell értékelni, és a többségét át kell vizsgálni az implantálás után legalább 6 hónappal [47]. 

A kiértékeléseket úgy kell elvégezni, hogy klinikai relevanciával bíró információkat ad-
jon a következõkrõl: implantátum trombogenitása, implantátum endotelizáció, érfal erózió, 

implantátumon belüli szûkület vagy visszaszûkülés. A marker vagy az implantátum látható-

ságát és elvándorlását is dokumentálni kell [47]. 

2009-ben visszavonták az MSZ EN 14299 szabványt, és helyette kiadtak egy új, jelen-
leg is érvényben lévõ, MSZ EN ISO 25539-2:2009 2. jelzetû, Szív- és érrendszeri implantá-

tumok. Endovaszkuláris eszközök. 2. rész: Vaszkuláris sztentek címû szabványt. Ennek fel-
építése megegyezik a korábbival, azonban bekerült egy új melléklet, amely vizsgálati mód-
szerekkel foglalkozik. Tájékoztató jelleggel ismerteti a sztentek, az azok szállítórendszeréül 

szolgáló ballonkatéterek és a ballonkatéterre rászerelt sztentek összesen 26 tulajdonságá-

nak vizsgálati módszerét [48].  

Az új szabvány külön tulajdonságként írja le az összenyomás-állóságot kerület menti 

egységes terhelés esetén és párhuzamos síklapok között. Elõbbi a ballonos tágítású sztent 

azon tulajdonságát méri, hogy mennyire áll ellen a kerület menti egységes radiális � rövideb-
ben kerület menti (circumferential) � terhelés miatti tartós deformációnak. A párhuzamos sík-
lapok alkalmazása melletti összenyomás-állóság a sztent azon tulajdonságát méri, hogy 

mennyire áll ellen az eszköz teljes hosszában alkalmazott egységes terhelés miatti tartós de-
formációnak az eszköz teljes hosszán. Megjegyzésként említést tesz a szabvány egy ún. he-
lyi összenyomás vizsgálatról is, amely a sztent azon tulajdonságát méri, hogy mennyire áll 

ellen a helyi (pl. adott ponton történõ) terhelés miatti tartós deformációnak [48]. 

Kerület menti terhelés esetén (D.5.3.4 Crush resistance with radially applied load) a 
vizsgálat célja, hogy a sztent terhelési/deformációs jellemzõit meghatározza egyenletes ke-
rület menti terhelés mellett. Ehhez olyan mechanikai vizsgálati rendszert kell alkalmazni, 

amely megfelelõ terhelési cellával felszerelve, és a megfelelõ befogás és a kerület menti fe-
szítõ eszközök (pl. hurok) erõkifejtését ±5% pontossággal tudja mérni. A berendezésnek 

rögzítenie kell a terhelést és a kapcsolódó átmérõt amíg az erõ jelentõsen le nem csökken 
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vagy legalább 50%-os átmérõcsökkenésig. Meg kell adni a terhelést (nyomást vagy erõt) az 
axiális hossz mértékében �kilopascal per milliméterben� vagy �newton per milliméterben� és 

az átmérõket milliméterben. A vizsgálati jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell a terhelési görbét, 

amelyen az erõt kell ábrázolni az átmérõ függvényében [48]. 

A párhuzamos síklapok közötti (D.5.3.5 Crush resistance with parallel plates) vizsgálat 

célja annak a terhelésnek a meghatározása, amely a klinikailag releváns deformáció okozá-

sához vagy legalább 50%-os átmérõcsökkenéssel egyenlõ összenyomódáshoz szükséges, 

valamint annak a terhelésnek a megadása, ami a sztent állandó deformálódásához vagy tel-
jes összenyomódásához szükséges. A vizsgálat eredményeként a terhelést (erõt) az axiális 

hossz mértékében kell megadni �newton per milliméterben�, ha lehetséges, és az össze-
nyomódást milliméterben. A vizsgálati jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell a terhelési görbét, 

amelyen az erõt kell ábrázolni az összenyomódás függvényében [48]. 

Ebben a témakörben egy ún. radiális erõ (D.5.3.8 Radial force) elnevezésû tulajdonsá-

got is definiálnak, amelyet a szabvány nem ballonos tágítású, hanem öntáguló sztentekre 
vonatkoztat. Ennek vizsgálatának célja annak az erõnek a meghatározása, amit a tágulás és 

az összenyomás közben az öntáguló sztent átmérõjére hat [48]. 

A röntgensugaras láthatóság (D.5.1.4 Visibility) mérésével kapcsolatban a következõ-

ket írja az MSZ EN ISO 25539-2 szabvány: a vizsgálatnak az a célja, hogy a sztent vagy a 

sztent rendszer láthatósági képességét értékelje képalkotási technikák segítségével a klinikai 

gyakorlatnak is megfelelõ teljesítményszinteken. A vizsgálati módszert úgy kell kifejleszteni, 

hogy szimulálja a klinikai feltételeket (esetlegesen szövetfantomok alkalmazásával). Az 
eredményeket számszerûen kell megadni, azonban ennek módjáról, dimenziójáról nem ad 

iránymutatást [48]. 

2.4.2. A tulajdonságok csoportosítása 

Az MSZ EN 14299 és az MSZ EN ISO 25539-2 szabványok témámhoz kapcsolódó ré-

szének bemutatása után a fõbb geometriai és funkcionális tulajdonságokat ismertetem. 

Rendszereztem azokat a tulajdonságokat és paramétereket, amelyekkel eddigi saját kutatá-

saim és a szakirodalom áttekintése során találkoztam. Ezek mind a hazai sztentforgalmazók 

és az orvosok által rendszeresen használt, a sztentek kiválasztásánál figyelembe vett para-
méterek. A tulajdonságokat négy csoportba soroltam:  

1.) sztenttulajdonságok, amelyek az értágítóbetétre önmagában;  

2.) ballonkatéter tulajdonságok, amelyek magára a ballonkatéterre;  

3.) sztentrendszer tulajdonságok, amelyek a ballonkatéter és a rászerelt sztent együt-
tes viselkedésére; valamint  

4.) bevonatspecifikus tulajdonságok, amelyek az értágítóbetétek bevonatainak tulaj-
donságaira vonatkoznak.  

A tulajdonságok jelentõs részének nem létezett és az orvosi gyakorlatban ma sem lé-

tezik magyar nyelvû elnevezése, ezért a pontosság és az egyértelmûség miatt zárójelben 

közlöm az angol nyelvû megfelelõket is. Miután minden jellemzõnek megadom mind a ma-
gyar, mind az angol nyelvû elnevezését, így rendszerezésem egyfajta �szótárként� is szol-
gálhat és segítheti az ezen a területen dolgozó magyar szakemberek közötti egyértelmûbb 

kommunikációt. 
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Sztenttulajdonságok 

 Sztent hosszúsága (stent length) 
 Sztent átmérõje (stent diameter) 
 Bordaszélesség (strut width) 
 Bordavastagság (strut thickness) 
 Bordakeresztmetszet (strut cross-section) 
 Radiális visszarugózás (recoil) 
 Tágulási rövidülés (foreshortening, percentage of shortening on expansion) 
 Fémmel fedett felület (metallic surface area (MSA), metal to artery ratio (MTAR)) 
 Cellaméretek (cell size, cell circumference) 
 Cellába illeszthetõ legnagyobb átmérõjû kör (maximum achievable cell diameter) 
 Oldalágelérés (sidebranch access) 
 Hajlékonyság (flexibility) 
 Radiális terhelhetõség, összenyomás-állóság (crush resistance) 
 Radiális erõ (radial force) 
 Radiális szilárdság (radial strength) 
 Röntgensugaras láthatóság (radiopacity, visibility) 
 MRI-kompatibilitás (MRI compatibility) 
 Fáradási tulajdonságok (fatigue propeties) 

Ballonkatéter-tulajdonságok 

 Katéterszár vastagsága (shaft thickness) 
 Ballon profilméret meghatározása (mid profile) 
 Ballonlebenyek száma (number of balloon folds) 
 Ballonváll szöge (balloon angle) 
 Katétervég profilátmérõje (catheter end profile) 
 Katétercsúcs hosszúsága (tip length) 
 Katétercsúcs profilátmérõje (tip profile, lesion entry profile) 
 Leengedett ballon alakja (deflated balloon shape) 
 Vezetõkatéterbe való visszahúzáshoz szükséges erõ (required force to pull back into 

the guiding catheter) 
 Ballon szakadási nyomása (burst pressure) 
 Hajlékonyság (flexibility) 
 Röntgensugaras láthatóság (radiopacity, visibility) 

Sztentrendszer tulajdonságok 

 Túlnyúlás (a ballonnak a sztenten való túlnyúlása, overhang) 
 Profilátmérõ (crossing profile) 
 Ballonvállrész átmérõje (diameter of the balloon) 
 Hajlékonyság (flexibility) 
 Feltolhatóság, bevezethetõség (trackability, deliveribility) 
 Keresztüljuttathatóság és átnyomhatóság (crossability, pushability) 
 Ívkövetõ képesség (flaring) 
 Röntgensugaras láthatóság (radiopacity, visibility) 
 Sztentretenció (stent retention) 
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Bevonatspecifikus tulajdonságok 

 Bevonatvastagság (coating thickness)  
 A bevonat felületi állapota (surface properties of coating) 
 Porozitás (porosity) 
 Nedvesíthetõség (wettability) 
 Hatóanyag-eloszlás (drug distribution) 
 Hatóanyag-kioldódás (drug elution) 
 Bevonat tapadása (coating adhesion) 
 Fáradási tulajdonságok (fatigue properties) 

A felsorolást arra való tekintettel állítottam össze, hogy mind a négy tulajdonságcsoport 

a preklinikai vizsgálati rendszer részét képzi. Azonban értekezésemben koszorúér-
sztentekkel foglalkozom, a ballonkatéterek nem tartoztak közvetlen kutatási területembe, a 

ballonkatéter tulajdonságokat Farkas Csanád diplomamunkáiban [49] [50] vizsgálta, én a to-
vábbiakban nem foglalkozom velük részletesebben. A bevonatspecifikus tulajdonságokkal 

sem kívánok a részletesebben foglalkozni dolgozatomban, hiszen a kutatásaim során elsõ-

sorban bevonat nélküli értágítóbetéteket vizsgáltam, valamint, Bognár Eszter PhD-
értekezésében [6] részletesen foglalkozott teljes körû meghatározásával, és kidolgozott egy 

szakértõi rendszert a bevonatos koszorúérsztentek minõsítésére. 

A sztent- és a sztentrendszer tulajdonságokat röviden ismertetem arra való tekintettel, 

hogy ezek értelmezése még az orvosi szakmán belül sem egységes. Jelenleg Magyarorszá-

gon a sztentek vizsgálatának nincs olyan komplex rendszerezése, amely összefoglalja a na-
pi gyakorlatban használt tulajdonságokat és megadja azok értelmezéseit. Ez a rendszerezés 
alapul szolgál arra, hogy a különbözõ tudományterületek mûvelõi �közös nyelvet� használva 

könnyebben megértsék egymást, így a sztentiparban részt vevõ szakmák � elsõsorban az 

orvos- és mérnökszakma � számára egyaránt hasznos. 

Az összenyomás-állóság és a röntgensugaras láthatóság szakirodalmait külön fejeze-
tekben részletesen ismertetem, mivel értekezésem kísérleti részében ezekkel a tulajdonsá-

gokkal foglalkozom. 

2.4.3. Sztenttulajdonságok 

A sztentek csomagolásán a névleges átmérõjüket és a névleges hosszúságukat ad-
ják meg. Az értágítóbetétek csomagolásához tartozik még egy táblázat is, amelyben a gyár-
tók megadják az implantátum átmérõit különbözõ tágítási nyomásértékeknél. Lényeges, ha a 

beültetéskor nem pontosan a névleges átmérõre való tágításra van szükség, akkor is tudni 

lehessen, hogy mekkora nyomásértéknél mekkora átmérõre tágult a sztent. 

A bordaszélesség (strut width) a sztent bordáinak átlagos szélességét adja meg. Ez a 

paraméter optikai mikroszkópokkal jól vizsgálható. 

A bordakeresztmetszet (strut cross-section) meghatározásához mikroszkópi csiszola-
tot kell készíteni a sztent bordáinak normális (merõleges) metszetérõl. Így meghatározható a 

bordavastagság (strut thickness) és a bordák kontúrja is. A bordák kialakításának jelentõ-

sége van a bevonatok felvitelénél, valamint az érfalba való beágyazódás szempontjából [11] 
[51]. 

A radiális visszarugózás (recoil) és a százalékos tágulási rövidülés (foreshortening 
vagy percentage of shortening on expansion) alapvetõen a sztentek tágulási jellemzõi. A ra-
diális visszarugózás az az érték, amellyel az implantátum átmérõje változik arról az átmérõ-
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rõl, amikor a teljesen felfújt szállítórendszeren van a végsõ, nyugalmi átmérõig (a ballon le-
engedése után), a tágítási nyomásra felfújt ballonon mért átmérõ százalékában kifejezve. A 

radiális visszarugózás mértékének ismerete azért szükséges, hogy olyan sztentet alkalmaz-
zanak, és olyan átmérõre fújják fel a ballont, hogy annak leengedése után a sztent átmérõje 

ne csökkenjen a kívánt � a tágított ér átmérõjének megfelelõ � érték alá. A kívánatosnál na-
gyobb visszarugózás esetén a sztent elvándorolhat, ami trombózist okozhat [20]. 

A százalékos tágulási rövidülés a ballon felfújása után a sztent rövidülésének mértékét 

adja meg a sztent felfújás elõtti hosszához viszonyítva. A százalékos tágulási rövidülés mér-
tékének ismerete a szûkült érszakasz hosszához megfelelõ sztent kiválasztásához szüksé-

ges [20].  

A sztentmintázat síkbeli leképezése több tulajdonság meghatározásához is elengedhe-
tetlen. Ehhez a feltágított sztent háromdimenziós palástfelületét két dimenzióba kell leképez-
ni. A fémmel fedett felület (metallic surface area, MSA) paraméter egy viszonyszám, ami a 

sztent fémes palástfelületének és a lefedett érszakasz felületének százalékban megadott 

arányát jelenti. Alkalmazástechnikai szempontból a túl nagy viszonyszám nem jó, mert túl 

nagy az érfallal érintkezõ felület, amelynek hatására megnõ a vérrögképzõdés veszélye, ez-
által az ér visszaszûkülésének esélye is. A túl kis viszonyszám pedig szilárdsági problémák-
hoz vezethet. Az MSA jellemzõnek a jelentõsége gyógyszerbevonatos és radioaktív sztentek 

használata esetén is megmutatkozik [11] [52]. 

Dolgozatom kísérleteimet bemutató részében a sztentek tömegének függvényében áb-
rázolok számos paramétert, azonban funkcionálisan és orvosi gyakorlati szempontból egy-
aránt fontos az MSA, amely viszont a tömeggel igen szoros kapcsolatban áll. A fémmel fe-
dett felület nagysága kihatással van például a sztent hajlékonyságára, összenyomás-
állóságára, röntgensugaras láthatóságára, valamint több bevonattulajdonságra is. A terve-
zésnél törekedni kell a minél kisebb MSA értékekre, hiszen ha kisebb az érfallal érintkezõ 

fémfelület, akkor kisebb az irritáció is. Itt kapcsolódnak össze az alapanyag, szilárdság és 

sztent mintázat jellemzõkkel kapcsolatos kérdések [6] [53] [54]. 

A fémmel fedett felület meghatározásának több bonyolult és nehézkes módja van, 

amelyek elsõsorban képfeldolgozási módszereken alapulnak. Létezik egy számítási eljárás 

is, amelyhez a sztent több geometriai méretét meg kell határozni. Ha feltételezünk egy csö-

vet, amely anyaga � ezáltal anyagának sûrûsége is �, külsõ átmérõje, hosszúsága és falvas-
tagsága megegyezik a sztent méreteivel, akkor e jellemzõk meghatározásával kiszámíthatjuk 

a 100%-os MSA értékû csõ tömegét a következõ képlettel: m õ = d ∙ ð ∙ l ∙ s ∙ ñ (1) 

ahol d a sztent külsõ átmérõje, l a sztent hossza, s a csõ falvastagsága, azaz a sztent 

bordavastagsága, valamint ñ a sztent anyagának sûrûsége. 

A sztent tömegének (msztent) és az (1) képlettel kiszámolt 100%-os MSA értékû csõ tö-

megének hányadosából a (2) képlettel megkapjuk a fémmel fedett felület értékét: MSA =
õ

∙ 100 (%) (2) 

Ez az összefüggés rávilágít a sztent tömegének és fémmel fedett felület értékének ösz-
szefüggésére. Ha figyelembe vesszük, hogy a csõ tömegének meghatározásához többek 

között a bordavastagságot is meg kell mérni, amely � ahogy azt a fentiekben már említettem 

� meghatározásához mikroszkópi csiszolatot kell készíteni a sztent bordáinak normális (me-
rõleges) metszetérõl, nagy mennyiségû vizsgálati minta esetén lényegesen megnehezíti a 

méréseket. Amint azt a kísérleteim leírásánál bemutatom, több paramétert a sztenttömeggel 
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hozok összefüggésbe, azonban a most bemutatott közvetlen kapcsolat miatt ezek érvénye-
sek a gyakorlati alkalmazás szempontjából igen fontos fémmel fedett felület tulajdonságra is.  

A palástterítékrõl könnyen számíthatók az értágítóbetétet alkotó egyes cellák méretei 

(cell size, cell circumference), elsõsorban azok területe és kerülete. Ezekbe az ún. cellákba 

illeszthetõ legnagyobb átmérõjû kör (maximum achievable cell diameter) átmérõje kézi 

szerkesztéssel vagy számítógépes programmal meghatározható. Ez utóbbi paraméter akkor 

fontos, ha olyan helyre kell beültetni a sztentet, ahol egy ér-oldalág található, és az orvosnak 

egy másik értágító betéttel vagy ballonkatéterrel a sztent cellái között kell átjutnia az oldalág-
ba [55].  

Az oldalágelérés (sidebranch access) tulajdonságnak szintén az érelágazás 

sztentelésénél van jelentõsége, azonban ez esetben egy elõre meghatározott ballonkatéter 

ballonjával feltágítanak egy cellát, és az így tágított cella területét vagy a cellába illeszthetõ 

legnagyobb átmérõjû kör átmérõjét határozzák meg [56]. 

A hajlékonyság (flexibility) olyan tulajdonság, amelyet meghatározhatunk az 

értágítóbetétre, a ballonkatéterre, vagy akár együttesen a sztentrendszerre. A kanyarulatos 

érpályában való elõrejutáshoz elengedhetetlen a sztentrendszer hajlékonysága, amelyet be-
folyásol a sztent és a ballonkatéter hajlékonysága. Egyes vizsgálatoknál befogják a sztent 

egyik végét, a másikat pedig oldalirányból terhelik, és mérik az adott terhelõerõ hatására be-
következõ elhajlási szöget, vagy éppen fordítva, egy adott elhajlási szögig terhelik a sztentet, 

mérve az ehhez szükséges erõértéket. Másrészt a hajlékonyságot meghatározzák hagyo-
mányos három- vagy négypontos hajlítóvizsgálattal is. A ballonkatéterek hajlékonyságvizs-
gálata is hasonló elveken mûködik, a katéternek azt a végét vizsgálják, ahol a ballon találha-
tó. Ugyanígy meghatározható a sztentrendszer hajlékonysága is, amelynek nagy befolyása 

van a sztentrendszer tulajdonságoknál felsorolt feltolhatóságra (pushability) és bevezethetõ-

ségre (trackability / deliverability) [57] [58] [59] [60]. 

A sztenteknek MRI-kompatibiliseknek (MRI compatibility) kell lenniük, ezzel is bizto-
sítva, hogy a pácienst a késõbbiekben mágneses rezonanciavizsgálatnak lehessen alávetni. 

Az ebben a témakörben végzett kutatások két irányban vizsgálódtak, egyrészt, hogy az 

értágítóbetét kivált-e bármilyen élettani hatást mágneses erõtérben, másrészt, hogy az im-
plantátum mekkora mûterméket eredményez a felvételeken [61] [62] [63]. 

A preklinikai in vitro vizsgálatok közül kiemelten fontos a fáradási tulajdonságok 
(fatigue properties) vizsgálata. Az MSZ EN 14299 szabvány elõírja, hogy a fárasztóvizsgála-
toknak azokat az in vivo körülmények kell szimulálniuk, amelyeknek a sztent ki van téve, és 

ezek nem eredményezhetnek meghibásodást az implantátumban. A sztentek hosszú távú 

méreti és strukturális sértetlenségét értékelni kell. A szabványos fárasztóvizsgálatnak leg-
alább 380 millió ciklus (10 évnek megfelelõ) in vitro vizsgálatot kell tartalmaznia [47] [64] [65] 
[66].  

2.4.4. Sztentrendszer tulajdonságok 

A sztent és az azt hordozó eszközrendszer szervezetbe juttatásának paraméterei igen 

fontosak, azonban mérésükre nincsenek biztos, standardizált módszerek. A sztentrendszer 

tulajdonságoknak, azaz a szállítórendszerére szerelt sztent tulajdonságainak a beültetéskor 

van jelentõségük, hiszen ilyenkor van még a ballonra krimpelve az értágítóbetét. 

A ballon sztenten való túlnyúlásának (overhang) a sztent pontos pozícionálásában 

van jelentõsége. Ahogy azt már az angioplasztika eszközeinél leírtam, a ballont fiziológiás 

sóoldat és kontrasztanyag keverékével tágítják fel. Ennek következtében a feltöltött ballon 



Ring György  PhD-értekezés 

 

18 

képe kirajzolódik a röntgenképen, azonban az orvosnak fontos tudni, hogy a sztent valójában 

mennyivel rövidebb a ballon hosszánál [67]. 

A profilátmérõ (crossing profile) a ballonra szerelt sztent legnagyobb külsõ átmérõjét 

adja meg. Ezáltal információt szolgáltat az orvosnak arról, hogy mekkora az a belsõ érátmé-

rõ, amelybe még befér sztent anélkül, hogy beakadna vagy sérülést okozna az érbelhártyán 

[68]. 

A ballonvállrész átmérõje (diameter of the balloon) a ballon sztenten túlnyúló részé-

nek legnagyobb átmérõje. Az itt mért érték akár nagyobb is lehet a profilátmérõnél, köszön-
hetõen az érimplantátum ballonra szereléséhez 2004 óta széleskörben alkalmazott ún. 
�thermal crimping� technológiának, amelynél a krimpelés erõsségét még a folyamat közbeni 

hõhatással is fokozzák. Ennek következtében a ballon anyaga kissé megtágul és a sztent 

bordái közé nyomódik, illetve a végeinél kidudorodik [69]. 

A feltolhatóság és a bevezethetõség (trackability, deliveribility) tulajdonságok gyakor-
latilag egymás szinonimái. Ezek minõsítésekor azt kell megállapítani, hogy a sztentrendszer 

képes-e végighaladni azon az egyre szûkülõ átmérõjû és igen kanyarulatos érpályán, ame-
lyen a beültetés során végig kell haladnia. A vizsgálatokkor olyan érmodelleket alkalmaznak, 

amelyek átmérõi és kanyarulatai a koszorúérrendszert szimulálják [57] [58] [70]. 

Hasonló tulajdonságok a keresztüljuttathatóság és az átnyomhatóság (crossability, 
pushability), amelyek méréséhez nemcsak kanyarulatokat, hanem érszûkületeket is szimulá-

ló modelleket alkalmaznak erõmérõ cellákkal. Ezzel megállapítható, hogy a különbözõ mér-
tékû szûkületeken mekkora erõvel lehet a sztentrendszert átjuttatni [11] [70] [71]. 

Az ívkövetõ képesség (flaring) a ballonra szerelt sztent gyûrûinek elhajlási szögét ha-
tározza meg különbözõ szögû ívek esetében. Ennek a tulajdonságnak ismeretében megálla-
pítható, hogy a sztent az érpályában való haladása közben okoz-e károsodást az érrend-
szerben, és ha igen, akkor a trauma milyen mértékû. Az erre a célra kialakított modellek is az 

erek jellemzõ kanyarulatait mintázzák [11] [70] [72]. 

A sztentretenció (stent retention) a sztent és a ballon közötti kapcsolatot minõsíti. Ér-
tékelésére egy erõértéket adunk meg, amely sztentnek a ballonról való lecsúszásához szük-
séges. Ennek meghatározása azért is fontos, mert a ballonra szerelt sztentnek beültetés 

közben nem szabad elmozdulni, leesni a ballonról. Ha ez bekövetkezik, és a sztent a terhelt 
érszakasz elõtt feltágítatlan állapotában kerül az érpályába, akkor ott a keringéssel tovább-
haladva, maga válik elzáródás okozójává [73] [74] [75] [76]. 

2.5. Az összenyomás-állóság vizsgálati módszerei 

A szakirodalom feldolgozásakor megfigyeltem, hogy a sztentek tartóképességét kifeje-
zõ jellemzõk az esetek egy jelentõs részében erõ dimenziójú (N �newton�, £ �pound�) meny-
nyiségek, máskor pedig feszültség dimenziójú (Pa �pascal�, psi �pound per square inch�) 

mennyiségek. Ennek megfelelõen ez a tulajdonságcsalád a mûszaki mechanika talaján ma-
radva két külön jellemzõre bontható, az erõmérésen alapuló vizsgálati eljárásokra és az 

azokkal nem összekeverendõ, hidrosztatikai nyomást alkalmazó radiális szilárdság (radial 

strength) vizsgálatára. Az elõbbi, amit magyarul összenyomás-állóságnak � sok esetben 
még radiális terhelhetõségnek, radiális erõnek � nevezünk a továbbiakban a sztent rácsos-
hengeres palástjára gyakorolt mechanikai nyomóterhelés hatására bekövetkezõ összenyo-
módást, a radiális szilárdság pedig a hidrosztatikus nyomóterhelés hatására bekövetkezõ 

összenyomódást számszerûsíti.  
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A helyzet azonban ezen a téren egyáltalán nem egyértelmû. Az egyik komplikációt 

okozó szempont az, hogy a mérnöki szemmel hasonló jellegûnek tekinthetõ termékek ha-
gyományos mechanikai nyomóvizsgálatával � pl. a csõlapítással � szemben a sztentek ösz-
szenyomása nem csak két párhuzamos síkfelület között történhet, hanem több síklapból fel-
épített, blendeszerûen összeszûkülõ üregekben is, vagy olyan készülékekben, ahol az erõ-

bevezetés nem síklapokkal, hanem keskeny élekkel való érintkezés útján történik. Erõsen 

bonyolítja a helyzetet az a körülmény, hogy a sztenteket nem lehet a tömbi anyagokhoz ha-
sonlóan tekinteni; nem elsõsorban azért, mintha az alapanyag inhomogén és anizotrop volta 
nem lenne elhanyagolható, hanem azért, mert a sztent mechanikai viselkedését � a gé-

pészmérnöki gyakorlatban szinte ismeretlen és kezelhetetlen módon � legalább olyan mér-
tékben határozzák meg a sztent mint ortotrop szerkezet sajátosságai, mint az alapanyag 
klasszikus mechanikai tulajdonságai. Egy példával érzékeltetem az imént említetteket: a vi-
lág legnagyobbjai közé tartozó egyik sztentgyártó a termékei radiális szilárdságát (radial 

strength) N/mm dimenzióban adja meg [35], aminek oka nyilvánvalóan az, hogy egy egyedi 
vizsgálati eljárást és egyedi értékelési rendszert alkalmaz. 

Dolgozatomban a radiális összenyomódási tulajdonsággal foglalkozom részletesen, 

ezért a szakirodalom ismertetésénél is kiemelten kezelem ezt a területet. Kísérleteim kiindu-
lópontjának a korábbi, radiális terhelhetõséget meghatározó vizsgálatokat vettem, amelyek 

többféleképpen közelítik meg a kérdést.  

Rieu és munkatársai kétféle kísérleti módszert dolgoztak ki különbözõ módszerekkel 

terhelésnek kitett sztentek viselkedésének elemzésére. Az elsõ esetében kis helyi deformá-

ciók vizsgálatára fejlesztettek ki egy berendezést annak érdekében, hogy az anyag rugal-
masságát megfelelõen meg tudják ítélni. A másik módszert azért dolgozták ki, hogy megha-
tározzák a sztent radiális szilárdságát [77]. 

Annak ellenére, hogy � amint azt az elõbbiekben említettem � a radiális szilárdság tu-
lajdonság vizsgálata nem tartozik kutatási területemhez röviden ismertetem a második mód-
szert is, hogy rávilágítsak � az elsõ � erõmérésen alapuló vizsgálati eljárás és a � második � 
hidrosztatikai nyomást alkalmazó vizsgálattípusok közötti különbségre. 

 

2.5. ábra. A sztentek hosszirányú összenyomódását vizsgáló berendezés [77] 
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Az elsõ kísérleti módszernél a sztenteket hosszirányú összenyomásnak teszik ki. A 

vizsgálóeszköz egy teljesen kiegyensúlyozott precíziós mérlegbõl áll, amelynél a kitágult 

sztentet egy 90º-os, V alakú prizmába helyezik, és egy másik, sima nyomólappal felülrõl ösz-
szenyomják. A rendszerbe szerelt erõmérõ egység méri a sztentre ható erõt, egy összeha-
sonlító egység, amely egy 0,001 mm pontosságú elektronikus szenzor pedig a deformációt 

(2.5. ábra) [77]. 

A deformációt a felsõ nyomólappal érintkezõ pontban mérik. Ez a vizsgálóeszköz 

azonban csak kisebb hajlító igénybevétel esetén használható. A mért deformitásnál nem jel-
lemzõ az átmérõcsökkenés, ezért az értékét nem a kezdeti átmérõ százalékában, hanem 

mikronban adják meg. Minden sztentnél az eredményként kapott görbék a vizsgált sztent de-
formációját fejezik ki mikronban, a newtonban megadott erõ függvényében [77]. 

Rieu és munkatársai második kísérleti módszerének célja a radiális szilárdság megha-
tározása, azaz a hidrosztatikai nyomás hatására létrejövõ sztentdeformáció szimulálása és 

értékelése. A vizsgálóeszköz egy plexiüvegbõl készült hengeres kamrából áll, amelyet mind-
két végén légmentesen lezártak, megtöltötték vízzel, és a belsejében ellenõrizték a nyomást. 

Mindkét oldaltámaszhoz két, rézbõl készült csövet illesztettek. Ezeket a csöveket középre 

helyezték, és ezek egy extravékonyfalú, flexibilis poliuretán csövet tartottak. A flexibilis csö-

vet is feltöltötték vízzel; az átlagos nyomást a koszorúérben lévõ nyomás szintjén 

(100 Hgmm) tartották. A poliuretán csõ érmodellként szolgált, és biztosította, hogy a sztentre 

ható nyomás a lehetõ legegységesebb legyen (2.6. ábra) [77]. 

A kamra belsejében lévõ nyomást nyomáscsökkentõ segítségével szabályozták, és 

minden nyomásváltozás után fényképet készítettek az értágítóbetétrõl. A protokoll szerint 
ugyanazon sztenttípus három darabját vizsgálták. A vizsgálatban, a deformációt a sztent 

nyugalmi állapotában mért belsõ átmérõje százalékában számítják, amelyet az egyes defor-
mációkhoz tartozó nyomásértékekhez viszonyítanak [77]. 

 

2.6. ábra. A sztent az artériában okozott hidrosztatikus nyomás hatására 

létrejövõ deformációjának szimulálására szolgáló berendezés [77] 

Severini és munkatársai egy olyan vizsgálati módszert dolgoztak ki, amellyel minõsítet-
ték az alakemlékezõ ötvözetbõl készült, öntáguló sztentek radiális összenyomódását. A 
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sztenteket egy külsõ, rugalmatlan szalag fogja körbe a hossza mentén. Ezt a szalagot egy 

plexilapon lévõ hosszú, egyenes résen vezetik át, a szalag egyik végét rögzítik, a másikat 

pedig állandó sebességgel húzzák, úgy, hogy közben mérik a sztent átmérõjének csökken-
téséhez szükséges erõt. A húzási sebesség 10 mm/perc, a vizsgálatot 20 °C hõmérsékleten 

és 60%-os relatív páratartalomban végezték [78]. 

A német EndoLab GmbH által épített vizsgálóberendezés radiális irányú nyomással 

terheli a vizsgálandó sztentet mindaddig, amíg az implantátum átmérõjének változása el nem 

ér egy elõre megadott alakváltozást, vagy teljesen össze nem roskad. A folyamatot CCD-
kamerával rögzítik [79]. 

Kalmár és munkatársai egy in vitro érmodellt hoztak létre sztentek helyi összenyomó-

dásának vizsgálatára. Egy 3,5 mm belsõ átmérõjû, 10 mm görbületi sugarú mûanyag csõbe 

ültették be 12 atm nyomással feltágított sztenteket. Az érmodell görbületének külsõ oldalá-

hoz egy alumínium tüskét illesztettek a 2.7. ábrán látható elrendezés szerint, amely a szûkü-

letet szimulálta. A méréseket szobahõmérsékleten végezték és két különbözõ tüskét alkal-
maztak. A tüskék szélessége egységesen 2 mm volt, míg a hosszúságuk különbözött, a rö-

videbb esetén 2 mm, a hosszabbnál 8 mm volt. A tüskéket fokozatosan nyomták bele az ér-
modellbe, ezzel mesterséges szûkületeket hozva létre, közben a fellépõ erõértékeket leje-
gyezték. Az így kapott eredménysort, a nyomótüskével létrehozott szûkület mértékéhez vi-
szonyítva a 2.8. ábrán látható diagramban ábrázolták [80].  

a)  b)  

2.7. ábra. A különbözõ nyomótüskék sematikus ábrázolása az érmodellben [80] 
 

 

2.8. ábra. Az átmérõ szûkületének arányában keletkezõ nyomóerõk ábrázolása a Kalmár és 

társai által kidolgozott érmodellel vizsgált sztenteknél [80] 

Chan és munkatársai biológiailag lebomló, poli(tejsav-glikolsav) (PLGA) alapanyagú, 

különbözõ mértékben bárium-szulfáttal (BaSO4) töltött sztentek összenyomásállósági tulaj-
donságait vizsgálaták. A PLGA szalagokat egy 3 mm átmérõjû fémrúdra tekerték fel, így ala-
kítva ki a sztent rugó alakú formáját (2.9. ábra). Az implantátumokat 7,4 pH értékû, 37 °C 

hõmérsékletû foszfátos oldatban tartották 2 hétig. Az összenyomás-állóságot a foszfátos ol-
datba nem merített, egy, valamint két hétig oldatban tartott sztenteken vizsgálták egy nyo-



Ring György  PhD-értekezés 

 

22 

móberendezéssel, amellyel 1,6 mm alakváltozásig terhelték 0,1 mm/min nyomósebességgel 

[81].  

