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A kutatások elõzménye 

A civilizált társadalmakban az érelmeszesedés következtében ki-
alakuló betegségek � ilyen például a szívinfarktus � néptömegeket érin-
tenek és a leggyakoribb halálozási okok [1]. A kezelés egyik módja a 

katéteres tágítás, amely keretén belül gyakran egyhálós szerkezetû, 

hengeres alakú értágítóbetétet, más szóval sztent ültetnek be. 
Az elsõ értágítóbetétek az 1980-as évek végén kerültek forgalom-

ba, és az 1990-es években jelentõsen felgyorsult a beültetésük a koszo-
rúerek 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 szabadal-
maztatott [2] 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 [3]. 

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. Magyarországon jelenleg tizenkét városban összesen tizen-
hat szívkatéteres központ mûködik. 

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 élettelen termé-

szettudományi szakmákon belül is csak jó néhány más szakterület isme-
retanyagának összehangolt alkalmazásával értelmezhetõk. A termékek 

versenyében viszont folyamatosan bõvült � és még egyáltalán nem lát-
szik kiforrottnak � az orvosok számára alapvetõ fontossággal bíró mû-

szaki termékjellemzõknek a köre, amelyek egy részének a definiálására 

szabvány is született, azonban az ún. funkcionális tulajdonságok legna-
gyobb része megmaradt a szubjektív értelmezés szintjén vagy esetleg az 

egyes gyártók saját érdekei által kialakított kategóriákban.  
Két sztenttulajdonságot külön is megemlítek az említett funkcioná-

lis tulajdonságok közül, amelyek száma egyébként jóval meghaladja a 

százat. A sztent mint hálós-hengeres szerkezet az összeszûkült vagy 
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elzáródott érfalat nyitott állapotban kell tartsa, és eközben az a veszély 

fenyegeti, hogy összelapul, behorpad, összeroskad. Ennek a mûszaki 

katasztrófának az orvos 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 szakiro-
dalomban 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, amely követ-
keztében semmiféle termékminõsítési dokumentum nem biztosítja az 

orvos számára, hogy a különféle gyártók termékeit bármilyen platformon 

összehasonlítva tudja értékelni. 
Az összenyomás-állóság esetében azonban még viszonylag köny-

nyebb helyzetben vannak az orvos felhasználók, hiszen valamilyen 

számszerûsíthetõ adattal találkoznak. Egy másik, az orvosok szempont-
jából szintén nagyjelentõségû tulajdonság vonatkozásában viszont sem-
miféle 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 tulajdonságot az angol nyelvû szakcikkek-
ben 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 bemutat-

ni azt a sajátos helyzetet, amely ennek az alig 25 éve megszületett és 

azóta hihetetlen gyorsasággal fejlõdõ mûszaki terméknek a felhasználási 
gyakorlatában a helyzetet jellemzi, és természetesen a mérnökök, fiziku-
sok, vegyészek és más mûszaki szakemberek számára folyamatos kihí-

vásokat termel. Az orvos felhasználók részérõl pedig folyamatosan érke-
zik az igény arra, hogy a katéterterápiás eszközök, közöttük a sztentek � 
mint a versengõ gyártók versengõ termékei � egy olyan szakértõi rend-
szerbe legyenek illeszthetõk, amely lehetõvé teszi számukra az objektív 

értékelést, a kvantitatív paraméterekkel való összehasonlítást. 
A fentiekben leírtakkal összhangban állítottam össze szakirodalmi 

összefoglalómat, amelyben a következõkre tértem ki részletesen: a 

sztentek és az angioplasztika eszközei [4,5], a koszorúérsztentek anya-
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gai és gyártástechnológiái [6,7], a fõbb geometriai és funkcionális tulaj-
donságok [8], az összenyomás-állóság vizsgálati módszerei [9], valamint 

a röntgensugaras láthatóság vizsgálati módszerei [10]. 

