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Elvégzett kutatómunka
Az angioplasztika egy széles körben használt minimál invazív eljárás. Alapeszközei a
vezetődrót, vezetőkatéter és a ballonkatéter [1] [2] [3] [4]. A beavatkozások sikeressége
95%-ra tehető [5] [6] [7] [8] [9]. Az alapeszközök hajlékonysága és a megtörési ellenállása
fontos szerepet játszanak a sikertelenség kialakulásában [10].
A jelenleg érvényben levő szabványok a három eszközre négy olyan tulajdonságot
mutatnak be, amelyek mind a négyre vonatkoznak, ezek: a biokompatibilitás, a felület
kialakítása, a korrózióállóság és a röntgensugaras láthatóság [11] [12] [13].
E szabványok pontos mérési és tesztelési módszereket ajánlanak a biokompatibilitás, a
felület és korrózióállóság vizsgálatára, viszont több különböző eljárást (további szabványok
ismertetésével) ajánlanak a röntgensugaras láthatóság vizsgálatához [11] [12] [13]. A gyártók
különböző eljárásokkal vizsgálhatják az adott eszközfajtát, ezért ezek az eredmények nem
lesznek összehasonlíthatóak. E szabványok nem tartalmaznak objektív mérési eljárást a
hajlékonyság és a megtörési ellenállás meghatározására, számszerűsítésére. Néhány
szabvány, a U.S. Food and Drug Administration (FDA) és néhány cikk különböző mérési
módszereket ismertet e két tulajdonságra, ezért a gyártók is többféleképpen tesztelhetik,
vizsgálhatják azokat, így ebben az esetben sem lehet összehasonlítani őket hajlékonyságuk
és megtörési ellenállásuk alapján.
Hosszú távú tervem volt a forgalomban levő vezetődrótok, vezetőkatéterek, és
ballonkatéterek

röntgensugaras

láthatóságának,

hajlékonyságának

és

megtörési

ellenállásának összehasonlítása. Az irodalomban található értékek mérési módszere
különböző lehet, ezért mérési eljárásokat dolgoztam ki mind a három tulajdonság
vizsgálatára. A kidolgozott mérési eljárás követelményei:
• Alkalmas legyen a forgalomban kapható angioplasztika alapeszközeinek vizsgálatára.
• Számszerűsítse a röntgensugaras láthatóságot vagy a hajlékonyságot vagy a
megtörési ellenállást.
• Gyors és könnyen kivitelezhető legyen.
• A kapott értékek ismételhetőek és reprodukálhatóak legyenek.
Az orvosi eszközök beszerzése nehéz, ezért doktori értekezésemben a cél mérési
módszerek kialakítása, fejlesztése és tesztelése volt és nem az összes forgalomban levő
vezetődrót, vezetőkatéter és ballonkatéter tesztelése. Az első célom az eszközök
összehasonlítására alkalmas mérési módszer kidolgozása, fejlesztése volt.
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Célkitűzések
1. Mérési módszer kialakítása az ASTM F640-12 szabvány, a FDA és a BME ATT
Orvostechnikai Kutatócsoport korábbi kutatásai alapján, amellyel objektíven
meghatározható,
ballonkatéterek

számszerűsíthető
röntgensugaras

a

vezetődrótok,

láthatósága;

ezáltal

vezetőkatéterek

és

csoportosíthatóvá

és

összehasonlíthatóvá válnak a gyártó különböző típusú vezetődrótjai, katéterei.
2. Mérési

módszer

kialakítása

vezetődrótok

hajlékonyságának

objektív

számszerűsítéséhez figyelembe véve a hajlításra vonatkozó szabványokat, az FDA
ajánlását és a BME ATT Orvostechnikai Kutatócsoport korábbi kutatásait.
3. A