Az eredmények alapján megállapították, hogy a sztentek 0,4 mm összenyomódásig � 
amely a kiindulási átmérõhöz viszonyítva körülbelül 15 %-os deformáció � rugalmas defor-
mációt szenvedtek, a nyomógörbék (2.9. ábra) e szakasza lineáris, és itt határozták meg az 

erõértéket [81]. 

 

2.9. ábra. A PLGA alapanyagú, bárium-szulfáttal töltött sztentek nyomógörbéi, foszfátos 

oldatba merítés elõtt (♦), 1 hétig (▲), valamint 2 hétig (■) bemerítve [81] 

Saito és munkatársai poli(tejsav) (PLLA) alapanyagú, hurkolással elõállított légúti 

sztenteket vizsgáltak. Két, egymással 90 -os szöget bezáró síklappal támasztották meg a 

sztenteket, és egy harmadik síklappal nyomták. Közben mérték az erõt. A PLLA sztentek 

méretével megegyezõ szilikoncsöveket is összenyomtak ugyanezzel a módszerrel, majd 

összehasonlították a kapott eredményeket [82]. 

Tokuda és munkatársai is hurkolással gyártott sztenteket vizsgáltak, amelyek alap-
anyaga nitinol és polypara-phenylene-benzobisoxazole (PBO) volt. A vizsgált minták a szö-

vés sûrûségében különböztek egymástól. Az implantátumokat univerzális szakítógéppel 

nyomták össze két síklap között 5 mm/min sebességgel. Az összenyomást a kiindulási átmé-

rõ 47%-áig végezték, mérték az ehhez szükséges erõt és a bekövetkezõ hosszváltozást [83]. 

 
2.10. ábra. Vorwerk és társai által használt nyomó-tágító vizsgálati berendezés [84] 
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Vorwerk és munkatársai négyalkotómenti nyomóvizsgálatokat végeztek öntáguló 

sztenteken. A 2.10. ábrán látható módon fogták be a sztentek középsõ szegmensét, és egy 

adott erõvel a berendezés két elemét húzták a nyilakkal jelzett irányban. A sztenteken bekö-

vetkezõ hosszváltozásokat mérték, ez alapján hasonlították össze a mintákat [84]. 

Nuutinen és munkatársai összefoglalják a biológiailag lebomló alapanyagú, öntáguló 

sztentek nyomóvizsgálatához a korábbiakban alkalmazott megtámasztási lehetõséget. Eze-
ket a 2.11. ábra mutatja, amelyek között megfigyelhetõek a fentiekben bemutatott módszerek 

is. Ezek a befogási és megtámasztási rendszerek azonban ugyanúgy alkalmazhatók ballo-
nos tágítású sztentek radiális terhelhetõségének és összenyomás-állóságának vizsgálatára 

is [85]. 

A radiális terhelhetõség meghatározására korábban a BME Anyagtudomány és Tech-
nológia Tanszékén is végeztek méréseket. A sztentek radiális összenyomhatóságának meg-
határozására radiális irányú, síklapok közötti nyomóvizsgálatot végeztek. A vizsgálatok után 

a kapott nyomódiagramokból értékelték ki az eredményeket. 

a) b) c) 

 
d)  

 
e) 

2.11. ábra. Nuutinen és munkatársai által összefoglalt megtámasztási lehetõségek: a) félkör 

alakú árkokban, b) párhuzamos síklapok között, c) egymással 90 -os szöget bezáró síklap-

okkal, d) V-alakú megtámasztással és e) szalaggal [77] [82] [85] [86] [87] 

2.6. A röntgensugaras láthatóság vizsgálati módszerei 

Az MSZ EN 14299 szabvány kimondja, hogy az implantátumoknak a klinikumban al-
kalmazott, validált képalkotó technológiákkal láthatónak kell lenniük [47]. 

Sztentelés közben fontos, hogy a beavatkozást végzõ orvos kontrollálni tudja a sztent 
helyzetét, illetve annak pozícionálását a szûkült érszakaszban. Ehhez a sztentnek jól látha-
tónak kell lenni elsõsorban röntgensugárzás alatt. Az implantátumoknak olyan anyagból kell 
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lenniük vagy olyan markereket kell elhelyezni rajtuk, amelyek biztosítják ezeket a tulajdonsá-

gát.  

Chan és munkatársai PLGA alapanyagú sztentek röntgensugaras láthatóságát vizsgál-
ták. Különbözõ vastagságú szalagokból készült sztentek röntgenképét hasonlították össze. A 

kiértékeléshez nem alkalmaztak objektív, számszerû eredményt adó módszert, egyszerûen a 

2.12. ábrán látható sztenteket szubjektíven, egymással hasonlították össze [81]. 

 
2.12. ábra. PLGA alapanyagú sztentek röntgenképe [81] 

Duda és munkatársai ballonos tágítású és öntáguló sztenteket vizsgáltak klinikai rönt-
genberendezéssel. A vizsgálathoz medencecsontfantomot alkalmaztak. A röntgenképeket 

digitalizálták 600 dpi felbontással. Az így kapott képekrõl körbevágták a sztenteket, és meg-
állapították az átlagos szürkeségi szintet a 256 osztású szürkeségi skála � 0 a fekete, 255 a 
fehér szín értéke � szerint. Legjobbnak értékelték a legkisebb szürkeségi értékû, azaz a leg-
sötétebb képet [88]. 

Nelson öntáguló, nitinol alapanyagú, nyelõcsõ- és vastagbélsztentekrõl készített rönt-
genfelvételeket. Egyes sztentek markerekkel voltak ellátva a röntgensugaras láthatóságuk 

javítása érdekében. A képek elemzésénél nem alkalmazott semmilyen, a láthatóságot szám-
szerûsítõ eljárást, egyszerûen csak a különbözõ típusú, markerrel ellátott és marker nélküli 

sztentek egymás mellé helyezésével érzékelteti a különbségeket (2.13. ábra) [89]. 

a)  b)  

2.13. ábra. A Nelson által készített röntgenfelvételek a) nyelõcsõ- 

 és b) vastagbélsztentekrõl [89] 

Kereiakes és munkatársai a kobalt-króm ötvözetbõl készült koszorúérsztenteket vizs-
gálták. A kutatási programjuk részeként összehasonlították a ballonra szerelt sztent röntgen-
sugaras képalkotással készült képét két másik, 316L korrózióálló acélból készült 

koszorúérsztent képével (2.14. ábra). A felvételt nem értékelték ki, számszerû összehasonlí-

tással nem foglalkoztak, ugyanakkor jól megfigyelhetjük a nagy kontrasztot adó vezetõdróto-
kat és ballonokon elhelyezett jelölõmarkereket [90]. A kép elemzésénél fontos figyelembe 
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venni, hogy nemcsak a sztentek anyaga különbözõ, hanem azok mérete és mintázata is, 
amely tulajdonságok szintén nagymértékben befolyásolják a röntgensugaras láthatóságot. 

 
2.14. ábra. Kereiakes és munkatársai által készített röntgenkép vezetõdróton és 

ballonkatéteren lévõ kobalt-króm ötvözetbõl készült sztentrõl (középen), valamint a 316L 

anyagú sztentekrõl [90] 

Webb és munkatársai ballonos tágítású, AISI 316L korrózióálló acél anyagú 

koszorúérsztentekrõl készítettek röntgenképeket angiográfiás laboratóriumban. Felvételeket 

készítettek ballonra szerelt, feltágítatlan állapotban lévõ sztentrõl, a feltágítási folyamat köz-
ben, valamint a tágítás után is (2.15. ábra). A feltágítást olyan kontrasztanyagos folyadékkal 

végezték, amelyet a beültetéseknél is használnak, és kontrasztot ad a röntgenképeken. A 

felvételeket 8 bites képekké digitalizálták, azonban ezeket õk sem értékeltek ki láthatóság 

szempontjából, Újdonságnak számított, hogy a feltágítási folyamat közben készítettek rönt-
genfelvételeket [91]. 

 

2.15. ábra. Röntgenfelvételek különbözõ méretû sztentekrõl ballonra szerelt állapotban (bal-

ra), feltágítás közben (középen) és feltágítva (jobbra) [91] 

Steegmüller és munkatársai nitinol alapanyagú sztentek röntgensugaras láthatóságá-

nak javításával foglalkoztak. Ennek egyik módszere ún. markerek elhelyezése a sztenten, 

amely markerek anyagának röntgensugaras láthatósága jobb a sztent alapanyagáénál. 

Munkájukban különbözõ anyagú (tantál, arany és platina) markereket építettek sztentekbe 

mikrohegesztéses eljárással. Elõször röntgenfelvételt készítettek a markeranyagokból lévõ 

lapkákról úgy, hogy mátrixos elrendezésben, a függõleges oszlopokban csoportosultak a kü-

lönbözõ anyagok, a vízszintes sorokban pedig a lapkák vastagsága változott. Az összeha-
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sonlíthatóság érdekében melléjük helyeztek egy nitinol lapkát is, amelynek vastagsága jóval 

nagyobb volt még a legvastagabb marker anyagú lapkákénál is, mégis gyengébb a látható-

sága (2.16. ábra) [92] [93]. 

 
2.16. ábra. Különbözõ anyagú és vastagságú markeranyagú lapkák 

röntgenképe összehasonlítva a nitinoléval [92] 

Ugyanez a kutatócsoport Schuessler vezetésével sertés koszorúérébe ültetett magné-

zium, illetve korrózióálló acél alapanyagú sztentet. Körülbelül 30 nappal az implantáció után 

röntgenfelvételt készítettek az érben lévõ sztentekrõl, hogy összehasonlítsák azok látható-

ságát. Számszerû összehasonlítást nem végeztek, azonban ahogy az a 2.17. ábrán is lát-
szik, a korrózióálló acél sztent láthatósága jelentõsen jobb. Schuesslerék ezzel kívánták 

hangsúlyozni a markerek használatának jelentõségét a gyengébb röntgensugaras láthatós-
sággal bíró anyagok esetében [94]. 

a) b) 

2.17. ábra. Röntgenfelvétel egy a) magnézium alapanyagú sztentrõl és egy b) korrózióálló 

acél sztentrõl körülbelül 30 nappal egy sertés koszorúérbe ültetés után [94] 

Connolley és munkatársai egy artériamodellbe beültetett koszorúérsztent tágulási fo-
lyamatát vizsgálták röntgensugaras, 64-szeletes, komputertomográfos berendezéssel. A la-
tex csõ mûartéria belsejébe egy szimulált, szilikonhabból készített aszimmetrikus elzáródást 

építettek, így tágították fel a sztentet (2.18. ábra). A CT-felvételeket olyan formátumban tárol-
ták el, hogy azok egyszerû képfeldolgozó programmal vizsgálhatóak legyenek, azonban nem 

a röntgensugaras láthatóságát minõsítették, hanem a tágulási folyamatot [95].  
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a)  b)  c)  d)  

2.18. ábra. Röntgensugaras CT-felvételek a különbözõ nyomásokon: a) tágítatlan,  

b) 8 bar nyomáson, c) 12 bar nyomáson és d) 17 bar nyomáson [95] 

Szintén komputertomográfon alapuló kutatást végeztek Kong és munkatársai. A CT 
vizsgálatuk célja már a koszorúér láthatóságának meghatározása volt a koszorúér festését 

követõen, illetve feladatuknak tekintették még a koszorúérsztent beültetés utáni sztenten be-
lüli elzáródás neminvazív detektálását. A vizsgálatokat betegeken végezték átlagosan 

20 hónappal az értágítóbetét beültetése után. A felvételek 5 fokozatú skálán értékelték  
(1 = kiváló, a láthatóság tökéletes volt; 2 = jó, jól látható; 3 = elfogadható láthatóság, 4 = nem 

elfogadható láthatóság és 5 = a láthatóság nem értékelhetõ). Az értékelés hátránya, hogy az 

értékelõ személyek szubjektivitását nem lehet kiküszöbölni [96]. 

2.7. A feldolgozott szakirodalom összefoglaló értékelése 

Értekezésem szakirodalmat ismertetõ részében bemutattam a sztentek típusait, anya-
gait és gyártástechnológiáit, a sztentek beültetésekor használatos egyéb angioplasztikai 
eszközöket; ismertettem a témámhoz szorosan kapcsolódó szabványokat; rendszereztem és 

röviden összefoglaltam az értágítóbetétek fõbb tulajdonságait; valamint részletesen ismertet-
tem munkám kísérleti magját adó összenyomás-állóság és röntgensugaras láthatóság meg-
határozási módszereit. 

A sztenteknek a preklinikai vizsgálatok témakörébe tartozó tulajdonságaival az 

artériasztentek specifikus követelményeit leíró és a kutatómunkám végzésének periódusá-

ban érvényben volt MSZ EN 14299 szabvány foglalkozik. Napjainkban már az 

MSZ EN ISO 25539-2 szabvány érvényes. Ez megnevez néhány tulajdonságot, amelyekre a 

gyártónak minõsítenie kell az implantátumát, azonban csak nagyon kevés esetben definiálja 

azt vagy adja meg a vizsgálat módszertanát. Ennek köszönhetõen a piaci szereplõk, beleért-
ve a gyártókat, a forgalmazókat, cégeket és kutatóhelyeket, akik sztentvizsgálatokat végez-
nek, valamint a beültetéseket végzõ orvosokat, különbözõképpen értelmezik az egyes tulaj-
donságokat. Ezeken a szabványokban többé-kevésbé definiált tulajdonságokon kívül több 

olyan paraméter is létezik, amelyeket a szabvány nem említ, ugyanakkor a gyakorlatban je-
lentõséggel bírnak. 

Fontosnak tartottam szakirodalmi áttekintésemben rendszerezni és röviden összefog-
lalni azokat a sztentekre, ballonkatéterekre és együttesen a sztentrendszerre vonatkozó tu-
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lajdonságokat, amelyeket a szakirodalom említ, illetve a témakörben eltöltött éveim alatt ta-
lálkoztam.  

Az így összegyûjtött tulajdonságok közül néhány több csoportba is besorolható, hiszen 

ugyanúgy értelmezhetõ önmagára a sztentre is, mint a ballonkatéterre vagy a 
sztentrendszerre. 

Ilyen tulajdonság a röntgensugaras láthatóság is, amely kiemelt jelentõségû, hiszen a 

beavatkozás közben az angioplasztika eszközeinek helyzetét röntgensugaras képalkotással 

kontrollálják. Kutatásaim egyik irányának a sztentek e fontos tulajdonságát választottam. 

Az ide vonatkozó szabvány csak azt határozza meg ezzel a tulajdonsággal kapcsolat-
ban, hogy az implantátumoknak a klinikumban alkalmazott validált képalkotó technológiákkal 

láthatónak kell lenniük. A láthatóság mértékérõl, meghatározási módjáról nem rendelkezik. 

A röntgensugaras láthatóságot is többféleképpen értelmezik a szakirodalomban. Van, 

ahol magának az értágítóbetétnek a láthatóságát, van, ahol a sztentrendszer együttes látha-
tóságát, és van, ahol a sztentek röntgensugaras láthatóságát javító jelölõmarkerek hatását 

vizsgálják. Ezeken kívül az utóbbi évek kutatásai nemcsak a hagyományos angiográfiás 

röntgenkészülékekkel, hanem a szintén röntgensugaras képalkotó komputer tomográffal ér-
tékelik az értágítóbetétek láthatóságát. Fontos azonban jelezni, hogy kvantitatív eljárást 

mindeddig nem dolgoztak ki a röntgensugaras láthatóság meghatározására. 

Egy olyan szakirodalmat találtam, amelyik objektív módon értékeli ezt a tulajdonságot. 

A legtöbb esetben csak egymás mellé helyezik a különbözõ alapanyagú, méretû, mintázatú 

értágítóbetétekrõl készült röntgenfelvételeket, és csak azt állapítják meg, hogy egymáshoz 
viszonyítva melyik láthatóságát ítélik jobbnak. 

Kong és munkatársai pontozásos rendszeren alapuló osztályozást dolgoztak ki. Az õ 

módszerük ugyan nagyon szubjektív, de legalább számszerû összehasonlításra ad lehetõ-

séget a vizsgált sztentek között. 

Duda és munkatársai már objektív minõsítést alkalmaztak, hiszen a digitalizált röntgen-
felvételeken körbevágták a sztenteket, és megállapították a képek átlagos szürkeségi szintje-
it. Véleményem szerint a módszer jobb az elõzõekhez képest, azonban problémát jelent kü-

lönbözõ méretû sztentek összehasonlítása, valamint nem küszöböli ki a sztent mögötti háttér 

hatását, amely eltérõ lehet az egyes felvételeknél. 

Összegezve a szakirodalmakkal kapcsolatos tapasztalataimat elmondhatom, hogy 

nem találtam olyan mérési módszert a sztentek röntgensugaras láthatóságára, amely megfe-
lel a következõ feltételek mindegyikének: objektíven minõsíti ezt a paramétert, számszerû 

eredményt ad, különbözõ méretû és típusú sztentek összehasonlítására is alkalmas. 

A másik kutatási területem a sztentek összenyomás-állósága. A szakirodalomból kitû-

nik, hogy el kell különíteni az erõmérésen alapuló vizsgálati eljárásokat a hidrosztatikus 
nyomóterhelés hatására bekövetkezõ összenyomódást vizsgáló eljárásoktól. Elõbbi, amit 

magyarul összenyomás-állóságnak � sok esetben még radiális terhelhetõségnek �, utóbbit 

radiális szilárdságnak nevezzük. A felhasználók általi összehasonlításra az erõmérésen ala-
puló vizsgálati eljárásokat jóval egzaktabbnak és reprodukálhatóbbnak tartom, ugyanis köz-
vetlenül a sztent által kifejtett ellenállást és a sztent alakváltozását mérik, míg a radiális szi-
lárdságot olyan érmodellekben lehet csak meghatározni, amelyek vizsgálati feltételeinek, be-
rendezéseinek és segédanyagainak biztosítása és reprodukálása szinte reménytelen két kü-

lönbözõ laboratóriumban.  

Az összenyomás-állóságot sokféleképpen vizsgálják, különbözõ megtámasztási rend-
szereket használnak a legegyszerûbbnek tûnõ két síklap közötti összenyomástól kiindulva, a 
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három- vagy négyalkotós összenyomáson át, az egyenletes kerületi terhelést biztosító meg-
támasztásig. Ezeknek a méréseknek a kiértékeléséhez általában egy nyomódiagramot vesz-
nek fel, amely az értágítóbetét radiális irányú alakváltozását és a terhelõerõt hozza kapcso-
latba. Az alakváltozást jellemezheti az összenyomódás mértéke hosszdimenzióban vagy a 

terhelés közbeni átmérõ értéke a kiinduló átmérõhöz viszonyítva, százalékban. 

Az így kapott görbék egyes publikációkban, önmagukban jellemezik az összenyomás-
állóság tulajdonságot � összehasonlítva a többi vizsgált sztent nyomógörbéjével �, néhány 

esetben viszont definiálnak erõértékeket vagy alakváltozási mértékeket, amelyeknél össze-
hasonlítják a hozzá tartozó erõértékeket. 

Megfigyelve a szakirodalomban látható alakváltozás-nyomóerõ diagramokat azt ta-
pasztaltam, hogy a görbék jellege nagyon hasonló, azok mindegyike azonos jellegzetes sza-
kaszokat tartalmaz, azonban ezekre alig adnak értelmezéseket. 

Chen és munkatársai megállapították, hogy az általuk vizsgált értágítóbetétek a kiindu-
lási átmérõhöz viszonyítva körülbelül 15%-os relatív összenyomódásig rugalmas deformációt 

szenvedtek, a nyomógörbék e szakasza lineáris, ezért az ehhez tartozó erõértéket adták 

meg, amelyet követendõ útnak tartok a magam számára is. 

A szakirodalom áttanulmányozása után arra a következtetésre jutottam, hogy kipróbá-

lok a különbözõ publikációkban leírt megtámasztási módok közül minél többet és kiválaszta-
nom közülük a számomra megfelelõt, valamint, hogy meg kell határoznom olyan paraméte-
reket, amelyek az eddigieknél pontosabban és összehasonlításra is alkalmas módon jellem-
zik a sztentek összenyomás-állóságát. Ez utóbbihoz jó kiindulást jelent az a szakirodalom-
ban elterjedt meghatározási módszer, amely szerint a 15% körüli relatív alakváltozáshoz 

szükséges erõt határozzák meg.  

A szakirodalom áttekintése során egyértelmûvé vált számomra, hogy a doktori kutató-

munkám célkitûzéseit azokra a témakörökre érdemes irányítani, amelyekben tudományosan 

fontos és a hazai sztentes szakterület számára is érdekfeszítõ problémák várnak tisztázásra. 

Ennek figyelembevételével az elvégzendõ kutatási feladataimat az alábbiak szerint határoz-
tam meg:  

1. Egy olyan vizsgálati módszer kidolgozása, amely többalkotómenti nyomóterhelés-
sel adja meg a ballonos tágítású sztentek összenyomás-állóságát (radiális terhel-
hetõségét), valamint e módszer tesztelése különbözõ geometriai tulajdonságú 

értágítóbetéteken. 

2. A kidolgozott összenyomás-állósági (radiális terhelhetõségi) vizsgálattal meghatá-

rozható minõsítési paraméterek definiálása, és a kapott eredményeket befolyásoló 

tényezõk meghatározása, különös tekintettel a sztentek geometriájának hatására. 

3. Egy olyan vizsgálati módszer kidolgozása, amely objektíven értékeli és összeha-
sonlíthatóvá teszi a sztentek röntgensugaras láthatóságát, és számszerûen meg-
adható láthatósági paramétert eredményez, valamint a módszer tesztelése külön-
bözõ tulajdonságú értágítóbetéteken. 

4. A láthatóság vizsgálatára használt eljárás vizsgálati jellemzõi és a láthatósági pa-
raméter közötti összefüggések vizsgálata. 
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3. A kutatómunka ismertetése 

Kutatómunkámat a célkitûzésben megfogalmazottaknak megfelelõen két fõ részre osz-
tottam. Az egyik rész a ballonos tágítású koszorúérsztentek összenyomás-állóság tulajdon-
ságának témakörében végzett kutatásaim, a másik pedig a röntgensugaras láthatósággal 

kapcsolatos kísérleteimet tartalmazza. 

Amint azt a 2.4.3. Sztenttulajdonságok címû fejezetben is ismertettem, a sztenteket két 

jellemzõ méretükkel, a feltágítás utáni névleges külsõ átmérõjükkel és a feltágítás utáni név-
leges hosszukkal adják meg. A továbbiakban ezeket az értékeket tüntetem fel a vizsgált 

sztenteknél �átmérõ értéke�×�hosszúság értéke� formátumban, milliméterben. Természete-
sen a valódi méretek a feltágítás és az értágítóbetétek eltérései miatt, ha kis mértékben is, 

de eltérnek névleges értékektõl. Ezért minden esetben a vizsgált sztentek valós méreteit az 

értekezésem � az adott vizsgálathoz tartozó � mellékletében közlöm. 

A dolgozatomban a képek nagyítását méretskála segítségével adom meg, mert ez a 

képek transzformálásával együtt változik. 

3.1. A kísérleteimhez használt sztentek 

Az értekezésemben bemutatott kísérleteimhez fõként Sanocor Coronary Stent (gyártó: 

Minvasive Kft.) bevonat nélküli koszorúérsztenteket (továbbiakban: Sanocor sztent) használ-
tam, amelyek alapanyaga 316LVM ausztenites korrózióálló acél. Az értágítóbetétet csõ 

elõgyártmányból lézersugaras vágással állítják elõ. 

A rendelkezésemre álló Sanocor sztentek egy részét közvetlenül a lézersugaras vágás 

után, kezeletlen állapotban kaptam, és a következõ fejezetben leírt lépésekben készítettem 

elõ õket a kerületi terheléssel elvégzett összenyomás-állóság vizsgálataimhoz. Ezeknek az 

implantátumoknak a felületkezelését a Minvasive Kft. munkautasításai szerint végeztem. Bi-
zonyos esetekben az optimális paraméterektõl szándékosan eltértem egyes geometriai jel-
lemzõk változtatása érdekében. Ugyanezeket a sztenteket használtam fel a röntgensugaras 

láthatóságvizsgálataimhoz is, a felület-elõkészítésük után, mielõtt a ballonos feltágításukat 

elvégeztem volna. 

A 3.4.1. fejezetben (A radiális terhelhetõség vizsgálata különféle megtámasztásokkal) 

használt Sanocor sztenteket kész, felületkezelt, feltágított állapotban kaptam, ezek a fent 

említett munkautasításoknak megfelelõen, optimális gyártási paraméterekkel készültek. A 

megfelelõ megtámasztási rendszer kidolgozására végzett kísérleteimnél Tentaur 

koszorúérsztenteket (gyártó: Minvasive Kft.) használtam. Ennek alapanyaga szintén 

AISI 316LVM korrózióálló acél, azonban 145 mikrométer átmérõjû huzal elõgyártmányból 

készültek ellenállás-dudorhegesztéssel. A Tentaur sztentek elõállítási költsége kisebb a mo-
dern Sanocorénál, és a mérési módszer kidolgozásához megfelelõk, ezért választottam bi-
zonyos mérésekhez ezt a típust. 

A röntgensugaras láthatóságot meghatározó vizsgálati módszer kidolgozásához ko-
balt-króm ötvözetbõl készült, gyógyszerkibocsátó bevonatú CoStar (Conor Medsystems Inc.) 

és a szintén kobalt-króm ötvözetbõl készült, passzív bevonatos PRO-Kinetic (Biotronik) 
koszorúérsztenteket használtam. Elõbbi sztentféleséget a hazai orvosi szóhasználat �des� 

néven emlegeti az angol �drug eluting stent� kifejezés mozaikszava (DES) nyomán. 
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A kísérleteim során használt sztenteket az alábbi táblázatban foglalom össze: 

 

Sztent neve Sztent mérete Anyaga Felhasznált darabszám 

Tentaur 3,0 mm×8 mm AISI 316LVM 34 

Sanocor 3,0 mm×8 mm AISI 316LVM 47 

Sanocor 2,5 mm×15 mm AISI 316LVM 5 

Sanocor 3,0 mm×15 mm AISI 316LVM 7 

Sanocor 3,5 mm×15 mm AISI 316LVM 5 

Sanocor 4,0 mm×15 mm AISI 316LVM 5 

CoStar 2,5 mm×16 mm L-605 1 

PRO-Kinetic 3,0 mm×15 mm L-605 1 

3.1. táblázat. A kutatásaimhoz felhasznált sztentek  

3.2. A kísérleteimhez használt berendezések 

A kutatómunkám során elvégzett kísérletek és vizsgálatok során használt berendezé-

seket az alábbiakban ismertetem. 

Analitikus mérleg. A Denver Instrument APX-200 típusú analítikus mérleget a 

sztentek tömegének mérésére használtam. A mérõeszköz pontossága 0,1 mg, méréshatára 

200 g. 

Ultrahangos tisztító készülék. Az Elma® Transsonic 420A ultrahangos tisztító készü-

lékkel tisztítottam meg a mintákat, valamint a sztentek lézersugaras vágását követõ maratá-

sához használtam. 

Elektropolírozó berendezés. PSC102005 Turek típusú tápegység, és egyedi kialakí-

tású polírozókád, megfogórendszer, amelyeket az értágítóbetétek elektropolírozásához al-
kalmaztam. 

Melegítõ-keverõ berendezés. Az elektropolírozáshoz használt elektrolit keverésére és 

melegítésére használtam, típusa: Yellow Line MSH. 

Optikai mikroszkópok. Munkám során két mikroszkópot használtam; az egyik egy Ni-
kon SMZ2T sztereomikroszkóp, amely Olympus Camedia 5500 digitális fényképezõgéppel, a 

másik egy Olympus PMG-3 típusú fémmikroszkóp, amely Olympus DP70 típusú digitális 

fényképezõgéppel volt felszerelve. A sztereomikroszkóppal a sztentek hálószerkezetét és a 

feltágítás folyamatát vizsgáltam, kihasználva a nagy mélységélességet, valamint a nagy lá-

tómezõt. A fémmikroszkóp lehetõséget ad a sík vagy közel sík felületek nagy hasznos nagyí-

tású vizsgálatára, illetve ezzel mértem a bordavastagságot. 

Röntgenmikroszkóp. A röntgensugaras láthatóságot meghatározásához a Budapesti 

Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának Elektro-
nikai Technológia Tanszékén lévõ Dage XiDAT XD6600 röntgenmikroszkóppal készítettem a 
felvételeket sztentekrõl. Kihasználva a berendezés adta lehetõségeket, a sztenteket külön-
bözõ gyorsítófeszültség és katódfûtési beállítások mellett vizsgáltam, a klinikai alkalmazás-
nak megfelelõ 90-110 kV gyorsítófeszültség és 0,8-1,2 W katódfûtés tartományban. 
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Szakítógép. A 3.4.1. A radiális terhelhetõség vizsgálata különféle megtámasztásokkal 

címû fejezet nyomóvizsgálataihoz a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Gépészmérnöki Karának Polimertechnika Tanszékén lévõ Zwick Z005 szakítógépet használ-
tam. 

Radiális nyomógép. A 3.4.2. Az összenyomás-állóság vizsgálata kerület menti terhe-
léssel címû fejezet nyomóvizsgálatait a MPT Europe BV által fejlesztett RCM-60-WB típusú 

nyomógéppel végeztem. A vizsgálatokat a cég hollandiai Leek városában található székhe-
lyén végeztem. 

3.3. A sztentek elõkészítése 

3.3.1 Maratás 

Miután a sztenteket csõbõl lézersugaras vágással állították elõ, a felületét jelentõs ér-
dességi különbségek, kiálló csúcsok jellemezték, amelyek megszüntetésére meg kellett ma-
ratnom a sztenteket.  

Mindegyik implantátum maratását azonos körülmények között végeztem � az ideális 

felület elérésére az Anyagtudomány és Technológia Tanszéken kikísérletezett módszert 

adaptáltam [97] �, ugyanazt a típusú maratópácot és ultrahangos tisztítókészüléket alkal-
maztam. A maratópác fluorsav (HF) és salétromsav (HNO3) elegye volt 1:3 arányban hígítva: 
50 ml maratópác és 150 ml desztillált víz keverékeként használtam. A maratási folyamat 

sztentenként öt percig tartott, amelynek következtében a lézersugaras vágáskor keletkezett 

sorja eltûnt az implantátumok felületérõl. 

3.3.2. Elektropolírozás 

A maratott implantátumokat nagy tisztaságú etanolban megtisztítottam, majd miután 

megszáradtak, elektropolíroztam õket. 

Az elektropolírozáshoz desztillált víz (H2O) + 88%-os H3PO4 (foszforsav) + 96%-os 
H2SO4 (kénsav) összetételû oldatot használtam, amelyben az összetevõk aránya 2:5:3 volt. 

Az elektrolitot a polírozás közben folyamatosan kevertem és melegítettem melegítõ-
keverõvel. 

Az elektropolírozás után a sztentek tömegét analitikus mérleggel mértem.  

A kerületi megtámasztásos összenyomás-állósági kísérletsorozat megtervezésekor 

abból indultam ki, hogy miután a sztentek azonos típusúak, tehát a hálós szerkezetet alkotó 

mintázat � másként bordaszerkezet (strut structure) � ugyanolyan, továbbá a sztentek azo-
nos névleges átmérõjûek és hosszúságúak, meghatározhatóvá válik az összenyomás-
állóságukra gyakorolt hatása olyan sztentgeometriai tényezõknek, mint a borda (strut) szé-

lessége és vastagsága. Ennek megfelelõen a kifejezetten az összenyomás-állósági vizsgála-
tok céljára legyártott sztentek geometriai jellemzõiben két paramétert kívántam változtatni, 

ezek pedig a bordavastagság és a bordaszélesség. Ezáltal lehetõségem nyílik azonos típusú 

és méretû, de eltérõ tömegû, bordavastagságú és fémmel fedett felületû (MSA) sztentek 
vizsgálatára. A különbözõ bordavastagságú sztenteket különbözõ elektropolírozási paramé-

terek alkalmazásával valósítottam meg, aminek eredményeképpen az azonos falvastagságú 

csövekbõl, azonos bordaszélességgel kivágott sztentek bordáiról az ultrahangos kémiai ma-
ratás és az elektropolírozással eltérõ mennyiségû fémet oldottam le. Ennek természetesen 

kihatása van a sztent tömegére és a funkcionálisan fontos fémmel fedett felület tulajdonság-
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ra. A tömeg és az MSA közötti kapcsolatot dolgozatom 2.4.2. A tulajdonságok csoportosítása 

címû fejezetében már ismertettem. 

Az elektropolírozás elõtt 47 darab sztent állt rendelkezésemre. Ezeket öt darab, 

egyenként 9 sztentet magába foglaló csoportra osztottam, valamint két sztentet tartalékként 

hagytam. Csoportonként különbözõ paraméterekkel elektropolíroztam õket. A megfelelõ pa-
raméterek megválasztásához egy korábbi diplomamunka eredményeibõl indultam ki, ebben 

az általam is vizsgált sztenttípusra kísérletezték ki az optimális elektropolírozási paramétere-
ket [98]. Célom az volt, hogy ezekbõl kiindulva nemcsak optimális, hanem alul- és túlpolíro-
zott sztenteket készítsek, így széles skálán tudjam vizsgálni a különbözõ bordavastagság és 

bordaszélesség hatását. 

