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Rövidítések és jelölések jegyzéke 

BMS Bare Metal Stent - fémből készült sztent 

DEB Drug Eluting Balloon – gyógyszerkibocsátó ballon. 

DES Drug Eluting Stent – gyógyszerkibocsátó sztent 

Ds Névleges sztentátmérő 

Dsr A sztent krimpelt állapotában mérhető átmérője 

E Rugalmassági modulus 

EÉM Egyenes érmodell 

f Lehajlás 

F Erő  

fr French (jellegzetes orvostechnikai mértékegység; 1 fr = 3,33333·10–4 m) 

FDA Food and Drug Administration 

H Hajlékonysági tényező 

HDPE Nagysűrűségű polietilén 

Hs A sztent hajlékonysági tényezője 

Hsr A sztentrendszer hajlékonysági tényezője 

I Másodrendű nyomaték 

IHD Ischaemic Heart Disease – csökkent vérellátással járó szívbetegség 

L A rúd hossza 

LAD Left Anterior Descending – bal koronária elülső ága  

Lb 
A hajlékonyságvizsgálathoz befogott sztent azon hossza, amely a sztentbefogó 
készülékben van befogva 

LCX Left CircumfleX – bal koronária körbefutó ága 

LMCA Left Main Coronary Artery – a közös bal koronária főtörzs  

LPVC Lágyított polivinil-klorid 

Ls Névleges sztenthossz 

Lsr A sztent krimpelt állapotában mérhető átmérője 

Lss A hajlékonyságvizsgálathoz befogott sztent szabad hossza 

Lssr A hajlékonyságvizsgálathoz befogott sztentrendszer szabad hossza 

M Hajlítónyomaték 

NIR sztent New Intravascular Rigid-flex Stent 

PCI Percutan Coronaria Interventio 

PE Polietilén 

PLLA L-politejsav 

PMMA Polimetil-metakrilát 

PTCA 
Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty – bőrön keresztüli behatolás-
sal végzett, a szívkoszorúereket belülről tágító műtéti beavatkozás 
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Q hullám Az EKG-felvétel egyik jellegzetes hulláma 

RCA Right Coronary Artery – jobb koronária 

ST Az EKG-görbe egyik jellegzetes szakasza 

STEMI Az ST szakasz megemelkedésével járó szívizom elhalás 

TIA 
Transient Ischemic Attack – átmeneti ideig tartó agyi vérkeringési zavar – szél-
ütés, gutaütés 

VD Vezetődrót 

VK Vezetőkatéter 

x A sztent hosztengelye mentén felvett koordinátarendszer x tengely szerinti pontja 

XASTM A támaszköz jelölése az ASTM F2606-08 szabvány ismertetésekor 

ym A sztent mért lehajlása 

ysz A sztentre alkalmazott rugalmas szál egyemlete alapján számított lehajlás 
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Témaspecifikus szakkifejezések jegyzéke 

Angiográfia Érfestés, az erekbe történő röntgenkontrasztanyag juttatása, amely által 
azok rajzolata röntgenfelvételen láthatóvá válik 

Angiológia Értan 

Angioplasztika Az erek tágítását célzó eljárás 

Antikoaguláns Véralvadásgátló 

Aorta Főverőér 

Bifurcatio A hasi főverőér kettéágazása 

Bypass műtét Az elzáródott szívkoszorúeret a szervezet más területéről kivett érrel 
áthidaló műtét 

Cardiovascularis A szív és az érrendszer 

Carotis Nyaki főverőér 

Coronaria A szívizomzat vérellátását biztosító erek 

Endovascularis Érrendszeren belüli 

Ischaemias Szerv vagy testrés helyi vérszegénysége a vér odajutásának akadálya 
miatt 

Lumen  

Myocardialis 
infarctus 

Szívizomelhalás 

Plakk Az erek belső felszínén körülírt, kiemelkedő, elmeszesedett folt 

Resztenózis  

Scleroticus Elmeszesedett 

Stroke Szélütés, gutaütés – hirtelen kialakuló agyi vérkeringési zavar 

Trombozis Az érben keletkező véralvadék, amely az eret részlegesen vagy teljesen 
elzárja 

Thrombus Az érrendszerben sodródó véralvadék, vérrög 

Vascularis Érrendszeri 

Vérlemezke A véralvadásban szerepet játszó véralkotóelem 
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1 Bevezetés 

A „stenting” szó az angol nyelvben évszázadok óta létező kifejezés, és a ruhák keményí-
tését jelenti. Vannak, akik a „sztent” főnevet erre vezették vissza. A szó eredete azonban 
egy orvos nevéhez fűződik. A 19. században a fogászati lenyomatok készítéséhez viaszt és 
egyéb, nehezen kezelhető anyagokat használtak. Azután jött a guttapercha, de az az eltávolí-
táskor torzult, lehűléskor zsugorodott. Egy angol fogász, Charles Stent (1807–1885) a 
guttaperchához ezért egyéb alkotóelemeket – sztearin, talkum – kevert, és ezt az anyagot 
1856-ban forgalomba is hozta. Az orvos nevét köznévként először Jan F. Esser, holland 
plasztikai sebész 1916-ban írta le, amikor a rugalmas, de formáját tartó keveréket sérültek 
arcának helyreállításakor használta. Valószínűleg ekkor lett Charles Stent egyike azon hal-
hatatlanoknak, akiknek nevét kisbetűvel írva, fogalomként használják szerte a világon. [1] 

1.1 A sztentek jelentősége a mai orvoslásban 

A sztenteket az orvoslás számos területe használja. A sztentet az élő szervezetben fellel-
hető, csőszerű hálózatokba ültetik be, fő funkciójuk az adott csőszakasz nyitva tartása. A 
sztentek beültetési helyei a következők lehetnek: 

1. érrendszer 
a. szív artériái és vénái (coronaria) 
b. nyaki főverőér (carotis) 
c. főverőér (aorta) 

2. légzőszerv rendszer 
3. bélrendszer 

a. bárzsing vagy nyelőcső 
b. vékonybél 
c. vastagbél 
d. epevezeték 
e. hasnyálmirigy-vezeték 

4. kiválasztó rendszer 
a. húgyvezeték 
b. húgycső 
c. prosztata 

 
Az érrendszeri sztentek beültetésére leggyakrabban az ér részleges vagy teljes elzáródása 

miatt kerül sor. Az érelzáródásokat okozhatják az ér falában végbemenő folyamatok vagy az 
érrendszerben keletkező és a kis erekben elakadó véralvadékok. A megfelelő időben alkal-
mazott érrendszeri sztentbeültetéssel az adott szerv vérellátási zavara miatt bekövetkező 
szövetelhalást lehet megelőzni, vagy annak mértékét lehet minimálisra csökkenteni. 

Az érrendszeren kívüli helyekre beültetett sztentekre általában azért van szükség, mert 
valamilyen, az adott szerven kívüli folyamat térfoglalása összenyomja a szerv lumenét, ezál-
tal gátolja annak működését. A sztentek használata azért terjedt el ilyen nagy mértékben az 
orvoslásban, mert a beültetésük kis fizikai megterhelést jelent a beteg szervezetnek az 
egyéb, azonos eredményt elérő, sebészi helyreállító műtétekkel szemben.  

 
Értekezésemben, a továbbiakban a szív gyógyászatában használt koronáriasztentekkel 

foglalkozom. 
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1.2 Az érelmeszesedés epidemiológiai adatai a világon és Magyarországon 

Amennyiben a klinikai gyakorlatban leggyakrabban előforduló érrendszeri megbetegedé-
sek adatait és szövődményeit vizsgáljuk, akkor a szív, az agy és az érelmeszesedés miatt 
bekövetkező betegségeket és halálokokat találjuk meg. A szív esetében a myocardialis in-
farktus, az ischaemiás szívbetegség, a hirtelen halál és az összhalálozás ad megfelelő statisz-
tikai megközelítést. Az agy esetében a stroke előfordulása, amely magába foglalja az agyi 
vascularis események teljes klinikai megjelenését a TIA-tól az állományroncsoló vérzése-
kig. A perifériás érbetegségek klinikai manifesztációja mellett egyre nagyobb jelentőséget 
tulajdonít az orvoslás a carotis rendszerében kialakuló scleroticus elváltozásoknak is. A 
WHO 2006-os adatbázisa alapján összehasonlítást kaphatunk a nemzetközi viszonylatban 
előforduló halálozási okokról (1. táblázat). 

 
A szív- és érrendszeri betegségek (koszorúér-elzáródás, szívinfarktus, szélütés, TIA, 

stroke stb.) világszerte a haláloki statisztikák élén állnak, és számuk folyamatosan emelke-
dik. Értékük a 20. század kezdetén az összes halálozás kevesebb, mint 10%-át tette ki, a 
század végére ez az arány az iparilag fejlett országokban közel 50%-ra nőtt. A szív- és ér-
rendszeri betegségek között is szembetűnően emelkedik a koszorúér-betegségek előfordulá-
sa. Becslések szerint 2020-ra a világon évente több mint 25 millió szív- és érrendszeri halál-
esettel kell számolni, ezen belül 10 millió halálesetért lesz felelős a koszorúér-betegség [2].  

A Framminghaim-vizsgálat igen pontos adatokat szolgáltatott a cardiovascularis megbe-
tegedések megjelenése és az életkor között [3]. Ezért az elöregedő társadalmakban az ilyen 
megbetegedéseknek az előfordulási aránya folyamatosan növekszik, amint azt a 2. táblázat 
is mutatja. 

 

Korcsoport (év) 
Cardiovascularis esemény Koronária esemény Stroke 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

36-44 5 2 6 1 4 4 

45-54 15 7 11 4 2 1 

55-64 28 16 21 11 5 3 

65-74 39 24 26 14 10 8 

75-84 59 40 33 19 21 14 

85-94 71 58 31 22 19 26 

2. táblázat. A Framingham-vizsgálat eredménye. A cardiovascularis események megjelené-
sének éves előfordulása 1000 lakosra vetítve a korcsoportok és nemek függvényében  

 

 A teljes mortalitás megoszlása betegségcsoportok szerint 

Halálok 
Fejlett 

országok 

Közép- 
Európa 
országai 

FÁK 
országai 

India Kína Afrika 
Latin-

Amerika 

IHD 52,5 47,1 49,6 51,9 29,7 25,6 44,1 

Stroke 24,8 16,3 30,9 19,8 49,5 47,5 31,5 

Fertőzés 2,1 5,5 1,9 3,7 2,6 7,8 3,1 

Egyéb 19,6 30,1 17,3 24,1 18,2 19,5 21,3 

1. táblázat. A vezető halálokok a világ régióiban 
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alában szten

első lépések
ún. introdu

kus katétert
ztanyaggal 
itorán figye
r, akkor az i
rre. A vezet
nnek segítsé
a szűkület

elért eredmé
második ba

gy sztentet i
entet belülrő
2] A sztentb

Az indire
kor az érszak
ben a szten
a sztentek b

sztent és a 

alában csőb
nnak falát, 
sát. A szten
asználja, ez
kterminológ

elépítésében
a bordából, 
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Az orvoslásban a mai napig vita tárgyát képezi, hogy STEMI-n átesett betegeknél a fém- 
vagy a gyógyszerkibocsátó sztent a választandó kezelés [43] [44] [106]. Ennek eldöntése 
céljából Pieter R. Stella és munkatársai 2012-ben végeztek vizsgálatot Hollandiában és 
Olaszországban 150 beteg bevonásával. A két centrumban végzett vizsgálatban 150, 
STEMI-n átesett beteg vett részt. A betegeket három csoportba randomizálták, egy részük-
nél gyógyszerkibocsátó ballont vezettek fel sztentelés előtt (DEB/BMS csoport), a másik két 
csoportba tartozók standard ballonos tágítást követően gyógyszert nem kibocsátó (BMS 
csoport) vagy gyógyszerkibocsátó sztentelésen (DES-csoport) estek át. Kiinduláskor a 
résztvevők hasonló állapotban voltak: STEMI-n átesettek, 12 órán belüli tünetekkel és 
egyérbetegséggel. A betegek ezen felül véralvadásgátló terápiában részesültek.  

Hat hónappal a PCI-t követően a DES-csoport betegeinél szignifikánsan jobb volt az 
érintett érszakasz revaszkularizációs aránya és kevesebb volt a kedvezőtlen kardiális esemé-
nyek aránya is. Ebben a csoportban az angiográfiás eredmények is szignifikánsan jobbak 
voltak. A DEB/BMS csoportba tartozóknál sem az angiográfiás paraméterek, sem a klinikai 
eredmények nem voltak jobbak, mint a standard BMS csoport esetében. A vizsgálat ered-
ményeként azt állapították meg, hogy a DEB használata nem jár előnnyel a gyógyszert nem 
kibocsátó ballonnal szemben valamint a BMS és a DES csoportok összefüggésében arra a 
következtetésre jutottak, hogy a halálos szövődmények előfordulása 0,5%-kal volt nagyobb, 
a szívinfarktus előfordulása 0,5-1%-kal volt nagyobb a BMS csoportban, mint a DES cso-
portban fél év után. A szerzők kihangsúlyozzák, hogy a hosszú távú lehetőség szerint 
multicentrikus randomizált vizsgálatokra ennek ellenére szükség van, mielőtt a DES vagy a 
BMS használatát egyértelműen meg lehetne állapítani [45] [46]. 

1.6 A sztentbeültetésnél használt eszközök tulajdonságai 

A sztentekhez kapcsolódó, tulajdonságot meghatározó fogalmak és azok értelmezése a 
téma tárgyalásánál különösen lényeges kérdés. Sok fogalmat vezettek be, és sok rokon ér-
telmű fogalmat használnak a területen dolgozó kutatók, fejlesztők és felhasználók. A fogal-
mak sajnos nem minden esetben egyértelműek, ez a fogalom használatából és a tulajdonság 
mérésére kidolgozott mérési eljárásokból is látható. Számos fogalmat megpróbáltak a kuta-
tók és a fejlesztők pontosan meghatározni és mérhető paraméterként jellemezni, de a jelen-
leg érvényben lévő magyarországi és európai szabványba (MSZ EN ISO 25539-2:2013) 
mégsem került be minden javaslat. Rendszereztem azokat a katéterterápiás eszközökkel 
kapcsolatos tulajdonságokat, amelyekkel eddigi saját kutatásaim és a szakirodalom áttekin-
tése során találkoztam. Ezek mind a hazai sztentforgalmazók és az orvosok által rendszere-
sen használt, a sztentek kiválasztásánál figyelembe vett jellemzők. A tulajdonságokat négy 
csoportba soroltam: 

1. Sztenttulajdonságok, amelyek csak a sztentet jellemzik 
2. Ballonkatéter-tulajdonságok, amelyek csak a ballonkatétert jellemzik 
3. Sztentrendszer-tulajdonságok, amelyek a ballonkatéter és a felkrimpelt sztent együt-

tes viselkedését jellemzik 
4. Felületspecifikus tulajdonságok, amelyek a sztentek és a ballonok felületkezelésének 

és bevonatainak tulajdonságát jellemzik. 
A tulajdonságok jelentős részének nem létezett és az orvosi gyakorlatban ma sem létezik 

magyar nyelvű elnevezése, ezért a pontosság és az egyértelműség miatt zárójelben közlöm 
az angol nyelvű megfelelő kifejezést vagy kifejezéseket is. A tulajdonságok felsorolásánál 
látható, hogy egy-egy fogalomnak a leírására több megnevezést is használnak, ez a tudo-
mányterület viszonylag fiatal kora és olykor a helytelen gyakorlat miatt alakul így. Az ösz-
szeállítás alapját Ring György PhD-értekezésében megtalálható fogalomtár adja, azt fel-
használva és kiegészítve az alábbiakban ismertetem [24]. 
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1.6.1 Sztenttulajdonságok 

Átlagos cellaméret (average cell size) 
Biokompatibilitás (biocompatibility) 
Biológiai lebomlás (biodegradibility) 
Bordakeresztmetszet (strut cross-section) 
Bordaszélesség (strut width) 
Bordavastagság (strut thickness) 
Cellába illeszthető legnagyobb átmérőjű kör (average cell fitted circle) 
Cellakerület (cell circumference) 
Cellaterület (cell size) 
Érfalhoz tapadás (wall aposition) 
Érhez való alakíthatóság, alkalmazkodás (vessel adaptability, conformability, conformity) 
Fémmel fedett felület (metallic surface area (MSA), metal to artery ratio (MTAR), metal 

tissue ratio (MTR), vesselwall coverage) 
Fémmel nem fedett terület (implant free surface aera) 
Hajlékonyság (flexibility, elasticity, adaptability to flexure, curvature index) 
Harmonikásodás (concertina effect) 
Kifáradással szembeni ellenállás (fatigue propeties) 
Krimpelhetőség (crimp ability) 
Krokodilbőr effektus (gator backing, fish scaling) 
Legkisebb cellába illeszthető kör (the smallest cell fitted circle) 
Legkisebb cellaméret (minimal cell size) 
Legnagyobb cellába illeszthető kör (the largest cell fitted circle) 
Legnagyobb cellaméret (maximal cell size) 
Megtörés (kinking) 
Merevség (rigidity) 
MRI-kompatibilitás (MRI compatibility) 
Oldalágelérés (side branch access) 
Oldalági tágíthatóság (maximum crossable diameter) 
Ovális alak felvétele (ovalization) 
Radiális erő (radial force) 
Radiális szilárdság (radial strength, radial rigidity) 
Radiális terhelhetőség, összenyomás-állóság (crush resistance) 
Radiális visszarugózás (recoil, elastic recoil, percentage of diameter reduction on 

expansion) 
Röntgensugaras láthatóság (radiopacity, visibility, degree of radiopacity, radiopacity score 

(ROS, RS)) 
Síkosság (lubricity) 
Sztentátmérő (stent diameter) 
Sztenthosszúság (stent length) 
Tágulási rövidülés (foreshortening, percentage of shortening on expansion) 
Trombogenitás (thrombogenicity) 
Újrafeltágíthatóság (possibility for re-expansion) 
Vérrel való összeférhetőség (haemocompatibility) 

1.6.2 Ballonkatéter-tulajdonságok 

Ballonalak (ballon type) 
Ballon profilméret meghatározása (mid profile) 
Ballon szakadási nyomása (rated burst pressure) 
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Ballonlebenyek száma (number of balloon folds) 
Ballonváll szöge (balloon angle) 
Hajlékonyság (flexibility, elasticity, adaptability to flexure, curvature index) 
Paclitaxel-kibocsátó ballon (paclitaxel-eluting ballon (PEB)) 
Katétercsúcs hosszúsága (tip length) 
Katétercsúcs profilátmérője (tip profile, lesion entry profile) 
Katéterszár vastagsága (shaft thickness) 
Katétervég profilátmérője (catheter end profile) 
Leengedett ballon alakja (deflated balloon shape) 
Röntgensugaras láthatóság (radiopacity, visibility) 
Vezetőkatéterbe való visszahúzáshoz szükséges erő (required force to pull back into the 

guiding catheter) 

1.6.3 Sztentrendszer-tulajdonságok (sztent és ballon együttes) 

Ballonvállrész átmérője (diameter of the balloon) 
Csavarhatóság (torqability) 
Feltolhatóság, bevezethetőség (trackability, tracking quality) 
Levezethetőség (deliverability) 
Hajlékonyság (flexibility, elasticity, adaptability to flexure, curvature index) 
Ívkövető képesség (flaring) 
Keresztüljuttathatóság és átnyomhatóság (crossability, pushability) 
Kutyacsont jelenség (dogboning effect) 
Profilátmérő (crossing profile) 
Röntgensugaras láthatóság (radiopacity, visibility, degree of radiopacity) 
Sztentretenció (stent retention, dislodgement force) 
Tágítási rövidülés (foreshortening) 
Túlnyúlás; a ballonnak a sztenten való túlnyúlása (overhang) 

1.6.4 Felületspecifikus tulajdonságok 

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

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

preklinikai vizsgálati rendszer részét képzi. Az értekezésemben a sztent és a sztentrendszer 
csak bizonyos tulajdonságaival foglalkozom. Azon sztent és sztentrendszeri tulajdonságo-
kat, amelyek az értekezésem szempontjából lényegesek, röviden ismertetem. 

A sztentek hosszúságára a sztentek csomagolásán lévő névleges nyomáshoz tartozó hosz-
szúsági adat vonatkozik, ez a sztentek névleges hosszúsága. Ez azt jelenti, hogy az adott 
nyomásra tágítva, a sztent milyen hosszúságú lesz. A sztenteknek a ballonra krimpelt hossza 
is mérhető, ez a sztentek krimpelt hosszúsága. A sztentek tényleges hosszúsága a feltágítás 
után mérhető hosszúságuk. A névleges hosszúság és a feltágított állapotban mért hosszúság 
különbsége a sztentek tágítási rövidülése, amit százalékos formában szoktak kifejezni. A 
sztent hosszúságadatai jól mérhetőek optikai mikroszkópos vizsgálattal. 
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1.6.5 Egyes sztentrendszer-tulajdonságok értelmezése 

A sztent és az azt hordozó ballonkatéter szervezetbe juttatásának tulajdonságai igen fon-
tosak, azonban mérésükre nincsenek biztos, standardizált módszerek. A sztentrendszer tu-
lajdonságoknak, azaz a ballonkatéterre krimpelt sztent tulajdonságainak a beültetéskor van 
jelentőségük, hiszen ilyenkor van még a ballonra krimpelve a sztent. A profilátmérő a bal-
lonra szerelt sztent legnagyobb külső átmérőjét adja meg. Ezáltal információt szolgáltat az 
orvosnak arról, hogy mekkora annak az érnek a belső érátmérője, amelybe még befér a 
sztent anélkül, hogy elakadna az érben vagy sérülést okozna az érbelhártyán. 