hajlításra

vonatkozó

szabványok

és

a

FDA

által

ajánlott

katéter

hajlékonyságvizsgálat tesztelése, lehetséges módosítása, és a katéter viselkedésének
vizsgálata vezetőkatéterek esetében.
A hajlékonyság változásának vizsgálata a katéter mentén, függése a csúcstól mért
távolságtól és a katéter átmérőjétől.
4. A szakirodalom által használt (Schröder J. módszere) vezetődrót megtörési ellenállás
mérési módszer tesztelése, lehetséges módosítása, és a vezetődrót viselkedésének
vizsgálata a megtörés során.
A megtörési ellenállás változásának vizsgálata a vezetődrót mentén, függése a
csúcstól mért távolságtól.
5. Mérési módszer kialakítása vezetőkatéterek megtörési ellenállásának objektív
számszerűsítésére.
A megtörési ellenállás változásának vizsgálata a katéter mentén, függése a csúcstól
mért távolságtól és a katéter átmérőjétől.
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Eredmények
Röntgensugaras láthatóság mérési módszere
A BME ATT Orvostechnikai Kutatócsoport korábbi kutatásai során egy mérési módszert
fejlesztett ki sztentek röntgensugaras láthatóságának számszerűsítésére. Ezt a módszert
adaptáltam vezetődrótok, vezetőkatéterek és ballonkatéterek vizsgálatához. A mérési
módszer főbb lépései:
1) Röntgenmikroszkópos kép készítése a klinikai gyakorlatban használt paraméterekkel az
adott eszköz vizsgálni kívánt részéről.
2) A készített képről a meghatározott hosszú szakasz kivágása, illetve egy vele azonos
nagyságú üres háttérrész kivágása; a két kivágott kép szürkeárnyalatú, bitmap
formátumú képpé alakítása.
3) A röntgensugaras láthatóság (%-ban) meghatározása a BME ATT Orvostechnikai
Kutatócsoport által írt képanalizáló szoftver használatával.
Meghatároztam, hogy:
•

Vezetődrótok esetében
o A jó röntgensugár elnyelő anyagú vezetődrót csúcsot érdemes vizsgálni (ha ezt nem
tünteti fel a gyártó, akkor a disztális véget (szervezetbe bevezetett vég))
o Két rövid szakasz (minimum 2.0 mm) átlag röntgensugaras láthatóság értékével
jellemezhető a vezetődrót röntgensugaras láthatósága.
o Ehhez a méréshez görbületmentes szakasz szükséges. A vizsgálatok során a két rövid
szakasz nem tartalmazott görbületet sem egyenes, sem előformázott végű
vezetődrótok esetében.

•

Vezetőkatéterek esetében
o A vezetőkatéter marker vagy a jó röntgensugár elnyelő anyagú részét érdemes
vizsgálni (ha található rajta).
o Ha ilyet nem tartalmaz, akkor az első szakasza vizsgálandó (az atraumatikus csúcs és az
első görbület között).
o Két rövidebb szakasz (minimum 2 mm) röntgensugaras láthatóságának átlagával
jellemezhető a vezetőkatéter röntgensugaras láthatósága.
o Ehhez a méréshez görbületmentes szakasz szükséges. A vizsgálatok során a két rövid
szakasz nem tartalmazott görbületet sem egyenes, sem előformázott végű
vezetődrótok esetében.
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•

Ballonkatéterek esetében:
o A ballonmarkereket érdemes vizsgálni.
o A

ballonmarkerek

röntgensugaras

láthatóságának

átlagával

jellemezhető

a

ballonkatéter röntgensugaras láthatósága.
•

A kialakított módszer esetében a röntgensugaras láthatóság vizsgálat háttere (a
mikroszkóp mintatartója) és képkészítési paraméterei minden esetben azonosak voltak.
Hajlékonyságvizsgálat
A vezetődrót hajlékonyságának objektív meghatározásához az FDA útmutatóját és