Az elektropolírozás után kapott tömegértékek figyelembevételével néhány sztentet to-
vábbi polírozásnak vetettem alá, hogy mintáim tömege széles tartományba essen. Ezután 

ismételten lemértem a sztentek tömegét, így kaptam meg a végleges értékeiket. 

Az elektropolírozási paramétereket (áramerõsség, polírozási idõ) az 1. melléklet részle-
tesen tartalmazza. A folyamat közben néhány sztent annyira megsérült vagy túlpolírozódott, 

hogy a vizsgálatok számára használhatatlanná vált, így végül 41 darab sztenttel folytattam le 
ezeket a vizsgálataimat, amelyek tömegeloszlását a 3.1. ábra szemlélteti. 

 

3.1. ábra. A kerületi megtámasztásos összenyomás-állósági vizsgálatoknál használt 

sztentek tömegeloszlása 

A többi vizsgálatomhoz használt sztentek a fent említett [98] � mindig az adott sztent 
méretéhez � optimális paraméterekkel lettek elektropolírozva. 

A sztentek felületének változását a 3.2. ábra mutatja egy Sanocor sztent bordapárjá-

nak mikroszkópos képén. 
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3.2. ábra. A Sanocor sztent felülete lézersugaras vágás (fent), maratás (középen) és 

  

. ábra. A Sanocor sztent felülete lézersugaras vágás (fent), maratás (középen) és 

elektropolírozás (lent) után 
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3.3.3. A sztentek feltágítása 

A vizsgálataim folytatásához a még tágítatlan sztenteket fel kellett tágítanom névleges 

átmérõjükre. A feltágításhoz a beültetésekkor is használatos ballonkatétereket (euca V 
3,0×10 mm, eucatech AG) használtam. Ehhez az értágítóbetéteket � a gyártási technológiai 

sornak megfelelõen � a katéter ballonjára krimpeltem, ezután indeflátort segítségével végez-
tem el a tágítást. A 3.3. ábra egy Sanocor sztent tágulási folyamatát mutatja különbözõ bal-
lonnyomás-értékeknél készített pillanatképeken. 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

3.3. ábra. A Sanocor 3,0 mm×8 mm sztent feltágítási folyamata: a) ballonra szerelve,  

0 bar ballonnyomásnál, b) a tágulás kezdetekor, 2 bar ballonnyomásnál, c) tágulás közben, 

6 bar ballonnyomásnál, d) a névleges átmérõ eléréséhez szükséges 8 bar ballonnyomásnál, 

 e) a ballon leengedése után és f) a feltágított sztent 
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3.3.4. A sztent geometriai méreteinek meghatározása 

A sztentek feltágítása után lemértem azok külsõ átmérõjét és hosszúságát. Ehhez a 

sztentekrõl sztereomikroszkóp alatt digitális fényképezõgéppel felvételeket készítettem. Min-
den sztent esetében három-három helyen mértem le a kívánt méreteket, amelyek átlagát te-
kintettem átmérõ- és hosszúságértéküknek. 

3.4. A sztentek összenyomás-állóságának vizsgálata 

Értekezésemnek ebben a fejezetében részletesen ismertetem azokat a kutatásaimat, 

amelyek a ballonos tágítású koszorúérsztentek összenyomás-állósági � másként radiális te-
herbírási vagy radiális összenyomódási � tulajdonságának meghatározására irányultak. 

Az MSZ EN ISO 25539-2 szabvány összenyomás-állóság (crush resistance) néven 

említi ezt a tulajdonságot. A szakirodalomban több elnevezéssel is találkoztam (radial force, 
radial strength, radial load-carrying ability), amelyek gyakorlatilag hasonló vizsgálati módsze-
reket alkalmazó eljárásokat neveztek különbözõképpen. Éppen ezért a magyar nyelvû meg-
felelõk használata sem volt letisztult, sokszor a radiális terhelhetõség és az összenyomás-
állóság azonos, egymással rokon értelemben használt kifejezések és tulajdonságok voltak.  

Amint azt a szakirodalmi áttekintésemben is bemutattam, az MSZ EN ISO 25539-2 
szabvány 2009. évi megjelenése egyértelmûen különválasztotta ennek a tulajdonságcso-
portnak vizsgálati módszereit: definiált egy párhuzamos síklapok közötti (parallel plates) és 

egy kerület mentén egységes, más szóval kerület menti (circumferential) összenyomás-
állóságot. 

Ebben a fejezetben a fenti két, egymástól lényegesen különbözõ módszerrel vizsgál-
tam ezt a tulajdonságot. Az elsõ részben a szakirodalmi tapasztalataimat felhasználva álta-
lam kifejlesztett mérési metodikát ismertetem, amelynél két párhuzamos síklap között végzek 

összenyomásokat, valamint az e módszerrel elvégzett kísérleteimet és azok eredményeit 

mutatom be. A második részben egy sztentvizsgáló berendezéseket gyártó cég, a holland 
MPT Europe BV által összeállított mérõrendszerrel végzett méréseimet és azok eredményét 

mutatom be. 

A szabványban szétválasztott vizsgálati módszerek miatt célszerûnek tartottam a dol-
gozatomban is külön kifejezéseket használni azokra a tulajdonságokra, amelyeket ezekkel 

az eljárásokkal minõsítek. Az egyértelmûség és a magyar nyelvû kifejezések pontos haszná-

lata céljából a fejezet elsõ részében � amikor párhuzamos síklapokkal végzek kísérleteket � 
a radiális terhelhetõséget, míg a második részben � a kerület menti terhelést biztosító meg-
támasztással történt összenyomásoknál � az összenyomás-állóságot vizsgálom. 

3.4.1. A radiális terhelhetõség vizsgálata különféle megtámasztásokkal 

A sztentek radiális teherbírásának összenyomási kísérletek keretében végzett vizsgá-

latához használandó berendezésként � figyelembe véve a szakirodalmat és a korábbi tan-
széki tapasztalatokat � egy szakítógépet választottam. A szakítógép segítségével nyomóter-
helés hat a sztentre, amelyet különbözõ geometriájú megtámasztások visznek át. A mérés 

során erõ-elmozdulás (összenyomódás) diagramot vesz fel a rendszer. A korábban már al-
kalmazott megtámasztási típusokat ötvözve saját ötleteimmel terveztem meg azt az eszköz-
parkot, amely a nyomóvizsgálataim megtámasztó készülékeit foglalja magában. 
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A vizsgálatokhoz használt megtámasztások

A kísérletek megkezdéséhez le kellett gyártatni azokat az eszközöket, amelyeket a 

precíziós szakítógéphez csatlakoztatok (3.4. ábra), valamint azokat, amelyek a sztentek 

megtámasztásául szolgálnak. A végleges vizsgálati metodika kidolgozásához több megt

masztási módszerrel is végeztem kísérleteket, azért, hogy kiválasszam azt a típust, amellyel 

a továbbiakban dolgozni fogok. 

A kísérletek elsõ sorozatában a sztentek megtámasztására következõ módszereket a

kalmaztam:  
 két, párhuzamos síklap közötti összenyomást; 

 prizmás megtámasztásokkal való összenyomásokat, valamint 

 négy élen történõ megtámasztást (3.6.d ábra). 

A prizmás megtámasztással való összenyomásoknál alsó megtámasztásként három, 

különbözõ szögû (60°, 90°, 120°) prizmát (3.6.a

mólapot (3.5.a ábra) vagy egy nyomóélet (3.5.b ábra) alkalmaztam. Ezek kombinálásával 

többféle megtámasztási lehetõség állt rendelkezésemre. A különféle megtámasztások te

mészetesen eltérõ módon terhelik és deformálják a sztentet; ezekre mutatok be néhány pé

dát a 3.6.e ábrán. 

A prizmák tervezésénél fontos szempont volt, hogy a vizsgálandó sztentek egyenlet

terhelést kapjanak, ezért a prizmák geometriai kialakítását úgy terveztem, hogy a rendelk

zésemre álló 3,0 mm átmérõjû sztentek vizsgálatára legyen alkalmas. A szikraforgácsolással 

gyártott prizmáknak és a nyomólapoknak a sztenttel érintkezõ felületét, 

nyomóéleket 1200-as finomságú metallográfiai csiszolópapírral csiszoltam, majd 

polírozópasztával políroztam. 

3.4. ábra. A szakítógéphez csatlako

tatható befogó a prizma rögzítésére
 

  

A vizsgálatokhoz használt megtámasztások 

A kísérletek megkezdéséhez le kellett gyártatni azokat az eszközöket, amelyeket a 

precíziós szakítógéphez csatlakoztatok (3.4. ábra), valamint azokat, amelyek a sztentek 

támasztásául szolgálnak. A végleges vizsgálati metodika kidolgozásához több megt

masztási módszerrel is végeztem kísérleteket, azért, hogy kiválasszam azt a típust, amellyel 
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két, párhuzamos síklap közötti összenyomást;  
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gtámasztással való összenyomásoknál alsó megtámasztásként három, 

különbözõ szögû (60°, 90°, 120°) prizmát (3.6.a-c ábrák), felsõ megtámasztásként egy ny

mólapot (3.5.a ábra) vagy egy nyomóélet (3.5.b ábra) alkalmaztam. Ezek kombinálásával 

ztási lehetõség állt rendelkezésemre. A különféle megtámasztások te

mészetesen eltérõ módon terhelik és deformálják a sztentet; ezekre mutatok be néhány pé

A prizmák tervezésénél fontos szempont volt, hogy a vizsgálandó sztentek egyenlet

terhelést kapjanak, ezért a prizmák geometriai kialakítását úgy terveztem, hogy a rendelk

mm átmérõjû sztentek vizsgálatára legyen alkalmas. A szikraforgácsolással 

gyártott prizmáknak és a nyomólapoknak a sztenttel érintkezõ felületét, 

as finomságú metallográfiai csiszolópapírral csiszoltam, majd 

polírozópasztával políroztam.  

 

3.4. ábra. A szakítógéphez csatlakoz-

tatható befogó a prizma rögzítésére 

3.5. ábra. A felsõ megtámasztásként has

nált nyomólap (a) és a nyomóél (b)

 PhD-értekezés 

37 

A kísérletek megkezdéséhez le kellett gyártatni azokat az eszközöket, amelyeket a 

precíziós szakítógéphez csatlakoztatok (3.4. ábra), valamint azokat, amelyek a sztentek 

támasztásául szolgálnak. A végleges vizsgálati metodika kidolgozásához több megtá-

masztási módszerrel is végeztem kísérleteket, azért, hogy kiválasszam azt a típust, amellyel 

A kísérletek elsõ sorozatában a sztentek megtámasztására következõ módszereket al-

prizmás megtámasztásokkal való összenyomásokat, valamint  

gtámasztással való összenyomásoknál alsó megtámasztásként három, 

ábrák), felsõ megtámasztásként egy nyo-
mólapot (3.5.a ábra) vagy egy nyomóélet (3.5.b ábra) alkalmaztam. Ezek kombinálásával 

ztási lehetõség állt rendelkezésemre. A különféle megtámasztások ter-
mészetesen eltérõ módon terhelik és deformálják a sztentet; ezekre mutatok be néhány pél-

A prizmák tervezésénél fontos szempont volt, hogy a vizsgálandó sztentek egyenletes 
terhelést kapjanak, ezért a prizmák geometriai kialakítását úgy terveztem, hogy a rendelke-

mm átmérõjû sztentek vizsgálatára legyen alkalmas. A szikraforgácsolással 

gyártott prizmáknak és a nyomólapoknak a sztenttel érintkezõ felületét, valamint a 
as finomságú metallográfiai csiszolópapírral csiszoltam, majd 

 

3.5. ábra. A felsõ megtámasztásként hasz-

és a nyomóél (b) 
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e)

3.6. ábra. A 60º-os 

való megtámasztáshoz készített eszközök (d), néhány megtámasztás 

A vizsgálati metodika kidolgozása

A kísérleti program kezdetén próbaméréseket végeztem, amelyek célja

megtámasztási módszerek és vizsgálati paraméterek kiválasztása volt. Ennek érdekében k

lönféle megtámasztásokkal és nyomósebességekkel végeztem sorozatméréseket 

3,0 mm×8 mm méretû Tentaur sztenteken. Az alkalmazott mérési paramétereket a 

3.2. táblázat foglalja össze. A próbamérések során egy általános képet kaptam a vizsgálatok 

eredményeként kapható nyomódiagram jellegérõl és a megtámasztási rendszerek haszná

hatóságáról. 

Alsó megtámasztás

típus ábraszám

90°-os prizma 3.5.b

90°-os prizma 3.5.b

60°-os prizma 3.5.a

60°-os prizma 3.5.a

120°-os prizma 3.5.c

120°-os prizma 3.5.c

síklap 3.8.a

2 él 3.5.d

2 él 3.5.d

3.2. táblázat. A metodika kidolgozásához elvégzett nyomóvizsgálatoknál 

külön

  

(a), a 90º-os (b) és a 120º-os (c) prizmák, valamint a 4 élen 

való megtámasztáshoz készített eszközök (d), néhány megtámasztás 

és a sztent ideális alakváltozása (e) 

A vizsgálati metodika kidolgozása 

leti program kezdetén próbaméréseket végeztem, amelyek célja

megtámasztási módszerek és vizsgálati paraméterek kiválasztása volt. Ennek érdekében k

lönféle megtámasztásokkal és nyomósebességekkel végeztem sorozatméréseket 

mm méretû Tentaur sztenteken. Az alkalmazott mérési paramétereket a 

táblázat foglalja össze. A próbamérések során egy általános képet kaptam a vizsgálatok 

eredményeként kapható nyomódiagram jellegérõl és a megtámasztási rendszerek haszná

Alsó megtámasztás Felsõ megtámasztás Nyomó

sebesség

(mm/perc)ábraszám típus ábraszám 

3.5.b nyomólap 3.4.a 

0,5 

1 

2 

3.5.b nyomóél 3.4.b 

0,5 

1 

2 

3.5.a nyomólap 3.4.a 1 

3.5.a nyomóél 3.4.b 1 

3.5.c nyomólap 3.4.a 1 

3.5.c nyomóél 3.4.b 1 

3.8.a síklap 3.8.a 1 

3.5.d 2 él 3.5.d 1 

3.5.d 2 él 3.5.d 0,5 

metodika kidolgozásához elvégzett nyomóvizsgálatoknál 

különféle megtámasztások és nyomósebességek
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os (c) prizmák, valamint a 4 élen  

való megtámasztáshoz készített eszközök (d), néhány megtámasztás  

leti program kezdetén próbaméréseket végeztem, amelyek célja a megfelelõ 

megtámasztási módszerek és vizsgálati paraméterek kiválasztása volt. Ennek érdekében kü-

lönféle megtámasztásokkal és nyomósebességekkel végeztem sorozatméréseket 

mm méretû Tentaur sztenteken. Az alkalmazott mérési paramétereket a 

táblázat foglalja össze. A próbamérések során egy általános képet kaptam a vizsgálatok 

eredményeként kapható nyomódiagram jellegérõl és a megtámasztási rendszerek használ-

Nyomó-

sebesség 

(mm/perc) 

Vizsgált 

sztentek 

száma (db) 

 3 

3 

3 

 3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

1 

 1 

metodika kidolgozásához elvégzett nyomóvizsgálatoknál alkalmazott 

egtámasztások és nyomósebességek  
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A próbamérések kezdetekor meghatároztam a megfelelõ nyomósebességet. Ehhez 

90°-os prizma és nyomólap, valamint 90°-os prizma és nyomóél között vizsgáltam  
3-3 sztentet 0,5 mm/perc, 1 mm/perc és 2 mm/perc nyomósebességgel. Ahogy az a 3.7. áb-
rán is látszik, a legegyenletesebb felfutású görbéket az 1 mm/perc beállítással kaptam. Ez-
után már csak 1 mm/perc nyomósebességet alkalmaztam. 

a)  b)  c)  

3.7. ábra. Tentaur sztentek 90º-os prizma + nyomólappal felvett nyomódiagramok; a) 

0,5 mm/perc, b) 1 mm/perc, c) 2 mm/perc nyomósebességnél 

A többi megtámasztási rendszerrel � a négy párhuzamos élen történõ megtámasztás 

kivételével � hasonló jellegû görbéket kaptam (3.8. ábra). A négyéles megtámasztásnál az 

eltérés oka az volt, hogy a csak az alsó és a felsõ élek egymáshoz közeledését biztosító 

vizsgálat közben a sztent nem összenyomódott, hanem kis alakváltozással belapult a négy 

él közötti, változatlan szélességû résbe, és nem deformálódott tovább. Megismételtem a mé-

rést 0,5 mm/perc nyomósebességgel is, de ugyanezt a jelenséget tapasztaltam. Ebbõl arra a 

következtetésre jutottam, hogy ezeket nem jól terveztem meg, az élek távolsága túl nagy 

3,0 mm átmérõjû sztentek vizsgálatára, ezért a négy él közötti megtámasztást kizártam a to-
vábbi vizsgálati programból. Az élek mentén való megtámasztásnál az alakos támaszok nem 

tudják biztosítani sem az éleknek a sztent középpontja felé való (radiális) elmozdulását, sem 

a különbözõ átmérõjû sztentekhez az azonos terhelési feltételeket, ezért ezek a megtámasz-
tások nem alkalmasak a vizsgálatra. 

a)  b)  c)  

3.8. ábra. Az a) 60º-os prizma + nyomóéllel; b) 120°-os prizma + nyomóéllel;  

c) négy éllel felvett nyomódiagramok 1 mm/perc nyomósebességnél 

A különbözõ szögû prizmás megtámasztások között nem tapasztaltam jelentõs különb-
séget, a nyomódiagramok jellegükben megegyeztek, így nem láttam értelmét három külön-
bözõ szögû prizma alkalmazásának. A minél egyenletesebb erõeloszlás � kör keresztmet-
szetû sztentet feltételezve � a 60°-os prizma esetében valósul meg, ezért azt tartottam meg. 

A felsõ megtámasztások közül a nyomólapot választottam, ugyancsak az egyenletes erõel-
oszlás érdekében, hiszen a prizmák mélyedésében is síklapokra fekszenek fel a sztentek. 

Így végül a nyomóélt is kizártam továbbiakban alkalmazandó megtámasztási módok közül. 

Ennek megfelelõen csak a következõ megtámasztási rendszerek maradtak: 

 Két síklap közötti összenyomás � kétirányú megtámasztás, 

 60°-os prizma és nyomólap közötti összenyomás � háromirányú megtámasztás. 
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A két megtámasztási rendszer összehasonlítására további nyomóvizsgálatokat végez-
tem Sanocor 3,0 mm×15 mm sztentekkel, miközben fényképeket készítettem az összenyo-
más folyamatáról. Ez alapján megállapítottam, hogy a háromirányú megtámasztásnál a hen-
geres értágítóbetétnek csak azon része deformálódik, amelyet a nyomólap terhel. A két sík-
lap közötti összenyomásnál a sztent sokkal egyenletesebben alakváltozik (3.9. ábra). A 

prizma lapjainak mozdulatlansága miatt a sztent palástjára itt ható reakcióerõ gyorsan 

�irradiálissá� válik, így az összelapulás szükségszerûen a felsõ nyomólap környezetére 

összpontosul. E tapasztalatoknak figyelembevételével, a sztentekre vonatkozó szabványnak 

megfelelõen végül a két síklap közötti összenyomást választottam a radiális terhelhetõség 

nyomóvizsgálattal való meghatározásához. 

a)  b)  c)  

d)   e)  

3.9. ábra. Az összenyomás folyamata két síklap között (a-c)  

és 60°-os prizma és nyomólap között (d-e) 

A jellegében a csõlapítás néven ismert technológiai próbához hasonló vizsgálati mód-
szer véglegesítése után egy átfogó vizsgálatsorozatot végeztem különbözõ átmérõjû, 15 mm 
hosszúságú Sanocor sztenteken. A kereskedelmi forgalomban ebbõl a hosszúságból 

2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm és 4,0 mm átmérõjû implantátumok tágíthatók a gyártói ajánlás 

szerint. Minden átmérõbõl 5-5 darab, felületkezelt és feltágított sztent állt rendelkezésemre. 

Az összenyomás elõtt lemértem a sztentek tömegét és valós átmérõjét, amelyet a 

2. melléklet tartalmaz. A Sanocor sztentek gyártásának jellegzetessége, hogy nem tesz kü-

lönbséget az eltérõ névleges átmérõjû sztentek között, így ugyanazokkal a gyártási paramé-

terekkel készült mind a 20 darab, adott esetben különbözõ átmérõre tágított és vizsgált 

értágítóbetét. Tömegértékeikben ennek ellenére voltak kisebb eltérések, azonban az azonos 

névleges átmérõjû csoportok átlagos tömege közel azonos volt (a tömeg mérésével indirekt 

módon a lézersugaras vágás, az ultrahangos maratás és az elektropolírozás egyenletessége 

ellenõrizhetõ). 

A nyomódiagramon � jellegébõl adódóan � három szakaszt különböztettem meg 

(3.10. ábra).  

 I. szakasz: a kezdeti, rugalmas jellegû alakváltozáshoz tartozó szakasz, amely 
közel lineáris felfutású.  

 II. szakasz: a képlékeny jellegû alakváltozás szakasza. Az I. és a II. szakasz 

közötti átmenet a sztent mint rácsos-hengereses héjszerkezet rugalmas radiális 

horpadásához kapcsolódik.  

 III. szakasz: a sztent már teljesen összenyomódott és a megtámasztások ösz-
szeérnek, a görbe szinte függõlegesen emelkedik.  
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A három szakaszt a 3.10. ábrán megjelöltem, és megadtam az I. és a II. szakasz köz

lítõ egyeneseinek metszéspontját is, ezzel jel

3.10. ábra. A nyomógörbe jellegzetes alakja és szakaszai

A sztent nyomódiagramja a szerkezeti statika szemszögébõl nézve valójában egy v

konyfalú, rácsos-hengeres héjszerkezet stabilitási görbéje kétalkotóment

nyomás esetén. A rácsos

sztentek radiális nyomóvizsgálatánál elõnyösebb összenyomódásnak vagy összelapulásnak 

nevezni, hiszen a rácsos-hengeres héjszerkezet rugalmas, maj

sztent hossza és a teljes terhelt alkotó mentén egyenletes. Angolul a jelenséget �

resistance with parallel plates

Az elvégzett nyomóvizsgálatok során kapott eredményekb

zötti nyomóvizsgálattal meghatározható radiális terhelhetõségi paramétert definiáltam:

1. Lapítóerõ (flattening force), FLAF (N):

A lapítóerõ a nyomógörbe I.

dás, rugalmas összelap

nyomódás, képlékeny összelapulás) határához tartozó erõ.

2. Fajlagos lapítóerõ (flattening resistance), FLAR (N/mm):

Amennyiben a lapítóerõt a sztent hosszúságára vonatkoztatjuk, akkor kapjuk a lapí

fajlagos, hosszegységre vonatkoztatott értéket, amely bármilyen, azonos átmérõre tágított 

sztent összehasonlítására alkalmas. Dimenzióját tekintve ez megfelel az 

MSZ EN ISO 25539-2 szabványban elõírt minõsítési paraméternek.

3. Egyezményes fajlagos lapí

Figyelembe véve a szakirodalomban tapasztaltakat, valamint saját korábbi vizsgálataimat, 

a FLAR15 paramétert a sztent kiindulási átmérõjéhez (D

módást létrehozó, hossz

egyezményes anyagvizsgálati mérõszámok 

kéregvastagság, Md30 hõmérséklet stb. 

  

A három szakaszt a 3.10. ábrán megjelöltem, és megadtam az I. és a II. szakasz köz

lítõ egyeneseinek metszéspontját is, ezzel jelöltem ki a két terhelési szakasz határát. 

3.10. ábra. A nyomógörbe jellegzetes alakja és szakaszai

A sztent nyomódiagramja a szerkezeti statika szemszögébõl nézve valójában egy v

hengeres héjszerkezet stabilitási görbéje kétalkotóment

-hengeres héj stabilitásvesztése a horpadás, amely kifejezést a 

sztentek radiális nyomóvizsgálatánál elõnyösebb összenyomódásnak vagy összelapulásnak 

hengeres héjszerkezet rugalmas, majd a képlékeny horpadása is a 

sztent hossza és a teljes terhelt alkotó mentén egyenletes. Angolul a jelenséget �

resistance with parallel plates� elnevezéssel illeti az MSZ EN ISO 25539

Az elvégzett nyomóvizsgálatok során kapott eredményekbõl többféle, a két síklap k

zötti nyomóvizsgálattal meghatározható radiális terhelhetõségi paramétert definiáltam:

Lapítóerõ (flattening force), FLAF (N): 

A lapítóerõ a nyomógörbe I. szakaszának (rugalmas horpadás, rugalmas összenyom

dás, rugalmas összelapulás) és II. szakaszának (képlékeny horpadás, képlékeny össz

nyomódás, képlékeny összelapulás) határához tartozó erõ. 

Fajlagos lapítóerõ (flattening resistance), FLAR (N/mm): 

Amennyiben a lapítóerõt a sztent hosszúságára vonatkoztatjuk, akkor kapjuk a lapí

fajlagos, hosszegységre vonatkoztatott értéket, amely bármilyen, azonos átmérõre tágított 

sztent összehasonlítására alkalmas. Dimenzióját tekintve ez megfelel az 

2 szabványban elõírt minõsítési paraméternek. 

Egyezményes fajlagos lapítóerõ (conventional flattening resistance), FLAR15 (N/mm):

Figyelembe véve a szakirodalomban tapasztaltakat, valamint saját korábbi vizsgálataimat, 

a FLAR15 paramétert a sztent kiindulási átmérõjéhez (D0) viszonyított 15%

módást létrehozó, hosszegységre fajlagosított erõként definiálom. A 15%

egyezményes anyagvizsgálati mérõszámok � pl. folyáshatár, nyúlás, átedzhetõ átmérõ, 

kéregvastagság, Md30 hõmérséklet stb. � alkalmazásának sorába illeszthetõ, de 
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A három szakaszt a 3.10. ábrán megjelöltem, és megadtam az I. és a II. szakasz köze-
öltem ki a két terhelési szakasz határát.  

 

3.10. ábra. A nyomógörbe jellegzetes alakja és szakaszai 

A sztent nyomódiagramja a szerkezeti statika szemszögébõl nézve valójában egy vé-

hengeres héjszerkezet stabilitási görbéje kétalkotómenti, egyenletes radiális 

hengeres héj stabilitásvesztése a horpadás, amely kifejezést a 

sztentek radiális nyomóvizsgálatánál elõnyösebb összenyomódásnak vagy összelapulásnak 

d a képlékeny horpadása is a 

sztent hossza és a teljes terhelt alkotó mentén egyenletes. Angolul a jelenséget �crush 
25539-2 szabvány. 

õl többféle, a két síklap kö-

zötti nyomóvizsgálattal meghatározható radiális terhelhetõségi paramétert definiáltam: 

szakaszának (rugalmas horpadás, rugalmas összenyomó-

szakaszának (képlékeny horpadás, képlékeny össze-

Amennyiben a lapítóerõt a sztent hosszúságára vonatkoztatjuk, akkor kapjuk a lapítóerõ 

fajlagos, hosszegységre vonatkoztatott értéket, amely bármilyen, azonos átmérõre tágított 

sztent összehasonlítására alkalmas. Dimenzióját tekintve ez megfelel az 

 

tóerõ (conventional flattening resistance), FLAR15 (N/mm): 

Figyelembe véve a szakirodalomban tapasztaltakat, valamint saját korábbi vizsgálataimat, 

) viszonyított 15%-os összenyo-
egységre fajlagosított erõként definiálom. A 15%-os érték az 

pl. folyáshatár, nyúlás, átedzhetõ átmérõ, 

alkalmazásának sorába illeszthetõ, de ezen kí-
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vül az orvosi gyakorlatból is származtatható. A beültetés során a feltágított sztentet � köz-
vetlenül a ballon leengedése után � az izmos érfal a saját rugalmassága és a benne lévõ 

lerakódások miatt radiálisan visszanyomja. A visszanyomódás vagy visszarugózás (recoil) 

elkerülhetetlen, mértéke azonban fontos. Ideális esetet feltételezve a visszarugózás 0%, 

ami természetesen irreális, legrosszabb esetben pedig 50% vagy annál nagyobb érték, 

amely orvosi kifejezéssel élve ún. szignifikáns szûkületet hozna létre és a sztentelt érsza-
kasz ismételt tágítását tenné szükségessé. Így a még megfelelõ visszarugózás mértékére 

az orvosok szakmai kompromisszumként azért határozták meg a 15% körüli értéket, mert 

az ekkora vagy ennél kisebb átmérõcsökkenést a beültetés során a képalkotó berendezé-

sen nem tudják szemmel érzékelni, tehát a feltágítás ekkora radiális visszarugózásnál el-
fogadható, nem minõsül visszaszûkülésnek.  

Figyelembe véve, hogy az érszakaszok rugalmassága függ a közegtõl � a szûkület helyé-

tõl, valamint az érfal hegesedésének és plakkosodásának mértékétõl �, az orvosoknak 
ismerniük kell az értágítóbetét radiális teherbírását, hogy a visszarugózás mértékét a 

kompromisszumos és elfogadható, 15%-os értéken tartsák. A 15%-os összenyomódás-
hoz tartozó erõérték a nyomóvizsgálat során felvett görbe adatpontjaiból könnyen megha-
tározható. Természetesen ezt az erõt is � a szabványnak megfelelõen � hosszegységre 

vonatkoztatom, dimenziója N/mm, és ebben az esetben az azonos átmérõjû sztentek ösz-
szehasonlítására alkalmas jellemzõ. 

4. Szerkezeti lapítási merevség (flattening stiffness), FLAS (N/mm): 

A nyomógörbe kezdeti, lineáris szakaszára illesztett egyenes meredeksége adja meg a 

sztentnek a síklapok közötti összenyomáskor mutatott merevségét. Ennek a dimenziója is 

a szabványban elõírt N/mm, mint a FLAR és a FLAF15 paramétereknek, azonban ennek 

van fizikai tartalma is: az egységnyi (abszolút) átmérõváltozáshoz szükséges erõt fejezi ki. 

A FLAR és a FLAR15 paraméterek fizikai tartalma erõ, és csak a szabványban elõírt, 

hosszegységre vonatkoztatás miatt vesz fel a szerkezeti lapítási merevséggel azonos di-
menziót. 

A Sanocor sztentek párhuzamos síklapok közötti nyomóvizsgálatával a 3.11. ábrán lát-
ható görbeseregeket kaptam. Az egyes sztentek nyomógörbéit a 3. melléklet tartalmazza. Az 

mérések kiértékelésekor meghatároztam a fentiekben definiált radiális terhelhetõségi para-
métereit minden sztent esetében, valamint kiszámítottam az egyes átmérõkhöz tartozó átla-
gokat is. Az eredményeket a 3.3-3.6. táblázatokban foglalom össze, a FLAR15 paraméter ki-
számításához tartozó 15%-os összenyomódáshoz szükséges erõértékeket a 4. melléklet tar-
talmazza. A nyomógörbék kezdeti, lineáris szakaszára illesztett egyeneseket � amelyek 
alapján meghatároztam a szerkezeti lapítási merevség (FLAS) értékeket � a 3. melléklet mu-
tatja, egyenleteit a 4. mellékletben adom meg. Az erõ dimenziójú lapítóerõt két tizedesjegy 

pontosságú értékekkel adom meg, ahogy az a szakirodalomban is elterjedt és elfogadott, a 

hosszúságra fajlagosított paramétereket azonban három tizedesjegy pontossággal adom 

meg, hogy az értékek közötti eltérések jobban érzékelhetõk legyenek. 
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3.11. ábra. A különbözõ átmérõre tágított Sanocor sztentek két síklap közötti  

nyomóvizsgálatának erõ � összenyomódás görbeseregei 

 

FLAF (N) 2,5×15 3,0×15 3,5×15 4,0×15 

1. sztent 1,62 1,56 1,41 1,47 

2. sztent 1,73 1,58 1,68 1,35 

3. sztent 1,78 1,45 1,68 1,54 

4. sztent 2,39 1,74 1,50 1,51 

5. sztent 2,27 1,74 1,13 1,19 

Átlag 1,96 1,61 1,48 1,41 

Szórás 0,35 0,13 0,23 0,14 

Terjedelem 0,77 0,29 0,55 0,35 

3.3. táblázat. A különbözõ átmérõre tágított Sanocor sztentek két síklap közötti  

nyomóvizsgálatával kapott lapítóerõ értékek, azok átlagai és szórásértékei 

 

 

 
 



Ring György  PhD-értekezés 

 

44 

FLAR (N/mm) 2,5×15 3,0×15 3,5×15 4,0×15 

1. sztent 0,106 0,104 0,094 0,098 

2. sztent 0,113 0,106 0,115 0,091 

3. sztent 0,114 0,098 0,114 0,109 

4. sztent 0,154 0,118 0,099 0,102 

5. sztent 0,147 0,116 0,077 0,085 

Átlag 0,127 0,109 0,100 0,097 

Szórás 0,022 0,008 0,016 0,009 

Terjedelem 0,048 0,020 0,038 0,024 

3.4. táblázat. A különbözõ átmérõre tágított Sanocor sztentek két síklap közötti  

nyomóvizsgálatával kapott fajlagos lapítóerõ értékek, azok átlagai és szórásértékei 
 

FLAR15 (N/mm) 2,5×15 3,0×15 3,5×15 4,0×15 

1. sztent 0,129 0,103 0,118 0,111 

2. sztent 0,116 0,126 0,132 0,104 

3. sztent 0,126 0,115 0,134 0,127 

4. sztent 0,136 0,122 0,119 0,117 

5. sztent 0,138 0,142 0,093 0,101 

Átlag 0,129 0,122 0,120 0,112 

Szórás 0,009 0,014 0,016 0,010 

Terjedelem 0,022 0,039 0,041 0,025 

3.5. táblázat. A különbözõ átmérõre tágított Sanocor sztentek két síklap  

közötti nyomóvizsgálatával kapott egyezményes fajlagos lapítóerõ értékek,  

azok átlagai és szórásértékei 
 

FLAS (N/mm) 2,5×15 3,0×15 3,5×15 4,0×15 

1. sztent 7,208 5,342 5,517 4,936 

2. sztent 6,278 6,340 5,889 4,394 

3. sztent 6,617 5,360 5,550 4,986 

4. sztent 7,049 6,505 5,422 4,802 

5. sztent 8,613 8,051 4,373 4,046 

Átlag 7,153 6,319 5,350 4,633 

Szórás 0,894 1,108 0,574 0,402 

Terjedelem 2,335 2,709 1,516 0,940 

3.6. táblázat. A különbözõ átmérõre tágított Sanocor sztentek két síklap  

közötti nyomóvizsgálatával kapott szerkezeti lapítási merevség értékek,  

azok átlagai és szórásértékei 
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A FLAF, FLAR, FLAR15 és FLAS értékeket, valamint azok átlagait összehasonlítottam 

és ábrázoltam a feltágítás utáni � azaz a mérés kezdetén kiindulási � átmérõk (D0) függvé-

nyében (3.12.-3.15. ábra). Az ábrákon bejelöltem a mérési értékek tartományát is, amely 

szemlélteti az adott tulajdonság szórását. 