A ballonvállrész átmérője a ballon sztenten túlnyúló részének legnagyobb átmérője. Az 
itt mért érték akár nagyobb is lehet a profilátmérőnél, köszönhetően a sztent ballonra szere-
léséhez 2004 óta széles körben alkalmazott, úgynevezett hevítéses krimpelés technológiá-
nak, amelynél a krimpelés erősségét még a folyamat közbeni hőhatással is fokozzák. Ennek 
következtében a ballon anyaga kissé megtágul, és a sztent bordái közé nyomódik, illetve a 
végeinél kidudorodik. 

A feltolhatóság és a bevezethetőség tulajdonságokat gyakran egymás szinonimáiként 
használják. Ezek minősítésekor azt kell megállapítani, hogy a sztentrendszer képes-e végig-
haladni egy olyan érpályán, amely a beültetési területre jellemző. A vizsgálatokban olyan 
érmodelleket alkalmaznak, amelyek átmérői és kanyarulatai a koszorúérrendszert szimulál-
ják. 

Hasonló tulajdonságok a keresztüljuttathatóság és az átnyomhatóság, amelyek méréséhez 
nemcsak kanyarulatokat, hanem érszűkületeket is szimuláló modelleket alkalmaznak erőmé-
rő cellákkal. Ezzel megállapítható, hogy a különböző mértékű szűkületeken mekkora erővel 
lehet a sztentrendszert átjuttatni. 

Az ívkövető képesség a ballonra szerelt sztent gyűrűinek elhajlási szögét határozza meg 
különböző szögű ívek esetében. Ennek a tulajdonságnak ismeretében megállapítható, hogy a 
sztent az érpályában való haladása közben okoz-e károsodást az érrendszerben, és ha igen, 
akkor a trauma milyen mértékű. Az erre a célra kialakított modellek is az erek jellemző ka-
nyarulatait mintázzák. 

A sztentretenció a sztent és a ballon közötti kapcsolatot minősíti. Értékelésére egy erőér-
téket adunk meg, amely a sztentnek a ballonról való lecsúszásához szükséges. Ennek meg-
határozása azért is fontos, mert a ballonra szerelt sztentnek beültetés közben nem szabad 
elmozdulnia, leesnie a ballonról. Ha ez bekövetkezik, és a sztent a terhelt érszakasz előtt 
feltágítatlan állapotában kerül az érpályába, akkor ott a keringéssel továbbhaladva, maga 
válik elzáródás okozójává. A sztentretenció kérdésével és annak mérésével Bognár Eszter 
PhD-értekezése foglalkozik részletesen [14]. 

1.7 A sztentekre vonatkozó szabványok 

A szív és érrendszeri implantátumokra vonatkozó követelmények szabványosítása Ma-
gyarországon 2004-ben történt meg az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk után. Ekkor 
hazánk átvette az EN 14299:2004 jelzésű szabványt és MSZ EN 14299:2004 jelzéssel látta 
el, ami azt jelenti, hogy egy magyar nyelvű előlappal látták el az eredeti angol szöveget. Az 
eredeti szabvány csak néhány hónappal korábban jelent meg, mint azt hazánk átvette volna. 
A szabvány címe a következő: 

 Nem aktív sebészeti implantátumok. Szív- és érrendszeri implantátumok egyedi kö-
vetelményei. Az artériasztentek specifikus követelményei. 

Ez egy harmadik szintű európai szabvány, amely a nem aktív sebészeti implantátumokkal 
foglalkozik. A szabvány kapcsolódik az orvostechnikai eszközökről szóló, 1993. június 14-
én megjelent 93/42/EEC európai tanácsi irányelvhez. 
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1. szint: Nem aktív sebészeti implantátumokra vonatkozó általános követelmények. 
(MSZ EN ISO 14630:2009) [47] 

2. szint: Nem aktív sebészeti implantátumok egyes családjaira vonatkozó különös köve-
telmények (MSZ EN 12006-1, MSZ EN 12006-2, MSZ EN 12006-3, mind 1998). [48] [49] 

3. szint: Nem aktív sebészeti implantátumok típusaira vonatkozó specifikus követelmé-
nyek. (MSZ EN 14299:2004) [50] 

Éveken keresztül ez az MSZ EN 14299:2004 jelzetű szabvány határozta meg a sztentek 
és hordozórendszerük vizsgálatát, de 2009-ben a 14299-es és a 12006-os szabványokat visz-
szavonták, és kiadtak egy új, sztentekre vonatkozó, MSZ EN ISO 25539-2:2009 2. jelzetű, 
Szív- és érrendszeri implantátumok. Endovaszkuláris eszközök, 2. rész: Vaszkuláris sztentek 
című szabványt, valamint egy MSZ EN 12006-1:1998+A1:2009 jelzésű szabványt az érpro-
tézisekre vonatkozóan. Az MSZ EN ISO 25539-2:2009 szabványt 2013 májusában vissza-
vonták, és helyette az MSZ EN ISO 25539-2:2013 Szív- és érrendszeri implantátumok. 
Endovaszkuláris eszközök. 2. rész: Vaszkuláris sztentek (ISO 25539-2:2012) szabvány lépett 
életbe, amelynek felépítése megegyezik a korábbiéval. A 25539-2-es szabványba bekerült 
egy új melléklet az előző szabványokhoz képest, amely vizsgálati módszerekkel foglalko-
zik. A szabvány ismerteti a sztentek, az azok szállítórendszeréül szolgáló ballonkatéterek és 
a ballonkatéterre erősített sztentek összesen 26 tulajdonságának vizsgálati módszerét [51] 
[52]. Az MSZ EN ISO 25539-2:2013 szabvány ezt változatlan formában veszi át. 

1.7.1 A sztentek hajlékonysága és bevezethetősége a szabvány szerint 

Az MSZ EN 14299:2004 szabvány 7. fejezete foglalkozik a sztentek és azok hordozó-
rendszerük, amely a ballonkatéter, néhány tulajdonságának vizsgálatával és vizsgálati mód-
szereikkel, azonban több, a gyakorlatban fontos tulajdonságról nem tesz említést. A szab-
vány szerint bizonyos tulajdonságokat olyan környezetben kell vizsgálni, amely környezet 
szimulálja a valós felhasználási feltételeket (pl. hőmérséklet, geometria). Az ésszerű vizsgá-
lati feltételeket és a kiválasztott mintaegységeket a gyártónak kell meghatároznia [50]. 

A szabvány 7.3 fejezete, amely a sztentekre és hordozórendszerükre vonatkozik, a 7.3.3 
szakaszában foglalkozik a hajlékonysággal (Flexibility). A szakasz megfogalmazása szerint 
a gyártónak igazolnia kell, hogy az implantátum rendelkezik megfelelő hajlékonysággal 
ahhoz, hogy a gyártó által célterületként megjelölt érszakaszra eljuttatható legyen, és e ké-
pesség elérése érdekében nem tettek olyan kompromisszumos változtatást az implantátum 
szerkezetében amely csökkentené annak funkcióját vagy a sztent megtöréséhez vezetne. A 
gyártónak azt a minimális sugarú ívet is be kell mutatnia, amelyet az implantátum megtörés 
nélkül még képes követni [50]. 

A szabvány a 7.3.4 alfejezetében foglalkozik a bevezethetőség fogalmával, a 7.3.4.4 sza-
kaszban határozza meg a bevezethetőség (Trackability) fogalmát. A szabvány megfogalma-
zása szerint azt kell meghatározni, hogy a sztent és hordozórendszere képes-e végighaladni 
a vezetődrót mentén az érben, követve annak kanyarulatait, és képes-e leküzdeni az érben 
lévő szűkületeket. Ebben az alfejezetben több tulajdonságot is értelmez a szabvány. Az itt 
meghatározott további tulajdonságok a csavarhatóság (Torqability), az átnyomhatóság 
(Pushability), ívkövető képesség (Profile effect/Flaring) és a sztent retenció (Dislodgement 
force) [50]. 

Az MSZ EN ISO 25539-2:2009 szabvány több szakaszában is foglalkozik a hajlékony-
sággal. A szabvány 8.5 fejezete, a sztentre és annak hordozórendszerére vonatkozik. Ennek 
a fejezetnek az 8.5.1 alfejezetében, amely a beültetési terület elérésére vonatkozik, a 8.5.1.6 
szakaszában határozza meg a fogalmat először. A 8.5.3 alfejezetben, amely a sztentek és 
ballonrendszerük érből történő visszahúzásával foglalkozik a 8.5.3.5 szakaszában említi a 
hajlékonyságot ismét. Mindkét helyen, azonos módon határozza meg a szabvány a hajlé-
konyságot Flex/Kink megjelöléssel. A meghatározás értelmében a sztentnek és hordozó-
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A mérőberendezés alsó megtámasztása két párhuzamos henger, amelyeknek a sugara 
6,35 mm (1/4 inch), a nyomóhenger szintén egy 6,35 mm (1/4 inch) sugarú henger. Az alsó 
megtámasztások távolságát a sztent lehajlítása és a sztent hossza szerint változtatni kell. A 
szabvány a sztenteket öt csoportba osztja a hosszuk szerint. A 3. táblázat mutatja a szabvány 
szerinti mérőberendezés beállításait és a sztentcsoportokat [62]. 

 
Sztent hossza [Ls] 

(mm) 
Támaszköz [XASTM] 

(mm) 
Maximális lehajlítás 

(mm) 
10–14 6 1,2 
15–19 11 2,2 
20–24 16 3,2 
25–35 21 4,2 
>35 (Ls / 1,093)–2 0,2 × XASTM 

3. táblázat. Az ASTM F2606-08 szabvány szerinti mérési beállítások a szten hossz alapján [62] 
 
A szabvány szerint a mérőberendezéssel egy erő-lehajlás diagramot vesznek fel a 

sztentről, és annak a sztentnek nagyobb a hajlékonysága, amelynek a görbéje laposabban 
fut. A kiértékelés során meghatározzák a sztentre jellemző szilárdságot, ez a maximális te-
herviselő képességgel arányos, és a hajlító rugalmassági modulust, ami az anyag merevségét 
jellemzi. A mérés a sztentek összehasonlítására alkalmas. 

1.8.7 A vizsgálati módszerek értékelése 

1. A Certiga cég által alkalmazott mérési eljárás az egyetlen, amikor a hajlékonyságot a 
sztenten és annak ballonrendszerén mérik. Ennek ellenére a mérési elrendezésből adó-
dóan a hajlékonyság és a bevezethetőség tulajdonságoknak keverékét mérik. Az ered-
mény, amit hajlékonyságnak neveznek, az EN 14299 szabványban megfogalmazottak-
nak megfelelően az a legkisebb sugarú ív, amelyen a sztentrendszer még átjutott. A cég 
honlapján található leírásból nem derül ki, hogy ezt az ívet hol mérik, pl. a sztent elejé-
nél, közepénél vagy végénél, és erre vonatkozóan felvilágosítást sem kaptam tőlük. 

2. A Schmidt–Dyet-módszer azonos elven alapul. Mindkét szerző csak feltágított 
sztenteken mért adatokat közölt, de Schmidt és munkatársai megjegyzik, hogy elvileg a 
módszerük alkalmazható ballonra szerelt sztenteken is. Az általuk leírt módszer hiá-
nyosságának azt tartom, hogy nem veszi figyelembe az olyan sztenttulajdonságokat, 
mint a hosszúság, az átmérő, a mintázat valamint az anyagminőség.  

3. Mori és munkatársai által alkalmazott eljárás, a mechanikából régóta ismert vizsgálati 
módszer. A módszer hiányossága, hogy csak feltágított sztenteken lehet alkalmazni, va-
lamint hogy a sztentek befogásakor viszonylag nagy a sztent hosszvesztesége. 

4. A végeselem-módszer egy elterjedt és jól alkalmazható szimulációs eljárás, amellyel a 
sztentek hajlékonysága meghatározható. A módszer hátrányának azt tartom, hogy a 
modell pontos felépítése hosszadalmas, valamint pontos adatokat csak a sztentek hajlé-
konyságára szolgáltat. A ballonra felhelyezett sztentek esetében a modell megalkotásá-
hoz rengeteg új változót kell ismerni, ami sok esetben nem áll rendelkezésre. 

5. Az ASTM F2606-08 szabvány szerinti méréssel számszerű értékekkel lehet jellemezni 
a sztenteket, de csak a 10 mm-nél hosszabb sztentekre javasol vizsgálati módszert, an-
nak ellenére, hogy ennél rövidebb sztentek is léteznek. 

A szakirodalomban a sztentek hajlékonyságának a leírásánál ‒ annak ellenére, hogy a 
szabványok, MSZ EN ISO 25539-2:2009 és MSZ EN ISO 25539-2:2013, valamint az 
ASTM F2606-8 a hajlékonyságot a sztentre és a sztentrendszerre is értelmezik ‒ csak feltá-
gított sztenteken mérik és közölnek adatokat. Olyan mérési leírást nem találtam, amely akár 
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1.9.6 A mérési módszerek értékelése 

A bevezethetőség vizsgálatára kialakított mérési módszerek mindegyike megfelel az 
MSZ EN 14299:2004 és az MSZ EN ISO 25539-2:2009 szabványok által megfogalmazott 
kívánalmaknak. Kritikai megjegyzéssel csak az egyes mérési eljárásoknál az érmodell ki-
alakításához választott alapanyagot illetem, mert egy merev, sima falú csővel, mit amilyen 
az üvegcső, vagy a műgyantából kiöntött érrajzolat, nem lehet az erek viselkedését megfele-
lően modellezni, hanem csak az erekre jellemző görbületeket. A szabványban nem szerepel 
semmilyen leírás az érrajzolatra, ezért mindenki szabadon készíthet saját érmodellt, és csak 
olyan információt kell adnia a vizsgálat eredményeként, hogy a vizsgált sztentrendszer a 
tetszőlegesen kiválasztott, szimulált érterületen árjutott-e vagy sem.  

1.10 A sztentek hajlékonyságának megváltoztatását célzó eljárások 

A klinikai gyakorlatban hamar felismerték, hogy a hajlékonyabb sztenteket könnyebben 
tudják az erekbe bevezetni, és jobban hozzá tudják igazítani az ér belső viszonyaihoz. Ennek 
következtében intenzív verseny indult el a gyártók között, hogy a sztentek hajlékonyságát 
növelni tudják. A hajlékonyság növelését célzó sztentmódosítási eljárások három nagy cso-
portba sorolhatók. 

Az első lehetőség: amikor új anyagokat vontak be a sztentek gyártásába, ilyen anyagok 
voltak a platina-, titán-, arany-, magnéziumötvözetek stb. Ezen anyagok közül számos 
megmaradt a sztentgyártás alapanyagának, de a koronáriasztentek általában (a legelterjed-
tebb jelölésüket használva) 316LVM, L-605 és Nitinol alapanyagból készülnek [73]. 

A második lehetőség: amikor a sztentek kialakítását változtatták meg. Ennek következté-
ben számos új sztentalak jelent meg. A sztentek kialakításánál a merev, egyenes hidak he-
lyett ívelt hidakat alakítottak ki. Kialakítottak kifejezetten hajlékony területeket a sztenteken 
belül, amelyek a kis erőhatásra gyorsan deformálódnak, ezáltal növelik a sztentek hajlé-
konyságát. A hidak és gyűrűk kapcsolatát áthelyezték, és a nagyobb szabadságú csúcs-csúcs 
vagy csúcs- bordaközép kapcsolatokat alkalmazták csúcs-völgy vagy völgy-völgy kapcsolat 
helyett [74]. 

A harmadik lehetőség: a sztentek anyagmennyiségének csökkentése. Ezen eljárások egy-
részt a vékonyabb hidak és bordák kialakítását célozzák, másrészt a sztentek felületét csök-
kentik. A sztentek között megjelentek a nyitott cellás sztentek, amelyekben a hidak számá-
nak csökkentésével kevesebb összeköttetést létesítenek az egymás mellett lévő gyűrűk le-
hetséges csomópontjai között, így csökkentve a sztentek anyagmennyiségét. 

A gyártók általában a hajlékonyság növelésére az említett három eljárás kombinációját 
alkalmazzák, mert az új sztentek tervezésénél nem csak a hajlékonyság növelése, hanem 
egyéb sztenttulajdonságok megváltoztatása is cél. 

1.11 A sztentek bevezethetőségének megváltoztatását célzó eljárások 

A sztentek bevezethetőségét nem lehet azok hajlékonyságától elválasztani. Minden, az 
előzőekben felsorolt, hajlékonyságfokozó változtatásnál elvárás volt, hogy a sztentek beve-
zethetősége is javuljon. A sztentek jobb bevezethetőségét várták és várják bizonyos felület-
kezelési, bevonatolási eljárásoktól is. A bevezethetőség javulását célozza a krimpelés tech-
nikájának fejlesztése is, mert ekkor a sztent és a ballonkatéter ballonja között nagyobb tapa-
dás érhető el. 

1.12 A sztentek csoportosítása 

A 2002-ben kiadott Handbook of Coronary Stents [75] 43 sztentet vagy sztentcsaládot 
határoz meg, de a lista nem teljes. A műben a szerzők főleg a szívkoszorúérsztenteket tekin-
tik át és egy-két perifériás sztentet. A könyv megjelenésének időpontjában a hatóanyag-
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kibocsátó sztentek még éppen csak elkezdték átírni a sztenthasználat szabályait, és ekkor 
még igazán felszívódó sztentek nem is léteztek. Amennyiben ezeket és a nem érrendszeri 
sztenteket is hozzávesszük ehhez a számhoz, akkor több mint 150 különböző sztentet vagy 
sztentcsaládot azonosíthatunk. Annak ellenére, hogy a sztentek családja ilyen népes, néhány 
tulajdonságuk alapján könnyen csoportosíthatók. Ezek a tulajdonságok: 

 alapanyag 
 gyártási eljárás 
 előgyártmány alakja 
 geometria 
 hozzáadott tulajdonságok 

 
A sztentek alapanyagának az alábbi anyagokat használják: 
 316L ausztenites korrózióálló acél (további jelölései: 316LVM, 1.4441) 
 Nikkel-titán ötvözet (NITINOL) 
 Tantálötvözet 
 Platina-irídium ötvözet 
 Kobalt-króm ötvözet (L-605) 
 Nióbiumötvözet 
 Magnéziumötvözet 
 Felszívódó polimerek (pl. politejsav, PLLA) 

 
A kereskedelmi forgalomban kapható szívkoszorúérsztentek jelentős részét (a legelter-

jedtebb jelölésüket használva) 316LVM vagy L-605 alapanyagból készítik [75] [79]. 
 
A sztentek előgyártmánya lehet: 
 Cső 
 Huzal 
 Lemez 
 Szalag 

A kereskedelmi forgalomban kapható szívkoszorúérsztentek jelentős részét csőből készí-
tik [75] [88]. 

 
A sztentek gyártásánál használt eljárások: 
 Lézersugaras vágás 
 Lézeres litográfia és maratás 
 Fonás 
 Kötés 
 Hegesztés 

A kereskedelmi forgalomban kapható szívkoszorúérsztentek jelentős részét lézersugaras 
vágással gyártják [76] [88]. 

 
A sztentek geometriája lehet: 
 Tekercs 
 Helikális spirál 
 Fonással, kötéssel kialakított  
 Zártcellás 
 Nyitottcellás 

A kereskedelmi forgalomban kapható szívkoszorúérsztentek jelentős része zárt vagy nyi-
tott cellás kialakítású [77] [79]. 
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Hozzáadott tulajdonságok: 
 Láthatóságot fokozó jelölések 
 Biokompatibilitást befolyásoló bevonatok 
 Radioaktivitás 
 Gyógyszerkibocsátás 
 Biológiai lebomlás 

A beültetetett szívkoszorúérsztentek jelentős része vagy gyógyszerkibocsátó vagy bevo-
natot nem tartalmazó sztent [14] [24] [80] [105] [107]. 

1.12.1 Biológiailag lebomló sztentek 

A biológiai úton lebomló sztentek használatával kapcsolatban az orvosok fő kérdése és 
aggálya mindig az, hogy a sztent képes-e kellő ideig betölteni a megtámasztó funkcióját a 
beültetett érben, mielőtt lebomlik. Vannak tanulmányok, amelyek ezt 1 hónapban határoz-
zák meg, de olyat is lehet találni amelyik ezt 6 hónapnak mondja. A legtöbb szerző az 1 és 3 
hónap közötti időszakban határozza meg ezt az időt, és abban egyetértenek, hogy addig kell 
a sztentnek a támasztó funkcióját betölteni, amíg az érfalnak a tágításnál elszenvedett sérü-
lése meg nem gyógyul [81]. 