Az irodalom kritikai elemzése 

A sztenteknek a preklinikai vizsgálatok témakörébe tartozó tulaj-
donságaival az artériasztentek specifikus követelményeit leíró és a kuta-
tómunkám végzésének periódusában érvényben volt MSZ EN 14299 
szabvány foglalkozott. Napjainkban már az MSZ EN ISO 25539-2 szab-
vány érvényes. Ezek megneveznek néhány tulajdonságot, amelyekre a 

gyártónak minõsítenie kell az implantátumát, azonban csak kevés eset-
ben definiálja azt vagy adja meg a vizsgálat módszertanát. Ennek kö-

szönhetõen a piaci szereplõk, beleértve a gyártókat, a forgalmazókat, 

cégeket és kutatóhelyeket, akik sztentvizsgálatokat végeznek, valamint a 

beültetéseket végzõ orvosokat, különbözõképpen értelmezik az egyes 

tulajdonságokat. A szabványban többé-kevésbé definiált tulajdonságokon 

kívül több olyan paraméter is létezik, amelyeket a szabvány nem említ, 

ugyanakkor a gyakorlatban jelentõséggel bírnak. 
Fontosnak tartottam szakirodalmi áttekintésemben rendszerezni és 

röviden összefoglalni azokat a sztentekre, ballonkatéterekre és együtte-
sen a sztentrendszerre vonatkozó tulajdonságokat, amelyeket a szakiro-
dalom említ, illetve a témakörben eltöltött éveim alatt találkoztam.  

Ilyen tulajdonság a koszorúérsztentek összenyomás-állósága 
vagy, ahogy gyakran rokon értelemben említik: radiális terhelhetõsége. A 
szakirodalomból kitûnik, hogy a terhelhetõséget két részre kell választani; 

a kutatásaim témájává az erõmérésen alapuló vizsgálati eljárásokat vá-

lasztottam, amelyeket nem szabad összekeverni a hidrosztatikai nyomást 

alkalmazó radiális szilárdság vizsgálatával. A felhasználók általi össze-
hasonlításra az erõmérésen alapuló vizsgálati eljárásokat jóval egzak-
tabbnak és reprodukálhatóbbnak tartom, ugyanis közvetlenül a sztent 

által kifejtett ellenállást és a sztent alakváltozását méri, míg a radiális 

szilárdságot olyan érmodellekben lehet csak meghatározni, amelyek 

vizsgálati feltételeinek, berendezéseinek és segédanyagainak biztosítása 

és reprodukálása szinte reménytelen két különbözõ laboratóriumban.  
Az összenyomás-állóságot sokféleképpen vizsgálják, különbözõ 

megtámasztási rendszereket használnak a legegyszerûbbnek tûnõ két 
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síklap közötti összenyomástól kiindulva, a három- vagy négyalkotós ösz-
szenyomáson át, az egységes kerületi terhelést biztosító megtámasztá-

sig. Ezeknek a méréseknek a kiértékeléséhez általában egy nyomódiag-
ramot vesznek fel, amely az értágítóbetét radiális irányú alakváltozását 

és a terhelõerõt hozza kapcsolatba. Az alakváltozást jellemezheti az ösz-
szenyomódás mértéke hosszdimenzióban vagy a terhelés közbeni átmé-

rõ értéke a kiinduló átmérõhöz viszonyítva, százalékban. 
Az így kapott görbék egyes publikációkban, önmagukban jelleme-

zik a tulajdonságot � összehasonlítva a többi vizsgált sztent nyomógörbé-

jével �, néhány esetben viszont definiálnak erõértékeket vagy alakválto-
zási mértékeket, amelyeknél összehasonlítják a hozzá tartozó erõértéke-
ket. 

Megfigyelve a szakirodalomban látható erõ-alakváltozás diagra-
mokat azt tapasztaltam, hogy a görbék alakjai nagyon hasonlóak, azok 

mindegyike azonos jellegzetes szakaszokat tartalmaz, azonban ezekre 
alig adnak értelmezéseket. 