A mérési eredmények alapján megállapítottam, hogy a két párhuzamos síklap közötti 

nyomóvizsgálat esetében mind a négy radiális terhelhetõségi paraméter függ a sztent tágítá-

si átmérõjétõl a vizsgált 2,5-4,0 mm átmérõtartományban, és a tágítási átmérõ növekedésé-

vel mindegyik csökkenõ tendenciát mutat.  

A FLAR és a FLAR15 értékek összevetésekor azt állapítottam meg, hogy az implantá-

tum 15%-os alakváltozása szinte egybeesik a hengeres-hálós héjszerkezet rugalmas jellegû 

alakváltozási tartományának (I. szakasz) végével, hiszen ezek a minõsítési paraméterek kö-

zel azonos értékeket mutatnak ugyanazon sztentek esetében. Másként fogalmazva a FLAF 

lapítóerõ közel akkora, mint a 15%-os alakváltozáshoz szükséges erõérték. 

A méréssorozattal megállapítottam továbbá, hogy a két párhuzamos síklap közötti 

nyomóvizsgálatnál bevezetett minõsítési paraméterek � azaz anyagvizsgálati mérõszámok � 
közül a szerkezeti lapítási merevség (FLAS) fejezi ki a legjobban a sztentek átmérõjének ha-
tását. Ezt igazolja a két szélsõ átmérõhöz tartozó átlagok eltérését bemutató 3.7. táblázat, 

amelybõl kiderül, hogy a szerkezeti lapítási merevség a legérzékenyebb radiális terhelhetõ-

ségi paraméter a tágítási átmérõtõl való függés kifejezésére. Ennek a vizsgált sztentek ese-
tében a legnagyobb és legkisebb átlagértékek közötti százalékos eltérése 35,2%, érzékeny-
ségben ezt követi a lapítóerõ (28,1%) és a fajlagos lapítóerõ (23,6%), míg a legkevésbé ér-
zékeny, ugyanakkor az orvosi gyakorlat szempontjából fontos és minõsítésre ugyancsak 

megfelelõ egyezményes fajlagos lapítóerõ a legkevésbé érzékeny paraméter (13,2%). 

Radiális terhelhe-

tõségi paraméter 

Legnagyobb átlag-

érték (D0 = 2,5 mm) 

Legkisebb átlagér-

ték (D0 = 4,0 mm) 

Átlagok százalékos 

eltérése 

FLAF (N) 1,96 1,41 28,1% 

FLAR (N/mm) 0,127 0,097 23,6% 

FLAR15 (N/mm) 0,129 0,112 13,2% 

FLAS (N/mm) 7,153 4,633 35,2% 

3.7. táblázat. A radiális terhelhetõségi paraméterek legnagyobb és legkisebb átlagértékei és 

azok százalékos eltérése 
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3.12. ábra. A 15 mm hosszúságú Sanocor sztent lapítóerõ 

 

 

3.13. ábra. A 15 mm hosszúságú Sanocor sztent fajlagos lapítóerõ 

 

  

mm hosszúságú Sanocor sztent lapítóerõ � kiindulási átmérõ diagramja

mm hosszúságú Sanocor sztent fajlagos lapítóerõ � kiindulási átmérõ dia

ramja 
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kiindulási átmérõ diagramja 

 

kiindulási átmérõ diag-
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3.14. ábra. A 15 mm hosszúságú Sanocor sztent egyezményes fajlagos lapítóerõ 

 

 

3.15. ábra. A 15 mm hosszúságú Sanocor sztent szerkezeti lapító merevség 

 

  

mm hosszúságú Sanocor sztent egyezményes fajlagos lapítóerõ 

lási átmérõ diagramja 

mm hosszúságú Sanocor sztent szerkezeti lapító merevség 

átmérõ diagramja 
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mm hosszúságú Sanocor sztent egyezményes fajlagos lapítóerõ � kiindu-

 

mm hosszúságú Sanocor sztent szerkezeti lapító merevség � kiindulási 
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3.4.2. Az összenyomás-állóság vizsgálata kerület menti terheléssel 

Az összenyomás-állóság meghatározására irányuló kutatásaim kezdetétõl egy olyan 

megtámasztást tartottam optimálisnak, amely nemcsak két-, három, esetleg négypontos ter-
helést jelent a sztentekre, hanem az ér keresztmetszetének megfelelõen minél inkább a ke-
rülete mentén nyomja össze az implantátumot.  

Miután publikáltam a fentiekben leírt kísérletsorozatot [99], megkeresett a holland 
MPT Europe BV, akik idõközben kifejlesztettek egy berendezést, amely kerület menti terhe-
léssel vizsgálja a sztentek összenyomás-állóságát. Lehetõségem nyílt központjukban, a hol-
landiai Leek városában egy méréssorozatot végezni a berendezéssel. 

A vizsgálatokhoz egységesen Sanocor 3,0 mm×8 mm sztenteket használtam. Amint 

azt a 3.3.2. Elektropolírozás címû fejezetben leírtam, a kísérletsorozathoz 41 darab, külön-
bözõ tömegû (1. melléklet) implantátum állt rendelkezésemre, amelyek tömegeloszlását a 

3.1. ábrán már bemutattam. A vizsgálat elõkészítése közben egy megsérült, így azt kiszed-
tem a méréssorozatból és végül 40 értágítóbetétet vizsgáltam. 

A vizsgált sztentek átlagos átmérõje: 3,154 mm, szórása: 0,047 mm volt, átlagos hosz-
szúsága: 8,489 mm, szórása: 0,539 mm volt. Az egyes sztentek átmérõ- és hosszúságérté-

keit az 5. melléklet tartalmazza. A méréseket kalibrált optikai mikroszkópon végeztem. 

A sztentek összenyomása RCM-60-WB típusú nyomógéppel 

A berendezést (3.16. ábra) kifejezetten sztentek összenyomás-állóságának vizsgálatá-

ra fejlesztettek ki. A vizsgálatot 37°C-os környezetben és folyadék közegbe helyezett mintá-

kon végeztem el annak köszönhetõen, hogy a szerkezet egy temperált hõmérsékletû, desz-
tillált vizet tartalmazó medencébe merülve nyomja össze a sztentet [100]. 

 

3.16. ábra. Az MPT Europe BV által kifejlesztett RCM-60-WB típusú nyomógép 

A mérés módszertana összehasonlítva a hagyományos párhuzamos síklapok közötti 

és a V-alakú prizmás összenyomási technikákkal, jobban megközelíti az in vivo körülménye-
ket. A berendezés nyolc irányból, a kerület mentén nyomja össze a sztenteket, köszönhetõ-

en a speciális kialakítású nyomófejnek [100]. Az összenyomás folyamatát a 3.17. ábra szem-
lélteti. 
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3.17. ábra. Az RCM-60-WB berendezés speciális nyomófeje nyitott állapotban, 

(fent) [100], az összenyomás közben (középen) és az 50%-os összenyomás 

végén (lent) 

A berendezéshez csatlakoztatott számítógép nemcsak a nyomófej mûködését vezérli, 

hanem az erõmérõ cella által mért értékeket is rögzíti, amelyeket a további feldolgozás és ki-
értékelés céljából eltárol.  

A vizsgált sztenteket a berendezést és a vizsgálati eljárást kifejlesztõ cég protokollja 

(MPT-protokoll) szerint három fázisban nyomtam össze, elõször a sztent tényleges átmérõ-
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jéhez viszonyított 85%-áig záródott össze a nyomófej, majd a nyomófej visszanyílását köve-
tõen, a tényleges átmérõ 70%-áig, végül az utolsó fázisban az 50%-áig záródott. Ahhoz, 

hogy a berendezés pontosan a fentiekben leírt százalékos összenyomásokat végezze és 

pontos értékeket kapjak, az éppen vizsgált sztentnek megfelelõen minden egyes mérés elõtt 

betápláltam a programba a � 3.3.4. A sztentek geometriai méreteinek meghatározása feje-
zetben leírtak szerint megmért és az 5. mellékletben található � tényleges átmérõértéket. 

Ezáltal a berendezés minden sztentnél három fázisban 15%-os, 30%-os, végül 50% össze-
nyomást végzett.  

A kapott mérési eredményeket a szabványban elõírtaknak megfelelõen erõ �
 sztentátmérõ diagramon ábrázoltam. A 3.18.a ábra egy ilyen diagramot mutat, amelynek 

alakja jellemzõen megegyezik a többi sztentnél felvett diagramokéval. Azt is megállapíthat-
juk, hogy a görbe jellege hasonlít a két párhuzamos síklap közötti összenyomásokkor kapot-
téra, ha figyelembe vesszük, hogy itt nem az alakváltozást, hanem a sztentátmérõ van a víz-
szintes tengelyen, így az összenyomódáskor a görbe pontjainak felvétele kronológiailag 

jobbról balra, azaz egyre csökkenõ átmérõ felé zajlott. A görbék közötti alaki különbség még 

további két dologból adódik: egyik, hogy a berendezés beállításai miatt a terhelést három fá-

zisban adja át a sztenteknek; másik, hogy itt a nyomógörbének nincs � a két síklap közötti 

összenyomás görbéinél tapasztalt � harmadik, meredeken felfutó szakasza, hiszen itt csak 
50%-os alakváltozásig nyomjuk össze az implantátumokat.  

A szemléletesebb ábrázolás és a jobb összehasonlíthatóság kedvéért a 3.18.a diag-
ramot átalakítottam erõ � átmérõváltozás diagrammá, amelynél � hasonlóan a párhuzamos 

síklapok közötti nyomóvizsgálat diagramjához � az erõt az összenyomódás (átmérõváltozás) 

függvényében mutatja (3.18.b ábra).  

Az erõ � átmérõváltozás görbét három szakaszra osztom, amelyeket a következõkép-
pen értelmezem a 3.18.b ábrán kék színnel rajzolt mérési görbén: 

 I. szakasz: az átmérõváltozás viszonylag jelentõs tartományán csekély és erõ-

sen ingadozó erõ mérhetõ. E szakasz végén kezdõdik meg a lineáris jellegû, in-
tenzív és monoton erõnövekedés. Ezt a jelenséget az okozza, hogy a nyomófe-
lületek közül néhány már akkor erõvel terheli a sztentet, amikor a többi még 

nem ért hozzá, viszont ilyenkor a nyomólapok közötti átmérõ valójában még 

nagyobb a sztent tényleges átmérõjénél. A görbék esetenként a vízszintes ten-
gelyen a negatív tartományból indulnak, amelynek oka, hogy a mérõrendszer 

bemeneti adatként a sztent valós átmérõjét tekinti kiindulópontnak, azonban 

ezeknek a görbéknek van egy olyan kezdeti szakasza � a két síklap közötti ösz-
szenyomás görbéitõl eltérõen �, amelynél az erõ definiálatlan módon és kismér-
tékben növekedik. 

 II. szakasz: az erõ lineáris jelleggel, intenzíven és monotonon növekedik, ez te-
hát a rugalmas jellegû összenyomódás tartománya, amely egy lokális maxi-
mummal ér véget. A második összenyomás diagramja tartalmazza a sztent 
tényleges képlékeny alakváltozását, így ezen lehet jól elkülöníteni a rugalmas 

és a képlékeny jellegû összenyomódás tartományát. 

 III. szakasz: a rugalmas jellegû szakasz végét jelentõ elsõ lokális maximum 

utáni, képlékeny jellegû összenyomódás tartománya. 

A különbözõ összenyomási fázisokat különbözõ színû görbék jelölik. A fentiekben leírt 

három szakaszra bontás figyelembe veszi azt a vizsgálati protokollt, amely az MPT-módszer 

sajátosságából fakadóan egy sztent vizsgálatára három, különbözõ mértékig végzett össze-
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nyomást határoz meg. A vizsgált sztentek erõ

talmazza.  

a) 

b) 

3.18. ábra. A kerület menti terhelést biztosító

erõ � sztentátmérõ d

erõ � átmérõváltozás diagramon bejelölve a diagram szakaszait (világoskékkel), 

a lineáris szakaszra illesztett egyenest (pirossal) és az összenyomóerõ 

meghatározási módját (magenta színnel) (b)

 

  

nyomást határoz meg. A vizsgált sztentek erõ � sztentátmérõ diagramjait a 6. melléklet ta

erület menti terhelést biztosító megtámasztással végzett összenyomás 

sztentátmérõ diagram jellegzetes alakja (a) és az összenyomás ábrázolása 

átmérõváltozás diagramon bejelölve a diagram szakaszait (világoskékkel), 

a lineáris szakaszra illesztett egyenest (pirossal) és az összenyomóerõ 

meghatározási módját (magenta színnel) (b) 
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sztentátmérõ diagramjait a 6. melléklet tar-

 

 

megtámasztással végzett összenyomás 

iagram jellegzetes alakja (a) és az összenyomás ábrázolása  

átmérõváltozás diagramon bejelölve a diagram szakaszait (világoskékkel),  

a lineáris szakaszra illesztett egyenest (pirossal) és az összenyomóerõ  
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Az erõ � átmérõváltozás görbék esetenként a vízszintes tengelyen a negatív tarto-
mányból indulnak. Ennek oka, hogy a mérõrendszer bemeneti adatként a sztent valós átmé-

rõjét tekinti kiindulópontnak, azonban ezeknek a görbéknek van egy olyan kezdeti szakasza 
� a két síklap közötti összenyomás görbéitõl eltérõen �, amelynél az erõ definiálatlan módon 

és kismértékben növekedik. Ezt a jelenséget az okozza, hogy a nyomófelületek közül né-

hány már akkor erõvel terheli a sztentet, amikor a többi még nem ért hozzá, viszont ilyenkor 
a nyomólapok közötti átmérõ valójában még nagyobb a sztent tényleges átmérõjénél. 

A kerület menti terhelést biztosító megtámasztással végzett nyomóvizsgálatnál is defi-
niáltam anyagvizsgálati mérõszámként minõsítési paramétereket, hasonlóan a két párhuza-
mos síklap közötti nyomóvizsgálatoknál bevezetett radiális terhelhetõségi paraméterekhez. 

Ezeket összenyomás-állósági paramétereknek nevezem, ezzel is jelezve, hogy � bár dimen-
zióik, fizikai tartalmuk és meghatározási módjuk nagyrészt megfeleltethetõ a radiális terhel-
hetõségi paraméterekkel � ezek egy más mérési módszer anyagvizsgálati mérõszámai. Az 
általam bevezetett összenyomás-állósági paraméterek a következõk: 

1. Összenyomóerõ (crushing force), CRUF (N): 

Az összenyomóerõ a nyomógörbe II. szakaszának (rugalmas jellegû összenyomódás) és 

III. szakaszának határán mutatkozó elsõ lokális maximumához tartozó erõ (3.18.b ábra). 

2. Fajlagos összenyomóerõ (crushing resistance), CRUR (N/mm): 

Az összenyomóerõt a sztent hosszúságára vonatkoztatjuk, így kapjuk az összenyomóerõ 

fajlagos, hosszegységre vonatkoztatott értéket, amely bármilyen, azonos átmérõre tágított 

sztent összehasonlítására alkalmas. Dimenzióját tekintve ez felel meg az 

MSZ EN ISO 25539-2 szabványban elõírt minõsítési paraméternek. 

3. Egyezményes fajlagos összenyomóerõ (conventional crushing resistance), CRUR15 
(N/mm): 

A sztent kiindulási átmérõjéhez (D0) viszonyított 15%-os összenyomódást létrehozó 

fajlagosított összenyomóerõként definiálom. A 15%-os érték magyarázata megegyezik a 

párhuzamos síklapok között végzett nyomóvizsgálatoknál definiált minõsítési paraméte-
reknél leírtakkal. Természetesen ezt az erõ is � a szabványnak megfelelõen � hosszegy-
ségre vonatkoztatom, dimenziója N/mm, és ebben az esetben az azonos átmérõjû 

sztentek összehasonlítására alkalmas jellemzõ. 

4. Szerkezeti összenyomási merevség (crushing stiffness), CRUS (N/mm): 

A nyomógörbe kezdeti, lineáris szakaszára illesztett egyenes meredekségének abszolút 

értéke adja meg a sztentnek a kerület menti megtámasztással végzett összenyomáskor 
mutatott merevségét (3.18.b ábra). Ezt a paramétert az elsõ � 15%-ig végzett � össze-
nyomáskor felvett görbén kell meghatározni. Dimenziója N/mm, ugyanúgy mint a CRUR 

és a CRUR15 paramétereknek, azonban � a FLAS paraméterhez hasonlóan � ennek is 
van fizikai tartalma: az egységnyi (abszolút) átmérõváltozáshoz szükséges erõ. A CRUR 

és a CRUR15 paraméterek fizikai tartalma erõ, és csak a szabványban elõírt, hosszegy-
ségre vonatkoztatás miatt vesz fel a szerkezeti összenyomási merevséggel azonos di-
menziót. 

A megvizsgált 40 sztentnél meghatároztam ezeket az összenyomás-állósági paramé-

terértékeket, amely értékeket a 7. melléklet tartalmazza. A szerkezeti összenyomási merev-
ségértékeket meghatározó illesztett egyenesek egyenleteit a 8. melléklet tartalmazza, míg 

magukat az egyeneseket � hasonlóan a 3.18. ábrához � a 6. mellékletben lévõ nyomógörbé-

ken jelöltem. Amint azt a dolgozatom 3.3.2. Elektropolírozás címû részében ismertettem az 

összenyomás-állósági kísérleteimhez használt sztentek anyaga, átmérõje, hosszúsága és 
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mintázata is megegyezett, különbség közöttük csak a különbözõ elektropolírozási paramét

rek következtében kialakult eltérõ bordavastagság és bordaszélességükben volt. Ennek te

mészetesen kihatása van a sztent tömegére és a funkcionálisan fontos fémmel f

tulajdonságra. Mivel ezek közül a tömeg egy könnyen és igen pontosan mérhetõ jellemzõ, az 

összenyomás-állósági paramétereket a sztentek tömegének függvényében ábrázolom. Fo

tos azonban szem elõtt tartani, hogy 

gyakorlati alkalmazás szempontjából fontos fémmel fedett felülete között fennálló közvetlen 

kapcsolat miatt az eredmények és összefüggések ez utóbbi tulajdonságra is érvényesek. 

Az összenyomás-állósági paraméterek tömegtõl való függését 

mutatom be. Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a vizsgált sztentek tömegének 

növekedésével arányosan növekednek az összenyomás

tesen, mint minden mérésnek, ennek is van egy szórástartománya, a

ben fõként abban rejlik, hogy a sztent rácsos szerkezete a mechanikai viselkedés szempon

jából ún. ortotróp szerkezet, azaz tulajdonságai erõsen és tudatosan irányfügg

pontokra egyeneseket illesztettem, hogy az arányosságot m

Ezeknek az egyeneseknek, amelyek a mérési tartományban jellemzik a kapcsolatot, a 

3.8. táblázatban adom meg egyenleteit és az illesztések jóságát.

Összenyomás-

állósági paraméter

CRUF 

CRUR 

CRUR15 

CRUS 

3.8. táblázat. Az összenyomás

egyenesek egyenletei és az illesztések jósága
 

3.19. ábra. A kerület menti terhelést biztosító

összenyomóerõ � 

  

mintázata is megegyezett, különbség közöttük csak a különbözõ elektropolírozási paramét

rek következtében kialakult eltérõ bordavastagság és bordaszélességükben volt. Ennek te

mészetesen kihatása van a sztent tömegére és a funkcionálisan fontos fémmel f

tulajdonságra. Mivel ezek közül a tömeg egy könnyen és igen pontosan mérhetõ jellemzõ, az 

állósági paramétereket a sztentek tömegének függvényében ábrázolom. Fo

tos azonban szem elõtt tartani, hogy � amint azt már bemutattam � 
gyakorlati alkalmazás szempontjából fontos fémmel fedett felülete között fennálló közvetlen 

kapcsolat miatt az eredmények és összefüggések ez utóbbi tulajdonságra is érvényesek. 

állósági paraméterek tömegtõl való függését 

mutatom be. Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a vizsgált sztentek tömegének 

növekedésével arányosan növekednek az összenyomás-állósági paraméterek is. Termész

minden mérésnek, ennek is van egy szórástartománya, amelynek oka 
abban rejlik, hogy a sztent rácsos szerkezete a mechanikai viselkedés szempon

p szerkezet, azaz tulajdonságai erõsen és tudatosan irányfügg

pontokra egyeneseket illesztettem, hogy az arányosságot még szemléletesebbé tegyem. 

Ezeknek az egyeneseknek, amelyek a mérési tartományban jellemzik a kapcsolatot, a 

táblázatban adom meg egyenleteit és az illesztések jóságát. 

állósági paraméter 

Ábra-

szám 

Tömegfüggést jellemzõ 

egyenes egyenlete 

3.19. y = 0,60894x � 0,9975 

3.20. y = 0,06525x �0,08126  

3.21. y = 0,05551x � 0,04904 

3.22. y = 2,001x �3,65094  

3.8. táblázat. Az összenyomás-állósági paraméterek tömegfüggését jellem

egyenesek egyenletei és az illesztések jósága 

erület menti terhelést biztosító megtámasztással vizsgált Sanocor sztentek 

 sztenttömeg diagramja a pontokra illesztett egyenessel

 PhD-értekezés 

53 

mintázata is megegyezett, különbség közöttük csak a különbözõ elektropolírozási paraméte-
rek következtében kialakult eltérõ bordavastagság és bordaszélességükben volt. Ennek ter-
mészetesen kihatása van a sztent tömegére és a funkcionálisan fontos fémmel fedett felület 

tulajdonságra. Mivel ezek közül a tömeg egy könnyen és igen pontosan mérhetõ jellemzõ, az 

állósági paramétereket a sztentek tömegének függvényében ábrázolom. Fon-
 a sztent tömege és a 

gyakorlati alkalmazás szempontjából fontos fémmel fedett felülete között fennálló közvetlen 

kapcsolat miatt az eredmények és összefüggések ez utóbbi tulajdonságra is érvényesek.  

állósági paraméterek tömegtõl való függését a 3.19.-3.22. ábrákon 

mutatom be. Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a vizsgált sztentek tömegének 

állósági paraméterek is. Természe-
melynek oka esetünk-

abban rejlik, hogy a sztent rácsos szerkezete a mechanikai viselkedés szempont-
p szerkezet, azaz tulajdonságai erõsen és tudatosan irányfüggõk. A mérési 

ég szemléletesebbé tegyem. 

Ezeknek az egyeneseknek, amelyek a mérési tartományban jellemzik a kapcsolatot, a 

Illesztés 

jósága (R
2
) 

0,896 

0,889 

0,909 

0,848 

állósági paraméterek tömegfüggését jellemzõ 
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3.20. ábra. A kerület menti terhelés

fajlagos összenyomóerõ

 

3.21. ábra. A kerület menti terhelést biztosító

Sanocor sztentek egyezményes fajlagos

diagramja a pontokra illesztett egyenessel

 

  

erület menti terhelést biztosító megtámasztással vizsgált Sanocor sztentek 

összenyomóerõ � sztenttömeg diagramja a pontokra illesztett egyenessel

erület menti terhelést biztosító megtámasztással vizsgált 

Sanocor sztentek egyezményes fajlagos összenyomóerõ � sztenttömeg 

diagramja a pontokra illesztett egyenessel 
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3.22. ábra. A kerület menti terhelést biztosító

Sanocor sztentek szerkezeti

diagramja a pontokra illesztett egyenessel

Ahogy azt a radiális terhelhetõségi paraméterek esetében is tettem, ennek a vizsgála

nak a minõsítési paramétereinek érzékenységét is összehasonlítottam. Ehhez a 3.8. tábl

zatban leírt egyenleteket használtam

tozó ábra függõleges tengelyén szereplõ mennyiséget jelöli.

sebb és a legnagyobb tömegû sztent tömegértékét (3,3

határoztam meg a paraméterek százalékos eltérését. Az eredményeket a 3.9. 

foglalom össze. 

Ezekbõl kiderül, hogy a szerkezeti összenyomási merevség a legérzékenyebb össz

nyomás-állósági paraméter a tömegtõl való függés kifejezésére. Ennek a százalékos eltér

se a mérési tartományban 77,2%, érzékenységben ezt követi az 

a fajlagos összenyomóerõ (70,9%), míg a legkevésbé érzékeny 

korlat szempontjából fontos és minõsítésre ugyancsak kiválóan alkalmas 

fajlagos összenyomóerõ paraméter (67,4%).

 

Összenyomás-

állósági paraméter 

Legnagyobb tömegnél 

CRUF (N) 

CRUR (N/mm) 

CRUR15 (N/mm) 

CRUS (N/mm) 

3.9. táblázat. Az ös

 

  

erület menti terhelést biztosító megtámasztással vizsgált 

Sanocor sztentek szerkezeti összenyomási merevség � sztenttömeg 

diagramja a pontokra illesztett egyenessel 

hogy azt a radiális terhelhetõségi paraméterek esetében is tettem, ennek a vizsgála

nak a minõsítési paramétereinek érzékenységét is összehasonlítottam. Ehhez a 3.8. tábl

zatban leírt egyenleteket használtam, amelyekben x a sztent tömegét, 

tozó ábra függõleges tengelyén szereplõ mennyiséget jelöli. Független változóként 

sebb és a legnagyobb tömegû sztent tömegértékét (3,3 mg és 8,3 mg) helyettesítettem, így 

határoztam meg a paraméterek százalékos eltérését. Az eredményeket a 3.9. 

Ezekbõl kiderül, hogy a szerkezeti összenyomási merevség a legérzékenyebb össz

állósági paraméter a tömegtõl való függés kifejezésére. Ennek a százalékos eltér

mérési tartományban 77,2%, érzékenységben ezt követi az összenyomóerõ (75,1%) és 

a fajlagos összenyomóerõ (70,9%), míg a legkevésbé érzékeny � ugyanakkor az orvosi gy
korlat szempontjából fontos és minõsítésre ugyancsak kiválóan alkalmas 

fajlagos összenyomóerõ paraméter (67,4%). 

Legnagyobb tömegnél 

(msztent = 3,3 mg) 

Legkisebb tömegnél 

(msztent = 8,3 mg) 

4,06 1,01 

0,460 0,134 

0,412 0,134 

12,957 2,952 

3.9. táblázat. Az összenyomás-állósági paraméterek százalékos eltérései 

a mérési tartományon 
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megtámasztással vizsgált  

sztenttömeg  

hogy azt a radiális terhelhetõségi paraméterek esetében is tettem, ennek a vizsgálat-
nak a minõsítési paramétereinek érzékenységét is összehasonlítottam. Ehhez a 3.8. táblá-

a sztent tömegét, y az egyenlethez tar-
üggetlen változóként a legki-

mg) helyettesítettem, így 

határoztam meg a paraméterek százalékos eltérését. Az eredményeket a 3.9. táblázatban 

Ezekbõl kiderül, hogy a szerkezeti összenyomási merevség a legérzékenyebb össze-
állósági paraméter a tömegtõl való függés kifejezésére. Ennek a százalékos eltéré-

összenyomóerõ (75,1%) és 

ugyanakkor az orvosi gya-
korlat szempontjából fontos és minõsítésre ugyancsak kiválóan alkalmas � az egyezményes 

Százalékos eltérés 

75,1% 

70,9% 

67,4% 

77,2% 

állósági paraméterek százalékos eltérései  



Ring György  PhD-értekezés 

 

56 

3.4.3. Az összenyomás-állósági tulajdonságok meghatározására végzett kísér-

leteim eredményeinek értékelése 

Ebben a fejezetben ismertetem a sztentek radiális terhelhetõségével és összenyomás-
állóságával kapcsolatos kísérleteimet és kutatási eredményeimet. A kutatómunka egyik rész-
feladata a két párhuzamos síklap közötti lapítással kapcsolatos összefüggések feltárására 

irányult. Ennek keretein belül precíziós szakítógéppel különbözõ megtámasztási módokkal 

nyomóvizsgálatokat végeztem. 

Mivel a sztentek összenyomással szembeni ellenállásának meghatározására egészen 

a MSZ EN ISO 25539-2 szabvány megjelenéséig nem volt semmilyen mûszaki elõírás, a 

szakirodalmi tapasztalatokat saját ötleteimmel ötvözve megterveztem és legyártattam egy 

eszközparkot, amely a vizsgálatoknál a sztentek különféle � két-, három- és négyirányú � 
megtámasztására szolgált. Kétirányú nyomóvizsgálathoz két párhuzamos síklap között lapí-

tottam az értágítóbetéteket; háromirányú terheléshez alsó megtámasztásként három külön-
bözõ szögû (60°-os, 90°-os és 120°-os) prizmát, felsõ megtámasztásként nyomólapot vagy 

nyomóélet alkalmaztam; a négyirányú nyomáshoz pedig négy nyomóél közé helyeztem a 

sztenteket. 

Tentaur és Sanocor sztenteken végeztem nyomóvizsgálatokat, hogy meghatározzam a 

megfelelõ vizsgálati módszert. Ehhez nemcsak a különféle megtámasztási típusokat alkal-
maztam, hanem a nyomósebességet is változtattam. Végül arra a következtetésre jutottam, 

hogy további méréseimet két párhuzamos síklap közötti nyomóvizsgálattal folytatom le, 

1 mm/perc nyomósebességgel. Ez a jellegében csõlapításként ismert technológiai próbához 

hasonlító módszer a sztentekre vonatkozó szabványban is szerepel, mint a radiális terhelhe-
tõség tulajdonság egyik minõsítési eljárása, így választásom harmonizál a 2009-ben érvény-
be lépett szabvánnyal. 

A kidolgozott mérési módszert alkalmaztam 15 mm hosszúságú Sanocor sztentek lapí-

tóvizsgálatára. 20 darab értágítóbetétet négy, egyenként öt mintát tartalmazó csoportra osz-
tottam, és a sztenteket 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm és 4,0 mm átmérõre tágítottam. Mind a 
20 darab Sanocor sztent ugyanazokkal a gyártási paraméterekkel készült, így közöttük az 

egyetlen különbség a feltágításuk utáni átmérõjük volt. 

Minden sztent lapításánál azonos jellegû erõ - összenyomódás diagramot kaptam, 

amelyeken három szakaszt különböztettem meg. Az I. a kezdeti, rugalmas jellegû alakválto-
záshoz tartozó szakasz, amely közel lineáris felfutású; ezt követi a II., a képlékeny jellegû 

alakváltozás szakasza; végül a III. következik, amikor a sztent már teljesen összenyomódott 

és a megtámasztások összeérnek, a görbe szinte függõlegesen emelkedik.  

Az elvégzett nyomóvizsgálatok során kapott eredményekbõl négy, a két párhuzamos 

síklap közötti nyomóvizsgálattal meghatározható radiális terhelhetõségi paramétert definiál-
tam, javaslatot tettem ezek angol elnevezésére és jelölésére.  

 A lapítóerõ (flattening force, FLAF (N)) a nyomógörbe rugalmas jellegû és képlékeny 

jellegû alakváltozási szakaszainak határához tartozó erõ.  

 A fajlagos lapítóerõ (flattening resistance, FLAR (N/mm)), amelynél a lapítóerõt a 

sztent hosszúságára vonatkoztatjuk, ezáltal bármilyen, azonos átmérõre tágított 

sztent összehasonlítására alkalmas, és dimenzióját tekintve ez megfelel az 

MSZ EN ISO 25539-2 szabványban elõírt minõsítési paraméternek.  

 Az egyezményes fajlagos lapítóerõ (conventional flattening resistance, FLAR15 

(N/mm)) a sztent kiindulási átmérõjéhez viszonyított 15%-os összenyomódást létre-
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hozó, hosszegységre fajlagosított erõ. A 15%-os érték elsõsorban az orvosi gyakor-
latból származtatható, egy szakmai egyezményes érték, amelynél értágítóbetét  
� közvetlenül a beültetése után az izmos érfal rugalmassága okozta � visszarugó-

zása még elfogadható mértékû.  

 A szerkezeti lapítási merevség (flattening stiffness, FLAS (N/mm)) a nyomógörbe 

kezdeti, lineáris szakaszára illesztett egyenes meredeksége, amely megadja a 

sztentnek a síklapok közötti összenyomáskor mutatott merevségét, az egységnyi 

(abszolút) átmérõváltozáshoz szükséges erõt fejezi ki és szintén megfelel azonos 

átmérõre tágított sztentek összehasonlítására. 

Mind a 20 Sanocor sztent esetében meghatároztam a radiális terhelhetõségi paraméte-
reket, és átlagoltam azokat az azonos átmérõjû sztentek esetében. A kapott értékeket ábrá-

zoltam a sztentek tágítási átmérõjének függvényében és megállapítottam, hogy a tágítási 

átmérõ növekedésével ezek a terhelhetõségi paraméterek csökkennek. A különféle terhelhe-
tõségi mérõszámok közül a FLAS az, amelyik a legérzékenyebb a tágítási átmérõre: ennek a 
különféle sztentek összehasonlító értékelésében van nagy jelentõsége. Az általam beveze-
tett négy új anyagvizsgálati mérõszám (FLAF, FLAR, FLAR15 és FLAS) jól alkalmazható a 

gyakorlatban, a sztentek összehasonlító vizsgálataiban, és ezzel szélesíti azoknak a 
sztentjellemzõknek a körét, amelyeket az orvosok fel tudnak használni a sztentek mûszaki 

jellemzõinek értékelése esetén. 