 

1.12.1.1 Az Igaki–Tamai-sztent 

Az első felszívódó sztent az Igaki–Tamai-sztent volt, amely poli-L-tejsavból (PLLA) ké-
szült. A sztent alapanyaga vizes környezetben tejsavegységekre esik szét, amely molekula 
az emberi szervezet energiatermelő folyamatainak az egyik eleme, és a tejsav a Krebs-
cilkusban végül széndioxiddá és vízzé alakul. A sztentet, hogy azonos mechanikai tulajdon-
ságokkal bírjon, mint egy BMS sztent vastagabb bordákkal gyártották, és ezáltal a felülete is 
lényegesen nagyobb volt. A PLLA sztent röntgennel nem látható, ami a beültetésénél hát-
rányt jelent. A sztentet megjelenése után 50 emberbe ültették be egy randomizált vizsgálat 
keretében, és annak ellenére, hogy az eredmények bíztatóak voltak, a sztent használata 
koszorúérsztentként nem terjedt el. Ennek a sztentnek a felhasználási területe jelenleg az 
epeúti sztentelés. [82] 

1.12.1.2 Magnézium sztentek 

A sztentek fejlődésére nagy hatással van a mögöttes ipar, amely számos 
sztenttulajdonságot határozott meg és fejlesztett ki vagy fejlesztett tovább. Ilyen tulajdonság 
a felszívódni képesség is. Az első felszívódó sztentek magnéziumsztentek voltak. A 
sztentbeültetés eredményeit rontó állapotok a beültetés utáni ismételt érszűkület és a 
thrombotikus elzáródás. Az ígéretes megoldásnak tűnő felszívódó sztentekkel mindkét sú-
lyos szövődmény ritkábbá válhat. A beültetés után néhány hónap alatt felszívódó 
magnéziumsztentet próbált ki egy esseni munkacsoport. A 63 beteg összesen 71 implantá-
tumával kedvezően alakultak az egyéves biztonságossági adatok. Egyetlen betegnél sem 
következett be a sztenten belül vérrögképződés, senki sem halt meg és nem kapott újabb 
infarktust. A kezelt erek átmérője az esetek egy részében kismértékben  – mintegy négy 
hónappal a beavatkozás után – még nőtt is, ahogy a magnézium felszívódott és helyére kal-
cium és foszfor rakódott le. A kedvező hatás eléréséhez aggregációgátló szerekre sem volt 
szükség. A magnéziumsztent további előnye, hogy MR-rel a sztentbeültetést követően is 
vizsgálható a műtéti terület az első három hónapban is, amire a többi fémsztent esetében 
nincs lehetőség. A magnéziumsztent azonban még távolról sem tökéletes. A verőér a bete-
gek közel felénél újra beszűkült; 27 százalékuknál ismételt értágításra volt szükség [1]. 
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Számos egyéb PLLA sztent létezik, mint a BVS Everolimus-Eluting Bioabsorbable 
PLLA Stent az Abbott Vascular gyártmánya vagy a REVA stent, ami tirozin aminosav alap-
anyagú polikarbonát polimer, amely az aminosav metabolizmusa során etanolra és szén-
dioxid bomlik, vagy a felszívódó Therapeutics stent ami szirolimuszt tartalmaz, és amelyből 
szalicilsav szabadul fel a bomlása során. A felszívódó sztentekkel dolgozó kutatók azt állít-
ják, hogy az ideális sztent az elvégzett PCI után az eret kellő ideig nyitva tartja, és ha az ér 
már átépült, akkor eltűnik. Ez az eltűnés azért is lenne hasznos, mert a beültetés utáni 6. 
hónapban egy állandó implantátum már veszélyt is jelent a szervezetre az esetleges trombó-
zis kialakulásának a lehetősége miatt. Mindennek ellenére, a felszívódó sztenteket csak na-
gyon kis számban ültették be és vizsgálták eddig. Ezért az a kérdés, hogy felszívódó sztentet 
vagy nem felszívódó sztentet kell-e használni az adatok hiánya miatt nem dönthető el [81] 
[83] [84]. 

1.13 A BME ATT eddigi sztentkutatási és fejlesztési munkái 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának Anyag-
tudomány és Technológia Tanszékén és a vele együttműködő akadémiai kutatócsoportokban 
1997 óta folynak sztentekkel kapcsolatos kutatások, és 2000-től kezdve diplomamunkák, 
doktori értelezések és szakdolgozatok készültek a témában. Az eddig elkészült munkákat 
4. táblázat mutatja.  

 
Év Szerző Cím Munka 

2000 Puskás Zsolt 
Sztent endoprotézisek felületi állapotának hatása a 
haemokompatibilitásra 

Diplomamunka 
ATT 

2001 Nyitrai Zsolt 
Sztentek készítése fotolitográfia és lézertechnológia 
segítségével 

Diplomamunka 
ETT 

2002 Berecz Tibor 
Az alakemlékező ötvözetek alkalmazása a 
hemodinamikai katéterterápia eszközeinek anyagaként 

Diplomamunka 
OBMK 

2002 Szabó Erzsébet Gyógyszerbevonatos sztentek alkalmazási lehetőségei 
Diplomamunka 
OBMK 

2003 
Szabó  
Barnabás 

Sztentbevonatok mechanikai stabilitásának vizsgálata 
Diplomamunka 
ATT 

2005 Bognár Eszter Bevonatos Sztentek vizsgálata és fejlesztése 
Diplomamunka 
ATT 

2005 Ring György 
Koszorúérsztentek in vitro és in vivo vizsgálati mód-
szereinek fejlesztése 

Diplomamunka 
ATT 

2006 
Márton  
Hilda Zsanett 

Polimerbevonatos koszorúérsztentek vizsgálata 
Diplomamunka 
ATT 

2006 
Bálint-Pataki  
Zsófia 

Lézersugaras vágással gyártott sztentek alkalmazás-
technikai tulajdonságainak vizsgálata 

Diplomamunka 
ATT 

2007 Ring György 
Koszorúérsztentek mechanikai tulajdonságainak vizs-
gálata. 

Diplomamunka 
OBMK 

2007 Bognár Eszter 
Koszorúérsztentek bevonatainak vizsgálata és létreho-
zása 

Diplomamunka 
OBMK 

2007 Antalfi Zoltán 
Sztentkrimpelő berendezés tervezése és funkcionális 
jellemzőinek vizsgálata 

Diplomamunka 
ATT 

2007 
Gellér 
Zsuzsa Edina 

Koszorúérsztentek elektropolírozása 
Diplomamunka 
ATT 

2007 Nagy Péter Sztent endoprotézisek lézersugaras hegesztése 
Diplomamunka 
ATT 

2008 
Márton 
Hilda  
Zsanett 

Gyógyszeres hatóanyagok poliuretán bevonatos 
koszorúérsztentekhez 

Diplomamunka 
OBMK 
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Év Szerző Cím Munka 

2008 Takács Tibor 
A resztenózist befolyásoló tényezők rendszerezése 
koszorúérsztenteknél 

Diplomamunka 
OBMK 

2008 
Farkas 
Csanád Géza 

Ballonkatéterek anyagainak, gyártástechnológiájának 
és funkcionális tulajdonságainak vizsgálata 

Diplomamunka 
PTT 

2009 Robák Beáta Koszorúérsztentek polimer bevonatainak elemzése 
Diplomamunka 
PTT 

2009 Rácz Ferenc 
Biokompatibilis implantátumanyagok szerves bevona-
tainak tapadási, lebomlási és gyógyszermegkötési 
vizsgálata 

Diplomamunka 
OBMK 

2009 Toldy Árpád 
Optikai elven működő bioszenzor kétcsatornás mérési 
elvének kidolgozása és alkalmazása 

Szakdolgozat 
VBK 

2009 
Laczkó  
Romola  
Cecília 

Sztentes rögzítésű pacemaker elektróda eltávolításának 
modellezése és az eltávolítást befolyásoló tényezők 
vizsgálata 

Szakdolgozat 
ATT 

2009 Bognár Eszter 
Koszorúérsztentek passzív és aktív bevonatai és 
bevonatolási technológiái 

PhD-értekezés 
ATT 

2010 Ring György 
Koszorúérsztentek és más endoprotézisek preklinikai 
vizsgálata 

PhD-értekezés 
ATT 

2010 Antal Péter Bevonat nélküli koronária sztentek komplex vizsgálata 
Szakdolgozat 
ATT 

2011 Lengyel Ákos Nitinol sztentek fejlesztése 
Szakdolgozat 
ATT 

2011 Pelyhe Liza 
Poliuretán bevonatok heparin megkötő képességének 
vizsgálata 

Diplomamunka 
OBMK 

2012 KatonaBálint Nitinol sztentek kémiai maratása 
Szakdolgozat 
ATT 

2012 Sélley Torda Sztentek bevonása biológiailag lebomló polimerrel 
Szakdolgozat 
VBK 

2012 Tóth Ilkó Ákos Poliuretán sztentbevonatok vizsgálata 
Szakdolgozat 
VBK 

2013 Balázs Tibor 
A pacemaker terápiában alkalmazott, sztentes rögzítésű 
implantálható eszközök funkcionális és mechanikai 
tulajdonságainak stabilitása 

PhD-értekezés 
ATT 

4. táblázat. A koszorúérsztentekkel foglalkozó szakdolgozatok, diplomamunkák és PhD-értekezések, 
amelyek a BME ATT közreműködésével készültek a 2000. évtől kezdődően 

 
Amint az a felsorolásból is látszik a tanszéken nagy szakmai tapasztalat és számos nem-

zetközi kapcsolat áll rendelkezésre a témával kapcsolatban. Több összefoglaló közlemény, 
folyóirat cikk, konferencia előadás született már a témában. A tanszék munkatársainak, a 
sztentek tervezésével és fejlesztésével kapcsolatban számos tudományos cikke jelent meg 
[85] [88] [110]. 

A sztentek anyagával, gyártási technológiájával, a koszorúérsztentek vizsgálatával, minő-
sítésével kapcsolatban fontos közlemények jelent meg, amelyekben a szerzők egy-egy 
sztenttulajdonság vizsgálatára is javaslatot tesznek [86] [87] [88] [89]. 

A tanszék munkatársai számos, eddig nem számszerűen minősített sztenttulajdonság mé-
résére és definiálására tettek már javaslatot és dolgoztak ki mérési módszereket, ilyen tulaj-
donságok például a röntgensugaras láthatóság, a fémmel fedett felület, sztentek bevonatai-
nak komplex vizsgálati eljárása vagy a radiális terhelhetőség [90] [90] [92] [111]. 
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1.14 A feldolgozott szakirodalom összefoglalása 

A 21. század orvoslása sok esetben csak a betegséget kezeli, és nem gyógyítja azt. Az ér-
elmeszesedés, amely minden felnőtt emberben jelen van, egy olyan betegségmegelőző álla-
pot, amit az orvoslás régóta ismer, még sincs igazán hatásos gyógyszere ellene. Az orvoslás 
az érelmeszesedést jelöli meg a szívinfarktus elsődleges okának. A 20. század végéig, egé-
szen a sztentek elterjedéséig, az orvoslásnak nem volt lehetősége a szívinfarktus megelőzé-
sére. A tünetek alapján már tudni lehetett, hogy kinél várható a betegség kialakulása. Az 
első sztenteket olyan emberekbe ültették be, akiknél már kialakult a szívinfarktus, és a be-
avatkozással annak szívizom-károsító hatását akarták csökkenteni. Az orvosi társadalom 
eleinte talán szkeptikusan tekintett a beavatkozásra, de miután annak hatásossága beigazo-
lódott, elfogadta azt, és ugrásszerűen elkezdte használni. A sztentek felhasználásának rob-
banásszerű növekedése folytán fogalmazódott és fogalmazódik meg a sztentekkel kapcso-
latban számos kérdés az orvosi társadalomban, amelyekre az egyéb tudományok képviselői 
megpróbáltak és megpróbálnak válaszokat adni. A sztentek elterjedése hívta életre a 
sztentek fejlesztésével foglakozó ipart, és a sztentek gyorsabb és céltudatosabb fejlesztése 
következtében kezdődött meg a sztentek tudományos célú vizsgálata. A sztentek gyors fej-
lődését és elterjedését az a multidiszciplináris összefogás segíti, amely az egész sztentipart 
jellemzi. A sztenttel foglalkozó valamennyi terület nem fejlődik együtt, és sajnos a sztentek 
leírásával és pontos megismerésével foglalkozó tudományok a többihez képest le vannak 
maradva.  

 
A sztent fejlesztése azt kívánta meg a fejlesztőktől, hogy megismerjék a sztentet. A meg-

ismerés során a sztent részeit nevesíteni kellett és meg kellett ismeri annak működését. A 
megismerés része az, amikor a sztentet tulajdonságokkal ruházzák fel, és a tulajdonság sze-
repét értelmezik a sztent mindennapi használatában. A sztent multidiszciplináris jellegéből 
adódóan minden azzal foglalkozó tudományterület igyekszik megfogalmazni 
sztenttulajdonságokat, de sajnos ezek a megfogalmazások nem mindig értelmezhetőek min-
den tudományterületen. Ez a megismerés és fejlődés teremtette meg az igényt arra, hogy a 
sztenteket szabványosítsák és viszonylag rövid időközönként a szabványokat újrafogalmaz-
zák. A gyors fejlődés miatt fordul elő, hogy egyes, a sztent jellemzésére használt fogalmak 
bekerülnek a szabványba, mások nem. De ugyanennek a gyors fejlődésnek tulajdonítható az 
is, hogy egyes, a szabványba bekerülő tulajdonságokhoz a szabvány nem rendel se mérő-
számot se mérési eljárást. A sztent ilyen ‒ nem egyértelműen megfogalmazott ‒ tulajdonsá-
gai értelmezési eltéréseket okoznak. Az ilyen eltérésekből és a sztent multidiszciplináris 
jellegéből következik, hogy a különböző tudományterületek eltérő mérési módszereket és 
mérőszámokat javasolnak a tulajdonság pontosítására.  

Az értekezésem bevezető részében bemutatott szakirodalommal és a sztentmegnevezések 
felsorolásával a területre jellemző nehézségekre akartam a figyelmet felhívni. A sztentek 
hajlékonysága és bevezethetősége két olyan sztenttulajdonság, amelyek műszaki szempont-
ból nem pontosan meghatározottak. Ez abból is látszik, hogy az egyes, kereskedelmi forga-
lomban kapható sztentek hajlékonyságát nem számadattal adják meg, hanem „jó”, „kiváló”, 
„hajlékony”, „nagyon hajlékony” stb. megjelölésekkel. Ez nem jelenti azt, hogy a sztentek 
kutatásával, minősítésével, fejlesztésével foglalkozó szakemberekben ne lenne meg a szán-
dék arra, hogy ezen változtassanak, de az általuk javasolt mérési módszert minden, a 
sztentekkel foglalkozó szakterület nem fogadta el, és ezért az nem került bele a szabványba. 
Egyes szerzők a sztent hajlékonyságának a meghatározására megalkottak új mérési eljárá-
sokat, és ezáltal új mérőszámokat is. Más szerzők pedig a műszaki gyakorlatban ismert és 
használt mérési módszert értelmezték újra, és alakítottak át úgy, hogy az a sztent hajlékony-
ságának a mérésére alkalmas legyen. A mérés helyességét az határozza meg, hogy a mérési 
módszer összeállítása mennyire körültekintő, milyen mértékben felel meg a szabványban 



Szabadíts Péter PhD-értekezés
 

40 
 

megfogalmazottaknak és használható-e minden sztentre és sztentrendszerre. A szakirodalom 
megismerése alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a műszaki gyakorlatban használt 
egyszerű, kétpontos hajlítóvizsgálati eljárás alkalmazása a sztenten és a sztentrendszeren a 
járhatóbb út, és az így definiált mérőszám könnyebben érthető a társszakmák részére. A 
szakirodalomban nem találtam olyan cikket, amely a sztentrendszert felépítő részeket külön-
külön is és együttesen is vizsgálja. A szakirodalomban a publikációk jelentős része a hajlé-
konyságot mint sztenttulajdonságot értelmezi, míg ezzel ellentétben az orvosi gyakorlatban 
ezt a sztentrendszer-tulajdonságaként értelmezik. Az MSZ EN ISO 25539:2-2009 és MSZ 
EN ISO 25539:2-2013 szabványok a hajlékonyságot a sztent és a sztentrendszer vonatkozá-
sában is értelmezik, de ezt inkább a meghajlás és a megtörés fogalmainak a felhasználásával 
teszik meg. A sztentnek és sztentrendszernek a hajlékonyság vizsgálathoz történő megfogá-
sa jelentős mértékben befolyásolja a mérés eredményét, ezért lényegesnek tartom, hogy a 
sztentrendszert felépítő, a sztentet és a ballonkatétert vagy akár a bevezetéshez használt ve-
zetődrótot is azonos módon lehessen befogni. Lényegesnek tartom azt is, hogy a hajlékony-
ság vizsgálatnak meg kell felelnie a sztentrendszer és a sztent felhasználása közben jelent-
kező hajlítási igénybevételeknek, mert a méréssel kapott adat ez esetben lesz leginkább in-
formatív és a lényeget pontosan tükröző a gyakorlat szempontjából. 

A sztentrendszer bevezethetőségét a szakirodalom hasonló módon minősíti, mint a hajlé-
konyságot. Az egyes sztentrendszerek bevezethetőségét általában a „megfelelt” vagy a „be-
vezethető” adattal jellemzik. Ez főleg a szabványok által megkövetelt minősítésnek a követ-
kezménye. A szabvány nem túl részletes leírása, és az, hogy nem nevez meg konkrét mérési 
eljárást, hívta életre a számos érmodellt és a bevezethetőség vizsgálati eljárást. A szakiroda-
lomban található bevezethetőségi vizsgálatokat elemezve arra a következtetésre jutottam, 
hogy a bevezethetőségi vizsgálat elvégzéséhez egy egyszerű érmodellt kell alkotni, amely 
mind kialakításában, mind anyagválasztásában megfelelő az érrendszer szimulálásához. 
Továbbá legalább egy olyan mérőszámot kell meghatározni, hogy az összes, „megfelelt” 
jelzővel ellátott sztentrendszer között különbséget lehessen tenni.  

1.15 Célkitűzések 

A szakirodalom áttekintése során egyértelművé vált számomra, hogy célkitűzéseimet 
azokra a témakörökre kell irányítanom, amelyek a sztentek mindennapi használata szem-
pontjából fontos információt adhatnak a sztentek jellemzésére, de még azokat egzakt módon 
nem írták le. Ezen információk mind a felhasználó orvosok munkáját, mind a gyártók terve-
ző munkáját segíthetik. Ennek figyelembevételével határoztam meg az elvégzendő kutatási 
feladataimat. 

1. Egy olyan vizsgálati módszer kidolgozása, amellyel a sztentek és sztentrendszerek 
hajlékonysága számszerűen jellemezhető, valamint a különböző típusú és gyártmá-
nyú sztentek és sztentrendszerek a módszer által összehasonlíthatók lesznek. Továb-
bá e kidolgozott módszer tesztelése a különböző alapanyagú és geometriájú 
sztenteken és sztentrendszereken. 

 
2. A kidolgozott hajlítóvizsgálathoz megfelelő, minősítésre alkalmas anyagvizsgálati 

mérőszám(ok) definiálása, a számszerű eredményt befolyásoló tényezők azonosítása. 
 

3. Olyan vizsgálati módszer kidolgozása, amely objektíven értékeli a sztentek bevezet-
hetőségét, és lehetővé teszi azt számszerű adattal jellemzni. 

 
4. A sztentek bevezethetősége és hajlékonysága közötti összefüggések vizsgálata. 
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5. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és Anyagtudomány és Tech-
nológia Tanszékén sztentek minősítésére kidolgozott sztentvizsgálati metodikai 
rendszer újraértelmezése oly módon, hogy abba beépülnek hajlékonyság és a beve-
zethetőség vizsgálati eljárások is. 
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2 A kutatómunka ismertetése 

A kutatómunkámat három fő részre osztottam: 
 Elsőként az általam kidolgozott sztentek és hordozórendszerük hajlékonyságának a 

mérési módszerével foglalkozom. Bemutatom e sztenttulajdonság számszerű megha-
tározására kidolgozott mérőberendezésemet és a mérési metodikát, valamint ezek 
használatával értelmezem a különböző sztentek hajlékonyságát. Az általam kidolgo-
zott módszer használatával megmutatom, hogy az egyes sztenttulajdonságok és a 
sztent hajlékonysága között milyen összefüggések állnak fenn.  

 A második részben a sztentek bevezethetőségével foglalkozom, és eme 
sztenttulajdonság számszerű mérésére kidolgozott mérési módszeremet mutatom be. 
Ismertetem azt a mérőberendezést, amit ennek a tulajdonságnak a számszerű mérésé-
re dolgoztam ki. Különböző sztenteken bemutatom a mérést, és értelmezem a kapott 
eredményeket. 

