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1. Bevezetés és célkitűzések
A szív‐ és érrendszeri betegségek az Európai Unióban a halálesetek majdnem felét
okozzák, így a férfiak és nők körében egyaránt a leggyakoribb halálok és nem egyformán
érintik a nőket és a férfiakat; mivel a nők a férfiaknál nagyobb valószínűséggel halnak meg
agyvérzésben vagy szívrohamban. Az étrendi változtatások, a testmozgás és a korszerű
gyógyszeres kezelés hatására a szív‐ és érrendszeri betegségek okozta (szív‐ és érrendszeri
betegség: koszorúér‐betegség, agyérrendszeri és környéki érbetegség, illetve aortabetegség
együttvéve) halálozások jelentősen lecsökkenthetők. Az életmód, a környezet valamint az
egészségügy döntően meghatározzák e betegségek alakulását [1] [2] [3].
Mivel az életmód és az egészségügy változása lassú folyamat, így a leghatékonyabb
megoldás az orvosi eszközök fejlesztése, amelyekkel számos tragikus kimenetelű megbete‐
gedés elkerülhető. Tekintve, hogy az említett megbetegedések esetében nagy segítséget
jelent a sztentbeültetés, az ezzel kapcsolatos kutató‐fejlesztő tevékenység rendkívül fontos.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának Anyag‐
tudomány és Technológia Tanszékén már 12 éve folynak értágítóbetétekkel kapcsolatos ku‐
tatások és 2000‐től kezdve diplomamunkák és doktori témák is szerepet kaptak (1. ábra). A
tanszéken ebből kifolyólag nagy szakmai tapasztalat és számos nemzetközi kapcsolat áll ren‐
delkezésre.
Amint az 1. ábrán is látható, jelenleg négy olyan doktori téma is fut a tanszéken, ame‐
lyek elsősorban a koszorúérsztentek alapanyagaira és funkcionális tulajdonságaira irányul‐
nak, ezért dolgozatomban a sztentek alapanyagainak részletes ismertetésétől eltekintek.
2003 óta foglalkozom koszorúérsztentekkel, első TDK‐dolgozatomban is, illetve két dip‐
lomamunkámban is ezzel a témával foglalkoztam. Munkám során konzulens voltam két TDK‐
dolgozatnál, amelyeket az OTDK‐ra is jelöltek és az egyik OTDK I. helyezést ért el. Az Egész‐
ségügyi Mérnökképzéssel kapcsolatban vezettem két önálló laboratóriumi feladatot és a
Villamosmérnöki és Informatikai Karon egy önálló laboratóriumi feladat megoldását segítet‐
tem. Konzulens voltam négy diplomamunka elkészülésénél. A diplomamunkák kapcsolódtak
a doktori témámhoz, az egyik a koszorúérsztentek elektropolírozásával foglalkozott, a másik
a fémmel fedett felület számításával és egyéb mechanikai jellemzők vizsgálatával, a harma‐
dik hatóanyag‐kioldódással, míg a negyedik polimer bevonatok szórórendszerrel való felvi‐
telének kidolgozásáról.
Az angol „stent” szó szakmai elterjedése olyan mértékű, főleg orvosi körökben, hogy az
általunk kezdeményezett magyarosítása a sztent írásmódban nyilvánul meg, azonban meg‐
próbáljuk bevezetni az értágítóbetét kifejezést is. Az azonos jelentésű sztent, a
koszorúérsztent és az értágítóbetét kifejezéseket én is azonos jelentéssel használom. A
sztent szó önmagában vonatkozhat perifériás (nem a koszorúérhez kapcsolódó)
értágítóbetétekre is, de az értekezésemben kizárólag koszorúérsztentekkel foglalkozom.
Az implantátumfejlesztés témaköre több tudományterületet is érint. Igen jelentős a la‐
tin szavak elterjedése az orvostudományi alkalmazásból kifolyólag, ezért dolgozatomban
igyekeztem mindenhol a szakkifejezések magyar megfelelőjét alkalmazni, amennyiben léte‐
zik.
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Munkám megkezdésekor 2003‐ban, a TDK‐dolgozatom célja volt különböző, forgalom‐
ban lévő, bevonatos koszorúérsztent vizsgálata. Már a mérések megkezdése előtt elkezdtem
tanulmányozni a szakirodalmat. Megismerkedtem a rendelkezésre álló berendezésekkel és a
sztentek jellemző tulajdonságaival. Tekintettel arra, hogy a sztentek minősítésére vonatko‐
zóan nem találtam részletes szakirodalmat, magam kísérleteztem ki, hogy az adott paramé‐
tert, melyik berendezéssel és hogyan vizsgáljam.
TDK‐munkámat első, majd második diplomamunkámban és PhD‐munkám során is foly‐
tattam, ahol még több sztentet és még több féle kísérletet végeztem el. Párhuzamosan
ezekkel a kutatásaimmal, főként a PhD‐munkám ideje alatt, a hazai sztentforgalmazók és az
orvosok megbízására ki kellett dolgoznom olyan vizsgálati módszereket, amelyek a bevona‐
tok paramétereit megfelelő módon minősítik. Ezeknek az ipari megkereséseknek köszönhe‐
tően átlagosan havonta jelent meg egy olyan sztentekkel kapcsolatos, általam elvégzendő új
feladat, amelynek megoldása hasznos az orvosok és az ezzel foglalkozó mérnökök számára.
Segítséget jelentő publikációkat csak ritkán találtam, így a kidolgozott módszerek szinte tel‐
jes egészében saját munkám eredményei. Ezekből a megbízásokból kiderült számomra, hogy
melyek azok az adatok és célok, amelyekre a sztentfejlesztőknek és az orvosoknak ténylege‐
sen szükségük van. Ezért a PhD kutatási munkám célkitűzéseit ezekkel az igényekkel össz‐
hangban fogalmaztam meg és az alábbiakban részletezek:
1.) A folyamatos vizsgálatok és az alkalmazható módszerek keresése adta a gondolatot,
hogy célszerű lenne egy olyan, minden típusú bevonatos sztentre alkalmazható elemző el‐
járást kidolgozni, amely az értágítóbetétekkel foglalkozó szakemberek számára fontos, és
amelynek segítségével objektíven meg tudják ítélni a különböző sztenteket. Így célul tűz‐
tem ki, hogy összeállítok egy olyan kísérleti‐ és vizsgálati módszert, amellyel összegezhe‐
tők és optimalizálhatók a sztenteken végzendő feladatok. A célul kitűzött‐, kidolgozandó
módszer (az abban megjelenő átfogó rendszerezés és értékelés) által összehasonlíthatóvá
válnak a különböző sztentek és a sztentbevonatok tulajdonságai. A módszer alkalmazásá‐
val a sztentek tulajdonságai, viselkedése és a sztenteket ért hatások könnyebben értel‐
mezhetők.
2.) Célul tűztem ki, hogy többféle módszerrel különböző bevonatokat vigyek fel
sztentekre. Célként jelent meg, hogy átfogó elemzést készítsek a létrehozott bevonat tu‐
lajdonságairól és a bevonat minőségét befolyásoló tényezőkről. Ennek a célnak az eléré‐
séhez kétféle bevonat előállítását határoztam el: az egyiknél a simaság, egyenletes felület,
a másiknál a hatóanyag hordozására való alkalmasság volt az elérendő célom. Azért fog‐
lalkozom a bevonatok fejlesztésével, mert az értágítóbetétek fejlődése során a szakembe‐
rek rájöttek, hogy a sztentek bevonattal ellátva sokkal inkább megfelelnek rendeltetésük‐
nek. A sztentbevonatok kutatása a mai napig aktuális, folyamatosan bővülő téma.
3.) A (bevonat nélküli vagy bevonatos) értágítóbetétek és a ballonkatéter alkotta „szállí‐
tórendszer” egyik igen fontos funkcionális tulajdonsága az úgynevezett sztentretenció,
amely a sztentek ballonról való lecsúszásához szükséges erőt adja meg. Célom volt, hogy
ennek a vizsgálati oldalról nem definiált jellemzőnek a meghatározására egy megbízható
vizsgálati eljárást dolgozzak ki, és azt felhasználva különböző, aktuálisan alkalmazott be‐
vonat nélküli, bevonatos, illetve saját bevonattal ellátott sztenteken a sztentretenció ér‐
téke meghatározhatóvá váljon.
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2. Szakirodalmi összefoglaló
A következőkben dolgozatom kísérleti részéhez illeszkedve
koszorúérsztentekhez kapcsolódó szakirodalmat tekintem át, úgymint








a

bevonatos

az angioplasztika eszközeit, amelynek része maga a sztent is,
a sztentek bevonatainak jellemző anyagait és az ezekkel szerzett tapasztalatokat,
a sztenteknél alkalmazott főbb bevonatolási eljárásokat,
a sztentbevonatok szerkezeti felépítéseit, kiemelve a hatóanyag‐felviteli módokat,
a sztentek esetében alkalmazott főbb hatóanyag‐kioldódási vizsgálatokat,
a bevonatos sztentek vizsgálati módszereit,
a sztentretenció mérésére található szakirodalmakat.

1986‐ban a franciaországi Toulouse‐ban Jacques Puel és Ulrich Sigwart ültettek be elő‐
ször sztentet emberbe. Az ezt követő évtizedekben bevonat nélküli sztentek különböző ge‐
nerációit fejlesztették ki, amelyeket egyre könnyebben lehetett elvezetni a szűkült érsza‐
kaszhoz. A mechanikai tulajdonságok fejlesztésén túl a ’90‐es évektől kezdve megkezdődtek
a bevonatokkal és a hatóanyagokkal való kísérletek. 2003‐ban vezették be az első gyógyszer‐
bevonatos sztentet, a Johnson & Johnson / Cordis CYPHERTM nevű sztentjét, 2004‐ben pedig
jóváhagyták a Boston Scientific cég taxol hatóanyagot tartalmazó sztentjét [4].
A koszorúérsztentekkel kapcsolatos publikációk száma napjainkban fokozott ütemben
nő, bizonyítva azt, hogy a téma a tudományos kutatások fókuszában áll. A 2. ábra az elmúlt
években megjelent publikációkat mutatja be, éves bontásban. A publikációk évenkénti elosz‐
lásának szemléltetésére három adatbázisból gyűjtöttem ki a „coated coronary stent” (bevo‐
natos korszorúérsztent), valamint a „drug eluting coronary stent” (gyógyszerbevonatos
koszorúérsztent) keresőszavakra kapott találatok számát és összeadtam azokat, hiszen mun‐
kám egyaránt kapcsolódik a bevonatos és a gyógyszerbevonatos sztentekhez.
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2. ábra. A „coated coronary stent”és „drug eluting coronary stent” témában megjelent
publikációk éves bontásban

2004‐ig Magyarországon még igen ritka volt a hatóanyag‐kibocsátó sztentek alkalma‐
zása a bevonat nélküli és a hatóanyagot nm tartalmazó bevonatos változatokhoz képest [5].
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A Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjában valamennyi, DES‐t kapott beteg hosszú
távú követése zajlik. A bevonat nélküli sztentekkel összehasonlítva a gyógyszerbevonatos‐
csoportban a halálozások aránya szignifikánsan kisebbnek bizonyult a 16,9±9,7 hónapos kö‐
vetés alatt. A sztent okozta trombózis gyakoriságában nem volt különbség [6].

2.1. Az angioplasztika eszközei
Az angioplasztika a szűkült érszakaszok helyreállítását célzó műtétet takarja. Szorosan
összekapcsolódik az angiográfiával, amely az érszakaszok láthatóvá tételével teszi lehetővé
azok vizsgálatát. Jelen fejezetben azokat eszközöket ismertetem, amelyek elengedhetetlen
részét képezik ezeknek a beavatkozásoknak, mint amilyen a sztentbeültetés is. Ezen eszkö‐
zök közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódnak a sztentekhez, ezért fontos az ismeretük.
Vezetőkatéter Az elzáródott érbe vezetőkatéteren keresztül, vezetődrót segítségével
vezetik be a ballonra szorított fémhálót – a sztentet [7].
Vezetődrót A vezetődrót vége nyúlik be elsőként a szűkült érszakaszba. Következés‐
képpen a vezetődrót egy flexibilis vezetőpályaként szolgál a ballonkatéter és rajta a sztent
számára, hiszen a vezetődrótra fűzve vezetik be az intervenciós eszközöket. A vezetődrótnak
legalább négy követelménynek kell megfelelnie: megfelelő flexibilitással kell rendelkeznie, a
röntgensugaras láthatóságának kielégítőnek kell lennie, valamint puha véggel és kellőképpen
síkos felülettel kell rendelkeznie a végének, hogy semmiképpen se sérthesse meg az ér falát
[8] [9] [10].
Ballonkatéter A legtöbb sztent a ballonkatéter ballonjával tágítható, léteznek azonban
öntáguló változatok is, amelyek maguktól nyílnak ki. A ballonkatéterhez való rögzítést köve‐
tően a sztentet röntgenberendezés (a ballonkatéterek röntgensugaras láthatóságát jelölő‐
gyűrűk segítségével javítják) és kontrasztanyag segítségével az ér szűkült részébe pozícionál‐
ják, amelyet esetenként előzőleg már ballonnal kitágítottak. A ballon felfújásakor a sztent
kitágul, és az ér falán körkörösen rögzül a koronária belső felületéhez. A ballonba feltágítás‐
kor az úgynevezett indeflátor segítségével a katéteren keresztül fiziológiás sóoldatot és kont‐
rasztanyagot pumpálnak. A beavatkozást végző orvos a katéterrendszerben uralkodó nyo‐
mást követi nyomon az indeflátor kijelzőjén, és addig növeli azt, amíg el nem éri a kívánt
értéket [11]. A ballonkatéter részeinek részletes elnevezését a 3. ábra tartalmazza.

3. ábra. Egy tipikus ballonkatéter és részeinek elnevezései [12]
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Sztent Olyan különleges felépítésű szövetbarát fémhálók, amelyeket a különböző okok
miatt beszűkült érszakaszba helyezve, az erek falát széttartva és megtámasztva az átjárható‐
ságot biztosítják. A hazánkban kaphatóak átmérője koronária esetében 2,25‐4,5 mm, hosz‐
szuk 7‐40 mm között változhat [11]. Anyagukat tekintve készülhetnek ausztenites korrózióál‐
ló acélból, nitinolból, tantálból, Co‐ötvözetből, Mg‐ötvözetből és polimerből [13]. Ezek az
anyagok mechanikai szempontból megfelelőek, azonban az ér mechanikus támasza mellett a
vérrel összeférhető felület elérése igen fontos, ezért kerül sor a bevonatok alkalmazására.
A szakirodalom az angol elnevezéseket használja, ezért a hazai sztentkutatás érdeké‐
ben bevezettük ezek magyar megfelelőit:
Gyűrű / korona (expansion ring / crown), amelynek részei a bordapárok (expansion
strut pair). Bordapár, amelynek részei a bordák (strut), a bordanyakak (strut neck), a borda‐
fejek (strut head). A bordák átlagos vastagsága a bordavastagság (strut thickness). A gyűrű‐
ket összekötő hidak (bridge) részei: a hídágak (bridge branch) és a hídmag (bridge core).
Rezervoárok (reservoir), olyan üregek, amelyek a hatóanyagot tárolják. Háromféle re‐
zervoár található az alább bemutatott szerkezeten, amelyek alakjuk és helyük szerint egy‐
aránt megkülönböztethetők. Egyes speciális kialakításoknál a koronacsúcson, a csúcs külső,
és belső ívével párhuzamosan ejtett felhasítás, osztó zseb is található, amely a koronacsúcsot
kettéosztja, csökkentve annak profilszélességét.
A sztent részegységeinek és tartozékainak elnevezését a 4. ábra szemlélteti az egyik
legösszetettebb, a Conor CoStarTM sztenten.

4. ábra. A ballonkatéter és a sztent részei
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Bevonat Bizonyos anyagok kiváló mechanikai tulajdonságokkal bírnak, de a biokompa‐
tibilitásuk nem megfelelő, míg más anyagok biokompatibilitása kiváló, de nem alkalmasak
sztentek alapanyagának [17]. Emiatt a bevonatok alkalmazása egy lehetséges megoldás arra,
hogy a különböző anyagok kedvező tulajdonságait ötvözhessük. Egy megközelítése ennek az,
amikor az alapanyag és a bevonat más anyagból készül. Ennek megfelelően az alapanyag
mintázatára és mechanikai tulajdonságára hatással van a szerkezei kialakítás merevsége, a
képlékeny alakváltozó képessége és mechanikai stabilitása. A felületnek pedig
biokompatibilisnek, korrózióállónak kell lennie és alkalmazkodnia kell a fiziológiai környezet‐
hez. Ezeknek a tulajdonságoknak az összehasonlítása látható az 1. táblázatban az orvostech‐
nikában alkalmazott anyagcsaládokra.
Tulajdonság
Biokompatibilitás
Keménység
Adhézió a fémhez
Korrózióállóság
Alakváltozó képesség
Kémiai stabilitás
Merevség

Bevonat típusa
Fém
Kerámia
Polimer
+
++
+++
++
+++
‐
+++
‐
‐
+
+++
++
++
‐
+++
+
+++
++
++
+++
‐

1. táblázat. Különböző anyagok összehasonlítása,
sztentbevonatként való alkalmazás szempontjából,
rossz „‐”, növekvő megfelelőség „+”; „++”; „+++” [14] [15] [16]

2.2. Sztentbevonatok alapanyagai
A sztentbevonatok aktív és passzív jellegűek lehetnek. Amíg a passzív bevonatok elha‐
tároló rétegként működnek a sztent és a környező szövetek között (kiváló
biokompatibilitásuknak köszönhetően), addig az aktív bevonatok az alkalmazott gyógyszerek
hatásával érik el a megfelelő hatást [18] [19].
Biodegradálható polimer bevonatok A biológiailag lebomló polimereket sztentek ese‐
tében a biokompatibilitás javítása érdekében alkalmazzák önmagában passzív bevonatként
vagy gyógyszerrel is kiegészítve aktív bevonatként. A lebomló polimerek alapanyaga lehet
szintetikus vagy természetes [20].
Van der Giessen és munkatársai öt különböző biodegradálható polimerrel (PLGA, PCL,
PHBV, POE, PEO/PBT) végeztek állatkísérleteket. Négy héttel a beültetést követően gyulladá‐
sos és burjánzásos reakciók léptek fel. Ezen eredmények alapján ezek a polimerek önmaguk‐
ban nem képesek lecsökkenteni az érbelhártya túlburjánzását. Ugyanezeket a polimereket
növekedésgátló gyógyszerrel egyesítve a túlburjánzás mértékét tekintve megfelelőnek bizo‐
nyultak [18] [21] [22].
Tang és társai PLGA bevonatot vittek fel az általuk készített sztentekre. Egyes
sztenteket csak PLGA‐val vontak be, másokat PLGA és sirolimus keverékével, egy harmadik
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csoportot pedig PLGA és sirolimus, valamint kurkumin keverékével. Ultrahangos szórással
vitték fel a sztentek felületére a polimer/gyógyszer keveréket, amelyekett oldószerben ol‐
dottak fel. Bevonatolás közben a sztentet mozgatták és forgatták, hogy a bevonat homogén
legyen. Az így elkészített bevonatok egyenletesek lettek, hártyaképződés nélkül. Vizsgálták
továbbá, hogy vérbe helyezve mennyi alakos elem tapad meg az elkészített sztentek felüle‐
tén, és azt tapasztalták, hogy lényegesen kevesebb, mint a bevonat nélküli sztenten vagy a
csak PLGA‐val bevont sztenten [23] [24].
Nembiodegradálható polimer bevonatok Számos nem lebomló polimerrel végeztek
már in vivo állatkísérletet [17]. Polimer mátrixszal szabályozott hatóanyag‐leadás valósítható
meg. A legintenzívebben a poliuretán, a szilikon és a poli(etilén‐tereftalát) alkalmazhatóságát
kutatják [18] [22] [23].
Rechavia és munkatársai poliuretánbevonatokkal végezett állatkísérletei során 28 nap
elteltével nem talált javulást az érbelhártya túlburjánzásában. A poli(etilén‐tereftalát) bevo‐
nattal kapcsolatban az állatkísérletekben megnőtt a resztenózis mértéke. Csontcement
(PEMBMA) alkalmazására is sor került, de az alkalmazás az állatkísérletekben sejtszaporodá‐
sos válaszokat indukált. Sirolimussal kiegészítve azonban lecsökkentheti a resztenózist [18].
A poliuretánbevonatokkal kapcsolatban az irodalom nem ad egyértelmű útmutatást.
Egyes cikkek állatkísérletek alapján megfelelő passzív bevonatnak találjak, míg mások passzív
bevonatként nem javasolják az alkalmazását, aktív bevonatként azonban pozitív eredménye‐
ket értek el vele [18] [25] [26]. Sajnos azt a cikkek nagy részében nem írják le, hogy milyen
típusú poliuretánokat használtak fel a kísérletekhez.
Kiváló biokompatibilitása miatt a PMMA‐t is alkalmazzák a gyakorlatban, de gyenge ta‐
padási tulajdonságai miatt nem alkalmas sztentbevonatnak. Ezért Tan és munkatársai MMA‐
BMA‐MAA kopolimert vittek fel sztentek felületére, hatóanyag‐kioldó sztentek első lépése‐
ként. Vizsgálták a bevonat tapadási és biokompatibilitási tulajdonságait. Oldószerként
tetrahidrofuránt alkalmaztak és a bevonatokat bemártással vitték fel a korrózióálló acél
sztent felületére. Tanulmányozták a molekulatömeg tapadási tulajdonságokra gyakorolt ha‐
tását [27].
Elterjedt a foszforilkolin bevonat is, amely a vörösvértest külső membránjának egy
szintetikus, nem lebomló foszfolipid polimer másolata. Elsősorban kis ereknél használják. A
PC bevonat önmagában is csökkenti a különböző gyulladásos reakciók kialakulását, de gyógy‐
szerrel kombinálva is alkalmazzák [18].
A termoplasztikus poliuretán elasztomerek előállítása térben és időben jól különvá‐
lasztható a feldolgozástól. A gyártók az anyagot rendszerint granulátum formában szállítják a
feldolgozókhoz. A termoplasztikus poliuretánok előállításához izocianátként zömében MDI‐t
használnak. Diolként, a felhasználási terület igényeitől függően, mind poliéter, mind poliész‐
ter poliolokat felhasználnak. A diol mint lágy szegmens, a kész polimer tulajdonságait jelen‐
tősen befolyásolja, így a polimer tervezésénél annak kémiai felépítését, saját tulajdonságait
és a késztermékre gyakorolt hatását figyelembe kell venni. Lánchosszabbítóként leggyakrab‐
ban az 1,4‐butándiolt, esetenként etilénglikolt használnak [28] [29]. Bizonyos tulajdonságok
az észter, mások az éteralapú termékeknél kedvezőbbek. A TPUR termékek fizikai jellemzői –
sűrűség, keménység, szilárdság, rugalmassági modulus, alakváltozó‐képesség – a lágy‐ és
keményszegmens‐aránnyal befolyásolhatók [28] [30] [31].
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Intenzív kutatás folyik a poliuretánok különböző implantátumként való alkalmazására.
Ennek alapja az a felismerés, amely szerint a poliuretánok – más anyagokkal szemben – sok‐
kal kevésbé hajlamosak a mikroorganizmusok „összegyűjtésére". A vizsgált és eddig bevált
TPUR termékek zömében MDI, ritkábban HMDI bázisúak, a lánchosszabbító majdnem mindig
butándiol (ritkán etilénglikol), és az alap diol zömében poli(tetrametilén‐éter)diol (néhány
esetben polikarbonát) [28].
Lee és munkatársai alapbevonatként poliuretánt tartalmazó, kétrétegű
sztentbevonatot fejlesztettek ki. Az alapbevonat elkészítéséhez a PUR granulátumokat
(Pellethane® Dow Chemical) feloldották tetrahidofuránban. Az oldat 3 tömegszázalékos volt,
és echinomycin‐t adtak hozzá, 0‐5 tömegszázalékos koncentrációban. Felhasználás előtt ezt a
PUR/gyógyszer keveréket 4˚C‐on tárolták. A fém sztenteket metanollal tisztították és vá‐
kuumban szárították szobahőmérsékleten, egy napig. Az előkészítést követően az alapbevo‐
natot tíz percig szórták a sztentre, majd szobahőmérsékleten vákuumban szárították. Ötször
ismételték meg ezt a folyamatot. A heparint tartalmazó, hidrofób fedőbevonatot (heparin‐
PAA‐ODA) pedig bemártással vitték fel. A koncentrációja 1‐5 tömegszázalék közötti volt. Az
elkészült mintákat elektronmikroszkóppal vizsgálták. Vizsgálataik szerint a bevont sztentek
felülete sokkal egyenletesebb, mint a bevonat nélkülié. Az alapbevonatos és a fedőbevonat‐
tal is ellátott sztentek felülete egyforma volt, az alapbevonat is teljesen homogén réteget
képezett. A mintákról metszeteket készítettek, amelyeken az elektronmikroszkópos felvéte‐
leken jól látszanak a határfelületek, így a bevonatok vastagsága is. A bemártással felvitt fedő‐
réteg homogén, egyenletes és a vastagsága a koncentráció függvényében változik. A
PUR/echinomycin réteg átlagosan 20‐22 μm vastagságú volt [32] [33].
Az elkészült minták vérlemezke‐adhézió in vitro méréséhez fehérnyúl vérét használták
fel, amelyet egyéb, vérlemezkékben gazdag és szegény plazmákkal kevertek össze. Az elké‐
szült oldatot 37°C‐on tartották és ebben helyezték el a vizsgálni kívánt sztenteket. A
sztenteket egy óra elteltével kivették az oldatból, eltávolították a nem tapadó vérlemezkéket
és elektronmikroszkóppal megnézték, hogy mennyi vérlemez tapadt rá a felületre. Megálla‐
pították, hogy a vérlemezke‐adhézió a sztent felületén nagymértékben függ a fehérje‐
adszorpciótól és a trombusképződéstől. A bevonat nélküli sztenten jelentős vérlemezke‐
adhéziót figyeltek meg, míg bevont, illetve a két rétegben bevont sztent esetében ez mini‐
mális volt. Hatóanyag‐kioldódási vizsgálatokat is végeztek az elkészített mintákon. A csak
PUR/echinomycin réteggel bevont és a fedőréteggel is bevont sztenteket fiziológiás sóoldat‐
ba helyezték és azt 37°C‐on tartották. Az echinomycin kioldódását kilenc napon keresztül
mérték, HPLC technológiával. Az echinomycin in vitro kioldódása azt mutatta, hogy az alap‐
bevonatos sztentből gyorsabban távozott el a hatóanyag, mint a fedőbevonattal is ellátott‐
ból. A kísérlet azt igazolta, hogy a fedőbevonat egy diffúziós rétegként szolgálhat, amely
kontrollálja a hatóanyag‐kioldódás sebességét [32] [33].
A kifejlesztett bevonatokkal in vivo kísérleteket is végeztek. A kísérleteket 23‐25 kg
tömegű sertésekkel végezték el. Ezek a mérések a resztenózis mértékének meghatározására
irányultak. A kísérletbe bevont sertéseket azonos körülmények között tartották és azonos
módon kezelték. A beültetést megelőzően 300 mg aszpirint kaptak naponta. Bevonat nélküli,
alapréteggel bevont, valamint alap‐ és fedőréteggel is bevont sztenteket ültettek be a serté‐
sek koszorúereibe. A bevonatos sztentek eltérő dózisú echinomycin‐t tartalmaztak. Négy hét
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elteltével a sertéseket elaltatták, majd kivették a szívüket, ahonnan a további vizsgálatok
számára gondosan eltávolították a kezelt koszorúérszakaszt. Az eredmények alapján a kétré‐
tegű, fedőbevonattal is ellátott sztent esetében jelentősen lecsökkent a resztenózis mértéke
[32] [33].
A CardioTech cég kutatói kedvező eredményeket értek el egy speciális
poliuretánbevonat kifejlesztésekor, amely nem váltott ki gyulladásos reakciót az érfalban,
illetve hatóanyag befogadására is kiválóan alkalmasnak bizonyult. A rugalmas, sima,
biokompatibilis felületű bevonat nem töredezett, repedezett be a ballonos tágítás során,
valamint megfelelő mértékben hozzátapadt a sztent fém felületéhez [34].
Fémbevonatok Az aranyat kiváló biokompatibilitása és jó röntgensugaras láthatósága
miatt számos implantátumhoz használják. Sztentek bevonataként az állatkísérletekben pozi‐
tív eredményeket értek el vele: a bevonat nélküli sztentekhez képest csökkent az érbelhártya
túlburjánzásának mértéke. Napjainkban azonban már nem használják sztentek bevonata‐
ként, mert a várt pozitív hatásokkal ellentétben azoknál a betegeknél, akiknek arannyal be‐
vont sztentet ültettek be, nagyon megnőtt a resztenózis aránya [18] [35]. Az eredmények
alapján az ausztenites korrózióálló acél arany bevonattal megnövelte a vérlemezke aktivációt
és a simaizomsejtek képződését.
Kastrati kísérletei alapján az arannyal bevont ausztenites acél sztentek okozta trombó‐
zis 2,5%, míg a sztent melletti újraszűkülés 49,7% volt. Ugyanezek az adatok bevonat nélküli
sztentek esetében 0,8% és 38,1% voltak. Reifart eredményei alapján pedig a resztenózis
arannyal bevont sztentek esetén 37,7%, bevonat nélküli sztenteknél pedig 20,6% volt. Park
mérései szerint 46,7% és 26,4% volt a resztenózis mértéke. Silber kísérletei szerint speciális
hőfolyamatokkal finomított galvanizált arany réteg lecsökkenti a kóros reakciókat. A finomí‐
tás ellenére a resztenózis értéke nem csökkent [36].
Kerámiabevonatok A kerámiák nanoporózus szerkezetének köszönhetően a hatóanyag
diffúziós úton oldódik ki. Az egyik ígéretes bevonattípus az alumínium‐oxid kerámia. Két lé‐
pésben vonják be vele a 316L alapanyag felületét: először a sztentet bevonják egy vékony
alumíniumréteggel fizikai gőzfázisú leválasztással. Ezt követően a bevonat alumínium anya‐
gát elektrokémiai úton átalakítják alumínium‐oxiddá. A pórusok mérete beállítható, 5 és
15 nm‐es pórusméretekkel a pórusok sűrűsége körülbelül 1,02×1010‐1,32×1010 cm2. A gyógy‐
szert bemártással vagy egy szórórendszer segítségével viszik fel. A bevonatként felvitt alumí‐
nium‐oxid kerámia porózus szerkezetébe tacrolimust vittek fel, és az állatkísérletekben jelen‐
tősen lecsökkent a simaizomsejtek túlnövekedése [37] [38] [39].
Liu és munkatársai 316L acél felületére ionsugárral segített leválasztással vittek fel
nitrid (TiN és TaN) bevonatokat, hogy a felületi korrózió mértékét lecsökkentsék. Az elkészí‐
tett mintákon az elektronmikroszkópos mérésekkel nem találtak sérüléseket a felületen, de a
TiN‐bevonaton észlelhető volt néhány apróbb részecske, míg a TaN‐bevonat simább felületet
eredményezett. Mindkét bevonat teljesen fedte a fémet. Korróziós teszteket is végeztek a
bevonatokon, amelyek eredményeként kijelenthető, hogy a TaN‐bevonat jobban ellenáll a
korróziónak, mint a TiN‐bevonat [40] [41].
A kerámiabevonatok közé sorolhatók mint egyatomos kerámiák, a szénbevonatok is. A
tiszta szén gyémánt vagy grafit formájában kristályosodik. de maradhat részben vagy telje‐
sen amorf szerkezetű is [42]. A kísérletek azt mutatták, hogy a grafit alkalmazása
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sztentbevonatként megnövelte a vérrögképződést, ezért a gyémántszerű szerkezetű bevona‐
tokat alkalmazzák. A gyémánthoz hasonló szénréteg egy igen tartós passzív bevonat, ami
növelt hemo‐ és biokompatibilitással és például hidrogén hozzáadásával megfelelő hajlé‐
konysággal is rendelkezik [18] [43] [16].
A trombusképződés és a plakk aktivációja a fő befolyásolói az ér visszaszűkülésének. A
trombusképződés elektrokémiai folyamatokon alapul, ezért van jogosultsága a félvezető
alapanyagokat tartalmazó bevonatoknak, amelyek prototípusa hidrogénezett amorf szilíci‐
um‐karbid. Klinikai eredmények igazolták, hogy jelentősen lecsökkent a trombusképződés
ennek a bevonatnak köszönhetően [18] [16].
A klinikai eredmények alapján a szilícium‐karbid bevonatos sztenteknél a komplikációs
arány lényegesen kisebb, mint a bevonat nélkülieknél. Szent‐Györgyi Albert írta le először,
hogy a fehérjék félvezető tulajdonságokkal rendelkeznek. A fehérjék félvezető tulajdonságá‐
nak olyan fizikai alapja van, mint az amorf szilikon félvezető tulajdonsága. PECVD eljárással
viszik fel a vékony, 80 nm‐es bevonatot. Az aktivált szilán, a metán és a foszfin a sztent felü‐
letén reagálnak. A bevonat homogén vastagsága érdekében a sztentet forgatják bevonás
közben [19].
Irídium‐oxidot is használnak sztentek ausztenites acél bevonataként kiváló
biokompatibilitása miatt. A fémek felületén a korrózió következtében hidrogén‐peroxid ke‐
letkezik, amely ártalmas lehet az artériára és gyulladásos reakciókat okozhat. Azt tapasztal‐
ták, hogy az irídium‐oxid bevonat a fém felületén csökkenti a gyulladásos reakciókat és gyor‐
sítja az endotelizációt [44].
Hatóanyag‐kibocsátó bevonatok A gyógyszerbevonatos sztentek használata az egyik
leghatékonyabb és legígéretesebb módja a resztenózis gátlásának, hiszen közvetlenül érint‐
kezik az érfallal, ezáltal a célhelyre szállítja a hatóanyagot [45] [46]. A resztenózis megelőzé‐
sére orálisan alkalmazott gyógyszerek sok fajtája az állatkísérleteknél megfelelőnek bizo‐
nyult, de nem volt hatásos az embereken végzett kísérletekben [46] [47] [48]. Ennek az egyik
oka az volt, hogy az orálisan alkalmazott hatóanyagok helyi, koszorúérben lévő koncentráció‐
ja alacsony volt. Ez arra ösztönözte a kutatókat, hogy a sokkal nagyobb helyi koncentráció
eléréséhez gyógyszerrel bevont sztenteket használjanak [18] [49].
Az alkalmazott gyógyszereknek meg kell gátolniuk a gyulladást, illetve az érbelhártya
túlburjánzását a sztent beültetése után. A gyulladásos és burjánzásos folyamatok komplex
válaszsorozatokat indítanak be, például különféle sejtek és szöveti komponensek jelennek
meg az ér helyreállítására. Ezek mind lehetséges célpontok lehetnek a terápiás megközelítés
szempontjából. Éppen ezért az érbelhártya túlburjánzásának megállítására több megoldás is
kínálkozik, így számos gyógyszer alkalmazható. Az alkalmazott polimer, gyógyszer, illetve
ezek kapcsolata döntően befolyásolják az elérhető klinikai eredményeket [45] [50].
Több mint egy tucat különféle gyógyszerbevonatos sztentet teszteltek már, azonban
elmaradt a várt, kedvező hatás. Sokszor a megfelelő hatóanyag‐mennyiség vagy a kioldódás
volt a probléma. A pontos hatóanyag‐adagolás megvalósítása elengedhetetlen [45] [46]. A 2.
táblázat tizenegy klinikai tanulmány eredményeit mutatja be, bevonat nélküli és polimer be‐
vonatos, hatóanyaggal ellátott minták esetében.
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Polimer

Gyógyszer

Kísérlet
neve

Eredmények

SIBS

paclitaxel

Taxus I‐IV.