A méréssorozattal megállapítottam továbbá, hogy két különbözõ sztent két párhuza-
mos síklap közötti nyomóvizsgálatánál a radiális terhelhetõség átmérõtõl való függésének ki-
fejezésére a szerkezeti lapítási merevség a legérzékenyebb paraméter. 

A sztentek összenyomódásával kapcsolatos kutatómunkám második munkaszakasza 

alapján ismertettem a sztentek összenyomás-állóságával kapcsolatos kutatási eredményei-
met, amelyeknél kerület menti, nyolcirányú összenyomásokat végeztem 40 darab Sanocor 

3,0 mm×8 mm sztenten egy kifejezetten sztentek összenyomás-állóságának vizsgálatára � a 
holland MPT Europe BV által � kifejlesztett, RCM-60-WB típusú berendezéssel. 

A vizsgált sztenteket � az MPT-protokoll szerint � három fázisban nyomtam össze, elõ-

ször a sztent tényleges átmérõjéhez viszonyított 85%-áig záródott össze a nyomófej, majd a 

nyomófej visszanyílását követõen, a tényleges átmérõ 70%-áig, végül az utolsó fázisban az 

50%-áig záródott, ezáltal a berendezés minden sztentnél három fázisban 15%-os, 30%-os, 
végül 50% összenyomást végzett.  

A kapott mérési eredményeket a szabványban elõírtaknak megfelelõen erõ -
 sztentátmérõ diagramon ábrázoltam. A diagramok jellege a mérõrendszer megjelenítési sa-
játosságain túlmenõen teljesen megegyezik a két párhuzamos síklap közötti összenyomás-
kor kapott diagramokéval: ugyanúgy kezdeti, rugalmas jellegû alakváltozáshoz tartozó, közel 

lineáris felfutású; valamint képlékeny jellegû alakváltozáshoz tartozó szakaszra oszthatók. A 

diagramok végén hiányzik a nyomólapok összezáródásából adódó meredek felfutás, de ez 

tudatos berendezésvédelmi okok miatt van így. Emellett a sztentnek a nyolc nyomólappal va-
ló fokozatos érintkezésbe kerülése létrehoz egy kezdeti, mintabeállási szakaszt a diagramon, 

amelyet az értékelésnél figyelmen kívül kell hagyni. 

Bevezettem a kerület menti terhelést biztosító megtámasztással végzett vizsgálatnál 

alkalmazható, összenyomás-állóságot minõsítõ paramétereket, továbbá javaslatot tettem 

ezek angol elnevezésére és jelölésére.  
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 Az összenyomóerõ (crushing force, CRUF (N)) a nyomógörbe rugalmas jellegû ösz-
szenyomódás szakaszának végén mutatkozó elsõ lokális maximumához tartozó 

erõ.  

 A fajlagos összenyomóerõ (crushing resistance, CRUR (N/mm)) az összenyomóerõ 

fajlagos, hosszegységre vonatkoztatott értéke, amely bármilyen, azonos átmérõre 

tágított sztent összehasonlítására alkalmas és megfelel dimenziójában is szabvány-
ban elõírt minõsítési paraméternek.  

 Az egyezményes fajlagos összenyomóerõt (conventional crushing resistance, 
CRUR15 (N/mm)) a sztent kiindulási átmérõjéhez viszonyított 15%-os összenyomó-

dást létrehozó fajlagosított összenyomóerõként definiáltam. A 15%-os érték magya-
rázata megegyezik a párhuzamos síklapok között végzett nyomóvizsgálatoknál de-
finiált minõsítési paramétereknél leírtakkal.  

 A szerkezeti összenyomási merevség (crushing stiffness, CRUS (N/mm)) a nyomó-

görbe kezdeti, lineáris szakaszára illesztett egyenes meredekségének abszolút ér-
téke, amely megadja a sztentnek a kerület menti megtámasztással végzett össze-
nyomáskor mutatott merevségét, azaz az egységnyi (abszolút) átmérõváltozáshoz 

szükséges erõt. 

A megvizsgált 40 sztentnél meghatároztam az összenyomás-állósági paramétereket. 

Ezeket a paramétereket ábrázoltam a sztentek tömegének függvényében. A tömeghez való 

viszonyítás oka az egyedi minta-elõkészítésbõl adódott: a vizsgált sztentek anyaga, átmérõ-

je, hosszúsága és mintázata is megegyezett, különbség közöttük csak a különbözõ 

elektropolírozási paraméterek következtében kialakult eltérõ bordavastagság és bordaszé-

lességükben volt, emiatt a sztentek tömege eltért. A tömeg egyenes arányban áll a sztent 

funkcionálisan fontos tulajdonságával, a fémmel fedett felülettel, azonban a sztent tömegé-

nek mérése egyszerû és pontos, ellentétben a fémmel fedett felület meghatározásával. Ép-
pen ezért az eredményeim a gyakorlati alkalmazás szempontjából fontos fémmel fedett felü-

let tulajdonságra is érvényesek. 

Az eredmények alapján megállapítottam, hogy mind a négy összenyomás-állósági pa-
raméter növekszik a vizsgált sztentek tömegének � amely összefügg a bordavastagságukkal 

és a fémmel fedett felületükkel � növekedésével. 

A különféle összenyomás-állósági mérõszámok közül a CRUS az, amelyik a legérzé-

kenyebb a sztent tömegétõl való függésre: ennek a különféle sztentek összehasonlító érté-

kelésében van nagy jelentõsége.  

A kerület menti terheléssel végzett nyomóvizsgálatokhoz általam bevezetett négy új 

anyagvizsgálati mérõszám (CRUF, CRUR, CRUR15 és CRUS) jól alkalmazható a gyakorlat-
ban, a sztentek összehasonlító vizsgálataiban, és ezzel tovább szélesítik � a radiális terhel-
hetõségi paraméterek mellett � azoknak a sztentjellemzõknek a körét, amelyeket az orvosok 

fel tudnak használni a sztentek mûszaki jellemzõinek értékelése esetén. 
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3.5. A sztentek röntgensugaras láthatóság

Értekezésemnek ebben a fejezetében részletesen ismertetem azokat a kutatásaimat, 

amelyek a ballonos tágítású koszorúérsztentek röntgensugaras láthatóságának meghatár

zására irányultak. Elsõként magát a mérési módszert mutatom be, amelyet a röntgensugaras 

láthatóság értékelésére dolgoztam ki, majd ezt alkalmazom a Sanocor sztentek vizsgálatára.

3.5.1. A röntgensugaras láthatósági paraméterek meghatározása

Ahogyan azt a szakirodalom
rési módszert a sztentek röntgensugaras láthatóságának jellemzésére, amely megfelel a k

vetkezõ feltételek mindegyikének: 

a) objektíven minõsíti ezt a paramétert, 

b) számszerû eredményt ad, 

c) különbözõ méretû és típusú sztentek összehasonlítására alkalmas.

Kutatásaim keretében egy olyan mérési módszert dolgoztam ki, amely megfelel a fenti 

követelmények mindegyikének. Az eljárást az alábbiakban ismertetem egy CoStar 

2,5 mm×16 mm méretû sztent láthatóságának 

Az implantátum leképezése

Elsõ lépésként elkészítettem az értágítóbetét röntgenmikroszkópos (XRM

a célra röntgenmikroszkópot használtam, amely lehetõvé teszi, hogy a klinikai gyakorlatban 

alkalmazott vizsgálati para

mányban vizsgáljuk a mintát. A 3.2

katódfûtéssel készített XRM

a) 

b) 

c) 

3.23. ábra. A CoStar sztent 90

a) 800 mW; b) 1000 mW; c) 1200 mW katódfûtési teljesítménnyel

  

öntgensugaras láthatóságának vizsgálata

Értekezésemnek ebben a fejezetében részletesen ismertetem azokat a kutatásaimat, 

amelyek a ballonos tágítású koszorúérsztentek röntgensugaras láthatóságának meghatár

ultak. Elsõként magát a mérési módszert mutatom be, amelyet a röntgensugaras 

láthatóság értékelésére dolgoztam ki, majd ezt alkalmazom a Sanocor sztentek vizsgálatára.

A röntgensugaras láthatósági paraméterek meghatározása

Ahogyan azt a szakirodalom áttekintése után megállapítottam, nem találtam olyan m

rési módszert a sztentek röntgensugaras láthatóságának jellemzésére, amely megfelel a k

vetkezõ feltételek mindegyikének:  

objektíven minõsíti ezt a paramétert,  

számszerû eredményt ad,  

etû és típusú sztentek összehasonlítására alkalmas.

Kutatásaim keretében egy olyan mérési módszert dolgoztam ki, amely megfelel a fenti 

követelmények mindegyikének. Az eljárást az alábbiakban ismertetem egy CoStar 

mm méretû sztent láthatóságának meghatározásán keresztül.

Az implantátum leképezése  

Elsõ lépésként elkészítettem az értágítóbetét röntgenmikroszkópos (XRM

a célra röntgenmikroszkópot használtam, amely lehetõvé teszi, hogy a klinikai gyakorlatban 

alkalmazott vizsgálati paramétereknek � gyorsítófeszültség és katódfûtés 

juk a mintát. A 3.23. ábrán a sztent azonos gyorsítófeszültséggel, de eltérõ 

katódfûtéssel készített XRM-képei láthatók. 

. ábra. A CoStar sztent 90 kV gyorsítófeszültséggel készített XRM képei:

a) 800 mW; b) 1000 mW; c) 1200 mW katódfûtési teljesítménnyel
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vizsgálata 

Értekezésemnek ebben a fejezetében részletesen ismertetem azokat a kutatásaimat, 

amelyek a ballonos tágítású koszorúérsztentek röntgensugaras láthatóságának meghatáro-
ultak. Elsõként magát a mérési módszert mutatom be, amelyet a röntgensugaras 

láthatóság értékelésére dolgoztam ki, majd ezt alkalmazom a Sanocor sztentek vizsgálatára. 

A röntgensugaras láthatósági paraméterek meghatározása 

nem találtam olyan mé-

rési módszert a sztentek röntgensugaras láthatóságának jellemzésére, amely megfelel a kö-

etû és típusú sztentek összehasonlítására alkalmas. 

Kutatásaim keretében egy olyan mérési módszert dolgoztam ki, amely megfelel a fenti 

követelmények mindegyikének. Az eljárást az alábbiakban ismertetem egy CoStar 

meghatározásán keresztül. 

Elsõ lépésként elkészítettem az értágítóbetét röntgenmikroszkópos (XRM-) képét. Erre 

a célra röntgenmikroszkópot használtam, amely lehetõvé teszi, hogy a klinikai gyakorlatban 

gyorsítófeszültség és katódfûtés � megfelelõ tarto-
ábrán a sztent azonos gyorsítófeszültséggel, de eltérõ 

 

 

 

ítófeszültséggel készített XRM képei: 

a) 800 mW; b) 1000 mW; c) 1200 mW katódfûtési teljesítménnyel 
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A különbözõ felvételi beállítások esetén eltérõ a képek kontrasztja és középtónusa. 

Emellett az is jól észlelhetõ, hogy a képeken a háttér képpontjai érzék

súak, vagyis nem tökéletesen azonos szürkeségi szintûek, aminek a képalkotórendszer 

sugárforrás, detektor, digitalizálólemez stb. 

Az implantátum hengeres, rácsos szerkezete a röntgenkép s

így kapott XRM-képek akkor is jól láthatóan különböznek, ha ugyanolyan képalkotási par

métereket alkalmazunk, de a sztent fémes mintázata véletlenszerûen eltérõ pozícióban h

lyezkedik el: pl. a 3.24. ábrán az a), b) és c) képek közö

a tengelye körül más-más helyzetbe van forgatva. Nyilvánvaló, hogy ez a jelenség erõsen 

növelheti a szubjektív értékelés hibáját, miközben teljesen egyértelmû, hogy a sztent anyaga 

által elnyelt röntgensugárzás összmen

3.24. ábra képein csak a 3.2

a késõbbi számításokhoz a sztentrõl készült teljes méretû képet használtam. A röntgenmi

roszkóppal készített kép nagyítása célszerûen a lehetõ legnagyobb legyen, amit a sztent 

hosszúsága megenged, a képtípus pedig 8 bites, szürkeárnyalatos kép. 

a)

b)

c)

90 kV, 1200 mW 

3.24. ábra. A CoStar sztent egyik vé

tódfûtésnél. I. helyzet: a, d, g; II. helyzet: b, e, h; III. helyzet: c, f, i

A láthatóság kvantitatív meghatározásához tehát olyan megoldást kellett találni, amely 

mentes a sztent elhelyezkedésébõl és a

tív hibáktól. Ennek a célkitûzésnek a megvalósításához a digitális képekkel elvégezhetõ ké

feldolgozási mûveletek nagyfokú szabadságot és hasznos lehetõségeket nyújtanak.

A további elemzésekhez a sztentrõl 

van egy olyan XRM-képre is, amely teljesen azonos paraméterekkel készül, de a sztentet 

nem tartalmazza, tehát csak a háttér képét mutatja.

 

 

  

A különbözõ felvételi beállítások esetén eltérõ a képek kontrasztja és középtónusa. 

Emellett az is jól észlelhetõ, hogy a képeken a háttér képpontjai érzék

súak, vagyis nem tökéletesen azonos szürkeségi szintûek, aminek a képalkotórendszer 

sugárforrás, detektor, digitalizálólemez stb. � valamelyikének saját jellemzõi az elõidézõi.

Az implantátum hengeres, rácsos szerkezete a röntgenkép síkjába képezõdik le. Az 

képek akkor is jól láthatóan különböznek, ha ugyanolyan képalkotási par

métereket alkalmazunk, de a sztent fémes mintázata véletlenszerûen eltérõ pozícióban h

ábrán az a), b) és c) képek között csak az a különbség, hogy a sztent 

más helyzetbe van forgatva. Nyilvánvaló, hogy ez a jelenség erõsen 

növelheti a szubjektív értékelés hibáját, miközben teljesen egyértelmû, hogy a sztent anyaga 

által elnyelt röntgensugárzás összmennyisége nem változik. A jobb áttekinthetõség miatt a 

. ábra képein csak a 3.23. ábrán látható sztent egyik végét mutatom be, de jelzem, hogy 

a késõbbi számításokhoz a sztentrõl készült teljes méretû képet használtam. A röntgenmi

p nagyítása célszerûen a lehetõ legnagyobb legyen, amit a sztent 

hosszúsága megenged, a képtípus pedig 8 bites, szürkeárnyalatos kép. 

 d)  g)

 e)  h)

 f)  

90 kV, 1000 mW 

i)

90 kV, 800 mW

. ábra. A CoStar sztent egyik végének XRM képei háromféle helyzetben és háromféle k

tódfûtésnél. I. helyzet: a, d, g; II. helyzet: b, e, h; III. helyzet: c, f, i

A láthatóság kvantitatív meghatározásához tehát olyan megoldást kellett találni, amely 

mentes a sztent elhelyezkedésébõl és az értékelõ egyéni elképzeléseibõl származó szubje

tív hibáktól. Ennek a célkitûzésnek a megvalósításához a digitális képekkel elvégezhetõ ké

feldolgozási mûveletek nagyfokú szabadságot és hasznos lehetõségeket nyújtanak.

A további elemzésekhez a sztentrõl készült röntgenmikroszkópos
képre is, amely teljesen azonos paraméterekkel készül, de a sztentet 

nem tartalmazza, tehát csak a háttér képét mutatja. 
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A különbözõ felvételi beállítások esetén eltérõ a képek kontrasztja és középtónusa. 

Emellett az is jól észlelhetõ, hogy a képeken a háttér képpontjai érzékelhetõen eltérõ tónu-
súak, vagyis nem tökéletesen azonos szürkeségi szintûek, aminek a képalkotórendszer � 

valamelyikének saját jellemzõi az elõidézõi. 

íkjába képezõdik le. Az 

képek akkor is jól láthatóan különböznek, ha ugyanolyan képalkotási para-
métereket alkalmazunk, de a sztent fémes mintázata véletlenszerûen eltérõ pozícióban he-

tt csak az a különbség, hogy a sztent 

más helyzetbe van forgatva. Nyilvánvaló, hogy ez a jelenség erõsen 

növelheti a szubjektív értékelés hibáját, miközben teljesen egyértelmû, hogy a sztent anyaga 

nyisége nem változik. A jobb áttekinthetõség miatt a 

. ábrán látható sztent egyik végét mutatom be, de jelzem, hogy 

a késõbbi számításokhoz a sztentrõl készült teljes méretû képet használtam. A röntgenmik-
p nagyítása célszerûen a lehetõ legnagyobb legyen, amit a sztent 

hosszúsága megenged, a képtípus pedig 8 bites, szürkeárnyalatos kép.  

 

 

 

90 kV, 800 mW 

gének XRM képei háromféle helyzetben és háromféle ka-

tódfûtésnél. I. helyzet: a, d, g; II. helyzet: b, e, h; III. helyzet: c, f, i 

A láthatóság kvantitatív meghatározásához tehát olyan megoldást kellett találni, amely 

z értékelõ egyéni elképzeléseibõl származó szubjek-
tív hibáktól. Ennek a célkitûzésnek a megvalósításához a digitális képekkel elvégezhetõ kép-
feldolgozási mûveletek nagyfokú szabadságot és hasznos lehetõségeket nyújtanak. 

os képen kívül szükség 

képre is, amely teljesen azonos paraméterekkel készül, de a sztentet 
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Láthatósági ablakok definiálása az XRM-képeken  

A láthatóság számszerû meghatározására kidolgozott eljárás keretében az XRM-
képeket képelemzõ programok segítségével értékeljük. Az XRM-képeknek a láthatóság-
meghatározási számításokhoz való átalakítását a 3.25. ábra illusztrálja. A sztent és a háttér 

röntgenmikroszkóppal való leképezése után � a második lépésben � az XRM-képeken egy-
egy egyenlõ méretû és azonos helyzetû ún. láthatósági ablakot hozunk létre: ebben az ab-
lakban értelmezzük majd a láthatóságot kifejezõ képelemeket. 

a)  

b)  

c)  

d)  

3.25. ábra. A sztent XRM-képe (a), a láthatósági ablak definiálása (b) és képe a sztenttel (c), 

illetve a sztent nélkül (d) 90 kV gyorsítófeszültségnél és 1200 mW katódfûtésnél 
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A láthatósági ablak méretének meghatározásánál figyelembe vettem az orvosi tapas

talatokat és azt, hogy a láthatóság minden esetben erõsen függ a környezettõl, a háttértõl is. 

A láthatósági ablak definiált 

függések érvényesek: 
 

 

 

ahol L a sztent hosszúsága, 

körbefoglaló téglalap területe, 

meghatározása mondhatni önkényes, azonban az itt meghatáro

(5) egyenletre alapozott definíció értelmét és hasznosságát a késõbbiekben még igazolni f

gom. 

A láthatósági ablakok hisztogramjának meghatározása 

A fentiek szerint definiált láthatósági ablakokat 8

meztem, ugyanis a gyakorlatban is ilyen képet lát az orvos. Meghatározt

lak képpontjainak szürkeségi szintek szerinti eloszlását. Ez a hisztogram látható a 

3.26. ábrán mind a sztentet tartalmazó, mind pedig az üres 

tósági ablakra. Jól látszik, hogy a sztent rácsozatát alkotó anyag röntgensugár

vetkeztében a sötét képpontok tartományába is jelentõsen belenyúlik a sztentes ablak 

hisztogramja. Emiatt az üres ablak 

mányában szükségszerûen a másik hisztogram felett fut. 

3.26. ábra.

Láthatósági függvények generálása a hisztogramokból 

A röntgensugarakat nagyobb mértékben elnyelõ a

mindenképpen megjelenik a sötét képpontok tartománya, amelynek nagysága (kiterjedése a 

szürkeségi skálán és az ebbe a szürkeségi tartományba esõ képpontok száma) arányos a 

röntgensugár-elnyeléssel, és így a láthatósággal kv

pontoknak nevezzük az 3.2

Ebbõl következõen olyan láthatósági paramétert célszerû definiálni, amely ezt az egyszerû 

törvényszerûséget számszerûen is jól a

  

A láthatósági ablak méretének meghatározásánál figyelembe vettem az orvosi tapas

y a láthatóság minden esetben erõsen függ a környezettõl, a háttértõl is. 

A láthatósági ablak definiált a és b méretére, valamint Aab területére az (3), (4) és (5) össz

 La   

 
2

2
D

Db   

 abs AA 2  

a sztent hosszúsága, D a sztent átmérõje feltágított állapotban, 

körbefoglaló téglalap területe, Aab pedig a láthatósági ablak területe. A láthatósági ablakok 

meghatározása mondhatni önkényes, azonban az itt meghatározott területekre felírt és az 

(5) egyenletre alapozott definíció értelmét és hasznosságát a késõbbiekben még igazolni f

A láthatósági ablakok hisztogramjának meghatározása  

A fentiek szerint definiált láthatósági ablakokat 8 bites, szürkeárnyalatos ké

, ugyanis a gyakorlatban is ilyen képet lát az orvos. Meghatározt

lak képpontjainak szürkeségi szintek szerinti eloszlását. Ez a hisztogram látható a 

ábrán mind a sztentet tartalmazó, mind pedig az üres � csak a hátté

tósági ablakra. Jól látszik, hogy a sztent rácsozatát alkotó anyag röntgensugár

vetkeztében a sötét képpontok tartományába is jelentõsen belenyúlik a sztentes ablak 

hisztogramja. Emiatt az üres ablak ÍB(G) hisztogramjának vonala a világos képpontok tart

mányában szükségszerûen a másik hisztogram felett fut.  

. A láthatósági ablakok képpontjainak hisztogramja

Láthatósági függvények generálása a hisztogramokból  

A röntgensugarakat nagyobb mértékben elnyelõ anyagok XRM-képének hisztogramján 

mindenképpen megjelenik a sötét képpontok tartománya, amelynek nagysága (kiterjedése a 

szürkeségi skálán és az ebbe a szürkeségi tartományba esõ képpontok száma) arányos a 

elnyeléssel, és így a láthatósággal kvantitatív kapcsolatba hozható (sötét ké

pontoknak nevezzük az 3.26. ábrán a G<167 szürkeségiszint-tartományba esõ képpontokat). 

Ebbõl következõen olyan láthatósági paramétert célszerû definiálni, amely ezt az egyszerû 

törvényszerûséget számszerûen is jól alkalmazható módon jeleníti meg. 
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A láthatósági ablak méretének meghatározásánál figyelembe vettem az orvosi tapasz-
y a láthatóság minden esetben erõsen függ a környezettõl, a háttértõl is. 

területére az (3), (4) és (5) össze-

 (3) 

 (4) 

 (5) 

a sztent átmérõje feltágított állapotban, AS a sztentet 
pedig a láthatósági ablak területe. A láthatósági ablakok 

zott területekre felírt és az 

(5) egyenletre alapozott definíció értelmét és hasznosságát a késõbbiekben még igazolni fo-

bites, szürkeárnyalatos képként ele-
, ugyanis a gyakorlatban is ilyen képet lát az orvos. Meghatároztam a láthatósági ab-

lak képpontjainak szürkeségi szintek szerinti eloszlását. Ez a hisztogram látható a 

csak a háttérrõl készült � látha-
tósági ablakra. Jól látszik, hogy a sztent rácsozatát alkotó anyag röntgensugár-elnyelése kö-

vetkeztében a sötét képpontok tartományába is jelentõsen belenyúlik a sztentes ablak NS(G) 
nak vonala a világos képpontok tarto-

 
A láthatósági ablakok képpontjainak hisztogramja 

képének hisztogramján 

mindenképpen megjelenik a sötét képpontok tartománya, amelynek nagysága (kiterjedése a 

szürkeségi skálán és az ebbe a szürkeségi tartományba esõ képpontok száma) arányos a 

antitatív kapcsolatba hozható (sötét kép-
tartományba esõ képpontokat). 

Ebbõl következõen olyan láthatósági paramétert célszerû definiálni, amely ezt az egyszerû 

lkalmazható módon jeleníti meg.  
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A sztentet tartalmazó és az üres láthatósági ablak hisztogramfüggvényét 

ve ÍB(G) � integrálva kapjuk az U

és a GH0 integrálási határok alapesetben a G=

 

 

3.27. ábra � A sztentet tartalmazó és az üres láthatósági ablak láthatósági függvénye és 

A relatív láthatóság meghatározása

A 3.27. ábrán (a CoStar sztentre példaként) bemutatott láthatósági függvények max

muma szükségszerûen azonos, ugyanis a két láthatósági ablak azonos számú képpontot ta

talmaz. Következésképpen a láthatósági ablakot alkotó képpontok szürkeség

ból generált láthatósági függvények alkalmasak arra, hogy a sztentnek a háttérhez 

tott láthatóságát kifejezzük velük, mégpedig a láthatósági függvények görbe alatti területar

nyának felhasználásával, hiszen a láthatósági függvények gö

ge kizárólag a sztent anyagának röntgensugár

Bevezetem az ún. relatív láthatósági index 

métert, amely azt fejezi ki, hogy a sztentet is tartalmazó láthatósági 

vényének integrálja � vagyis a láthatósági függvényének görbe alatti területe 

nagyobb a háttér láthatósági függvényének integráljától. A láthatósági függvények görbe 

alatti területének arányából az 

tározzuk meg: 
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S  és B  fejezi ki a 8 bites, szürkeárnyalatos XRM

meghatározott láthatósági számot, vagyis az XRM

  

A sztentet tartalmazó és az üres láthatósági ablak hisztogramfüggvényét 

integrálva kapjuk az US(G) és UB(G) láthatósági függvényeket (3.2

integrálási határok alapesetben a G=0, illetve a G=255 értékû szürkeségi szintek:
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A sztentet tartalmazó és az üres láthatósági ablak láthatósági függvénye és 

görbe alatti területe a CoStar sztentre 

meghatározása  

ábrán (a CoStar sztentre példaként) bemutatott láthatósági függvények max

muma szükségszerûen azonos, ugyanis a két láthatósági ablak azonos számú képpontot ta

talmaz. Következésképpen a láthatósági ablakot alkotó képpontok szürkeség

ból generált láthatósági függvények alkalmasak arra, hogy a sztentnek a háttérhez 

láthatóságát kifejezzük velük, mégpedig a láthatósági függvények görbe alatti területar

nyának felhasználásával, hiszen a láthatósági függvények görbe alatti területének különbs

ge kizárólag a sztent anyagának röntgensugár-elnyelésébõl adódik.  

Bevezetem az ún. relatív láthatósági index (relative visibility index
métert, amely azt fejezi ki, hogy a sztentet is tartalmazó láthatósági ablak láthatósági füg

vagyis a láthatósági függvényének görbe alatti területe 

nagyobb a háttér láthatósági függvényének integráljától. A láthatósági függvények görbe 

alatti területének arányából az XRVREL relatív láthatósági indexet a következõ egyenlettel h
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fejezi ki a 8 bites, szürkeárnyalatos XRM-kép alapján a láthatósági ablakra 

meghatározott láthatósági számot, vagyis az XRM-kép hisztogramjának kettõs integrálját. 
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A sztentet tartalmazó és az üres láthatósági ablak hisztogramfüggvényét � NS(G), illet-
(G) láthatósági függvényeket (3.27. ábra); a GL0 
0, illetve a G=255 értékû szürkeségi szintek: 

 (6) 

 (7) 

 

A sztentet tartalmazó és az üres láthatósági ablak láthatósági függvénye és 

ábrán (a CoStar sztentre példaként) bemutatott láthatósági függvények maxi-
muma szükségszerûen azonos, ugyanis a két láthatósági ablak azonos számú képpontot tar-
talmaz. Következésképpen a láthatósági ablakot alkotó képpontok szürkeségi hisztogramjá-

ból generált láthatósági függvények alkalmasak arra, hogy a sztentnek a háttérhez viszonyí-

láthatóságát kifejezzük velük, mégpedig a láthatósági függvények görbe alatti területará-

rbe alatti területének különbsé-

(relative visibility index, XRVREL (%)) para-
ablak láthatósági függ-

vagyis a láthatósági függvényének görbe alatti területe � mennyivel 
nagyobb a háttér láthatósági függvényének integráljától. A láthatósági függvények görbe 

gi indexet a következõ egyenlettel ha-

 (8) 

kép alapján a láthatósági ablakra 

isztogramjának kettõs integrálját.  
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A 3.25. ábrán példaként szereplõ sztentre és röntgenparaméterekre a relatív láthat

sági index: 

XRVREL = , ∙, ∙
Az így meghatározott 

átvilágítási feltételek között jellemzi. Amennyiben két különbözõ sztentet akarunk értékelni 

amelyek típusa, anyaga, átmérõje vagy hosszúsága különbözik 

indexek összehasonlításához azonos átvilágítási 

gyorsítófeszültség). Az azonos megvilágítási feltételek között a nem túlzottan nagy láthat

sági eltéréseket a relatív láthatósági index kitûnõen leírja. A korábban alkalmazott szubjektív 

értékelések vagy skálák helyett tehát egy olyan mérõszámról van szó, amely objektív mér

seken alapul, és a finom eltéréseket is helyesen rangsorolja.

Erre példaként bemutatom a 3.2

tósági hisztogramját és láthatósági függvénye

ke a PRO-Kinetic sztentre 
elõbb bemutatott CoStar sztent láthatóságának.

3.28. ábra. A PRO

 

a)

  

. ábrán példaként szereplõ sztentre és röntgenparaméterekre a relatív láthat

-1 ∙100= 29,52% 

Az így meghatározott XRVREL relatív láthatósági index a sztentet önmagában, az adott 

átvilágítási feltételek között jellemzi. Amennyiben két különbözõ sztentet akarunk értékelni 

amelyek típusa, anyaga, átmérõje vagy hosszúsága különbözik �, akkor a relatív láthatósági 

indexek összehasonlításához azonos átvilágítási feltételeket kell biztosítani (

gyorsítófeszültség). Az azonos megvilágítási feltételek között a nem túlzottan nagy láthat

sági eltéréseket a relatív láthatósági index kitûnõen leírja. A korábban alkalmazott szubjektív 

lák helyett tehát egy olyan mérõszámról van szó, amely objektív mér

seken alapul, és a finom eltéréseket is helyesen rangsorolja. 

Erre példaként bemutatom a 3.28. ábrán látható PRO-Kinetic 3,0×15 mm sztent láth

és láthatósági függvényeit (3.29. ábra). A relatív láthatósági index ért

Kinetic sztentre XRVREL = 20,15%, amely érték alig több mint a kétharmada az 

elõbb bemutatott CoStar sztent láthatóságának. 