 A harmadik részben javaslatot teszek egy olyan komplex sztentvizsgálati rendszerre, 
amellyel a lehető legtöbb mérhető adatot lehet meghatározni a lehető legkisebb szá-
mú sztenten. Ehhez a tanszéken eddig kidolgozott vizsgálati módszereket és az álta-
lam kidolgozott két vizsgálati módszert szervezem új rendszerbe. 

A sztentnek két alapvető geometriai mérete van, ez a feltágítás utáni névleges külső át-
mérője és a névleges hossza. A továbbiakban a sztent jelölésénél ezeket az értékeket tünte-
tem fel „átmérő”×”hossz” formátumban, milliméter mértékegységben. Értekezésemben a 
képek nagyítását méretskála segítségével adom meg, mert ez a képek transzformálásával 
együtt változik. Értekezésemben a sztent megnevezést a továbbiakban a végső méretére fel-
tágított sztentre használom és sztentrendszer megnevezéssel a ballonra krimpelt sztent és 
ballonkatéter együttesét jelölöm. 

2.1 A hajlékonyság vizsgálata 

Munkám célja az, hogy a ballonos tágítású koszorúérsztentek hajlékonyságának mérésére 
olyan eljárást és mérőszámot találjak, amely által a sztentek és sztentrendszerek ezen tulaj-
donsága számszerűsíthető, és ezáltal a különböző típusok összehasonlíthatók lesznek. 

Az előző fejezetben ismertetett szabványos meghatározások alapján látható, hogy az e 
tárgyban első szabvány MSZ EN 14299:2004 a 7.3.3 fejezetében a hajlékonyságot (amely-
nek angol címe: Flexibility) csak a sztentrendszer vonatkozásában értelmezte. Az 
MSZ EN ISO25539-2:2012 szabvány több helyen is foglalkozik a hajlékonyság fogalmával. 
Először a 8.5.1.6 fejezetében (amelynek angol címe: Flex/Kink) a sztentrendszerre értelmezi 
a hajlékonyságot az érbe történő bevezetés közben. Másodszor a 8.5.3.5 fejezetében (angol 
címe: Flex/Kink) jelenik meg ez a tulajdonság a sztentrendszer vonatkozásában az érből 
való kivezetés összefüggésében. Harmadszor a 8.6.5.4 fejezetben (angol címe: Flex/Kink) 
foglalkozik a szabvány ezzel a tulajdonsággal, de csak a sztentre vonatkozóan. E szabvány-
ban látható, hogy két új fogalomkörben is megemlíti a hajlékonyságot, ez a nem megfelelő 
helyre bevezetett sztentrendszer visszahúzásával valamint magának a sztentnek a hajlékony-
ságával kapcsolatos, de mérőszámot és mérési eljárást a szabvány nem javasol [50]. 

Az MSZ EN 14299:2004 szabvány megfogalmazása szerint a hajlékonyság jellemzése-
kor azt kell igazolni, hogy a sztentrendszer megfelelő hajlékonyságú ahhoz, hogy az érrend-
szer görbületeihez tudjon alkalmazkodni, de a képesség javítása céljából tett bármely módo-
sítás a sztent egyéb tulajdonságait nem ronthatja. Kompromisszumos megoldás nem alkal-
mazható, azaz a sztentrendszernek az érrendszerbe történő bevezetése közben a sztent nem 
törhet meg. Emellett azt a minimális sugarú ívet is meg kell határozni, amelyhez a sztent 
még megtörés nélkül tud alkalmazkodni [50].  
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Ha meghatározzuk egy homogén anyagú, állandó keresztmetszetű rúdnak a lehajlását, 
amely az egyik végén befogott, szabad végén F koncentrált erővel terhelt, akkor az x hely-
hez tartozó hajlítónyomaték függvény a következő (5) egyenlettel írható le: 

 
FLFxxLFxM  )()(   (5) 

 
A rugalmas szál differenciálegyenletébe beírva a következő (6) egyenletet kapjuk: 
 

FLFxxLFxMEIy  )()(''   (6) 
 
Ezt az egyenletet kétszer integrálva kapjuk a következő (7, 8) egyenleteket: 
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A C1 és C2 integrálási állandót a rúd végére jellemző peremfeltételek alapján határozzuk 

meg, befogás esetén C1=0 és C2=0 adódik. 
Így a rugalmas szál egyenlete (9) a következő: 
 











32
)(

32 xLx

EI

F
xy   (9) 

A (10) egyenletet felhasználva, rúd végének a lehajlását közelítéssel és x=L helyettesítés-
sel kapjuk a (4) egyenletet. 

A sztent és a sztentrendszer bonyolult alakja miatt a kifejezésben szereplő I másodrendű 
nyomatékot analitikusan nem tartom meghatározhatónak. Ugyancsak ismeretlen a sztent 
rugalmassági modulusa (E) is, vagyis nem a sztent alapanyagának rugalmassági modulusa, 
hanem a sztent szerkezetének rugalmas viselkedése. A hajlítóvizsgálat során a sztent és a 
sztentrendszer méretein kívül az erőt és a lehajlást lehet mérni, ezért az összefüggésből az 
EI szorzat kiszámítható a (10) egyenlettel. 

 

   3232 33
6

xLxAxLx
y

F
EI   ahol

y

F
A

6
    (10) 

Vagyis az EI szorzat arányos a lehajlással. Az EI szorzat helyett bevezettem a H ténye-
zőt, amelyet hajlékonysági tényezőnek nevezek és formálisan a (2) - (10) egyenletek [EI] 
tagjával azonos. Az alaki képletből azért is célszerű eltüntetni a Young-modulust és a má-
sodrendű nyomatékot, mert mint említettem, ezek értelmezhetetlenek a maguk tiszta formá-
jában a sztentre és a sztentrendszerre is, hiszen ezek nem homogén és izotrop testek. A haj-
lékonysági tényezőt a sztent esetében Hs, a sztentrendszer esetében Hsr indexekkel fogom 
használni.  

A hajlékonysági tényezője alapján azt a sztentet, sztentrendszert tekintek hajlékonyabb-
nak, amelyiknek a hajlékonysági tényezője kisebb. Minél nagyobb a H tényező értéke, annál 
merevebb a sztent illetve a sztentrendszer.  
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 Azért választottam a 3. megoldást, mert megítélésem szerint a sztent és 
sztentrendszer ebben a befogási állapotában szimulálja leginkább a beültetése köz-
beni állapotot, ezért az így nyert eredmény lesz az orvos szempontjából leginkább 
informatív. 

A sztentek jelentős részének a felépítése, mint azt az előző fejezetben bemutattam, bizo-
nyos ismétlődő elemeket tartalmaz. Ezek az ismétlődő elemek az egymás után következő 
gyűrűk és hidak. Ezért a sztent és a sztentrendszer megfogását úgy határoztam meg, hogy a 
sztent első gyűrűjének megfelelő hosszúságot kell a sztentbefogó szerszámban rögzíteni. Ez 
1-2 mm befogási hosszúságot jelentett, így ez az a hossz, amivel a sztent vagy a 
sztentrendszer szabad hossza rövidebb lett a tényleges hosszához képest. 

 
A hajlékonyság méréséhez még a szakítógép beállításait kellett meghatározni. A megha-

tározandó beállítási adatok a következők voltak: 
1. a nyomóbélyeg mozgási sebessége, 
2. a nyomóbélyeg függőleges elmozdulásának a mértéke, 
3. az előterhelése mértéke, 
4. a hajlékonyságvizsgálat során megengedhető legnagyobb terhelőerő, amit a sztent 

vagy a sztentrendszer kaphat. 
 
Ezekre a beállítási adatokra azért volt szükségem, mert: 
1. a nyomóbélyeg mozgási sebességének állandó értéke a mérések összehasonlítható-

ságát segíti, 
2. a nyomóbélyeg függőleges elmozdulásának meghatározása biztosítja, hogy a sztent 

és a sztentrendszer vizsgálata csak azok rugalmas viselkedésű tartományában történ-
jen, mert a (3) egyenlet csak ilyen alakváltozás esetében igaz, 

3. előterhelést egyrészt azért kell alkalmazni, hogy a nyomóbélyeg függőleges elmoz-
dulása pontosan mérhető legyen, másrészt a mérési zaj ebben a mérési tartományban 
felerősödik  

4. a vizsgálat során elérhető legnagyobb erő meghatározását a vizsgált próbadarab vé-
delme miatt tartottam szükségesnek. 

 
A próbamérések során a felsorolt beállításokat a következő értékeknél teszteltem: 
1. a nyomóbélyeg mozgási sebessége: 2; 5; 10; 20 és 60 mm/min, 
2. nyomóbélyeg függőleges elmozdulása: 1 és 10 mm között 1 mm lépésközzel, 
3. az előterhelés mértéke: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 és 10 mN értékeknél, 
4. megengedett legnagyobb erő: 1; 2 és 3 N. 

 
A próbamérések adatai alapján a vizsgálatokat a következő beállításokkal végeztem el: 
1. a nyomóbélyeg mozgási sebessége: 2 mm/min, 
2. nyomóbélyeg függőleges elmozdulása: a sztenthossz 20%-a, 
3. az előterhelés mértéke: 0,5 mN, 
4. megengedett legnagyobb erő: 2 N. 

 
A vizsgálati metodika ilyen meghatározása a méréseket megismételhetővé teszi, de a haj-

lékonysági tényezőnek választott H érték meghatározása még további mérési beállítások 
definícióját igényli. A sztent és sztentrendszer nem homogén kialakítása miatt felmerül az a 
kérdés, hogy azokat milyen pozícióban kell befogni a vizsgálathoz. A (3) egyenlet tartal-
mazza az f lehajlást, és a műszaki gyakorlatban kis lehajlást értenek alatta, de a sztent és a 
sztentrendszer esetében a lehajlás mértékét meg kell határozni. Az itt felvetett két kérdésre a 
választ értekezésem későbbi fejezetében adom meg. 
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A Sanocor 2,5×15 sztent lehajlása során mért erő nagysága a sztent befogási irányától 
függően eltérést mutatott. A különböző irányokban mért erők eltérése az átlagos erőhöz vi-
szonyítva ±7% volt, a sztent hajlékonysági tényezője Hs=3,15 Nmm2 ±2%.  

A mérést megismételtem 3 db Sanocor 2,5×28 sztenten véletlenszerű befogással, hogy a 
kétfajta mérés szórását összehasonlítsam. A Sanocor 2,5×28 sztent irányfüggetlen hajlé-
konyságvizsgálata során mért lehajlásokat és az azokhoz tartozó erőket a 7. táblázat foglalja 
össze. 

 Irányfüggetlen megfogás esetén meghatározott  
lehajláshoz szükséges erő (mN) 

Átlagos 
erő 

(mN) 

A mért 
értékek 
eltérése 

az 
átlagtól 
±(%) 

„A” sztent „B” sztent „C” sztent 
Mérés sorszáma 

Lehajlás 
(mm) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0,5 0,79 0,80 0,82 0,77 0,79 0,77 0,79 0,74 0,78 0,78 +4;-5 
1,0 1,07 1,08 1,11 1,11 1,13 1,15 1,20 1,25 1,28 1,15 +9; -7 
1,5 1,62 1,64 1,67 1,53 1,63 1,65 1,68 1,70 1,98 1,68 +2;-9 
2,0 1,85 1,87 1,91 1,96 2,06 2,08 2,18 1,99 2,23 2,01 +8;-8 
2,5 2,17 2,19 2,24 2,55 2,45 2,48 2,31 2,47 2,56 2,38 +7;-9 
3,0 2,52 2,55 2,60 2,90 2,78 2,81 2,83 2,59 2,86 2,72 +7;-7 
3,5 2,92 2,95 3,01 3,36 3,22 3,25 3,11 3,16 3,21 3,13 +7;-7 
4,0 3,22 3,25 3,31 3,52 3,49 3,52 3,41 3,31 3,53 3,40 +4;-5 
4,5 3,44 3,48 3,55 3,80 3,73 3,77 3,46 3,87 3,70 3,64 +6;-6 
5,0 3,57 3,61 3,68 4,17 3,91 3,95 3,53 4,00 4,19 3,84 +8;-8 

7. táblázat. Sanocor 2,5×28 sztent irányfüggetlen megfogása esetén adott lehajláshoz szükséges erő 
és az egyes mért erőértékek eltérése az átlagos értékhez képest 

 
A különböző sztenteken mért erők eltérése az átlagos erőhöz viszonyítva ±9% volt, a 

sztent hajlékonysági tényezője Hs=2,46 Nmm2 ± 2%. A Sanocor 2,5×28 sztent lehajlása 
során mért erő nagysága a sztent véletlenszerű befogása esetén azonos a nagyságrendben 
változik, mint a meghatározott irányokban végzett mérés esetén, és a hajlékonysági tényező 
meghatározási módszerével kapott Hs értéke az egyes mérési esetekben azonos mértékben 
tér el a sztentre meghatározott átlagos Hs értéktől, mint forgatásos mérés esetén. 

Sanocor sztentek esetében kijelenthető, hogy a forgatásos méréssel mért lehajlítási erők 
és az irányfüggetlen véletlenszerű befogásnál mért erők eltérése az átlagos erőtől azonos 
nagyságrendű volt, az eltérés mértéke a mérési hiba. A mért adatok alapján meghatározott H 
tényező értékének a szórása azonos volt, mindkét esetben. Ezért megállapíthatom, hogy a 
Sanocor sztentek esetében elégséges egy tetszőleges irányban mérni a lehajlást és abból 
meghatározni az H értéket. Az egyéb sztenteknél mért lehajlítási erőkből számított hiba 
nagysága alig tért el a Sanocor sztenteknél számított hiba nagyságától, amely hibát a mérés 
hibájával azonosítottam, ezért megállapítottam, hogy a sztenten és sztentrendszeren végzett 
hajlékonyságvizsgálatokat elégséges egy tetszőlegesen választott befogásnál elvégezni és 
úgy meghatározni a sztent hajlékonysági tényezőjét. 

2.7 A sztent és a sztentrendszer H hajlékonysági tényezőjének a mérési helye a 
hajlékonyságvizsgálati diagramon  

Mint azt az előző fejezetekben kifejtettem, a sztent és sztentrendszer hajlékonyságának a 
jellemzésére általam használni kívánt összefüggés, a (3) egyenlet, csak akkor igaz, ha a 
sztent és sztentrendszer alakváltozása rugalmas volt a mérés során. Megmutattam és bebi-
zonyítottam, hogy a sztent és sztentrendszer esetében van olyan hajlítási tartomány, ahol 
azok rugalmasan viselkednek. Próbamérésekkel és azok eredményeinek a kiértékelésével 
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A sztentrendszerek hajlékonyságának az összehasonlító vizsgálatához 13 db 
sztentrendszert használtam fel, amelyeknek főbb adatait a 9. táblázat mutatja. 

 

Ssz. 
Sztentrendszer 

típusa 

A sztent névleges mére-
te (mm) 

A krimpelt sztent valós 
mérete (mm) 

A sztent 
anyaga  

Ds Ls Dsr Lsr  
1 Micro-Driver 2,75 12 1,00 12,04 L-605 
2 Pro-Kinetic 2,75 13 0,91 12,96 L-605 
3 Promus Element 2,75 12 1,01 12,78 Fe-Pt-Cr  
4 Taxus Express 2,25 12 1,12 12,40 316L 
5 Taxus Express 2,75 24 1,23 23,53 316L 
6 Taxus Express 2,75 28 1,10 27,67 316L 
7 Taxus Express 3,0 12 1,26 12,42 316L 
8 Taxus Express 4,5 12 1,47 12,73 316L 
9 Taxus Liberté 2,5 12 1,10 11,94 316L 
10 Taxus Liberté 2,75 8 1,16 8,10 316L 
11 Taxus Liberté 2,75 12 1,14 12,21 316L 
12 Taxus Liberté 2,75 20 1,28 20,35 316L 
13 Taxus Liberté 3,5 12 1,24 12,30 316L 

9. táblázat. A hajlékonyság összehasonlító vizsgálatokhoz használt sztentrendszerek jellemző adatai 
 
A sztentrendszereket az előzőekben leírt módon fogtam be a hajlékonysági vizsgálathoz, 

hajlítottam le, és a befogási hosszuk szerinti lehajlásnál határoztam meg a hajlékonysági 
mérőszámukat. Az egyes sztentrendszereken mért erő-lehajlás diagramokat és az azokból 
meghatározott hajlékonysági tényezőt az 1. és a 2. melléklet tartalmazza. Az egyes 
sztentrendszerekre számított hajlékonysági tényezőt a 10. táblázat tartalmazza. 

 

Ssz. 
Sztentrendszer  

típusa 

A sztent névleges mérete 
(mm) 

A sztent 
anyaga 

Hajlékonysági 
tényező 
(Nmm2) 

Ds Ls  Hsr

1 Micro-Driver 2,75 12 L-605 11,89 
2 Pro-Kinetic 2,75 13 L-605 15,11 
3 Promus Element 2,75 12 Fe-Pt-Cr  12,36 

4 Taxus Express 2,25 12 316L 15,97 
5 Taxus Express 2,75 24 316L 33,40 
6 Taxus Express 2,75 28 316L 57,25 

7 Taxus Express 3,0 12 316L 11,05 
8 Taxus Express 4,5 12 316L 25,18 
9 Taxus Liberté 2,5 12 316L 9,17 

10 Taxus Liberté 2,75 8 316L 3,44 
11 Taxus Liberté 2,75 12 316L 13,84 
12 Taxus Liberté 2,75 20 316L 38,43 
13 Taxus Liberté 3,5 12 316L 20,85 

10. táblázat. Az összehasonlító vizsgálat sztentrendszereinek hajlékonysági tényezői 
 
Az összehasonlító vizsgálat célja az volt, hogy a sztentek jellemző adatai és a 

sztentrendszerek hajlékonysági tényezője között összefüggéseket keressek. Ezért első lépés-
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Az adatpontokra felvett regressziós egyenes egyenlete: 
 

y = 2,93x – 20,61 (19) 
 

A regressziós együttható: R2 = 0,99. 
 
Az 54. ábra és annak alapján meghatározott regressziós együttható, azt mutatja, hogy a 

sztentrendszerek hajlékonysága és a sztent hosszúsága között erős lineáris összefüggés van. 
Ezt annak tükrében állítom, hogy a sztentrendszerek jellemzőinek válogatása következtében 
csak 3 db mérési pontom maradt. 

2.8.2 A sztentek hajlékonyságának összehasonlító vizsgálata 

Az előző fejezetben az összehasonlításhoz használt sztentrendszerek sztentjein végeztem 
el a sztentek hajlékonyságának összehasonlító vizsgálatát. A sztenteket az előzőekben leírt 
módon fogtam be a hajlékonyság vizsgálathoz, hajlítottam le és a befogási hosszuk szerinti 
lehajlásnál határoztam meg a hajlékonysági mérőszámukat. Az egyes sztenteken mért erő-
lehajlás diagramokat és az azokból meghatározott hajlékonysági mérőszámokat az 3. és 4. 
melléklet tartalmazza. Az egyes sztentekre számított hajlékonysági mérőszámot a 11. táblá-
zat tartalmazza. 

 

Ssz. Sztent típusa 
A sztent névleges mérete (mm) A sztent anyaga 

Hajlékonysági
tényező 
(Nmm2) 

Ds Ls  Hs

1 Micro-Driver 2,75 12 L-605 1,03 

2 Pro-Kinetic 2,75 13 L-605 8,61 

3 Promus Element 2,75 12 Fe-Pt-Cr  1,67 

4 Taxus Express 2,25 12 316L 7,84 

5 Taxus Express 2,75 24 316L 9.42 

6 Taxus Express 2,75 28 316L 8,69 

7 Taxus Express 3,0 12 316L 8,42 

8 Taxus Express 4,5 12 316L 12,4 

9 Taxus Liberté 2,5 12 316L 10,96 

10 Taxus Liberté 2,75 8 316L 5,68 

11 Taxus Liberté 2,75 12 316L 5,81 

12 Taxus Liberté 2,75 20 316L 8,16 

13 Taxus Liberté 3,5 12 316L 4,63 

11. táblázat. Az összehasonlító vizsgálathoz használt sztentek hajlékonysági tényezője 
 
Az összehasonlító vizsgálat célja az volt, hogy a sztentek jellemző adatai és azok hajlé-

konysági tényezője között összefüggéseket keressek. Ezért első lépésben a 13 db sztentnek a 
hajlékonysági tényezőjét a sztentek hosszúságának a függvényében ábrázoltam, amelyet az 
55. ábra mutat. 
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A sztentek és sztentrendszerek összehasonlító vizsgálatával a hajlékonysági tényező és a 
sztent egyéb jellemzői között kerestem összefüggéseket azt elemezve, hogy a sztent átmérő-
je, hosszúsága és anyaga hogyan befolyásolja a sztent vagy sztentrendszer hajlékonyságát.  

 A mérési adatok elemzésével azt sikerült igazolnom, hogy a sztentek és 
sztentrendszerek hajlékonysági tényezője a sztentek hosszúságával közel lineárisan 
összefügg. Ezt az összefüggést kimutattam Taxus Liberté és Sanocor sztentek eseté-
ben is. A hosszabb sztenteknek rosszabb a hajlékonysága. Ez az eredmény össze-
cseng az orvosok részéről a mindennapi gyakorlat alapján megfogalmazott mondatá-
val, amely úgy szól: „ A hosszabb sztenteket általában nehezebb bevezetni az erek-
be, mert azok könnyebben elakadnak.”.  