Resztenózis csökken [20] [51]

PEMBMA

sirolimus

RAVEL

Resztenózis csökken [20] [52]

PEMBMA

sirolimus

SIRIUS,
E, C‐SIRIUS

Resztenózis csökken [20] [53]

Nincs bevonat

paclitaxel

ASPECT

Resztenózis csökken [20] [54]

Nincs bevonat

paclitaxel

ELUTES

Resztenózis csökken [20] [55]

Nincs bevonat

paclitaxel

DELIVER I.

Resztenózis csökken [20]

Nincs bevonat

heparin

COST

Nem hatásos [54]

Biodegradálható polimer

Everolimus

FUTURE I‐II

Resztenózis csökken [20]

PC

17 β‐estradiol

EASTER

Resztenózis csökken [56]

Poliakrilát

7‐hexanoltaxol

SCORE

Trombózist okozott [54] [57]

PTFE

tacrolimus

EVIDENT

Nem hatásos [20]

2. táblázat. Klinikai tanulmányok és eredményeik

Az Egyesült Államokban és Európában évekig csak kétfajta gyógyszerbevonatos
sztentet engedélyeztek: a CYPHER® (Johnson & Johnson / Cordis) sirolimuskibocsátó és a
Boston Scientific TAXUS®, (Boston Scientific) paclitaxelkibocsátó sztenteket. Európában 2005
áprilisában, míg az Egyesült Államokban 2008‐ban engedélyezték a harmadik típusú gyógy‐
szerbevonatos sztentet: Endeavor® (Medtronic), amelyik ABT‐578‐kibocsátó. Ezt követően a
Conor CoStarTM (Biotronik) biodegradálható polimerrel és rezervoárokkal rendelkező,
paclitaxelkibocsátó sztentjét és egy közös fejlesztést, a Xience sztentet vezették be, amely
everolimus‐kibocsátó. Napjainkban számos kísérlet és teszt fut újabb gyógyszerbevonatos
sztentek bevezetése érdekében [4].
A hatóanyag‐kibocsátó sztenteket a túlzott sejtszaporodás kivédésére fejlesztették ki.
A CYPHER® és TAXUS®sztentek esetében a relatíve rövid, kilenc hónapos utánkövetés során
lényegesen kevesebbszer észleltek resztenózist, sztent okozta trombózist, valamint az érin‐
tett ér működészavarát, és kisebb számban volt szükség újraereződésre, mint a hagyomá‐
nyos sztentek esetében. Patológiai vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a kedvező érbel‐
hártya túlburjánzást gátló hatás mellett a gyógyszerkibocsátó sztent felületének
endotelizációja is késedelmet szenved, illetve tökéletlen, amely a sztent trombogenitásának
fokozódásával jár. Ezért felmerült, hogy hosszabb távú ellenőrzést kell végezni. A sztentek
tökéletlen endotelizációja következtében kialakuló nagyon késői, egy éven túli sztent okozta
trombózis a DES‐ekre jellemző. Hatásos trombocitaaggregáció‐gátló kezelés mellett azonban
a sztent okozta trombózis nem gyakoribb a gyógyszeres sztentek esetén sem [6].
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2.3. Sztentbevonatolási technológiák
A koszorúérsztentek bevonásához alkalmazott technológia kiválasztásakor tekintettel
kell lenni a sztent és a bevonat anyagára, az adott eljárással elérhető rétegvastagságra és a
felületi minőségre. A legnagyobb problémát a bevonat egyenetlen vastagsága, illetve a bor‐
dák közötti hártyaképződés okozza, amelyek egyenetlen hatóanyag‐eloszláshoz, valamint a
sztent feltágítása közbeni bevonatszakadáshoz, leváláshoz vezethetnek. Mindezen felületi
változások növelhetik a resztenózis kockázatát [44]. Ennek kiküszöbölésére számos eljárást
dolgoztak ki, kifejezetten sztentek bevonásához, amelyek elsősorban szabadalmakban talál‐
hatók meg. A 3. táblázatban a koszorúérsztenteknél általánosan alkalmazott bevonatolási
technológiákat és főbb jellemzőiket foglalom össze.
Előállítási
Bevonatolási technológia
Jellemző rétegvastagság (µm)
hőmérséklet (°C)
Fizikai gőzfázisú leválasztás
0,35‐60
300‐600
Kémiai gőzfázisú leválasztás
1‐1500
150‐950
Termikus szórás

20‐5000

100‐800

Porlasztás
UH porlasztás

1‐15
0,5‐10

0‐60
0‐60

Galvanizálás

7‐200

50‐200

Bevonás fecskendővel
Bemártás
Ecset
Piezoelektromos mikroszórás

10‐15
0,1‐150
100‐3000
0,1‐10

0‐60
0‐60
0‐60
0‐60

3. táblázat. A koszorúérsztenteknél alkalmazott különböző
bevonási technológiák főbb jellemzői [58] [59]

Fizikai gőzfázisú leválasztás A PVD‐eljárás során a szilárd forrásanyagot párologtatással
vagy porlasztással alkotóira bontva a gőztérbe viszik és leválasztják a bevonni kívánt munka‐
darabra. A leválasztott rétegek szerkezetét befolyásolja például a leválasztás hőmérsékleté‐
nek hatása, a felület aktiválása és a szennyezők jelenléte. A szerkezet a hordozó felületére
merőleges irányban növekvő, jellegzetesen tűszerű krisztallitokból áll [58] [60] [37].
PVD‐eljárással titán‐nitrid‐oxidot (TiNOX) vittek fel ausztenites korrózióálló acél
sztentek felületére és ezeket a bevonatos sztenteket 92 betegbe ültették be. A klinikai
eredmények alapján kijelenthető, hogy a resztenózis mértéke csökkent [61].
A Sorin Biomedica CarbostentTM sztenteket egy speciális CarbofilmTM réteg borítja,
amely tiszta szénből készül. A bevonatot PVD‐technika alkalmazásával viszik fel, nagyvá‐
kuumban [62].
Kémiai gőzfázisú leválasztás A kémiai gőzfázisú leválasztásos módszerek alkalmazása
során illékony, gőzfázisba, illetve gázfázisba vitt anyagokból valamilyen kémiai reakcióval
választják le a hordozó felületére a rétegépítő anyagot [37]. A leválasztás szobahőmérsékle‐
ten is történhet, és ezért jól alkalmazható például nem hőálló gyógyászati eszközök (implan‐
tátumok, szívritmusszabályzók stb.) bevonására. A kémia gőzfázisú leválasztás egyik alesete a
termokémiai leválasztás, ahol a gázfázisú anyag reakcióba lép a szubsztrátummal és így ké‐
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pez réteget, amelynek vastagsága 1‐100 μm közötti [58] [60] [63]. A termikus CVD során a
hordozót fűtik, a gázokat a gáztérben lejátszódó reakciók elkerülése céljából általában hide‐
gen tartják [60]. A plazmával aktivált kémiai gőzfázisú leválasztási módszerek (plasma
enhanced chemical vapor deposition, PECVD vagy plasma activated chemical vapor
deposition, PACVD) során a reakciót kisnyomású plazmával aktiválják. A plazmának kétféle
hatása van a leválasztás során: egyrészt megváltoztatja a gázösszetételt ionok, gerjesztett
molekulák, gyökök stb. képződése útján, másrészt megváltoztatja a felületi reakció kinetikai
viszonyait a fellépő ionbombázással. Mindkét hatás csökkenti a szükséges leválasztási hő‐
mérsékletet és növeli a réteg adhézióját. Míg TiN‐et termikus CVD módszerrel 900°C‐on vá‐
lasztanak le, addig a PECVD‐módszeres leválasztáshoz 500°C is elegendő. PECVD‐módszerrel
leválasztható anyagok például a TiN, TiC, SiC, gyémánt, gyémántszerű rétegek [60].
Félvezető, amorf, hidrogénben gazdag szilícium‐karbid bevonatot vittel fel CVD‐
eljárással 14 mm hosszú és 4 mm átmérőjű tantálsztentekre. A bevont sztentekből összesen
406 darabot ültettek be. A sztent‐trombózis mértéke 2,7% volt (a nagy kockázatú csoportnál
3,6% volt ez az érték, a kisebb kockázatúnál pedig 2,1%, tehát nem volt szignifikáns különb‐
ség). A nagy kockázatú csoportnál ez a bevonat megakadályozhatja a sztent okozta trombó‐
zist [64]. A szilícium‐karbid bevonat ezen előnyös tulajdonságait az in vitro és az in vivo kísér‐
letek is igazolták. Egy újabb kísérletsorozatban 485 betegből 238‐nak szilikon‐karbiddal be‐
vont sztentet, míg 247 betegnek bevonat nélküli ausztenites acél sztentet ültettek be és nem
találtak szignifikáns különbséget a két csoport között [65].
Veres és munkatársai PECVD eljárással vittek fel amorf szénbevonatot különböző alap‐
anyagú hordozókra és azt tapasztalták, hogy az argonnal előkezelt minták esetében jobb
tapadást és gyémántszerű réteget lehet elérni [66] [67].
Termikus szórás A termikus szórás a fentiektől eltérően nem gázfázisból történő levá‐
lasztási módszer. Az elnevezés egy módszercsaládot jelöl, amelynek tagjaira az jellemző,
hogy az anyag (fém, kerámia, egyes polimerek) porszemcséit az olvadáspont közelébe vagy a
fölé hevítik, valamilyen módon felgyorsítják, és a megolvadt cseppeket vagy majdnem meg‐
olvadt szemcséket a bevonandó felületre irányítják. Ütközéskor ezek foltokban elterülnek,
átlapolnak és bevonatot alkotnak. Ezzel a módszerrel vezetődrótra, sztentre, katéterre is
visznek fel bevonatot. A sztentet bevonják, és csak utána szerelik fel a szállítórendszerre, így
a ballonra nem kerül felesleges bevonat, amely a feltágítás során megszakíthatná a bevonat
egyenletességét [58] [60] [68].
Porlasztás A porlasztás során a fúvókában nagy sebességgel áramló levegő magával ra‐
gadja a permetezendő folyadékot. A gyors áramlású gázközeg irányára merőlegesen becsat‐
lakozó folyadékszállító csőben ezáltal lecsökken a nyomás és a folyadék az áramló levegő
mellé bejut a fúvókába, ahol a nagy sebességgel haladó gáz cseppekre szakítja azt. A fúvókát
már a levegő és a folyadékpermet keveréke hagyja el. A gázáramlásból nyert mozgási energia
juttatja el a folyadékcseppeket a bevonandó felületre, ahol a cseppek a mintadarabnak csa‐
pódnak. A permetező fúvóka egyaránt alkalmas kis és közepes viszkozitású anyagok szórásá‐
ra is. A bepermetezett terület mérete függ gázáram sebességétől, a permetben lévő folya‐
dékcseppek térfogatarányától, a fúvóka méretétől illetve a fúvóka és a munkaterület közötti
távolságtól [69].
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Ultrahanggal segített porlasztás Ennél az eljárásnál egy speciális fúvóka és ultrahang
nagyfrekvenciás vibrációja segítségével a folyékony oldatot apró cseppekké alakítják, ame‐
lyet a hordozófelületre fuvatnak steril levegővel, így egyenletes, homogén réteget hoznak
létre az értágítóbetét felületén. A módszerrel hatóanyag is belekeverhető a bevonatba. Mi‐
vel a sztent rögzítésének helyénél a bevonat nem tud megtapadni a sztent felületén, ezért a
réteg felvitele két lépcsőben történik. Először a sztent rögzítetlen, fedetlen első egyharmad
részét vonják be, majd a közepét 50%‐os fedettséggel, majd száradás után megfordítják a
sztentet a rögzítő tüskén, és az előzőekhez hasonlóan bepermetezik a kimaradt részeket,
újabb 50%‐os fedettséggel a közepét, ezután teljesen, 100%‐os fedettséggel a még nem be‐
vont egyharmad részt. Ezzel az eljárással polimer bevonatok és különböző oldószerek alkal‐
mazása is megoldható [70] [71] [72].
Galvanizálás Galvanizálással a katód felületére egy külső áramforrás segítségével a be‐
vonandó fém ionjait tartalmazó elektrolitból fémbevonatot választanak le. Az anód legtöbb‐
ször oldódó és a bevonó fémből van.
Hehrlein és munkatársai nyulakkal végzett kísérleteikben tanulmányozták a sztentek
felületi szerkezetének és a töltés megváltozásának hatását a biokompatibilitásra. A háromfé‐
le fémbevonatot (platina, arany és réz) 24 ausztenites acél sztentre vittek fel galvanizálással,
illetve argon‐ionbombázással. A bevont sztentek mellett bevonat nélküli sztenteket is beül‐
tettek és négy hét elteltével az explantált sztentek keresztmetszetét vizsgálták, a vérrögök,
illetve az érbelhártya képződését tanulmányozva. A galvanizálással felvitt bevonatok a feltá‐
gítást követően több helyen sérültek meg, mint az ionbombázással készítettek. A 14, galvani‐
zálással bevont sztent közül hat esetben elzáródást találtak vérrög miatt, míg az ionbombá‐
zással bevont, illetve a bevonat nélküli sztenteknél nem tapasztaltak elzáródást. Emellett a
galvanizált sztenteknél az érbelhártya túlburjánzásának mértéke is lényegesen nagyobb volt
[60] [74] [75].
Bevonás fecskendővel Az
5. ábrán látható módon a
sztentet egy tengelyre felhúzzák
Sztent
és egy műanyag fecskendőből
polimer és gyógyszer keverékét
szórják rá. A tengelyt forgatják,
hogy a felesleges bevonatot
eltávolítsák, majd a sztentet
áttolják a tengely tiszta részére.
A folyamatot addig ismétlik,
amíg a bevonat meg nem szá‐
rad. A bevonat vastagsága 10‐
5. ábra. A sztent bevonása fecskendő segítségével [73]
15 µm közötti [73].
Hagyományos bemártásos technika A legegyszerűbb bevonási technika, ha az implan‐
tátumot bemártják egy olyan anyagba, amelynek megfelelően kicsi a viszkozitása, ezért vé‐
kony, de mégis homogén filmet alkot a felületen. A bevonandó tárgyat megfelelően meg kell
tisztítani, és a művelet elvégzése alatt is nagyon ügyelni kell a tisztaságra. Ezzel a módszerrel
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különböző polimereket lehet felvinni. A hőmérséklet és a hőn tartás ideje anyagfüggő. A szá‐
rítási, polimerizációs idő függ a felhasznált oldószer mennyiségétől is [76] [77].
Bemártás ultrahangos rezgetés mellett Az
alkalmazott bevonat lehet passzív és aktív is. A
kiválasztott bevonatot egy megfelelő térben, pél‐
dául üvegpohárban helyezik el, amelyet belehe‐
lyeznek a folyadékkal töltött ultrahangos berende‐
zésbe. Ezt követően a sztentet belehelyezik a be‐
vonó anyagból és oldószeréből készült oldattal
töltött pohárba. A poharat behelyezik a folyadékkal
töltött ultrahangos berendezésbe. Az ultrahangos
rezgés energiájának köszönhetően a sztent forog
az oldatban (6. ábra). Ennek következtében a
sztenten egyenletes réteg alakul ki. A sztentet kívül
6. ábra. A sztent bevonása ultrahangos
és belül egyaránt fedi a polimer réteg és a bordák
rezgetés segítségével [78]
közötti felületeken nem alakul ki hártyásodás. Ez‐
után a sztentet kiveszik a fürdőből és megszárítják [78].
Bemártás és a felesleges bevonat eltávolítása nyíró igénybevétellel Polimer és poli‐
mer/gyógyszer bevonatokat általában hagyományos bemártással vagy szórórendszer segít‐
ségével visznek fel a sztent felületére. A bemártás a relatív kis tömegszázalékos oldatnál (kö‐
rülbelül 4 tömegszázalékig) homogén, egyenletes réteget eredményez, hártyaképződés nél‐
kül. A hártyaképződés igen nagy problémát jelent a különböző mintázattal rendelkező
sztentek esetében. Hasonlóan, a szórással felvitt bevonat sem túl praktikus: a hatóanyag,
illetve a bevonat jelentős része elveszik a szórás következtében, így ez a megoldás igen költ‐
séges.
Hossainy
és
munkatársai
olyan
bevonatolási eljárást fejlesztettek ki, amely
hártyaképződés nélkül vonja be a bonyolult
geometriával rendelkező sztentet is. A
sztentet egy hengerre húzzák fel és így helye‐
7. ábra. A felesleges bevonat eltávolítása
zik bele a polimer oldatba. A henger külső át‐
hengerrel [79]
mérője kisebb, mint a sztent belső átmérője.
Ezt követően kiveszik az oldatból és még szá‐
radás előtt a sztentet a hengerhez képest egy irányban mozgatják, így biztosított a folyadék
áramlása (7. ábra). A sztentet abba az irányba mozgatják, ahol a henger már nem érintkezik
az oldattal. A fellépő nyíróerővel megtörik a felületi feszültséget, így a cellákban képződő
hártya leválik [79].
A henger alkalmazása nélkül 4 tömegszázalékos polimer oldatba történő bemártást kö‐
vetően a sztenten hártyaképződés figyelhető meg, míg a kifejlesztett eljárással
13 tömegszázalékos oldatba történő bemártásnál sem alakult ki hártyásodás. A bevonat vas‐
tagsága a sztent külső és belső felületén egyaránt könnyedén szabályozható. Az alkalmazott
henger különféle kialakítású lehet, például kúpos, hengeres, nyílásokkal rendelkező, a ke‐
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resztmetszete lehet ovális, sokszögű, háromszögű. A henger mozgatása közben azt forgatni is
lehet. Biodegradálható és nembiodegradálható polimerek is alkalmasak ehhez a techniká‐
hoz. Az oldat optimálisan 1‐15 tömegszázalék közötti, a felvitt rétegek számát pedig az oldat
koncentrációjának, illetve az alkalmazott polimernek a figyelembevételével határozzák meg.
Többféle polimer is alkalmazható egyszerre. Célszerű a jobb adhézió miatt először híg oldat‐
ból felvinni egy réteget, majd arra a többit, például gyógyszert tartalmazó réteget. Az alkal‐
mazott hatóanyag is lehet több gyógyszer keveréke. A felső réteg felvitele ezzel az eljárással
gondot okozhat, ha a gyógyszer jól oldódik a polimer oldószerében, hiszen így leválhat és
beleoldódhat az oldatba. Ilyenkor érdemes szórással felvinni a felső bevonatot. Ekkor a ha‐
tóanyag már a sztenten van, tehát szórással csak a polimert viszik fel, így nem olyan költsé‐
ges az eljárás [79].
Bemártás és a felesleges bevonat eltávolítása fonallal Polimerek felvitelére alkalmas
eljárás. Egy fonalat vezetnek keresztül a sztent üregén, bevonatolás alatt vagy után, amely
megakadályozza a hártyásodás kialakulását. Ez a fonal lehet egy szál vagy több is, lehet fém
és polimer is. A sztentre a bevonatot bemártással vagy szórással viszik fel. A bevonat ebben
az esetben is lehet passzív és aktív egyaránt [80].

a)

b)

d)

c)

e)

8. ábra. A felesleges, még folyékony bevonat eltávolítása fonallal (a) rezgetés rázóasztallal, (b)
levegő fúvása, (c) mozgatás a gravitáció segítségével, (d) mozgatás két rezgéskeltővel,
(e) mozgatás két rezgéskeltővel, több megtámasztási ponttal [80]

A mozgást oszcillálással érik el, amelynek paraméterei változtathatóak, így a bevonat
vastagsága is szabályozható. A relatív mozgás egy rázóasztallal is megoldható, az oldatot az
asztalra helyezik és a fonalon keresztülvezetett sztentet két tartóval megtámasztják, majd
belemártják az oldatba (8. a) ábra). A 8. b) ábrán a fonalra ráhúzott sztentet levegővel fújják
meg, így az forog. Ez a forgás egyenletes, hártyamentes bevonatot eredményez. A 8. c) ábrán
a sztent mozgását az egyik tartótól a másikig a gravitáció eredményezi. A sztent mozgása két
tartó között is megvalósítható, ezek a tartók egy‐egy rezgéskeltő eszközzel vannak felszerel‐
ve (8. d) ábra). A 8. e) ábrán látható rögzítési módnál a sztentet a tartókon elhelyezett rez‐
géskeltő eszközökön túl még két fonállal is megtámasztják [80].
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Forgatásos bemártás A teljes ballonra krimpelt
sztentet vagy csak magát a sztentet belemártják az
oldatba és a 9. ábrán látható eszköz segítségével for‐
gatják közben. A bevonat így 1‐150 μm vastagságú
lesz. Egy programozható elektronikus áramkör szabá‐
lyozza a bemártási mélységet, a bemártás idejét, illet‐
ve a forgások számát. Ha a sztentet csak magában von‐
ják be, akkor azt egy tengelyre szerelik rá, a tengely
pedig egy rúdhoz csatlakozik. Ez a rúd vízszintes és
függőleges mozgásra is képes. A mozgásokat elektro‐
mos és hidraulikus motorok segítik [81].
A forgatás sebességének megválasztása nagyon
fontos, ugyanis túl lassú forgás esetén összetapadás
9. ábra. A sztent bemártása és
következhet be, túl gyors forgás esetében pedig nem
forgatása [81]
tapad meg a bevonat a sztenten. Az optimális vastag‐
ság 5‐30 μm. A forgó sztentet jelentős centrifugális erő éri, így a bevonó polimer a sztent
belső részéről inkább a külső felé tolódik. Ennek következtében a bevonat és a hatóanyag
nagy része az érfallal közvetlenül érintkezik, így nem a véráramba kerül a hatóanyag, hanem
közvetlenül az érfalba. A sztent szárítása a tengelyen történik [81].
Ecsettel való felvitel A módszer könnyen kivitelezhető és egyszerű. Egy megfelelő
ecsetet belemártanak az oldatba és a bevonni kívánt darabon végighúzzák. Az ecsetet a da‐
rab felületéhez érintve egyenletesen szétkeni az oldott állapotban lévő bevonatot. Általában
különböző polimer bevonatokat visznek fel ezzel a módszerrel
[83] [84].
Piezoelektromos mikroszórás Rezervoárokkal rendelkező
sztentek esetében a bevonat felvihető piezoelektromos
mikroszórófejjel. A sztenteket egy gumival bevont tengelyre
húzzák fel bevonatolás előtt úgy, hogy a rezervoárok alsó felü‐
letét a gumi teljesen lezárja, majd egy számítógéppel vezérelt
szerkezet feltérképezi a rezervoárok helyét. Igen gyors eljárás,
egy másodperc alatt körülbelül tíz rezervoárt lehet feltölteni. A
bevonás után egy kemencében szárítják meg a sztentet. Szára‐
dás után újabb rétegek vihetők fel, a kívánt tulajdonságok el‐
érése végett [85]. Hátránya a módszernek, hogy a mikroszórás
miatt az alkalmazott polimer oldat 5 tömegszázalékos lehet
10. ábra. Piezoelektromos
maximum, így a bevonat felépítése sok lépésből áll, illetve a
mikroszórás [82]
kemencében történő szárításra sok gyógyszer nem alkalmas.
Egy továbbfejlesztett változat szerint a gyógyszert száraz formában, önmagában helyezik el a
rezervoárokban és egy tengellyel rögzítik alulról. A folyékony mátrix anyagot a 10. ábrán lát‐
ható módon viszik fel, amely összetapad a gyógyszerrel [82] [86]. A Conor CostarTM
sztenteknél a bevonatot piezoelektromos mikroszórófejjel vitték fel, többszöri szórással.
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2.4. Sztentbevonatok szerkezeti felépítése
A simaizom sejtek szaporodása egy nappal a sztentbeültetést követően megindul és
körülbelül két hétig tart, ezért a hatóanyag‐kibocsátásnak legalább három hétig kell tartania
a migráció és a túlzott sejtszaporodás lecsökkentése végett. A sztentbevonatban a ható‐
anyag elhelyezkedését a felviteli mód szabja meg, amellyel közvetetten befolyásolható a
hatóanyag‐kioldódás. Ugyan nincs kétség a hatóanyag‐kibocsátó sztentek hatásosságát ille‐
tően, azt azonban meg kell említeni, hogy az érbelhártya túlburjánzásának gátlása nem kor‐
látozza az ér simaizomsejtjeit, de az endotél fal újraképződősének folyamatát eredményezi,
amely késői sztent okozta trombózishoz vezethet. A véletlen besorolású klinikai tanulmányok
is kimutatták a lehetséges kockázatait a hatóanyag‐kibocsátó sztenteknek, kivéve, ha a
gyógyszeradag és a kioldódási kinetika optimalizált [45].
Gyakori az a feltételezés, amely szerint az a kívánatos, ha a sztentnek csak a külső felü‐
lete tartalmaz gyógyszert, amely az ér falával érintkezik, mert így lecsökkenthető az alkalma‐
zott mennyiség és kevesebb kerül a véráramba is. Ez az egyirányú kioldás az alapos vizsgála‐
tok után azt az eredményt adta, hogy nem ez a paraméter a legfontosabb a kioldódás szem‐
pontjából, hiszen a sztent bordáinak inhomogén kerületi‐ és hosszmenti eloszlása inhomo‐
gén hatóanyag‐elosztást eredményez a környező szövetekben. Eltérőek a szövetben mért
helyi és átlagos koncentrációértékek, amelyet erősít az egyirányú hatóanyag‐kiáramlás. A
koncentráció ingadozása toxikus szintet érhet el a bordáknál, főként az egymáshoz közel
lévőknél, a bordáktól távol viszont a terápiás szint alatt maradhat. Tekintettel arra, hogy a
biológiai hatást főként a helyi koncentráció értéke határozza meg, különös figyelemmel kell
lenni a mintázat kialakítására, és kerülni kell az ingadozást. Egyfajta megoldás lehet a homo‐
gén helyi koncentráció eléréséhez, hogy a sztent különböző részeiről különböző mennyiségű
hatóanyag tudjon kiáramolni. Ehhez alkalmazhatóak különböző polimer rendszerek [45] [30].
Az alábbiakban a sztentbevonatok különböző szerkezeti felépítéseit mutatom be, ame‐
lyek alkalmasak lehetnek passzív, illetve aktív bevonatoknak.
Szabályozás diffúzióval A gyakorlatban általánosan három megoldást alkalmaznak a
diffúzióval történő szabályozáshoz. Az egyiknél egy gyógyszerrel kevert réteget visznek fel,
ezt az ábrán rózsaszínnel jelöltem (11. ábra). A másiknál a gyógyszerrel kevert rétegen (ró‐
zsaszín) egy külső (világoskékre színezett) szabályozó réteg látható (12. ábra). A harmadik
megoldásnál egy szendvicsszerkezetet hoznak létre: a sztentet bevonják, majd ezt gyógy‐
szerbe mártják, végül még egy polimer réteget visznek fel.

11. ábra. Polimer mátrix hatóanyaggal,
szabályozómembrán nélkül

12. ábra. Polimer mátrix hatóanyaggal,
lebomló szabályozómembránnal
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Az első esetben a hatóanyag szabályozómembrán nélkül, közvetlenül a környezetébe
jut. Ilyen a TaxusTM sztent: TransluteTM SIBS polimert alkalmaznak, paclitaxel hatóanyaggal
[87]. A kioldódás sebességét a polimer/gyógyszer hányados adja meg (35/65, 25/75 és
8,8/91,2). A hatóanyag mennyisége állandó, 1 μg/mm2, így a bevonat vastagságát növelik,
illetve csökkentik, az arányoknak megfelelően [30] [45].
A külső polimer réteg a kioldódást szabályozza, ugyanis a beültetést követő első na‐
pokban a túlzott hatóanyag‐felszabadulás hátrányos következményekkel járhat. Ilyen struk‐
túrájú a CypherTM sztent: PEVA és PBMA polimerek alkotják a bevonatot. A polimert
sirolimus‐szal keverték össze, 67%‐33% arányban. Ez alkotja a bevonat alaprétegét. A külső,
szabályozó réteg alapanyaga: PMBA [45] [88] [20].
Lebomló bevonatok A módszer a po‐
limer membrán oldódásán vagy degradáci‐
óján alapszik, amely magába zárja a gyógy‐
szer rezervoárt vagy magát a gyógyszert
tartalmazó polimer mátrixot (13. ábra). A
gyógyszert tartalmazó polimer mátrix‐
anyagot az ábrán a világoskék burok szem‐
lélteti. A vízoldékony polimerek túl gyorsan
oldódnak, ezért gyakrabban alkalmaznak
hidrofób polimereket. Hetek, illetve hóna‐ 13. ábra. Gyógyszerrel kombinált lebomló bevonat
pok alatt bomlik le a PGA, a PLA vagy a
PCL, amelyek nem vízoldékonyak [45] [88] [20].
Gyógyszer felvitele, polimer réteg nélkül A polimerek elhagyását azok gyulladást kivál‐
tó reakciói miatt vélték hasznosnak, azonban a kísérletek azt mutatták, hogy bemártással, a
sztent felületére felvitt hatóanyag nagy része elveszik már a beültetés során. Ilyenkor közvet‐
lenül a sztent felületéhez kötik a hatóanyagot, a 14. ábrán szürke pontokként ábrázoltam.
Ilyen például az AchieveTM sztent, amelynél paclitaxel hatóanyagot visznek fel a felületre,
paclitaxel‐etanol oldatba mártva [45] [88]. Dong és társai is vizsgálták a paclitaxel felvitelét,
polimer réteg nélkül és azt tapasztalták, hogy az első nyolc nap alatt az átlagos, kioldódott
mennyiség 0,4259 μg volt, míg a következő nyolc napban már ennek csak 1/9 része oldódott
ki. A kioldódás folyamatos volt, de az első nyolc nap alatt távozott el a hatóanyag nagy része
[89].

14. ábra. Gyógyszerréteg felvitele közvetlenül
(polimer réteg elhagyással)

15. ábra. Rezervoárt tartalmazó sztent
(lebomló polimer réteggel)

20

Bognár Eszter

PhD értekezés

Rezervoár A gyógyszerrezervoárt egy vékony polimer réteggel fedik le, amely kioldódá‐
si sebesség‐szabályozómembránként funkcionál (15. ábra). A Conor CostarTM sztent alap‐
anyaga kobalt‐króm ötvözet. A sztent rezervoárjaiba ültetett PLGA‐mátrixba ágyazták be a
sztent hatóanyagát, a paclitaxelt. A paclitaxel hatékonyan akadályozza meg az érbelhártya
sejtjeinek túlburjánzását. A PLGA‐mátrix biztosítja a kontrollált hatóanyag‐felszabadulást,
illetve a kívánt hatóanyag‐kioldódási kinetikát. In vitro kísérletek alapján a mátrix és a gyógy‐
szer 180 napon belül felszívódik [90] [91]. Jól szabályozható a kioldott mennyiség a mátrix
vagy a hatóanyag mennyiségének változtatásával [92].
Ioncserélt bevonatok Az ioncserés megoldások igen hatásosak lehetnek a szabályozás
beállításában olyan ionizált gyógyszerek esetében, amelyek elektrosztatikus kölcsönhatások‐
kal kötődnek a mátrixhoz [30]. Az ioncserén alapuló DES‐eket gyakran alkalmazzák a töltéssel
rendelkező hatóanyagok hordozójaként. Az ausztenites korrózióálló acél BiodivYsioTM sztent
kompolimer bevonattal rendelkezik. A negatív töltésű hatóanyag jól tapad a pozitív töltésű
polimer bevonathoz, amely felszabadul, amikor a testben lévő szintén negatív töltésű ionok‐
kal helyet cserél. A sztentre a bevonatot polimer‐etanol oldatba bemártva viszik fel, amely
átlagosan 50 nm vastagságú [45] [88] [93].
Porózus szerkezet A bevonat általában valamilyen polimer, illetve polimerek keveréke,
esetleg kerámia. A pórusok átmérője 1 μm‐1000 μm közötti lehet, de ideálisnak tekintik a
25 μm‐60 μm közötti átmérőt (16. ábra). A porózus bevonat létrehozására egy megoldás, ha
például poliuretánt feloldanak az oldószerében és olyan szemcsés anyagot (só vagy cukor)
kevernek hozzá, amit az alkalmazott oldószer nem old. Bevonják a sztentet, majd egy máso‐
dik oldószert alkalmaznak, például vizet, amely kimossa a sót/cukrot a pórusokból. Az alkal‐
mazott szemcsés anyag egy része benne marad a bevonatban, ezért is nagyon fontos, hogy
az biokompatibilis legyen. A porózus bevonat létrehozására egy másik megoldás, ha rögtön a
bemártást követően, de még száradás előtt például sót hintenek az oldatba. A sztentet ez‐
után öt percre vízbe merítik, hogy a só kioldódjon a pórusokból [88] [94].

16. ábra. Porózus, hatóanyag tárolására
alkalmas bevonatú sztent

17. ábra. Speciális hatóanyag‐hordozó barázda
polimer és gyógyszer keverékével kitöltve

Speciális barázdák A hatóanyag tárolására különféle barázdákkal is el lehet látni a
sztentet. Ebben az esetben magán a sztentet módosítják, elsősorban a külső bordáit
(17. ábra), és a barázdákba viszik fel a bevonatot. A barázdákban lehet csak gyógyszer, illetve
polimer és gyógyszer keveréke. A hasonló méretű sztentekhez képest ötször jobb a ható‐
anyag‐kibocsátó képessége. Ilyen megoldással készül a Janus CarbostentTM, amely karbon
bevonattal rendelkezik [45].
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A barázdák kialakítása és elhelyezése többféle módon történhet. Brown és munkatár‐
sai a fejlesztésnél azt tűzték ki célul, hogy olyan sztentet hozzanak létre, amely olyan ürege‐
ket tartalmaz, amelyek a hatóanyagot tárolják. Az egyik megoldás, hogy a hatóanyag a ba‐
rázdából közvetlenül kijut (18. a) ábra). A másik megoldás egy szabályozót is tartalmaz. A
barázdák elhelyezkedése, száma is módosítható. Hasonló megoldás, ha a csövet először a
barázdákkal látják el körkörösen, és csak utána vágják ki a sztent mintázatát (18. b) ábra),
ezzel a megmaradt bordákon vályúk keletkeznek, ahová a gyógyszer bevihető [95].

a)

b)
18. ábra. Irányított hatóanyag‐kioldás (a) rezervoárok alkalmazása
az érfalnál és a véráramláshoz közel is, (b) a rezervoárok egy lehetséges
megvalósítási módja [95]

Llanos és munkatársai pedig olyan megoldást alkalmaztak, amelynél a barázdákat a
bordákon hosszanti irányban alakították ki. Itt is alkalmazható egy fedőbevonat a barázdák‐
ra, hogy a gyógyszerkioldódás szabályozható legyen [96].
Nagy előnye ennek a megoldásnak, hogy a barázdák formája, elhelyezkedése, mérete
szabadon változtatható, így az alkalmazott gyógyszer mennyisége is szabályozható.
Duzzadás okozta hatóanyag‐felszabadulás Ezeknél a rendszereknél száraz állapotban a
mátrix és a gyógyszer egy igen tömött rendszert alkotnak, de a folyadékkal való érintkezés
hatására ez a bevonat megduzzad és ezáltal a hatóanyag felszabadul. Mátrixanyagként álta‐
lában hidrogéleket alkalmaznak [20].
Többkomponensű bevonat Az alkalmazott polimer bevonat két vagy több polimer ke‐
verékéből áll, amelynek előnye lehet, hogy például a felső réteg nagyobb dózisban bocsát ki
gyógyszert, hidrofil és biodegradálható, az alsó pedig kisebb mértékben és hosszabb ideig,
hidrofób, és szintén biodegradálható [97] [54].