. ábra. A PRO-Kinetic sztent XRM-képe 90 kV gyorsítófeszültségnél 

és 1200 mW katódfûtésnél 
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. ábrán példaként szereplõ sztentre és röntgenparaméterekre a relatív látható-

 (9) 

t önmagában, az adott 

átvilágítási feltételek között jellemzi. Amennyiben két különbözõ sztentet akarunk értékelni � 
, akkor a relatív láthatósági 

feltételeket kell biztosítani (pl. katódfûtés és 

gyorsítófeszültség). Az azonos megvilágítási feltételek között a nem túlzottan nagy látható-

sági eltéréseket a relatív láthatósági index kitûnõen leírja. A korábban alkalmazott szubjektív 

lák helyett tehát egy olyan mérõszámról van szó, amely objektív méré-

3,0×15 mm sztent látha-
A relatív láthatósági index érté-

20,15%, amely érték alig több mint a kétharmada az 

 
kV gyorsítófeszültségnél  
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b)

3.29. ábra. A PRO-Kinetic sztent láthatósági hisztogramja a sztentet tartalmazó 

és az üres láthatósági ablakra (a), valamint a láthatósági függvények (b)

Az abszolút láthatóság meghatározása 

A relatív láthatósági inde

mind pedig összehasonlító értékelésre alkalmas, viszont a háttér és a sztent közötti kon

raszt vagy/és a sztent (illetve más terápiás eszköz, pl. az értekezés címében említett egyéb 

endovaszkuláris implantátumok) felületének és anyagvastagságának növekedésével a rel

tív láthatósági index könnyen 100% feletti értéket is felvehet. Ezzel önmagában nincs is 

semmi gond, de a mûszaki gyakorlatban nem igazán jellemzõ az, hogy egy tulajdonság rel

tív (százalékos) értéke meghaladja a 100%

3.25.c ábrán a láthatósági ablak háttere teljesen fehér, a sztent pedig teljesen fekete kon

rasztot ad: a 3.30.a. ábra mutatja ezt az �ideális láthatóságú� sztentet, amelyet 

XRM-kép 1 bites, fekete-fehér képpé való transzformálásával állítottam elõ. Erre az esetre az 

XRVREL = 10568%, amely kétségtelenül egy meglehetõsen szokatlan érték. A 3.

látható ennek az �ideális láthatóságú� CoStar sztentnek a láthat

bõl elõállított láthatósági függvénye. Természetesen a valóságban nagyon messze vannak a 

felhasznált eszközök és implantátumok ettõl az ideális esettõl, de a képalkotási technikák t

kéletesítése ebbe az irányba viheti el a mai vi

a) 

  

Kinetic sztent láthatósági hisztogramja a sztentet tartalmazó 

és az üres láthatósági ablakra (a), valamint a láthatósági függvények (b)

Az abszolút láthatóság meghatározása  

A relatív láthatósági index jól kifejezi a sztentek láthatósági tulajdonságát: mind egyedi, 

mind pedig összehasonlító értékelésre alkalmas, viszont a háttér és a sztent közötti kon

raszt vagy/és a sztent (illetve más terápiás eszköz, pl. az értekezés címében említett egyéb 

kuláris implantátumok) felületének és anyagvastagságának növekedésével a rel

tív láthatósági index könnyen 100% feletti értéket is felvehet. Ezzel önmagában nincs is 

semmi gond, de a mûszaki gyakorlatban nem igazán jellemzõ az, hogy egy tulajdonság rel

(százalékos) értéke meghaladja a 100%-ot. Ha pl. azt az esetet vesszük, amikor a 

ábrán a láthatósági ablak háttere teljesen fehér, a sztent pedig teljesen fekete kon

ábra mutatja ezt az �ideális láthatóságú� sztentet, amelyet 

fehér képpé való transzformálásával állítottam elõ. Erre az esetre az 

10568%, amely kétségtelenül egy meglehetõsen szokatlan érték. A 3.

látható ennek az �ideális láthatóságú� CoStar sztentnek a láthatósági hisztogramja és az e

bõl elõállított láthatósági függvénye. Természetesen a valóságban nagyon messze vannak a 

felhasznált eszközök és implantátumok ettõl az ideális esettõl, de a képalkotási technikák t

kéletesítése ebbe az irányba viheti el a mai viszonyokat. 
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Kinetic sztent láthatósági hisztogramja a sztentet tartalmazó 

és az üres láthatósági ablakra (a), valamint a láthatósági függvények (b) 

x jól kifejezi a sztentek láthatósági tulajdonságát: mind egyedi, 

mind pedig összehasonlító értékelésre alkalmas, viszont a háttér és a sztent közötti kont-
raszt vagy/és a sztent (illetve más terápiás eszköz, pl. az értekezés címében említett egyéb 

kuláris implantátumok) felületének és anyagvastagságának növekedésével a rela-
tív láthatósági index könnyen 100% feletti értéket is felvehet. Ezzel önmagában nincs is 

semmi gond, de a mûszaki gyakorlatban nem igazán jellemzõ az, hogy egy tulajdonság rela-
az esetet vesszük, amikor a 

ábrán a láthatósági ablak háttere teljesen fehér, a sztent pedig teljesen fekete kont-
ábra mutatja ezt az �ideális láthatóságú� sztentet, amelyet a 8 bites 

fehér képpé való transzformálásával állítottam elõ. Erre az esetre az 

10568%, amely kétségtelenül egy meglehetõsen szokatlan érték. A 3.30.b-c ábrán 

ósági hisztogramja és az eb-
bõl elõállított láthatósági függvénye. Természetesen a valóságban nagyon messze vannak a 

felhasznált eszközök és implantátumok ettõl az ideális esettõl, de a képalkotási technikák tö-
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b)

3.30. ábra. Láthatósági ablak (a), láthatósági hisztogramok (b) és láthatósági függvények (c) 

a CoStar 2,5×16 sztent ideális láthatósága esetén

A teljes felületén fekete kontrasztot adó, ún. �tökéletes láthatóságú� eszköz esetén 

dig a (8) egyenlettel definiált relatív láthatósági index, XRV

a gyakorlatban nyilvánvalóan nem létezik, de mint elvi lehetõség elõállítható, és a 

3.31.a. ábrán látható. A 3.31

hisztogramját és az ebbõl elõállított láthatósági függvényét mutatja.

a)

b)

3.31. ábra. Láthatósági ablak (a), láthatósági hisztogramok (b) és láthatósági függvények (c)

Annak ellenére, hogy az ideálishoz közeli kontrasztot adó sztentek vagy egyéb eszk

zök nem túlságosan gyakoriak, nyilvánvaló, hogy a relatív láthatósági indexnek ez a sajáto

sága esetenként kedvezõtlen lehet, és zavarhatja azt a méréstechnikai elvárást, amely sz

rint, ha egy mérendõ tulajdonságnak nyilvánvalóan van maximuma, akkor az azt kifejezõ m

rõszám ne legyen nagyobb 100%

  

 c)

. ábra. Láthatósági ablak (a), láthatósági hisztogramok (b) és láthatósági függvények (c) 

a CoStar 2,5×16 sztent ideális láthatósága esetén

A teljes felületén fekete kontrasztot adó, ún. �tökéletes láthatóságú� eszköz esetén 

dig a (8) egyenlettel definiált relatív láthatósági index, XRVREL = 25400%. Az itt említett eset 

a gyakorlatban nyilvánvalóan nem létezik, de mint elvi lehetõség elõállítható, és a 

átható. A 3.31.b-c ábra ennek a tökéletes láthatóságú eszk

hisztogramját és az ebbõl elõállított láthatósági függvényét mutatja. 

 c)

. ábra. Láthatósági ablak (a), láthatósági hisztogramok (b) és láthatósági függvények (c)

a tökéletes láthatóságú eszköz esetén 

y az ideálishoz közeli kontrasztot adó sztentek vagy egyéb eszk

zök nem túlságosan gyakoriak, nyilvánvaló, hogy a relatív láthatósági indexnek ez a sajáto

sága esetenként kedvezõtlen lehet, és zavarhatja azt a méréstechnikai elvárást, amely sz

mérendõ tulajdonságnak nyilvánvalóan van maximuma, akkor az azt kifejezõ m

rõszám ne legyen nagyobb 100%-nál.  
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. ábra. Láthatósági ablak (a), láthatósági hisztogramok (b) és láthatósági függvények (c) 

a CoStar 2,5×16 sztent ideális láthatósága esetén 

A teljes felületén fekete kontrasztot adó, ún. �tökéletes láthatóságú� eszköz esetén pe-
25400%. Az itt említett eset 

a gyakorlatban nyilvánvalóan nem létezik, de mint elvi lehetõség elõállítható, és a 

c ábra ennek a tökéletes láthatóságú eszköznek a láthatósági 

 

 

. ábra. Láthatósági ablak (a), láthatósági hisztogramok (b) és láthatósági függvények (c) 

y az ideálishoz közeli kontrasztot adó sztentek vagy egyéb eszkö-

zök nem túlságosan gyakoriak, nyilvánvaló, hogy a relatív láthatósági indexnek ez a sajátos-
sága esetenként kedvezõtlen lehet, és zavarhatja azt a méréstechnikai elvárást, amely sze-

mérendõ tulajdonságnak nyilvánvalóan van maximuma, akkor az azt kifejezõ mé-
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Ennek az elvnek az érvényesítésére definiálom az ún. abszolút láthatósági index 

(absolute visibility index, XRVABS (%)) paramétert, amely biztosítja, hogy a 3.31.a. ábrán lát-
ható tökéletes láthatóságú eszköz esetén éppen 100% legyen a láthatósági paraméter. Az 

abszolút láthatósági indexet � kifejezetten az elõbb megfogalmazott szándék teljesülését biz-
tosító matematikai konstrukciós alapon � alábbi módon határozom meg: 

XRVABS= log255 1+
XRVREL

100
∙100 (%) (10) 

Az abszolút láthatósági index alkalmazásával tehát kiküszöbölhetõ az, hogy a maxi-
mumot általában kifejezõ 100%-nál nagyobb mutatószámot kapjunk, ugyanakkor a sztentek 

esetében szûkül az a tartomány, amelyben a különféle sztentek jellemzõ láthatósági indexei 

mozognak. Amint arra a 3.5. fejezet Láthatósági ablakok definiálása az XRM-képeken címû 

szakaszában utaltam, a láthatósági ablakok meghatározásánál egy hasznossági szempont is 

érvényesült: az abszolút láthatósági index definíciója szerinti elv érvényesülését biztosító fel-
tétel az, hogy az ideális láthatóságú eszköz tökéletes láthatósága esetén a fekete és a fehér 

területek (képpontok száma) azonosak legyenek a láthatósági ablakban. Ebbõl következõen 

a 3.31.a ábrán látható tökéletes láthatóságú eszköz abszolút láthatósági indexe: 

XRVABS = 100%. A fekete-fehér képpé való transzformációval létrehozott, ideális láthatóságú 

CoStar sztent (3.30.a. ábra) abszolút láthatósági indexe pedig: XRVABS = 91,80%. 

A 3.10. táblázatban összefoglalom a módszer ismertetésénél bemutatott CoStar sztent 

XRM-képei alapján meghatározott relatív és abszolút láthatósági indexeket. A PRO-Kinetic 
sztent relatív láthatósági indexe XRVREL = 21,93%, míg az abszolút láthatósági indexe 

XRVABS = 18,9% volt. 

A katódfûtési teljesítmény hatását jól mutatja a 3.32. ábra: a CoStar sztentrõl háromfé-

le pozícióban készültek az XRM-képek: noha egy szubjektív értékelés valószínûleg igen je-
lentõsen eltérõen minõsítené a 3.24. ábra egymás alatti képeit � amelyek azonos felvételi 

paraméterekkel készültek ugyanarról a sztentrõl, de más-más helyzetbe forgatva �, a látha-
tóság számszerû értékelése alapján alig van közöttük eltérés. Ez nem meglepõ, hiszen a 

röntgensugár-elnyelés feltételei nem csak a röntgensugárzás oldaláról (hullámhossz, katód-
fûtés, gyorsítófeszültség), hanem az anyag oldaláról is azonosak: sûrûség, átlagrendszám 

és az XRM-képre mint vetületre értelmezett átlagos vastagság. A kismértékû eltérések rész-
ben abból származnak, hogy a sztent keresztmetszete nem tökéletesen kör alakú, nagyrészt 

azonban abból, hogy az egyes képeken a sztent által nem lefedett képpontokban nem lehet 

tökéletesen azonos szürkeségi szintû képpontokat generálni a négy felvétel alkalmával.  

Ami a katódfûtési teljesítmény hatását illeti, szembeötlõ, hogy a legjobb láthatósági in-
dexek 780 mW katódfûtés esetén kaptam, és 1000 mW-nál csaknem 25%-kal romlott a rela-
tív láthatósági index.  

Katódfû-

tés (mW) 

Ábra 

3.24. 

XRVREL 

(%) 

XRVABS 

(%) 

Ábra 

3.24. 

XRVREL 

(%) 

XRVABS 

(%) 

Ábra 

3.24. 

XRVREL 

(%) 

XRVABS 

(%) 

1200 a 40,12 24,7 b 36,90 23,8 c 33,84 22,9 

1000 d 32,50 22,5 e 29,36 21,6 f 31,47 22,2 

780 g 42,54 25,3 h 36,79 23,8 i 39,20 24,5 

3.10. táblázat. A CoStar sztent relatív és abszolút láthatósági indexei 90 kV 

gyorsítófeszültség és különbözõ katódfûtés beállítások mellett  
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3.32. ábra. A CoStar és a PRO

3.5.2. A röntgensugaras láthatóság vizsgálata Sanocor sztenteken

A láthatóság-meghatározási mód

be, amelyekkel Sanocor sztentek relatív láthatósági indexét vizsgáltam.

Az elõzõ fejezetben bemutatott módszer alkalmazásának leegyszerûsítésére Bán M

linda TDK-munkája keretében kifejlesztett egy számít

az adatfeldolgozást és a képek kiértékelését. A program mûködését röviden az alábbi po

tokban foglalom össze [101

1. A kivágott � a sztentet tartalmazó és az üres 

programmal. Ez két darab 8 bites, szürkeárnyalatos, bitmap formátumú fájl, amely 

nem használ semmilyen tömörítési eljárást az adatok mentésekor, ezáltal megõrizve 

az eredeti kép minden részletét.

2. A program megalkotja a két kép hisztogramjának függvényét, amely 8 bit

tén megegyezik a színek abszolút elõfordulásával, mivel ez a fájltípus 256 színbõl 

építi fel a képet. 

3. Ezután a program kétszeresen integrálja a hisztogram függvényeket a (6)

tek szerint. 

4. Az így kapott eredményekbõl a relatív láthat

((8) egyenlet) helyettesítve megkapjuk a keresett jellemzõt.

Amint azt a 3.1. A kísérleteimben használt sztentek címû fejezetben is leírtam 

delkezésemre álló értágítóbetétek minél nagyobb mértékû kihasználása érdekébe

azokat a Sanocor sztenteket vizsgáltam, amelyeket a kerület menti terhelést biztosító me

támasztással történt összenyomás

nos típusú és méretû, de eltérõ tömegû sztenteket hasonlítottam össze e

sztentek különbözõségét jól kifejezõ 

sággal. 

  

. ábra. A CoStar és a PRO-Kinetic sztentek relatív és abszolút láthatósági indexei

A röntgensugaras láthatóság vizsgálata Sanocor sztenteken

meghatározási módszer ismertetése után azokat a kísérleteimet mutatom 

be, amelyekkel Sanocor sztentek relatív láthatósági indexét vizsgáltam.

Az elõzõ fejezetben bemutatott módszer alkalmazásának leegyszerûsítésére Bán M

munkája keretében kifejlesztett egy számítógépes programot, amely automatizálja 

az adatfeldolgozást és a képek kiértékelését. A program mûködését röviden az alábbi po

tokban foglalom össze [101]: 

a sztentet tartalmazó és az üres � láthatósági ablakokat beolvastatjuk a 

z két darab 8 bites, szürkeárnyalatos, bitmap formátumú fájl, amely 

nem használ semmilyen tömörítési eljárást az adatok mentésekor, ezáltal megõrizve 

az eredeti kép minden részletét. 

2. A program megalkotja a két kép hisztogramjának függvényét, amely 8 bit

tén megegyezik a színek abszolút elõfordulásával, mivel ez a fájltípus 256 színbõl 

3. Ezután a program kétszeresen integrálja a hisztogram függvényeket a (6)

4. Az így kapott eredményekbõl a relatív láthatósági index számítási képletébe 

egyenlet) helyettesítve megkapjuk a keresett jellemzõt. 

A kísérleteimben használt sztentek címû fejezetben is leírtam 

delkezésemre álló értágítóbetétek minél nagyobb mértékû kihasználása érdekébe

azokat a Sanocor sztenteket vizsgáltam, amelyeket a kerület menti terhelést biztosító me

támasztással történt összenyomás-állósági vizsgálataimnál. Ennek elõnye, hogy ismét az

nos típusú és méretû, de eltérõ tömegû sztenteket hasonlítottam össze e

sztentek különbözõségét jól kifejezõ � jelen esetben röntgensugaras láthatóság 
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Kinetic sztentek relatív és abszolút láthatósági indexei 

A röntgensugaras láthatóság vizsgálata Sanocor sztenteken 

szer ismertetése után azokat a kísérleteimet mutatom 

be, amelyekkel Sanocor sztentek relatív láthatósági indexét vizsgáltam. 

Az elõzõ fejezetben bemutatott módszer alkalmazásának leegyszerûsítésére Bán Me-
ógépes programot, amely automatizálja 

az adatfeldolgozást és a képek kiértékelését. A program mûködését röviden az alábbi pon-

láthatósági ablakokat beolvastatjuk a 

z két darab 8 bites, szürkeárnyalatos, bitmap formátumú fájl, amely 

nem használ semmilyen tömörítési eljárást az adatok mentésekor, ezáltal megõrizve 

2. A program megalkotja a két kép hisztogramjának függvényét, amely 8 bites kép ese-
tén megegyezik a színek abszolút elõfordulásával, mivel ez a fájltípus 256 színbõl 

3. Ezután a program kétszeresen integrálja a hisztogram függvényeket a (6)-(8) képle-

ósági index számítási képletébe 

A kísérleteimben használt sztentek címû fejezetben is leírtam � a ren-
delkezésemre álló értágítóbetétek minél nagyobb mértékû kihasználása érdekében � ugyan-
azokat a Sanocor sztenteket vizsgáltam, amelyeket a kerület menti terhelést biztosító meg-

állósági vizsgálataimnál. Ennek elõnye, hogy ismét azo-
nos típusú és méretû, de eltérõ tömegû sztenteket hasonlítottam össze egy másik, a 

jelen esetben röntgensugaras láthatóság � tulajdon-
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A sztentekrõl tágítatlan állapotukban (a lézersugaras vágáshoz használt csõ 1800 mi

rométeres külsõ átmérõjû volt) készítettem röntgenmikroszkóppal

sítva a vizsgálatnak a beültetés közben az orvos által észlelt méretükhöz való mind jobb h

sonlóságot. Természetesen a mûtéti beavatkozás közben a ballonra szerelt értágítóbetét k

sebb átmérõjû az általam vizsgáltakénál a krimpelés

miatt (kb. 1100 mikrométer a krimpelt átmérõ), azonban a módszer hatékonyságának igaz

lására, valamint a relatív láthatósági indexet befolyásoló tényezõk meghatározására ilyen 

formájukban is teljes mértékben megfelelt

láthatóság-meghatározása egy különösen érzékeny adatot biztosít: képes a láthatóság me

határozásánál figyelembe venni egy másik fontos sztenttulajdonság, a profilméret (crossing 

profile) sztentenkénti eltérésébõl adódó hatásokat is. Ehhez azonban minden vizsgált 

sztentet ballonkatéterre kell krimpelni, és ebben az állapotában kell vizsgálni, ami a sztentek 

összehasonlító vizsgálatánál nem okoz gondot, hiszen eleve így, ballonkatéterre krimpelve 

érkeznek a sztentek a vizsgálatra (3.3

ban ez finanszírozhatatlan lett volna.

3.33. ábra. Terumo Tsunami 2,5

krimpelve (a) és a felfújt ballonon 100

A kísérleti program keretében minden sztentrõl három beállítással készítettem felvételt: 

1000 mW katódfûtés mellett, 90

a klinikai alkalmazás figyelembevé

tartalmazza, a 3.34. ábra az egyik Sanocor sztent különbözõ gyorsítófeszültségeknél készült 

felvételeit mutatja, szemléltetve a képek közötti különbségeket.

a) 

b) 

c) 

3.34. ábra. Sanocor sztent

a) 90 kV, b) 100

  

A sztentekrõl tágítatlan állapotukban (a lézersugaras vágáshoz használt csõ 1800 mi

rométeres külsõ átmérõjû volt) készítettem röntgenmikroszkóppal XRM
sítva a vizsgálatnak a beültetés közben az orvos által észlelt méretükhöz való mind jobb h

sonlóságot. Természetesen a mûtéti beavatkozás közben a ballonra szerelt értágítóbetét k

sebb átmérõjû az általam vizsgáltakénál a krimpelési eljárásban való körkörös összenyomás 

miatt (kb. 1100 mikrométer a krimpelt átmérõ), azonban a módszer hatékonyságának igaz

lására, valamint a relatív láthatósági indexet befolyásoló tényezõk meghatározására ilyen 

formájukban is teljes mértékben megfeleltek. A sztentnek a ballonra szerelt állapotában való 

meghatározása egy különösen érzékeny adatot biztosít: képes a láthatóság me

határozásánál figyelembe venni egy másik fontos sztenttulajdonság, a profilméret (crossing 

érésébõl adódó hatásokat is. Ehhez azonban minden vizsgált 

sztentet ballonkatéterre kell krimpelni, és ebben az állapotában kell vizsgálni, ami a sztentek 

összehasonlító vizsgálatánál nem okoz gondot, hiszen eleve így, ballonkatéterre krimpelve 

sztentek a vizsgálatra (3.33. ábrát), viszont az általam elvégzett kísérletsoroza

finanszírozhatatlan lett volna. 

. ábra. Terumo Tsunami 2,5×23 mm sztent röntgenmikroszkópos képe ballonra 

krimpelve (a) és a felfújt ballonon 100 kV gyorsítófeszültség és 1100 mW katódfûtés mellett

A kísérleti program keretében minden sztentrõl három beállítással készítettem felvételt: 

mW katódfûtés mellett, 90 kV, 100 kV és 110 kV gyorsítófeszültséggel, amely értékeket 

a klinikai alkalmazás figyelembevételével határoztam meg. Az XRM-képeket a 10. melléklet 

. ábra az egyik Sanocor sztent különbözõ gyorsítófeszültségeknél készült 

felvételeit mutatja, szemléltetve a képek közötti különbségeket. 

. ábra. Sanocor sztent röntgenmikroszkópos képe 1000 mW katódfûtés és 

kV, b) 100 kV és c) 110 kV gyorsítófeszültség mellett

 PhD-értekezés 

69 

A sztentekrõl tágítatlan állapotukban (a lézersugaras vágáshoz használt csõ 1800 mik-
XRM-képeket, ezzel bizto-

sítva a vizsgálatnak a beültetés közben az orvos által észlelt méretükhöz való mind jobb ha-
sonlóságot. Természetesen a mûtéti beavatkozás közben a ballonra szerelt értágítóbetét ki-

i eljárásban való körkörös összenyomás 

miatt (kb. 1100 mikrométer a krimpelt átmérõ), azonban a módszer hatékonyságának igazo-
lására, valamint a relatív láthatósági indexet befolyásoló tényezõk meghatározására ilyen 

ek. A sztentnek a ballonra szerelt állapotában való 

meghatározása egy különösen érzékeny adatot biztosít: képes a láthatóság meg-
határozásánál figyelembe venni egy másik fontos sztenttulajdonság, a profilméret (crossing 

érésébõl adódó hatásokat is. Ehhez azonban minden vizsgált 

sztentet ballonkatéterre kell krimpelni, és ebben az állapotában kell vizsgálni, ami a sztentek 

összehasonlító vizsgálatánál nem okoz gondot, hiszen eleve így, ballonkatéterre krimpelve 

. ábrát), viszont az általam elvégzett kísérletsorozat-

 

 

mm sztent röntgenmikroszkópos képe ballonra 

mW katódfûtés mellett 

A kísérleti program keretében minden sztentrõl három beállítással készítettem felvételt: 

kV gyorsítófeszültséggel, amely értékeket 

képeket a 10. melléklet 

. ábra az egyik Sanocor sztent különbözõ gyorsítófeszültségeknél készült 

 

 

 

mW katódfûtés és  

kV gyorsítófeszültség mellett 
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Követve a vizsgálati eljárás lépéseit, elkészítettem az értágítóbetétek és a háttereik 

láthatósági ablakait (3.35. ábra). A 246 darab XRM

dolgozó programba, amely kiszámította a sztentek XRV

A kiértékelés során kapott eredményeket, azaz a sztentek relatív láthatósági index é

tékeit a 11. melléklet tartalmazza. 

a) 

3.35. ábra. Sanocor sztent (a) és hátterének (b) láthatósági ablakai 

1000 mW katódfûtés és 90

A sztentek láthatósági tulajdonságaira 

milyen kvantitatív értékelés nincs, ezért a célk

zott és a gyakorlatban is jól alkalmazható kvantitatív paraméter(eket) igyekeztem kidolgozni. 

Ennek érdekében definiáltam a már tárgyalt láthatósági jellemzõket (XRV

amelyek a 3.3.2. Elektropolírozás

nyomán a Sanocor sztentekre széles tömegintervallumon a rendelkezésemre álltak. 

Megvizsgáltam a sztentek relatív láthatósági index értékeit és a sztentek tömege közö

ti kapcsolatot. A kapcsolatot di

3.36. ábra. A Sanocor sztentek tömege és relatív láthatósági indexe közötti összefüggés 

90 kV, 100 kV és 110 kV gyorsítófeszültségnél, a pontokra illesztett közelítõegyenessel

  

Követve a vizsgálati eljárás lépéseit, elkészítettem az értágítóbetétek és a háttereik 

. ábra). A 246 darab XRM-képet páronként beolvastattam a képfe

dolgozó programba, amely kiszámította a sztentek XRVREL relatív láthatósági index értékét. 

A kiértékelés során kapott eredményeket, azaz a sztentek relatív láthatósági index é

melléklet tartalmazza.  

 b) 

. ábra. Sanocor sztent (a) és hátterének (b) láthatósági ablakai 

mW katódfûtés és 90 kV gyorsítófeszültség mellett 

A sztentek láthatósági tulajdonságaira � amint azt a bevezetésben említettem 

lyen kvantitatív értékelés nincs, ezért a célkitûzésnek megfelelõen elméletileg megalap

zott és a gyakorlatban is jól alkalmazható kvantitatív paraméter(eket) igyekeztem kidolgozni. 

Ennek érdekében definiáltam a már tárgyalt láthatósági jellemzõket (XRV

a 3.3.2. Elektropolírozás címû fejezetben bemutatott elektropolírozási kísérletek 

Sanocor sztentekre széles tömegintervallumon a rendelkezésemre álltak. 

Megvizsgáltam a sztentek relatív láthatósági index értékeit és a sztentek tömege közö

ti kapcsolatot. A kapcsolatot diagramban ábrázoltam, amelyet a 3.36. ábrán mutatok be.

. ábra. A Sanocor sztentek tömege és relatív láthatósági indexe közötti összefüggés 

kV gyorsítófeszültségnél, a pontokra illesztett közelítõegyenessel
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Követve a vizsgálati eljárás lépéseit, elkészítettem az értágítóbetétek és a háttereik 

ronként beolvastattam a képfel-
relatív láthatósági index értékét.  

A kiértékelés során kapott eredményeket, azaz a sztentek relatív láthatósági index ér-

 

. ábra. Sanocor sztent (a) és hátterének (b) láthatósági ablakai  

kV gyorsítófeszültség mellett  

amint azt a bevezetésben említettem � sem-
itûzésnek megfelelõen elméletileg megalapo-

zott és a gyakorlatban is jól alkalmazható kvantitatív paraméter(eket) igyekeztem kidolgozni. 

Ennek érdekében definiáltam a már tárgyalt láthatósági jellemzõket (XRVREL és XRVABS), 
n bemutatott elektropolírozási kísérletek 

Sanocor sztentekre széles tömegintervallumon a rendelkezésemre álltak.  

Megvizsgáltam a sztentek relatív láthatósági index értékeit és a sztentek tömege közöt-
. ábrán mutatok be. 

 
. ábra. A Sanocor sztentek tömege és relatív láthatósági indexe közötti összefüggés 

kV gyorsítófeszültségnél, a pontokra illesztett közelítõegyenessel 
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A 3.36. ábra alapján megállapítottam, hogy mindhárom gyorsítófeszültség esetében li-
neáris kapcsolat van a sztentek tömege és a relatív láthatósági indexe között, ami természe-
tes következménye a röntgensugár-elnyelés anyagsûrûségtõl való függésének.  

A Sanocor sztentre vonatkozóan a vizsgálati eredményekbõl kapott egyenesek egyfaj-
ta �láthatósági mestergörbeként� is alkalmazhatók, és ezek birtokában a röntgensugaras lát-
hatóság röntgenmikroszkópos vizsgálat nélkül is meghatározható. Sõt, mivel a sztentek tö-

mege a mintázattól független, így az alkalmas módon felvett láthatósági mestergörbék min-
den más, azonos alapanyagú és azonos méretû (hosszúságú és átmérõjû) sztent röntgen-
sugaras láthatóságának meghatározására is alkalmasak. Az alkalmas módon való felvétel 

azt jelenti, hogy egy adott anyagú és méretû sztentre vagy akár a sztent elõgyártmányát ké-

pezõ csõanyagra a 3.36. ábra felvételével teljesen azonos módon meg kell határozni az 

XRVREL = f(m) egyeneseket. Csõanyagokon ez gyakorlatilag is kivitelezhetõ mind a sztent 

krimpelt, mind pedig a tágítási átmérõjére, �mindössze� be kell szerezni a megfelelõ átmérõjû 

csöveket. Sztenteken is elvégezhetõ a mestergörbék felvétele, de ehhez a gyári sztenteket 

kell elektropolírozni tágítatlan és tágított átmérõjükben. Mivel egyenesek felvételérõl van szó, 

4-5 pont már biztonságosan elegendõ a meghatározásukra. A tágítatlan sztenteknek a bal-
lonról való alakváltozás-mentes levétele a �thermal crimping� alkalmazása miatt viszont való-

színûleg jelentõs nehézségeket okozna. 

A különbözõ mértékben elektropolírozott, tehát különbözõ bordavastagságú és tömegû 

Sanocor sztentek vizsgálata alapján a szóban forgó láthatósági mestergörbéket az alábbi 

egyenletek írják le, ahol az illesztés jóságát R
2 jelöli: 

Relatív láthatósági index � tömeg viszonya esetén: 

 90 kV gyorsítófeszültségnél: y = 3,90057x - 6,02982 R2 = 0,983 

 100 kV gyorsítófeszültségnél: y = 5,08995x - 6,97711 R2 = 0,984 

 110 kV gyorsítófeszültségnél: y = 6,58478x - 9,49515 R2 = 0,981 

A sztentek tömege és relatív láthatósági indexe közötti � a 3.36. ábrán látható diagram 

� kapcsolatot leíró egyenesek meredekségének változása függ a gyorsítófeszültségtõl. A 

3.37. ábrán a tömeg és a relatív láthatósági index kapcsolatait leíró egyenesek meredeksé-

gét ábrázolom az alkalmazott gyorsítófeszültség függvényében. 

Ez alapján megállapítom, hogy a tömeg-relatív láthatósági index kapcsolatot leíró 

egyenesek meredeksége és az alkalmazott gyorsítófeszültség között lineáris kapcsolat van, 

amelyeket az alábbi egyenletek írnak le:  

Relatív láthatósági index-tömeg meredeksége esetében: y = 0,13421x - 8,22928. Az illesztés 

jósága R
2 = 0,991.  
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3.37. ábra. A vizsgált sztentek tömege és relatív láthatósági indexe közötti kapcsolatot leíró 

egyenesek meredekségének változása a gyorsítófeszültség függvényében

A 3.37. ábra azt jelzi, hogy a gyorsítófeszültségtõl nem független az általam bevezetett 

láthatósági paraméter, ezért meghatároztam a gyorsítófeszültségek mint fontos vizsgálati je

lemzõk hatásának mértékét a relatív láthatósági indexre. Ehhez definiáltam egy 

hatósági arány paramétert, amely egy sztent különbözõ gyorsítófeszültségekkel meghatár

zott relatív láthatósági index értékeinek arányát fejezi ki a következõ képletek szerint:

90(XRV

100(XRV

REL

REL
90/100 

ahol ö100/90 a 100 kV és a 90

aránya, XRVREL (100kV) a 100
tív láthatósági index. 

100(XRV

110(XRV

REL

REL
100/110 

ahol ö110/100 a 110 kV és a 100

xek aránya, XRVREL (110kV)

pott relatív láthatósági index.

90(XRV

110(XRV

REL

REL
90/110 

ahol ö110/90 a 110 kV és a 90

aránya, XRVREL (110kV) a 110
tív láthatósági index. 

Minden sztentre kiszámoltam a különbözõ gyorsítófeszültségeknél kapott XRV

kek arányait, amelyeket részletesen a 12. melléklet tartalmaz (3.38. ábr

  

. ábra. A vizsgált sztentek tömege és relatív láthatósági indexe közötti kapcsolatot leíró 

egyenesek meredekségének változása a gyorsítófeszültség függvényében

lzi, hogy a gyorsítófeszültségtõl nem független az általam bevezetett 

láthatósági paraméter, ezért meghatároztam a gyorsítófeszültségek mint fontos vizsgálati je

lemzõk hatásának mértékét a relatív láthatósági indexre. Ehhez definiáltam egy 

tósági arány paramétert, amely egy sztent különbözõ gyorsítófeszültségekkel meghatár

zott relatív láthatósági index értékeinek arányát fejezi ki a következõ képletek szerint:

)kV90

)kV100
;  

kV és a 90 kV gyorsítófeszültségnél kapott relatív láthatósági indexek 

a 100 kV, XRVREL (90kV) a 90 kV gyorsítófeszültségnél kapott rel

)kV100

)kV110
; 

kV és a 100 kV gyorsítófeszültségnél kapott relatív látha

(110kV) a 110 kV, XRVREL (100kV) a 100 kV gyorsítófeszültségnél k

pott relatív láthatósági index. 

)kV90

)kV110
; 

kV és a 90 kV gyorsítófeszültségnél kapott relatív láthatósági indexek 

a 110 kV, XRVREL (90kV) a 90 kV gyorsítófeszültségnél kapott rel

Minden sztentre kiszámoltam a különbözõ gyorsítófeszültségeknél kapott XRV

kek arányait, amelyeket részletesen a 12. melléklet tartalmaz (3.38. ábr

 PhD-értekezés 

72 

 

. ábra. A vizsgált sztentek tömege és relatív láthatósági indexe közötti kapcsolatot leíró 

egyenesek meredekségének változása a gyorsítófeszültség függvényében 

lzi, hogy a gyorsítófeszültségtõl nem független az általam bevezetett 

láthatósági paraméter, ezért meghatároztam a gyorsítófeszültségek mint fontos vizsgálati jel-
lemzõk hatásának mértékét a relatív láthatósági indexre. Ehhez definiáltam egy ö relatív lát-

tósági arány paramétert, amely egy sztent különbözõ gyorsítófeszültségekkel meghatáro-
zott relatív láthatósági index értékeinek arányát fejezi ki a következõ képletek szerint: 

 (11) 

nél kapott relatív láthatósági indexek 

kV gyorsítófeszültségnél kapott rela-

 (12) 

kV gyorsítófeszültségnél kapott relatív láthatósági inde-
kV gyorsítófeszültségnél ka-

 (13) 

kV gyorsítófeszültségnél kapott relatív láthatósági indexek 

kV gyorsítófeszültségnél kapott rela-

Minden sztentre kiszámoltam a különbözõ gyorsítófeszültségeknél kapott XRVREL érté-

kek arányait, amelyeket részletesen a 12. melléklet tartalmaz (3.38. ábra).  



Ring György  PhD-értekezés 

 

73 

Átlagolva az azonos gyorsítófeszültségekhez tartozó ö értékeket, bevezettem a   át-

lagos relatív láthatósági arányt, amely meghatározza a gyorsítófeszültség hatását a relatív 

láthatóságra. Eszerint a fenti aránypárokra a következõ értékek adódtak: 

Átlagos 

relatív láthatósági arány 90/100  = 1,362 100/110  = 1,274 90/110  = 1,734 

Szórás 0,054 0,056 0,072 

Terjedelem 0,360 0,212 0,357 

3.11. táblázat. Az átlagos relatív láthatósági arányok és szórásértékeik 

A 3.38. ábrán bemutatom a relatív láthatósági arányokat a gyorsítófeszültség függvé-

nyében: látható, hogy a gyorsítófeszültség nem lineárisan emelkedõ görbe szerint hat a rela-
tív láthatósági arányra.  

 

3.38. ábra. A relatív láthatósági arányok a különbözõ gyorsítófeszültség-párok esetén 

3.5.3. A röntgensugaras láthatóság meghatározására végzett kutatásaim 

eredményeinek értékelése  

Értekezésemnek ebben a fejezetében részletesen ismertettem azokat a kutatásaimat, 

amelyek a ballonos tágítású koszorúérsztentek röntgensugaras láthatóságának meghatáro-
zására irányultak. Ahogyan azt a szakirodalom áttekintése után megállapítottam, nem talál-
tam olyan mérési módszert a sztentek röntgensugaras láthatóságának jellemzésére, amely 

megfelel a következõ feltételek mindegyikének:  

a) objektíven minõsíti ezt a paramétert,  
b) számszerû eredményt ad,  
c) különbözõ méretû és típusú sztentek összehasonlítására alkalmas. 