 A mérési adatok elemzésével összefüggést találtam, a sztentek és sztentrendszerek 
hajlékonysági tényezője és a sztentek átmérője között, de a két tulajdonság pontos 
összefüggését nem tudtam megállapítani. 

 
Annak ellenére, hogy a hajlékonyságot és a bevezethetőséget a sztentrendszer két külön 

tulajdonságaként határozzák meg, mégis időnként együtt tárgyalják azokat. 
 A mérőberendezéssel és a mérési módszerrel elemezni lehet a sztentrendszert felépí-

tő sztent és ballonkatéter hajlékonysági tulajdonságát és azt, hogy ezek együttesen 
milyen mértékben befolyásolják a sztentrendszer hajlékonyságát.  

 Az elvégzett vizsgálataimmal igazoltam, hogy a sztent és a ballon hajlékonysága is 
döntő fontosságú a sztentrendszer hajlékonyságára nézve.  

 A ballonkatétereken végzett hajlékonysági mérések azt a meglepő eredményt adták, 
hogy ugyanazon gyártó két ballonkatéterét összehasonlítva, akár tízszeres eltérés is 
lehet az erő nagyságában, amely a két ballonkatéter azonos mértékű lehajlításához 
szükséges. Ezeket az adatokat figyelembe véve, kijelenthető, hogy a 
sztentrendszerek hajlékonyságát nemcsak az eddig alkalmazott hajlékonyságot foko-
zó eljárásokkal lehet növelni, hanem azzal is, hogy a sztentet egy megfelelő hajlé-
konyságú ballonkatéterrel párosítják. 

2.9 A bevezethetőség vizsgálata 

A sztentrendszer azon tulajdonsága, hogy az operatőr képes-e a sztentet eljuttatni az ér-
rendszeren keresztül a beültetés helyére, igen lényeges funkcionális tulajdonság. A 
sztentrendszernek ezt tulajdonságát bevezethetőség (Trackability) néven említi az MSZ EN 
ISO 25539-2:2009 és az MSZ EN ISO 25539-2:2012 szabvány. Ennek értelmében egy 
sztent „jóságának” a mérőfoka az, hogy azt mennyire könnyen vagy nehezen lehet eljuttatni 
a célterületre. Az MSZ EN ISO 25539-2:2009 és az MSZ EN ISO 25539-2:2012 sztentre és 
sztentrendszerre vonatkozó szabvány megfogalmazza, hogy a sztentgyártóknak értékelniük 
kell a sztentek bevezethetőségét, de konkrét mérési eljárást erre vonatkozóan nem ajánl. A 
sztentek e tulajdonsága nem annyira egyértelmű. A sztentek bevezethetőségét ugyan a 
sztentrendszer tulajdonságaként fogalmazza meg a szabvány, de a bevezethetőséget minda-
zok a tényezők befolyásolják, amelyek a sztent bevezetése során szerepet játszanak. Ezek a 
tényezők a következők:  

1. az érrendszer, annak kanyarulatossága és szűkületei, belső felülete 
2. a vezetőkatéter, amelyben a sztent halad  
3. a vezetődrót, amely mentén a sztent halad 
4. a ballonkatéter, amely a sztentet szállítja, annak 

a. átmérője 
b. hajlékonysága 
c. profilátmérője 
d. anyaga 
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5. a sztent és annak következő tulajdonságai 
a. hosszúsága 
b. átmérője 
c. alapanyaga 
d. kialakítása, mintázata 
e. hajlékonysága 

Számos sztentgyártó ballonkatétert, vezetőkatétert és vezetődrótot is gyárt, bár ez nem je-
lenti feltétlenül azt, hogy az adott gyártó sztentjét a saját ballonján, a saját vezetőkatéterében 
és vezetődrótjával lehet a legkönnyebben eljuttatni a beültetési célterületre. A 
vezetőkatétereknek és a vezetődrótoknak számos változata ismert, és ezen eszközök közül 
egy-egy adott sztentbeültetés esetében mindig az operatőr választja ki azt az eszköz-
összeállítást, amely az ő szubjektív megítélése szerint leginkább megfelel a célterület eléré-
séhez. A sztentrendszernek nem tartozéka a vezetőkatéter és a vezetődrót, ezért és egyéb 
gazdasági okok miatt gyakran különböző gyártók eszközeit vegyesen használják a sztentek 
beültetésénél. Az egyes eszközöktől elvárt, hogy kompatibilisek legyenek egymással, de ez 
nem jelenti azt, hogy a beültetéshez használt eszközök kombinációjával ne lehetne olyan 
összeállításokat találni, amelyek esetében egy adott sztentrendszert könnyebben vagy nehe-
zebben lehet eljuttatni a célterületére. 

Mint azt az 1.8 fejezetben bemutattam, számos eljárást és vizsgálati módszert dolgoztak 
már ki a sztentek bevezethetőségének mérésére. Ezeknek az eljárásoknak közös tulajdonsá-
ga, hogy egy szimulált érszakaszon juttatják keresztül a sztentet. Számos érrendszeri mo-
dellt dolgoztak már ki, egyrészt az operatőrök részére, hogy a beültetés mozzanatait begya-
korolhassák, másrészt a sztentgyártók részére, hogy a sztentek bevezethetőségét meghatá-
rozzák. Sok vizsgálati eljárás az érmodellekben végzett sztentbeültetést annak függvényé-
ben értékeli sikeresnek vagy sikertelennek, hogy a sztent átjutott-e vagy sem a vizsgált ér-
szakaszon.  

Itt kell megjegyezni azt, hogy ugyanúgy, ahogyan nincsen két azonos ujjlenyomat, úgy 
nem létezik két azonos érrendszer sem. Az érrendszerek jellegében lehet, sőt kell is bizo-
nyos hasonlóságokat keresni és találni. Ennek ellenére az, hogy egy adott sztentet sikeresen 
keresztüljuttattunk egy szimulált érszakaszon, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a szimulált 
érszakasznak megfelelő minden tényleges beültetés esetében is eljuttatható lesz a sztent a 
célterületre. 

A vizsgálataim megkezdéséhez először egy koszorúérmodellre volt szükségem. Mivel a 
tanszéken ez nem ált rendelkezésemre, ezért egy saját érmodellt kellett alkotnom. 

2.9.1 A szívkoszorúér modellezése 

A szív érrendszerét az 1.3 fejezetben ismertettem, de az ott leírtak csak az érrendszer 
anatómiai jellegét mutatták be. Olyan érrendszeri leírást, amely a szívérrendszer egyes sza-
kaszait műszaki pontossággal határozná meg, nem találtam. 

2.9.1.1 A alapanyag kiválasztása 

A Bevezethetőség vizsgálati módszerei című 1.10 fejezetben a különböző érmodellek 
alapanyagát is ismertettem. Jelenleg érmodelleket a következő alapanyagokból készítenek: 

1. üveg 
2. polietilén (PE) 
3. nagy sűrűségű polietilén (HDPE) 
4. polimetil-metakrilát (PMMA) 
5. szilikon 
6. lágyított polivinil-klorid (LPVC). 
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A felvételeken megmértem az egyes koszorúerek hosszát a főverőértől. A mért adatokat a 
14. táblázat mutatja. Az eredmények alapján az ereket a hosszuk szerint három csoportra 
osztottam, rövid, közepes és hosszú erekre. 

 

Ér besorolása 
Hosszúságtarto-

mány 
Darab Átlagos hossz 

Hosszúság 
szórása 

Rövid < 100 mm 280 76,2 mm 15,6 mm 

Közepes 101 – 150 mm 345 139,5 mm 13,2 mm 

Hosszú > 151 mm 189 187,4 mm 16,5 mm 

14. táblázat. A feldolgozott bal kontrasztanyagos koszorúér-felvételeken mért érhosszak adatai 
 
A legrövidebb követhető érszakasz 33 mm, a leghosszabb 224 mm volt. 
 
A felvételeken megmértem az egyes koszorúér görbületekre berajzolható körívek suga-

rát. A mért adatokat a 15. táblázat mutatja. Az eredmények alapján három csoportra osztot-
tam az íveket, kissugarú, közepes sugarú és nagysugarú ívek. 

 
Az ívek  

besorolása 
Sugártartomány Darab Átlagos sugár Sugár szórása 

Kissugarú < 10 mm 830 6,11 mm 2,15 mm 

Közepes sugarú 11 – 30 mm 1556 14,92 mm 3,43 mm 

Nagysugarú > 31 mm 927 70,66 mm 48,33 mm 
15. táblázat. A feldolgozott bal kontrasztanyagos koszorúér-felvételeken mért erek íveinek 
adatai 

 
A felvételeken megmértem az egyes koszorúér görbületekre berajzolható körívek szögét. 

A mért adatokat a 16. táblázat mutatja. Az eredmények alapján három csoportra osztottam 
az ívek szögeit, kis-, közepes- és nagyszögű ívek. 

 
A szögek beso-

rolása 
Szögtartomány Darab Átlagos szög Szögek szórása 

Kicsi < 60o 1767 40,8o 15,1o 

Közepes 61o – 90o 942 78,8o 8,5o 

Nagy > 90o 589 126,6o 36,6o 

16. táblázat. A feldolgozott bal kontrasztanyagos koszorúér-felvételeken mért körívek szöge-
inek adatai 

 
A kapott adatokat összegezve elkészítettem a szív három fő erének és azok mellékereinek 

a modelljét. 
Az elkészített bal koszorúér rajzát a 65. ábra, az elkészített modellt a 66. ábra mutatja. A 

koszorúér végső rajzát több szakaszból készítettem el. A rajz kialakításánál egyenes szaka-
szokat és köríveket használtam. A mért adatok alapján elkészített érmodell jellemző mérete-
it a 7. melléklet tartalmazza. 
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Az egyéni változatosságot jól tükrözi, hogy a D jelölésű ágrendszer, amely a Ramus 
interventricularis posterios érrel azonosítható, csak a felvételek kb. 18%-án volt megtalálha-
tó, az irodalmi adatok szerint ez az ág 70%-os gyakorisággal a jobb koronária része. 

2.9.2 A sztentrendszer bevezethetősége vizsgálati metodikájának kidolgozása 

Az érmodell kialakítása és alapanyagának a kiválasztása után azt a mérési módszert kel-
lett meghatároznom, amely méréssel a bevezethetőség mint tulajdonság számszerű adattal 
jellemezhető. Elképzelésem szerint a sztentrendszer bevezethetőségének jellemzését két 
adattal adom meg. A két adat közül az első azt mutatja meg, hogy a sztentrendszer a válasz-
tott érmodellbe „bevezethető” vagy „nem bevezethető”. A második adat azt mondja meg, 
hogy a bevezetés közben mi volt az az erő, ami ahhoz kellett, hogy a sztentrendszert az ér-
modellben mozgatni lehessen. A bevezetés közben történő erőméréshez a ZWICK 005 
egyetemes szakítógépet választottam, amelyet 20 N-os mérőcellával szereltem fel. A szakí-
tógéppel mértem a sztentrendszer érmodellben való mozgatásához szükséges erőt, valamint 
a szakítógép felső pofájának az elmozdulását, ami utóbbi megfelelt a sztentrendszer érmo-
dellben való elmozdulásának. A mért értékeket egy erő-elmozdulás diagramban ábrázoltam, 
amely a sztentrendszerre és az alkalmazott érmodellre jellemző.  

A mérőberendezés összeállításához kiegészítő eszközöket kellett használnom, ezek a kö-
vetkezők voltak: 

1. vezetőkatéter, 
2. vezetődrót 
3. vízfürdő 
4. luer lock csatlakozók. 

A sztentrendszert a ballonkatéter fejrészén található szabványos luer lock csatlakozó se-
gítségével rögzítettem a szakítógép felső pofájához, amibe egy ellenoldali csatlakozót fog-
tam be a szorítópofák segítségével. A szakítógép alsó szorítópofájához szintén egy luer lock 
csatlakozó segítségével rögzítettem a vezetőkatétert. Az érmodellt a vízfürdőbe helyeztem. 
A vezetőkatétert bevezettem az érmodellbe a mérés kiindulási pontjáig, a vezetőkatéterben 
felvezettem a vezetődrótot az érmodellbe a mérés végpontjáig. A sztentrendszert a 
vezetőkatéterben a vezetődrót mentén vezettem be az érmodellbe. A mérést úgy állítottam 
be, hogy azt a sztentrendszer és vezetőkatéter elhelyezkedést tekintettem kiindulási pozíció-
nak, amikor a sztentrendszer eléri a vezetőkatéter kilépési pontját, ez az a helyzet, amikor a 
sztentrendszer belép az érmodellbe. 

A mérési elrendezéssel az MSZ EN ISO25593-2:2009 szabvány 8.5.1.12 és a 8.5.3.5 
pontjában megfogalmazott sztentek bevezetésénél és visszahúzásánál fellépő erőket is tud-
tam mérni. 

A bevezethetőségi vizsgálatokhoz az érmodellt szobahőmérsékletű vízfürdőbe merítet-
tem, a szabvánnyal ellentétben, amely állandó 37°C-os vízfürdőt ír elő. A mérési elrendezés 
a 67. ábrán látható. 

 
A vizsgálatok elvégzéséhez a szakítógép programját kellett beállítanom, amihez az alábbi 

adatokat kellett meghatároznom. 
1. Mekkora sebességgel nyomja a szakítógép a sztentrendszert előre az érmodellben? 
2. Mekkora legyen az a maximális erő, amit még alkalmazni lehet a sztentrendszer elő-

retolásánál? 
3. Mekkora legyen a szakítógép karjának az elmozdulása? 

 
A három kérdés közül a harmadikat a legkönnyebb megválaszolni, mert ez az érmodell 

kiválasztott ágának a hosszával egyenlő. A második kérdésre úgy adtam meg a választ, hogy 
azt az erőt határoztam meg maximális erőnek, amely egyenlő annak az erőnek a 25%-val, 
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A sztentrendszer érmodellben történő mozgatását jellemző diagramok felvétele után a 
sztentrendszer bevezetését jellemző erőt kellett meghatároznom. A mérési eredménytábla 
5000-10000 mérési adatpárt tartalmaz, a mintavétel gyakoriságának és a mérés időtartamá-
nak a függvényében. Az eredmény számszerű jellemzésére a bevezetési tényezőt haszná-
lom, és T jelöléssel látom el. A bevezetési tényezőt a mérések alapján úgy definiáltam, hogy 
az legyen egyenlő a bevezetés során mért legnagyobb erővel. A bevezetési tényező magában 
foglalja a méréshez használt 

 vezetődrótot, 
 vezetőkatétert, 
 érmodell kialakítását. 

 
A mérést minden sztentrendszeren kétszer végeztem el. Az egyes sztentrendszerekre jel-

lemző bevezetési tényezőket a 19. táblázat foglalja össze az egyes sztentrendszereken mért 
erő-elmozdulás diagramokat a 10. melléklet tartalmazza. 

 

Ssz. 
Sztentrendszer 

típusa 

Névleges 
méret (mm) 

Krimpelt méret 
(mm) 

Bevezetést tényező 
(mN) 

Ds Ls Dsr Lsr 1 2 átlag 
1 Micro-Driver  2,75 12 1,00 12,04 1038 865 951 
2 Pro-Kinetic  2,75 13 0,91 12,96 1356 1234 1296 
3 Promus Element 2,75 12 1,01 12,78 971 1093 1032 
4 Taxus Express  2,25 12 1,12 12,40 1348 1238 1293 
5 Taxus Express  2,75 24 1,23 23,53 1442 1530 1486 
6 Taxus Express  2,75 28 1,10 27,67 2352 1987 2169 
7 Taxus Express  3,0 12 1,26 12,42 1182 1067 1124 
8 Taxus Express  4,5 12 1,47 12,73 1845 1987 1916 
9 Taxus Liberté  2,5 12 1,10 11,94 957 896 926 

10 Taxus Liberté  2,75 8 1,16 8,10 737 782 759 
11 Taxus Liberté  2,75 12 1,14 12,21 1036 1154 1095 
12 Taxus Liberté  2,75 20 1,28 20,35 2709 2537 2623 
13 Taxus Liberté   3,5 12 1,24 12,30 1152 1323 1237 

19. táblázat. Bevezethetőségi összehasonlító vizsgálatokhoz használt sztentrendszerek jellemző ada-
tai és az egyes vizsgálatoknál mért átlagos erők 

2.9.4 Az eredmények értékelése 

Az általam készített érmodell minden részébe be tudtam vezetni a sztentrendszereket. 
Ennek ellenére nem állíthatom, hogy a vizsgált sztentrendszerek minden ember 
koronáriájába bevezethetőek, mert a koronáriafelvételek alapján felvett, az érrendszert jel-
lemző adatokból bizonyára össze lehet állítani olyan érszakaszokat, amelyek a sztentek 
számára leküzdhetetlen akadályt jelentenek.  

Az MSZ EN ISO 25539:2-2009 és MSZ EN ISO 25539:2-2013 szabvány 8.5.1.12 alfeje-
zetében megfogalmazottak szerint értékelni kell, hogy a sztentrendszer képes-e eljutni a 
célterületre. A szabvány nem fogalmaz meg az értékelésre mérési módszert vagy mérőszá-
mot. Éppen ezért tartom elégtelennek a szabvány által megkívánt minősítést, mert minden 
sztent megfelelő lesz, ha az érmodellt a sztentnek megfelelően választjuk ki. A szabványban 
megfogalmazottaknak tesznek eleget a gyártók, amikor a sztentrendszerük bevezethetőségét 
úgy értékelik, hogy kiváló, jó, bevezethető, stb., de ezek a jelzők műszaki szempontból ne-
hezen értelmezhetők. 
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A sztentrendszerek bevezethetőségét, mint tulajdonságot úgy tartom értelmezhetőnek, ha 
a sztentrendszer bevezethetőségét a T bevezethetőségi tényező jellemzi, ami azt fejezi ki, 
hogy mekkora erőt kell ahhoz kifejteni, hogy a sztentrendszert be lehessen juttatni a kívánt 
érszakasznak megfelelő modellbe. A számadathoz hozzá kell tenni a használt vezetődrót és 
vezetőkatéter típusát, valamit az érmodell geometriai leírását is. 

2.9.5 A sztentvizsgálat lépései 

A BME Anyagtudomány és Technológia Tanszéken már több éve folynak sztentekkel 
kapcsolatos kutatások, fejlesztések és sztenteket minősítő szakértői vizsgálatok. A sztentek 
vizsgálatával számos TDK-dolgozat, diplomamunka és doktori értekezés foglalkozott és 
foglalkozik. A sztentvizsgáló módszereket megismerve, azokat alapvetően két nagy csoport-
ra osztottam anyagvizsgálati szempontból, roncsolásos és roncsolásmentes eljárások. A ron-
csolással járó vizsgálati módszereket további két alcsoportra osztottam, a teljes mértékű 
roncsolással járó vizsgálatokra és a nem teljes mértékű roncsolásos vizsgálatokra. A nem 
teljes mértékű roncsolás alatt azt értem, hogy a vizsgált mintadarabon, a vizsgálat során va-
lamilyen változást következik be, de ez a változás nem befolyásolja a sztent vagy a 
sztentrendszer minden tulajdonságát. Például a sztent hatóanyag-leadási vizsgálata során a 
sztentre felvitt hatóanyag az áztatás következtében kioldódik, ezért roncsolásos eljárásnak 
tekinthető, de a hatóanyag-leadás nem befolyásolja a sztent radiális terhelhetőségét ezért a 
hatóanyag-kioldódási vizsgálatot nem teljes mértékű roncsolásos eljárásnak tekintem, ugya-
nakkor a hatóanyag-leadási vizsgálat után nem lehet hatóanyag eloszlás-vizsgálatot végezni. 
A BME ATT-n korábban kidolgozott sztentminősítő vizsgálatokat és a vizsgálattal megha-
tározható sztent és sztentrendszer tulajdonságokat ennek megfelelően új rendszerbe sorol-
tam be. Az 1.7 A sztentbeültetésnél használt eszközök tulajdonságai című fejezetben felso-
rolt tulajdonságokat a besorolásomnak megfelelően a 20. - 23. táblázatokban mutatom be. A 
táblázatokban a tulajdonságok mellett megjelöltem, hogy az adott tulajdonságot az MSZ EN 
ISO 25539-2:2012 említi-e valamint azt is, hogy az adott tulajdonságnak van-e olyan mérési 
eljárása, amely kvantitatív módon határozza meg azt. 