2.5. Sztentbevonást segítő eszközök
Bevonatkészítés közben nagyon fontos, hogy hogyan támasztjuk meg, hogyan fogjuk
meg a sztenteket. A megfogó eszköznek stabilan kell tartania a sztentet, ugyanakkor nem
okozhat deformációt. Fontos, hogy minél kisebb felületen érintkezzen a sztenttel, hiszen
nem maradhatnak bevonat nélküli felületek, illetve a bevonatnak is egységesnek, egyenle‐
tesnek kell lennie.
Négypontos befogókészülék A 19. a) ábra egy forogva bemártó szerkezetet mutat, egy
ívelt tartócsipesszel. Előnye, hogy a sztentet úgy tartja meg, hogy az nem deformálódik szá‐
mottevően. Hátránya ennek a tartónak, hogy nem alkalmas többféle sztentméret kezelésére,
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így külön tartót kell készíteni a kisebb és a nagyobb sztentekhez. A forgás miatt keletkező
nagy centrifugális erő következtében a sztent idő előtt leválthat a tartóról [98].
Kereszthúros szorító A 19. b) ábrán látható fejlesztés hátránya, hogy ha a sztentre túl
nagy erőt gyakorol az eszköz, mind a sztent, mind pedig a tartó deformációt szenvedhet.
Ennél a megoldásnál a sztent két végét nyomják, így tartják meg. Ez komoly deformációkat
eredményezhet, hosszabb sztenteknél például a kihajlás okoz komoly problémát. Emiatt a
sztentet oldalról tartó bordáknak megfelelően nagynak kell lenniük, ez azonban a bevonat
egyenetlen eloszlását eredményezi [98].
Keresztrudas szorító A 19. c) ábrán látható megoldásnál bármely sztentméret használ‐
ható, nem okoz deformációt és egyenletes bevonateloszlást tesz lehetővé. Emellett automa‐
tizált berendezéseknél is alkalmazható. Egy központi tengelyt vezetnek át a sztent középvo‐
nalán. A tartó aljára a központi tengelyhez egy keresztrudat illesztenek, így bemártás‐
forgatás valósítható meg, a sztent a keresztrúddal azonos sebességgel forog [98].

a)

b)

c)

19. ábra. Négypontos befogó (a), kereszthúros szorító (b),
keresztrudas szorító (c) [98]

Huzalfeszítéses rögzítő A 20. ábra egy olyan sztenttartó szerkezetet mutat, amely mi‐
nimalizálja a sztent deformálódását. A sztent középvonalán keresztülmegy egy hajlékony
huzal, amely mindegyik végén hurkokkal rendelkezik. A sztenttartó váz körül áthurkolják a
huzalt, amely a hurkok feszülését eredményezi és kiegyenesíti őket, így kapcsolódnak a nekik
megfelelő sztentrésszel. A tartó ezáltal meggátolja a sztent hosszanti és radiális irányú moz‐
gását bevonás közben és lecsökkenti a tartás okozta egyenetlen bevonateloszlást. Ez a tartó
különböző átmérőjű és hosszúságú sztenteknél is alkalmazható. A legalkalmasabb huzal‐
anyag az ausztenites acél, amelynek a hurkait hegesztéssel rögzítik a huzaldarabokhoz. Az
ábrán látható sztenttartó váz 1 mm átmérőjű ausztenites acél csőből készül, amelyet a kívánt
alakra hajtanak [98].
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A sztentet többféle módon is fel lehet
tenni a huzalra: először a hurkot vezetjük rá
a sztenttartóra és utána helyezzük el rajta a
sztentet, majd a másik hurkot is rávisszük a
tartó másik felére vagy először a sztentet
visszük fel a huzalra [98].
Rögzítés görbített huzallal Ennél a
módszernél a huzalnak két kanyarulata van,
és ezáltal két helyen érintkezik a sztent belső
felületével, így tartja meg a sztentet
(21. ábra). Ez a megoldás is alkalmas auto‐
matizált rendszerekhez. A huzal lehet korró‐
20. ábra. Huzalfeszítéses rögzítő [98]
zióálló acél vagy Nitinol is. A kezdetben
egyenes Nitinol huzalt a sztent középvona‐
lában vezetik fel majd hőt közölnek vele, amely folytán felveszi a két kanyarulatos formát. A
bevonatolást követően lehűtik a rendszert és így a nitinol huzal kiegyenesedik [98].
Ékes befogókészülék A 22. ábrán látható tartó készülhet fémből vagy polimerből is.
Két, V‐alakú sztenttartót alakítottak ki rajta. Ezeknek a tartóknak is változtatható az alap‐
anyaga. A megfelelő részek kifelé húzásával a sztent beilleszthető és így a tartó egy enyhe
nyomást gyakorol a sztentre, így tartja azt meg. Könnyen kiszedhető a sztent, egyszerű, olcsó
megoldás [98].

21. ábra. Görbített huzal [98]

22. ábra. Ékes befogó [98]

2.6. Bevonatos sztentek vizsgálati módszerei
A szakirodalom alapos áttanulmányozása során nem találtam olyan egységes vizsgálati,
elemzési módszert bevonatos koszorúérsztentekre, amelyben összefoglalóan leírják, hogy
egy bevonatos sztenten milyen paramétereket szükséges megvizsgálni. Az irodalmak csak
egy‐egy paraméter vizsgálatával foglalkoznak és azokat is inkább a saját fejlesztésű bevonat‐
okon végzik el.
Az elkészített bevonatok vizsgálatára alkalmaznak elektronmikroszkópot, amellyel el‐
lenőrzik a struktúrát, atomierő‐mikorszkópot, amellyel például az átlagos felületi érdességet
határozzák meg [14] és konfokális mikroszkópot [54], a hatóanyag eloszlását figyelve.
Serruys és munkatársai összefoglaló cikkükben elektronmikroszkóppal készített felvételeket
mutatnak be, a bevonat egyenletességét, a feltágítás és a sterilizálás hatását tanulmányozva.
A felvételek alapján a vizsgált bevonat levált a sztentről [99].

24

Bognár Eszter

PhD értekezés

Raval és munkatársai 316LVM acél sztentekre szórással többrétegű, paclitaxel ható‐
anyagot is tartalmazó lebomló polimer bevonatot vittek fel, amelyet sztereomikroszkóppal
és elektronmikroszkóppal vizsgálták. A bevonat tömegét gravimetrikus eljárással határozták
meg. A bevonat vastagságát pedig úgy mérték, hogy megkarcolták és elektronmikroszkóp
segítségével mérték le a vastagságot [100].
Lewis és munkatársai 316L acél sztenteket vontak be fluorokarbonnal, amelyeket
atomierő‐mikroszkóppal, elektronmikroszkóppal és röntgen‐fotoelektron spektroszkópiával
vizsgáltak. A bevonatot különböző vastagságokban vitték fel és azt tanulmányozták, hogy ez
hogyan befolyásolja a tapadást. A 36 nm‐es, azaz a vékonyabb bevonat jobban tapadt a felü‐
lethez, mint a 100 nm‐es [101].
A hatóanyag kioldódásának mérésére számos módszert alkalmaznak [38] [54] [102]
[103] [104], amelyek közül az OWLS‐t és a fotometriás eljárást mutatom be.
Az OWLS mérési elve egy hullámvezetőn alapszik, melyen optikai rácsot helyeznek el. A
berendezés alkalmas folyamatos, valós idejű mérésre molekuláris méretekben, amelyhez
nem kell jelölést alkalmazni. Két különböző halmazállapot határfelületeken bekövetkező ké‐
miai és biokémiai (adszorpció, deszorpció, kötéserősség stb.) folyamatok tanulmányozására
használható. A mérés során a készülék a mintát a mintaadagoló hurokból áramoltatja a mé‐
rés helyét képező cellába. A vizsgált mintát koherens sugárral, lézerfénnyel sugározza be,
amely visszaverődésének szögeltéréséből számolja az áramló anyag törésmutatóját [105].
A mérőberendezés előnye, hogy lehetőség nyílik kis mennyiségű (ng/cm2 nagyságren‐
dű) anyagok mérésére. E kis mennyiségben jelenlévő molekulák számos tulajdonsága (kon‐
centráció, kötési sajátságok, kölcsönhatások) jól meghatározható. A mérés másik előnye a
nagy érzékenység mellett, hogy nincs szükség jelölőanyag alkalmazására sem. Egy érmodell
megépítésével akár a valós idejű kioldódás megfigyelésére is mód lenne. Alkalmas alapkuta‐
tási célok mellett gyógyszerbevonatú implantátumok hatóanyag‐kioldódásának mérésére,
gyártási ellenőrző folyamatként vagy akár minősítő eljárásként való használatra is [105].
Fotometriás módszernél a mérőfény hullámhosszát úgy kell megválasztani, hogy az a
hatóanyag abszorpciós spektrumába essen, és ezen a hullámhosszon a gyógyszerkészít‐
ményben előforduló vivőanyagok fényelnyelése zérus, vagy elhanyagolhatóan kicsi, akkor a
fotometriás módszerrel a hatóanyag koncentráció a Lambert–Beer‐összefüggés felhasználá‐
sával meghatározható [106].

2.7. Sztentretenció
A hazai és nemzetközi szakirodalom elemzésekor nem találtam olyan publikációt,
amelyben egy komplex sztentretenció vizsgáló‐ és értékelési rendszer látható. A szakiroda‐
lomban ez a tulajdonság „stent dislodgement force” néven is ismert, amelyet a sztent el‐
mozdításához szükséges erőként értelmeztem.
Az „EN 14299: Nem aktív sebészeti implantátumok. Szív‐ és érrendszeri implantátumok
egyedi követelményei. Az artériasztentek specifikus követelményei” szabvány 7.3.4.4.3 feje‐
zete foglalkozik ezzel a tulajdonsággal. Eszerint minden előre felhelyezett ballonos tágítású
implantátum esetén a gyártónak meg kell határoznia azt az erőt, ami az implantátumnak a
fel nem tágult ballonról való lehúzásához szükséges.
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A német EndoLab GmbH ballonos tágítású sztenteknél egy általuk fejlesztett berende‐
zés segítségével határozza meg azt az erőt, amely a felkrimpelt implantátum lehúzásához
szükséges a még fel nem tágított ballonról [107].
Kent és munkatársai szabadalmi alkotásukban egy olyan eszközt fejlesztettek ki a
sztentretenció mérésére, amely két, összeilleszthető rögzítőpofából áll. Ezek belsejében
olyan kiálló elemek vannak, amelyekbe beleakadnak a sztent bordái és ezáltal lehúzódik a
ballonról [108]. A szabadalomi alkotásukban mérések és eredmények nem szerepelnek.
W. Schmidt és munkatársai e tulajdonság meghatározásához egy ragadós szalagot szo‐
rítanak a ballonra krimpelt sztenthez, és a katétert szakítógéppel húzzák [109]. A cikkben
azonban az eredményeket és a mérés részletes körülményeit nem tárgyalják.
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2.8. A feldolgozott szakirodalommal kapcsolatos főbb meg‐
állapítások
Értekezésem szakirodalmat ismertető részében bemutattam a koszorúérsztenteknél
alkalmazott bevonatok típusait, a bevonatolási technológiákat, a bevonatok struktúráit, va‐
lamint a bevonatolást elősegítő megfogó szerkezeteket.
Habár a fémbevonatok jól tapadnak a hordozó felülethez, nagy alakváltozások esetén
sem válnak le és viszonylag könnyen felvihetők, hiszen a fém‐fém kapcsolatok erős kötést
hoznak létre és maga sztentek alapanyaga is a legtöbb esetben fém, a biokompatibilitásuk
nem olyan jó, mint a polimereké és a kerámiáké. A kerámiabevonatok jó biokompatibilitással
rendelkeznek és szerkezetük is megfelelően alakítható, ugyanakkor közülük sok nem képes
elviselni a sztentek feltágítása során fellépő nagy alakváltozásokat és felvitelük csak speciális
eszközökkel lehetséges. A polimerbevonatok közepesen jó biokompatibilitással rendelkez‐
nek, ami könnyen javítható gyógyszer hozzáadásával és emellett bevonatképzési technológi‐
ájuk is igen változatos, ami könnyen megvalósítható lehetőségeket ad. A polimerek nagyobb
mértékű alakváltozást képesek elviselni, mint maga az alapfém. Ezekkel a tulajdonságokkal
bíró polimerek anyagcsoportja a legígéretesebb koszorúérsztentek bevonására.
A fém, a kerámia és a polimer bevonatokról összegyűjtött jelenlegi információim alap‐
ján kijelenthető, hogy a polimer bevonatokban rejlenek a legnagyobb lehetőségek.
A poliuretánt választottam kísérleteim alapanyagául az irodalmi adatok alapján, mert a
fent említett tulajdonságokkal rendelkezik és orvostechnikai célokra is régóta alkalmazzák,
ugyanakkor a sztentbevonatként való alkalmazásához szükséges kísérleteket kis számban
publikáltak.
A sztenteknél alkalmazott bevonatolási technológiákat elemezve arra jutottam, hogy a
fémbevonatok felvitele galvanizálással könnyen megoldható és egyenletes, jól szabályozható
bevonat felvitelét teszi lehetővé, azonban a kevésbé jó biokompatibilitás miatt nem célszerű
fémbevonatot alkalmazni. A kerámiák felvihetők PVD, CVD eljárással is. A galvanikus
bevonatolási eljárás a fizikai elve alapján nem alkalmas polimer bevonatok felvitelére, to‐
vábbá a PVD eljárás sem megfelelő az ilyen célokra. A szakirodalomban vannak utalások arra
vonatkozóan, hogy CVD eljárást alkalmaztak már korábban polimer bevonatok előállítására,
de a módszer jellegéből fakadóan a megfelelő anyagú, minőségű és a vastagságú bevonat
egyenletes felvitele nehézkes. A termikus szórás egyes hőre lágyuló polimerek esetén jól
alkalmazható módszer, de az egyenletes bevonat felvitele nehezen biztosítható. Ezzel szem‐
ben az ultrahanggal segített porlasztásos és bemártásos technikák egyenletes és jó minőségű
bevonatok készítésére alkalmasak, ezért a kísérleteimben ezeket használom fel. A piezo‐
elektromos mikroszórást a szakirodalom szerint a rezervoárok feltöltésére alkalmazzák.
A szakirodalom alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a polimer alapanyagok
felhasználása abból a szempontból is előnyös, hogy a legtöbb technológiával ezek vihetők fel
sztentekre, ami lehetőséget ad a bevonatok minőségének javítására az egyes technológiák
összevetése által. A szakirodalom között alig található olyan, amely a bevonatolási körülmé‐
nyeket, a minőségre ható tényezőket elemzi. A cikkek elsősorban az orvosi felhasználásról és
a klinikai eredményekről, valamint biokompatibilitási vizsgálatokról szólnak. Kevés olyan cik‐
ket találtam, amelyek a bevonatfejlesztéseket részletezik.
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A sztentek bevonatolása közben alkalmazott megfogás jelentősen befolyásolja a kész
bevonat minőségét azáltal, hogy mekkora felületet takar ki. Tehát egy sztentrögzítő készü‐
lékkel szemben három fő követelményt támasztottam, a minél kisebb felületen történő mi‐
nél biztosabb megfogást a sztent deformálódása nélkül. Mivel a megfogás mindegyik mód‐
szernél, mindenféleképpen kitakar egy részt a bevonatolás során, így azt lehetőleg úgy kell
elhelyezni, hogy ne az érfallal érintkező felületeket takarja ki. Ezeknek a szempontoknak a
figyelembevételével az ékes befogókészüléket találom a legalkalmasabbnak a szakirodalom‐
ban említettek közül.
A bevonatstruktúrák közül egyszerű, teljesen sima felületű bevonatot és porózus be‐
vonatot látok célszerűnek. A sima bevonat passzív bevonat lehet, míg a porózus hatóanyagot
is tárolhat.
A kész bevonatok vizsgálatára a szakirodalomban általában konfokális mikroszkópot,
elektronmikroszkópot, atomierő‐mikroszkópot és optikai mikroszkópokat alkalmaznak. Ezen
A hatóanyag‐kioldódás mérése elterjedt. A hatóanyagokkal kapcsolatban egymással ellent‐
mondó publikációkat találtam. Egyesek szerint a vérlemezkék teljes tapadásának és növeke‐
désének a gátlása a cél, mások szerint pedig ez késői szövődményekhez vezet. Véleményem
szerint a teljes gátlás nem jó megoldás, mert elő kell segíteni az érbelhártya minél gyorsabb
egészséges növekedését.
Nem találtam azonban olyan irodalmat, amelyben összefoglalóan, komplex módon leír‐
ják, hogy egy bevonatos sztenten milyen paramétereket szükséges megvizsgálni.
A sztentretenció mérésének módszeréről nem található szakirodalom, csak néhány
utalás. Néhány, sztentvizsgálatra specializálódott vállalat saját eszközöket fejlesztett ki, de
azok még szabadalmakban is csak elvétve jelennek meg. A mérések eredményeit sem publi‐
kálták.
A szakirodalomkutatás összegzéseképpen tehát egyértelművé vált számomra, hogy a
doktori kutatómunkám célkitűzéseit azokra a témakörökre érdemes irányítani, amelyekben
tudományosan fontos és hazai sztentes szakterület számára is érdekfeszítő problémák vár‐
nak tisztázásra. Ennek megfelelően határoztam meg az elvégzendő kutatási feladatokat az
alábbiak szerint:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

A jelenleg kereskedelmi forgalomban lévő bevonatos koszorúérsztentek vizsgálatára
egy teljes körű minősítést lehetővé tevő vizsgálati metodika szakértői rendszerként
való kidolgozása.
A bevonatolási technológiai paraméterek hatásának megismerése a bevonat morfo‐
lógiájára és ennek ismeretében eltérő struktúrájú bevonatok előállítása.
Különféle bevonatolási technikákkal megfelelő, gyógyszer hordozására is alkalmas
bevonatok előállítása. Gyógyszerbevonatos sztentek hatóanyag‐eloszlásának és a
gyógyszer kioldódásának vizsgálata.
A sztentfelület érdességének módosítása és a bevonat tapadásának vizsgálata.
Peremszögmérések végrehajtása, a felület vér általi nedvesíthetőségének meghatá‐
rozása.
A sztentretenció mérésére alkalmas módszer kidolgozása és a módszer tesztelése,
majd a sztenteretenció értékét befolyásoló főbb paraméterek meghatározása.
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3. A kutatómunka ismertetése
Kutatómunkámat három fő részre osztottam. Elsőként azt az általam kifejlesztett
komplex metodikát ismertetem, amelyet alkalmazva minimális számú sztent felhasználásával
kaphatjuk meg az összes sztentbevonatot jellemző értéket. A második részben azt mutatom
be, hogy milyen módszerekkel és kísérletekkel állítottam elő polimer bevonatokat, majd az
első részben bemutatott módszer alapján elemzem és értékelem a saját bevonataimat. A
harmadik szakaszban a sztentretencióval foglalkozom és a bevonat erre a sztentjellemzőre
gyakorolt hatásával.
A sztenteknek két jellemző mérete van, a feltágítás utáni névleges, külső átmérő és a
sztent hossza. A továbbiakban ezeket az értékeket tüntetem fel a vizsgált sztenteknél „átmé‐
rő értéke”×”hossz értéke” formátumban, milliméterben.
A dolgozatomban a képek nagyítását méretskála segítségével adom meg, mert ez a ké‐
pek transzformálásával együtt változik.

3.1. Sztentbevonatok teljes körű minősítési rendszere
A szakirodalomban nem találtam olyan komplex vizsgálati metodikát, amellyel a bevo‐
natos sztentek releváns paraméterei megadhatóak lennének. Ennek hiányában a bevonatos
sztentek objektív összehasonlítására nincsen mód, pedig a fejlesztések és a kísérleti eredmé‐
nyek kiértékeléséhez a releváns paraméterek összehasonlítása szükséges. Ezért munkám
kísérleti szakaszát azzal kezdtem, hogy kidolgoztam egy olyan értékelési eljárást, amelynek
segítségével a feltétlenül szükséges számú sztent felhasználásával az összehasonlításhoz
szükséges vizsgálatok elvégezhetők. Az összehasonlítható paraméterek számbavételekor
több olyan sztentjellemző is akadt, amelyre még nem jelent meg a szakirodalomban vizsgála‐
ti módszer. Ezekben az esetekben kidolgoztam a mérési, vizsgálati módszert és a hozzá tar‐
tozó eszközrendszert, amellyel objektív paraméterek nyerhetők és az eredmények reprodu‐
kálhatóak.
A metodika kialakulása és tudatos alkalmazása öt éves folyamat eredménye, amely az‐
által rajzolódott ki számomra, hogy a hazai sztentforgalmazók az orvosok igényeinek kielégí‐
tésére, az orvosok számára lényeges paraméterek meghatározására az Anyagtudomány és
Technológia Tanszéket bízták meg, így lehetőségem volt többféle sztenten elvégezni az álta‐
luk kért vizsgálatokat és emellett még azokat is, amelyeket én fontosnak tartottam. Például a
sztentretenció értékének meghatározásához a vizsgálatok metodikáját és az értékelési rend‐
szereket magam dolgoztam ki. Vizsgálatokat végezhettem még bevonat nélküli sztenteken,
ballonkatétereken, diagnosztikus katétereken és vezetődrótokon is, amely sokat segített az
egész rendszer megismerésében.
A szakirodalomban találtam néhány olyan módszert, amellyel a bevonatok bizonyos
paramétereit mérték, de egy általános vizsgálati eljárást nem találtam.
Ezeknek a sztentjellemzőknek a figyelembevételével kidolgoztam egy új mérési, vizsgá‐
lati eljárást a hozzá tartozó eszközrendszerrel együtt, amely alkalmas arra, hogy alkalmazá‐
sukkal a vizsgálati eredmények reprodukálhatóak legyenek.

29

Bognár Eszter

PhD értekezés

Az új metodika kialakulása és alkalmazása öt éves folyamat tudatos eredménye,
amelynek alapja a hazai sztentforgalmazók és a sztenteket alkalmazó orvosok igényeinek
megismerése. A hazai sztentforgalmazók és orvosok a számukra lényeges paraméterek lemé‐
résével az Anyagtudomány és Technológia Tanszéket bízták meg, így lehetőségem volt több‐
féle sztenten elvégezni az általuk kért vizsgálatokat. A vizsgálatok elvégzéséhez az eredmé‐
nyekre ható paraméterek átgondolása, rendszerezése és súlyozása elkerülhetetlen volt. Ilyen
módon került például a fontos paraméterek közé a sztentretenció értéke. A célkitűzésnek
megfelelően a sztentek vizsgálatához és a vizsgálati eredmények összehasonlításához kidol‐
goztam egy új vizsgálati eljárást. Az új vizsgálati eljáráshoz kidolgoztam az eredmények új
értékelési rendszerét is.
Mivel a doktori időszak alatt vizsgálatokat végezhettem bevonat nélküli sztenteken,
ballonkatétereken, diagnosztikus katétereken és vezetődrótokon is, volt módom az egész
rendszer felépítésének és alkalmazhatóságának az ellenőrzésére is.
A doktori cselekménynek köszönhetően az alábbi bevonatos sztentekkel végeztem kí‐
sérleteket:
Passzív bevonatos sztentek:
1.
2.
3.
4.

BiodivYsioTM sztent (Biocompatibles): foszforilkolin bevonat, vizsgált darabszám: 1
Tecnic CarbostentTM (Sorin Biomedica): CarbofilmTM bevonat, vizsgált darabszám: 4
Sirius Carbostent (Sorin Biomedica): CarbofilmTM bevonat, vizsgált darabszám: 2
Diamond Sidebranch (Phytis): gyémántszerűbevonat, vizsgált darabszám: 2

5. PRO‐Kinetic (Biotronik): PROBIO® bevonat, vizsgált darabszám: 6
6. Tenataur sztentek (Minvasive Kft.) az SZFKI‐ban kidolgozott és felvitt szénbevonattal,
vizsgált darabszám: 10
7. Sanocor Coronary Stent (Minvasive Kft.) általam felvitt három féle
poliuretánbevonattal, vizsgált darabszám: 45
Aktív bevonatos sztentek:
1. Conor CoStarTM (Biotronik): a rezervoárokban PLGA bevonat paclitaxel hatóanyaggal,
vizsgált darabszám: 6
2. TAXUS® Express2™ (Boston Scientific): Translute™ bevonat (poli(sztirol‐b‐izobutilén‐
b‐sztirol)), paclitaxel hatóanyag, vizsgált darabszám: 10
3. TAXUS® LibertéTM (Boston Scientific): Translute™ bevonat (poli(sztirol‐b‐izobutilén‐b‐
sztirol)), paclitaxel hatóanyag, vizsgált darabszám: 10
4. CYPHER® (Johnson & Johnson / Cordis): etilén‐vinil‐acetát kopolimer és poli(n‐butil‐
metakrilát) alkotja a bevonatot, sirolimus hatóanyaggal, vizsgált darabszám: 1
5. Sanocor Coronary Stent (Minvasive Kft.) általam felvitt három féle
poliuretánbevonattal, heparin hatóanyag, vizsgált darabszám: 5
Munkám során a fent részletezett, 12 különböző fajta sztenttípusból összesen 102 da‐
rab bevonatos koszorúérsztentet vizsgáltam meg.
A sztentek árával kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a bevonat nélküli és passzív be‐
vonatos sztentek körülbelül 100.000 Ft‐ba, míg a gyógyszerbevonatos sztentek körülbelül
400.000 Ft‐ba kerülnek darabonként, ballonkatéterre szerelve.
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Doktori értekezésemnek ebben a fejezetében áttekintem a bevonatos sztentek általam
definiált metodikáját, az alkalmazott mérési eljárásokat és ismertetem a mérések körülmé‐
nyeit.
A 23. ábra szemlélteti az általam kidolgozott bevonatos sztent vizsgálati eljárás felépí‐
tését. A szemléltető ábra első, „ÁLLAPOT” szakasza azt mutatja, hogy ha passzív bevonatos
sztentek esetében a bevonat minden jellemzőjét meg szeretnénk határozni, akkor ehhez
három mintára van szükség, míg aktív bevonatosak esetébe négyre (narancssárgával jelölve).
Szeretném kihangsúlyozni, hogy a három, illetve négy darab sztent egy teljes vizsgálatsorozat
lefolytatásához elegendő, azonban a korrekt és megbízható eredményekhez többszöri mé‐
résre van szükség, amelyhez a vizsgálatsorozatot a kívánt számban meg kell ismételni, tehát
ennyiszer három, illetve négy sztentre van szükség. Az egyik minta egy ballonra krimpelt ki‐
induló állapotú sztent, a második (és negyedik) egy feltágított végállapotú sztent, és a har‐
madik minta egy vizsgálati berendezésben feltágított sztent.
A különböző állapotban lévő értágítóbetéteket a kidolgozott eljárás szerint, megfelelő
sorrendben a második, „VIZSGÁLATOK” szakaszban felsorolt vizsgálati módszerekkel kell
elemezni. A vizsgálatok sorrendjét aszerint állapítottam meg, hogy ugyanazon a sztenten
minél több mérést lehessen elvégezni. Az általam kidolgozott vizsgálati sorrendnél először a
roncsolásmentes felületi vizsgálati módszerek (sztereo‐, illetve fémmikroszkópos vizsgálat)
kerülnek elvégzésre, majd azokat a roncsolással járó vizsgálatok, kísérletek (feltágítás,
sztentretenció stb.) követik. Ezek után ismét következik egy roncsolásmentes vizsgálatsoro‐
zat a bekövetkező változások tanulmányozása végett.
Kiszűrtem, hogy mely vizsgálatok után, melyek nem végezhetőek már el megfelelően.
Példaként említem meg, hogy a kioldódás vizsgálatot (OWLS) követően már nem szabad ha‐
tóanyag‐eloszlást mérni.
A harmadik, „EREDMÉNYEK” szakaszban mutatom be, hogy a különböző vizsgálatokból
milyen eredmények meghatározását javaslom.
A vizsgálati metodikámat nemcsak a több éves tapasztalatom alapján dolgoztam ki,
hanem a végleges sorrendet és módszereket az is befolyásolta, hogy az egyes vizsgálatokat a
fent felsorolt berendezéseken el is végeztem.
A metodikában olyan vizsgálatokat használtam, amelyeknek legtöbbjét még nem al‐
kalmazták hasonló célokra. Ennek oka, hogy ezidáig a sztenteket főként orvosi szempontból
figyelték meg, a sztentgyártók vizsgálatairól pedig semmilyen információt nem találtam. Eb‐
ben a fejezetben több olyan mérési módszert is bemutatok, amelyek részben vagy teljes
egészében saját fejlesztésem eredményei. Ilyenek például a gyógyszereloszlás mérése
konfokális mikroszkóppal, a vastagság mérése atomierő‐mikroszkóppal, sztentbevonatok
porozitásának vizsgálata és a sztentretenció mérése.
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23. ábra. Bevonatos sztentek vizsgálati eljárásának áttekintő ábrája
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3.1.1. A sztentek kiindulási állapota
Ebben az alfejezetben bemutatom, hogy az egyes vizsgálatokhoz a sztenteket milyen
állapotban kell felhasználni és az adott állapot hogyan érhető el. Az alábbiakban részletezett
sztentvizsgálatok passzív bevonatos sztentekre vonatkoznak. Ezeknél a teljes vizsgálatsorozat
egyszeri elvégézéshéz három darab, különböző állapotú, egyforma sztent szükséges és elég‐
séges.
Ballonkatéterre krimpelve A különböző sztenteket a gyártók úgy hozzák forgalomba,
hogy a ballonkatéterre rá vannak krimpelve. Tehát a csomagolás kibontását követően ebben
az állapotában találjuk a sztentet és ekkor végeztem el rajtuk az ide tartozó vizsgálatokat,
rendre optikai mikroszkópia, AFM vizsgálat és a szakítógépes vizsgálat.
Feltágítás után A sztentet indeflátor se‐
gítségével levegőn tágítottam fel. A sztent
feltágítás után kerül vizsgálatra, mert az eb‐
ben az állapotban végzendő vizsgálatokkal a
szervezetbe már beültetett sztent viselkedé‐
sét határozom meg. Feltágított állapotban
rendre optikai mikroszkópos, elektronmikro‐
szkópos, karctesztes, végül AFM vizsgálatokat
hajtok végre. A feltágítás előtt lehet és célsze‐
rű is végrehajtani azokat a vizsgálatokat, ame‐
24. ábra. Vízben feltágított Tecnic CarbostentTM
lyek a későbbieket nem befolyásolják.
sztent (3,5 mm×25 mm) felületi szennyeződései,
Kísérleteim kezdetén a valóságos kö‐
elektronmikroszkópos felvétel
rülmények jobb szimulálása érdekében több‐
féle folyadékban próbáltam feltágítani a
sztenteket, azonban ennek hatására a felüle‐
ten szennyeződések tapadtak meg (24. ábra),
és ez akadályozta a vizsgálatok kiértékelését
és a további lehetséges kísérletek elvégzését,
ugyanakkor az általam vizsgált sztentek eseté‐
ben számottevően nem befolyásolta a bevo‐
natok morfológiáját a feltágítás után.
Emellett a rendelkezésemre álló
sztenteken általában több vizsgálatot is el kel‐
lett végeznem, ezért a folyadékban történő
25. ábra. A feltágítás folyamata levegőn,
PRO‐Kinetic sztent (3 mm×15 mm)
feltágítást követően már nem lehetett volna
például a hatóanyag eloszlását megvizsgálni. A
levegőn történő tágítás folyamatát a 25. ábra mutatja be, amely folyadékban történő tágítás
esetén is hasonlóképpen zajlik.
Berendezésben tágítva Ez az állapot a fárasztóvizsgálathoz szükséges, mert ekkor a be‐
rendezés polimer csövében tágítom fel a sztentet, szimulálva az emberi érben történő rögzí‐
tést. A fárasztógép csövében lehet folyadék és levegő is. A fárasztást optikai mikroszkópia és
elektronmikroszkópos vizsgálat követi. A fárasztás előtt, feltágítatlan állapotban lehet és
célszerű is végrehajtani azokat a vizsgálatokat, amelyek a későbbieket nem befolyásolják.
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Aktív bevonatos sztentek esetében szükséges még egy, levegőn tágított sztent
(23. ábrán narancssárgával jelölve), amelyen a konfokális mikroszkópos vizsgálatot, majd a
hatóanyag‐kioldódást kell elvégezni. Tehát aktív bevonatok esetében négy darab egyforma
sztent szükséges.