A szakirodalom áttanulmányozása után arra a következtetésre ju-
tottam, hogy ki kell próbálnom a különbözõ publikációkban leírt megtá-

masztási módok közül minél többet, értékelnem kell ezeket, és kiválasz-
tanom közülük a számomra megfelelõt, valamint hogy meg kell határoz-
nom olyan paramétereket, amelyek az eddigieknél pontosabban és ösz-
szehasonlításra is alkalmas módon jellemzik a sztentek összenyomás-
állóságát. Ez utóbbihoz jó kiindulást jelent az a szakirodalomban már 

alkalmazott módszer, amely szerint a 15%-os relatív alakváltozáshoz 

szükséges erõt határozzák meg.  
Kutatási területemhez tartozik még a röntgensugaras láthatóság, 

amely kiemelt jelentõségû, hiszen a beavatkozás közben az 

angioplasztika eszközeinek helyzetét röntgensugaras képalkotással kont-
rollálják. Kutatásaim másik irányának a sztentek e fontos tulajdonságát 

választottam. 
Az ide vonatkozó szabvány csak azt határozza meg ezzel a tulaj-

donsággal kapcsolatban, hogy az implantátumoknak a klinikumban al-
kalmazott 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 láthatóságát, és van, ahol a sztentek 

röntgensugaras láthatóságát javító jelölõmarkerek hatását vizsgálják. 
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Ezeken kívül az utóbbi évek kutatásai nemcsak a hagyományos 

angiográfiás röntgenkészülékekkel, hanem a szintén röntgensugaras 

képalkotó komputer tomográffal értékelik sztentek láthatóságát. Fontos 

azonban jelezni, hogy különbözõ sztentek összehasonlítására alkalmas 

kvantitatív eljárást mindeddig nem dolgoztak ki a röntgensugaras látható-

ság 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 rönt-
genfelvételeket, és csak azt állapítják meg, hogy egymáséhoz képest 

melyik láthatóságát ítélik jobbnak. 
Összegezve a szakirodalmakkal kapcsolatos tapasztalataimat el-

mondhatom, hogy nem találtam olyan mérési módszert a sztentek rönt-
gensugaras láthatóságára, amely megfelel a következõ feltételek mind-
egyikének: objektíven minõsíti ezt a paramétert, számszerû eredményt 

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

A fenti tények és problémák ismeretében a céljaim kitûzésekor fi-
gyelembe vettem a nyitott kérdések megválaszolásának fontosságát és a 

korszerû ipar igényeit. Ezek alapján a célkitûzéseimet a következõk sze-
rint fogalmaztam meg: 

1. Egy olyan vizsgálati módszer kidolgozása, amely többalkotó-
menti nyomóterheléssel adja meg a ballonos tágítású sztentek 

összenyomás-állóságát (radiális terhelhetõségét), valamint e 

módszer tesztelése különbözõ geometriai tulajdonságú 

értágítóbetéteken. 

2. A kidolgozott összenyomás-állósági (radiális terhelhetõségi) 

vizsgálattal meghatározható minõsítési paraméterek definiálása, 

és a kapott eredményeket befolyásoló tényezõk meghatározása, 

különös tekintettel a sztentek geometriájának hatására. 

3. Egy olyan vizsgálati módszer kidolgozása, amely objektíven érté-

keli és összehasonlíthatóvá teszi a sztentek röntgensugaras lát-
hatóságát, és számszerûen megadható láthatósági paramétert 

eredményez, valamint a módszer tesztelése különbözõ tulajdon-
ságú értágítóbetéteken. 

4. A láthatóság vizsgálatára használt eljárás vizsgálati jellemzõi és 

a láthatósági paraméter közötti összefüggések vizsgálata. 
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A kutatómunka összefoglalása 

Kutatómunkámat a célkitûzésben megfogalmazottaknak megfele-
lõen két fõ részre osztottam. Az egyik rész a sztentek összenyomás-
állóságának, a másik a röntgensugaras láthatóságának vizsgálata volt. 

A sztentekre vonatkozó újabb, 2009-ben megjelent 
MSZ EN ISO 25539-2 szabvány egyértelmûen különválasztotta ennek a 

tulajdonságcsoportnak a vizsgálati módszereit: definiált egy párhuzamos 

síklapok közötti (parallel plates) és egy kerület mentén egységes, más 

szóval kerület menti (circumferential) összenyomás-állóságot. A szab-
ványban szétválasztott vizsgálati módszerek miatt célszerûnek tartottam 

a dolgozatomban is külön kifejezéseket használni azokra a tulajdonsá-

gokra, amelyeket ezekkel az eljárásokkal minõsítek. Az egyértelmûség 

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 terhe-
lést biztosító megtámasztással történt összenyomásoknál � az össze-
nyomás-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 szakirodalmi tapasztalatokat saját ötlete-
immel ötvözve megterveztem és legyártattam egy eszközparkot, amely a 

vizsgálatoknál a sztentek különféle � két-, három- és négyirányú � meg-
támasztására szolgált. Tentaur és Sanocor sztenteken végeztem nyomó-

vizsgálatokat, hogy meghatározzam a megfelelõ vizsgálati módszert. 