Schröder J. mérési módszerét vettem alapul. Kifejezetten erre a vizsgálatra egy befogó
készült, amely megkönnyítette a szakítógépbeli mérést. A mérés főbb lépései:
1) A vezetődrót befogása az adott ponton a szakítógép alsó befogójába.
2) 0.5 mm átmérőjű fúrórúd befogása a felső befogóba.
3) A befogás és a nyomópont távolságának beállítása.
4) A 0.5 mm átmérőjű fúrórúd nyomópont fölé illesztése.
5) A vezetődrót hajlítása 10 mm/min sebességgel.
6) A 45o-os lehajlási szöghöz tartozó erő leolvasása.
7) Három pont kiválasztása az erő-elmozdulás görbe felszálló, lineárisan közelíthető
szakaszáról. Ez a három pont a felszálló szakasz maximális pontjának 30%, 60% és 90%-a.
8) A névleges hajlítómerevség meghatározása a három ponton
(NBS =

FL3
3f

+

Fl2
2f

(L − l)[Nmm2 ]).

9) A három pont névleges hajlítómerevségének átlaga az adott befogási pontra jellemző
hajlékonyság, ami az adott hajlítópontot adott konstrukciójára vonatkozik.
Meghatároztam, hogy a névleges merevség ismételhetően mérhető a U.S. Food and
Drug Administration által ajánlott távolságok (5 mm, 10 mm, 20 mm) közül a disztális végtől
10 mm-re levő befogáson középpontos terhelést használva. Ez az érték jobban leírja a
vezetődrót hajlékonyságát, mint a U.S. Food and Drug Administration által ajánlott erő
meghatározása,

ami

a

vezetődrót

45o-os

lehajlításához

szükséges.

A

névleges

hajlítómerevség adott konstrukciójára vonatkozik.
Vezetőkatéterek hajlékonysága esetében az FDA útmutatója és a szakirodalom nem tér
ki a vizsgálandó hajlítópontokra, ezért 10 hajlítóponton mértem.
A vizsgálat főbb lépései:
1) A kezdeti külső átmérő és elhajlási szög lemérése az adott hajlítópontban.
2) A hajlítópont ráhelyezése az idomszerre.
3) A katéter ráhajlításra a legnagyobb rádiuszú idomszerre.
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4) 5 másodpercig hajlítva tartása.
5) Az okozott hajlításra merőleges méretváltozás és elhajlási szög lemérése.
6) A hajlítás minden idomszeren történő lemérése (a legnagyobb rádiuszútól a legkisebbig)
és minden hajítás után az okozott hajlításra merőleges méretváltozás és elhajlási szög
lemérése.
Statisztikai módszerekkel megállapítottam, hogy
•

Nincs kitüntetett hely a katéter mentén, ahol nagyobb valószínűséggel történik elhajlás,
hajlításra merőleges méretváltozás használat közben.

Meghatároztam, hogy
•

A vezetőkatéter hajlékonysága azzal a kritikus hajlítórádiuszszal jellemezhető, amit a
hajlításra merőleges méretváltozás görbe inflexiós pontja mutat.

•

A hajlékonyságot két görbületmentes szakaszon érdemes mérni 100-200 mm-re és 200300 mm-re a disztális végtől, közöttük minimum 20 mm távolsággal.

•

A két mérési pont hajlékonyságának átlagával jellemezhető a vezetőkatéter
hajlékonysága.
Megtörési ellenállás mérése
Kialakítottam egy mérőeszközt a vezetődrótok és vezetőkatéterek megtörési

ellenállásának meghatározására. A mérés alapjául Schröder munkáját használtam, aki szerint
a megtörési ellenállás az a szög, amely még nem okoz maradó alakváltozást az eszközben. A
mérés fontosabb lépése:
1) A vizsgálandó eszköz befogása a fix befogóba.
2) A megtörési pont beállítása.
3) Az kezdeti elhajlás lemérése vezetődrótok esetében, illetve katéterek esetében a kezdeti
hajlításra merőleges méret lemérése is.
4) Az eszköz másik végének befogása a mozgatható befogóba.
5) 5o-ra megtörés, 5 másodpercig pozícióba tartás.
6) A tört pozícióban a hajlításra merőleges méretváltozás lemérése.
7) A mozgó befogás elengedése.
8) Az elhajlás lemérése (ld. 3. lépés).
9) Az eszköz újra befogása.
10) 10o-ra megtörés, 5 másodpercig pozícióba tartás.
11) A mérés 0o-tól 120o –ig történt vezetődrótok, 130o –ig vezetőkatéterek esetében 5o
fokonként. Minden megtörésnél lemértem a hajlításra merőleges méretváltozást, és
megtörés után az elhajlás szögét.
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Megállapítottam, hogy
•