3.1.2. A sztenteken elvégzendő vizsgálatok
Az értekezésem Sztentbevonatok című fejezetében bemutatott kísérletek és vizsgála‐
tok során az alábbiakban felsorolt módon történtek a szintén felsorolt berendezések segítsé‐
gével.
 Fárasztóvizsgálatok Tanszéki fejlesztésű sztentfárasztó berendezések segítségével vé‐
geztem el a fárasztóvizsgálatokat. Két eltérő berendezést használtam fel, az egyik be‐
rendezés egy polimer csövet hajlít motor által forgatott excenterrel oda‐vissza, ami az
erek lüktető mozgását szimulálja. A sztenteket ennek a csőnek a belsejében tágítottam
fel, így azok a csővel együtt mozogtak. A másik berendezés egy ultrahangos rázató és a
belehelyezett üvegtölcsér. A rázatóban desztillált víz van, és ebbe állítom bele a töl‐
csért. Ebben az esetben az üvegtölcsér egyenes cső szakaszában tágítom fel az
értágítóbetétet, így a rezgések maradéktalanul átadódnak a cső falának feszülő
sztentnek.
 Optikai mikroszkópos vizsgálatok Két mikroszkópot használtam fel a vizsgálataimban,
egy Nikon SMZ2T sztereomikroszkópot Olympus Camedia 5500 digitális fényképező‐
géppel és egy Olympus PMG‐3 típusú fémmikroszkópot Olympus digitális fényképező‐
géppel. Sztereomikroszkóppal a sztentek topográfiáját, a feltágítás folyamatát és az
MSA‐t vizsgálom, mert ezekben az esetekben nagy mélységélességre, valamint nagy lá‐
tómezőre van szükség. Fémmikroszkóppal vizsgáltam a topográfiát nagyobb nagyítá‐
son, a porozitást, a peremszöget és a fárasztóvizsgálat hatását.
 Elektronmikroszkópos vizsgálat Egy Philips XL 30 és egy JEOL JSM‐6380LA típusú EDS
detektorral felszerelt elektronmikroszkópot használtam fel. A nemvezető bevonattal
rendelkező sztenteknél, mint amilyenek a polimer bevonatúak is, a mintákat arannyal
kell bevonni. Az aranybevonat a vizsgált mintába becsapódó elektronokat vezeti el, ez‐
zel megakadályozva a minta feltöltődését, ami a képalkotást megnehezíti. Ilyen eljárás‐
sal elemeztem a bevonatok topográfiáját, porozitását és a bevonatfáradást. A nagy
mélységélesség nagy nagyításokkal párosul ezért részletgazdag felvételeken tanulmá‐
nyozhatók a nagy szintkülönbséggel rendelkező kis kiterjedésű bevonathibák. A poli‐
mer bevonat EDS‐analízis segítségével is kimutatható a polimerben lévő szén mennyi‐
sége alapján, de a becsapódó nyaláb térfogatban gerjeszti az anyagot, így vékony be‐
vonatoknál ez problémát jelenthet. A szén mennyisége ugyan pontatlanul mérhető az
alacsony rendszáma miatt, de méréseim azt bizonyítják, hogy a bevonat és a hordozó
széntartalma közötti különbség olyan nagy, hogy szignifikáns eltérést ad az EDS‐
analízis.
 Atomierő‐mikroszkópos vizsgálat Veeco® diInnovaTM típusú berendezést használtam
munkám során. Segítségével vizsgáltam a topográfiát, a vastagságot és a porozitást. Az
AFM berendezés lehetővé teszi az üregek mélységének mérését is, így a pórustérfoga‐
tot is meg tudtam határozni.
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 Konfokális mikroszkópos vizsgálat A hatóanyag‐eloszlás meghatározásához Zeiss LSM
510 META típusú készüléket használtam, amelynél az autofluoreszcenciát kihasználva
láthatóvá váltak a hatóanyag részecskéi.
 Szakítógépes vizsgálat A Zwick Z005 szakítógépet használtam fel mind a két féle
sztentretenció mérési módszernél.
 Karcteszt A CSM Micro Combi Tester a bevonat tapadásának mérésében vált hasznos
eszközzé. A mérés során a minta egy sík szakaszán lineárisan növelve a teszter karctű‐
jére gyakorolt nyomóerő függvényében a tű mozgatásához szükséges erőt határoztam
meg.
 Hatóanyag‐kioldódás vizsgálat OWLS120 készülék felhasználásával kaptam az ered‐
ményeket a kioldódott hatóanyag mennyiségéről az idő függvényében.

3.1.3. A vizsgálatok eredményei
A vizsgálatok kiértékelését és az eredményeket ebben a fejezetben mutatom be. Min‐
den egyes bemutatott jellemzőre ismertetek méréseimből példaként egy‐egy számszerű mé‐
rési eredményt a kiértékelés menete és a szokásos nagyságrendek szemléltetése végett.
3.1.3.1. Sztentbevonatok felületi állapotának minősítése
A topográfia a sztentek egyik meghatározó tulajdonsága, hiszen egy nagy
érdességcsúcsokkal rendelkező felület egyenetlenné teheti a rá felvitt bevonatot, ugyanak‐
kor a nagyon sima felületen kevésbé tapad meg a bevonat. A sztentek felületi állapotát, ér‐
dességét, mintázatát sztereomikroszkóppal, fémmikroszkóppal, pásztázó elektronmikro‐
szkóppal és atomierő‐mikroszkóppal vizsgáltam. A négy eszköz segítségével nyert információ
összesítéséből származnak az eredményeim. Az atomierő‐mikroszkóp által adott mérési
eredmények hátránya, hogy viszonylag kis terület vizsgálható vele, így ha precíz mérési
eredményekhez is jutunk, csak a többi eljárással kiegészítve jelenthető ki a végeredmény
általános érvényűsége vagy több helyen végzett méréssel lehet általánosítani. A vizsgálato‐
kat feltágítás előtt és után is végre kell hajtani a nagyfokú lokális deformációk okozta hatások
nyomon követése végett. A felületi érdességgel kapcsolatos jellemzők mérésének a krimpelt
és a feltágított állapotú sztent esetében is nagy a jelentősége.
Sztentek sztereomikroszkópos vizsgálata A bevonat nagyobb hibáit és a kritikus, to‐
vábbi vizsgálatot igénylő helyeket figyeltem meg az egész sztentre. Elsősorban a fémfelüle‐
ten megjelenő hibákat mutathatom ki, de a nagyobb bevonathibák is észlelhetőek és azok a
kritikus helyek deríthetők fel, ami a többi mikroszkópos eljárásnál nagyobb figyelmet érde‐
melnek. A sztereomikroszkóp azért alkalmas különösen erre a feladatra, mert a sztentet
mozgathatom, forgathatom és gyorsan átpásztázhatom maradéktalanul a vizsgálat során,
nagy mélységélesség mellett. Kritikus helynek minősülnek a különböző mintázatú
sztenteknél a krimpelés során egymáshoz közel került bordák, mert a bevonat itt könnyeb‐
ben hoz létre áthidalásokat. A 26‐33. ábrán olyan általam készített felvételeket mutatok be,
amelyek jó példaként szolgálnak e vizsgálati módszer hatékonyságára. Ezeken a fotókon a
különböző sztentkialakítások figyelhetőek meg, amelyek vizsgálata az első lépések közé tar‐
tozik, nemcsak azért mert az egyes sztentek között ez a tulajdonság mutatja a legnagyobb
eltéréseket is, hanem mert jelentős kihatással vannak a sztent paramétereire, mint például
az MSA, a kioldható hatóanyag mennyisége, a hatóanyag‐eloszlás és a tágulási jellemzők.
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A 26., 28., 30. és a 32. ábrákon a kritikus helyek is megfigyelhetők, ahol az esetleges bevo‐
nathibák leggyakrabban előfordulnak.

TM

Rezervoárok

1 mm
TM

26. ábra. BiodivYsio sztent (3 mm×15 mm) bal‐
lonra krimpelt állapotban, az egymáshoz közel
lévő bordákkal, sztereomikroszkópos felvétel

27. ábra. Conor CoStar sztent (3 mm×10 mm)
rezervoárjai és mintázata feltágítás után,
sztereomikroszkópos felvétel

28. ábra. TAXUS® LibertéTM sztent (3 mm×20 mm)
ballonra krimpelt állapotban, a lézersugaras vá‐
gás kisebb hibái, sztereomikroszkópos felvétel

29. ábra. Diamond Sidebranch sztent
(3,5 mm×13 mm) ballonra krimpelt állapotban,
egyenletes bordák, sztereomikroszkópos felvétel

30. ábra. PRO‐Kinetic sztent (3 mm×15 mm) min‐
tázata ballonra krimpelvt állapotban,
sztereomikroszkópos felvétel

31. ábra. Sirius Carbostent sztent
(3,5 mm×19 mm) mintázata ballonra krimpelt
állapotban, sztereomikroszkópos felvétel

32. ábra. TAXUS® Express2™ sztent
(3 mm×20 mm) ballonra krimpelt állapotban,
összeérő bordák, sztereomikroszkópos felvétel

33. ábra. Tecnic CarbostentTM sztent
(3,5 mm×25 mm) mintázata ballonra krimpelt
állapotban, sztereomikroszkópos felvétel
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A sztent tágulási jellemzői jól mérhetők a feladathoz elegendően nagy nagyítású és lá‐
tóterű sztereomikroszkóppal.
A feltágítás folyamatát a
ábrán látható felvételsorozat
mutatja. Minden egyes fény‐
képhez hozzárendelhető a bal‐
lonnyomás értéke is. A tágítást
9 bar névleges nyomással vé‐
geztem. A 34. ábra a feltágítás
folyamatát mutatja a tágulási
folyamat három jellegzetes fázi‐
sában. Ezen a sztenten végzett
hat mérésem átlagából meg‐
kaptam, hogy a sztent hossza
kezdetben 10,47 mm, míg át‐
34. ábra. A feltágítás folyamata levegőn,
mérője 1,04 mm volt, amely
(föntről lefelé: ballonra krimpelt állapot, feltágítás közben je‐
lentkező kutyacsont effektus, névleges átmérőre tágított
értékek feltágított állapotban
állapot) Conor CoStarTM sztent (3 mm×10 mm)
rendre
10,06 mm‐re
és
3,35 mm‐re változtak. Ezek
alapján a sztent tágulási rövidülése 3,92% volt. Ezek az értékek a bevonatot és a sztentet ért
deformáció mértékének megítélése szempontjából is fontosak.
A sztereomikroszkóppal végzett vizsgálatok roncsolásmentesek, ezért ezeket közvetle‐
nül a csomagolás kibontása után végeztem el, valamint a tágulási folyamatok közben.
Sztentek fémmikroszkópos vizsgálata A fémmikroszkóppal már alkalmam nyílik arra is,
hogy a sztent arannyal történő bevonását követően nagy nagyítással is szemügyre vegyem a
bevonat felületét. Ezeken a nagyításokon a bevonat aranyozás nélkül is látható, de jellegze‐
tességei alaposabban már csak e műveletet követően figyelhetőek meg. Továbbá a
sztereomikroszkópos elemzés során kritikusnak ítélt területeket alaposabban megvizsgálha‐
tom. A 35‐38. ábrák olyan felépítésbeli jellemzőket vagy hibákat mutatnak be, amelyeket
fémmikroszkóp segítségével fedeztem fel. Az arany réteg felvitele roncsolásos vizsgálatnak
minősül, míg ha nem vonom be vele a sztentet, roncsolásmentes vizsgálatot tudok elvégezni
rajta. A kis mélységélesség jelent korlátot ebben az esetben.
Rezervoár

35. ábra. TAXUS® LibertéTM sztent (3 mm×20 mm)
egyenetlen bevonata ballonra krimpelt állapot‐
ban, fémmikroszkópos felvétel

36. ábra. Conor CoStarTM sztent (3 mm×10 mm)
rezervoárjai ballonra krimpelt állapotban,
fémmikroszkópos felvétel
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200 µm

37. ábra. Sirius Carbostent sztent
(3,5 mm×19 mm) anyaghibája ballonra krimpelt
állapotban, fémmikroszkópos felvétel

38. ábra. TAXUS® Express2™ sztent
(3 mm×20 mm) bevonatának áthidalásai ballon‐
ra krimpelt állapotban, fémmikroszkópos felvétel

A fémmikroszkópos felvételekből kinyerhető értékeket a Conor CoStarTM sztenten
(3 mm×10 mm) végzett méréseimen keresztül mutatom be a 4. táblázatban összefoglalva. A
táblázatban szereplő adatok öt mérés átlagát képviselik.
Hosszúság
Szélesség
Vastagság
Konstrukciós egység neve
(mm)
(mm)
(mm)
Gyűrű (4 db)
1,727
–
–
Borda (gyűrűnként 12 darab)
0,825
0,219
0,106
Bordanyak (bordánként 2‐2 db)
0,183
0,137
0,106
Bordafej (gyűrűnként 12‐12 db)
0,329
0,421
0,106
Híd (a gyűrűk között 3×6 db)
0,916
–
–
Hídág (hidanként 2‐2 db)
ív: 0,965
0,062
0,106
Hídmag (hidanként 1‐1 db)
0,187
0,171
–
4. táblázat. Conor CoStarTM sztent (3 mm×10 mm) egyes konstrukciós egységeinek átlagolt méretei

Sztentek elektronmikroszkópos vizsgálata Elektronmikroszkóppal a teljes sztent át‐
pásztázására és a lokális hibák nagy nagyításon történő vizsgálatára is módom van.
Polimerbevonatos sztentek esetében a minták aranyozása szükséges, így ez a módszer ron‐
csolásosnak tekinthető. A felvételek kiváló mélységélessége és kontrasztja miatt különösen
alkalmas a sztentek feltágításakor keletkező hibáinak feltárására, a krimpelt és feltágított
állapot összehasonlító elemzése révén (39 ábra). Kiinduló (krimpelt) állapotban a bevonat
egyenletessége is jól megfigyelhető (39. a) és b) ábra). Feltágított állapotban (39. c) ábra)
nagy nagyításban láthatóvá és elemezhetővé válik a felület felrepedezettsége (39. d) ábra).
a)

b)
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39. ábra. Elektronmikroszkópos vizsgálat feltágítás előtt (a) és (b) és után (c) és (d),
TAXUS® LibertéTM sztent (2,25 mm×16 mm)

A 40‐42. ábrák azokat a jellegzetes eseteket szemléltetik, amelyek elektronmikroszkóp
segítségével elemezhetőek.
b)

a)

40. ábra. TAXUS® LibertéTM sztent (3 mm×20 mm) bevonatának hibái, úgymint az áthidalás (a)
és a repedés (b), elektronmikroszkópos felvételek

41. ábra. TAXUS® Express2™ sztent
(3 mm×20 mm) összetapadt bevonata,
elektronmikroszkópos felvétel

42. ábra. Conor CoStarTM sztent (3 mm×10 mm)
rezervoárjai feltágított állapotban
elektronmikroszkópos felvétel

Speciális esetnek tekinthető a Conor CoStarTM sztent, amelynek rezervoárjaiban he‐
lyezkedik el a hatóanyag. A sztent három, különböző formájú és méretű rezervoárral rendel‐
kezik (43‐45. ábra). A rezervoárok méretét elektronmikroszkóppal mértem.
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44. ábra. Téglalap rezervoár
elektronmikroszkópos felvétele

45. ábra. Ellipszis rezervoár
elektronmikroszkópos felvétele

Az általam mért sztenteken az ovális alakú rezervoárok átlagos hosszúsága 156 μm, át‐
lagos szélessége 114 μm. A téglalap alakú rezervoárok átlagos hosszúsága 137 μm, átlagos
szélessége 112 μm. Az ellipszis rezervoárok nagytengelyének átlagos hossza 208 μm, kisten‐
gelyének átlagos hossza 83 μm. A sztent háromféle, különböző geometriájú rezervoárjainak
mért felülete 5,51 mm2. A bordák vastagsága átlagosan 100 μm, amelyen a rezervoárok tel‐
jesen áthatoltak. Ezek és a rezervoárok száma alapján a sztentben lévő rezervoárok össztér‐
fogata 0,55 mm3.
Az általam használt elektronmikroszkópok EDS detektorral is rendelkeznek, így módom
nyílt a kémiai összetétel meghatározására is. Példaként mutatom be a BiodivYsioTM sztent
(3 mm×15 mm) bevonatán végzett analízisem eredményét az 5. táblázatban.
Elem
C
O
Si
P
Mo
Cr
Mn
Fe
Ni
Összesen
Tömeg% 64,97 11,78 1,19 3,22 0,31 3,64 0,43 11,86 2,61
100
Atom% 81,59 11,11 0,64 1,57 0,05 1,06 0,12
3,2
0,67
100
5. táblázat. BiodivYsioTM sztent (3 mm×15 mm) bevonatán végzett analízis eredménye

A táblázatban szerepel az alkotóelemek mennyisége tömeg‐, illetve atomszázalékban
megadva. A közölt összetétel pontosságát illetően meg kell jegyezni, hogy a) a fémes kom‐
ponensek nyilvánvalóan a sztent alapanyagában vannak, nem pedig a bevonatban, b) a kar‐
bon mennyiségének meghatározása a módszer korlátaiból adódóan nagyon pontatlan c) a
karbonnál kisebb rendszámú elemek (itt pl. a hidrogén) gyakorlatilag nem mutathatók ki. A
további vizsgálatok szempontjából az EDS‐analízis roncsolásmentesnek tekinthető.
Sztentek
atomierő‐mikroszkópos
vizsgálata Az atomierő‐mikroszkóp eseté‐
ben a sztent felületének egy kis darabját
elemezhetjük egyszerre, ezért több helyen,
a minta egymástól mért legtávolabbi pont‐
jaiban mértem. Az atomierő‐mikroszkóp
erről a kis területről igen gazdag informá‐
ciót gyűjt össze. A teljes felület három di‐
menziós, színekkel árnyalt kép formájában
tekinthető meg pontos méretskálával. A
46. ábra. Tecnic CarbostentTM sztent
színárnyalatok az adott pont mélységével
(3,5 mm×25 mm) bevonatának topográfiai képe,
közvetlen kapcsolatban állnak (46. ábra).
AFM‐kép
Így a porózus bevonatok csak ezzel a mód‐
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szerrel elemezhetők teljeskörűen, mert a pórusok mérete, térfogata és mennyisége egyaránt
meghatározható. A porozitás kiemelt jelentősége (hatóanyag‐hordozási szempont) miatt
külön fejezetben kerül bemutatásra. Innen számszerű értékekként is kinyerhető az átlagos
felületi érdesség, a maximális felületi érdesség és a legnagyobb érdességcsúcs magasság. A
46. ábrán bemutatott sztenten AFM‐mel meghatározható értékek például a következők: 2
µm integrál bázishossz mellett mérve az átlagos felületi érdesség 2,202 nm. A maximális ér‐
desség mélység értéke 13,176 nm. A maximális érdesség magasság 10,630 nm. Ez a vizsgálat
roncsolásmentesnek tekinthető.
3.1.3.2. Sztentbevonatok porozitása
A bevonatok porozitása kulcsfontosságú a hatóanyag hordozása és a szabályozott kiol‐
dódása szempontjából. A porózus bevonatok tudatos előállítása egy speciális irányzat a ha‐
tóanyag‐hordozó bevonattal rendelkező sztenteknél.
A porozitás vizsgálatára az optikai mikroszkóp, az elektronmikroszkóp és az atomierő‐
mikroszkóp is alkalmas. A fémmikoszkópos és elektronmikroszkópos eljárásokhoz aranyozás
szükséges, hogy optikai úton az egyébként áttetsző bevonatok felülete is láthatóvá váljon,
illetve az elektronelvezetést megoldja egy szigetelő anyag elektronmikroszkópos vizsgálata
során. A fémmikroszkóppal egy áttekintő képet kapunk, ahol a pórusátmérő és a pórusok
eloszlása határozható meg (47. ábra). Elektronmikroszkóppal olyan kisebb átmérőjű pórusok
eloszlása és mérete is mérhető (48. ábra), ami fémmikroszkóppal már nem látható. A bevo‐
natok esetében az egyenletes eloszlás és egyenletes pórusméret elérése a cél, mert így az
egyenletes hatóanyag‐kibocsátás biztosítható.
Az atomierő‐mikroszkóppal ezeken felül a pórustérfogat is mérhetővé válik, az egyes
pontok mélységi, illetve magassági értékeinek színkóddal történő megadása révén (49. ábra).
A térfogati értékek birtokában már a hordozott hatóanyag mennyisége is meghatározható. A
vizsgálat roncsolásmentes.

47. ábra. Fémmikroszkóppal
készített felvétel a pórusokról

48. ábra. Elektronmikroszkóppal
készített felvétel a pórusokról

49. ábra. AFM‐mel készített
felvétel a pórusokról

A pórusokat igen sok adattal lehet jellemezni. A következőkben az 50. ábrán bemuta‐
tott AFM felvételen mutatom be a jellemzők meghatározásának menetét.
A pórusok legfontosabb paramétere a térfogat, amely a hatóanyag‐tárolás miatt érde‐
kes. Ehhez az atomierő‐mikroszkópos felvételen a méretskálát kell kalibrálni, hogy meghatá‐
rozzam egy pixel hány mikront jelent, majd a szürkeségi szint skáláját, szintkülönbségek
számszerűsítéséhez. A legtöbb képkezelő szoftver alkalmas a felvétel magasságának és szé‐
lességének az értékeit pixelben megadni. A feladat csupán megszámlálni, hogy a képen talál‐

41

Bognár Eszter

PhD értekezés

ható méretskála, hány pixel hosszú. A szürkeségi skála (8 bites szürkeárnyalatos kép esetén)
256 árnyalatot tartalmaz („0”=fekete; „255”=fehér).
Ennek megfelelően a mik‐
ronban kifejezett tartományt
(az 50. ábra bal felső sarkában
megtalálható skálán) fel kell
osztani 255 részre, így megtud‐
juk, egy szürkeségi szint, milyen
vastag rétegnek felel meg mik‐
ronban. Ezek után ismert, hogy
egy pixel területe hány négy‐
zetmikron és, hogy az az egy
pixel milyen mélységet képvisel
a bevonat tetejéhez képest:
(„bevonatfelszín átlagos szürke‐
50. ábra. 3 t%‐os PUR oldatból, 3 bemártással készült
ségi szintje” ‐„a vizsgált pixel
pórusos bevonat AFM képe
szürkeségi szintje”)×”egy szür‐
keségi szint vastagsága”×”pixelek száma”×”egy pixel területe”. A bevonat tetejét úgy defini‐
áltam, hogy a pórusoktól mentes képen, ahol csak a pórusok közötti rész van, meghatároz‐
tam az átlagos szürkeségi szintet, amelyhez képes vizsgálhatom a pórusok mélységét. Az 50.
ábrára vonatkozó számításaim alapján az átlagos pórustérfogat 9,7 µm3 3,8 µm3 szórással, a
legkisebb pórustérfogat 4,12 µm3, a legnagyobb pedig 21,41 µm3. A pórusok területe átlago‐
san 11,48 µm2 4,25 µm2 szórással, a legkisebb pórusterület 5,37 µm2, a legnagyobb pedig
27,80 µm2. A pórusok hossza átlagosan 4,4 µm, míg szélessége 3,5 µm. Egy 30 µm×30 µm
területen 50 darab egész pórus helyezkedik el.
3.1.3.3. Sztentbevonatok nedvesíthetősége
A peremszögmérés segítségével
meghatározható, hogy a vér nedvesíti‐e
vagy sem a sztent felületét. A felület
hidrofil vagy hidrofób mivolta a bevonat
resztenózisra gyakorolt hatását befolyá‐
solja. A vérrel (általában sertésvér) tör‐
ténő kísérleteknél heparinnal hígítják
azt. További kísérleti alternatívát jelent a
51. ábra. PUR bevonatos 316L ausztenites korrózióálló
fiziológiás sóoldattal és a desztillált vízzel acél minta felületén desztillált vízzel mért peremszög
végzett mérés.
A vizsgált lapkákat egy üvegkalitkába helyezzük, és telített gőz környezetben, különbö‐
ző nagyságú desztillált vízcseppeket teszünk rájuk mikrofecskendővel. A cseppekről megfele‐
lő nagyítású objektívvel felszerelt videokamerával képeket készítünk (51. ábra).
Két féle peremszöget különböztetünk meg a cseppentés módja szerint, a haladó és a
hátráló peremszöget. A haladó peremszög meghatározásakor a fecskendőből kilépő oldat‐
csepp eléri a felületet és a folyamatos adagolás során a folyadékfront halad előre a felületen
egészen addig, míg a csepp térfogata eléri a kívánt értéket. A hátráló peremszögnél a már
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létrehozott, megfelelő térfogatú csepp 50%‐át visszaszívjuk fecskendővel és ezt követően
mérünk. A kisebb peremszög értékek a jobb nedvesítést mutatják (minimum 0°), míg minél
nagyobb a peremszög (maximum 180° lehet) az annál rosszabb nedvesítést jelent. A 90°‐nál
kisebb peremszög esetén mondjuk, hogy nedvesíti a csepp a hordozót és 90°‐nál nagyobb
peremszögeknél beszélünk nem nedvesítésről.
Példaként mutatom be a 6. táblázatban a méréseimből kiválasztott néhány értéket.
Minta típusa

Cseppméret (µl)

Peremszög (°)

Maratott, bevonat nélküli
Maratott, bevonat nélküli
Maratott, bevonat nélküli
Maratott, PUR bevonatos
Maratott, PUR bevonatos
Maratott, PUR bevonatos
Elektropolírozott, PUR bevonatos
Elektropolírozott, PUR bevonatos
Elektropolírozott, PUR bevonatos

10
20
30
10
20
30
10
20
30

56
60
65
76
79
73
80
80
73

6. táblázat. Peremszögmérési adatok bevonatos és bevonat nélküli felületeken

A mérés roncsolásmentesnek tekinthető a további vizsgálatok szempontjából.
3.1.3.4. Sztentek fémmel fedett felülete és cellaméretei
A fémmel fedett felület (MSA ‐ metallic surface area) paraméter egy viszonyszám,
amely a sztent és az érfal kapcsolatát fejezi ki, azaz mekkora felületen érintkezik a sztent az
érfallal. Az MSA definíciójából adódóan ez az érték csak feltágított sztentre értelmezendő. A
sztenteket MSA alapján három csoportra lehet osztani, kis fedésű (MSA < 15%), közepes fe‐
désű (15% < MSA < 20%) és nagy fedésű (MSA > 20%) sztentek. Az általam mért és az alábbi‐
akban bemutatásra kerülő sztentek MSA értéke számításaim alapján minden esetben köze‐
pes (52‐55. ábra). A sztentek esetében a minél kisebb MSA értékekre kell törekedni, hiszen
ha kisebb az érfallal érintkező fémfelület, akkor kisebb az irritáció is. Itt kapcsolódnak össze
az alapanyag, szilárdság és sztent mintázat jellemzőkkel kapcsolatos kérdések. Egy nagyobb
szilárdságú alapanyag ritkább hálózást tesz lehetővé, ezzel megváltozik a sztent mintázata és
a fémmel fedett terület is, ugyanakkor a biokompatibilitás miatt nem választható akármilyen
anyag. Amennyiben a biokompatibilitás tekintetében is megfelelő alapanyag áll rendelkezés‐
re, akkor még mindig fenn áll a kérdés, hogy képes‐e elviselni az alakváltozást, illetve, hogy
nem rugózik‐e vissza a feltágítás után. Ez a ballonra krimpelés szempontjából sem közömbös,
ezáltal van kihatása a sztent alapanyagának a sztentretencióra is.
A sztent mintázatával és az MSA‐val közvetlen összefüggésben áll a cellaméret, amely a
sztent azon jellemzője, hogy a bordák mekkora üres területet zárnak közre. Ez a cella alak
ismétlődik a sztenten belül és a cél, hogy ennek mérete feltágítás után állandó legyen. Azon‐
ban az egyenetlen feltágulás hatására a cellaméretek jelentősen eltérnek egymástól, ezért
szükséges ezeket mérni. A jobb sztentmintázat egyenletesebb tágulást eredményezhet,
amely a cellaméretek vizsgálatával ellenőrizhető. Az MSA értékek nem veszik figyelembe azt,
hogy az érfal a bordákat egy bizonyos mértékben körbeöleli.
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Az MSA‐mérés roncsolásmentes vizsgálat.

52. ábra. Conor CoStarTM sztent
(3 mm×10 mm) terítéke, narancssárga:
legnagyobb cella, kék: legkisebb cella

54. ábra. Sanocor sztent (3 mm×15 mm) terítéke,
narancssárga: legnagyobb cella,
kék: legkisebb cella

53. ábra. PRO‐Kinetic sztent (3 mm×15 mm)
terítéke, narancssárga: legnagyobb cella
kék: legkisebb cella

55. ábra. TriMaxx (3 mm×13 mm) sztent teríté‐
ke, narancssárga: legnagyobb cella,
kék: legkisebb cella

A sztent kiterített palástját úgy kapjuk meg, hogy a sztent palástjának egyes szegmen‐
seiről egy precíziós forgatóberendezésre felhúzva a sztentet, nagy felbontású digitális képe‐
ket készítünk, amelyeket képelemző szoftverrel egyesítünk: így kapjuk meg a feltágított
sztent mintázatának terítékét, amelyből később számítjuk a kiértékelés után az MSA értékét.
Az összeillesztett kép, teríték fémes részeit jól megkülönböztethető színre festjük, míg a hát‐
teret megtisztítjuk fehérre a képszerkesztő szoftver segítségével. Ennek köszönhetően két
színből álló kontrasztos képet kapunk eredményül és a két szín aránya adja az MSA értékét
(56. ábra).
a)

44

Bognár Eszter
b)

PhD értekezés
c)

56. ábra. Az MSA mérése hagyományos sztentnél, LibertéTM sztent (2,25 mm×8 mm) körbeforgatás (a),
teríték (b) és a kontrasztos kép (c)

A sztentpalást virtuális kiterítésekor hiba adódhat abból, hogy:
‐ A sztent csak diszkrét fokonként van elforgatva, így a hengeres felületről készült
fényképek közepétől kiindulva a szélükig egyre nagyobb torzítást tartalmaznak. A
torzítás kisebb forgatási szögekkel és több fotóval csökkenthető.
‐ Hiba keletkezik a képek összeillesztésekor is a felvételek torzításából kifolyólag,
mert ez által nem lehet tökéletes az illesztés. A képek torzításának csökkentésével
ez a hibatípus is csökken.
‐ A háttér eltávolításakor is bevihetünk hibalehetőséget, amely a fotózott alakzat sa‐
ját árnyékából, a kis nagyításból és a kis képfelbontásából adódó elmosódott kon‐
túroknak köszönhető. Az ilyen jellegű hiba nagyobb nagyítású képek készítésével
kompenzálható, ami több képet eredményez.
A hibák jellegéből és a csökkentésük lehetőségéből következően a felbontás és a nagyí‐
tás növelése, a forgatási szög csökkentése mind a hibát csökkenti, viszont ezek esetében
meg kell húzni egy határt, máskülönben feldolgozhatatlan mennyiségű adat keletkezik. Ezért
én 15°˙‐onkénti elforgatást alkalmaztam és akkora nagyítást, hogy a teljes sztent még egy
látómezőbe beférjen. A részletgazdag kiterített palást csak nagyméretű képeken mutatható
be maradéktalanul.
Az MSA értékét tekintve az érfallal minél kisebb felületen érintkező sztent az előnyös,
amely még képes az érfalat megtámasztani, mert így az idegen anyag és a szervezet érintke‐
zése minimalizálható. Ugyanakkor ez a felület határozza meg, hogy mekkora hely áll rendel‐
kezésre a gyógyszer tárolására.
A bevonatos sztentek rezervoárokat tartalmazó családjánál a sztentek alapanyagának
felületén erre a célra létrehozott átmenő furatok vagy mélyedések szolgálnak a hatóanyag
tárolására, így ebben az esetben az MSA nem azonos a hatóanyag‐hordozó felülettel, így
ekkor módosított MSA‐ra van szükség (57. ábra). Az alábbiakban bemutatott palástterítékek,
feldolgozott, nagyméretű képei a Mellékletben találhatóak meg.
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a)

b)

c)

d)

e)
57. ábra. Az MSA mérése rezervoáros (Conor CoStarTM 2,5 mm×16 mm) sztentnél,
körbeforgatás (a), teríték (b), kontrasztos kép (c) és a rezervoárok jelölése (d) és (e)

A már virtuálisan kiterített sztentpaláston mérhető az egyes cellák mérete, amelyek
szórásából a tágulás egyenetlenségére lehet következtetni.
Az 57. ábrán bemutatott sztentre a legnagyobb cella területe 3,06 mm2, míg a legki‐
sebb cella területe 1,92 mm2. A cellák átlagos területe (36 db cellára) 2,64 mm2. A sztent
összesített cellaterülete 95,04 mm2. Jelen esetben a sztent különleges geometriai kialakítása
miatt az úgynevezett korrigált fémes felület adható meg, amelyet a perforált bordájú
sztenteknél kell alkalmazni a bordák közé épített rezervoárok hatásának figyelembevételére.
Így a korrigált fémes felület (20,68 mm2), valamint a sztent által érintett ér (hengeres) felüle‐
tének (141,49 mm2) hányadosából adódik a korrigált MSA érték 14,62%.
3.1.3.5. Hatóanyag‐eloszlás vizsgálata sztentbevonatokon
A felvitt hatóanyag egyenetlensége lokálisan megnövelheti vagy lecsökkentheti a ható‐
anyag felületre eső koncentrációját, ami kedvezőtlen a gyógyszerhatás szempontjából. A
hatóanyag‐eloszlás minősítését jelenleg kvalitatív módon biztosítja a szakértői rendszer.
Az eloszlás konfokális mikroszkóppal határozható meg legkönnyebben, amely fluoresz‐
censen jelölt minták vizsgálatára alkalmas, azonban a hatóanyag gerjesztési spektrumának
ismeretében a fluoreszcensen nem jelölt mintákról is kaphatunk információt. Egy lézersugár‐
ral pásztázza végig a felületet egy‐egy síkban és a mintáról síkszeletek formájában térbeli
információt ad. Ahhoz, hogy egy vizsgált mintán a hatóanyag elhelyezkedését lássuk, olyan
képre van szükségünk, ahol a szeletek egyesítve láthatóak. Ezt utólagos képfeldolgozással
értem el. Az 58. ábra képeit is így állítottam elő. Az 58. ábrán látható, hogy az a) és a c) felvé‐
teleken a hatóanyag‐eloszlás sokkal homogénebb, mint a b) esetben. Utóbbi estben a cso‐
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móponton egyáltalán nem látható hatóanyag, míg a bordákon nagyobb koncentrációjú fol‐
tok is megjelennek. A konfokális mikroszkóppal végzett mérések roncsolásmentesek.
a)

b)

c)

58. ábra. Conor CoStarTM (a), TAXUS® LibertéTM (b) és TAXUS® Express2™ (c) sztentek
hatóanyag‐eloszlása, konfokális mikroszkópos felvételek

3.1.3.6. Sztentretenció mérése
A sztentretenció a sztent és a ballon közötti kapcsolatot minősíti. Az implantátum beül‐
tetése közben a ballonkatéter ballonjára rögzített sztent mechanikai hatásoknak van kitéve
az érpályában a szűkület helyéhez juttatása, illetve pozícionálása közben, amelyek a sztent
ballonról való lecsúszását eredményezhetik. Ennek elkerülése alapvető követelmény, hiszen
a ballonra szerelt sztentnek beültetés közben nem szabad elmozdulni, lecsúszni a ballonról.
Ha ez bekövetkezik és a sztent a terhelt érszakasz előtt feltágítatlan állapotában kerül az ér‐
pályába, akkor ott a keringéssel továbbhaladva, maga válhat elzáródás létrehozójává, ezzel
súlyos műtéti komplikációkat okozva. A sztentretenciót részletesen a 3.3 fejezetben ismerte‐
tem. A mérés során a sztent olyan mechanikus sérüléseket szenved el, hogy az további vizs‐
gálatokra már nem alkalmas, ezért a sztentretenciós vizsgálat roncsolásos vizsgálati mód‐
szernek tekintendő.
3.1.3.7. Hatóanyag‐kioldódás
Aktív sztentbevonatok esetében a bevonatból kioldódó hatóanyag koncentrációjának
mérése a cél az idő függvényében, valamint a különböző sztentek által felvett hatóanyag
mennyisége egymáshoz képest. A koncentrációt például OWLS módszerrel is meghatározhat‐
juk. Az OWLS berendezéssel mért kioldódás maratott és polírozott minták esetében azt iga‐
zolta, hogy a maratott felület nem felel meg hatóanyag‐kioldódás szempontjából. A maratott
minták meglehetősen bizonytalan, nagy szórású eredményt adnak (59. ábra), ellenben az
elektropolírozott minták viszonylag szűk tartományban mozognak, láthatóan stabilabbak. A
görbék lefutása 10 perc után az elektropolírozott minták (zöld) esetében egybeesik [110].
Ezekkel a vizsgálatokkal a bevonatos és bevonat nélküli minták hatóanyag‐tárolását és ható‐
anyag‐kioldódását lehet meghatározni és ezáltal az egyes minták összehasonlíthatóvá vál‐
nak. A mérést roncsolásos vizsgálatnak tekintem.
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Kioldott mennyiség (ng/cm2)
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Áztatási idő (min)
59. ábra. A felületkezelés hatása, az elektropolírozott minták a legstabilabbak
(zöld – elektropolírozott; sárga – maratott; lila – passzivált)

3.1.3.8. A bevonat tapadásának mérése
A bevonat tapadásának mérésehez „Micro‐Combi tester”‐t alkalmaztam. Micro‐Combi
tester esetén egy karcszerszámot húzunk végig a sztent alapanyag és bevonat határfelületén
(60. ábra), miközben erő‐elmozdulás diagramot veszünk fel. A tapadásvizsgálat roncsolásos.
A 60. ábrán példaként bemutatott mérésemet 200 µm sugarú gyémánt karctűvel végeztük
elektropolírozott poliuretánbevonatos 316L lapkán. A karctű terhelése 0,04 N‐tól 3 N‐ig nö‐
vekedett 1,46 N/min sebességgel. A karctű mozgatási sebessége 10 mm/min volt.
Az ábrán is nyomon követhető, hogy a bevonat felszakadása 0,32 N‐nál kezdődött meg.
A 0,74 N elérésekor a bevonat már teljesen felszakadt és itt a tű már behatolt az alapanyag‐
ba is.