Végül arra a következtetésre jutottam, hogy további méréseimet két pár-
huzamos síklap közötti nyomóvizsgálattal folytatom le. 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 érvénybe lépett szabvánnyal. 
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A módszerrel 20 darab azonos típusú és gyártási paraméterekkel 

készült, de négy különbözõ, 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 sztent lapításánál azonos jellegû erõ -
 összenyomódás diagramot kaptam, amelyeken három szakaszt külön-
böztettem meg: a kezdeti, rugalmas jellegû alakváltozáshoz tartozó, a 

képlékeny jellegû alakváltozáshoz tartozó szakaszt, valamint az utolsó 

szakaszt, amikor a sztent már teljesen összenyomódott és megtámasz-
tások teljesen összeérnek.  

Az elvégzett nyomóvizsgálatok során kapott eredményekbõl négy, 

a két párhuzamos síklap közötti nyomóvizsgálattal meghatározható ún. 

radiális terhelhetõségi paramétert � azaz anyagvizsgálati mérõszámot � 
definiáltam. A lapítóerõ (flattening force, FLAF (N)) a nyomógörbe rugal-
mas 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 bár-
milyen, 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 létrehozó, hosszegy-
ségre fajlagosított erõ. A 15%-os érték elsõsorban az orvosi gyakorlatból 

származtatható, egy szakmai egyezményes érték, amelynél értágítóbetét 

� közvetlenül a beültetése után az izmos érfal rugalmassága okozta � 
visszarugózása még elfogadható mértékû. A szerkezeti lapítási merev-
ség (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. 

A vizsgált sztenteknél meghatároztam a radiális terhelhetõségi pa-
ramétereket, és átlagoltam azokat az azonos átmérõjû sztentek eseté-

ben. A kapott értékeket ábrázoltam a sztentek tágítási átmérõjének függ-
vényében és megállapítottam, hogy a tágítási átmérõ növekedésével 

ezek a terhelhetõségi paraméterek csökkennek. A különféle terhelhetõ-

ségi mérõszámok közül a szerkezeti lapítási merevség az, amelyik a 
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legérzékenyebb a tágítási átmérõre: ennek a különféle sztentek összeha-
sonlító értékelésében van nagy jelentõsége.  

A sztentek összenyomódásával kapcsolatos kutatómunkám máso-
dik munkaszakaszában 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, elõször a sztent tényleges átmérõjéhez viszonyított 

85%-áig záródott össze a nyomófej, majd a nyomófej visszanyílását kö-

vetõen, 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 eredménye-
ket a szabványban elõírtaknak megfelelõen erõ - sztentátmérõ diagra-
mon ábrázoltam. A diagramok jellege a mérõrendszer megjelenítési sajá-

tosságain túlmenõen teljesen megegyezett a két párhuzamos síklap kö-

zötti összenyomáskor kapott diagramokéval: ugyanúgy kezdeti, rugalmas 

jellegû alakváltozáshoz tartozó, közel lineáris felfutású; valamint képlé-

keny jellegû alakváltozáshoz tartozó szakaszra oszthatók.  