 

Ssz.  Tulajdonság neve 

MSZ 
EN 
ISO 

25539-
2 

Vizsgálati módszer Kvantitatív 

Roncsolás-
mentes 

Roncsolásos 
Igen/ 
Nem 

Mértékegység
Részben Teljesen

1 

S
zt

en
tt

ul
aj

do
ns

ág
 

Átlagos cellaméret  x   Igen mm2

2 Biokompatibilitás x   x Nem  
3 Biológiai lebomlás    x Nem  
4 Bordakeresztmetszet    x Igen mm2 
5 Bordaszélesség    x Igen mm 
6 Bordavastagság    x Igen mm 

7 
Cellába illeszthető 
legnagyobb kör 

 x   Igen mm 

8 Cellakerület  x   Igen mm 
9 Cellaterület  x   Igen mm2 

10 
Egyezményes fajla-
gos lapítóerő 

   x Igen N/mm 

11 
Érhez való alakítha-
tóság, 

x  x  Nem  

12 Fajlagos lapítóerő    x Igen N/mm 
13 Kifáradásállóság x   x Igen ciklus 

14 
Fémmel fedett felü-
let 

 x   Igen mm2 
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Ssz.  Tulajdonság neve 

MSZ 
EN 
ISO 

25539-
2 

Vizsgálati módszer Kvantitatív 

Roncsolás-
mentes 

Roncsolásos 
Igen/ 
Nem 

Mértékegység
Részben Teljesen

15 
Fémmel nem fedett 
felület 

x x   Igen mm2 

16 Hajlékonyság x x   Igen Nmm2 
17 Hajlítómerevség  x   Igen Nmm2 
18 Hajlítómerevség  x   Igen Nmm2 
19 Harmonikásodás    x Nem  

20 
Ismételt feltágítha-
tóság 

  x  Nem  

21 Korrózióállóság x   x Nem  
22 Krimpelhetőség   x  Nem  
23 Lapítóerő    x Igen N 

24 
Legkisebb cellába 
illeszthető legna-
gyobb kör 

 x   Igen mm 

25 
Legkisebb cellaterü-
let 

 x   Igen mm2 

26 
Legnagyobb cellába 
írható legnagyobb 
kör 

 x   Igen mm 

27 
Legnagyobb cellate-
rület 

 x   Igen mm2 

28 Megtörés x   x Nem  
29 Merevség  x   Igen 1/ Nmm2 
30 MRI-kompatibilitás x x   Nem  
31 Oldalágelérés    x Nem  
32 Radiális erő    x Igen N 
33 Radiális szilárdság x   x Igen  

34 

Radiális terhelhető-
ség, összenyomás-
állóság két síklap 
között 

x   x Igen N/mm 

35 

Radiális terhelhető-
ség, összenyomás-
állóság körkörös 
terheléssel 

x   x Igen N/mm 

36 
Radiális visszarugó-
zás 

x  x  Igen % 

37 
Röntgensugaras 
láthatóság 

x x   Igen % 

38 Síkosság  x   Nem  

39 
Szerkezet lapítási 
merevség 

   x Igen N/mm 

40 Sztent átmérője x x   Igen mm 
41 Sztent hosszúsága x x   Igen mm 
42 Tágulási rövidülés x x   Igen % 

43 
Véralvadási rend-
szerrel való össze-
férhetőség 

x   x Nem  

44 Trombogenitás  x   Nem  

20. táblázat. A sztenttulajdonságok és azok vizsgálati módszerének besorolása 
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Ssz. 
 

Tulajdonság neve 
MSZ EN 

ISO 
25539:2 

Vizsgálati módszer Kvantitatív 
Roncso-

lásmentes 
Roncsolásos Igen/ 

Nem 
Mértékegység 

Részben Teljesen 
1 

S
zt

en
tr

en
ds

ze
r 

tu
la

jd
on

sá
g 

Átnyomhatóság    x Nem  
2 Ballonvállrész átmé-

rő 
 

x   Igen mm 

3 Bevezethetőség x x   Igen N 
4 Csavarhatóság x   x Nem  
5 Feltolhatóság  x   Nem  
6 Hajlékonyság x x   Igen Nmm2 
7 Hajlítómerevség  x   Igen Nmm2

8 Ívkövető képesség  x   Nem  
9 Keresztüljuttatható-

ság 
 

  x 
Nem 

 

18 Krimpelt sztent át-
mérője 

x x   Igen mm 

19 Krimpelt sztent hosz-
sza 

x x   Igen mm 

10 Kutyacsont jelenség x    Nem  
11 Levezethetőség  x   Nem  
12 Profilátmérő x x   Igen mm 
13 Röntgensugaras lát-

hatóság 
x 

x   
Igen 

% 

14 Sztentretenció x   x Igen N/mm 
15 Tolhatóság  x   Nem  
16 Túlnyúlás  x   Igen mm 

21. táblázat. A sztentrendszer tulajdonságok és azok vizsgálati módszerének besorolása 
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Ssz.  Tulajdonság neve 
MSZ EN 

ISO 
25539:2 

Vizsgálati módszer Kvantitatív 
Roncsolás-

mentes 
Roncsolásos Igen/ 

Nem 
Mértékegység

Részben Teljesen 
1 

B
al

lo
nk

at
ét

er
 tu

la
jd

on
sá

g 
Ballonalak  x   Nem  

2 
Ballon profilméret 
meghatározása 

 x   Nem  

3 
Ballon szakadási 
nyomása 

x   x Igen Pa 

4 
Ballonlebenyek 
száma 

 x   Igen db 

5 Ballonvállszög  x   Igen fok 
6 Ballonfeltágítási idő x x   Igen sec 

7 
Ballonleengedési 
idő 

x x   Igen sec 

8 Hajlékonyság  x   Igen Nmm2

9 Hajlítómerevség  x   Igen Nmm2 

18 
Hatóanyag-
kioldódás 

    Nem  

19 
Katétercsúcs hosz-
szúsága 

 x   Igen mm 

10 
Katétercsúcs profil-
átmérője 

 x   Igen mm 

11 
Katéterszár vastag-
sága 

 x   Igen mm 

12 
Katétervég profil-
átmérője 

 x   Nem  

13 
Leengedett ballon 
alakja 

 x   Nem  

14 
Röntgensugaras 
láthatóság 

x x   Igen % 

15 
Vezetőkatéterben 
való visszahúzáshoz 
szükséges erő 

x x   Igen N 

16 
Vezetődróton való 
mozgatáshoz szük-
séges erő 

 x   Igen N 

22. táblázat. A ballonkatéter tulajdonságok és azok vizsgálati módszerének besorolása 
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Az egyes sztentvizsgáló eljárásokat megismerve és azokat értékelve felállítottam egy 

olyan vizsgálati protokollt, amellyel 1 db sztentről vagy sztentrendszerről a lehető legtöbb 
adatot lehet megtudni. A vizsgálati protokollokat a 75–77. ábrák mutatják.  

 
 

Ssz.  Tulajdonság neve 
MSZ EN 

ISO 
25539:2 

Vizsgálati módszer Kvantitatív 
Roncsolás-

mentes 
Roncsolásos Igen/ 

Nem 
Mértékegység

Részben Teljesen 

1 
F

el
ül

et
sp

ec
if

ik
us

 tu
la

jd
on

sá
g 

A bevonat felületi 
állapota 

x x   Nem  

2 Bevonat tapadása    x Igen N 
3 Bevonatvastagság x   x Igen µm 
4 Síkosság    x Igen  

5 
Fáradási tulajdon-
ságok 

x   x Igen ciklus 

6 
Hatóanyag-
eloszlás 

x  x  Igen µg/µm2 

7 
Hatóanyag-
kioldódás 

x  x  Igen µg/min 

8 Nedvesíthetőség   x  Igen fok 
9 Porozitás x   x Igen µm3/µm2 

23. táblázat. A felületspecifikus tulajdonságok és azok vizsgálati módszerének besorolása 
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3 A kutatómunka eredményeinek összefoglalása 

A sztent a 20. század végén kezdte hódító útját az orvoslásban. A sztent megalkotásához 
és a sztentek folyamatos fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy számos tudományterület szak-
embere együtt dolgozzon. A sztent egy igen bonyolult alkotás, amelyet csak a klasszikus 
műszaki tudomány ismeretanyagával nem lehet teljes egészében értelmezni. A sztentet fel-
használó orvosok számára fontos, hogy a sztent egyes tulajdonságai mérhetők legyenek. 
Szükséges továbbá, hogy a különböző gyártmányú sztenteken mért értékek segítségével a 
sztenteket értékelni és rangsorolni lehessen. A sztentek jellemzésére használt tulajdonságok 
köre igen széles. A tulajdonságok meghatározására szabvány is született, azonban a sztent 
funkcionális tulajdonságainak nagyobb része még mindig csak szubjektív módon értelme-
zett. Az orvosok részéről igény van arra, a sztent tulajdonságait mérhető és számszerűsíthető 
adatokkal jellemezzék, de ez a sztent multidiszciplináris jellegéből adódóan nem mindig 
egyszerű.  

Kutatásaim során két fontos funkcionális sztenttulajdonságra koncentráltam: a hajlékony-
ságra és a bevezethetőségre. 

3.1 Az eredmények összefoglaló értékelése 

3.1.1 A sztent és sztentrendszer hajlékonyság vizsgálata 

A sztentekre vonatkozó első szabvány az MSZ EN 14299:2004 csak a sztentrendszerre 
értelmezte a hajlékonyság fogalmát. A következő szabvány az MSZ EN ISO 25539:2-2009 
és annak továbbfejlesztett változata az MSZ EN ISO 25539:2-2013 azonos módon értelmezi 
a hajlékonyságot, de ez már sztentre és sztentrendszerre egyaránt vonatkoztatja. A jelenleg 
érvényben lévő szabvány a hajlékonyság fogalmát a megtörés fogalmával kapcsolja össze. 

Mivel a munkám megkezdésekor érvényben lévő szabvány semmilyen mérési módszert 
és mérőszámot nem határozott meg a sztentek hajlékonyságára, ezért a szakirodalmi tapasz-
talatok alapján megterveztem egy mérési eljárást, és legyártottam egy sztentbefogó készülé-
ket. A vizsgálati módszerrel minden sztenten és sztentrendszeren azonos jellegű erő-lehajlás 
diagramokat kaptam, amelyeken két szakaszt különböztettem meg: a kezdeti rugalmas és a 
további képlékeny jellegű alakváltozáshoz tartozó szakaszt. Az vizsgálati eljárás részeként 
meghatároztam egy mérőszámot, amelyet mint hajlékonysági tényezőt definiáltam, továbbá 
kidolgoztam a gyárilag szerelt sztentrendszerek minden egyes komponensének egyedi 
hajlítóvizsgálati lehetőségét.  

Az új módszerrel 13 darab, kereskedelmi forgalomban is kapható sztentrendszeren ösz-
szehasonlító vizsgálatokat végeztem. Minden sztentrendszeren meghatároztam a hajlékony-
sági tényezőt, és összefüggést kerestem a sztent jellemző geometriai adatai és a bevezetett H 
hajlékonysági tényező között. A mérési eredmények elemzése során azt állapítottam meg, 
hogy a sztentrendszer hajlékonysága a sztent hosszúságának a növekedésével együtt közel 
lineárisan csökken, valamint a sztent átmérőjének a növekedése is hasonlóan hat a hajlé-
konysági tényezőre. Az összehasonlító vizsgálatok második részében a hajlékonyságvizsgá-
latot elvégeztem a 13 db sztenten is. A kapott mérési eredmények hasonlóak a 
sztentrendszeren végzett vizsgálatok eredményeihez. 

Az általam bevezetett, a sztent és a sztentrendszer mechanikai viselkedésének jellegze-
tességein alapuló anyagvizsgálati mérőszám, a hajlékonysági tényező (H) pontos és a gya-
korlat számára hasznos tájékoztatást ad a sztentek összehasonlításához. 

Ezáltal a gyakorlatban az orvosok számára is segítséget jelent a megfelelő sztent kivá-
lasztásához. 
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3.1.2 A sztentrendszerek bevezethetőségének vizsgálata 

A sztentrendszerek bevezethetősége témakörében folytatott kutatásaim egyik célkitűzése 
az volt, hogy létrehozzak egy mérési módszert, és meghatározzak egy mérőszámot, amely 
objektíven minősíti a sztentrendszerek e tulajdonságát, számszerű eredményt ad, és a külön-
böző típusú sztentek összehasonlítására alkalmas. 

A sztentrendszer bevezetése az érrendszerbe egy bonyolult és összetett művelet. A beve-
zetés közben az operatőr számos eszközt használ. Az eszközök a sztentrendszer bevezethe-
tőségét befolyásolják. A bevezethetőségi méréseket elemezve, arra a következtetésre jutot-
tam, hogy a sztentrendszerek bevezethetőségéről csak abban az értelemben lehet beszélni, 
ha a méréshez használt érmodell geometriai adatai mellett a bevezetéshez használt egyéb 
eszközöket is megadjuk, mint a vezetődrótot és a vezetőkatétert. 

Az általam kialakított mérési elrendezésben összehasonlító méréseket végeztem 13 db 
sztentrendszeren. Ezt a bevezethetőséget vizsgáló méréssorozatot először egyenes érmodel-
len, majd pedig az általam alkotott érmodell B jelű pályáján is elvégeztem. Mindkét válto-
zatban mértem a sztentrendszer bevezetéséhez szükséges erőt, valamint a sztentrendszernek 
az érmodellben való elmozdulását. A vizsgálati eljárás részeként meghatároztam egy anyag-
vizsgálati mérőszámot, amelyet mint bevezethetőségi tényezőt (T) definiáltam. 

Az elvégzett mérésekkel a sztentrendszer mozgatásához szükséges erő – a vezetődróton, 
a vezetőkatéterben és az egyenes érmodellben ‒ és a sztentre jellemző geometriai adatok 
között nem tudtam egyértelmű összefüggéseket kimutatni. Ugyanakkor a sztentrendszer 
érmodellben történő mozgatásakor mért bevezetési tényező T és a sztentrendszerre meghatá-
rozott hajlékonysági tényező Hsr között közel lineáris összefüggés találtam.  

Az általam készített és alkalmazott mérési eljárással a sztentrendszerek bevezethetőségét 
számszerűen is lehet jellemezni. A mérőszám, magában foglalja a sztentrendszer, a vezető-
drót, a vezetőkatéter és az érmodell jellemzőit is, ezért a mérőszám mellett azokat is meg 
kell adni. A mérés előnye, hogy egyszerűen reprodukálható, és a kapott eredmény alapján 
egyértelműen lehet a különböző sztentrendszerek között számszerű összehasonlítást felállí-
tani. Annak a sztentrendszernek jobb a bevezethetősége, amelyiknek az azonos feltételek 
mellett az érmodellbe való bevezetésénél mért bevezetési tényezője kisebb. 

3.1.3 A sztentvizsgálati rendszer 

A BME ATT-n már kidolgozott sztentvizsgáló módszereket megismerve, azokat újraér-
telmeztem. Az eddig anyagvizsgálati szempontból csak két nagy csoportba sorolt 
sztentvizsgálati metodikákat további csoporttal egészítettem ki. Az eredeti vizsgálati meto-
dika a sztentvizsgáló eljárásokat csak roncsolásmentes és roncsoló vizsgálatokra osztotta. A 
roncsolással járó vizsgálati módszereket további két alcsoportra osztottam, a teljes mértékű 
roncsolással járó vizsgálatokra és a nem teljes mértékű roncsolásos vizsgálatokra. 

Ennek megfelelően a BME ATT-n kidolgozott sztentminősítő vizsgálatokat és a vizsgá-
lattal meghatározható sztent és sztentrendszer tulajdonságokat az általam végzett vizsgálati 
eljárásokkal kibővítettem, és ezáltal létrehoztam egy új sztentvizsgálati rendszert. 

3.2 Az eredmények hasznosítása 

Értekezésemben egy olyan összefoglalást adtam a koszorúérsztentek főbb funkcionális 
tulajdonságairól, amely értelmezi a tulajdonságok műszaki tartalmát; ennek az ad jelentősé-
get, hogy a funkcionális tulajdonságok jelentős hányada mindmáig csak a szubjektív értel-
mezés szintjén áll. 

A sztentek és sztentrendszerek hajlékonysága esetében nincsenek könnyű helyzetben az 
orvos felhasználók, hiszen a különböző egymással nem összevethető mérések és a sokféle 
dimenzióban megadott eredmények között nehéz eligazodni. 
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Kísérleti munkám során kidolgoztam egy olyan hajlékonyság minősítési eljárást, amely-
lyel azonos módon lehet a sztent, a sztentrendszer és a ballonkatéter hajlékonyságát is mérni 
és meghatározni. Definiáltam egy minősítési paramétert, amelynek használatával összeha-
sonlíthatóvá válnak az egyes gyártók termékei. 

A sztentrendszerek bevezethetősége esetében ebből a szempontból még kaotikusabb a 
helyzet. Ez annak következtében van így, hogy a szabvány ugyan értelmezi ezt a fogalmat, 
de mérési eljárást és mérőszámot nem rendel hozzá. Kutatásom másik részében kidolgoztam 
egy mérési eljárást és meghatároztam egy mérőszámot a sztentrendszerek bevezethetőségé-
nek a mérésére, amellyel ezt a tulajdonságot számszerűen is lehet jellemezni. Ezáltal objek-
tív összehasonlítást lehet tenni a különböző gyártók termékei között. 

Összegezve kutatásaimat elmondhatom, hogy törekedtem a sztenteket felhasználó orvo-
sok gyakorlati igényeinek megfelelő, kézzel fogható eredményeket felmutatni. Ennek érde-
kében egyrészt a hajlékonyság és a bevezethetőség – mint két alapvető sztent illetve 
sztentrendszer tulajdonság ‒ esetében minősítési eljárásokat fogalmaztam meg, és ezekhez 
számszerű, összehasonlításra alkalmas mérőszámokat definiáltam. Másrészt a sztenteket és 
a sztentrendszereket jellemzőik szerint egy jól áttekinthető, és egyszerűen használható szak-
értői rendszerbe illesztettem. Mind a minősítésre és az összehasonlításra alkalmas mérőszá-
mok, mind pedig a rendszerező táblázatos összefoglalás nagy segítséget jelent a sztenteket 
felhasználó orvosok, valamint a jövőbeni kutatásokat végző szakemberek számára. 
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4 Új tudományos eredmények 

Az értekezésemben bemutatott tudományos kutatómunka eredményei az alaptéma három 
témakörében hoztak olyan eredményeket, amelyeket a jelenlegi ismeretekhez képes új tu-
dományos eredményként lehet megfogalmazni. Ebben a fejezetben ezeket oly módon ismer-
tetem, hogy az említett három témakörhöz tartozó lényeges kutatási eredményeimet – indo-
kolt esetben azok érvényességi tartományát is megadva – felsorolom, majd a lehető legegy-
szerűbb formában megfogalmazom az ezek egészének alapvető lényegét kifejező új tudo-
mányos eredményt, másképpen tézist. A tézis sorszámozott jelölése mögött megadom azok-
nak a tudományos közleményeimnek a hivatkozásjelét, amelyekben a szóban forgó új tu-
dományos eredmény lényeges elemeit már ismertettem. 

4.1 Új tudományos eredmények a sztentek és sztentrendszerek hajlékonyságá-
nak meghatározásával kapcsolatban 

 A sztentek és a sztentrendszerek hajlékonyságának meghatározására kidolgoztam egy 
olyan vizsgálati módszert, amely a vizsgált eszközre a rugalmas alakváltozás tartomá-
nyában maradó terhelést helyez, így lehetővé teszi a sztentnek és a sztentrendszernek 
további vizsgálatokra való felhasználását.  

 Az új módszer lényege, hogy alkalmazásával azonos módon mérhető a sztentnek, va-
lamint a sztentrendszerek egészének és minden egyes alkotóelemének – tehát a 
ballonkatéternek, a rákrimpelt sztentnek és a vezetődrótnak – a hajlékonysága. 

 A hajlékonyság mint funkcionális tulajdonság kvantitatív kifejezésére bevezettem a 
hajlítómerevségen alapuló hajlékonysági tényezőket.  

 Az új vizsgálati módszerrel meghatároztam a hajlékonyság és a sztent fő geometriai 
tulajdonságai – a hosszúság és az átmérő – közötti összefüggéseket. 

 Igazoltam, hogy a sztentrendszer hajlékonyságában mind a sztent, mind pedig a 
ballonkatéter meghatározó szerepű lehet.  

 

1. tézis [97] [99] [103] [104] 

A sztentek, a sztentrendszerek és ballonkatéterek hajlékonyságának számszerű meghatá-
rozására új vizsgálati eljárást dolgoztam ki, amellyel a sztenten, a sztentrendszeren és a 
ballonkatéteren is azonos módon lehet a hajlékonyságot meghatározni. 

 

2. tézis [97] [99] [103] [104] 

A sztent Hs és a sztentrendszer Hsr hajlékonysági tényezője a sztent névleges hosszúságá-
val és átmérőjével közel lineáris egyezést mutat, mégpedig a hosszúság és az átmérő növe-
lése egyaránt rontja a hajlékonyságot. 

 

3. tézis [97] [99] [103] [104] 

Sanocor sztenteken végzett vizsgálatokkal megállapítottam, hogy a Sanocor sztent hajlé-
konysági tényezőjének meghatározásához elégséges egy tetszőleges befogási helyzetben 
elvégezni a mérést. 
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4.2 Új tudományos eredmények a sztentrendszerek bevezethetőségének megha-
tározásával kapcsolatban 

 
 A sztentrendszerek bevezethetőségének meghatározására kidolgoztam egy olyan vizs-

gálati módszert, amely a sztentrendszer érmodellben való mozgatásához szükséges erő 
mérésén alapul.  