60. ábra. „Micro‐Combi tester”‐rel végzett tapadásmérés eredménye (a képek léptékvonala 40 µm),
a karcolás balról jobbra történt
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3.1.3.9. A bevonat vastagságának mérése
Atomierő‐mikroszkópot alkalmaztunk a bevonatvastagság mérésére. A bevonatvastag‐
ság méréséhez egy olyan karcot ejtettünk a bevonaton, amely a fémfelületet nem roncsolja,
csak a bevonatot szedi le. Így mérhető a fémfelülethez képest a bevonat magassága, vagyis a
vastagság (61. ábra). Az atomi‐erőmikroszkóppal készült felvételeken a szürkeségi árnyalat
megfeleltethető a mintán belüli mélységértékeknek. Ehhez a 0‐255‐ig terjedő (0 érték a feke‐
tét, míg a 255 a fehér színt jelöli) szürkeségi szintet kell az 61. ábrán látható szürkeségi skála
szerint kalibrálni. A kalibrálást követően a bevonat teteje és a fémfelület közötti távolság
meghatározható.

a)

b)
61. ábra. A bevonat vastagságát mutató kontakt módban készült AFM kép
sima (a) és porózus (b) bevonaton

Az 61. a) ábrán bemutatott saját bevonat vastagsága méréseim átlaga alapján 1,16 µm.
Amely értékhez figyelembe vett átlagadatok a következők: fémfelület szürkeségi árnyalata
43, míg a bevonat tetejének szürkeségi árnyalata 100, a szürkeségi skála kalibrációjából tud‐
juk, hogy egy egységnyi szürkeségi szint 0,02 mikront jelent.
Az 61. b) ábrán bemutatott saját bevonat vastagsága méréseim átlaga alapján 3,4 µm.
Amely értékhez figyelembe vett átlagadatok a következők: fémfelület szürkeségi árnyalata 9,
míg a bevonat tetejének szürkeségi árnyalata 221, a szürkeségi skála kalibrációjából tudjuk,
hogy egy egységnyi szürkeségi szint 0,016 mikront jelent.
A bevonat vastagságmérését célszerű a karcteszt után elvégezni, mert a létrehozott
karcokban lehetőség van mérni. Ez a vizsgálat is roncsolásos.
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3.1.3.10.
Sztentbevonatok fáradási tulajdonságai
A bevonatfáradási vizsgálatok arra irányulnak, hogy meghatározzuk egy bevonattípus
várható élettartamát és viselkedését a beültetést követő időszakban. A vizsgálat nem tarthat
évekig, mert az mind a költségeket, mind pedig a fejlesztési időtartamot irreálisan megnö‐
velné. Ezért a szervezetben lejátszódó folyamatoknak megfelelően szimuláló, de gyorsított
eljárásra van szükség. A fárasztóberendezés leginkább a szív lüktető hatását és az erekre
gyakorolt pulzáló összenyomódásokat szimulálja a valóságosnál nagyobb frekvenciával. Ezek
a vizsgálatok roncsolásosak.
Az ultrahangos fárasztásnál a tölcsér csövének falához feszülő sztentre hat a berende‐
zéssel kiváltott terhelés 35 kHz frekvenciával. A vizsgálat ideje 3 óra (378 millió ciklus), ez
megfelel a szabványban (MSZ EN 14299:2004 7.2.8 Fatigue testing) előírt fárasztási időtar‐
tamnak. A fárasztás utáni állapotot a 62. ábra szemlélteti, ahol a bevonat feltöredezett és
helyenként levált.
A 63. ábrán bemutatott sztenten az excenteres fárasztást követően kirajzolódtak a
szemcsehatárok, csúszási vonalak jelentek meg rajta, de a bevonat megtartotta egységessé‐
gét. A vizsgálat ideje 5 nap (120 óra, 21,6 millió ciklus) volt.

62. ábra. Tecnic CarbostentTM sztent
(3 mmx30 mm) ultrahangos fárasztás utáni ké‐
pe, elektronmikroszkópos felvétel

63. ábra. Diamond SidebranchTM sztent
(3,5 mm×13 mm) excenteres fárasztás utáni
képe, elektronmikroszkópos felvétel

3.1.4. A fejezet áttekintése
A fejezet rövid összegzéseképpen elmondható, hogy kifejlesztettem egy olyan rend‐
szert, amely a bevonatos sztentek minden jellemző értékét megadja. Meghatároztam a vizs‐
gálatok sorrendjét és azt, hogy passzív bevonatok esetében három, míg aktív bevonatok ese‐
tében négy darab egyforma sztent szükséges és elégséges a vizsgálatok egyszeri, teljes elvég‐
zéséhez.
A ballonra krimpelt sztenten rendre a következő vizsgálatokat kell elvégezni: optikai
mikroszkópos (topográfia, peremszög), AFM (topográfia) és végül szakítógépes (retenció)
vizsgálatok.
A feltágított sztenten a következő sorrendben: optikai mikroszkópos (topográfia, MSA,
porozitás), elektronmikroszkópos (topográfia, porozitás), karcteszt (tapadás), AFM (vastag‐

50

Bognár Eszter

PhD értekezés

ság) vizsgálatokat kell végrehajtani. A roncsolásmentes vizsgálatokat célszerű elvégezni ezen
a sztenten még a feltágítás előtt.
A berendezésben tágított sztenten a következő vizsgálatokat kell elvégezni rendre: fá‐
rasztás, optikai mikroszkópos vizsgálat (topográfia, bevonatfáradás), elektronmikroszkópos
vizsgálat (topográfia, bevonatfáradás). A roncsolásmentes vizsgálatokat célszerű elvégezni
ezen a sztenten még a feltágítás előtt.
Hatóanyagot is tartalmazó sztent esetében szükséges egy negyedik sztent is. Feltágítás
után rendre a következő vizsgálatokat célszerű elvégezni: konfokális mikroszkópia (ható‐
anyag‐eloszlás), OWLS (hatóanyag‐kioldódás). A roncsolásmentes vizsgálatokat célszerű el‐
végezni ezen a sztenten még a feltágítás előtt.
A fejezetben bemutatott, a bevonatos koszorúérsztentek minősítésére szolgáló szakér‐
tői rendszer részletes összefoglaló értékelését a 4.1 Az eredmények összefoglaló értékelése
című fejezetben ismertetem.
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3.2. Poliuretán sztentbevonatok fejlesztése
A kereskedelmi forgalomban kapható sztentek vizsgálata és a vizsgálati metodika kiraj‐
zolódásával párhuzamosan elkezdtem a saját bevonatok felviteli módszerének kidolgozását
és ennek segítségével a bevonatkészítést is. A 2.8. A feldolgozott szakirodalommal kapcsola‐
tos főbb megállapítások című fejezetben részletesen kifejtettem, hogy miért választottam
nem lebomló poliuretán bevonatot kísérleteimhez.
A kísérletek elvégzése során fontosnak tartottam a bevonatolás tényezőinek pontos
vizsgálatát, mert ezek jelentősen befolyásolják az elkészített bevonat morfológiáját, ezért
ezeknek a tényezőknek a hatását külön‐külön és együttesen is vizsgáltam.
Bevonatolási kísérleteim során összesen körülbelül 200 lapkát, 150 csőszeletet és 50
sztentet vontam be, amelyek megvizsgálása összességében vezetett az ebben a fejezetben
részletezett eredményekhez. A mintákat és azok lézersugaras vágását a Minvasive Kft. mun‐
katársainak köszönhetem. A felhasznált minták alapanyaga ausztenites korrózióálló acél volt
(316LVM).
Kísérleteimet először lapkákon és csőszeleteken végeztem el, mert egyrészt ezeknek a
vizsgálata és az eredmények értékelése sokkal egyszerűbb, ebből adódóan pontosabb is,
másrészt pedig az áruk is lényegesen kedvezőbb, mint a sztenteké. A megfelelő paraméterek
megtalálása után pedig elvégeztem a műveleteket koszorúérsztenteken is. Tehát a
bevonatolási paramétereket lapkákon és csőszeleteken finomítottam, majd az optimálisnak
ítélt paraméterekkel elvégeztem a kísérleteket értágítóbetéteken is. Ide tartoznak a felület
bevonatolását megelőző felületkezelések, úgymint a maratás és elektropolírozás, a
peremszögmérések a felület nedvesítési paramétereinek megállapításához, valamint a
bevonatolási kísérletek paramétereinek vizsgálata és optimalizálása.
A bevonatolást két fő módszerrel, bemártással és szórással végeztem el. A bemártás
esetében módosítottam:
 a bemártás módját (hagyományosan vagy ultrahangos készülékben),
 a kihúzás sebességét (lassú (2 mm/s) vagy gyors (10 mm/s)),
 a szárítás módját (levegőn vagy légfúvatással),
 az oldatbantartás idejét (1‐20 s),
 az oldat hőmérsékletét (szobahőmérséklet vagy 60°C).
Vizsgáltam, hogy ezek a változások hogyan módosítják a bevonat minőségét. Ezek
kombinálásával létrehoztam sima, teljesen egyenletes felületet, amely passzív bevonatként
alkalmazható, és készítettem porózus felületű bevonatot is, amely hatóanyag hordozására
alkalmas. A szórásos technológiával szintén olyan bevonatot sikerült előállítani, amely
gyógyszer befogadására képes.
A sztentek bevonatolásának jelentős részét a Minvasive Kft. által gyártott Sanocor
sztenteken végeztem el.
Az alapfém és a bevonat kapcsolatának optimalizálásához változtattam a minta felületi
érdességét. Tapadási, rétegvastagsági, morfológiai, hatóanyag‐eloszlási és kioldódási kísérle‐
teket is végeztem a mintákon, és ezek együttes eredményei alapján határoztam meg az op‐
timális paramétereket.
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Az előző fejezteben alkalmazott berendezések mellet itt a bevonatkészítés miatt új
elemek is szükségesek voltak:
 Ultrahangos tisztító készülék A minták maratásához, tisztításához használtam, vala‐
mint a bevonatok készítése során. Elma®Transsonic 420 (25 kHz frekvencia).
 Laboráramforrás Az elektropolírozáshoz alkalmaztam. PSC102005 Turek.
 Melegítőkeverő Az elektrolit keverésére és melegítésére szolgál. Yellow Line MSH.
 Mikroszórórendszer A szórt bevonatok felvitelére használható. EFD 781S fúvóka és
ValveMate 7040 vezérlő.
 Elszívó A bevonatok készítését ebben végeztem, mert tiszta, pormentes levegőt bizto‐
sít. MAS Micro Air Systems MA‐600 Controller.
 Analitikus mérleg A poliuretángranulátumok tömegét mértem meg vele, pontossága
0,1 mg, méréshatára 200 g. DENVER Instrument APX‐200.
 Kémcsőkeverő Az oldatok felkeveréséhez alkalmaztam. MS1 Minishaker IKA®.
A kiválasztott, három különböző típusú vérkompatibilis termoplasztikus
poliuretángranulátum részletes adatlapja a 9. Mellékletek című fejezetben található meg.
Tekintettel arra, hogy a vérrel szembeni kompatibilitási teszteket ezeken az anyagokon már
elvégezték, értekezésemben ennek részletes elemzésével nem foglalkozom. Tesztelték az
anyagokat hosszú távú biokompatibilitás, biostabilitás szempontjából, hagyományos biológi‐
ai toxicitás vizsgálatokat végezve (ISO 10993). A granulátumból szalagokat és rudakat
extrudáltak, és a vizsgálat előtt sterilizálták azokat. A biokompatibilitási vizsgálatokat szöve‐
tekkel és vérrel is elvégezték. A minták biostabilitását elektronmikroszkóppal és a fizikai tu‐
lajdonságok vizsgálatával végezték, az élő szövetbe való beültetés előtt és után. Mind a há‐
rom típusú poliuretán megfelelt az elvárásoknak, nem okoztak gyulladást, szövetelhalást,
elszíneződést. Chronoflex bevonat esetében a hosszútávú, in vivo alkalmazás során sem ke‐
letkeznek mikrorepedések.
A 64. ábra szemlélteti az általam alkalmazott előzetes felületkezelés, bevonatkészítés
és a vizsgált paraméterek eredményeinek lépéseit. A retenciót, kitüntetett szerepe miatt a
3.3 Sztentretenció mérése című fejezetben ismertetem. Az összefoglaló ábrán az előző feje‐
zetben ismertetett metodikához képest nem szerepel a bevonatfáradás, ugyanis nem végez‐
tem ilyen méréseket a saját bevonataimra. Új elemként jelenik meg a viszont a visszaoldás,
amelyet a bemártásos bevonatkészítés során vizsgáltam.
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64. ábra. A bevonatkészítés és vizsgálat áttekintő ábrája
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3.2.1. Mintatípusok
A lapkákon és a csőszeleteken sok olyan vizsgálat elvégezhető, amelyeket sztenteken a
kis és görbült felület miatt nem lehetne elvégezni.
3.2.1.1. Lapka
A felhasznált lapkák mérete 50 mm×13 mm
volt (65. ábra), illetve az atomierő‐mikroszkópos
vizsgálatokhoz a lapkákat még kisebbre vágtam
10 mm
(13 mm×10 mm). A lapkák alapanyaga a
65. ábra. Az elektropolírozott lapka
sztentekével megegyező, 316LVM ausztenites
makrofotója
korrózióálló acél. Az elektropolírozás paraméte‐
reit a sztentekre megadott ajánlások alapján a felület méretével arányosan alkalmaztam a
lapkákon. A lapkák esetében a felület görbültségével nem kellett számolni, így ezek esetében
a tapadási vizsgálat, a hatóanyag‐eloszlás mérése, nedvesítés vizsgálata gyorsabb és köny‐
nyebb, hiszen egy minta a tapadás esetében több mérést is lehetővé tesz, míg a konfokális
mikroszkóppal történő vizsgálatnál a görbült felület hiányában elegendő egy kép is az elem‐
zéshez.
3.2.1.2. Csőszelet
A csőszeletek méretükben, átmérőjükben,
2,5 mm
anyagukban, és felületi előkészítésükben is meg‐
egyeznek a sztentekkel. A csőszeleteket 316LVM
66. ábra. A csőszelet makrofotója
alapanyagú cső 120 fokonkénti tengely irányú
szeletelésével, lézervágással állították elő (66. ábra), amelynek átmérője 1800 µm és falvas‐
tagsága 120 µm. A csőszeletek két végébe kis átmérőjű furatot helyeztek el a minták
roncsolásmentes rögzítéséhez. Az egyes csőszeletek 11 mm hosszúságúak.
3.2.1.3. Sztent
A Minvasive Kft. által kifejlesztett Sanocor
sztenteket használtam a kísérletekhez (67. ábra),
amelyek névleges átmérője 3 mm és névleges
hossza 15 mm volt.

2,5 mm

67. ábra. A Sanocor sztent makrofotója

3.2.2. Minták felületelőkészítése
3.2.2.1. Maratás
A minták lézeres vágást követő felületkezelése kulcsfontosságú a bevonat tapadását,
rétegvastagságát, egyenletességét illetően. Ugyanazokat a felületkezelési folyamatokat al‐
kalmaztam a lapkákon, a csőszeleteken és a sztenteken egyaránt.
Az ideális, azaz a legkisebb érdességű felület elérésére számos kísérletet végeztek már
a tanszéken [111], azonban azok bevonat nélküli felületet vettek figyelembe, ezért a bevonat
tapadását illetően vizsgálni kell, hogy milyen az optimális felület.
A minták maratását mind a három típusú minta esetében maratópáccal és ultrahangos
tisztító készülék segítségével végeztem el. A maratópác hidrogén‐klorid (HCl) és salétromsav
(HNO3) elegye, amelyet 1:3 arányban hígítva, 50 ml maratópác és 150 ml desztillált víz keve‐
rékeként alkalmaztam. A maratási folyamat egyenként öt percig tartott, minden minta ese‐
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tében, mert ezekkel a beállításokkal biztosítjuk, hogy a lézervágáskor keletkező sorja meg‐
szűnjön. A maratás hatására egyenletes felületi minőség jött létre, megszüntetve a lézeres
vágás okozta nagyon kiálló csúcsokat és a jelentősebb felületi érdességbeli különbségeket.
3.2.2.2. Elektropolírozás
A maratást követően a mintákat nagy tisztaságú etanol segítségével megtisztítottam,
amely gyorsan és foltmentesen szárad. A száradást követően egyenként elektropolíroztam
(H2O (desztillált víz)+88 %‐os H3PO4 (foszforsav)+96 %‐os H2SO4 (kénsav)), különböző políro‐
zási paraméterekkel. A lapkák elektropolírozásánál felhasználtam egy korábbi diplomamunka
során nyert kísérleti eredményeket, az elektropolírozás optimális paramétereinek megvá‐
lasztását. A mérések főbb eredményei szerint a túl nagy hőmérséklet és a túl hosszú idő túl‐
polírozáshoz vezetnek, így ezeket figyelembe véve a lapkákat szobahőmérsékleten, 90 s és
0,01 A/mm2 áramsűrűséggel políroztam (68. ábra) [112].
a)

b)

c)

68. ábra. Kezeletlen (a), maratott (b) és elektropolírozott (c) lapkák fémmikroszkópos felvételei

A csőszeletek felületének nagysága megegyezik a Sanocor sztentcsalád FMC 15 típusú
sztentjének felületével (73,68 mm²), így az optimális maratási és elektropolírozási paraméte‐
rek azonosak. Ezeket a paramétereket a Minvasive Kft. munkatársai dolgozták ki, értéke szin‐
tén 0,01 A/mm2 és 90 s, szobahőmérsékleten (69. ábra).
a)

b)

c)

69. ábra. Kezeletlen (a), maratott (b), elektropolírozott (c) csőszeletek fémmikroszkópos felvételei

A sztentek lézersugaras vágással készültek. A vágáskor a felületre került anyagcseppek
a maratás hatására leváltak. Az elektropolírozás sima felületet eredményezett (70. ábra).
a)

b)

c)

70. ábra. Lézerrel vágott (a), maratott (b), elektropolírozott (c) Sanocor sztentek
sztereomikroszkópos felvételei
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3.2.3. Poliuretánok felviteli módszere
3.2.3.1. Bemártás
A bemártásos módszernél a mintákat
különböző koncentrációjú tetrahidrofurán‐
poliuretán oldatokba mártom. A minta oldat‐
ból való kihúzása után az oldószer
(tetrahidrofurán) gyorsan elpárolog, és csak a
poliuretán marad a felületen.
Az oldatokba a lapkákat egy krokodilcsi‐
pesz, a csőszeleteket a lézerrel vágott egyik
furaton átvezetett huzal, a sztenteket pedig
egy sztentmegfogó segítségével mártottam
bele, és egyenletes sebességgel húztam ki.
71. ábra. Bemártással készített,
A bevonatok létrehozásakor a bemártá‐
öt bevonatréteg lapkán
sok számát és ezzel a rétegszámot háromra
korlátoztam minden koncentrációértéknél,
mert e rétegszám felett a bevonat vastagsága és szerkezeti felépítése nagyon szabálytalan és
nem reprodukálható.
A bemártásokat először lapkákon végeztem el, így az 1‐5 tömegszázalékos oldatokból
1‐5 rétegszámú bevonatokat hoztam létre (71. ábra). A lapkákra a 3‐5 tömegszázalékos ol‐
datból felvitt bevonatok is megfelelőek voltak, azonban a sztenteken végzett kísérletek iga‐
zolták, hogy a 2 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációjú oldatoknál a bevonat hártyásodik,
így ezek használata nem célszerű (72. ábra).
a)

b)

72. ábra. A Sanocor sztentre 3 tömegszázalékos oldatból, 3 rétegben bemártással felvitt
Tecothane® (a)és Chronoflex® (b) bevonatok hártyásodása, elektronmikroszkópos felvételek

A bemártásnál fontos, hogy milyen megfogással tudjuk a művelet közben a sztentet
mozgatni. Ezért a megfogásról külön szót kell ejteni, de ez csak a bemártásos módszert érin‐
ti.
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A sztentek megfogásával kapcsolatos
szakirodalmak áttanulmányozásával
szerzett ismereteket és a gyakorlati
nehézségeket együttesen alkalmazva
a bemártásos kísérletekhez egy olyan
sztentmegfogó eszközt fejlesztettem
és alkalmaztam, amely a sztentet
csak kis helyen takarja ki, de emellett
biztonságosan megtartható vele, így
73. ábra. A sztentmegfogó
az ultrahanggal segített bemártásnál
is szabadon tud mozogni az
értágítóbetét, illetve további előnye, hogy nem roncsolja a sztentet (73. ábra).
3.2.3.2. Mikroszórás
A 2.3 Sztentbevonatolási
technológiák című fejezetben
mutattam be a porlasztásos
bevonási eljárás elvét. Ezen az
elven működik az általam
használt mikroszóróberende‐
zés, amelyet a Minvasive Kft.
bocsátott rendelkezésemre.
Kikísérleteztük az optimális
paramétereket, így a belépő
a)
b)
c)
levegő nyomását a használati
útmutatóban megadott mini‐ 74. ábra. Mikroszórással 30 mm‐ről 1 s‐ig (a), 20 mm‐ről 0,3 s‐ig
(b), 15 mm‐ről 0,2 s‐ig (c) készült permet
mum értékre, azaz 4,8 bar‐ra,
a fúvóka légnyomását pedig
1 bar‐ra állítottam, mert ekkor szórt a készülék optimális folyadékpermetet. Ezt követően a
fúvóka munkaterülettől vett távolságát állítottuk be kísérletekkel, illetve a szórási időt. Ehhez
színezett alkoholt használtam és egy papírlapon néztem a porlasztott cseppek eloszlását.
Célom az volt, hogy megfelelően nagy területen egyenletes eloszlást eredményezzenek a
paraméterek. Az így kapott optimális paraméterpárok a következők: 3 cm‐1 s, 2 cm‐0,3 s és
1,5 cm‐0,2 s (74. ábra).
A szórási kísérletekhez 1‐3 tömegszázalékos oldatokat kevertem be mindhárom poliu‐
retánból és a bemártással azonos módon tároltam az oldatokat. A 4 és 5 tömegszázalékos
oldatokat a bemártási kísérletek eredményei alapján kizártam, mert tapasztalataim alapján a
bevonat egyenetlen és vastag lett. A mikroszórásnál a sztentet egy tengelyre húztam fel,
amelyet egyenletes sebességgel forgattam a szórás ideje alatt.
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3.2.4. A kísérletek eredményei
3.2.4.1. Topográfia
Ebben az alfejezetben ismertetem a bemártással létrehozott passzív és a
mikroszórással felvitt bevonatok felületi felépítésének feltérképezésekor kapott eredménye‐
ket.
Bemártás A bemártásos technológiával létrehoztam egyenletes felületű és hatóanyag
hordozására alkalmas bevonatot. Alapesetben szobahőmérsékletű, nem kevert, egyenlete‐
sen szárított oldatból passzív bevonatot készítettem. Lehetőség van a bevonat felépítésének
módosítására is, amellyel a hatóanyag hordozása is megvalósítható. Erre vonatkozóan egy
teljes kísérletsorozatot végeztem el, amelynek eredményét a 3.2.5 A bevonat felépítésének
módosítása, porozitás című fejezetben ismertetek. Jelen fejezetben a bemártással létreho‐
zott passzív bevonatokat mutatom be.
A passzív bevonatok előállításakor végzett kísérletek alapján az a paraméterpár (oldat‐
koncentráció és rétegszám) került kiválasztásra, amelynél a bevonat vastagsága a legegyen‐
letesebb, nem tartalmaz folytonossági hiányokat és áthidalásokat, amely jelenség a koncent‐
ráció növelésével egyre gyakoribb, továbbá nem hártyásodik. A koncentráció csökkentésével
viszont nő a valószínűsége, hogy nem fed eléggé a bevonat. Amennyiben ez a koncentráció
még nem ad elegendően vastag bevonatot, akkor az több réteg felvitelével érhető el.
Az 1 és 2 tömegszázalékos, 3 bemártással felvitt bevonatok optimális tulajdonságokat
mutattak, megfelelő vastagságúnak bizonyultak, és mindenhol fedték a minta felületét. Pasz‐
szív bevonatoknál célszerűbb az 1 tömegszázalékos oldat alkalmazása, mert itt kisebb való‐
színűséggel keletkezik hártya a sztenten, és emellett teljesen fedi a mintát. A sima bevonato‐
kat buborékmentes, szobahőmérsékletű oldatokból hoztam létre lassú szárítással.
A csőszeletekre elkészített bevonatok egyenletességét elektronmikroszkóppal és opti‐
kai mikroszkóppal vizsgáltam. Az elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz a minták felületét
előzetesen be kellett aranyozni.
A 75., 76. és 77. ábrákon az 1 tömegszázalékos oldatból három rétegben felvitt
Tecothane®, Carbothane® és Chronoflex® bevonatok elektronmikroszkópos felvételei látha‐
tók. Mind a három alapanyagnál megfigyeltem, hogy a bevonatok teljesen egyenletesek, és
nem tartalmaznak pórusokat. Ez a megállapításom a minták teljes felületére igaz.
a)

b)

75. ábra. 1 tömegszázalékos oldatból, 3 rétegben csőszeletre bemártással felvitt
Tecothane® bevonat, elektronmikroszkópos felvételek
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76. ábra. 1 tömegszázalékos oldatból, 3 rétegben csőszeletre bemártással felvitt
Carbothane® bevonat, elektronmikroszkópos felvételek
a)

b)

77. ábra. 1 tömegszázalékos oldatból, 3 rétegben csőszeletre bemártással felvitt
Chronoflex® bevonat, elektronmikroszkópos felvételek

A csőszeleteken végzett kísérletek után értágítóbetéteket is bevontam a fent részlete‐
zett módszerrel, mind a három típusú poliuretánnal és ott is azt tapasztaltam, hogy a felvitt
bevonat egyenletes és nem keletkezett hártyásodás, áthidalás (78‐79. ábra).

78. ábra. 1 tömegszázalékos oldatból,
3 rétegben Sanocor sztentre bemártással
felvitt Chronoflex® bevonat,
elektronmikroszkópos felvétel

79. ábra. 1 tömegszázalékos oldatból,
3 rétegben Sanocor sztentre bemártással
felvitt Carbothane® bevonat,
elektronmikroszkópos felvétel
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Chronoflex®

Carbothane®

Tecothane®

Mikroszórás A kísérleteket először
lapkákon végeztük el diplomázómmal, hogy
az eredményeket könnyebben és többféle
módszerrel tudjuk értelmezni. Azt találtuk,
hogy az 1 tömegszázalékos oldat viszkozitá‐
sa felel meg legjobban, mert a töményebb
oldatok esetében egyenetlenebb bevonatot
kaptunk, nagyobb bevonatrészek is megje‐
lentek a felületen (80. ábra) és a cseppek is
nagyobbak voltak. Ezt követően az 1 tö‐
megszázalékos oldat felhasználásával egy
80. ábra. Mikroszórt, 2 tömegszázalékos
teljes kísérletsorozatot végeztünk el csősze‐
Chronoflex® bevonat lapkán
leteken, amelynek eredményét a 81. ábrán
mutatom be. A kapott bevonatokat mély árkok jellemzik, amelyek alkalmasak hatóanyag
tárolására, de 1 réteg esetén a bevonat nem takarja a csőszelet teljes felületét, a 3 réteg
pedig már bizonyos részeken túl vastag bevonatot eredményez, ezáltal megnő annak a ve‐
szélye, hogy az nagyobb darabokban leválik, ezért a 2 réteg alkalmazását javaslom.
1 réteg
2 réteg
3 réteg

81. ábra. 1 tömegszázalékos oldatból, 1‐3 rétegben csőszeletre mikroszórással felvitt Tecothane®,
Carbothane® és Chronoflex® bevonatok, elektronmikroszkópos felvételek [113]
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Szórás
előtt
a
sztenteket
1 tömegszázalékos oldatba mártottam egy‐
szer, így annak belső felületén egyenletes
bevonat képződött. A szórással csak a sztent
külső felületét tudtam bevonni. A két eljárás
kombinálásának nagy előnye, hogy ható‐
anyag‐kibocsátó sztent esetében a belső,
bemártással felvitt vékony rétegből minimá‐
lis mennyiségű hatóanyag kerül a véráramba,
míg a külső, szórással felvitt rétegből lénye‐
gesen több hatóanyag tud bejutni az ér falá‐
ba. A 82. ábrán bemutatott feltágított
sztentet három rétegben vontuk be
mikroszórással.

82. ábra. Sanocor sztent (3 mm×15 mm)
1 tömegszázalékos oldatból, 3 rétegben
mikroszórt Chronoflex® bevonattal,
feltágítás után, elektronmikroszkópos felvétel

3.2.5. A bevonat felépítésének módosítása, porozitás
Abban az esetben, ha olyan bevonatot szeretnénk létrehozni, amely nem csak elhatá‐
roló rétegként működik a sztent és az ér fala között, hanem hatóanyag kibocsátására is al‐
kalmas, akkor olyan morfológia kialakítása célszerű, amelyben elhelyezhető a hatóanyag.
A bemártásos technikánál megvizsgáltam, hogy az egyes változtatható paraméterek
hogyan befolyásolják a bevonat morfológiáját. Az alábbiakban felsorolt paramétereket vál‐
toztattam szélsőséges eseteket előidézve:
 Oldatállapot: a bemártást elvégeztem hagyományos módon és ultrahangos tisztí‐
tóberendezésben is, amikor az oldatot ultrahang frekvenciájú rezgésnek vetettem
alá és eközben mártottam be a mintát.
 Oldathőmérséklet: szobahőmérsékletű és 60°C‐os oldatot is használtam. A szoba‐
hőmérsékletet azért választottam, mert ez a legáltalánosabb és legkönnyebben
megvalósítható, a 60°C‐ot pedig azért, mert az oldószer forráspontja 64°C.
 Szárítási sebesség: alapesetként álló levegőben vártam meg, amíg megszárad a
bevonat, a másik esetben légfúvatással gyorsítottam fel a szárítás sebességét. A
levegő mindkét esetben szobahőmérsékletű volt. Állólevegőben az oldószer teljes
elpárolgásához megközelítőleg 12 másodpercre van szükség, légfúvatásnál két má‐
sodperc is elegendő.
 Összetétel: a három, különböző típusú termoplasztikus poliuretángranulátumot
(Carbothane®, Tecothane®, Chronoflex®) tetrahidrofuránban oldottam fel. A gra‐
nulátumok pontos tömegét digitális laboratóriumi mérleggel mértem meg, µg
pontossággal, és ennek megfelelően adtam hozzá az oldószert. Az elkészített olda‐
tokat szilikongumi dugós üveg kémcsőben tároltam, és 30 óra elteltével vontam be
a mintákat. Az oldatokat felhasználás előtt kémcsőkeverőbe helyezem, hogy az ol‐
dat sűrűsége mindenhol azonos legyen.
 Rétegszám: ebben a kísérletsorozatban a rétegszámot 1‐3‐ig változtattam.
 Oldatkoncentráció: mind a három anyag esetében 2 tömegszázalékos oldatokat
használtam.
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A pórusok kialakulásának vizsgálatára a felsorolt kísérleteket áttekinthető formában a
83. ábra szemlélteti. A bemártás során kulcsfontosságú, változtatható paraméterek az oldat
hőmérséklete, a szárítás módja, az oldat töménysége és a felvitt rétegek száma. A már kikí‐
sérletezett oldatkoncentrációval 1‐2‐3 rétegben vittem fel a bevonatokat. A kísérletsorozatot
Tecothane®, Carbothane® és Chronoflex® bevonatokkal egyaránt elvégeztem.