Bevezettem a kerület menti terhelést biztosító megtámasztással 

végzett vizsgálatnál alkalmazható, összenyomás-állóságot minõsítõ pa-
ramétereket � anyagvizsgálati mérõszámokat �, továbbá javaslatot tet-
tem ezek angol elnevezésére és jelölésére. Az összenyomóerõ (crushing 
force, CRUF (N)) a nyomógörbe rugalmas jellegû összenyomódás sza-
kaszának 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 minõsítési paraméter-
nek. Az egyezményes fajlagos összenyomóerõt (conventional crushing 
resistance, CRUR15 (N/mm)) a sztent kiindulási átmérõjéhez viszonyított 

15%-os összenyomódást létrehozó fajlagosított összenyomóerõként de-
finiáltam. A 15%-os érték magyarázata megegyezik a párhuzamos sík-
lapok között végzett nyomóvizsgálatoknál definiált minõsítési paraméte-
reknél leírtakkal. A szerkezeti összenyomási merevség (crushing 
stiffness, CRUS (N/mm)) a nyomógörbe kezdeti, lineáris szakaszára il-
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lesztett 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 sztenteknél meghatároztam ezeket az összenyo-
más-állósági paramétereket, amelyeket ábrázoltam a sztentek tömegé-

nek függvényében. A tömeghez való viszonyítás 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 bordavas-
tagság és bordaszélességükben volt, emiatt a sztentek tömege eltért. A 

tömeg arányban áll a sztent funkcionálisan 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 tulajdonságra is érvényesek. 

Az eredmények alapján megállapítottam, hogy mind a négy össze-
nyomás-állósági paraméter növekszik a vizsgált sztentek tömegének � 
amely összefügg a bordavastagságukkal és a fémmel fedett felületükkel 

� növekedésével. A különféle összenyomás-állósági mérõszámok közül a 

szerkezeti összenyomási merevség a legérzékenyebb a sztent tömegétõl 

való függésre: ennek a különféle sztentek összehasonlító értékelésében 

van nagy jelentõsége.  

Az általam bevezetett, a sztent � amely egy hengeres, hálós szer-
kezet � mechanikai viselkedésének jellegzetességein alapuló új anyag-
vizsgálati mérõszámok (FLAF, FLAR, FLAR15 és FLAS, illetve CRUF, 
CRUR, CRUR15 és CRUS) jól alkalmazhatók a gyakorlatban a sztentek 
összehasonlító vizsgálataiban, amelyeket az orvosok fel tudnak használ-
ni a sztentek mûszaki jellemzõinek értékelése esetén. 

A röntgensugaras láthatóság témakörében folytatott kutatásaim 

egyik célkitûzése az volt, hogy létrehozzak egy � a szakirodalomban és a 

gyakorlatban eddig nem létezett � mérési módszert a sztentek röntgen-
sugaras láthatóságának jellemzésére, amely objektíven minõsíti ezt a 

paramétert, számszerû eredményt ad és különbözõ méretû és típusú 

sztentek összehasonlítására alkalmas. 
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Ennek megfelelõen az általam kidolgozott eljárás keretein belül 
röntgenmikroszkópos (XRM-) képét kell készíteni a sztentrõl a klinikai 

gyakorlatban alkalmazott vizsgálati paramétereknek � 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 mére-
tû és azonos helyzetû ún. láthatósági ablakot kell létrehozni: ebben az 

ablakban értelmezzük majd a láthatóságot kifejezõ képelemeket. A látha-
tósági ablak méretének meghatározása figyelembe veszi az orvosi ta-
pasztalatokat és azt, hogy a láthatóság minden esetben erõsen függ a 

környezettõl, a háttértõl is. A láthatósági ablakokat 8 bites, szürkeárnya-
latos képként kell elemezni: meg kell határozni a láthatósági ablak kép-
pontjainak szürkeségi szintek szerinti eloszlását. Az így keletkezett 

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 integrálási határok alapesetben a G=0, 

illetve a G=255 értékû szürkeségi szintek. A láthatósági ablakot alkotó 

képpontok szürkeségi hisztogramjából generált láthatósági függvények 

alkalmasak arra, hogy a sztentnek a háttérhez képesti láthatóságát kife-
jezzük velük, mégpedig a láthatósági függvények görbe alatti területará-

nyának 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, 
XRVREL (%)) paramétert, amely azt fejezi ki, hogy a sztentet is tartalmazó 

láthatósági ablak láthatósági függvényének integrálja � vagyis a látható-

sági függvényének görbe alatti területe � mennyivel nagyobb a háttér 

láthatósági függvényének integráljától. A láthatósági függvények görbe 

alatti területének arányából a relatív láthatósági indexet a következõ 

egyenlettel kell meghatározni: 
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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 relatív láthatósági index a sztentet önmagá-