Kutatásaim keretében egy olyan mérési módszert dolgoztam ki, amely megfelel a fenti 

követelmények mindegyikének. Ennek elsõ lépéseként el kell készíteni az értágítóbetét rönt-
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genmikroszkópos (XRM-) képét a klinikai gyakorlatban alkalmazott vizsgálati paraméterek-
nek � gyorsítófeszültség és katódfûtés � megfelelõ tartományban, valamint szükség van egy 

olyan XRM-képre is, amely teljesen azonos paraméterekkel készül, de a sztentet nem tar-
talmazza, tehát csak a háttér képét mutatja. Második lépésben az XRM-képeken egy-egy 
egyenlõ méretû és azonos helyzetû ún. láthatósági ablakot kell létrehozni: ebben az ablak-
ban értelmezzük majd a láthatóságot kifejezõ képelemeket. A láthatósági ablak méretének 

meghatározásánál figyelembe vettem az orvosi tapasztalatokat és azt, hogy a láthatóság 

minden esetben erõsen függ a környezettõl, a háttértõl is.  

A láthatósági ablakokat 8 bites, szürkeárnyalatos képként kell elemezni, ugyanis a 

gyakorlatban is ilyen képet lát az orvos. Következõ lépésként meg kell határozni a láthatósá-

gi ablak képpontjainak szürkeségi szintek szerinti eloszlását. Az így keletkezett sztentet tar-
talmazó és üres láthatósági ablak hisztogramfüggvényét � NS(G), illetve ÍB(G) � integrálva 

kapjuk az US(G) és UB(G) láthatósági függvényeket; a GL0 és a GH0 integrálási határok alap-
esetben a G=0, illetve a G=255 értékû szürkeségi szintek. 

Miután a két láthatósági ablak azonos számú képpontot tartalmaz, a láthatósági függ-
vények maximuma szükségszerûen azonos. Következésképpen a láthatósági ablakot alkotó 

képpontok szürkeségi hisztogramjából generált láthatósági függvények alkalmasak arra, 

hogy a sztentnek a háttérhez viszonyított láthatóságát kifejezzük velük, mégpedig a látható-

sági függvények görbe alatti területarányának felhasználásával, hiszen a láthatósági függvé-

nyek görbe alatti területének különbsége kizárólag a sztent anyagának röntgensugár-
elnyelésébõl adódik.  

Bevezettem az ún. relatív láthatósági index paramétert (relative visibility index), amely 

azt fejezi ki, hogy a sztentet is tartalmazó láthatósági ablak láthatósági függvényének integ-
rálja � vagyis a láthatósági függvényének görbe alatti területe � mennyivel nagyobb a háttér 

láthatósági függvényének integráljától. A láthatósági függvények görbe alatti területének ará-

nyából az XRVREL relatív láthatósági indexet a következõ egyenlettel kell meghatározni: 
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  (8) 

S  és B  fejezi ki a 8 bites, szürkeárnyalatos XRM-kép alapján a láthatósági ablakra 

meghatározott láthatósági számot, vagyis az XRM-kép hisztogramjának kettõs integrálját.  

Az így meghatározott XRVREL relatív láthatósági index a sztentet önmagában, az adott 

átvilágítási feltételek között jellemzi. Ez a paraméter alkalmas két különbözõ sztent � ame-
lyek típusa, anyaga, átmérõje vagy hosszúsága különbözik � láthatóságának számszerû ér-
tékelésére, amennyiben azonos átvilágítási feltételeket kell biztosítani. Az azonos megvilágí-

tási feltételek között a nem túlzottan nagy láthatósági eltéréseket a relatív láthatósági index 

kitûnõen leírja. A korábban alkalmazott szubjektív értékelések vagy skálák helyett tehát egy 

olyan mérõszámot definiáltam, amely objektív méréseken alapul, és a finom eltéréseket is 

helyesen rangsorolja. 

A relatív láthatósági index jól kifejezi a sztentek láthatósági tulajdonságát: mind egyedi, 

mind pedig összehasonlító értékelésre alkalmas, viszont a háttér és a sztent közötti kont-
raszt és/vagy a sztent (illetve más terápiás eszköz, pl. az értekezés címében említett egyéb 

endovaszkuláris implantátumok) felületének és anyagvastagságának növekedésével a rela-
tív láthatósági index könnyen 100% feletti értéket is felvehet. Ezzel önmagában nincs is 
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semmi gond, de a mûszaki gyakorlatban nem igazán jellemzõ az, hogy egy tulajdonság rela-
tív (százalékos) értéke meghaladja a 100%-ot. A teljes felületén fekete kontrasztot adó, ún. 

�tökéletes láthatóságú� eszköz a gyakorlatban nyilvánvalóan nem létezik, de mint elvi lehetõ-

ség elõállítható, ezért definiáltam az ún. abszolút láthatósági index (absolute visibility index) 
paramétert, amely biztosítja, hogy ennek a tökéletes láthatóságú eszköznek éppen 100% le-
gyen a láthatósági paramétere. Az abszolút láthatósági indexet � kifejezetten az elõbb meg-
fogalmazott szándék teljesülését biztosító matematikai konstrukciós alapon � alábbi módon 

határozom meg: 

XRVABS= log255 1+
XRVREL

100
∙100 (%) (10) 

Az abszolút láthatósági index alkalmazásával tehát kiküszöbölhetõ az, hogy a maxi-
mumot általában kifejezõ 100%-nál nagyobb mutatószámot kapjunk, ugyanakkor a sztentek 

esetében szûkül az a tartomány, amelyben a különféle sztentek jellemzõ láthatósági indexei 

mozognak.  

A láthatóság-meghatározási módszer ismertetése után bemutattam azokat a kísérlete-
imet, amelyekkel Sanocor sztentek XRVREL relatív láthatósági indexét vizsgáltam. 

A rendelkezésemre álló értágítóbetétek minél nagyobb mértékû kihasználása érdeké-

ben ugyanazokat a Sanocor sztenteket vizsgáltam még tágítatlan állapotukban � ezzel bizto-
sítva, hogy a vizsgált sztent mérete minél jobban hasonlítson a beültetés közben az orvos 

által észlelt mérethez �, amelyeket a kerület menti terhelést biztosító megtámasztással tör-
tént összenyomás-állósági vizsgálataimnál. Ennek elõnye, hogy ismét azonos típusú és mé-

retû, de eltérõ tömegû sztenteket hasonlítottam össze egy másik, a sztentek különbözõségét 

jól kifejezõ � jelen esetben röntgensugaras láthatóság � tulajdonsággal. A relatív láthatósági 

index meghatározására egy erre a célra kifejlesztett számítógépes programot használtam, 

amely automatizálja az adatfeldolgozást és a képek kiértékelését a fent leírt eljárás lépéseit 

követve. 

A kísérleti program keretében minden sztentrõl három beállítással készítettem felvételt: 

1000 mW katódfûtés mellett, 90 kV, 100 kV és 110 kV gyorsítófeszültséggel, amely értékeket 

a klinikai alkalmazás figyelembevételével határoztam meg. Megvizsgáltam a sztentek relatív 

láthatósági indexeit a sztentek tömegének függvényében ábrázoltam. Megállapítottam, hogy 

mindhárom gyorsítófeszültség esetében lineáris kapcsolat van a sztentek tömege és a relatív 

láthatósági indexe között, ami természetes következménye a röntgensugár-elnyelés anyag-
sûrûségtõl való függésének.  

A Sanocor sztentre vonatkozóan a vizsgálati eredményekbõl kapott egyenesek egyfaj-
ta �láthatósági mestergörbeként� is alkalmazhatók, és ezek birtokában a röntgensugaras lát-
hatóság röntgenmikroszkópos vizsgálat nélkül is meghatározható. Sõt, mivel a sztentek tö-

mege a mintázattól független, így az alkalmas módon felvett láthatósági mestergörbék min-
den más, azonos alapanyagú és azonos méretû (hosszúságú és átmérõjû) sztent röntgen-
sugaras láthatóságának meghatározására is alkalmasak. Az alkalmas módon való felvétel 

azt jelenti, hogy egy adott anyagú és méretû sztentre vagy akár a sztent elõgyártmányát ké-

pezõ csõanyagra teljesen azonos módon meg kell határozni az XRVREL = f(m) egyeneseket. 
Mivel egyenesek felvételérõl van szó, 4-5 pont már biztonságosan elegendõ a meghatározá-

sukra.  

Megállapítottam, hogy a sztentek tömege és relatív láthatósági indexe közötti kapcso-
latot leíró egyenesek meredekségének változása függ a gyorsítófeszültségtõl, közöttük lineá-

ris kapcsolat van. Ez azt is jelzi, hogy a gyorsítófeszültségtõl nem független az általam beve-
zetett láthatósági paraméter, ezért meghatároztam a gyorsítófeszültségek mint fontos vizs-
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gálati jellemzõk hatásának mértékét a relatív láthatósági indexre. Ehhez definiáltam egy ö 
relatív láthatósági arány paramétert, amely egy sztent különbözõ gyorsítófeszültségekkel 

meghatározott relatív láthatósági index értékeinek arányát fejezi ki a következõ képlet sze-
rint: 

)kVy(XRV

)kVx(XRV
=ö

REL

REL
y/x ;  (14) 

ahol öx/y az x kV és az y kV gyorsítófeszültségnél kapott relatív láthatósági indexek 

aránya, XRVREL (x kV) az x kV, XRVREL (y kV) az y kV gyorsítófeszültségnél kapott relatív lát-
hatósági index. 

Minden sztentre és minden aránypárra (100 kV/90 kV, 110 kV/100 kV és 110 kV/90 kV) 
kiszámoltam a különbözõ gyorsítófeszültségeknél kapott XRVREL értékek arányait, amelyeket 
átlagolva az azonos gyorsítófeszültségekhez tartozó ö értékeket, bevezettem a   átlagos 

relatív láthatósági arányt, amely meghatározza a gyorsítófeszültség hatását a relatív látható-

ságra. 
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4. A kutatómunka eredményeinek összefoglalása 

4.1. Az eredmények összefoglaló értékelése 

A sztent mint az anyagtudományi és technológiai kutatások igen bonyolult mûszaki 

terméke olyan mûszaki tulajdonságokat hordoz, amelyek még a klasszikus mûszaki vagy 

más élettelen természettudományi szakmákon belül is csak jó néhány más szakterület isme-
retanyagának összehangolt alkalmazásával értelmezhetõk. Az orvosok számára alapvetõ 

fontossággal bíró mûszaki termékjellemzõknek a köre igen széles, amelyek egy részének a 

definiálására szabvány is született, azonban az ún. funkcionális tulajdonságok legnagyobb 

része megmaradt a szubjektív értelmezés szintjén vagy esetleg az egyes gyártók saját érde-
kei által kialakított kategóriákban. Kutatómunkámat ez a sajátos helyzet ihlette, és az orvos 

felhasználók részérõl folyamatosan érkezõ igény motiválta, hogy a katéterterápiás eszközök, 

közöttük a sztentek egy olyan szakértõi rendszerbe legyenek illeszthetõk, amely lehetõvé te-
szi számukra az objektív értékelést, a kvantitatív paraméterekkel való összehasonlítást. Ez-
zel összhangban állítottam össze kutatási tervemet, amely két fontos tulajdonság, a sztentek 

összenyomás-állósága és röntgensugaras láthatóság köré koncentrálódott. 

A sztentek összenyomás-állósági tulajdonságainak vizsgálata 

A sztentekre vonatkozó újabb, 2009-ben megjelent MSZ EN ISO 25539-2 szabvány 

egyértelmûen különválasztotta ennek a tulajdonságcsoportnak a vizsgálati módszereit: defi-
niált egy párhuzamos síklapok közötti (parallel plates) és egy kerület mentén egységes, más 

szóval kerület menti (circumferential) összenyomás-állóságot. A szabványban szétválasztott 

vizsgálati módszerek miatt célszerûnek tartottam a dolgozatomban is külön kifejezéseket 

használni azokra a tulajdonságokra, amelyeket ezekkel az eljárásokkal minõsítek. Az egyér-
telmûség és a magyar nyelvû kifejezések pontos használata céljából a fejezet elsõ részében 

� amikor párhuzamos síklapokkal végeztem kísérleteket � a radiális terhelhetõséget, míg a 

második részben � a kerület menti terhelést biztosító megtámasztással történt összenyomá-

soknál � az összenyomás-állóságot vizsgáltam. 

Ennek megfelelõen a témakörben a kutatómunkám egyik szakasza a síklapok közötti 

összenyomásokkal kapcsolatos radiális terhelhetõségi összefüggések feltárására irányult, 

precíziós szakítógéppel különbözõ megtámasztási módokkal nyomóvizsgálatokat végeztem. 

Mivel a sztentek összenyomással szembeni ellenállásának meghatározására egészen a 

MSZ EN ISO 25539-2 szabvány megjelenéséig nem volt semmilyen mûszaki elõírás, a szak-
irodalmi tapasztalatokat saját ötleteimmel ötvözve megterveztem és legyártattam egy esz-
közparkot, amely a vizsgálatoknál a sztentek különféle � két-, három- és négyirányú � meg-
támasztására szolgált. Tentaur és Sanocor sztenteken végeztem nyomóvizsgálatokat, hogy 

meghatározzam a megfelelõ vizsgálati módszert. Ehhez nemcsak a különféle megtámasztási 

típusokat alkalmaztam, hanem a nyomósebességet is változtattam. Végül arra a következte-
tésre jutottam, hogy további méréseimet két párhuzamos síklap közötti nyomóvizsgálattal 

folytatom le, 1 mm/perc nyomósebességgel. Ez a jellegében csõlapításként ismert technoló-

giai próbához hasonlító módszer a sztentekre vonatkozó szabványban is szerepel, mint a 

radiális terhelhetõség tulajdonság egyik minõsítési eljárása, így választásom harmonizál a 

2009-ben érvénybe lépett szabvánnyal. 

A módszerrel 20 darab azonos típusú és gyártási paraméterekkel készült, de négy kü-

lönbözõ, a kereskedelmi forgalomban is alkalmazott külsõ átmérõre (2,5 mm, 3,0 mm, 
3,5 mm és 4,0 mm) tágított Sanocor sztentet vizsgáltam. Minden átmérõcsoportból öt-öt da-
rabot nyomtam össze az általam kidolgozott módszerrel. Minden sztent lapításánál azonos 
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jellegû erõ - összenyomódás diagramot kaptam, amelyeken három szakaszt különböztettem 

meg: a kezdeti, rugalmas jellegû alakváltozáshoz tartozó, a képlékeny jellegû alakváltozás-
hoz tartozó szakaszt, valamint az utolsó szakaszt, amikor a sztent már teljesen összenyo-
módott és megtámasztások teljesen összeérnek.  

Az elvégzett nyomóvizsgálatok során kapott eredményekbõl négy, a két párhuzamos 

síklap közötti nyomóvizsgálattal meghatározható ún. radiális terhelhetõségi paramétert defi-
niáltam, és javaslatot tettem ezek angol elnevezésére és jelölésére.  

A lapítóerõ (flattening force, FLAF (N)) a nyomógörbe rugalmas jellegû és képlékeny 

jellegû alakváltozási szakaszainak határához tartozó erõ.  

A fajlagos lapítóerõ (flattening resistance, FLAR (N/mm)), amelynél a lapítóerõt a 

sztent hosszúságára vonatkoztatjuk, ezáltal bármilyen, azonos átmérõre tágított sztent ösz-
szehasonlítására alkalmas, és dimenzióját tekintve ez megfelel az MSZ EN ISO 25539-2 
szabványban elõírt minõsítési paraméternek.  

Az egyezményes fajlagos lapítóerõ (conventional flattening resistance, FLAR15 

(N/mm)) a sztent kiindulási átmérõjéhez viszonyított 15%-os összenyomódást létrehozó, 

hosszegységre fajlagosított erõ. A 15%-os érték elsõsorban az orvosi gyakorlatból származ-
tatható, egy szakmai egyezményes érték, amelynél az értágítóbetét � közvetlenül a beülteté-

se után az izmos érfal rugalmassága okozta � visszarugózása még elfogadható mértékû.  

A szerkezeti lapítási merevség (flattening stiffness, FLAS (N/mm)) a nyomógörbe kez-
deti, lineáris szakaszára illesztett egyenes meredeksége, amely megadja a sztentnek a sík-
lapok közötti összenyomáskor mutatott merevségét, az egységnyi (abszolút) átmérõválto-
záshoz szükséges erõt fejezi ki és szintén megfelel azonos átmérõre tágított sztentek össze-
hasonlítására. 

Mind a 20 Sanocor sztent esetében meghatároztam a radiális terhelhetõségi paraméte-
reket, és átlagoltam azokat az azonos átmérõjû sztentek esetében. A kapott értékeket ábrá-

zoltam a sztentek tágítási átmérõjének függvényében és megállapítottam, hogy a tágítási 

átmérõ növekedésével ezek a terhelhetõségi paraméterek csökkennek. A különféle terhelhe-
tõségi mérõszámok közül a szerkezeti lapítási merevség az, amelyik a legérzékenyebb a tá-

gítási átmérõre: ennek a különféle sztentek összehasonlító értékelésében van nagy jelentõ-

sége.  

Az általam bevezetett, a sztent � amely egy hengeres, hálós szerkezet � mechanikai 
viselkedésének jellegzetességein alapuló, négy új anyagvizsgálati mérõszám (FLAF, FLAR, 

FLAR15 és FLAS) jól alkalmazható a gyakorlatban a sztentek összehasonlító vizsgálataiban, 

amelyeket az orvosok fel tudnak használni a sztentek mûszaki jellemzõinek értékelése ese-
tén. 

A sztentek összenyomódásával kapcsolatos kutatómunkám második munkaszakaszá-

ban kerület menti, nyolcirányú összenyomásokat végeztem 40 darab Sanocor 3,0×8 mm 
sztenten egy kifejezetten sztentek összenyomás-állóságának vizsgálatára kifejlesztett, RCM-
60-WB típusú berendezéssel. 

A vizsgált sztenteket � az MPT-protokoll szerint � három fázisban nyomtam össze, elõ-

ször a sztent tényleges átmérõjéhez viszonyított 85%-áig záródott össze a nyomófej, majd a 

nyomófej visszanyílását követõen, a tényleges átmérõ 70%-áig, végül az utolsó fázisban az 

50%-áig záródott, ezáltal a berendezés minden sztentnél három fázisban 15%-os, 30%-os, 
végül 50% összenyomást végzett. A kapott mérési eredményeket a szabványban elõírtaknak 

megfelelõen erõ - sztentátmérõ diagramon ábrázoltam. A diagramok jellege a mérõrendszer 

megjelenítési sajátosságain túlmenõen teljesen megegyezett a két párhuzamos síklap közöt-
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ti összenyomáskor kapott diagramokéval: ugyanúgy kezdeti, rugalmas jellegû alakváltozás-
hoz tartozó, közel lineáris felfutású; valamint képlékeny jellegû alakváltozáshoz tartozó sza-
kaszra oszthatók. A diagramok végén hiányzik a nyomólapok összezáródásából adódó me-
redek felfutás, de ez tudatos berendezésvédelmi okok miatt van így. Emellett a sztentnek a 

nyolc nyomólappal való fokozatos érintkezésbe kerülése létrehoz egy kezdeti, mintabeállási 

szakaszt a diagramon, amelyet az értékelésnél figyelmen kívül kell hagyni. 

Bevezettem a kerület menti terhelést biztosító megtámasztással végzett vizsgálatnál 

alkalmazható, összenyomás-állóságot minõsítõ paramétereket, továbbá javaslatot tettem 

ezek angol elnevezésére és jelölésére.  

Az összenyomóerõ (crushing force, CRUF (N)) a nyomógörbe rugalmas jellegû össze-
nyomódás szakaszának végén mutatkozó elsõ lokális maximumához tartozó erõ.  

A fajlagos összenyomóerõ (crushing resistance, CRUR (N/mm)) az összenyomóerõ 

fajlagos, hosszegységre vonatkoztatott értéke, amely bármilyen, azonos átmérõre tágított 

sztent összehasonlítására alkalmas és megfelel dimenziójában is szabványban elõírt minõsí-

tési paraméternek.  

Az egyezményes fajlagos összenyomóerõt (conventional crushing resistance, CRUR15 
(N/mm)) a sztent kiindulási átmérõjéhez viszonyított 15%-os összenyomódást létrehozó 

fajlagosított összenyomóerõként definiáltam. A 15%-os érték magyarázata megegyezik a 

párhuzamos síklapok között végzett nyomóvizsgálatoknál definiált minõsítési paramétereknél 

leírtakkal.  

A szerkezeti összenyomási merevség (crushing stiffness, CRUS (N/mm)) a nyomógör-
be kezdeti, lineáris szakaszára illesztett egyenes meredekségének abszolút értéke, amely 

megadja a sztentnek a kerület menti megtámasztással végzett összenyomáskor mutatott 

merevségét, azaz az egységnyi (abszolút) átmérõváltozáshoz szükséges erõt. 

A megvizsgált 40 sztentnél meghatároztam ezeket az összenyomás-állósági paraméte-
reket, amelyeket ábrázoltam a sztentek tömegének függvényében. A tömeghez való viszo-
nyítás oka az egyedi minta-elõkészítésbõl adódott: a vizsgált sztentek anyaga, átmérõje, 

hosszúsága és mintázata is megegyezett, különbség közöttük csak a különbözõ 

elektropolírozási paraméterek következtében kialakult eltérõ bordavastagság és bordaszé-

lességükben volt, emiatt a sztentek tömege eltért. A tömeg arányban áll a sztent funkcionáli-
san fontos tulajdonságával, a fémmel fedett felülettel, azonban a sztent tömegének mérése 

egyszerû és pontos, ellentétben a fémmel fedett felület meghatározásával. Éppen ezért az 

eredményeim a gyakorlati alkalmazás szempontjából fontos fémmel fedett felület tulajdon-
ságra is érvényesek. 

Az eredmények alapján megállapítottam, hogy mind a négy összenyomás-állósági pa-
raméter növekszik a vizsgált sztentek tömegének � amely összefügg a bordavastagságukkal 

és a fémmel fedett felületükkel � növekedésével. A különféle összenyomás-állósági mérõ-

számok közül a szerkezeti összenyomási merevség a legérzékenyebb a sztent tömegétõl 

való függésre: ennek a különféle sztentek összehasonlító értékelésében van nagy jelentõsé-

ge.  

A kerület menti terheléssel végzett nyomóvizsgálatokhoz általam bevezetett, a sztent  
� amely egy hengeres, hálós szerkezet � mechanikai viselkedésének jellegzetességein ala-
puló négy új anyagvizsgálati mérõszám (CRUF, CRUR, CRUR15 és CRUS) jól alkalmazható 

a gyakorlatban a sztentek összehasonlító vizsgálataiban, amelyeket az orvosok fel tudnak 

használni a sztentek mûszaki jellemzõinek értékelése esetén. 
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A sztentek röntgensugaras láthatósági tulajdonságainak vizsgálata 

A röntgensugaras láthatóság témakörében folytatott kutatásaim egyik célkitûzése az 

volt, hogy létrehozzak egy � a szakirodalomban és a gyakorlatban eddig nem létezett � mé-

rési módszert a sztentek röntgensugaras láthatóságának jellemzésére, amely objektíven mi-
nõsíti ezt a paramétert, számszerû eredményt ad és különbözõ méretû és típusú sztentek 

összehasonlítására alkalmas. 

Ennek megfelelõen az általam kidolgozott eljárás keretein belül röntgenmikroszkópos 

(XRM-) képét kell készíteni a sztentrõl a klinikai gyakorlatban alkalmazott vizsgálati paramé-

tereknek � gyorsítófeszültség és katódfûtés � megfelelõ tartományban, valamint szükség van 

egy olyan XRM-képre is, amely teljesen azonos paraméterekkel készül, de a sztentet nem 

tartalmazza, tehát csak a háttér képét mutatja. Ezután XRM-képeken egy-egy � a sztent 
geometriájára definiált � egyenlõ méretû és azonos helyzetû ún. láthatósági ablakot kell lét-
rehozni: ebben az ablakban értelmezzük majd a láthatóságot kifejezõ képelemeket. A látha-
tósági ablak méretének meghatározása figyelembe veszi az orvosi tapasztalatokat és azt, 

hogy a láthatóság minden esetben erõsen függ a környezettõl, a háttértõl is.  

A láthatósági ablakokat 8 bites, szürkeárnyalatos képként kell elemezni: meg kell hatá-

rozni a láthatósági ablak képpontjainak szürkeségi szintek szerinti eloszlását. Az így keletke-
zett sztentet tartalmazó és üres láthatósági ablak hisztogramfüggvényét � NS(G), illetve 
ÍB(G) � integrálva kapjuk az US(G) és UB(G) láthatósági függvényeket; a GL0 és a GH0 integ-
rálási határok alapesetben a G=0, illetve a G=255 értékû szürkeségi szintek. 

Miután a két láthatósági ablak azonos számú képpontot tartalmaz, a láthatósági függ-
vények maximuma szükségszerûen azonos. Következésképpen a láthatósági ablakot alkotó 

képpontok szürkeségi hisztogramjából generált láthatósági függvények alkalmasak arra, 

hogy a sztentnek a háttérhez képesti láthatóságát kifejezzük velük, mégpedig a láthatósági 

függvények görbe alatti területarányának felhasználásával, hiszen a láthatósági függvények 

görbe alatti területének különbsége kizárólag a sztent anyagának röntgensugár-elnyelésébõl 

adódik.  

Bevezettem az ún. relatív láthatósági index (relative visibility index) paramétert, amely 

azt fejezi ki, hogy a sztentet is tartalmazó láthatósági ablak láthatósági függvényének integ-
rálja � vagyis a láthatósági függvényének görbe alatti területe � mennyivel nagyobb a háttér 

láthatósági függvényének integráljától. A láthatósági függvények görbe alatti területének ará-

nyából az XRVREL relatív láthatósági indexet a következõ egyenlettel kell meghatározni: 
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  (8) 

S  és B  fejezi ki a 8 bites, szürkeárnyalatos XRM-kép alapján a láthatósági ablakra 

meghatározott láthatósági számot, vagyis az XRM-kép hisztogramjának kettõs integrálját.  

Az így meghatározott XRVREL relatív láthatósági index a sztentet önmagában, az adott 

átvilágítási feltételek között jellemzi. Ez a paraméter alkalmas két különbözõ sztent � ame-
lyek típusa, anyaga, átmérõje vagy hosszúsága különbözik � láthatóságának számszerû ér-
tékelésére, amennyiben azonos átvilágítási feltételeket kell biztosítani. Az azonos megvilágí-

tási feltételek között a nem túlzottan nagy láthatósági eltéréseket az XRVREL relatív látható-

sági index kitûnõen leírja. A korábban alkalmazott szubjektív értékelések vagy skálák helyett 
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tehát egy olyan mérõszámot definiáltam, amely objektív méréseken alapul, és a finom elté-

réseket is helyesen rangsorolja. 

A relatív láthatósági index könnyen 100% feletti értéket is felvehet. Ezzel önmagában 

nincs is semmi gond, de a mûszaki gyakorlatban nem igazán jellemzõ az, hogy egy tulajdon-
ság relatív (százalékos) értéke meghaladja a 100%-ot. Ezért definiáltam az ún. abszolút lát-
hatósági index (absolute visibility index) paramétert, amely biztosítja, hogy a teljes felületén 

fekete kontrasztot adó, ún. �tökéletes láthatóságú� eszköz � amely a gyakorlatban nyilvánva-
lóan nem létezik, de mint elvi lehetõség elõállítható � éppen 100% legyen a láthatósági pa-
ramétere. Az abszolút láthatósági indexet � kifejezetten az elõbb megfogalmazott szándék 

teljesülését biztosító matematikai konstrukciós alapon � alábbi módon határozom meg: 

XRVABS= log255 1+
XRVREL

100
∙100 (%)  (10) 

Az abszolút láthatósági index alkalmazásával tehát kiküszöbölhetõ az, hogy a maxi-
mumot általában kifejezõ 100%-nál nagyobb mutatószámot kapjunk, ugyanakkor a sztentek 

esetében szûkül az a tartomány, amelyben a különféle sztentek jellemzõ láthatósági indexei 

mozognak.  

A láthatóság-meghatározási módszer ismertetése után bemutattam azokat a kísérlete-
imet, amelyekkel Sanocor sztentek relatív láthatóságát vizsgáltam. A rendelkezésemre álló 

értágítóbetétek minél nagyobb mértékû kihasználása érdekében ugyanazokat a Sanocor 

sztenteket vizsgáltam még tágítatlan állapotukban � ezzel biztosítva, hogy a vizsgált sztent 

mérete minél jobban hasonlítson a beültetés közben az orvos által észlelt mérethez �, ame-
lyeket a kerület menti terhelést biztosító megtámasztással történt összenyomás-állósági 

vizsgálataimnál. Ennek elõnye, hogy ismét azonos típusú és méretû, de eltérõ tömegû 

sztenteket hasonlítottam össze egy másik, a sztentek különbözõségét jól kifejezõ � jelen 
esetben röntgensugaras láthatóság � tulajdonsággal. A relatív láthatósági index meghatáro-
zására egy erre a célra kifejlesztett számítógépes programot használtam, amely automatizál-
ja az adatfeldolgozást és a képek kiértékelését a fent leírt eljárás lépéseit követve. 

Minden sztentrõl három beállítással készítettem felvételt: 1000 mW katódfûtés mellett, 

90 kV, 100 kV és 110 kV gyorsítófeszültséggel, amely értékeket a klinikai alkalmazás figye-
lembevételével határoztam meg. Megvizsgáltam a sztentek relatív láthatósági index értékeit 

és a sztentek tömegének függvényében ábrázoltam és megállapítottam, hogy mindhárom 

gyorsítófeszültség esetében lineáris kapcsolat van a sztentek tömege és a relatív láthatóság 
indexe között, ami természetes következménye a röntgensugár-elnyelés anyagsûrûségtõl 

való függésének.  

A Sanocor sztentre vonatkozóan a vizsgálati eredményekbõl kapott egyenesek egyfaj-
ta �láthatósági mestergörbeként� is alkalmazhatók, és ezek birtokában a röntgensugaras lát-
hatóság röntgenmikroszkópos vizsgálat nélkül is meghatározható. Sõt, mivel a sztentek tö-

mege a mintázattól független, így az alkalmas módon � egy adott anyagú és méretû sztentre 

vagy akár a sztent elõgyártmányát képezõ csõanyagra teljesen azonos módon � felvett lát-
hatósági mestergörbék (XRVREL = f(m) egyenesek) minden más, azonos alapanyagú és azo-
nos méretû (hosszúságú és átmérõjû) sztent röntgensugaras láthatóságának meghatározá-

sára is alkalmasak. 

Eredményeim alapján azt is megállapítottam, hogy a sztentek tömege és relatív látha-
tósági indexe közötti kapcsolatot leíró egyenesek meredekségének változása függ a 

gyorsítófeszültségtõl, közöttük lineáris kapcsolat van. Ez azt is jelzi, hogy a 
gyorsítófeszültségtõl nem független az általam bevezetett láthatósági paraméter, ezért meg-
határoztam a gyorsítófeszültségek mint fontos vizsgálati jellemzõk hatásának mértékét a re-



Ring György  PhD-értekezés 

 

82 

latív láthatóságra: definiáltam egy ö relatív láthatósági arány paramétert, amely egy sztent 

különbözõ gyorsítófeszültségekkel meghatározott relatív láthatósági index értékeinek arányát 

fejezi ki. 

Minden sztentre és minden aránypárra (100 kV/90 kV, 110 kV/100 kV és 110 kV/90 kV) 
kiszámoltam ezek az értékeket, majd átlagolva az azonos gyorsítófeszültségekhez tartozó ö 
értékeket, bevezettem a   átlagos relatív láthatósági arányt, amely meghatározza a 

gyorsítófeszültség hatását a relatív láthatóságra. 

4.2. Az eredmények hasznosítása 

Dolgozatomban egy olyan összefoglalást adtam a koszorúérsztentek fõbb geometriai 

és funkcionális tulajdonságairól, amely értelmezi a tulajdonságok mûszaki tartalmát. Ez idáig 

koszorúérsztentek esetében a funkcionális tulajdonságok legnagyobb része megmaradt a 
szubjektív értelmezés szintjén vagy esetleg az egyes gyártók saját érdekei által kialakított 

kategóriákban. Ezen felül megadtam a jellemzõk magyar és angol nyelvû elnevezését, így 

rendszerezésem segítheti az ezen a területen dolgozó magyar szakemberek közötti 

egyértelmûbb kommunikációt. 

A sztentek összenyomás-állósága esetében nincsenek könnyû helyzetben az orvos 

felhasználók, hiszen különbözõ, egymással össze nem vethetõ, definiálatlan mérések sokfé-

le dimenzióban megadott eredményeivel találkoznak. Kísérleti munkám során kidolgoztam 

egy minõsítési rendszert, amely világosan szétválasztja a � szabványban ugyan elkülönített, 

azonban a szakmán belül még napjainkban is keveredõ � összenyomás-állósági vizsgálati 

eljárástípusokat. Ezeknek a típusoknak definiáltam a szabvánnyal harmonizáló minõsítési 

paramétereit, amelyekkel összehasonlíthatóvá válnak a különbözõ gyártók termékei. 

A sztentek röntgensugaras láthatósága esetében még rosszabb helyzetben voltak az 

orvos felhasználók, hiszen annak ellenére, hogy a beültetés közben az értágítóbetét helyze-
tét a röntgenberendezés monitorján követik, ezáltal egy sztent röntgensugaras láthatósága 

igen fontos, a jellemzõ minõsítésére semmiféle objektív és kvantitatív termékjellemzõ nem 

létezett. Kutatásom másik részében meghatároztam egy mérési eljárást, amely eredménye-
képpen számszerûen lehet értékelni sztentek röntgensugaras láthatóságát, továbbá a mód-
szer objektív összehasonlításra is lehetõséget ad.  