ALAPANYAG

Carbothane®

Chronoflex®

1 réteg

2 réteg

3 réteg

Gyors szárítás

Ultrahangos ráza‐
tás

60°C‐os oldat

Gyors szárítás +
Ultrahangos ráza‐
tás

Gyors szárítás +
60°C‐os oldat

60°C‐os oldat +
Ultrahangos ráza‐
tás

BEVONATOLÁSI FELTÉTELEK

Tecothane®

RÉTEGSZÁM

BEVONATOLÁSI FELTÉTELEK HATÁSA A POROZITÁSRA

Gyors szárítás +
Ultrahangos ráza‐
tás +
60°C‐os oldat
83. ábra. Áttekintő ábra a porozitást befolyásoló paraméterek vizsgálatáról
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Fémmikroszkópos vizsgálathoz azért szükséges aranyoznunk a mintákat, mert az
egyébként átlátszó bevonat felülete csak így válik láthatóvá. Aranyozással a pórusok megje‐
lennek (84. a)és c) ábra), de értelmezésük nehézkes, nem érzékelhető az egyes szerkezeti
elemek mélységbeli különbsége. Másrészt viszont az optikai mikroszkóp megvilágításából
adódóan a bevonat színezete a bevonatvastagsággal összefüggésben változó. Ezért a képek
szürkeárnyalatos negatívját használtam fel (84. b) és d) ábra). A szürkeárnyalatos képen az
egyébként szivárványszínű elemek a mélységértékeknek megfelelő szürkeségi árnyalattal
jelennek meg. A negatív kép használata azt eredményezi, hogy a világos színek a magasabb
helyeket, míg a sötétebbek a mélyebb részeket jelölik.
a)

b)

c)

d)

84. ábra. A porozitás vizsgálata fémmikroszkóppal (a) és (c) aranyozva
(b) és (d) szürkeárnyalatos negatív kép kontrasztnövelés után

A továbbiakban részletesen elemzem a változtatott paraméterek hatását a bevonat fe‐
lületi kialakulására vonatkozóan.
A gyors szárítás hatása A 85. ábrán látható, hogy a Tecothane® bevonaton az 1. réteg
felvitele után minimális mértékű redők figyelhetők meg az egyébként sík felületen. Ez a jel‐
legzetesség a 2. bemártást követően felerősödik. A harmadik réteg viszont magas és vasta‐
gabb falakkal határolt gödröket képzett, amelynek sík alját apró pórusok borítják. A gödrök
mérete változó, falaik helyenként megszakadnak. A Carbothane® rétegek jellege nagymér‐
tékben hasonlít a Tecothane®‐nál látottakra. Az első réteg itt erősebb redőződést mutatott,
ami tovább erősödött és sűrűsödött a 2. réteggel. A 3. réteg felvitele után ebben az esetben
is pórusos aljzattal rendelkező gödrök keletkeztek, de ezek falai vastagabbak és teljesen kör‐
bezárják a gödröket. A másik két PUR anyaghoz hasonlóan a bevonat jellege a Chronoflex®‐
nél is hasonlóan alakult, viszont itt már az 1. réteg is erős redőződést okozott, ami a 2. be‐
mártás hatására besűrűsödött. A 3. réteg felvitele ebben az esetben is vastag falakkal hatá‐
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rolt gödröket hozott létre apró pórusokkal azok alján, de a falak még vastagabbak és a besű‐
rűsödött cellák mérete is kevésbé változó.
2 réteg

3 réteg

Chronoflex®

Carbothane®

Tecothane®

1 réteg

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

85. ábra. 2 tömegszázalékos oldatból, 1‐3 rétegben lapkára bemártással
gyors szárítás mellett készült bevonatok, fémmikroszkópos felvételek

Az ultrahangos rázatásnak kitett oldatba történő bemártás hatása
2 réteg

3 réteg

Chronoflex®

Carbothane®

Tecothane®

1 réteg

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

86. ábra. 2 tömegszázalékos oldatból, 1‐3 rétegben lapkára bemártással
ultrahangos rázatás mellett készült bevonatok, fémmikroszkópos felvételek

65

Bognár Eszter

PhD értekezés

A 86. ábrán látható,hogy általánosan a szögletes redőződés a jellemző. A Tecothane®
és a Carbothane® esetében a redőződés mértéke rendkívül enyhe, csaknem teljesen sima
bevonat keletkezik, míg a Chronoflex®‐nél markánsabb jelleget ölt a bevonat. A 2. bemártás
után azonban egy erőteljes szögletes, duplafalú bordázat jelenik meg a felületen. A bordák
egymáson, egymás felett keresztülhaladnak. A harmadik réteg a Chronoflex® esetében a
második rétegre nem jellemző egyenletes, sűrű mintázatot mutat. A Carbothane® sem ha‐
sonlít az előzményének tekinthető második rétegre, apró pórusok borítják az egész felületet,
helyenként kisebb göbök tetején található meg a pórus. Ezzel szemben a Tecothane® a redő‐
zött jellegét erősítette tovább. A bordák közötti nagyobb területeket, enyhén hullámos, sík‐
nak mondható terület tölti ki.
60°C‐os oldatba mártás hatása Az oldat hőmérsékletének emelésére a bevonatok igen
eltérően reagáltak (87. ábra). A legnagyobb hasonlóság az első rétegnél figyelhető meg, ahol
enyhe redőződés tapasztalható. A Carbothane® esetében kaptam a legsimább bevonat‐
felületet, alig látható mértékű, de annál sűrűbben megjelenő bordázat keletkezett, míg a
Chronoflex® esetében inkább szálkás redőzet a jellemző, a Tecothane® pedig minimális redő‐
zetet mutat. A második réteg nagymértékben növelte a különbséget, a Tecothane® sűrű min‐
tázatát mély árkok szabdalják, amelyek szögletesek, egymást keresztezik. A Carbothane®
erősebb redőzetet mutat, míg a Chronoflex® szintén redőzött. A harmadik rétegnél a
Tecothane®‐nál a mély árkok finomodtak, a mintázat már lekerekedett, a korábbi szögletes‐
ségek nagymértékben csökkentek. A Carbothane®‐nál az egymáson is keresztülvonuló redő‐
zet sűrűbb, letisztult. A Chronofelx‐nél egészen új mintázatot láthatunk: ívekkel és egyene‐
sekkel határolt síkokat.
2 réteg

3 réteg

Chronoflex®

Carbothane®

Tecothane®

1 réteg

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

87. ábra. 2 tömegszázalékos oldatból, 1‐3 rétegben lapkára bemártással
60°C‐os oldatból készült bevonatok, fémmikroszkópos felvételek
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Ultrahanggal rázatott oldatba történő bemártást követő gyors szárítás együttes ha‐
tása Mindhárom poliuretántípus esetében az első rétegnél a két alaptípus kombinációját
kapjuk eredményül (88. ábra). Ez Tecothane® esetében ott nyilvánul meg, hogy a két fino‐
man redőzött szerkezetből egy enyhén barázdált, szinte teljesen sima bevonat keletkezik. A
Carbothane®‐nál egy közepesen redőzött, gyorsan szárított és egy alig érezhetően barázdált,
sima, ultrahangosan rázatott bevonatból egy markánsabban redőzött felület jön létre,
amelynél a köztes terület sűrűbben barázdált. Chronflex‐nél két enyhén szálkás jellegű redő‐
zésből egy hasonló, de kontrasztosabb struktúrát kapunk. A második réteg felvitele után a
helyzet nem ilyen egyértelmű. A Chronoflex® és a Tecothane® esetében még elmondható,
hogy a két eljárás végén létrejött bevonatstruktúra keveréke az eredmény (Tecothane®:
enyhe, de sűrű barázdáltság; Chronoflex®: szögletes, egymáson áthaladó közepesen erős
redőződés). A Carbothane® a várttól jelentősen eltért: közel azonos méretű apró pórusok
borítják az amúgy nagyméretű buborékokkal fedett felületet, amely semmilyen kapcsolatot
nem mutat a két redőzött jellegű alapesettel. A harmadik réteg csak a Carbothane®‐nál ho‐
zott a várakozásnak megfelelő eredményt. A finom pórusos és vastag falú jellegből egy falá‐
ban apró pórusokat rejtő szerkezet jött létre. A Chronoflex® és Tecothane® rögös felületet
mutat, ami eltér a két alapesettől.
2 réteg

3 réteg

Chronoflex®

Carbothane®

Tecothane®

1 réteg

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

88. ábra. 2 tömegszázalékos oldatból, 1‐3 rétegben lapkára bemártással
gyors szárítás és ultrahangos rázatás mellett készült bevonatok, fémmikroszkópos felvételek

A 60°C‐os oldatba mártás és a gyors szárítás együttes hatása Az első réteg ebben az
esetben is az alapesetek kombinációjának felel meg (89. ábra). A Tecothane® és
Carbothane® a második bemártás után az alapesetek kombinációját mutatja, azzal a különb‐
séggel, hogy minden jellegzetesség enyhébben jelenik meg. A Chronoflex®‐nél az enyhülés
nem olyan jelentős, mint a társainál. A harmadik rétegnél egyértelműen az alapesetek 60°C‐
os oldatból készült bevonat képe felé eltolódott kombinációja a jellemző.
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2 réteg

3 réteg

Chronoflex®

Carbothane®

Tecothane®

1 réteg

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

89. ábra. 2 tömegszázalékos oldatból, 1‐3 rétegben lapkára bemártással
gyors szárítás mellett, 60°C‐os oldatból készült bevonatok, fémmikroszkópos felvételek

Ultrahangosan rázatott 60°C‐os oldat hatása Általánosan elmondható, hogy ennél a
variánsnál az alapesetek kombinációját látjuk (90. ábra).
2 réteg

3 réteg

Chronoflex®

Carbothane®

Tecothane®

1 réteg

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

90. ábra. 2 tömegszázalékos oldatból, 1‐3 rétegben lapkára bemártással
ultrahangos rázatás mellett, 60°C‐os oldatból készült bevonatok, fémmikroszkópos felvételek
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A kombináció kis mértékben a 60°C‐os oldatba mártás hatására jellemző irányba toló‐
dik el. Kivételt képez a Carbothane® első rétege, ahol két sima bevonat ötvözéséből egy sűrű
redőzetű felület keletkezik.
Ultrahangosan rázatott 60°C‐os oldatba mártást követő gyors szárítás hatása Általá‐
nos, hogy a felületi mintázat egy nagyobb hullámosságra szuperponálódik rá. A Chronofelx‐
re mindhárom bemártás követően az ívekkel határolt síkok a jellemzők. A Tecothane®‐nál
sima bevonatot kapunk eredményül, míg Carbothane® esetében finom redőződést tapasz‐
talhatunk (91. ábra).
2 réteg

3 réteg

Chronoflex®

Carbothane®

Tecothane®

1 réteg

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

91. ábra. 2 tömegszázalékos oldatból, 1‐3 rétegben lapkára bemártással
gyors szárítás és ultrahangos rázatás mellett, 60°C‐os oldatból készült bevonatok, fémmikro‐
szkópos felvételek

A fémmikroszkópos képek mellett elektronmikroszkóppal is készítettem felvételeket a
keletkezett pórusokról (92‐93. ábra).

92. ábra. 2 tömegszázalékos oldatból, 3 réteg‐
ben csőszeletre gyors szárítással, bemártással
felvitt Carbothane® bevonat

93. ábra. 2 tömegszázalékos oldatból, 3 réteg‐
ben csőszeletre gyors szárítással, bemártással
felvitt Chronoflex® bevonat
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Az elektronmikroszkóp előnye, hogy a nagy mélységélességnek köszönhetően nem
csak a felületre merőleges felvételek készíthetőek, így képalakítás nélkül is jól érzékelhető a
bevonat felületén létrejött üregek mélysége, alakja.
A hőmérséklet, szárítási sebesség, ultrahangos rázatás és rétegszám kapcsolatát már az
előzőekben bemutattam. Az oldatkoncentráció hatását egy külön kísérletsorozatban vizsgál‐
tam. A minták atomierő‐mikroszkópos vizsgálatából kiderül, hogy az átlagos pórustérfogat
növekszik az oldat töménységével és a bemártások számával (94. ábra) [114]. A kísérletben
1‐5 tömegszázalékos oldatból bemártással 1‐3 rétegben vittem fel a bevonatot. Az egy be‐
mártással felvitt bevonatokon nem jelent meg pórusos szerkezet.
3 bemártás

3 tömeg%

2 tömeg%

1 tömeg%

2 bemártás
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94. ábra. Pórusosság változása a Tecothane® bevonatú lapkák felületén,
kontakt módban készült atomierő‐mikroszkópos felvétel [114]

A 94. ábrán látható azonos nagyításban készült képeken is jól megfigyelhető, amit a
95. ábra grafikonja is mutat, hogy a pórustérfogat és a pórusméret a tömegszázalékkal és a
rétegszámmal nő. Pórusméret alatt a bevonat felületének síkjába eső pórus által elfoglalt
területet értem, amelynek mélységének ismeretében számítható a pórustérfogat.
Átlagos pórustérfogat (µm3)
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Oldatkoncentráció (tömeg%)
95. ábra. Átlagos pórustérfogat az oldatok koncentrációjának és a bemártás függvényében,
Tecothane® bevonat esetében
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A porózus bevonatok jellemzésére bevezettem a porozitási indexet, amely kifejezi,
hogy a bevonat egységnyi területére mekkora pórustérfogat esik átlagosan. Ennek az a gya‐
korlati haszna, hogy a sztentfelületet beszorozva a porozitási indexszel, megkapjuk az adott
sztent PUR‐bevonatában maximálisan tárolható hatóanyag‐mennyiséget.
A 3.1.3.2 Sztentbevonatok porozitása című fejezetben ismertetett módon meghatároz‐
tam a porozitási indexeket a 94. ábrán bemutatott atomierő‐mikroszkóppal készített felvéte‐
leken. A felvételek szürkeségi szintje lineáris kapcsolatban van a mélység értékekkel, amely‐
ből a pórusok térfogata is számítható. Ez az információ lehetővé teszi a síkbeli kép térbeli
megjelenítését, amit a 96. ábra szemléltet.

96. ábra. Az oldatkoncentráció és a rétegszám hatása a porozitási indexre
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A porozitási index meghatározására végzett számításaim eredményeit a 97. ábrán is‐
mertetem. A diagramból kiolvasható, hogy mind az oldatkoncentráció, mind pedig a bemár‐
tások száma növeli a porozitási index értékét. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a paramétereknek
a növekedésével nő a felületegységre jutó pórustérfogat, és ezáltal a hatóanyag maximálisan
tárolható mennyisége is.

Porozitási index (µm3/µm2)
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Oldat koncentráció (tömegszázalék)
97. ábra. Az oldatkoncentráció és a rétegszám hatása a porozitási indexre

A kísérletek eredményeként kapott, optimális paramétereket felhasználva sztentekre is
felvittem a bevonatokat. A bemártások számát 1‐3 között változtattam, a sztent eltérő geo‐
metriája miatt. Egy, illetve két felvitt réteg esetében a bevonat nem volt elég vastag, nem
fedte be maradéktalanul a sztentet (98‐99. ábra). Ideálisnak itt is a három bemártás bizo‐
nyult. A 2 tömegszázalékos oldatba történő 3 rétegben felvitt bevonat egyenletes vastagsá‐
gú, homogén lett (100‐101. ábra).

98. ábra. 2 tömegszázalékos oldatból, 1 rétegben
Sanocor sztentre bemártással felvitt Tecothane®
bevonat, elektronmikroszkópos felvétel

99. ábra. 2 tömegszázalékos oldatból, 1 rétegben
Sanocor sztentre bemártással felvitt Chronoflex®
bevonat, elektronmikroszkópos felvétel
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100. ábra. 2 tömegszázalékos oldatból, 3 réteg‐
ben Sanocor sztentre bemártással felvitt
Tecothane® bevonat, feltágítás után,
elektronmikroszkópos felvétel

101. ábra. 2 tömegszázalékos oldatból, 3 réteg‐
ben Sanocor sztentre bemártással felvitt
Chronoflex® bevonat, feltágítás után,
elektronmikroszkópos felvétel

3.2.5.1. Vastagság
A bevonatvastagságot atomierő‐mikroszkóppal határoztuk meg, porózus bevonatra. A
mérés menetét a korábban a 3.1.3.9 A bevonat vastagságának mérése című fejezetben is‐
mertettem. A vastagságot egy mintán belül három helyen mértük, 1 és 2 tömegszázalékos,
1‐3 rétegben felvitt Chronoflex® és Tecothane® bevonatok esetében.
Az eredményeket a 102. és a 103. ábra oszlopdiagramjai szemléltetik. A diagramok azt
mutatják, hogy a rétegszám és az oldatkoncentráció növekedésével együtt, várakozásomnak
megfelelően, nőtt a bevonatvastagság. Az eredményekben viszont egy‐egy helyen ellent‐
mondóak, amelynek oka lehet a visszaoldás és a mérési helyen lévő pórus. Az oldatkoncent‐
ráció növekedésével mind a három réteg esetében nőtt a bevonat vastagsága. A
2 tömegszázalékos oldatok felhasználásával a harmadik réteg vastagsága ugrásszerűen meg‐
nő, míg az 1 tömegszázalékos oldatoknál ez nem igaz.

Vastagság (μm)
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102. ábra. Az 1 és 2 tömegszázalékos Chronoflex® bevonat
vastagságának változása a rétegszám szerint
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Vastagság (μm)
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103. ábra. Az 1 és 2 tömegszázalékos Tecothane® bevonat
vastagságának változása a rétegszám szerint

Vastagság változása
(μm)

3.2.5.2. Visszaoldás
Vizsgáltam, hogy a bemártással felvitt bevonatok esetében, a második réteg felvitelétől
kezdve meddig lehet a mintát az oldatban tartani anélkül, hogy a már felvitt réteget az oldó‐
szer (tetrahidrofurán) visszaoldja. A kísérletet elektropolírozott lapkákon végeztem el, a
Chronoflex®‐bevonatot egy réteget vittem fel, és a mintákat tiszta oldószerbe
(tetrahidrofurán) helyeztem (1‐3‐5‐10‐20 s‐ra). Az oldószer a mintát félig lepte el. Az így kép‐
ződő átmenet alapján atomierő‐mikroszkóppal meg lehetett mérni az oldószerbe mártott és
az eredeti rétegek vastagságának különbségét, amelyből egyértelműen látható, hogy az ol‐
dószer az első 5 másodpercben old vissza a legtöbbet a bevonatból, ezt követően csökken a
visszaoldódás mértéke (104. ábra). A visszaoldás mértékének csökkenése nem azért történt,
mert már nem volt bevonat a mintán, a bevonat jelenlétét szintén vizsgáltam. Ugyanakkor
nem lehet eltekinteni attól, hogy a kísérletet tiszta oldószerrel végeztem el, amely egy szél‐
sőséges esetet mutat be, tehát az így kapott visszaoldódásnál nagyobbat nem lehet elérni az
oldatba történő bemártásnál. Természetesen a bevonatvastagság a bemártások számával
nő, ha nem tiszta oldószert alkalmazok.
2
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104. ábra. 2 tömegszázalékos oldatból, 1 rétegben bemártással felvitt
Chronoflex® bevonat leoldódása oldószerbe mártva
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3.2.5.3. Hatóanyag‐eloszlás
Az elkészített bevonatok hatóanyag‐eloszlását konfokális mikroszkóppal vizsgáltam
meg. A mintákra heparint vittem fel. A három poliuretán típusból a Chronoflex vette fel a
legtöbb hatóanyagot. A Carbothane tudta legkevésbé megtartani a felületén a hatóanyagot
és emellett egyenetlenül is oszlott el rajta (105. ábra).
a)

c)

b)

105. ábra. Hatóanyag‐eloszlás Tecothane® (a), Carbothane® (b) és Chronoflex® (c) bevonatokon

3.2.5.4. Hatóanyag‐kioldódás
A hatóanyag kioldódásának vizsgálatához szórással 1 tömegszázalékos bevonatokat ké‐
szítettem, mind a három típusú poliuretán granulátumból. A bevonatot szórással vittem fel.
A választott gyógyszer heparin (ammónium só, Sigma‐Aldrich, H6279‐100KU) volt, amelyet
diplomázóm 15 mg/ml arányban oldott fel 10 mM‐os HEPES pufferben (Sigma‐Aldrich,
83264‐100ML‐F). A bevont csőszeleteket lezárható tárolóba helyeztük és mindegyikébe
420 µl heparinos oldatot töltöttünk egy mikropipetta segítségével, hogy a mintákat a folya‐
dék teljesen ellepje. A csőszeletek szobahőmérsékleten történő 12 órás ázás után szárításra
kerültek.
Carbothane® bevonat esetében 1 óra áztatás után oldódott le a bevonatról a legtöbb,
de a 27 órás áztatás alatt is oldódott le még heparin.
Tecothane® bevonat esetében 2 óra áztatás alatt oldódott le a bevonatról a legtöbb
heparin. Az időbeni hatóanyag‐kibocsátása ennek a bevonatnak még elnyújtottabb, mint az
előzőnek.
Chronoflex® bevonatnál szintén 1 óra ázás után oldódott le a bevonatról a legtöbb
heparin. Ez a bevonat jobb hatóanyagmegkötő‐képességgel rendelkezik, mint az előzőek és
hatóanyag‐kibocsátása is egyenletesebb, mert az 1 órás áztatás jól elkülönül, de a többi vi‐
szonylag közel helyezkedik el egymáshoz a leoldódott heparin mennyiségét tekintve.
Leoldott
anyagmennyiség
(ng/cm2)
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106. ábra. A hatóanyag kioldódásának eredménye, OWLS módszerrel [105]
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Mind a három bevonat több napos gyógyszerkibocsátásra is képes. Az áztatásokból az
is jól kimutatható, hogy a legkevesebb hatóanyagot a Tecothane® bevonat bocsátotta ki, míg
a legtöbbet a Chronoflex®, azonban a referenciaként használt bevonat nélküli mintához vi‐
szonyítva mindegyik bevonat alkalmazása indokolt [105]. A 106. ábrán szerepelő pontok há‐
rom mérés átlagát ábrázolják a hozzájuk tartozó szórással együtt.
3.2.5.5. A bevonat tapadása
A csőszeletek esetében a felület egyenletességét, simaságát befolyásolva, különböző
elektropolírozási paramétereket állítottam be, hogy az arra felkerülő bevonat egyenletessé‐
ge és tapadása mérhető és összehasonlítható legyen (0,01 A/mm2és 30 s – 60 s– 90 s– 120 s
– 150 s – 180 s – 210 s). Az elektropolírozás áramerősségét 0,01 A/mm2‐re választottam,
mert ennél a mintatípusnál az áramerősség további növelése durva felületet és az elektrolit
habosodását eredményezte. Az áramerősség csökkenése jelentősen megnövelte a szükséges
polírozási időt, mert a nagyobb érdességcsúcsok eltávolításának nagyobb az időigénye. Az
elektropolírozás során a csőszelet egyik furatát használtam megfogásként és az elektrolitba
lógatva políroztam a mintákat. Az így elkészített minták felületi érdességét megvizsgáltam
konfokális mikroszkóppal, így objektív, számszerű értékeket kaptam az átlagos érdesség te‐
kintetében.
Minden felületkezelési típushoz 3‐3 mintát készítettem el és még a bevonat felvitele
előtt megvizsgáltam a különböző elektropolírozási paraméterek hatását a felületi érdesség‐
re. A mintákat azonos beállításokkal és azonos helyen, a minta közepén vizsgáltam. A 107‐
108. ábrák jól mutatják a különbséget a maratással kezelt és az elektropolírozott felületen.

107. ábra. Csőszelet külső, maratott felülete,
konfokális mikroszkópos, topográfia
módban készült felvétel

108. ábra. Csőszelet külső, polírozott
2
(0,01 A/mm és 210 s) felülete, konfokális mik‐
roszkópos, topográfia módban készült felvétel

A mintáknak vizsgáltam a külső és a belső felületét egyaránt, amelynek azért van nagy
jelentősége, mert a sztent is ilyen csőből készül és ezáltal vizsgálható, hogy a belső és a külső
felület érdessége eltér‐e egymástól. A 109‐110. ábrákon is látható, hogy a cső belső felülete
érdesebb, mint a külső.
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109. ábra. Csőszelet külső polírozott felülete
2
(0,01 A/mm és 150 s), konfokális mikroszkópos,
topográfia módban készült felvétel

110. ábra. Csőszelet belső polírozott felülete
2
(0,01 A/mm és 150 s), konfokális mikroszkópos,
topográfia módban készült felvétel

A 111‐112. ábra a vizsgált minták átlagos felületi érdességét mutatja, a minták belső és
külső felületére számítva. Látható, hogy mind a belső, mind pedig a külső felület esetében az
elektropolírozási idő növelése egy adott határig csökkenti a felület érdességét. A
150 másodpercet elérve a minta felülete egyenletessé válik, csak a kisebb gödrök maradnak
meg rajta, de tovább növelve az időt, először érdesebb lesz a felület a túlpolírozás hatására,
majd ismét simul. A vizsgálataim szempontjából a külső felületet tekintettem mérvadónak,
mert ez az a terület, amely az érfallal érintkezik és a legtöbb igénybevételt elszenvedi, de a
külső felületre tett megállapításaim kis eltéréssel a belső felületre is igazak. A legkisebb felü‐
leti érdesség eléréséhez 0,01 A/mm2 és 90‐150 s beállítási paraméterek vezettek egymáshoz
képesti minimális eltérésekkel. A bevonat jobb tapadásához viszont a legkisebb érdességnél
érdesebb felületre van szükség.

Átlagos felületi érdesség (µm)
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Felületi előkészítés
111. ábra. A különböző ideig elektropolírozott minták belső részének átlagos felületi érdessége
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Átlagos felületi érdesség (µm)
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112. ábra. A különböző ideig elektropolírozott minták külső részének átlagos felületi érdessége

A képeket kétféleképpen exportáltam ki, egyrészt normál módban (113. ábra), más‐
részt pedig inverz módban (114. ábra), amelyeken jól látható, hogy számos mélyedés van a
felületeken, amelyeket az elektropolírozás sem tud megszüntetni, ezért ezeken a helyeken a
bevonat mindenképpen vastagabb lesz, amely jelenség nem kedvezőtlen, sőt az üreget ki‐
töltve alakzárással is javítja a bevonat tapadását.

113. ábra. Csőszelet külső polírozott felülete
2
(0,01 A/mm és 210 s), konfokális mikroszkópos,
topográfia módban készült felvétel

114. ábra. Csőszelet külső polírozott felülete
2
(0,01 A/mm és 210 s), inverz konfokális mikro‐
szkópos, topográfia módban készült felvétel

A csőszeleteket a felületkezeléshez az egyik furaton átvezetett huzallal rögzítettem és
így, lógatva helyeztem bele az elektrolitba, ezért vizsgáltam azt is, hogy a lógatva történő
elektropolírozás okoz‐e különbséget a minta tetején és alján. Azt tapasztaltam, hogy a felüle‐
ti érdességben nincs különbség a minta felső és alsó részén, ebben az esetben a minta elhe‐
lyezése nem befolyásolta az elektropolírozás eredményét.
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Paraméterek
0,01 A/mm2 és 60 s
0,01 A/mm2 és 90 s
0,01 A/mm2 és 120 s

Átlag
(µm)
1,50
1,41
0,93

Szórás
(µm)
0,06
0,06
0,04

Terjedelem
(µm)
0,12
0,11
0,08

Szórási együttható
(%)
4,03
3,94
4,41

7. táblázat. Lógatva történő elektropolírozás hatása

A 7. táblázat adatai alapján megállapítottam, hogy a hosszabb ideig elektropolírozott
minta különböző részein mért felületi érdességnek nem csak az értéke, de a szórása is ki‐
sebb.
A konfokális mikroszkópos mérések eredményeire támaszkodva bemártással,
2 tömegszázalékos oldatból, 3 rétegben sima felületű Chronoflex® poliuretánból bevonatot
vittem fel a maratott és elektropolírozott lapkákra, illetve a fenti elektropolírozási paraméte‐
reknek megfelelően 3‐3 darab csőszeletre, amelyek között voltak maratottak, 0,01 A/mm2 és
60 s, 0,01 A/mm2 és 90 s paraméterekkel polírozottak. Kezeletlen mintát is bevontam, de a
minta nagy felületi érdessége miatt a bevonat nem fedte mindenhol a mintát, így ezt kizár‐
tam a további vizsgálatokból.
A bevonat tapadásának mérését először
lapkákon végeztük el, majd csőszeleteken is. A
mérésekhez 200 µm sugarú gyémánt karctűt
használtunk. A méréseket kezdetben elvégez‐
tük 10 µm és 50 µm sugarú karctűkkel is, de
ezekben az esetekben a tű szinte azonnal el‐
kezdte karcolni az a 316L alapanyagot is
(115. ábra). A karctű terhelését 0,04 N‐tól
1,5 N‐ig növeltük 1,46 N/min sebességgel. A
karctű mozgatási sebessége 10 mm/min volt.
115. ábra. Karc elektropolírozott lapkán,
A 116. ábra a maratott Chronoflex®‐
50 µm sugarú gyémánt karctűvel
bevonatos lapkán végzett tapadásvizsgálat
eredményét mutatja. A bevonat nem szakad
fel, nem vált le hordozójáról, még az 1,5 N‐os erőnél sem.
a)

b)

116. ábra. „Micro‐Combi tester”‐rel végzett tapadásmérés eredménye, a karcolás balról jobbra
történt, maratott, Chronoflex®‐bevonatos lapkán, 0,5 N‐nál (a), 1,5 N‐nál (b)
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A 117. ábrán az elektropolírozott, Chronoflex®‐bevonatos lapkán végzett tapadásmé‐
rés eredményét mutatom be. Látható, hogy a bevonat 0,22 N ellenállást gyakorolt a tűre,
amikor még a bevonat nem szakadt fel, csupán összenyomódott a tű alatt. A bevonat felsza‐
kadása 0,33 N‐nál kezdődött meg. Tehát a bevonat tapadására jellemző értéknek ez utóbbi
tekinthető.

117. ábra. „Micro‐Combi tester”‐rel végzett tapadásmérés eredménye (a képek léptékvonala 40 µm),
a karcolás balról jobbra történt, elektropolírozott, Chronoflex®‐bevonatos lapkán

A méréseket elvégeztük a különböző paraméterekkel kezelt és Chronoflex® bevonattal
ellátott csőszeletek külső oldalán is. A bevonat csőszeletek esetében sem vált le a karcolás
hatására (118. ábra).
a)

b)

118. ábra. „Micro‐Combi tester”‐rel végzett tapadásmérés eredménye
(a képek léptékvonala 40 µm), a karcolás balról jobbra történt,
maratott, Chronoflex®‐bevonatos csőszeleten, 0,5 N‐nál (a), 1,5 N‐nál (b)
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A 0,01 A/mm2 és 60 s paraméterekkel elektropolírozott csőszeleten a bevonaton átla‐
gosan 0,3 N‐nál jelennek meg elsőként sérülések, de például a 119. a) ábra alapján csak az
1,38 N érték elérésekor szakadt fel teljesen a bevonat, de ekkor is csak a bevonat közvetlen
környezetére korlátozódott a károsodás. Ehhez képest a legkisebb felületi érdességű minták
esetében a bevonat átlagosan már 0,2 N‐nál megsérült és ezt követően hártyaszerűen levált
a karcolástól távolabbra is kihatva (119. b) ábra).
a)

b)

119. ábra. „Micro‐Combi tester”‐rel végzett tapadásmérés eredménye,
2
a karcolás balról jobbra történt, elektropolírozott (0,01 A/mm és 60 s) Chronoflex®‐bevonatos
2
csőszeleten 1,38 N‐nál (a), elektropolírozott (0,01 A/mm és 90 s) csőszeleten 0,92 N‐nál (b)

A mintákon tehát azt vizsgáltam, hogy a felület simasága hogyan befolyásolja a bevo‐
nat tapadását. A tapadási mérések azt igazolták, hogy a maratott felületen a bevonat tapa‐
dása kiváló, nem válik el a felülettől, míg az egyre finomabbá polírozott felületeken hártya‐
szerűen jött le a bevonat. Ezek alapján megállapítottam, hogy a bevonat tapadása szempont‐
jából a maratott, azaz az érdesebb felület a kedvezőbb.
A bevonandó felület érdességének hatását is vizsgáltam a bevonat egyenletességére. A
marószer elsősorban a nagymértékben kiemelkedő érdességcsúcsokat és a szemcsehatáro‐
kat támadja, ezért a csak maratott sztenteket nem javaslom felhasználni, mert a kimaródott
szemcsehatárok okozta nagy szintkülönbségeket a bevonat nem képes elfedni.

a)

b)
120. ábra. Maratott lapkára 1 tömegszázalékos Tecothane® oldatból felvitt két (a) és
három réteg (b) [114], kontakt módban készült AFM képek
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Az atomierő‐mikroszkópos felvételeken is jól látszik, hogy a maratott felületen a bevo‐
nat nem tapadt meg egyenletesen (120. ábra), tehát mindenképpen szükséges a sztentek
elektropolírozása.
A maximális érdesség megállapításakor figyelembe kell venni a sztentgyártási techno‐
lógia követelményeit is. Saját kísérleteim alapján a csak maratással kezelt sztentek a feltágí‐
tás során kivághatják a ballont. Emellett az elektropolírozás a kialakult oxidréteggel ellenál‐
lóbbá teszi a felületet a korrózióval szemben, passziválja a felületet.
Ezek alapján a Chronoflex‐bevonat tapadási jellemzőit, illetve a sztentgyártási techno‐
lógia anyagleválasztási követelményeivel alkalmazható lehetséges maximumot egyaránt fi‐
gyelembe véve a sztentbevonatok legerősebb tapadásához a külső felületre vonatkoztatva
Ra=1,5‐2,0 µm érdességet eredményező elektrokémiai kezelést célszerű alkalmazni.
3.2.5.6. A fémmel fedett felület és a bevonat kapcsolata
Porózus bevonat esetében az MSA és a pórustérfogat ismeretében becsülhető a sztent
bevonata által maximálisan tárolható hatóanyag mennyisége. Ez a mennyiség csak az érfallal
érintkező felület esetében érdekes a számunkra, mert a hatóanyagra is itt van szükség. Dip‐
lomázómmal végzett számításaink alapján a Sanocor FMC 15 sztent MSA értéke 18,5%, azaz
3,63 mm2 az érfallal érintkező fémfelület nagysága. Tehát csak az érfallal érintkező fémfelü‐
leten hozzávetőlegesen 350000 pórus található 2 tömegszázalékos oldatba történő 3 bemár‐
tás után, amelyeknek össztérfogata 0,0025 mm3.
3.2.5.7. A bevonat nedvesíthetősége
Az általam elkészített bevonatos (Tecothane®, Carbothane®, Chronoflex®) és a bevonat
nélküli lapkákon összehasonlító peremszögmérést végeztem. A lapkákat marattam, illetve
egy részüket 0,01 A/mm2 és 90 s paraméterekkel elektropolíroztam. A bevonatokat a felület‐
kezelést követően bemártással vittel fel a lapkákra és ügyeltem arra, hogy sima, pórusok
nélküli bevonatot hozzak léte, ugyanis a pórusokba a folyadék beszivárgott volna, ezért bu‐
borékmentes, szobahőmérsékletű oldatokat használtam, a szárítás levegőn történt. Az olda‐
tok 2 tömegszázalékosak voltak és a felvitt rétegek számát 1‐3 között változtattam. A vizsgált
lapkákat egy üvegkalitkába helyeztük, és telített gőz környezetben, különböző nagyságú
desztillált vízcseppeket helyeztem el rajtuk egy mikrofecskendővel. A cseppekről megfelelő
nagyítású objektívvel felszerelt videokamerával képeket készítettünk a csepp elhelyezését
követő 15 s elteltével.
Ezeket a méréseket elvégeztem csak maratással kezelt (NEP0), tehát polírozatlan,
elektropolírozott, valamint 1‐3 rétegű poliuretánbevonattal ellátott maratott (NEP1, NEP3)
és elektropolírozott (EP1, EP3) lapkákon (121‐122. ábra). A nem elektorpolírozott, bevonat
nélküli lapka (NEP0) haladó peremszöge 65°, hátráló peremszöge pedig 44° volt. A csepp
alakja ezekben az esetekben az idő múlásával nem változott. Az elektropolírozott, bevonat
nélküli lapka (EP0) felületén a csepp azonnal szétterült.
A cseppek térfogata minden esetben 30 μl volt. A maximális haladó és a minimális hát‐
ráló peremszögeket az úgynevezett cseppfelépítési és ‐elvételi technikával mértük.
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121. ábra. Tecothane® bevonat esetében mért peremszögek, NEP: nem elektropolírozott felület,
EP: elektropolírozott felület, a számok a felvitt rétegek számát mutatják
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122. ábra. Carbothane® bevonat esetében mért peremszögek, NEP: nem elektropolírozott felület,
EP: elektropolírozott felület, a számok a felvitt rétegek számát mutatják

A kezeletlen, bevonat nélküli lapka felületén jobban elterültek a vízcseppek, mint a be‐
vonatos lapkáén, ami a felületet borító rétegek különbözőségével magyarázható. A kezelet‐
len lapkán vastag oxidréteg található, illetve a felülete is érdesebb. A bevonatos felületeket
illetően nedvesítés szempontjából nem figyeltem meg számottevő különbséget az
elektropolírozott és a kezeletlen lapkák bevonatai között.
A Chronoflex® bevonatra helyezett csepp formája időben nem állandó. A csepp rátéte‐
le után készített fotókon egyre kisebb szöget mértem, azaz a bevonat hidrofil. A 123. ábrán
látható értékeket közvetlenül a csepp rátétele után tapasztaltam, néhány másodperc eltelté‐
vel a szög nem volt mérhető.
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123. ábra. Chronoflex® bevonat esetében mért peremszögek, NEP: nem elektropolírozott felület,
EP: elektropolírozott felület, a számok a felvitt rétegek számát mutatják

Kijelenthető, hogy mindhárom alapanyagnál a kiinduló felületi érdesség csak minimális
mértékben befolyásolja a nedvesíthetőséget. A Tecothane® és Carbothane® bevonatok nö‐
velték a peremszögek értékét, tehát a hidrofób irányba tolták el a felületet. Az első időpilla‐
natban a Chronoflex® bevonatra is igaz volt ez az állítás, de néhány másodperc elteltével a
csepp szétterült, és jobban nedvesítő felületet eredményezett, mint az alapfém.