ban, az adott átvilágítási feltételek között jellemzi. Ez a paraméter alkal-
mas két különbözõ sztent � amelyek típusa, anyaga, átmérõje vagy hosz-
szúsága különbözik � láthatóságának számszerû értékelésére, amennyi-
ben 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 érté-

kelések vagy skálák helyett tehát egy olyan mérõszámot definiáltam, 

amely objektív méréseken alapul, és a finom eltéréseket 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 tulajdonság relatív (százalékos) értéke 

meghaladja a 100%-ot. Ezért definiáltam az ún. abszolút láthatósági in-
dex (absolute visibility index, XRVABS (%)) paramétert, amely biztosítja, 

hogy a teljes felületén fekete kontrasztot adó, ún. �tökéletes láthatóságú� 

eszköz � amely a gyakorlatban nyilvánvalóan nem létezik, de mint elvi 

lehetõség elõállítható � éppen 100% legyen a láthatósági paramétere. Az 

abszolút láthatósági indexet � kifejezetten az elõbb megfogalmazott 

szándék teljesülését biztosító matematikai konstrukciós alapon � alábbi 

módon határozom meg: 

XRVABS= log255 1+
XRVREL

100
∙100 (%)  

Az abszolút láthatósági index alkalmazásával tehát kiküszöbölhetõ 

az, hogy a maximumot általában kifejezõ 100%-nál nagyobb mutatószá-

mot kapjunk, ugyanakkor a sztentek esetében szûkül az a tartomány, 

amelyben a különféle sztentek jellemzõ láthatósági indexei mozognak.  

A láthatóság-meghatározási módszer ismertetése után bemutat-
tam azokat a kísérleteimet, amelyekkel Sanocor sztentek relatív látható-

ságát vizsgáltam. A rendelkezésemre álló értágítóbetétek minél nagyobb 

mértékû kihasználása érdekében ugyanazokat a Sanocor sztenteket 
vizsgáltam még tágítatlan állapotukban � ezzel biztosítva, hogy a vizsgált 
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sztent mérete minél jobban hasonlítson a beültetés közben az orvos által 

észlelt mérethez �, amelyeket a kerület menti terhelést biztosító megtá-

masztással történt összenyomás-állósági vizsgálataimnál. Ennek elõnye, 

hogy ismét azonos típusú és méretû, de eltérõ tömegû sztenteket hason-
lítottam össze egy másik, a sztentek különbözõségét jól kifejezõ � jelen 
esetben röntgensugaras láthatóság � tulajdonsággal. A relatív láthatósági 

index meghatározására egy erre a célra kifejlesztett számítógépes prog-
ramot használtam, amely automatizálja 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 figyelembevételével határoztam meg. 

Megvizsgáltam a sztentek relatív láthatósági index értékeit a sztentek 

tömegének függvényében ábrázoltam. 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 ka-
pott egyenesek egyfajta �láthatósági mestergörbeként� is alkalmazhatók, 

és ezek birtokában a röntgensugaras láthatóság röntgenmikroszkópos 

vizsgálat nélkül is meghatározható. Sõt, mivel a sztentek tömege a min-
tázattól független, így az alkalmas módon - egy adott anyagú és méretû 

sztentre vagy akár a sztent elõgyártmányát képezõ csõanyagra teljesen 

azonos módon � felvett láthatósági mestergörbék (XRVREL = f(m) egye-
nesek) minden más, azonos alapanyagú és azonos méretû (hosszúságú 

és átmérõjû) sztent röntgensugaras láthatóságának meghatározására is 

alkalmasak. 

Eredményeim alapján azt is megállapítottam, hogy a sztentek tö-

mege és relatív láthatósági 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 meghatároztam a 

gyorsítófeszültségek mint fontos vizsgálati jellemzõk hatásának mértékét 

a relatív láthatóságra: definiáltam egy ö relatív láthatósági arány paramé-

tert, amely egy sztent különbözõ gyorsítófeszültségekkel meghatározott 

relatív láthatósági index értékeinek arányát fejezi ki. 
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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, beve-
zettem a   átlagos relatív láthatósági arányt, amely meghatározza a 

gyorsítófeszültség hatását a relatív láthatóságra. 