 A bevezethetőségvizsgálathoz megalkottam egy érmodellt, amelyhez az adatokat 
szívkoszorúerek kontrasztanyagos röntgenfelvételeinek elemzése alapján vettem.  

 A bevezethetőségi vizsgálat egyszerű és könnyen megismételhető mérési eljárás. 

 A bevezethetőség mint funkcionális tulajdonság kvantitatív kifejezésére bevezettem az 
erő mérésén alapuló bevezethetőségi tényezőt.  

 A vizsgálati módszerrel megmutattam, hogy a sztentrendszer bevezethetősége csak a 
sztentrendszer bevezetéséhez használt vezetődrót, vezetőkatéter és érmodell viszony-
latában adható meg. 

 

4. tézis [97] [102] 

A sztentrendszerek bevezethetőségének számszerű meghatározására kidolgoztam egy 
erőmérésen alapuló vizsgálati módszert, és definiáltam a bevezethetőségi tényezőt. 

 

4.3 Új tudományos eredmények a sztentek és a sztentrendszerek műszaki vizs-
gálati metodikájával kapcsolatban 

 A BME ATT-n a korábban kidolgozott sztentvizsgálati metodikát kritikailag elemez-
tem, új modulokkal egészítettem ki, és abban elhelyeztem az általam kidolgozott új 
vizsgálati eljárásokat.  

 Az új sztentvizsgálati rendszer képes a jelenleg a gyakorlatban szükséges alapvető 
sztent- és sztentrendszer-tulajdonságok kvantitatív meghatározására. 

 

5. tézis [97] [98] [99] [100] [101] 

A BME ATT korábban kidolgozott sztentminősítő vizsgálati metodikát lényeges ele-
mekkel kiegészítve új szakértői rendszert dolgoztam ki a sztentek és sztentrendszerek minő-
sítésére. 
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5 New scientific results 

5.1 Theses 

 

Results concerning the testing of flexibility of the stent and the stent system: 

I have made a new test method for the measurement of stents and stent system flexibility. 
The new test method measures in the same way the flexibility of the stent, the stent system 
and the balloon catheter. The stent flexibility as a functional property of the stent can be 
characterized with the „ flexibility factor”. The determination of flexibility factor is based 
on the measurement of stent bending stiffness. I have determined the relationship between 
the flexibility factor and the main geometrical data of stent by the new test method. I proved 
that the stent and the balloon catheter should have a dominant role in the flexibility of stent 
system. 

Thesis 1 [97] [99] [103] [104] 

A new method was invented for the quantitative determination of stent, stent system 
and balloon catheter flexibility. The new method measures the flexibility of the stent, the 
stent system and the balloon catheter in the same way. 

Thesis 2 [97] [99] [103] [104] 

There are linear relationships between the flexibility factors (Hs, Hsr) and the nominal 
lengths and diameters of different states of the stents. The stent flexibility deteriorates as 
the length or the diameter of the stent increases. 

Thesis 3 [97] [99] [103] [104] 

To determine the flexibility of Sanocor stent, it is enough to carry out the measure-
ment at any random position of the stent. 

Results concerning the testing of the stent system trackability: 

I have developed a test method for measuring trackability, which is based on force meas-
urement in a simulated vessel model during the introduction of stent system. I have made a 
new coronary vessel model, based on X-Ray images from the coronary arteries to define the 
vessel model parameters. The new test method is simple and easy to repeat. The stent track-
ability as the functional property of the stent and can be characterized with the „trackability 
factor”. 

Thesis 4 [97] [102] 

A new method was developed for the measurement of stent system trackability, 
which is based on force measurement. A new factor was determined for  characterizing 
quantitatively the stent trackability. 
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The development of my new expertise stent testing methodology: 

I have critically analysed the previously developed professional stent test methodology at 
the Budapest University of Technology and Economics, which allows the objective rating as 
well as the comparison with quantitative parameters. I have supplemented the test method-
ology with new modules and two new test procedures that were developed by me. 

Thesis 5 [97] [98] [99] [100] [101] 

The previously developed professional system was renewed to qualify the stent prop-
erties. New key elements were added to the professional system to create an upgraded 
professional system. 
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8 Mellékletek 

1. melléklet: A 2.8.1 A sztentrendszer hajlékonyságának összehasonlító vizsgálata című 
fejezethez, a 9. táblázatban megjelölt sztentrendszereken mért erő-lehajlás di-
agramok 

 
2. melléklet: A 2.8.1 A sztentrendszer hajlékonyságának összehasonlító vizsgálata című 

fejezethez, a 9. táblázatban megjelölt sztentrendszereken számított Hsr érté-
kek 

 
3. melléklet: A 2.8.2 A sztentek hajlékonyságának összehasonlító vizsgálata című fejezet-

hez, a 9. táblázatban megjelölt sztentrendszerek feltágított sztentjein mért 
erő-lehajlás diagramok 

 
4. melléklet: A 2.8.2 A sztentek hajlékonyságának összehasonlító vizsgálata című fejezet-

hez, a 9. táblázatban megjelölt sztentrendszerek feltágított sztentjein számí-
tott Hs értékek 

 
5. melléklet: A 2.8.2 A sztentek hajlékonyságának összehasonlító vizsgálata című fejezet-

hez, a 9. táblázatban megjelölt sztentrendszerek ballonkatéterén mért erő-
lehajlás diagramok 

 
6. melléklet: A 2.8.1 A sztentrendszer hajlékonyságának összehasonlító vizsgálata és a 

2.8.2 A sztentek hajlékonyságának összehasonlító vizsgálata című fejezethez 
felhasznált sztentek és sztentrendszerek neve, anyaga, átmérője, hossza, a 
hajlékonyságvizsgálathoz befogott sztent és sztentrendszer szabad hossza, a 
(3) képletben szereplő f lehajláshoz tartozó F erő, a (3) képlet alapján számí-
tott H hajlékonysági tényező 

 
7. melléklet: A 2.9.1.2 Az érmodell alakjának meghatározása című fejezethez, a 65. és 66. 

ábrán megjelölt érmodell méretei 
 
8. melléklet: A 2.9.3 A sztentrendszerek bevezethetőségének összehasonlító vizsgálata 

című fejezethez, a 17. táblázatban megjelölt sztentrendszerek vezetődróton 
történő mozgatásához szükséges erő-elmozdulás diagramok  

 
9. melléklet: A 2.9.3 A sztentrendszerek bevezethetőségének összehasonlító vizsgálata 

című fejezethez, a 17. táblázatban megjelölt sztentrendszerek 
vezetőkatéterben történő mozgatásához szükséges erő-elmozdulás diagramok  

 
10. melléklet: A 2.9.3 A sztentrendszerek bevezethetőségének összehasonlító vizsgálata 

című fejezethez, a 17. táblázatban megjelölt sztentrendszerek egyenes érmo-
dellben történő mozgatásához szükséges erő-elmozdulás diagramok  

 
11. melléklet: A 2.9.3 A sztentrendszerek bevezethetőségének összehasonlító vizsgálata 

című fejezethez, a 17. táblázatban megjelölt sztentrendszereknek az érmodell 
B jelű pályájában történő mozgatásához szükséges erő-elmozdulás diagra-
mok 
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2. melléklet 

A 2.8.1 A sztentrendszer hajlékonyságának összehasonlító vizsgálata című fejezethez, a 9. táblázatban 
megjelölt sztentrendszereken számított Hsr értékek 

Ssz. Sztentrendszer típusa 
A sztent névleges mérete (mm) 

Hsr (Nmm2) Átlag 
D (mm) L (mm) 

1 Micro-Driver 2,75 12 

12,62 

11,89 
12,00 
11,51 
11,41 

2 Pro-Kinetic 2,75 13 

17,19 

15,11 
15,01 
14,34 
13,92 

3 Promus Element 2,75 12 

13,23 

12,36 
12,28 
12,10 
11,81 

4 Taxus Express 2,25 12 

9,70 

9,17 
9,18 
8,92 
8,88 

5 Taxus Express 2,75 24 

29,09 

26,03 
26,11 
23,93 
25,00 

6 Taxus Express 2,75 28 

55,95 

57,25 
59,40 
56,94 
56,71 

7 Taxus Express 3,0 12 

12,12 

11,05 
10,87 
10,25 
10,97 

8 Taxus Express 4,5 12 

28,94 

25,18 
25,20 
23,56 
23,01 

9 Taxus Liberté 2,5 12 

9,70 

9,17 
9,18 
8,92 
8,88 

10 Taxus Liberté 2,75 8 

4,03 

3,44 
3,41 
3,26 
3,05 

11 Taxus Liberté 2,75 12 

16,89 

13,84 
13,10 
12,74 
12,62 

12 Taxus Liberté 2,75 20 

40,63 

38,43 
38,97 
37,90 
36,23 

13 Taxus Liberté 3,5 12 

21,75 

20,85 
21,19 
20,52 
19,95 
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4. melléklet 

A 2.8.2 A sztentek hajlékonyságának összehasonlító vizsgálata című fejezethez,  
a 9. táblázatban megjelölt sztentrendszerek feltágított sztentjein számított Hs értékek 

Ssz. Sztent típusa 
A sztent névleges mérete (mm) 

Hs (Nmm2) Átlag 
D (mm) L (mm) 

1 Micro-Driver 2,75 12 

1,03 

1,03 
1,02 
1,03 
1,06 

2 Pro-Kinetic 2,75 13 

9,26 

8,61 
8,99 
6,93 
9,25 

3 Promus Element 2,75 12 

1,90 

1,67 
1,66 
1,50 
1,60 

4 Taxus Express 2,25 12 

11,67 

7,84 
6,60 
6,50 
6,61 

5 Taxus Express 2,75 24 

9,38 

9,42 
9,62 
9,13 
9,56 

6 Taxus Express 2,75 28 

8,09 

8,69 
9,09 
9,45 
8,12 

7 Taxus Express 3,0 12 

8,85 

8,42 
8,30 
8,26 
8,27 

8 Taxus Express 4,5 12 

13,04 

12,40 
12,47 
11,60 
12,49 

9 Taxus Liberté 2,5 12 

1,18 

1,96 
2,41 
1,77 
2,46 

10 Taxus Liberté 2,75 8 

6,50 

5,68 
4,98 
4,96 
6,28 

11 Taxus Liberté 2,75 12 

5,41 

5,71 
6,61 
4,26 
6,58 

12 Taxus Liberté 2,75 20 

8,16 

8,16 
8,15 
8,13 
8,19 

13 Taxus Liberté 3,5 12 

5,45 

4,63 
4,13 
5,56 
3,37 
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6. melléklet 

A 2.8.1 A sztentrendszer hajlékonyságának összehasonlító vizsgálata és a 2.8.2 A sztentek hajlékonysá-
gának összehasonlító vizsgálata című fejezethez felhasznált sztentek és sztentrendszerek neve, anyaga, 

átmérője, hossza, a hajlékonyságvizsgálathoz befogott sztent és sztentrendszer szabad hossza, a (3) kép-
letben szereplő f lehajláshoz tartozó F erő, a (3) képlet alapján számított H hajlékonysági tényező  

Ssz Gyártó 
Sztent 
neve 

Anyaga 
D L Lss 

Lehajlási 
érték 

Erő 
Hajlékonysági 

tényező 
Megjegyzés 

(mm) [f] (mm) (mN) [H] (Nmm2)  

1 Minvasive Sanocor 316L 2,5 28 26 4,58 3,45 4,41 Maratott 
2 Minvasive Sanocor 316L 2,5 28 26 4,58 3,60 4,61 Maratott 
3 Minvasive Sanocor 316L 2,5 28 26 4,58 3,69 4,71 Maratott 
4 Minvasive Sanocor 316L 2,5 28 26 4,58 3,84 4,91 Maratott 
5 Minvasive Sanocor 316L 2,5 28 26 4,58 4,23 5,40 Maratott 
6 Minvasive Sanocor 316L 2,5 28 26 4,58 3,86 4,94 Maratott 
7 Minvasive Sanocor 316L 2,5 28 26 4,58 3,42 4,37 Maratott 
8 Minvasive Sanocor 316L 2,5 28 26 4,58 3,97 5,07 Maratott 
9 Minvasive Sanocor 316L 2,5 28 26 4,58 3,80 4,86 Maratott 

10 Minvasive Sanocor 316L 2,5 23 21 3,71 8,37 6,98 Maratott 
11 Minvasive Sanocor 316L 2,5 23 21 3,71 8,32 6,93 Maratott 
12 Minvasive Sanocor 316L 2,5 23 21 3,71 8,41 7,01 Maratott 
13 Minvasive Sanocor 316L 2,5 23 21 3,71 5,28 4,40 Maratott 
14 Minvasive Sanocor 316L 2,5 23 21 3,71 6,19 5,16 Maratott 
15 Minvasive Sanocor 316L 2,5 23 21 3,71 6,36 5,30 Maratott 
16 Minvasive Sanocor 316L 2,5 18 16 2,82 5,11 2,47 Maratott 
17 Minvasive Sanocor 316L 2,5 18 16 2,82 4,83 2,34 Maratott 
18 Minvasive Sanocor 316L 2,5 18 16 2,82 4,43 2,15 Maratott 
19 Minvasive Sanocor 316L 2,5 15 13,5 2,38 8,90 3,07 Maratott 
20 Minvasive Sanocor 316L 2,5 15 13,5 2,38 7,90 2,72 Maratott 
21 Minvasive Sanocor 316L 2,5 15 13,5 2,38 7,35 2,53 Maratott 
22 Minvasive Sanocor 316L 2,5 18 16 2,82 6,55 3,17 Maratott 
23 Minvasive Sanocor 316L 2,5 18 16 2,82 6,65 3,22 Maratott 
24 Minvasive Sanocor 316L 2,5 18 16 2,82 6,76 3,27 Maratott 
25 Minvasive Sanocor 316L 2,5 13 12 2,11 18,56 5,05 Maratott 
26 Minvasive Sanocor 316L 2,5 13 12 2,11 19,65 5,35 Maratott 
27 Minvasive Sanocor 316L 2,5 13 12 2,11 18,12 4,93 Maratott 
28 Minvasive Sanocor 316L 2,5 13 12 2,11 12,85 3,50 Maratott 
29 Minvasive Sanocor 316L 2,5 13 12 2,11 15,54 4,23 Maratott 
30 Minvasive Sanocor 316L 2,5 13 12 2,11 13,03 3,55 Maratott 
31 Minvasive Sanocor 316L 2,5 8 6,5 1,14 29,06 2,32 Maratott 
32 Minvasive Sanocor 316L 2,5 8 6,5 1,14 30,59 2,44 Maratott 
33 Minvasive Sanocor 316L 2,5 8 6,5 1,14 29,26 2,34 Maratott 
34 Minvasive Sanocor 316L 2,5 8 6,5 1,14 27,31 2,18 Maratott 
35 Minvasive Sanocor 316L 2,5 8 6,5 1,14 23,34 1,86 Maratott 
36 Minvasive Sanocor 316L 2,5 8 6,5 1,14 18,76 1,50 Maratott 

40 Minvasive Sanocor 316L 2,5 15 13,5 2,39 36,44 12,55 
Ballonra 
krimpelt 

41 Minvasive Sanocor 316L 2,5 15 13,5 2,39 37,11 12,79 
Ballonra 
krimpelt 

42 Minvasive Sanocor 316L 2,5 15 13,5 2,39 35,44 12,21 
Ballonra 
krimpelt 

43 Minvasive Sanocor 316L 2,5 15 13,5 2,39 16,08 5,54 
Krimpelt 

ballon nélkül 

44 Minvasive Sanocor 316L 2,5 15 13,5 2,39 17,49 6,03 
Krimpelt 

ballon nélkül 

45 Minvasive Sanocor 316L 2,5 15 13,5 2,39 16,44 5,67 
Krimpelt 

ballon nélkül 
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Ssz Gyártó 
Sztent 
neve 

Anyaga 
D L Lss 

Lehajlási 
érték 

Erő 
Hajlékonysági 

tényező 
Megjegyzés 

(mm) [f] (mm) (mN) [H] (Nmm2)  

46 Minvasive Sanocor 316L 2,5 15 13,5 2,39 14,89 5,13 
Krimpelt 

ballon nélkül 

47 Minvasive Sanocor 316L 2,5 15 13,5 2,39 13,69 4,72 
Krimpelt 

ballon nélkül 

48 Minvasive Sanocor 316L 2,5 15 13,5 2,39 14,60 5,03 
Krimpelt 

ballon nélkül 

49 Minvasive Sanocor 316L 2,5 15 13,5 2,39 17,99 6,20 
Krimpelt 

ballon nélkül 

50 Minvasive Sanocor 316L 2,5 15 13,5 2,39 19,41 6,69 
Krimpelt 

ballon nélkül 

51 Minvasive Sanocor 316L 2,5 15 13,5 2,39 18,41 6,34 
Krimpelt 

ballon nélkül 
52 Minvasive Sanocor 316L 2,5 15 13,5 2,39 19,04 6,56 Feltágított 
53 Minvasive Sanocor 316L 2,5 15 13,5 2,39 18,54 6,39 Feltágított 
54 Minvasive Sanocor 316L 2,5 15 13,5 2,39 17,61 6,07 Feltágított 
55 Minvasive Sanocor 316L 2,5 15 13,5 2,39 17,91 6,17 Feltágított 
56 Minvasive Sanocor 316L 2,5 15 13,5 2,39 17,14 5,91 Feltágított 
57 Minvasive Sanocor 316L 2,5 15 13,5 2,39 16,14 5,56 Feltágított 
58 Minvasive Sanocor 316L 2,5 15 13,5 2,39 18,64 6,42 Feltágított 
59 Minvasive Sanocor 316L 2,5 15 13,5 2,39 19,11 6,58 Feltágított 
60 Minvasive Sanocor 316L 2,5 15 13,5 2,39 19,34 6,66 Feltágított 

61 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,5 20 18 3,17 37,19 22,78 

Ballonra 
krimpelt 

62 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,5 20 18 3,17 36,85 22,57 

Ballonra 
krimpelt 

63 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,5 20 18 3,17 38,39 23,51 

Ballonra 
krimpelt 

67 Guidant 
Pixel 

Multilink 
316L 2,5 28 26 4,58 12,30 15,72 

Ballonra 
krimpelt 

68 Guidant 
Pixel 

Multilink 
316L 2,5 28 26 4,58 12,84 16,40 

Ballonra 
krimpelt 

69 Guidant 
Pixel 

Multilink 
316L 2,5 28 26 4,58 12,33 15,76 

Ballonra 
krimpelt 

70 Biotronik 
Pro-

Kinetic 
CoCr 3 13 11,5 2,03 102,73 25,68 

Ballonra 
krimpelt 

71 Biotronik 
Pro-

Kinetic 
CoCr 3 13 11,5 2,03 93,50 23,37 

Ballonra 
krimpelt 

72 Biotronik 
Pro-

Kinetic 
CoCr 3 13 11,5 2,03 90,25 22,56 

Ballonra 
krimpelt 

73 Guidant 
Pixel 

Multilink 
316L 2,5 13 11,5 2,03 122,12 30,53 

Ballonra 
krimpelt 

74 Guidant 
Pixel 

Multilink 
316L 2,5 13 11,5 2,03 92,73 23,18 

Ballonra 
krimpelt 

75 Guidant 
Pixel 

Multilink 
316L 2,5 13 11,5 2,03 91,90 22,97 

Ballonra 
krimpelt 

76 Biotronik 
Pro-

Kinetic 
CoCr 3 13 11,5 2,03 18,43 4,61 

Krimpelt 
ballon nélkül 

77 Biotronik 
Pro-

Kinetic 
CoCr 3 13 11,5 2,03 19,87 4,97 

Krimpelt 
ballon nélkül 

78 Biotronik 
Pro-

Kinetic 
CoCr 3 13 11,5 2,03 20,20 5,05 

Krimpelt 
ballon nélkül 

79 Guidant 
Pixel 

Multilink 
316L 2,5 28 26 4,58 8,35 10,67 

Krimpelt 
ballon nélkül 

80 Guidant 
Pixel 

Multilink 
316L 2,5 28 26 4,58 8,55 10,93 

Krimpelt 
ballon nélkül 

81 Guidant 
Pixel 

Multilink 
316L 2,5 28 26 4,58 8,44 10,79 

Krimpelt 
ballon nélkül 
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Ssz Gyártó 
Sztent 
neve 

Anyaga 
D L Lss 

Lehajlási 
érték 

Erő 
Hajlékonysági 

tényező 
Megjegyzés 

(mm) [f] (mm) (mN) [H] (Nmm2)  