3.2.6. A fejezet áttekintése
A fejezetben ismertettem, hogy a kereskedelmi forgalomban lévő poliuretán‐
granulátumok felhasználásával milyen módon végeztem el teljes körű sztentbevonat‐
fejlesztési kísérleteket. Kísérleteim eredményeként meghatároztam az ausztenites korrózió‐
álló acél minták és a bevonat tapadása szempontjából megfelelő felületkezelési paramétere‐
ket és különböző technológiákkal különféle szerkezeti felépítésű bevonatokat hoztam létre.
Az elkészített bevonatokat a 3.1 Sztentbevonatok teljes körű minősítési rendszere fejezetben
meghatározott metodika alapján megvizsgáltam és értékeltem.
A fejezetben bemutatott, a poliuretán sztentbevonatok fejlesztésének részletes össze‐
foglaló értékelését a 4.1 Az eredmények összefoglaló értékelése című fejezetben ismerte‐
tem.
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3.3. Sztentretenció mérése
A sztenteknek a ballonra szorítására, felhelyezésére, más néven krimpelésére eltérő el‐
járásokat alkalmaznak. Régebben az orvosok a sztentet és a hozzá tartozó ballont külön kap‐
ták meg, és a beavatkozás előtt kézzel kellett rászorítaniuk a ballonra. Manapság ezt már
nem alkalmazzák, mert egyrészt így a sztenteket nagyon nehéz egyenletesen, sérülés nélkül
feltenni, másrészt pedig a nem stabilan rögzített sztent könnyen lecsúszhat a ballonról, és ez
műtét közben a beteg életét veszélyeztetheti. Napjainkban számos krimpelési módszert al‐
kalmaznak, és egyes gyártók a krimpelés erősségét még a krimpelés közbeni hőhatással is
fokozzák. A beavatkozás közben alapvető fontosságú, hogy a sztent a ballonon stabilan ma‐
radjon és ne csússzon bele az érbe, ezért is indokolt mérni például annak az erőnek az érté‐
két, amelynél a sztent elkezd, illetve teljes mértékben lecsúszik a ballonról.
Értekezésemnek ebben a fejezetében részletesen ismertetem azokat az általam kidol‐
gozott mérési módszereket, és az elvégzett mérések eredményeit, amelyek ballonos tágítású
sztenteknél az úgynevezett retenciós tulajdonságot minősítik (124. ábra).

ERED‐
MÉNY

VIZSGÁLATI
SEBESSÉG

MÉRÉSI
KÖZEG

MINTA
TÍPUSA

BALLONRA KRIMPELT SZTENT

Bevonat nélküli

Bevonatos

Szárazon

10 mm/min

Forgalmazott

Folyadékban

300 mm/min

749 mm/min

Sztentretenció

124. ábra. A sztentretenció mérésének áttekintő ábrája
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A 124. ábrán a minták típusánál mind a bevonat nélküli, mind a bevonatos sztentek
Sanocor típusúak voltak, ezeket én készítettem elő a mérésekhez. A „forgalmazott sztentek”
pedig azokat a sztenteket jelöli, amelyeket a csomagolás felbontását követően vizsgáltam
meg, tehát az előkészítési folyamatokat nem magam végeztem.
A sztentretenció, amint azt a 3.1.3.6 Sztentretenció mérése című fejezetben vázlatosan
leírtam, a sztent és a ballon közötti kapcsolat erősségét minősíti. Az orvosi gyakorlat szem‐
pontjából három fő esetet különböztethetünk meg. Az egyik, amikor a sztent beszorul a
plakkos részbe, és visszafelé húzva a katétert egyszerűen ottmarad. A második esetben a
sztent egy ívesebb helyen vagy ív előtt közvetlenül átjut ugyan a plakkos részen, de visszafelé
a széle elakad és lecsúszik a ballonról. A harmadik eset pedig, amikor több próbálkozás után
sem sikerül az orvosnak eljuttatni a sztentet, esetleg kell egy ballonos előtágítás és emiatt
ideiglenesen megpróbálja teljesen kihúzni, de az értágítónál, amelyet közvetlenül az artériá‐
ba vezetnek be, megakad a sztent „válla” és csak a ballonkatéter jut ki rajta, így a sztent bent
marad az érben. Ehhez a három esethez kétféle modell szükséges. Az első két esetben a
sztent palástját lehet alkalmazni, a harmadik esetben pedig a sztent alját kell körkörösen
megtámasztani, ezért a mérésekhez két különböző elvet alkalmaztam és két különböző meg‐
közelítésű módszert dolgoztam ki.
A mérésekhez a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Polimertechnika
Tanszék laboratóriumában található Zwick Z005 típusú szakítógépet használtam.
Az egyik módszer esetében a ballonon lévő sztentet körülölelő tapadóbetét segítségé‐
vel rögzítem a szakítógép felső befogópofájában. A tapadóbetét belső felületéhez hozzáta‐
pad a sztent, míg a külső része szivacsos anyagból készült. Szélessége a sztent szélességével
megegyező, hosszúsága pedig 5 cm. A szakítógép alsó befogópofájában a katétert rögzítem.
A pofák egymástól való távolodása során a ballonról lehúzódik a sztent (125. ábra).

A lehúzott sztent

Tapadóbetét
125. ábra. Szakítógéppel végzett retenció mérésének elvi ábrája, tapadóbetétes módszer
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A katétert az alsó befogópofában „hullámos gumi” felülettel ellátott pofákkal rögzítem.
A méréshez csatlakoztatható egy tartály is, így folyadékban is lehetséges mérni. A felső befo‐
gópofák zárása menetes szorító segítségével állítható kézi úton. Az azonos szorítóerő érde‐
kében a pofákba fogott tapadóbetét összenyomódását tartottam állandó értéken. Az össze‐
szorító erő szerepe csupán a tapadóbetét szorítópofából történő kicsúszásának megakadá‐
lyozására korlátozódik, mert a sztent ballonról való lehúzásához szükséges erőátadást a ta‐
padó réteg végzi el. A tapadóbetét a vastagságával és rugalmas, szivacsos anyagával oszlatja
szét a szorítóerőt, hogy az minél kisebb mértékben érje a sztentet és ezáltal ne befolyásolja a
mérést. A 125. ábrán látható is, hogy a sztent a lehúzást követően nem sérült, a bordák és az
ívek egyenletesek.
A kapott eredmények összehasonlíthatóak, és a fent említett első két esetet jól model‐
lezi, azonban nem alkalmas azokra az esetekre, amikor a sztent a „vállánál” fogva beleakad
az értágítóba, és ezáltal az lejön a ballonról.
Ezért láttam szükséges‐
nek a metodika módosítását,
és egy olyan új módszert dol‐
goztam ki, amellyel a harma‐
dik eset is modellezhető. A
mérési eszközök alapanyaga‐
ként kereskedelmi forgalom‐
ban kapható hatlapú sárgaréz
rudat választottam, mert
könnyen megmunkálható, és
sík lapja miatt egyszerűen
befogható a szakítógépbe. A
sztentek lehúzásához öt, kü‐
lönböző belső átmérőjű furat‐
tal rendelkező eszközt gyár‐
tottunk, attól függően, hogy a
ballonra krimpelt sztentnek
mekkora a külső átmérője. 126. ábra. Szakítógéppel végzett retenció mérésének elvi ábrája,
ütközőperemes módszer
Ahhoz, hogy a katétert át
tudjam húzni rajta, a katéter
végét előzetesen le kell vágni. A sztentet egy 5 mm belső furatú, 30 mm hosszúságú elem
támasztja ki, amelynek a belsejében 1,5 mm átmérőjű polimer cső gondoskodik a finom
megtartásról. A katéter szárát egy erre a célra kialakított katéterrögzítő elemre tekerem rá.
Ezeket rögzítem a szakítógépben (126‐127. ábra). A méréshez csatlakoztatható egy tartály is,
így folyadékban is lehetséges mérni. A sztent az ütközőelem peremén akad meg, amely még
a ballont nem sérti fel, azonban a sztent már nem tud átcsúszni rajta, ahogyan ezt a
128. ábra szemlélteti.
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127. ábra. Ütközőperemes megoldás (katéterrögzítő, sztenttámasztó és ütközőelem)

128. ábra. A sztentváll fennakadása az ütközőelem peremén

A mérések kiértékelésekor erő – elmozdulás diagramon megjelölhető az az erőérték,
amelynél a sztent elkezd lecsúszni a ballonról, és az ez előtt lévő rugalmas nyúlás szakasza,
ahol a katéterrendszer egyes elemei egymáshoz képesti relatív elmozdulást végezve meg‐
nyúlnak, továbbá az is, ahol a sztent lejön a ballonról.
A retenciós erő függ attól, hogy milyen hosszú az adott sztent, még azonos típusok ese‐
tén is, mivel a hosszabb sztent‐ballon kapcsolat nagyobb erőt fog eredményezni, amely
megnehezíti a sztentek összehasonlítását. A retenciós erő sztenthossztól való függetlenítése
érdekében bevezetem a fajlagos sztentleválási erőt, amely egységnyi sztenthosszra vonat‐
koztatva mutatja meg a sztent ballonról történő leválasztásához szükséges erőt, amely a re‐
tenciós görbék erő maximuma.

3.3.1. A sztentretenció meghatározása tapadóbetéttel
A tapadóbetéttel összesen 21 darab
Sanocor és 8 különböző, forgalomban lévő
sztentet vizsgáltam meg (129. ábra). A méré‐
sekhez
használt
Sanocor
sztentek
(3 mm×15 mm) 316LVM ausztenites korrózió‐
álló acélból készültek és mindegyiket marat‐
tam, majd elektropolíroztam a 3.2.2 Minták
felületelőkészítése című alfejezetben meg‐
adott paraméterekkel. A mérések megkezdé‐
se előtt a sztenteket ballonra krimpeltem. Az
alkalmazott ballonkrimpelőt Antalfi Zoltán
129. ábra. TAXUS® Express2™ sztent ballonon
fejlesztette ki diplomamunkája készítése so‐
rán [115]. Minden sztentet egyforma ballonra krimpeltem rá (Biotronik Elect ballon
(3 mm×15 mm)), és a krimpelést is azonos módon, erősséggel hajtottam végre.
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Terjedelem

Szórási
együttható
(%)

I. minta
(10 mm/min)
II. minta
(10 mm/min)
III. minta
(10 mm/min)
I. minta
(300 mm/min)
II. minta
(300 mm/min)
III. minta
(300 mm/min)
I. minta
(749 mm/min)
II. minta
(749 mm/min)
III. minta
(749 mm/min)

Szórás

Minta száma

Fajlagos
sztentleválási erő
(N/mm)

Átlag

3.3.1.1. Bevonat nélküli Sanocor sztentek lehúzása eltérő sebességgel
Összesen 9 darab sztentet használtam fel ehhez a kísérlethez. A mérés során azt vizs‐
gáltam, hogy azonos feltételek esetén a lehúzási sebesség milyen hatást gyakorol a retenció
értékére. Három különböző lehúzási sebességet alkalmaztam, egy lassút (10 mm/min), egy
közepeset (300 mm/min) és egy gyorsat, ez utóbbit a szakítógép beállítható értékeinek ma‐
ximuma szabta meg (749 mm/min). A 749 mm/min vizsgálati sebesség nagyságrendileg ösz‐
szemérhető a gyakorlatban az orvos kézmozdulatainak sebességével. A 10 mm/min sebesség
pedig azt az esetet modellezi, amikor a sztent megakad a plakkban, és a beavatkozást végző
orvos lassan megpróbálja továbbmozdítani.
Mind a három sebességhez 3‐3 sztentet használtam fel. A sebesség jelentős hatást
gyakorol a retenció értékére, 10 mm/min‐nél kapjuk a legkisebb maximális erőket,
300 mm/min –nél a legnagyobbakat, míg a 749 mm/min sebesség esetében a sztent nagyon
hamar lecsúszik a ballonról (8. táblázat és 130. ábra). Az erők közötti különbség a ballon és a
sztent kapcsolatának változása miatt jelentkezik. Lassú sebesség esetében a ballonnak van
ideje arra, hogy alkalmazkodjon a sztent bordáihoz, míg gyors sebességnél erre nincs mód, a
ballon gyűrődik.
A sztentretenció értékét érdemes lassú mérési sebesség mellett meghatározni, mert az
a nagyobb biztonság felé tér el, és több mérési pont adja az eredményt a hosszabb vizsgálati
idő miatt.

0,372

0,032

0,063

0,570

0,642

0,016

0,031

0,170

0,583

0,023

0,045

0,260

0,40
0,38
0,34
0,66
0,63
0,64
0,56
0,59
0,60

8. táblázat. Bevonat nélküli Sanocor sztentek fajlagos sztentleválási ereje és statisztikája
különböző sebességeknél
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Azt a következtetést vontam le a 8. táblázat és 130. ábra adataiból, hogy a vizsgálati
sebesség növekedése 300 mm/min felett elér egy maximumot a bevonat nélküli sztentek
esetében. Ugyanakkor a rántásszerű terhelés következménye, hogy az erőmaximum elérése
után szinte azonnal lecsúszik a ballonról a sztent.
10
10 mm/min, I.
10 mm/min; II.
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Erő (N)

10 mm/min; III.
300 mm/min; I.

6

300 mm/min; II.
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2
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130. ábra. Bevonat nélküli Sanocor sztentek retenciója eltérő vizsgálati sebességeknél

Ennek az eredménynek a gyakorlati jelentősége, hogy a beavatkozást végző orvosnak
érdemes a sztent felvezetésekor tartani a legalább 300 mm/min előtolási sebességet a kriti‐
kus szakaszokban, amennyire ez szabadkézzel lehetséges, mert ekkor nehezebben jön le a
ballonról a bevonat nélküli sztent.
3.3.1.2. Poliuretánbevonatos Sanocor sztentek lehúzása eltérő sebességgel
Az elektropolírozott sztenteket bemártással, 2 tömegszázalékos oldatból 3 réteg felvi‐
telével, Chronoflex® anyaggal bevontam. Sima, egyenletes, pórusmentes bevonatokat készí‐
tettem. Összesen 9 darab sztentet használtam fel ehhez a kísérlethez is. Ebben az esetben is
ugyanazt a három mérési sebességet állítottam be, és azt vizsgáltam, hogy a bevonatos és a
bevonat nélküli sztent retenciós értéke között van‐e különbség, ugyanolyan feltételeket al‐
kalmazva. A három sebesség itt is jól láthatóan különvált, azonban a bevonat hatására még a
749 mm/min sebességgel lehúzott sztenteknél is nagyobb elmozdulást végez a sztent, mie‐
lőtt lejönne a ballonról, mint a bevonat nélküli társaik és emellett szignifikánsan nagyobb
maximális erőértékeket lehet tapasztalni. Ebben az esetben nem különülnek el olyan jelleg‐
zetesen az erőcsúcsok, mint a bevonat nélküli sztentek esetében, a görbék itt nem tartal‐
maznak ilyen töréseket (9. táblázat és 131. ábra).
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9. táblázat. Poliuretánbevonatos Sanocor sztentek fajlagos sztentleválási ereje és
statisztikája különböző sebességeknél
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131. ábra. Poliuretánbevonatos Sanocor sztentek retenciója eltérő vizsgálati sebességeknél
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A sztentretenció jellemzésére leginkább az erő‐elmozdulás görbe maximuma alkalmas,
mert az ezt az értéket meghaladó erő biztosan a sztent ballonról történő lehúzását okozza. A
132. ábrán a mérések átlagát ábrázoltam és jól látszik, hogy a poliuretánbevonatos sztentek,
azonos krimpelés mellett nagyobb retenciós erőket adtak, mint a bevonat nélküli társaik.
Figyelembe kell venni azt is, hogy ha a sztent elmozdul a helyéről, de még nem jön le a bal‐
lonról, akkor a feltágítása nagy valószínűséggel nem lesz egyenletes, mert csak a ballon
egyenes alkotójú palástján biztosítható az egyenletes tágítás.
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6
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PUR 10 mm/min
PUR 300 mm/min
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132. ábra. Bevonat nélküli és PUR‐bevonatos Sanocor sztentek retenciója
eltérő vizsgálatisebességeknél (átlaggörbék)

3.3.1.3. Bevonat nélküli Sanocor sztentek lehúzása 36°C‐os folyadékban
Ehhez a méréshez 3 darab Sanocor sztentet használtam fel. A méréseket 36°C‐os izo‐
tóniás oldatban végeztem, hogy a valós körülményeket jobban szimuláljam, azonban itt ösz‐
szesen három mérést végeztem el, mindegyiket 749 mm/min sebességgel, mert az eddigi
tapasztalatok alapján ennél a sebességnél jelennek meg legmarkánsabban a különbségek.
Bevonat nélküli, elektropolírozott sztenteket használtam fel ehhez a kísérlethez is. A három
minta teljesen eltérő eredményt mutat (133. ábra). Ez azzal magyarázható, hogy a sztent
geometriája és a tapadóbetét miatt a folyadék nem tud mindenhová egyenletesen behatolni.
Az erősebb krimpelésű sztenteknél a szorítás következtében a ballon teljesen felveszi a
sztent alakját elmozdulás közben is és ezért a folyadék nem tud behatolni a sztent és a ballon
közé. Tehát a szárazon kisebb retenciós erőt mutató sztentek hajlamosabbak arra, hogy a
folyadék bejusson alájuk, ezzel előre nem meghatározható mértékben (a kialakult köztes
folyadékfilm méretétől függően) tovább csökken a sztentretenció értéke. Az 1. minta eseté‐
ben a maximális erő (8,84 N, fajlagos sztentleválási erő: 0,59 N/mm) elérését követően szinte
azonnal lecsúszott a sztent a ballonról. A 2. minta maximálisan 14,2 N (fajlagos sztentleválási
erő: 0,95 N/mm) értéket vett fel és a görbe lefutása is sokkal hosszabb, mint az első minta
esetében. A maximum elérése után itt nem csúszott le rögtön a sztent a ballonról. A harma‐
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dik minta esetében a maximum 5,75 N‐nál (fajlagos sztentleválási erő: 0,38 N/mm) volt, és a
görbe sokkal laposabb, mint az első két minta esetében. Jól látható, hogy a görbék jellege
különböző. A folyadékfilm hatása annál erősebb, minél több lehetőség van a folyadék sztent‐
ballon határfelületre jutására. A tapadóbetéttel a folyadékban végzett mérés a feltételek
függvénye, ezért javasolt az objektív, reprodukálható eredmények eléréséhez a módszerrel
szárazon mérni a retenció értékét.
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133. ábra. Bevonat nélküli Sanocor sztentek retenciója
gyors sebességnél (749 mm/min), 36°C‐os folyadékban

3.3.1.4. Bevonatos, forgalomban lévő sztentek lehúzása eltérő sebességgel
Összesen 8 darab, forgalomban lévő, különböző sztentet (10. táblázat) is megmértem
szárazon a rugalmas közbetéttel.
Lehúzás
Sztenttípus
Alapanyag
Bevonat
Méret
sebessége
TM
Liberté
316L
‐
4,5 mm×28 mm
749 mm/min
TM
Liberté
316L
‐
4 mm×20 mm
300 mm/min
TM
TAXUS® Liberté
316L
Translute™
3,5 mm×20 mm
10 mm/min
TM
TAXUS® Liberté
316L
Translute™
2,25 mm×8 mm
749 mm/min
TAXUS® Express2™
316L
Translute™
3.5 mm×24 mm
10 mm/min
TriMaxx
316L+tantál
‐
4 mm×15 mm
10 mm/min
PRO‐Kinetic
Co‐Cr
3 mm×15 mm
10 mm/min
PROBIO®
PLGA bevonat
Conor CoStarTM
Co‐Cr
2,5 mm×16 mm
10 mm/min
+paclitaxel
10. táblázat. A kísérletekhez felhasznált sztentek főbb jellemzői

A LibertéTM, TAXUS® LibertéTM és TAXUS® Express2™ sztentek esetében a speciális
krimpelésnek, illetve a ballon kialakításának köszönhetően a sztent nem jött le a ballonról, el
sem mozdult, a 134. ábrán látható görbék a katéter szakadásához tartozó erő értékét mutat‐
ják, különböző lehúzási sebességeknél.
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134. ábra. Forgalomban lévő sztentek retenciója eltérő vizsgálati sebességeknél, egyik sztent sem
csúszott le a ballonról, a mért erőértékek a katéter nyúlását és szakadását mutatják

A 135. ábrán a közepes, 300 mm/min sebességgel lehúzott LibertéTM (4,0 mm×20 mm)
sztent makrofotója látható. A ballon sztent alatti része nyúlt meg és szakadt el. Látható, hogy
a sztent lényegében deformáció nélkül a ballonon maradt.

135. ábra. Közepes (300 mm/min) sebességgel húzott LibertéTM (4,0 mm×20 mm) sztent makrofotója

A 136. ábrán a gyors, 749 mm/min sebességgel lehúzott LibertéTM (4,50 mm×28 mm)
sztent makrofotója látható. Ebben az esetben is a helyén maradt a sztent, de itt a csúcshoz
közelebbi vége sérült mega ballonnak.

136. ábra. Gyors (749 mm/min) sebességgel húzott LibertéTM (4,50 mm×28 mm) sztent makrofotója

A TriMaxx, PRO‐Kinetic és Conor CoStarTM sztentek az előbbiektől eltérően lejöttek a
ballonról, különböző erőértékeknél (137. ábra), amelyet egyrészt az eltérő krimpelési tech‐
nológia, másrészt pedig az alapanyagok különbözősége okozhat, mert a LibertéTM sztentek
alapanyaga ausztenites korrózióálló acél, a Conor CoStarTM és PRO‐Kinetic sztentek alap‐
anyaga pedig kobalt‐króm ötvözet. A vizsgált TriMaxx sztent fajlagos sztentleválási ereje
0,35 N/mm, a PRO‐Kinetic sztentté 0,36 N/mm, a Conor CoStarTM sztentté pedig 0,26 N/mm.
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137. ábra. Forgalomban lévő sztentek retenciója
10 mm/min sebességgel, a sztentek lecsúsztak a ballonról

3.3.2. Mérések az ütközőperemes módszerrel
Az ütközőperemes módszerrel összesen 6 darab Sanocor sztentet vizsgáltam meg. Eze‐
ket a sztenteket a Biotronik Elect ballonjára (3 mm×15 mm) krimpeltem rá, és a krimpelést is
azonos módon hajtottam végre.
3.3.2.1. Bevonat nélküli Sanocor sztentek lehúzása
Az ütközőperemmel történő mérések során először a sztent elkezdett csúszni a ballo‐
non, a sztent vállánál jelentkező terhelés hatására az első borda elemei azonban befelé for‐
dultak, ezzel beleakadva a ballonba, ami felgyűrődött. A felgyűrt ballont tolja maga előtt a
sztent, ezért itt nem a konkrét, sima lecsúszás értékét mérjük, hanem a ballon által kifejtett
erő is hozzáadódik (138. ábra).
Három Sanocor sztent esetében kipróbáltam a módszert úgy is, hogy a sztenteket nem
krimpeltem olyan erősen a ballonra. Ekkor azt vizsgáltam, hogy a ballon ebben az esetben is
elszakad‐e. A vizsgálat azt mutatta, hogy nem szakadt el, a sztent lecsúszott a ballonról.
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138. ábra. Sanocor sztentek retenciója
gyors sebességnél (749 mm/min), ütközőperemmel erős krimpeléssel

3.3.2.2. Bevonatos, forgalomban lévő sztentek
Ezt a módszert nem szükséges és nem is lehet alkalmazni LibertéTM és Express2™
sztentek, valamint ezek bevonatos változatai esetében, mert ezek ballonját úgy alakították
ki, hogy a sztent előtt a ballonnak egy kúpos kibővítése van, amelynek az átmérője nagyobb,
mint a sztentté (139. ábra), ezzel kivédve annak beakadását, és emiatt az ütközőt nem tudjuk
eljuttatni a sztentig. Tehát az az eset, amikor a sztent azért csúszik le a ballonról, mert az
értágító gumibetétje nem nyílt ki eléggé, nem fordulhat elő.

139. ábra. TAXUS® LibertéTM sztent ballonjának kialakítása

3.3.3. A fejezet áttekintése
Ebben a fejezetben ismertettem az általam kidolgozott, a sztentretenció meghatározá‐
sát szolgáló két mérési módszert (tapadóbetétes és ütközőperemes), valamint az elvégzett
mérések eredményeit. Bevezettem a fajlagos sztentleválási erőt, amely egységnyi
sztenthosszra vonatkoztatva mutatja meg a sztent ballonról történő leválasztásához szüksé‐
ges erőt, amely a retenciós görbék erő maximuma.
A fejezetben bemutatott, a retencióra vonatkozó eredményeim részletes összefoglaló
értékelését a 4.1 Az eredmények összefoglaló értékelése című fejezetben ismertetem.
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4. A kutatómunka eredményeinek összefoglalása
4.1. Az eredmények összefoglaló értékelése
Sztentbevonatok minősítésének szakértői rendszere A 3.1 Sztentbevonatok című feje‐
zetben részletesen ismertettem a bevonatos sztentekre általam alkalmazott vizsgálati eljá‐
rást, amely a bevonatos sztentek minden jellemző értékét megadja. A kidolgozott eljárásom
orvosi döntéshozatal alapját képezheti és segítségével a bevonatos értágítóbetétek minősít‐
hetőek. Meghatároztam a vizsgálatok sorrendjét, illetve azt, hogy egy teljes vizsgálatsorozat
elvégzéséhez, amely minden típusú bevonatos koszorúérsztent, összes jellemző értékét
megadja, passzív bevonatok esetében három, míg aktív bevonatok esetében négy darab egy‐
forma sztent szükséges és elégséges.
A ballonra krimpelt sztenten rendre a következő vizsgálatokat kell elvégezni: optikai
mikroszkópos (topográfia, peremszög), AFM (topográfia) és végül szakítógépes (retenció)
vizsgálatok.
A feltágított sztenten a következő sorrendben: optikai mikroszkópos (topográfia, MSA,
porozitás), elektronmikroszkópos (topográfia, porozitás), karcteszt (tapadás), AFM (vastag‐
ság) vizsgálatokat kell végrehajtani. A roncsolásmentes vizsgálatokat célszerű elvégezni ezen
a sztenten még a feltágítás előtt.
A berendezésben tágított sztenten a következő vizsgálatokat kell elvégezni rendre: fá‐
rasztás, optikai mikroszkópos vizsgálat (topográfia, bevonatfáradás), elektronmikroszkópos
vizsgálat (topográfia, bevonatfáradás). A roncsolásmentes vizsgálatokat célszerű elvégezni
ezen a sztenten még a feltágítás előtt.
Hatóanyagot is tartalmazó sztent esetében szükséges egy negyedik sztent is. Feltágítás
után rendre a következő vizsgálatokat célszerű elvégezni: konfokális mikroszkópia (ható‐
anyag‐eloszlás), OWLS (hatóanyag‐kioldódás). A roncsolásmentes vizsgálatokat célszerű el‐
végezni ezen a sztenten még a feltágítás előtt.
A sztentbevonatok felületi állapotának minősítését négyféle mikroszkóppal végeztem
el. Sztereomikroszkóppal a bevonat nagyobb hibáit és a kritikus helyeket figyeltem meg. A
tágulási jellemzők is jól mérhetők ezzel a módszerrel, a fejezetben példaként bemutattam
egy mérésem eredményét. Fémmikroszkóppal a bevonat kisebb hibái is láthatóvá válnak és a
képeken pontosan lehet mérni az egyes konstrukciós egységek méreteit. Elektronmikro‐
szkóppal a teljes sztent átpásztázására és a lokális hibák nagy nagyításon történő vizsgálatára
is módom van. A pásztázó elektronmikroszkópos felvételek kiváló mélységélessége és kont‐
rasztja miatt különösen alkalmas a sztentek feltágításakor keletkező hibáinak feltárására, a
krimpelt és feltágított állapot összehasonlító elemzése révén. Az EDS detektorral pedig a
kémiai összetétel meghatározására is mód van. AFM‐mel az átlagos és a maximális felületi
érdesség és a legnagyobb érdességcsúcs magassága is meghatározható, emellett pedig kivá‐
lóan alkalmas porózus bevonatok vizsgálatára. A sztereomikroszkópos‐, a fémmikroszkópos‐
és az AFM mérések roncsolásmentesnek tekinthetők. Az elektronmikroszkópos (illetve egyes
fémmikroszkópos) mérésekhez polimerbevonatos sztentek esetében a minták aranyozása
szükséges, így ez a módszer roncsolásosnak, míg a további vizsgálatok szempontjából az EDS‐
analízis roncsolásmentesnek tekinthető.
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A sztentbevonatok porozitásának vizsgálatára az optikai mikroszkóp, az elektronmik‐
roszkóp és az atomierő‐mikroszkóp is alkalmas. Atomierő‐mikroszkóppal a pórustérfogat is
mérhetővé válik, az egyes pontok mélységi, illetve magassági értékeinek színkóddal történő
megadása révén. Részletesen leírtam az általam alkalmazott számítási módszert. A vizsgálat
roncsolásmentes.
A sztentbevonatok nedvesíthetőségének mérésével meghatározható, hogy a vér ned‐
vesíti‐e vagy sem a sztent felületét. A felület hidrofil vagy hidrofób mivolta a bevonat
resztenózisra gyakorolt hatását befolyásolja. Bemutattam egy méréssorozatomat bevonat
nélküli és bevonatos mintákra. A mérés roncsolásmentesnek tekinthető a további vizsgálatok
szempontjából.
A sztentek fémmel fedett felületének mérésére kidolgozott eljárással az általam meg‐
vizsgált különböző mintázatú sztentekből mutattam be számszerű példákat. A sztent kiterí‐
tett palástját úgy kapjuk meg, hogy a sztent palástjának egyes szegmenseiről egy precíziós
forgatóberendezésre felhúzva a sztentet, nagy felbontású digitális képeket készítünk, ame‐
lyeket képelemző szoftverrel egyesítünk: így kapjuk meg a feltágított sztent mintázatának
terítékét, amelyből később számítjuk a kiértékelés után az MSA értékét. Az összeillesztett
kép, teríték fémes részeit jól megkülönböztethető színre festjük, míg a hátteret megtisztítjuk
fehérre a képszerkesztő szoftver segítségével. Ennek köszönhetően két színből álló kontrasz‐
tos képet kapunk eredményül és a két szín aránya adja az MSA értékét. Az MSA‐mérés
roncsolásmentes vizsgálat.
A hatóanyag‐eloszlás vizsgálatát a konfokális mikroszkóppal készített képek utólagos
képfeldolgozással történő egyesítésével értem el és kvalitatív módon határoztam meg az
eloszlást, amelyre példákat mutattam be. A konfokális mikroszkóppal végzett mérések
roncsolásmentesek.
A sztentretenció a sztent és a ballon közötti kapcsolatot minősíti. A mérés során a
sztent olyan mechanikus sérüléseket szenved el, hogy az további vizsgálatokra már nem al‐
kalmas, ezért a sztentretenciós vizsgálat roncsolásos vizsgálati módszernek tekintendő.
A hatóanyag‐kioldódás aktív sztentbevonatok esetében a bevonatból kioldódó ható‐
anyag koncentrációjának mérése a cél az idő függvényében, valamint a különböző sztentek
által felvett hatóanyag mennyisége egymáshoz képest. A mérést roncsolásos vizsgálatnak
tekintem.
A bevonat tapadásának mérésekor egy karcszerszámot húzunk végig a sztent alap‐
anyag és bevonat határfelületén. Bemutattam egy általam elkészített mintán a bevonat fel‐
szakadásához tartozó erőértéket. A tapadásvizsgálat szintén roncsolásos.
A bevonat vastagságának méréséhez egy olyan karcot ejtettünk a bevonaton, amely a
fémfelületet nem roncsolja, csak a bevonatot szedi le, így mérhető a fémfelülethez képest a
bevonat magassága, vagyis a vastagság. Bemutattam egy sima, illetve egy porózus bevona‐
ton mért eredményeimet. A bevonat vastagságmérését célszerű a karcteszt után elvégezni,
mert a létrehozott karcokban lehetőség van mérni. Ez a vizsgálat is roncsolásos.
A sztentbevonatok fáradási tulajdonságainak vizsgálatai arra irányulnak, hogy megha‐
tározzuk egy bevonattípus várható élettartamát és viselkedését a beültetést követő időszak‐
ban. Két, forgalomban lévő sztenten elvégzett vizsgálataim eredményeit mutattam be. Ezek
a vizsgálatok roncsolásosak.
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Poliuretán sztentbevonatok fejlesztése Ebben a fejezetben bemutattam, hogy a ke‐
reskedelmi forgalomban lévő poliuretán‐granulátumok felhasználásával milyen módon vé‐
geztem el teljes körű sztentbevonat‐fejlesztési kísérleteket. Kísérleteim eredményeként
meghatároztam az ausztenites korrózióálló acél minták és a bevonat tapadása szempontjá‐
ból megfelelő felületkezelési paramétereket és különböző technológiákkal különféle szerke‐
zeti felépítésű bevonatokat hoztam létre. Az elkészített bevonatokat a 3.1 Sztentbevonatok
teljes körű minősítési rendszere fejezetben meghatározott metodika alapján megvizsgáltam
és értékeltem.
Megállapítottam, hogy az elektropolírozott minták esetében rosszabb a Chronoflex®‐
bevonat tapadása, mint a csak maratással kezelteknél. A mintákon azt vizsgáltam, hogy a
felület simasága hogyan befolyásolja a bevonat tapadását. A tapadási mérések azt igazolták,
hogy a maratott felületen a bevonat tapadása kiváló, nem válik el a felülettől, míg az egyre
finomabbá polírozott felületeken hártyaszerűen jött le a bevonat. Ennek ellenére a csak ma‐
ratott felület nem alkalmas közvetlenül bevonásra. A maximális érdesség megállapításakor
figyelembe kell venni a sztentgyártási technológia követelményeit is. Saját kísérleteim alap‐
ján a csak maratással kezelt sztentek a feltágítás során kivághatják a ballont. Emellett az
elektropolírozás a kialakult oxidréteggel ellenállóbbá teszi a felületet a korrózióval szemben,
passziválja a felületet. Ezek alapján a Chronoflex‐bevonat tapadási jellemzőit, illetve a
sztentgyártási technológia anyagleválasztási követelményeivel alkalmazható lehetséges ma‐
ximumot egyaránt figyelembe véve a sztentbevonatok legerősebb tapadásához a külső felü‐
letre vonatkoztatva Ra=1,5‐2,0 µm érdességet eredményező elektrokémiai kezelést célszerű
alkalmazni.
Megállapítottam, hogy bemártásos technológia esetében a már bevonattal rendelkező
minta újbóli bemártásakor az első öt másodpercben a legintenzívebb a visszaoldódás.
Kijelenthető, hogy a mikroszórás a hatóanyag tárolására alkalmas bevonatok létreho‐
zásánál kedvező, míg a bemártás megfelelő feltételekkel passzív és hatóanyag‐befogadására
alkalmas bevonatok készítésére egyaránt alkalmas. Mikroszórásnál az 1 tömegszázalékos
oldat alkalmazása és a két rétegben történő felvitel hozta számomra a legkedvezőbb bevo‐
natot. Ebben az esetben a bevonatot mély árkok jellemzik, ahol lehetőség van a hatóanyag
tárolására.
Az általam vizsgált poliuretánbevonatok közül a hidrofil bevonat nagyobb mennyiségű
hatóanyag‐leadásra képes, mint hidrofób társai.
A bevonatstruktúrák összehasonlítása Igazoltam, hogy a bevonat topográfiájára az ol‐
dat koncentrációja, a rétegek száma, az oldat hőmérséklete, a száradási sebesség gyakorolja
a legnagyobb hatást a bevonatra és azt, hogy ezek a tényezők, hogyan befolyásolják a bevo‐
natot. A vizsgált paraméterek hatásainak összefoglalásaként megállapítható, hogy a
Tecothane® és Chronoflex® esetében minden variánst egybevetve egy‐egy pórusos bevonat
keletkezett, míg Carbothane®‐nál négy variánsnál figyelhető meg pórusképződés. Ezek alap‐
ján kijelenthető, hogy a Carbothane® pórusképződésre hajlamosabb, mint a másik két alap‐
anyag.
A gyors szárítás a harmadik bemártás után minden esetben pórusos szerkezetet hozott
létre. Pórusképző hatása tehát a gyors szárításnak a legintenzívebb, de emellett az ultrahan‐
gos rázatásnál is beszélhetünk ilyen hatásról. Az oldathőmérséklet emelése nem kedvez a