Új tudományos eredmények 

1. tézis [1] 

A sztentek radiális terhelhetõségének meghatározására szolgáló, két 

párhuzamos síklap közötti nyomóvizsgálathoz illeszkedõen új, a sztent � 
amely egy hengeres, hálós szerkezet � mechanikai viselkedésének jel-
legzetességein alapuló anyagvizsgálati mérõszámokat vezettem be: lapí-

tóerõ, fajlagos lapítóerõ, egyezményes fajlagos lapítóerõ és szerkezeti 

lapítási merevség. Megállapítottam, hogy a Sanocor sztent tágítási átmé-

rõjének növekedésével csökken a radiális terhelhetõsége, és ennek kife-
jezésére a szerkezeti lapítási merevség a legérzékenyebb mérõszám. 
 
2. tézis [1] 

A sztentek összenyomás-állóságának meghatározására szolgáló, kerület 

menti terheléssel végzett nyomóvizsgálathoz illeszkedõen új, a sztent � 
amely egy hengeres, hálós szerkezet � mechanikai viselkedésének jel-
legzetességein alapuló anyagvizsgálati mérõszámokat vezettem be: 

összenyomóerõ, fajlagos összenyomóerõ, egyezményes fajlagos 

összenyomóerõ és szerkezeti összenyomási merevség. Megállapítottam, 

hogy a Sanocor sztentek tömegének növekedésével növekszik az ösz-
szenyomás-állóság, és ennek kifejezésére a szerkezeti összenyomási 

merevség a legérzékenyebb mérõszám. 
 
3. tézis [2] [3] 

A sztentek röntgensugaras láthatóságának meghatározására kidolgoz-
tam egy új vizsgálati eljárást. Definiáltam a relatív láthatósági indexet, 

amely számszerûen értékeli az értágítóbetétek röntgensugaras látható-

ságát, és alkalmas különbözõ sztentek � amelyek típusa, anyaga, átmé-

rõje vagy hosszúsága különbözik � összehasonlítására azonos átvilágí-

tási feltételekkel. 
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4. tézis [2] [3] 

A sztentek röntgensugaras láthatóságának meghatározására definiáltam 

az abszolút láthatósági indexet, amely 0 és 100% közötti skálán szám-
szerûen értékeli az értágítóbetétek röntgensugaras láthatóságát, és al-
kalmas különbözõ sztentek � amelyek típusa, anyaga, átmérõje vagy 

hosszúsága különbözik � összehasonlítására azonos átvilágítási feltéte-
lekkel. 
 
5. tézis [2] [3] 

A sztentek röntgensugaras láthatóságának meghatározására kidolgoz-
tam egy olyan új eljárást, amely egyedi röntgenvizsgálat elvégzése nélkül 

is lehetõvé teszi azonos anyagú és méretû (hosszúságú és átmérõjû) 

sztentek relatív láthatósági indexének meghatározását. Az ehhez szük-
séges láthatósági mestergörbét, vagyis a relatív láthatósági index - tö-

meg függvényt, elegendõ egy tetszõleges, de azonos anyagú és méretû 

sztentre meghatározni. 

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, sokféle 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 kevere-
dõ � összenyomás-állósági vizsgálati eljárástípusokat. Ezeknek a típu-
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soknak 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 helyzetét a röntgenberendezés moni-
torján 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 eredményeképpen számszerûen lehet értékelni sztentek 

röntgensugaras láthatóságát, továbbá a módszer objektív összehasonlí-

tásra is lehetõséget.  
Összegezve kutatásaimat elmondhatom, hogy az orvos felhaszná-

lók részérõl érkezõ igényt � miszerint a sztentek egy olyan szakértõi 

rendszerbe legyenek illeszthetõk, amely lehetõvé teszi számukra az ob-
jektív értékelést és a kvantitatív paraméterekkel való összehasonlítást � 
az összenyomás-állóság és a röntgensugaras láthatóság esetében kielé-

gítettem a dolgozatomban megfogalmazott minõsítési eljárásokkal és a 

definiált számszerû, objektív minõsítési paraméterekkel, amelyek ezáltal 

nagymértékben segítik az ezen a területen dolgozó orvosok, mérnökök 

munkáját. 
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