Összegezve kutatásaimat elmondhatom, hogy az orvos felhasználók részérõl érkezõ 

igényt � miszerint a sztentek egy olyan szakértõi rendszerbe legyenek illeszthetõk, amely le-
hetõvé teszi számukra az objektív értékelést és a kvantitatív paraméterekkel való összeha-
sonlítást � az összenyomás-állóság és a röntgensugaras láthatóság esetében kielégítettem 

a dolgozatomban megfogalmazott minõsítési eljárásokkal és a definiált számszerû, objektív 

minõsítési paraméterekkel, amelyek ezáltal nagymértékben segítik az ezen a területen dol-
gozó orvosok, mérnökök munkáját. 

4.3. További kutatási lehetõségek 

Kutatásaim során a számos funkcionális tulajdonság közül kettõvel foglalkoztam rész-
letesen, azonban ezek mellett számos olyan tulajdonság maradt, amelyeknél továbbra sincs 
egyértelmûen meghatározott mérési eljárás, nincsenek objektív, számszerûsíthetõ minõsítési 

paraméterek. Ezek meghatározása mindenképpen fontos feladat. 

Fontosnak tartom továbbá a kutatások kiterjesztését öntáguló sztentekre és graftokra 
és ezek preklinikai tulajdonságainak meghatározására. Meg kell jegyezni azonban, hogy sok 
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tulajdonság esetében a koszorúérsztenteknél alkalmazott vizsgálati módszereket � mint 
ahogy a dolgozatomban kidolgozott módszereket is � egy az egyben vagy módosításokkal 

adaptálni lehet más endoprotézisek minõsítésére. 

Az összenyomás-állóság vizsgálatakor az MPT-protokoll szerint végzett összenyo-
másnál � amely szerint egymás után, három fázisban: 15%-os, 30%-os, végül 50%-os alak-
változásig nyomják össze a sztenteket � érdekes kutatási terület az anyag szerkezetében 

létrejövõ változások meghatározása, valmint ennek hatása a sztent összenyomás-
állóságára. 

A röntgensugaras láthatóság témakörében nagy lehetõségként értékelem a jövõ kuta-
tásai szempontjából az általam kidolgozott új eljárást, amely egyedi röntgenvizsgálat elvég-
zése nélkül is lehetõvé teszi azonos anyagú és méretû (hosszúságú és átmérõjû) sztentek 

relatív láthatósági indexének meghatározását. Az ehhez szükséges láthatósági mestergör-
bék � relatív láthatósági index - tömeg függvények � felvétele nagymértékben segítheti az 
értágítóbetek fejlesztését és minõsítését.  

További kutatási lehetõség még az általam kidolgozott metodikák adaptálása más típu-
sú, anyagú, mintázatú koszorúérsztentek vizsgálata és az eredmények összehasonlítása. 
Ilyen kutatási irány lehet például egy új sztentjellemzõ, az ún. szerkezeti sûrûség (structural 

density, SDX (kg/m3)) definiálása, amely a sztent tömegének és a röntgensugár-elnyelésben 

érintett térfogat hányadosából adódik az alábbi módon: 

L
4

D
sztentm

=
V

sztentm
=SD 2

X
X ð

 (15) 

ahol msztent a sztent tömege, VX a röntgensugár-elnyelésben érintett térfogat, D a sztent át-
mérõje, L a sztent hossza. A röntgensugár-elnyelésben érintett térfogat meghatározásánál a 

sztentek alakjának szabályos hengeralakot feltételeztem. Ez az érték ugyanúgy, mint a tö-

meg, a sztentet alkotó anyag mennyiségére utal, azonban tartalmazza a sztent átmérõjét és 

hosszúságát is, amellyel tovább szélesíthetõ a kiértékelési lehetõségek spektruma. 
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5. Új tudományos eredmények 

1. tézis (3.3. A sztentek összenyomás-állóságának vizsgálata) [99] 

A sztentek radiális terhelhetõségének meghatározására szolgáló, két párhuzamos síklap kö-

zötti nyomóvizsgálathoz illeszkedõen új, a sztent � amely egy hengeres, hálós szerkezet � 
mechanikai viselkedésének jellegzetességein alapuló anyagvizsgálati mérõszámokat vezet-
tem be: lapítóerõ, fajlagos lapítóerõ, egyezményes fajlagos lapítóerõ és szerkezeti lapítási 

merevség. Megállapítottam, hogy a Sanocor sztent tágítási átmérõjének növekedésével 

csökken a radiális terhelhetõsége, és ennek kifejezésére a szerkezeti lapítási merevség a 

legérzékenyebb mérõszám. 

 

2. tézis (3.3. A sztentek összenyomás-állóságának vizsgálata) [99] 

A sztentek összenyomás-állóságának meghatározására szolgáló, kerület menti terheléssel 

végzett nyomóvizsgálathoz illeszkedõen új, a sztent � amely egy hengeres, hálós szerkezet 
� mechanikai viselkedésének jellegzetességein alapuló anyagvizsgálati mérõszámokat ve-
zettem be: összenyomóerõ, fajlagos összenyomóerõ, egyezményes fajlagos összenyomóerõ 

és szerkezeti összenyomási merevség. Megállapítottam, hogy a Sanocor sztentek tömegé-

nek növekedésével növekszik az összenyomás-állóság, és ennek kifejezésére a szerkezeti 

összenyomási merevség a legérzékenyebb mérõszám. 

 

3. tézis (3.4. A sztentek röntgensugaras láthatóságának vizsgálata) [40] [72] 

A sztentek röntgensugaras láthatóságának meghatározására kidolgoztam egy új vizsgálati 

eljárást. Definiáltam a relatív láthatósági indexet, amely számszerûen értékeli az 

értágítóbetétek röntgensugaras láthatóságát, és alkalmas különbözõ sztentek � amelyek tí-
pusa, anyaga, átmérõje vagy hosszúsága különbözik � összehasonlítására azonos átvilágí-

tási feltételekkel.  

 

4. tézis (3.4. A sztentek röntgensugaras láthatóságának vizsgálata) [40] [72] 

A sztentek röntgensugaras láthatóságának meghatározására definiáltam az abszolút látha-
tósági indexet, amely 0 és 100% közötti skálán számszerûen értékeli az értágítóbetétek 

röntgensugaras láthatóságát, és alkalmas különbözõ sztentek � amelyek típusa, anyaga, 

átmérõje vagy hosszúsága különbözik � összehasonlítására azonos átvilágítási feltételekkel. 

 

5. tézis (3.4. A sztentek röntgensugaras láthatóságának vizsgálata) [40] [72] 

A sztentek röntgensugaras láthatóságának meghatározására kidolgoztam egy olyan új eljá-

rást, amely egyedi röntgenvizsgálat elvégzése nélkül is lehetõvé teszi azonos anyagú és mé-

retû (hosszúságú és átmérõjû) sztentek relatív láthatósági indexének meghatározását. Az 

ehhez szükséges láthatósági mestergörbét, vagyis a relatív láthatósági index - tömeg függ-
vényt, elegendõ egy tetszõleges, de azonos anyagú és méretû sztentre meghatározni.  

 



Ring György  PhD-értekezés 

 

85 

6. Theses 

Thesis 1 (3.3.) [99] 

During the course of my studies I introduced some new material testing index numbers 
based on the typical mechanical properties of the stents (i.e. mesh tube): flattening force, 
flattening resistance, conventional flattening resistance and flattening stiffness. These new 
index numbers are used to determine the radial load capacity of the stents associated with 
the crush test between two parallel planes. From the findings, I came to the conclusion, that 
with the increase of the expansion diameter of the Sanocor stent, the radial load capacity de-
creases. To demonstrate this, the most sensitive index number is the flattening stiffness. 

 

Thesis 2 (3.3.) [99] 

During the course of my studies I introduced some new materials testing index numbers 
based on the typical mechanical properties of the stents (i.e. mesh tube): crushing force, 
crushing resistance, conventional crushing resistance and crushing stiffness. These new in-
dex numbers are used to determine the crush resistance of the stents relating to the crush 
test with load along the circumference. From the findings, I came to the conclusion, that with 
the increase of the mass of the Sanocor stent, the crush resistance also increases. To dem-
onstrate this, the most sensitive index number is the structural crushing stiffness. 

 

Thesis 3 (3.4.) [40] [72] 

For this study I developed a new testing procedure to determine the radioscopic visibility of 
the stents. A relative visibility index was established, which provides a quantitative evaluation 
for the radioscopic visibility of the stents. In addition, it is also suitable to compare different 
stents (i.e. type, material, diameter or length) with the same screening parameter.   

 

Thesis 4 (3.4.) [40] [72] 

To determine the radioscopic visibility of the stents, I defined the absolute visibility index. 
This index evaluates (numerically) the radioscopic visibility of the stents on a scale of 0 and 
100%, and is also suitable to compare different stents (i.e. type, material, diameter or length) 
with the same screening parameter.   

 

Thesis 5 (3.4.) [40] [72] 

To determine the radioscopic visibility of the stents, I developed a new procedure, which al-
lows the relative visibility index of the stents of the same material to be determined of the 
relative visibility index of the stents of the same material, together with the size (i.e. length 
and diameter) without individual radioscopic examination. To achieve this, it is sufficient to 
develop the visibility master-graph (the relative visibility index � mass function) for any op-
tional stent made from the same material and of the same size. 
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9. Mellékletek 

 

1. melléklet. A 3.4.2. és a 3.5.2. fejezetekben vizsgált sztentek elektropolírozási adatai 

Sztent 

azonosító 

Polírozás 

1. szakasz 

Polírozás 

2. szakasz 

Tömeg 

(mg) 

Sztent 

azonosító 

Polírozás 

1. szakasz 

Polírozás 

2. szakasz 

Tömeg 

(mg) 

1/1 4A 130 sec - 8,2 3/6 4A 160 sec - 7,1 

1/3 4A 130 sec 4A 120 sec 5,5 3/7 4A 160 sec - 7,7 

1/4 4A 130 sec 4A 310 sec 5,8 3/8 4A 160 sec 4A 150 sec 5,2 

1/5 4A 130 sec - 6,2 3/9 4A 160 sec - 7,1 

1/6 4A 130 sec 4A 120 sec 5,5 4/1 4A 160 sec - 6,2 

1/8 4A 130 sec 4A 150 sec 3,9 4/2 4A 160 sec 4A 150 sec 4,0 

1/9 4A 130 sec - 7,0 4/3 4A 160 sec - 6,2 

2/1 4A 110 sec 4A 150 sec 4,7 4/4 4A 160 sec 4A 150 sec 4,9 

2/2 4A 110 sec - 6,2 4/5 4A 160 sec - 7,2 

2/3 4A 110 sec 4A 120 sec 5,3 4/6 4A 160 sec 4A 150 sec 3,7 

2/4 4A 110 sec 4A 120 sec 4,4 4/8 4A 160 sec - 6,0 

2/5 4A 110 sec 4A 120 sec 4,2 5/1 4A 230 sec - 8,0 

2/6 4A 110 sec - 7,0 5/2 4A 230 sec 4A 150 sec 6,3 

2/7 4A 110 sec 4A 310 sec 3,3 5/3 4A 230 sec - 7,0 

2/9 4A 110 sec - 6,0 5/4 4A 230 sec 4A 150 sec 5,2 

3/1 4A 160 sec - 7,0 5/5 4A 230 sec 4A 150 sec 4,3 

3/2 4A 160 sec - 7,9 5/6 4A 230 sec - 8,2 

3/3 4A 160 sec 4A 150 sec 5,9 5/7 4A 230 sec 4A 150 sec 4,6 

3/4 4A 160 sec - 8,3 5/8 4A 230 sec 4A 120 sec 4,0 

3/5 4A 160 sec - 7,7  
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2. melléklet.  A 3.4.1. fejezetben vizsgált Sanocor sztentek tömeg-, hosszúság- és 

átmérõértékei 

Sztent 

azonosító 

Tömeg 

(mg) 

Hosszúság (mm) Átmérõ (mm) 

#1 #2 #3 Átlag #1 #2 #3 Átlag 

2,5x15_01 10,6 15,272 15,296 15,320 15,296 2,572 2,572 2,530 2,558 

2,5x15_02 10,7 15,334 15,280 15,268 15,294 2,496 2,594 2,486 2,525 

2,5x15_03 10,5 15,630 15,444 15,682 15,585 2,560 2,582 2,582 2,575 

2,5x15_04 12,9 15,584 15,412 15,484 15,493 2,518 2,508 2,508 2,511 

2,5x15_05 13,1 15,302 15,348 15,536 15,395 2,574 2,550 2,576 2,567 

3,0x15_01 10,6 15,052 15,036 14,880 14,989 3,004 3,016 2,972 2,997 

3,0x15_02 10,9 14,958 14,868 14,842 14,889 3,074 3,076 3,094 3,081 

3,0x15_03 9,9 14,680 14,834 14,716 14,743 3,158 3,068 3,046 3,091 

3,0x15_04 11,4 14,788 14,648 14,786 14,741 3,004 3,070 3,080 3,051 

3,0x15_05 13,4 14,976 14,932 14,900 14,936 3,102 3,004 3,070 3,059 

3,5x15_01 11,0 15,106 14,720 15,076 14,967 3,446 3,502 3,470 3,473 

3,5x15_02 11,0 14,516 14,540 14,916 14,657 3,492 3,448 3,544 3,495 

3,5x15_03 11,2 14,938 14,632 14,830 14,800 3,544 3,558 3,536 3,546 

3,5x15_04 10,9 15,274 15,188 15,102 15,188 3,546 3,522 3,574 3,547 

3,5x15_05 9,6 14,828 14,702 14,774 14,768 3,522 3,524 3,480 3,509 

4,0x15_01 10,8 14,868 14,858 15,238 14,988 3,922 3,774 3,880 3,859 

4,0x15_02 10,7 14,872 14,958 14,744 14,858 3,858 3,958 3,862 3,893 

4,0x15_03 10,7 14,192 14,176 14,080 14,149 4,062 4,054 4,074 4,063 

4,0x15_04 13,4 14,712 14,838 14,696 14,749 3,730 3,776 3,826 3,777 

4,0x15_05 9,5 14,102 13,950 14,102 14,051 3,858 3,890 3,902 3,883 
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3. melléklet. A 3.4.1. fejezetben vizsgált sztentek erõ � összenyomódás diagramjai a 

szerkezeti lapítási merevséget meghatározó egyenesekkel 

2,5×15 3,0×15 3,5×15 4,0×15 
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4. melléklet. A 3.4.1. fejezetben vizsgált Sanocor sztentek 15%-os  

összenyomódásához szükséges nyomóerõértékek és a szerkezeti  

lapítási merevséget meghatározó egyenesek egyenletei 

Sztent azonosító Erõ (N) Illesztett egyenes egyenlete 

2,5×15_01 1,96 y = 7,20775 x - 0,02379 

2,5×15_02 1,77 y = 6,27816 x - 0,2716 

2,5×15_03 1,96 y = 6,61694 x - 0,01859 

2,5×15_04 2,05 y = 7,04905 x - 0,4104 

2,5×15_05 2,03 y = 8,61291 x - 0,94916 

3,0×15_01 1,59 y = 5,34161 x - 0,49222 

3,0×15_02 1,87 y = 6,33962 x - 0,22824 

3,0×15_03 1,66 y = 5,36033 x - 0,15756 

3,0×15_04 1,78 y = 6,50468 x - 0,71626 

3,0×15_05 1,79 y = 8,05095 x - 0,23178 

3,5×15_01 1,77 y = 5,51652 x - 0,16068 

3,5×15_02 1,94 y = 5,88931 x - 0,20452 

3,5×15_03 1,70 y = 5,55046 x - 0,05169 

3,5×15_04 1,47 y = 5,42244 x - 0,06217 

3,5×15_05 1,39 y = 4,37281 x - 0,11737 

4,0×15_01 1,71 y = 4,93582 x - 0,23304 

4,0×15_02 1,55 y = 4,39382 x - 0,48237 

4,0×15_03 1,77 y = 4,9858 x - 0,35422 

4,0×15_04 1,76 y = 4,80198 x - 0,26726 

4,0×15_05 1,43 y = 4,04553 x - 0,11247 
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5. melléklet. A 3.4.2. fejezetben vizsgált Sanocor sztentek hosszúság- és  

átmérõértékei tágított állapotban 

Sztent 

azonosító 

Hosszúság (mm) Átmérõ (mm) 

#1 #2 #3 Átlag #1 #2 #3 Átlag 

1/1 9,087 10,528 9,055 9,557 3,134 3,166 3,119 3,140 

1/3 9,818 8,992 8,772 9,194 3,024 3,103 3,142 3,090 

1/4 8,528 8,764 8,923 8,738 3,054 3,151 3,065 3,090 

1/5 8,967 9,223 9,204 9,131 3,173 3,209 3,111 3,164 

1/6 9,060 9,052 8,330 8,814 3,083 3,195 3,095 3,124 

1/8 7,922 8,488 8,260 8,223 3,182 3,158 3,150 3,163 

1/9 7,725 8,370 8,118 8,071 3,197 3,181 3,158 3,179 

2/1 8,709 8,994 8,732 8,812 3,118 3,165 3,111 3,131 

2/2 9,089 9,191 8,600 8,960 3,197 3,213 3,190 3,200 

2/3 7,513 8,087 8,095 7,898 3,111 3,182 3,190 3,161 

2/4 7,528 8,103 8,142 7,924 3,135 3,174 3,191 3,167 

2/5 9,173 9,339 9,607 9,373 3,016 3,064 3,144 3,075 

2/6 8,902 8,740 8,504 8,715 3,186 3,197 3,166 3,183 

2/7 7,599 7,310 7,213 7,374 3,025 3,087 3,024 3,045 

2/8 7,866 8,102 7,992 7,987 3,213 3,244 3,260 3,239 

2/9 8,291 8,276 7,984 8,184 3,221 3,244 3,198 3,221 

3/1 8,693 8,929 8,851 8,824 3,174 3,213 3,173 3,187 

3/2 8,126 8,843 9,047 8,672 3,181 3,189 3,165 3,178 

3/3 8,787 8,890 8,470 8,716 3,179 3,180 3,085 3,148 

3/4 9,008 8,866 8,670 8,848 3,213 3,213 3,134 3,187 

3/5 8,471 8,925 8,842 8,746 3,099 3,133 3,142 3,125 

3/6 8,207 8,616 8,932 8,585 3,216 3,245 3,150 3,204 

3/7 7,929 8,567 8,355 8,284 3,182 3,205 3,175 3,187 

3/8 7,094 7,071 6,827 6,997 3,114 3,213 3,206 3,178 

3/9 9,190 8,678 8,088 8,652 3,174 3,158 3,176 3,169 

4/1 9,245 9,285 8,741 9,090 3,200 3,096 3,072 3,123 

4/2 7,046 8,378 8,228 7,884 3,103 3,144 3,063 3,103 

4/3 9,111 8,880 8,297 8,763 3,145 3,167 3,213 3,175 

4/4 8,046 8,328 7,919 8,098 3,105 3,134 3,177 3,139 

4/5 8,662 8,713 8,620 8,665 3,140 3,213 3,182 3,178 

4/6 7,548 7,485 7,354 7,462 3,081 3,114 3,076 3,090 

4/8 8,766 8,725 8,803 8,765 3,153 3,213 3,142 3,169 
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Sztent 

azonosító 

Hosszúság (mm) Átmérõ (mm) 

#1 #2 #3 Átlag #1 #2 #3 Átlag 

5/1 8,280 8,583 8,697 8,520 3,126 3,205 3,174 3,168 

5/2 8,706 9,284 8,976 8,989 3,158 3,126 3,129 3,138 

5/3 8,883 8,963 8,750 8,865 3,126 3,158 3,175 3,153 

5/4 7,638 7,790 8,008 7,812 3,213 3,143 3,221 3,192 

5/5 8,646 8,614 8,445 8,568 3,055 3,166 3,111 3,111 

5/6 9,127 9,362 8,984 9,158 3,205 3,228 3,260 3,231 

5/7 7,955 8,090 8,123 8,056 3,095 3,002 3,056 3,051 

5/8 8,285 8,159 8,239 8,228 3,155 3,106 3,184 3,148 

5/9 7,405 7,449 7,316 7,390 3,259 3,237 3,192 3,229 

Átlag 8,478 Átlag 3,154 

Szórás 0,580 Szórás 0,047 

Terjedelem 2,559 Terjedelem 0,194 
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sztentek erõ � sztentátmérõ  

szerkezeti összenyomási merevséget meghatározó  
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7. melléklet A 3.4.2. fejezetben vizsgált Sanocor sztentek összenyomás-állósági  

paraméterei 

Sztent 

azonosító 

CRUF 

(N) 

CRUR 

(N/mm) 

CRUR15 

N/mm) 

CRUS 

(N/mm) 

Sztent 

azonosító 

CRUF 

(N) 

CRUR 

(N/mm) 

CRUR15 

N/mm) 

1/1 4,20 0,439 0,414 15,014 3/6 3,56 0,415 0,367 

1/3 2,75 0,299 0,286 6,723 3/7 3,43 0,414 0,350 

1/4 1,98 0,227 0,292 9,346 3/8 2,02 0,289 0,249 

1/5 2,42 0,265 0,275 7,678 3/9 3,84 0,444 0,389 

1/6 2,18 0,247 0,229 7,468 4/1 2,95 0,325 0,320 

1/8 1,37 0,167 0,147 4,245 4/2 1,58 0,200 0,174 

1/9 3,19 0,395 0,346 8,479 4/3 2,87 0,328 0,261 

2/1 1,82 0,207 0,179 4,669 4/4 2,35 0,290 0,257 

2/2 2,59 0,289 0,265 9,726 4/5 3,03 0,350 0,336 

2/3 1,98 0,251 0,241 5,775 4/6 1,56 0,209 0,189 

2/4 1,25 0,158 0,160 4,041 4/8 2,67 0,305 0,281 

2/5 2,00 0,214 0,225 6,116 5/1 4,33 0,508 0,435 

2/6 3,27 0,375 0,329 9,031 5/2 3,18 0,354 0,319 

2/7 0,91 0,123 0,129 2,723 5/3 3,31 0,373 0,324 

2/9 2,30 0,281 0,281 7,000 5/4 1,82 0,233 0,211 

3/1 3,03 0,343 0,330 11,804 5/5 1,78 0,208 0,189 

3/2 3,92 0,452 0,391 11,220 5/6 4,28 0,467 0,384 

3/3 2,38 0,273 0,273 7,740 5/7 1,91 0,237 0,237 

3/4 3,80 0,429 0,402 12,371 5/8 1,66 0,202 0,167 

3/5 3,96 0,453 0,421 13,489 5/9 2,55 0,344 0,285 
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8. melléklet. A 3.4.2. fejezetben vizsgált Sanocor sztentek 15%-os  

összenyomódásához szükséges erõértékek, valamint a szerkezeti  

összenyomási merevséget meghatározó egyenesek egyenletei 

Sztent 

azonosító 

Erõ 

(N) 
Illesztett egyenes egyenlete 

1/1 3,96 y = -15,014 x + 44,865 

1/3 2,63 y = -6,723 x + 21,115 

1/4 2,55 y = -9,346 x + 32,056 

1/5 2,51 y = -7,678 x + 22,473 

1/6 2,02 y = -7,468 x + 22,926 

1/8 1,21 y = -4,245 x + 12,924 

1/9 2,79 y = -8,479 x + 23,260 

2/1 1,58 y = -4,669 x + 14,563 

2/2 2,38 y = -9,726 x + 29,853 

2/3 1,90 y = -5,775 x + 17,788 

2/4 1,27 y = -4,041 x + 12,154 

2/5 2,11 y = -6,116 x + 19,960 

2/6 2,87 y = -9,031 x + 27,560 

2/7 0,95 y = -2,723 x + 8,063 

2/9 2,30 y = -7,000 x + 18,882 

3/1 2,91 y = -11,804 x + 35,908 

3/2 3,39 y = -11,220 x + 32,874 

3/3 2,38 y = -7,740 x + 23,737 

3/4 3,56 y = -12,371 x + 37,256 

3/5 3,68 y = -13,489 x + 46,041 

3/6 3,15 y = -10,036 x + 31,525 

3/7 2,90 y = -14,351 x + 54,998 

3/8 1,74 y = -7,648 x + 23,493 

3/9 3,37 y = -10,425 x + 32,045 

4/1 2,91 y = -8,177 x + 25,258 

4/2 1,37 y = -5,621 x + 24,874 

4/3 2,29 y = -7,278 x + 20,408 

4/4 2,08 y = -6,222 x + 19,371 

4/5 2,91 y = -12,458 x + 37,641 

4/6 1,41 y = -3,537 x + 11,538 

4/8 2,46 y = -8,718 x + 26,859 



Ring György  PhD-értekezés 

 

106 

Sztent 

azonosító 

Erõ 

(N) 
Illesztett egyenes egyenlete 

5/1 3,70 y = -12,149 x + 37,613 

5/2 2,87 y = -7,868 x + 24,592 

5/3 2,87 y = -8,774 x + 26,878 

5/4 1,65 y = -5,365 x + 13,310 

5/5 1,62 y = -6,277 x + 23,044 

5/6 3,52 y = -12,501 x + 39,944 

5/7 1,91 y = -7,155 x + 25,895 

5/8 1,37 y = -4,824 x + 14,738 

5/9 2,10 y = -9,293 x + 28,116 
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9. melléklet. A 3.5.2. fejezetben vizsgált Sanocor sztentek hosszúság- és  

átmérõértékei tágítatlan állapotban 

Sztent 

azonosító 

Hosszúság (mm) Átmérõ (mm) 

#1 #2 #3 Átlag #1 #2 #3 Átlag 

1/1 8,198 9,239 8,834 8,757 1,830 1,816 1,886 1,844 

1/3 8,656 8,566 8,590 8,604 1,830 1,837 1,725 1,797 

1/4 8,693 8,708 8,569 8,657 1,715 1,728 1,717 1,720 

1/5 9,049 8,972 9,028 9,016 1,791 1,790 1,861 1,814 

1/6 9,120 8,916 8,847 8,961 1,839 1,818 1,700 1,786 

1/8 8,597 8,673 8,670 8,647 1,814 1,766 1,861 1,814 

1/9 7,629 8,270 8,311 8,070 1,783 1,703 1,958 1,815 

2/1 8,805 8,802 8,485 8,697 1,848 1,763 1,694 1,768 

2/2 9,216 9,049 8,829 9,031 1,834 1,839 1,830 1,834 

2/3 7,835 8,268 8,514 8,206 1,861 1,800 1,924 1,862 

2/4 8,550 8,096 7,404 8,017 1,793 1,727 1,907 1,809 

2/5 8,658 8,661 8,565 8,661 1,710 1,747 1,761 1,739 

2/6 9,025 8,875 8,801 8,900 1,803 1,791 1,782 1,792 

2/7 8,784 8,790 8,490 8,688 1,634 1,689 1,546 1,623 

2/8 9,148 9,005 8,714 8,956 1,753 1,786 1,806 1,782 

2/9 8,190 8,301 8,284 8,258 1,794 1,879 1,853 1,842 

3/1 9,085 8,842 8,545 8,824 1,822 1,749 1,813 1,795 

3/2 9,044 9,166 8,897 9,036 1,825 1,814 1,810 1,816 

3/3 8,818 9,034 9,109 8,987 1,784 1,792 1,759 1,778 

3/4 9,060 9,006 9,116 9,061 1,812 1,797 1,803 1,804 

3/5 8,725 8,872 8,768 8,788 1,767 1,743 1,737 1,749 

3/6 8,930 9,225 9,329 9,161 1,741 1,853 1,838 1,811 

3/7 8,822 8,894 9,042 8,919 1,803 1,740 1,796 1,780 

3/8 8,973 9,077 8,959 9,003 1,734 1,724 1,770 1,743 

3/9 9,071 9,142 9,126 9,113 1,825 1,810 1,855 1,830 

4/1 9,054 9,113 9,063 9,077 1,786 1,755 1,804 1,782 

4/2 7,856 7,974 7,540 7,790 1,759 1,735 1,552 1,682 

4/3 9,093 9,177 9,184 9,151 1,819 1,804 1,808 1,810 

4/4 8,455 8,779 8,897 8,710 1,809 1,846 1,691 1,782 

4/5 8,929 9,126 9,197 9,084 1,823 1,776 1,825 1,808 

4/6 7,947 7,778 7,753 7,826 1,875 1,808 1,537 1,740 

4/8 8,824 8,986 9,234 9,015 1,854 1,831 1,806 1,830 
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Sztent 

azonosító 

Hosszúság (mm) Átmérõ (mm) 

#1 #2 #3 Átlag #1 #2 #3 Átlag 

5/1 8,979 9,063 8,874 8,972 1,817 1,825 1,890 1,844 

5/2 9,088 9,167 9,255 9,170 1,913 1,772 1,822 1,836 

5/3 9,070 9,343 9,252 9,222 1,761 1,796 1,853 1,803 

5/4 8,826 8,846 9,029 8,900 1,824 1,737 1,797 1,786 

5/5 8,520 8,808 8,990 8,773 1,727 1,712 1,636 1,692 

5/6 8,847 9,158 9,291 9,099 1,896 1,867 1,869 1,877 

5/7 8,757 9,099 9,061 8,972 1,713 1,715 1,704 1,711 

5/8 8,129 8,560 8,320 8,336 1,766 1,812 1,706 1,761 

5/9 8,045 8,169 8,023 9,079 1,806 1,798 1,844 1,816 

 Átlag 8,795 Átlag 1,788 

 Szórás 0,384 Szórás 0,0512 

 Terjedelem 1,693 Terjedelem 0,254 
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képei 
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11. melléklet. A 3.5.2. fejezetben vizsgált Sanocor sztentek relatív láthatósági indexei 

Sztent  XRVREL relatív láthatósági index (%) 

azonosítója tömege Katódfûtés 

 (mg) 90 kV 100 kV 110 kV 

1/1 8,2 25,461 33,259 44,418 

1/3 5,5 15,098 20,162 26,505 

1/4 5,8 15,638 21,307 26,914 

1/5 6,2 18,215 24,589 32,587 

1/6 5,5 15,638 21,307 26,505 

1/8 3,9 9,507 12,513 16,053 

1/9 7,0 20,998 28,552 35,220 

2/1 4,7 12,685 16,757 22,545 

2/2 6,2 18,603 24,707 32,725 

2/3 5,3 13,784 18,727 25,484 

2/4 4,4 12,105 16,263 18,899 

2/5 4,2 10,076 13,953 18,209 

2/6 7,0 21,240 28,638 35,733 

2/7 3,3 6,845 9,046 11,673 

2/8 5,9 16,392 22,345 27,112 

2/9 6,0 17,333 24,103 27,705 

3/1 7,0 21,345 29,883 35,768 

3/2 7,9 23,844 32,800 41,708 

3/3 5,9 17,289 23,743 27,454 

3/4 8,3 27,770 34,412 46,786 

3/5 7,7 23,257 30,641 38,558 

3/6 7,1 21,810 30,141 38,028 

3/7 7,7 23,757 31,890 39,705 

3/8 5,2 12,971 18,204 23,634 

3/9 7,1 21,820 30,393 38,317 

4/1 6,2 18,667 25,590 33,096 

4/2 4,0 9,610 13,104 17,124 

4/3 6,2 19,772 25,911 33,249 

4/4 4,9 12,917 18,160 23,009 

4/5 7,2 21,875 30,422 38,370 

4/6 3,7 7,146 11,431 13,710 
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Sztent  XRVREL relatív láthatósági index (%) 

azonosítója tömege Katódfûtés 

 (mg) 90 kV 100 kV 110 kV 

4/8 6,0 18,132 24,177 31,665 

5/1 8,0 23,937 33,076 42,658 

5/2 6,3 20,077 26,953 34,664 

5/3 7,0 21,531 30,089 36,936 

5/4 5,2 13,260 18,204 24,533 

5/5 4,3 10,922 16,060 18,895 

5/6 8,2 26,182 34,324 45,951 

5/7 4,6 12,227 16,318 22,216 

5/8 4,0 10,029 13,928 17,936 

5/9 6,7 20,601 27,441 35,005 
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12. melléklet. A 3.5.2. fejezetben vizsgált Sanocor sztentek relatív láthatósági arányai 

Sztent 

azonosítója 

Relatív láthatósági arányok 

100kV / 90kV 110kV / 100kV 110kV / 90kV 

1/1 1,306 1,335 1,745 

1/3 1,335 1,315 1,755 

1/4 1,363 1,263 1,721 

1/5 1,350 1,325 1,789 

1/6 1,363 1,244 1,695 

1/8 1,316 1,283 1,689 

1/9 1,360 1,234 1,677 

2/1 1,321 1,345 1,777 

2/2 1,328 1,325 1,759 

2/3 1,359 1,361 1,849 

2/4 1,344 1,162 1,561 

2/5 1,385 1,305 1,807 

2/6 1,348 1,248 1,682 

2/7 1,322 1,290 1,705 

2/8 1,363 1,213 1,654 

2/9 1,391 1,149 1,598 

3/1 1,400 1,197 1,676 

3/2 1,376 1,272 1,749 

3/3 1,373 1,156 1,588 

3/4 1,239 1,360 1,685 

3/5 1,317 1,258 1,658 

3/6 1,382 1,262 1,744 

3/7 1,342 1,245 1,671 

3/8 1,404 1,298 1,822 

3/9 1,393 1,261 1,756 

4/1 1,371 1,293 1,773 

4/2 1,364 1,307 1,782 

4/3 1,310 1,283 1,682 

4/4 1,406 1,267 1,781 

4/5 1,391 1,261 1,754 

4/6 1,600 1,199 1,918 

4/8 1,333 1,310 1,746 
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Sztent 

azonosítója 

Relatív láthatósági arányok 

100kV / 90kV 110kV / 100kV 110kV / 90kV 

5/1 1,382 1,290 1,782 

5/2 1,342 1,286 1,727 

5/3 1,397 1,228 1,715 

5/4 1,373 1,348 1,850 

5/5 1,470 1,176 1,730 

5/6 1,311 1,339 1,755 

5/7 1,335 1,361 1,817 

5/8 1,389 1,288 1,788 

5/9 1,332 1,276 1,699 

Átlag 1,363 1,274 1,734 

Szórás 0,054 0,056 0,072 

Terjedelem 0,360 0,212 0,357 
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