100

Bognár Eszter

PhD értekezés

pórusok keletkezésének. Egy bemártást követően az alkalmazott technológiai ablakban nem
alakul ki porózus bevonat. Az egyes bemártások után kialakuló struktúrára a bemártás előtti
felületnek csak minimális hatása van. Ennek oka az oldatba mártáskor bekövetkező leoldás.
A bevonat alapanyaga a kialakult struktúrára jelentős hatást gyakorol. A Chronoflex®‐
re az ívekkel határolt sík területek keletkezése a jellemző, a Carbothane®‐ra a redőződés, míg
a Tecothane®‐ra az alig látható redőkkel borított sima felület a jellemző.
A porózus felület kialakításához a vizsgálatok alapján a 2 tömegszázalékos, 3 rétegben
felvitt bevonat bizonyult a legalkalmasabbnak. A 3 tömegszázalék és a fölötti koncentrációval
bíró oldatok már egy réteg felvitele után hártyásodást okoznak a bordák között. Porózus be‐
vonat előállításához nagy szárítási sebesség és szobahőmérsékletű oldat kell. A rétegszám
növelése segíti a pórusképződést.
Bemártásos technológia alkalmazásával passzív bevonat előállításához szobahőmérsék‐
letű oldatra, lassú‐, egyenletes száradásra és buborékmentes oldatra van szükség. A nagy
oldathőmérséklet miatt a viszkozitás lecsökken, így a bevonat könnyebben terül, azonban az
oldószer is gyorsabban párolog, ami redőzött felületet eredményez. A lassú száradás időt
biztosít a bevonat kisimulására. A buborékmentes oldat csökkenti a bevonat egyenetlensé‐
gét. Ebben az esetben az 1 tömegszázalékos oldatba történő 3 bemártás adja a legkedve‐
zőbb eredményt.
A porózus bevonatok jellemzésére bevezettem a porozitási indexet, amely kifejezi,
hogy egységnyi bevonatterületre mekkora pórustérfogat esik átlagosan. Ennek az a gyakorla‐
ti haszna, hogy a sztentfelületet beszorozva a porozitási indexszel, megkapjuk az adott sztent
maximálisan tárolható hatóanyag‐mennyiségét. A méréseim alapján kijelenthetem, hogy
mind az oldatkoncentráció, mind pedig a bemártások száma növeli a porozitási index érté‐
két. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a paramétereknek a növekedésével nő a felületegységre
jutó pórustérfogat és ezáltal a maximálisan tárolható hatóanyag mennyisége is.
Sztentretenció Bemutattam az általam kidolgozott, a sztentretenció meghatározását
szolgáló két mérési módszert (tapadóbetétes és ütközőperemes), valamint az elvégzett mé‐
rések eredményeit. Bevezettem a fajlagos sztentleválási erőt, amely egységnyi sztenthosszra
vonatkoztatva mutatja meg a sztent ballonról történő leválasztásához szükséges erőt, amely
a retenciós görbék erő maximuma.
Megállapítottam, hogy mind a két általam kidolgozott módszer, úgymint a
tapadóbetéttel és az ütközőperemmel történő mérés, alkalmazható és szükséges az eltérő
hibaesetek szimulálása végett, koszorúérsztentek retenciójának mérésére. A tapadóbetéttel
történő mérésnél az eredmények összehasonlíthatóak, míg az ütközőperemnél számolni kell
a szakadt ballon miatt megnövekedett erővel is. Tapadóbetét esetében a ballon nem sérül és
a sztent is nagyobb sérülés nélkül lejön, míg az ütközőperemnél megfelelő krimpelésnél el‐
szakad a ballon és a sztent is összegyűrődik.
Megállapítható, hogy az azonos technológiával krimpelt Sanocor sztenteknél a lehúzási
sebesség növelésével nő a maximális erő értéke, azonban a 749 mm/min értéknél már olyan
gyors a húzás, hogy hirtelen lerántja a sztentet a ballonról.
Kijelenthető továbbá, hogy az azonos módon krimpelt bevonatos sztentek retenciós
képessége jobb, mint a bevonat nélkülieké, még a 749 mm/min sebességnél sem csúsztak le
rögtön a ballonról.
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A folyadékban történő mérés eredményei nagy szórást mutatnak, a folyadék egyenet‐
len behatolása következtében, így a tapadóbetéttel javasolt az objektív, reprodukálható
eredmények eléréséhez szárazon mérni a retenció értékét.
Az ütközőperemmel nem mérhetőek azok a sztentek, amelyek ballonjának kúpos kibő‐
vítése van, mert a sztentütközőt nem tudjuk áthúzni rajta. A gyengén krimpelt Sanocor
sztentek könnyen lecsúsztak a ballonról, míg az erősen krimpeltek esetében a bordák bele‐
akadtak a ballonba, felgyűrték azt, így a ballon is elszakadt a lehúzás közben.

4.2. Az eredmények hasznosítása
A kifejlesztett, bevonatos koszorúérsztentek minősítésére szolgáló szakértői rendszer
hasznos az orvosoknak és a mérnököknek egyaránt, hiszen az általam kidolgozott vizsgálati
eljárások eredményei az orvosfelhasználók számára fontos kérdésekre adnak a gyakorlatba
beépíthető választ, míg a módszerek által nyerhető további eredményeket a mérnökök tud‐
ják hasznosítani. További előnye, hogy a vizsgálatok elvégésével a különböző
koszorúérsztentek bevonatai összehasonlíthatóvá válnak.
A felületi érdesség és a bevonat tapadási összefüggéseit, az alkalmazott bevonatolási
technológiák paramétereinek a hatását elsősorban a hazai sztentbevonat‐fejlesztéshez dol‐
goztam ki, de hasznos lehet a többi bevonatok fejlesztésével foglalkozó kutatónak is.
A sztentretenció meghatározására kidolgozott eljárásaim a valós körülményeket szi‐
mulálják és az általam definiált „fajlagos sztentleválási erő” által ez a paraméter mérhetővé
és összehasonlíthatóvá válik, amely szintén segíti az orvosok döntéseit, a mérnököknek pedig
további fejlesztési lehetőségeket mutat.

4.3. További kutatási lehetőségek
A hatóanyag‐eloszlás kvantitatív minősítése további kutatásokat igényel, ugyanis a ha‐
tóanyag mennyiségének meghatározására a képelemzés is jelentheti a megoldást, az eltérő
színű pixelek számlálásával és az intenzitás figyelembevételével. Azonban nem ismert, hogy
milyen intenzitás, milyen mennyiségnek felel meg, illetve, hogy egy bizonyos lokális koncent‐
ráció felett a maximális intenzitás elegendő‐e az ott lévő hatóanyagmennyiség kimutatásá‐
hoz.
A felhasznált poliuretánbevonatok további szerkezeti módosításában nagy lehetőségek
rejlenek, a porózus bevonatból a hatóanyag kioldódásának elnyújtása végett a szakirodal‐
makban is elemzett módon célszerű egy diffúziós réteget felvinni fedőrétegként. Elképzelhe‐
tőnek tartom, hogy a hatóanyag‐kioldódást jól lehetne szabályozni egy porózus
poliuretánbevonatra épülő hatóanyag–lebomló polimer rétegpárból álló, ismétlődő szend‐
vics szerkezet felvitelével. Ahogyan a polimer réteg bomlik le, úgy szabadulnak fel újabb ha‐
tóanyagforrások, ezzel megoldva a tartós és folyamatos hatóanyag adagolást.
A mikroszórásos technológia esetében célszerűnek tartom a kipróbálni a hígabb oldat‐
tal (páldául 0,1 tömegszázalék) végzett, hosszabb ideig tartó szórást, mert ezáltal a cseppek
még finomabbá válhatnak és a bevonat egyenletesebb lehet.
A sztentretenció mérésénél hasznos lenne további vizsgálati sebességek mellett is
meghatározni a retenciós erőt és több, forgalomban lévő sztenten végrehajtani a méréseket.
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5. A tézisek ismertetése
1. tézis (3.1 Sztentbevonatok ) [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122]
Kifejlesztettem egy szakértői rendszert a bevonatos koszorúérsztentek minősítésére,
amely a bevonatspecifikus tulajdonságok teljes körű meghatározását biztosítja. A szak‐
értői rendszer részeként eredeti vizsgálati eljárásokat is kidolgoztam. A minősítési eljá‐
rást optimalizáltam, és meghatároztam, hogy a teljes körű minősítéshez passzív bevo‐
natos sztentek esetében három darab, míg aktív bevonatosakból négy darab sztent
szükséges és elégséges.
2. tézis (3.2 Poliuretán sztentbevonatok fejlesztése) [123] [124] [125]
A felületi érdesség és a Chronoflex®‐bevonat tapadási jellemzőinek vizsgálatával meg‐
állapítottam, hogy a bevonatos sztenteknél a sztentbevonatok legerősebb tapadásához
Ra=1,5‐2,0 mikrométer érdességet eredményező elektrokémiai kezelést kell alkalmaz‐
ni. Ez az érték a sztentgyártási technológia anyagleválasztási követelményét is figye‐
lembe vevő lehetséges maximum.
3. tézis (3.2 Poliuretán sztentbevonatok fejlesztése) [123] [124] [125]
Megállapítottam, hogy bemártással a sima, porozitásmentes bevonat létrehozásához
1 tömegszázalékos PUR‐oldat szükséges. Bemártással, porózus PUR‐bevonatok létre‐
hozásához 2 tömegszázalékos oldat az optimális. Mindkét bevonatfajtánál a
3 bemártás biztosítja a legjobb bevonattulajdonságokat. Porozitásmentes bevonat elő‐
állításához szobahőmérsékletű, buborékmentes oldat és lassú száradás szükséges.
4. tézis (3.2 Poliuretán sztentbevonatok fejlesztése) [123] [124] [125]
Mindhárom bevonatnál a gyógyszer tárolásra legalkalmasabb, porózus bevonatfelület
bemártásos eljárással gyors szárítással érhető el. A Carbothane® bevonat‐alapanyagnál
a porózus szerkezet gyors szárítás és ultrahangos rázás kombinációjával is elérhető.
Megállapítottam, hogy egyszeri bemártással az alkalmazott technológiai ablakban nem
alakul ki porózus bevonat.
5. tézis (3.2 Poliuretán sztentbevonatok fejlesztése) [123] [124]
A pórusok eloszlását, mennyiségét és térbeli kiterjedését a porozitási indexszel jelle‐
meztem mint a sztentbevonat hatóanyag‐hordozó képességét. Mérésekkel igazoltam,
hogy az oldatkoncentráció és a rétegszám növekedése a porozitási indexet növeli, és
hogy az a 2‐4 tömeg%‐os oldatokból stabilan 0,25‐0,35 µm3/µm2 értéken biztosítható.
6. tézis (3.3 Sztentretenció mérése) [119] [122]
Kidolgoztam két vizsgálati eljárást a sztentretenció meghatározására: a tapadóbetéttel
végezett mérés a szűkületekben bekövetkező sztentelekadásokat, az ütközőperemes
vizsgálat pedig a vezetőkatéteren fellépő ütközéseket, felakadásokat modellezi és
számszerűsíti.
A sztentretenciót mint a szállítórendszer funkcionális tulajdonságát a lehúzóvizsgálattal
meghatározható „fajlagos sztentleválási erővel” kell jellemezni, amelynek értékét nö‐
veli a PUR‐bevonat jelenléte és a lehúzási sebesség növekedése; Chronoflex®‐
bevonatos sztentekre a fajlagos sztentleválási erő 0,45 N/mm‐ről 0,76 N/mm‐re növe‐
kedett a húzósebesség vizsgált intervallumán.
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6. Theses
1. thesis [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122]
During the course of my studies I have developed a professional system to qualify
coated coronary stents and from this the coating specified properties can be deter‐
mined. As parts of this professional system, I developed new investigational methods.
My work also involved optimising this system and in doing so established how to suc‐
cessfully perform the whole examination‐series, which will determine all of the charac‐
teristic parameters of the coatings; three uniform coated coronary stents are neces‐
sary in the case of passive coatings, while four will be required in the case of active
coatings.
2. thesis [123] [124] [125]
As a result of the examination of surface roughness and the adhesiveness of
Chronoflex®‐coating, I have with extensive testing, proved that it is necessary to use an
electrochemical treatment, with the result Ra=1.5‐2.0 µm roughness, to achieve the
strongest adhesion of stent‐coatings. This value is the possible maximum achievable if
the stent production technology material removal characteristics are considered.
3. thesis [123] [124] [125]
Through my research, I have determined that to produce a smooth, porous‐free coat‐
ing by dipping method, 1 wt% of polyurethane solution is necessary. In addition, I have
also determined that, to produce porous coatings by dipping method, 2 wt% of poly‐
urethane coating is the optimal. In case of both coating types dipping three times will
result with the optimal coating properties. To produce smooth, non‐porous coatings
using the solution at room temperature, together with slow drying is necessary.
4. thesis [123] [124] [125]
The most appropriate, porous coating can be achieved by using the dipping method
and fast drying with all three coatings. In case of Carbothane®, the porous coating can
be produced with the combination of fast drying and ultrasonic treatment. From my
findings, I also have determined that a single dip in the applied technological window,
the porous structure did not evolve.
5. thesis [123] [124]
I have characterised the distribution, the quantity and the spatial dimensions of the
pores with the index of porosity. The index of porosity determines the drug delivery
ability of the stent coating. I have proved with measurements that the increasing value
of solution concentration and the number of the layers increase the porosity index and
between 2‐4 wt% solutions 0.25‐0.35 µm3/µm2 value of drug is carriable.
6. thesis [119] [122]
As a direct result of my project, I have developed two examination methods to deter‐
mine stent retention; the first one is with an adhesive layer that simulates and deter‐
mines the obstructions in the narrowed sections of the arteries; and the second one
with a pull‐off edge, which simulates the blockage at the entrance of the arteries.
I have appointed the stent retention as the functional property of the delivery system
using the pull‐down test. The stent retention can be characterised with the “specific
stent stripping force”. From this, I found the PUR coating and the increasing value of
the pull‐down speed also results in an increase in the specific stent stripping force. In
the case of Chronoflex® coated stents the specific stent stripping force has increased
from 0,45 N/mm until 0,76 N/mm due to the increased pull‐down speed.
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Bognár E, Ring Gy, Marton H Zs, Dobránszky J, Ginsztler J: Polyurethane coating on coronary stents, Abstracts book
of “The 10th International Conference on Mechanical Behavior of Materials”. May 27‐30, 2007 BEXCO, Busan, Korea.
P2‐36.“The Mechanical Behavior of Materials X” CD‐ROM 1269‐1272.
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9. Mellékletek
1. melléklet: A felhasznált poliuretángranulátumok tulajdonságai
Noveon Thermedics
Ezeket a poliuretánokat diizocianátból, makrodiolokból és lánchosszabbítókból szinte‐
tizálják. A nehéz szegmenseket a diizocianát és a hosszabbító építi fel, míg a könnyű szeg‐
menseket a makrodiolok. Ezek arányainak állításával 72A–84D shore‐keménységű poliuretá‐
nokat kaphatunk. A diizocianáttól függően lehet aromás vagy alifás [135].
A Carbothane® alifás (HMDI), polikarbonátalapú poliuretán, öt standard csoportja van.
Az általam felhasznált granulátum jele: PC3595A [135].
A Tecothane® aromás (MDI), poliéteralapú poliuretán, hat standard csoportja van. Az
általam felhasznált granulátum jele: TT1085A [135].
Biokompatibilitás/biostabilitás Nincs nagy különbség az orvosi fokozatú aromás és ali‐
fás poliuretánok között kémiai, mechanikai és biológiai szempontból: nagy szakítószilárdság
(25‐70 MPa), nagy szakadási nyúlás (250‐700%), jó biokompatibilitás, jó hidrolitikus stabili‐
tás, etilén‐oxiddal és gammasugárzással is sterilizálhatóak, kis hőmérsékleten is megtartják
elasztikus tulajdonságaikat [135].
Az aromás változatok sterilizálás hatására besárgulhatnak, de ez nem módosítja a fizi‐
kai tulajdonságokat. Az aromás poliuretánok jobban ellenállnak az oldószereknek, mint alifás
társaik [135].
A Carbothane® és Tecothane® poliuretánokat tesztelték hosszú távú biokompatibilitás,
biostabilitás szempontjából, hagyományos biológiai toxicitás vizsgálatokat végezve
(ISO 10993). A vizsgálatokat a Toxicon Inc. MA, USA) végezte. A granulátumból szalagokat és
rudakat extrudáltak, és a vizsgálat előtt sterilizálták azokat. A biokompatibilitási vizsgálatokat
szövetekkel és vérrel is elvégezték. A minták biostabilitását SEM‐mel és a fizikai tulajdonsá‐
gok vizsgálatával végezték, az élő szövetbe való beültetés előtt és után. Mind a három poliu‐
retán megfelelt az elvárásoknak, nem okoztak gyulladást, szövetelhalást, elszíneződést [135].
A 30, illetve 90 napra beültetett poliuretánok explantálását követően készített vizsgála‐
tok eredményeit mutatja az alábbi táblázat. Vérzésre vagy szövetelhalásra utaló jeleket nem
találtak. A makrofágok és az óriássejtek száma nem volt jelentős, így gyulladást sem tapasz‐
taltak sem a 30, sem pedig a 90 napra beültetett implantátumoknál. A lecsökkent fibrózis
miatt a jelek a 90. napra jelentősen lecsökkentek. Idegen test beültetésekor, ha nincs króni‐
kus gyulladás, ez az ér újjáépülése miatt bekövetkező szokásos reakció. Biostabilitás szem‐
pontjából is megfeleltek az implantátumok, összehasonlítva a kontrol mintával szakítószi‐
lárdság és nyúlás tekintetében. Az elektronmikroszkópos felvételek csak minimális felületi
változásokat mutattak a 90 napra beültetett poliuretánoknál [135].
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Teszt

Anyag

MEM* kibo‐
csátás

Hemolízis

USP VI1

30 napos
beültetés

90 napos beültetés

TT‐1085A

megfelelt

megfelelt

megfelelt

megfelelt

megfelelt

PC‐3595A

megfelelt

megfelelt

megfelelt

–

megfelelt

Tecothane® és Carbothane® poliuretánok biokompatibilitás‐tesztjeinek eredményei, 1Három tesztet
tartalmaz: négy különböző kivonatot fecskendeztek a rendszerbe; négy különböző kivonatot be‐
fecskendezése intrakután és 7 napos intramuszkuláris implantáció
*MEM: Minimum Essential Medium [135]

30 napos beültetés
90 napos beültetés
Kontrol
Explantált
Kontrol
Explantált
Szakító‐
Szakító‐
Szakító‐
Szakító‐
Nyúlás
Nyúlás
Nyúlás
Nyúlás
Anyag szilárdság
szilárdság
szilárdság
szilárdság
(%)
(%)
(%)
(%)
(MPa)
(MPa)
(MPa)
(MPa)
TT‐
35,6
528
42,6
575
34,5
499
34,8
543
1085A
PC‐
36,8
283
37,5
295
46,9
263
48,2
294
3595A
Tecothane® és Carbothane® poliuretánok biostabilitás‐tesztjeinek eredményei [135]

Kijelenthető, hogy az általam is alkalmazott, Carbothane® és Tecothane® típusú poliu‐
retánok alkalmasak tartósan az emberi szervezetbe beültetett implantátumként működni
[135].
Oldhatóság és feldolgozás Szobahőmérsékleten, 24 órán át tartó, nem mozgatott ol‐
dás során a TT1085A és a PC3595A típusú anyagokat egyaránt oldja: dimetilacetamid,
tetrahidrofurán, kloroform, dimetilszulfoxid, etilacetát, metilén‐klorid, metil‐etil‐keton,
dioxán, dimetilformamid, ciklohexagon és ciklopentanon [136]. Feldolgozás szempontjából
4‐7 tömegszázalékos oldatot javasolnak az általam felhasznált granulátumokhoz [137].
A Cardiotech cégtől származó poliuretán
Az itt előállított poliuretánok shore‐keménysége 80A‐75D‐ig terjed. A ChronoFlex® ali‐
fás (HMDI), polikarbonát alapú poliuretán. Az általam felhasznált granulátum jele: AL80A.
Speciális előállítási módjának köszönhetően még a hosszútávú, in vivo alkalmazás so‐
rán sem keletkeznek rajta mikrorepedések, amelyeket a környezeti feszültség okozza [138].
Egy szabadalmaztatott, elektrosztatikus eljárással pórusokkal rendelkező ChronoFlex®
bevonatot vittel fel sztentek felületére. A vizsgálatok alapján ennél a bevonatnál nem tapasz‐
taltak gyulladásra utaló jeleket, a bevonat biokompatibilis. A nembiodegradálható polimerek
közül csak nagyon kevés felel meg ezeknek a követelményeknek [139].
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2. melléklet – Hagyományos és rezervoáros sztentek terítéke

LibertéTM sztent (3 mm×20 mm) terítéke
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Conor CoStarTM sztent (3 mm×10 mm) terítéke
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3. melléklet – Tecothane® bevonat felépítése

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

Gyors szárítás
+ Ultrahangos
rázatás +
60°C‐os oldat

Ultrahangos
rázatás +
60°C‐os oldat

Ultrahangos
rázatás

20.0 μm

60°C‐os oldat

3 réteg

Gyors szárítás
+ Ultrahangos
rázatás

2 réteg

Gyors szárítás
+ 60°C‐os oldat

Gyors szárítás

1 réteg

2 tömegszázalékos oldatból, 1‐3 rétegben lapkára bemártással
Tecothane® alapú oldatból létrehozott bevonatstruktúrák, fémmikroszkópos felvételek
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4. melléklet – Carbothane® bevonat felépítése

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

Gyors szárítás
+ Ultrahangos
rázatás +
60°C‐os oldat

Ultrahangos
rázatás +
60°C‐os oldat

Ultrahangos
rázatás

20.0 μm

60°C‐os oldat

3 réteg

Gyors szárítás
+ Ultrahangos
rázatás

2 réteg

Gyors szárítás
+ 60°C‐os oldat

Gyors szárítás

1 réteg

2 tömegszázalékos oldatból, 1‐3 rétegben lapkára bemártással
Carbothane® alapú oldatból létrehozott bevonatstruktúrák, fémmikroszkópos felvételek
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5. melléklet – Chronoflex® bevonat felépítése

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

60°C‐os oldat

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

Gyors szárítás
+ Ultrahangos
rázatás

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

20.0 μm

Ultrahangos
rázatás

20.0 μm

Gyors szárítás
+ 60°C‐os oldat

3 réteg

Ultrahangos
rázatás +
60°C‐os oldat

2 réteg

Gyors szárítás
+ Ultrahangos
rázatás +
60°C‐os oldat

Gyors szárítás

1 réteg

2 tömegszázalékos oldatból, 1‐3 rétegben lapkára bemártással
Chronoflex® alapú oldatból létrehozott bevonatstruktúrák, fémmikroszkópos felvételek
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6. melléklet – Tecothane® bevonaton létrehozott pórusok átlagos térfogata a
koncentráció függvényében
Pórustérfogat (μm3)
Koncentráció
(t%)
2 bemártás
3 bemártás
0,0020
0,1868
0,7112
3,8764
10,8081

1
2
3
4
5

0,0489
7,1958
8,0963
15,4431
23,8544

7. melléklet – A porozitási index és a szürkeségi szint kapcsolata az oldatkoncentrá‐
cióval és a bemártások számával
Bemártások
Oldat‐
száma
koncentráció (t%)

2

3

Átlag szürkeségi
szint

Szürkeségi szint
szórása

Porozitási index
(µm3/µm2)

189,95
190,34
189,76
190,22
194,95
163,74
176,86
189,06
184,65
197,27

20,93
21,22
25,74
22,62
23,77
16,11
30,92
21,03
19,84
26,67

0,130
0,284
0,288
0,334
0,345
0,255
0,332
0,350
0,356
0,488

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

8. melléklet – Tecothane®‐bevonat vastagsága
Rétegszám
1 réteg
2 réteg
3 réteg

Átlag
(μm)
0,53
1,12
0,91

1 t%
Szórás
(μm)
0,05
0,05
0,06

Átlag
(μm)
1,16
1,67
3,70

2 t%
Szórás
(μm)
0,05
0,05
0,09

Átlag
(μm)
1,70
1,60
3,40

2 t%
Szórás
(μm)
0,25
0,35
0,35

9. melléklet – Chronoflex®‐bevonat vastagsága
Rétegszám
1 réteg
2 réteg
3 réteg

Átlag
(μm)
0,80
1,00
1,20

1 t%
Szórás
(μm)
0,15
0,15
0,15
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melléklet – A Chronoflex®‐bevonat visszaoldódásának értékei
Idő (s)
1
3
5
10
20

Átlag (μm)
0,621
0,892
1,271
1,308
1,331

Átlag hiba (μm)
0,287
0,341
0,303
0,279
0,547

11. melléklet – A PUR‐bevonatok hatóanyag‐kioldódásának eredménye
Carbothane®
1 t%

Carbothane®
1 t%
Leoldódott
Áztatás ideje
anyagmennyiség
(min)
(ng/cm2)
15
15
15
60
60
60
120
120
120
120
1620
1620
1620

4,32
9,12
5,67
13,57
9,93
8,47
5,24
6,67
3,12
4,16
3,23
1,50
3,33

Tecothane®
1 t%

(min)

Tecothane®
1 t%
Leoldódott
anyagmennyiség
(ng/cm2)

15
15
15
60
60
60
120
120
120
1620
1620

3,84
4,10
4,60
4,12
5,36
7,11
8,50
9,41
7,78
0,03
1,35

Áztatás ideje

Chronoflex®
1 t%

(min)

Chronoflex®
1 t%
Leoldódott
anyagmennyiség
(ng/cm2)

15
15
15
60
60
60
120
120
120
1620
1620
1620

12,47
14,23
12,43
21,57
22,34
25,37
9,45
10,81
14,28
9,05
7,14
5,88

Áztatás ideje

12. melléklet: Csőszeletek külső felületének átlagos érdessége
1. minta 2. minta 3. minta
(μm)
(μm)
(μm)
Kiinduló
2,228
4,484
3,394
Maratott 1,734
3,267
3,419
30 sec
1,818
2,498
1,309
60 sec
1,318
1,674
1,438
90 sec
1,24
1,285
1,351
120 sec
1,745
0,905
0,975
150 sec
1,337
0,966
1,339
180 sec
1,946
0,971
1,892
210 sec
1,728
0,854
0,944
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13. melléklet: A bevonatokon mért peremszögek értékei
Felület
előkészítése
NEP0
NEP1
NEP3
EP1
EP3

Tecothane®
Carbothane®
Chronoflex®
Haladó (°)
Hátráló (°)
Haladó (°)
Hátráló (°)
Haladó (°)
Hátráló (°)
65
44
65
44
65
44
84
53
86
60
81
54
84
57
86
55
88
50
85
52
84
61
90
59
82
60
82
65
93
61
NEP: nem elektropolírozott felület, EP: elektropolírozott felület,
a számok a felvitt rétegek számát mutatják
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KOSZORÚÉRSZTENTEK PASSZÍV ÉS AKTÍV BEVONATAI
ÉS BEVONATOLÁSI TECHNOLÓGIÁI
PhD‐értekezés
(Írta: Bognár Eszter)

Összefoglalás
Értekezésemben a bevonatos koszorúérsztentek szakértői rendszerét fejlesztettem ki,
és ennek segítségével polimer bevonatok technológiai paramétereinek optimalizálását vé‐
geztem el. Két, általam kidolgozott metodikával mértem a sztentretenció értékét bevonatos
és bevonat nélküli sztentekre.
Vizsgálataimhoz elengedhetetlen volt a szakirodalom alapos áttanulmányozása. A szak‐
területhez interdiszciplináris ismeretek szükségesek, így a szakmai publikációkat mind az
orvosi, mind a mérnöki területről egyaránt figyelemmel kísértem.
A bevonatos sztentekre általam alkalmazott komplex szakértői rendszer esetében a
bevonatspecifikus tulajdonságok teljes körű meghatározását biztosítottam. A kidolgozott
eljárásom orvosi döntéshozatal alapját képezheti, és segítségével a bevonatos sztentek mi‐
nősíthetők termékjellemzőikre és funkcionális tulajdonságaikra nézve. Egy teljes vizsgálatso‐
rozat elvégzéséhez, amely minden passzív bevonatos sztent jellemző értékét megadja, há‐
rom, míg aktív bevonatosak esetében négy darab egyforma sztentre van szükség.
A tanulmányozott sztentek és a szakirodalomból összegyűjtött tapasztalatok alapján
polimer bevonatokat hoztam létre bemártásos és mikroszórásos technológiák alkalmazásá‐
val. Azt tapasztaltam, hogy az elektropolírozott sztenteknél rosszabb a bevonat tapadása,
mint a csak maratással kezelt sztenteké. Minél egyenletesebb és simább a felület, annál
gyengébben tapad hozzá a bevonat, ennek ellenére a csak maratott felület nem alkalmas
közvetlenül bevonásra.
A mikroszórás a hatóanyag tárolására alkalmas bevonatok létrehozásánál kedvező, míg
a bemártás megfelelő feltételekkel sima és hatóanyag‐befogadó (porózus) bevonatok készí‐
tésére egyaránt alkalmas. A sima, porozitásmentes bevonat létrehozásához
1 tömegszázalékos PUR‐oldat szükséges. Porózus PUR‐bevonatok létrehozásához
2 tömegszázalékos oldat az optimális. Mindkét bevonatfajtánál a 3 bemártás biztosítja az
optimális bevonattulajdonságokat, míg a mikroszórással létrehozott porózus bevonat eseté‐
ben az 1 tömegszázalékos oldat és a 2 réteg megfelelő. Az általam vizsgált
poliuretánbevonatok közül a hidrofil bevonat nagyobb mennyiségű hatóanyag‐leadásra vol‐
tak képes, mint hidrofób társai.
A sztentretenció méréséhez mind a két általam kidolgozott módszer, úgymint az
tapadóbetéttel és az ütközőperemmel történő mérés, alkalmazható, és szükséges az eltérő
hibaesetek szimulálása végett. Tapadóbetétes mérésnél az eredmények összehasonlítható‐
ak, míg az ütközőperemesnél számolni kell a szakadt ballon miatt megnövekedett erővel is.
Tapadóbetét alkalmazása esetében a ballon nem sérül, és a sztent is nagyobb sérülés nélkül
lejön, míg az ütközőperem esetében megfelelő krimpelésnél elszakad a ballon, és a sztent is
összegyűrődik. A méréseket különböző vizsgálati sebességek mellett végeztem el szárazon és
vizsgáltam folyadékban is.
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PASSIVE AND ACTIVE COATINGS AND COATING TECHNOLOGIES OF
CORONARY STENTS
PhD‐dissertation
(Written by: Eszter Bognár)

Summary
In this dissertation an alternative professional system of coated coronary stents was
developed and with it the optimisation of technological parameters was successfully
achieved. The values of stent retention were measured for coated and uncoated stents using
two methods, developed by me, as part of the research.
It was necessary to carry out an extensive survey of literature available in order for me
to successfully complete my investigations. In this field of study, it is also important to have
Interdisciplinary knowledge, so that is possible to focus on and understand the detail of both
engineering and medical publications.
In the case of the applied complex professional system the full‐scale determination of
the coating‐specific properties were provided. Therefore, this method can also be used for
the basics of the decision‐making of doctors and with this, the product‐parameters and func‐
tional properties of coated stents, can be qualified. To successfully perform the whole ex‐
amination‐series, which will determine all of the characteristic parameters of the coatings;
three uniform coated coronary stents are necessary in the case of passive coatings, while
four will be required in the case of active coatings.
From the investigation of the coated stents and the findings of my literature research,
polymer coatings were developed using dipping and micro spray methods. In case of the
electro‐polished samples the adhesiveness of the coatings was not as good when compared
to the etched ones. My findings demonstrated that the adhesiveness of the coating is
weaker when the surface is more uniform and smoother. Despite this, only the etched sur‐
face is not suitable for direct coating.
The micro spraying is more favourable when we want to create a coating which is suit‐
able for carrying drugs and with the dipping method, with the right parameters, both
smooth and porous coatings can be achieved.
To create a smooth, non‐porous coating 1 wt% PUR solution is necessary. Further‐
more, to create porous PUR coatings the 2 wt% solution is optimal. In the case of both coat‐
ing types, the application of dipping is required 3 times and will result in the optimal coating
parameters being achieved. However, using the micro spraying method to create a porous
coating, 2 layers of the 1 wt% PUR solution was found to be sufficient. From the polyure‐
thane coatings examined, the hydrophilic coatings released a higher volume of drugs than
the hydrophobic ones.
Two different methods were developed to measure stent retention; the first one is
with an adhesive layer and the second one with a pull‐off edge. Both methods are necessary
to simulate the different cases. The results are comparable with the adhesive layer method,
but with the pull‐off edge method the increased forces caused by the failed balloon need to
be taken into account. In case of the adhesive layer method the balloon remains intact and
the stent can be removed without any damage, but with the pull‐off edge method the bal‐
loon is torn and the stent becomes crumpled. The measurements were performed using
different speeds, in air or in ionized water.
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