Vezetődrótok esetében
o Mind a disztális vég, mind a tengely megtörési ellenállása az a megtörési szög, amit a
mért elhajlási görbe inflexiós pontja mutat.
o A disztális vég megtörési ellenállása a disztális vég első 10 mm-e és a disztális vég és a
tengely kötési pontja között ismételhetően mérhető.
o Két mérési ponton érdemes mérni az elvékonyodó részen belül 20-50 mm távolsággal
és ezek átlagával jellemezhető a vezetődrót tengelyének megtörési ellenállása

•

Vezetőkatéterek esetében:
o A megtörési ellenállás az a kritikus megtörési szög, amit a hajlításra merőleges
méretváltozás görbe inflexiós pontja mutat.
o A megtörési ellenállást a csúcstól mérve két ilyen szakaszon (köztes távolságuk
minimum 20 mm), a disztális véghez közel érdemes mérni (10-30 mm –re mért értékek
eltérhetnek a tengelyen mért értékektől).
o Átlagukkal jellemezhető a vezetőkatéter megtörési ellenállása.
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Új tudományos eredmények
1. tézis [1,2,3,4,5]
Megállapítottam, hogy egyenes, és előformázott vezetődrótok röntgensugaras
láthatóságának számszerűsítésénél a disztális vég röntgensugár elnyelő részének elülső
és hátulsó minimum 2 mm-es hossz láthatóságának átlagával jellemezhető a
láthatóság, nem szükséges a teljes vezetődrótot vagy disztális véget vizsgálni.
Megállapítottam,
hogy
vezetőkatéterek
röntgensugaras
láthatóságának
számszerűsítésénél a röntgensugár elnyelő rész láthatóságával jellemezhető a teljes
vezetőkatéter röntgensugaras láthatósága. Ilyen rész hiányában az atraumatikus csúcs
és az első görbület közötti szakasz két, minimum 2 mm-es hossz láthatóságának
átlagával jellemezhető a vezetőkatéter láthatósága, nem szükséges a teljes
vezetőkatétert vagy disztális véget vizsgálni.
Megállapítottam,
hogy
ballonkatéterek
röntgensugaras
láthatóságának
számszerűsítésénél a ballonmarkerek láthatóságának átlagával jellemezhető a
láthatóság, nem szükséges a teljes ballonkatétert vizsgálni.
Ezekben a mintavételi esetekben a relatív szórás (variációs koefficiens) értékek nem
mentek 0,2 fölé.
2. tézis [6,7]
Kifejlesztettem egy mérőeszközt, amellyel egyszerűen megoldható a vezetődrótok
befogása a szakítógépbe hajlékonyság meghatározása céljából.
A rajta végzett mérésekkel megállapítottam, hogy a vezetődrót flexibilitása a névleges
merevségével jellemezhető. Ez az érték jobban leírja a vezetődrót hajlékonyságát, mint
a U.S. Food and Drug Administration által ajánlott erő meghatározása, ami a
vezetődrót 45o-os lehajlításához szükséges.
A névleges merevség ismételhetően mérhető a U.S. Food and Drug Administration által
ajánlott távolságok (5 mm, 10 mm, 20 mm) közül a disztális végtől 10 mm-re levő
befogáson középpontos terhelést használva.
Megállapítottam, hogy e távolságok közül csak e befogáson és terheléssel mérhető
ismételten az ajánlott 45o-os lehajláshoz szükséges erő. Végpontos terhelés esetében a
vezetődrót kicsúszott a terhelés alól.
3. tézis [8,9,]
A vezetőkatéterek hajlékonyságának meghatározására a szakirodalom nem tartalmaz
egyértelmű meghatározást, ezért megállapítottam, hogy a vezetőkatéter
hajlékonysága jellemezhető azzal a hajlítórádiuszszal, amit a hajlításra merőleges
méretváltozás görbe inflexiós pontja mutat.
Megállapítottam, hogy az általam vizsgált vezetőkatéterek hasonlóan viselkednek