85 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,5 20 18 3,17 10,37 6,35 

Krimpelt 
ballon nélkül 

86 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,5 20 18 3,17 11,36 6,96 

Krimpelt 
ballon nélkül 

87 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,5 20 18 3,17 11,29 6,91 

Krimpelt 
ballon nélkül 

91 Biotronik 
Pro-

Kinetic 
CoCr 2,75 13 12 2,02 63,15 17,19 

Ballonra 
krimpelt 

92 Biotronik 
Pro-

Kinetic 
CoCr 2,75 13 12 2,02 55,13 15,01 

Ballonra 
krimpelt 

93 Biotronik 
Pro-

Kinetic 
CoCr 2,75 13 12 2,02 52,66 14,34 

Ballonra 
krimpelt 

94 Biotronik 
Pro-

Kinetic 
CoCr 2,75 13 12 2,02 51,14 13,92 

Ballonra 
krimpelt 

95 
Boston 

Scientific 
Promus 
Element 

PtCr 2,75 12 11 1,84 57,83 13,23 
Ballonra 
krimpelt 

96 
Boston 

Scientific 
Promus 
Element 

PtCr 2,75 12 11 1,93 53,69 12,28 
Ballonra 
krimpelt 

97 
Boston 

Scientific 
Promus 
Element 

PtCr 2,75 12 11 1,93 52,90 12,10 
Ballonra 
krimpelt 

98 
Boston 

Scientific 
Promus 
Element 

PtCr 2,75 12 11 1,93 51,64 11,81 
Ballonra 
krimpelt 

99 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,75 20 19 3,34 59,54 40,63 
Ballonra 
krimpelt 

100 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,75 20 19 3,34 57,11 38,97 
Ballonra 
krimpelt 

101 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,75 20 19 3,34 55,54 37,90 
Ballonra 
krimpelt 

102 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,75 20 19 3,34 53,09 36,23 
Ballonra 
krimpelt 

103 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,75 28 26 4,57 43,78 55,95 

Ballonra 
krimpelt 

104 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,75 28 26 4,57 46,48 59,40 

Ballonra 
krimpelt 

105 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,75 28 26 4,57 44,55 56,94 

Ballonra 
krimpelt 

106 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,75 28 26 4,57 44,38 56,71 

Ballonra 
krimpelt 

107 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,25 12 10,5 1,84 88,57 18,46 

Ballonra 
krimpelt 

108 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,25 12 10,5 1,84 75,45 15,72 

Ballonra 
krimpelt 

109 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,25 12 10,5 1,84 71,23 14,84 

Ballonra 
krimpelt 

110 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,25 12 10,5 1,84 71,19 14,84 

Ballonra 
krimpelt 

111 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,75 24 22 3,96 31,80 29,09 

Ballonra 
krimpelt 

112 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,75 24 22 3,98 28,53 26,11 

Ballonra 
krimpelt 

113 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,75 24 22 3,96 26,15 23,93 

Ballonra 
krimpelt 

114 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,75 24 22 3,96 27,33 25,00 

Ballonra 
krimpelt 

115 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 3 12 10,5 1,84 58,17 12,12 

Ballonra 
krimpelt 

116 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 3 12 10,5 1,84 52,14 10,87 

Ballonra 
krimpelt 
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Ssz Gyártó 
Sztent 
neve 

Anyaga 
D L Lss 

Lehajlási 
érték 

Erő 
Hajlékonysági 

tényező 
Megjegyzés 

(mm) [f] (mm) (mN) [H] (Nmm2)  

117 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 3 12 10,5 1,84 49,17 10,25 

Ballonra 
krimpelt 

118 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 3 12 10,5 1,84 52,65 10,97 

Ballonra 
krimpelt 

119 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 4,5 12 10,5 1,84 138,88 28,94 

Ballonra 
krimpelt 

120 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 4,5 12 10,5 1,84 120,89 25,20 

Ballonra 
krimpelt 

121 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 4,5 12 10,5 1,84 113,04 23,56 

Ballonra 
krimpelt 

122 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 4,5 12 10,5 1,84 110,38 23,01 

Ballonra 
krimpelt 

123 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,5 12 10 1,84 51,34 9,70 
Ballonra 
krimpelt 

124 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,5 12 10 1,84 48,58 9,18 
Ballonra 
krimpelt 

125 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,5 12 10 1,84 47,19 8,92 
Ballonra 
krimpelt 

126 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,5 12 10 1,84 46,99 8,88 
Ballonra 
krimpelt 

127 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,75 8 6,5 1,14 50,47 4,03 
Ballonra 
krimpelt 

128 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,75 8 6,5 1,14 42,71 3,41 
Ballonra 
krimpelt 

129 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,75 8 6,5 1,14 40,81 3,26 
Ballonra 
krimpelt 

130 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,75 8 6,5 1,14 38,20 3,05 
Ballonra 
krimpelt 

131 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,75 12 10,5 1,84 81,06 16,89 
Ballonra 
krimpelt 

132 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,75 12 10,5 1,84 62,86 13,10 
Ballonra 
krimpelt 

133 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,75 12 10,5 1,84 61,14 12,74 
Ballonra 
krimpelt 

134 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,75 12 10,5 1,84 60,57 12,62 
Ballonra 
krimpelt 

135 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 3,5 12 10,5 1,84 104,37 21,75 
Ballonra 
krimpelt 

136 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 3,5 12 10,5 1,84 101,68 21,19 
Ballonra 
krimpelt 

137 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 3,53 12 10,5 1,84 98,47 20,52 
Ballonra 
krimpelt 

138 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 3,5 12 10,5 1,84 95,74 19,95 
Ballonra 
krimpelt 

139 Medtronic 
Micro-
Driver 

CoCr 2,75 12 10,5 1,84 60,56 12,62 
Ballonra 
krimpelt 

140 Medtronic 
Micro-
Driver 

CoCr 2,75 12 10,5 1,84 57,60 12,00 
Ballonra 
krimpelt 

141 Medtronic 
Micro-
Driver 

CoCr 2,75 12 10,5 1,84 55,22 11,51 
Ballonra 
krimpelt 

142 Medtronic 
Micro-
Driver 

CoCr 2,75 12 10,5 1,84 54,77 11,41 
Ballonra 
krimpelt 

143 Biotronik 
Pro-

Kinetic 
CoCr 2,75 13 11,5 2,02 37,06 9,26 Feltágított 

144 Biotronik 
Pro-

Kinetic 
CoCr 2,75 13 11,5 2,02 35,96 8,99 Feltágított 

145 Biotronik 
Pro-

Kinetic 
CoCr 2,75 13 11,5 2,02 27,72 6,93 Feltágított 
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Ssz Gyártó 
Sztent 
neve 

Anyaga 
D L Lss 

Lehajlási 
érték 

Erő 
Hajlékonysági 

tényező 
Megjegyzés 

(mm) [f] (mm) (mN) [H] (Nmm2)  

146 Biotronik 
Pro-

Kinetic 
CoCr 2,75 13 11,5 2,02 36,98 9,25 Feltágított 

147 
Boston 

Scientific 
Promus 
Element 

PtCr 2,75 12 10,5 1,84 9,11 1,90 Feltágított 

148 
Boston 

Scientific 
Promus 
Element 

PtCr 2,75 12 10,5 1,84 7,97 1,66 Feltágított 

149 
Boston 

Scientific 
Promus 
Element 

PtCr 2,75 12 10,5 1,84 7,21 1,50 Feltágított 

150 
Boston 

Scientific 
Promus 
Element 

PtCr 2,75 12 10,5 1,84 7,67 1,60 Feltágított 

151 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,75 20 18 3,15 13,32 8,16 Feltágított 

152 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,75 20 18 3,15 13,31 8,15 Feltágított 

153 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,75 20 18 3,15 13,27 8,13 Feltágított 

154 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,75 20 18 3,15 13,37 8,19 Feltágított 

155 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,75 28 26 4,57 6,33 8,09 Feltágított 

156 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,75 28 26 4,57 7,11 9,09 Feltágított 

157 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,75 28 26 4,57 7,39 9,45 Feltágított 

158 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,75 28 26 4,57 6,35 8,12 Feltágított 

159 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,25 12 10,5 1,84 56,00 11,67 Feltágított 

160 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,25 12 10,5 1,84 31,68 6,60 Feltágított 

161 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,25 12 10,5 1,84 31,16 6,50 Feltágított 

162 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,25 12 10,5 1,84 31,72 6,61 Feltágított 

163 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,75 24 22,5 3,96 9,80 9,38 Feltágított 

164 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,75 24 22,5 3,96 10,06 9,62 Feltágított 

165 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,75 24 22,5 3,96 9,54 9,13 Feltágított 

166 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 2,75 24 22,5 3,96 9,99 9,56 Feltágított 

167 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 3 12 10,5 1,84 42,45 8,85 Feltágított 

168 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 3 12 10,5 1,84 39,85 8,30 Feltágított 

169 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 3 12 10,5 1,84 39,65 8,26 Feltágított 

170 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 3 12 10,5 1,84 39,69 8,27 Feltágított 

171 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 4,5 12 10,5 1,84 55,40 11,55 Feltágított 

172 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 4,5 12 10,5 1,84 59,84 12,47 Feltágított 

173 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 4,5 12 10,5 1,84 55,64 11,60 Feltágított 

174 
Boston 

Scientific 
Taxus 

Express 
316L 4,5 12 10,5 1,84 59,91 12,49 Feltágított 



Szabadíts Péter PhD-értekezés
 

128 
 

Ssz Gyártó 
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neve 

Anyaga 
D L Lss 

Lehajlási 
érték 

Erő 
Hajlékonysági 
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(mm) [f] (mm) (mN) [H] (Nmm2)  

175 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,5 12 10,5 1,84 5,68 1,18 Feltágított 

176 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,5 12 10,5 1,84 11,57 2,41 Feltágított 

177 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,5 12 10,5 1,84 8,50 1,77 Feltágított 

178 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,5 12 10,5 1,84 11,80 2,46 Feltágított 

179 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,75 8 6,5 1,14 81,32 6,50 Feltágított 

180 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,75 8 6,5 1,14 62,39 4,98 Feltágított 

181 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,75 8 6,5 1,14 62,07 4,96 Feltágított 

182 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,75 8 6,5 1,14 61,94 4,95 Feltágított 

183 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,75 12 10,5 1,84 25,94 5,41 Feltágított 

184 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,75 12 10,5 1,84 31,71 6,61 Feltágított 

185 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,75 12 10,5 1,84 20,42 4,26 Feltágított 

186 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 2,75 12 10,5 1,84 31,56 6,58 Feltágított 

187 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 3,5 12 10,5 1,84 26,17 5,45 Feltágított 

188 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 3,5 12 10,5 1,84 19,80 4,13 Feltágított 

189 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 3,5 12 10,5 1,84 26,66 5,56 Feltágított 

190 
Boston 

Scientific 
Taxus 
Liberté 

316L 3,5 12 10,5 1,84 16,19 3,37 Feltágított 

191 Medtronic 
Micro-
Driver 

CoCr 2,75 12 10,5 1,84 4,94 1,03 Feltágított 

192 Medtronic 
Micro-
Driver 

CoCr 2,75 12 10,5 1,84 4,89 1,02 Feltágított 

193 Medtronic 
Micro-
Driver 

CoCr 2,75 12 10,5 1,84 4,94 1,03 Feltágított 

194 Medtronic 
Micro-
Driver 

CoCr 2,75 12 10,5 1,84 5,09 1,06 Feltágított 

195 Minvasive 
Sanocor 

FMC 
316L 2,5 15 13 2,28 1,43 0,46 Feltágított 

196 Minvasive 
Sanocor 

FMC 
316L 2,5 15 13 2,28 1,30 0,42 Feltágított 

197 Minvasive 
Sanocor 

FMC 
316L 2,5 15 13 2,28 1,70 0,54 Feltágított 

198 Minvasive 
Sanocor 

FMC 
316L 3 15 13 2,28 0,77 0,25 Feltágított 

199 Minvasive 
Sanocor 

FMC 
316L 3 15 13 2,28 2,50 0,80 Feltágított 

200 Minvasive 
Sanocor  F

MC 
316L 3 15 13 2,28 1,90 0,61 Feltágított 

201 Minvasive 
Sanocor 

FMC 
316L 3,5 15 13 2,28 1,63 0,52 Feltágított 

202 Minvasive 
Sanocor 

FMC 
316L 3,5 15 13 2,28 1,54 0,49 Feltágított 

203 Minvasive 
Sanocor 

FMC 
316L 3,5 15 13 2,28 1,57 0,50 Feltágított 
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D L Lss 
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204 Minvasive 
Sanocor 
FMC-X 

316L 2,5 15 13 2,28 1,25 0,40 Feltágított 

205 Minvasive 
Sanocor 
FMC-X 

316L 2,5 15 13 2,28 1,28 0,41 Feltágított 

206 Minvasive 
Sanocor 
FMC-X 

316L 2,5 15 13 2,28 1,27 0,41 Feltágított 

207 Minvasive 
Sanocor 
FMC-X 

316L 3 15 13 2,28 1,55 0,50 Feltágított 

208 Minvasive 
Sanocor 
FMC-X 

316L 3 15 13 2,28 1,92 0,61 Feltágított 

209 Minvasive 
Sanocor 
FMC-X 

316L 3 15 13 2,28 1,29 0,41 Feltágított 

210 Minvasive 
Sanocor 
FMC-X 

316L 3,5 15 13 2,28 1,01 0,32 Feltágított 

211 Minvasive 
Sanocor 
FMC-X 

316L 3,5 15 13 2,28 1,79 0,57 Feltágított 

212 Minvasive 
Sanocor 
FMC-X 

316L 3,5 15 13 2,28 2,06 0,66 Feltágított 
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7. melléklet 

A 2.9.1.2 Az érmodell alakjának meghatározása című fejezethez,  
a 65. és 66. ábrán megjelölt érmodell méretei 

Jelölés Típus 

Hossz (mm) 
Görbületi sugár 

(mm) 
Szögelfordulás 

(fok) Előfordulási 
gyakoriság 

(%) Átlag 
Az átlagtól 
legnagyobb 

eltérés 
Átlag 

Az átlagtól 
legnagyobb 

eltérés 
Átlag 

Az átlagtól 
legnagyobb 

eltérés 
A1 Ív   10,5 7,6 90 35 67 
A2 Egyenes 14,9 8,5     100 
A3 Egyenes 11,6 9,5     100 
A4 Egyenes 10,4 7,5     100 
A5 Egyenes 16,4 8,5     100 
A6 Ív   155,8 56,4 21 14 100 
A7 Ív   125,6 45,2 33 15 98 
B1 Ív   22,4 18,7 30 12 95 
B2 Egyenes 26,3 18,5     100 
B3 Ív   7,1 5,4 109 34 100 
B4 Ív   16,0 7,6 83 22 63 
B5 Egyenes 10,1 9,3     63 
B6 Ív   45,4 15,6 51 26 60 
B7 Egyenes 13,1 7,8     54 
B8 Ív   19,7 8,4 54 15 45 
B9 Ív   17,0 9,2 71 10 45 
C1 Egyenes 19,5 8,5     38 
C2 Ív   34,9 18,9 58 17 100 
C3 Egyenes 56,9 19,7     100 
D1 Ív   40,3 17,6 68 13 78 
D2 Egyenes 34,3 17,2     18 
E1 Ív   11,1 4,3 59 18 18 
E2 Egyenes 16,8 5,8     95 
E3 Ív   17,9 7,1 55 12 95 
E4 Ív   11,2 6,5 90 26 93 
E5 Ív   6,5 4,8 124 34 90 
E6 Ív   17,4 7,8 39 12 81 
E7 Ív   31,2 8,5 27 18 65 
E8 Ív   24,7 13,6 53 15 54 
F1 Ív   17,0 12,4 81 18 35 
F1 Ív   353,5 123,9 12 9 87 
G1 Ív   27,5 15,7 98 34 86 
G2 Ív   4,7 1,5 112 29 54 
G3 Ív   3,9 1,6 170 67 38 
G4 Ív   26,6 11,3 55 11 25 
H1 Ív   32,2 22,4 34 9 80 
H2 Ív   23,5 18,7 77 19 75 
I1 Ív   36,3 20,6 31 18 62 
I2 Ív   31,3 22,4 71 17 48 
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A koszorúér-tágítás funkcionális eszközeinek tulajdonságai és anyagai 
 

PhD-értekezés 
(írta: dr. Szabadíts Péter) 

 
Összefoglalás 

 
Értekezésem elkészítéséhez és vizsgálataim elvégzéséhez elengedhetetlen volt a szakiro-

dalom áttanulmányozása. A szakterülethez interdiszciplináris ismeretek szükségesek, így a 
szakmai publikációkat mind az orvosi, mind a mérnöki területről egyaránt figyelemmel kí-
sértem. 

 
Két új mérési eljárást dolgoztam ki a sztentek és sztentrendszerek funkcionális tulajdon-

ságainak a meghatározására. Az általam tanulmányozott sztenttulajdonságok a hajlékonyság 
és a bevezethetőség volt. 

 
A sztentek és a sztentrendszerek hajlékonyságának meghatározására kidolgoztam egy olyan 
vizsgálati módszert, amely a vizsgált eszközre a rugalmas alakváltozás tartományában ma-
radó terhelést helyez, így lehetővé teszi a sztentnek és a sztentrendszernek további vizsgála-
tokra való felhasználását. Az új módszer lényege, hogy alkalmazásával azonos módon mér-
hető a sztentnek, valamint a sztentrendszerek egészének és minden egyes alkotóelemének – 
tehát a ballonkatéternek, a rákrimpelt sztentnek és a vezetődrótnak – a hajlékonysága. Az új 
vizsgálati módszerrel meghatároztam a hajlékonyság és a sztent fő geometriai tulajdonságai 
– a hosszúság és az átmérő – közötti összefüggéseket. Igazoltam, hogy a sztentrendszer haj-
lékonyságában mind a sztent, mind pedig a ballonkatéter meghatározó szerepű lehet.  
 
A sztentrendszerek bevezethetőségének meghatározására kidolgoztam egy olyan vizsgálati 
módszert, amely a sztentrendszer érmodellben való mozgatásához szükséges erő mérésén 
alapul. A bevezethetőségvizsgálathoz megalkottam egy érmodellt, amelyhez az adatokat 
szívkoszorúerek kontrasztanyagos röntgenfelvételeinek elemzése alapján vettem. A beve-
zethetőségi vizsgálat egyszerű és könnyen megismételhető mérési eljárás. A bevezethetőség 
mint funkcionális tulajdonság kvantitatív kifejezésére bevezettem az erő mérésén alapuló 
bevezethetőségi tényezőt. A vizsgálati módszerrel megmutattam, hogy a sztentrendszer be-
vezethetősége csak a sztentrendszer bevezetéséhez használt vezetődrót, vezetőkatéter és 
érmodell viszonylatában adható meg. 
 
A BME ATT-n a korábban kidolgozott sztentvizsgálati metodikát kritikailag elemeztem, új 
modulokkal egészítettem ki, és abban elhelyeztem az általam kidolgozott új vizsgálati eljá-
rásokat. Az új sztentvizsgálati rendszer képes a jelenleg a gyakorlatban szükséges alapvető 
sztent- és sztentrendszer-tulajdonságokat kvantitatív meghatározására. 
 
Összegezve kutatásaimat elmondhatom, hogy az orvos felhasználók részéről érkező igényt . 
miszerint a sztentet és sztentrendszert egy olyan szakértői rendszerbe lehessen beilleszteni, 
amely használata lehetővé teszi számukra az objektív értékelést és a kvantitatív paraméte-
rekkel való összehasonlítást - a hajlékonyság és a bevezethetőség esetében - kielégítettem a 
dolgozatomban megfogalmazott minősítési eljárásokkal és a definiált számszerű, objektív 
minősítési paraméterekkel, amely mérőszámok nagymértékben segítik az ezen a területen 
dolgozó orvosok, mérnökök munkáját. 
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The functional properties of endovascular devices used in coronary angioplasty  
and their materials 

 
PhD-dissertation 

(Written by: MD Péter Szabadíts) 
 

Summary 
 

I have made a new test method for the measurement of stents and stent system flexibility. 
The new test method measures in the same way the flexibility of the stent, the stent system 
and the balloon catheter. The stent flexibility as a functional property of the stent can be 
characterized with the „ flexibility factor”. The determination of flexibility factor is based 
on the measurement of stent bending stiffness. I have determined the relationship between 
the flexibility factor and the main geometrical data of stent by the new test method. I proved 
that the stent and the balloon catheter should have a dominant role in the flexibility of stent 
system. 

I have developed a test method for measuring trackability, which is based on force meas-
urement in a simulated vessel model during the introduction of stent system. I have made a 
new coronary vessel model, based on X-Ray images from the coronary arteries to define the 
vessel model parameters. The new test method is simple and easy to repeat. The stent track-
ability as the functional property of the stent and can be characterized with the „trackability 
factor”. 

I have critically analyzed the previously developed professional stent test methodology at 
the Budapest University of Technology and Economics, which allows the objective rating as 
well as the comparison with quantitative parameters. I have supplemented the test method-
ology with new modules and two new test procedures that were developed by me. 

To sum up my research I can say that I tried to meet the practical needs of medical doc-
tors with tangible results. In the interest of doing so, on one hand, I formulated qualification 
procedures for both flexibility and the trackability – both are basic properties of stent and 
stent systems – with defined comparable metrics. On the other hand I placed the properties 
of stents and stent systems into a well-organized and easy to use professional system. Both 
the qualification rating and the comparable metrics, as well as the systematic tabular sum-
mary is of great help to doctors and specialists engaged in research today. 

 