disztális végtől mért 120-300 mm szakaszon (függetlenül a katéter átmérőjétől); az
okozott elhajlás, hajlításra merőleges méretváltozás hajlítási pontonkénti különbsége
elhanyagolható a hajlékonyság vizsgálata közben.
Statisztikai módszerekkel meghatároztam, hogy ezen szakaszon belül vannak
kitüntetett helyek (görbületmentes szakaszokon), ahol a vizsgálat ismételhetősége
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jobb, ezért ezeken a mérési pontokon érdemesebb mérni: az egyik a disztális végtől
mérve 100-200 mm-es szakaszon, a másik a 200-300 mm-es szakaszon helyezkedjen el,
köztük minimum 20 mm távolsággal. A mért értékek átlagával jellemezhető a
vezetőkatéter hajlékonysága.
4. tézis [10,11]
Kifejlesztettem egy mérőeszközt, amellyel objektíven meghatározható a vezetődrót
megtörési ellenállása. Megállapítottam, hogy a megtörési ellenállás különbözik a
vezetődrót két fő részén, a disztális végen és a tengelyen (függetlenül a drót
flexibilitásának mértékétől); ezért külön a disztális végre és külön a tengelyre kell
megadni ezt az értéket.
A megtörési ellenálláson a szakirodalom szerint azt a kritikus szöget értjük, ahol még
nem történik maradó alakváltozás. Ezt a definíciót módosítottam: mind a disztális vég,
mind a tengely megtörési ellenállása az a megtörési szög, amit a mért elhajlási görbe
inflexiós pontja mutat. Ez az érték jobban leírja a vezetődórt megtörési ellenállását.
Statisztikai analízissel megállapítottam, hogy a disztális vég megtörési ellenállása a
disztális vég első 10 mm-e és a disztális vég és a tengely kötési pontja között
ismételhetően mérhető.
Megállapítottam, hogy az általam vizsgált vezetődrótok hasonlóan viselkednek disztális
végtől mért 40-100 mm szakaszon (függetlenül a vezetődrót hajlékonyságától); az
okozott elhajlás, megtörési pontonkénti különbsége elhanyagolható a megtörési
ellenállás vizsgálata közben.
Statisztikai analízissel meghatároztam, hogy ezen szakaszon belül vannak kitüntetett
helyek, ahol a vizsgálat ismételhetősége jobb (nincs a környezetében kötési pont, az
elvékonyodó tengely nem a legvékonyabb része), ezért ezen mérési pontokon
érdemesebb mérni. Meghatároztam, hogy két mérési ponton érdemes mérni az
elvékonyodó részen belül 20-50 mm távolsággal és ezek átlagával jellemezhető a
vezetődrót tengelyének megtörési ellenállása.
5. tézis [12,13]
Kifejlesztettem egy mérőeszközt, amellyel objektíven mérhető a vezetőkatéter
megtörési ellenállása.
A vezetőkatéterek megtörési ellenállásának meghatározására a szakirodalom nem
tartalmaz egyértelmű módszert, ezért az általam javasolt definíció: a megtörési
ellenállás az a kritikus megtörési szög, amit a hajlításra merőleges méretváltozás görbe
inflexiós pontja mutat.
Statisztikai analízissel meghatároztam, hogy a vizsgált szakaszon belül vannak
kitüntetett helyek, ahol a vizsgálat ismételhetősége jobb (görbületmentes
szakaszokon), ezért ezeken a mérési pontokon érdemesebb mérni. Meghatároztam,
hogy a megtörési ellenállást a csúcstól mérve két ilyen szakaszon (köztes távolságuk
minimum 20 mm), a disztális véghez közel érdemes mérni (10-30 mm –re mért értékek
eltérhetnek a tengelyen mért értékektől) és átlagukkal jellemezhető a vezetőkatéter
megtörési ellenállása.
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