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1. WSTĘP 
 

Głównym problemem podczas projektowania stentów jest dobranie ich geometrii tak, aby 
pojawiające się podczas implantacji i dalszej pracy odkształcenia i naprężenia były jak 
najmniejsze. W przypadku przekroczenia granicznych parametrów wytrzymałościowych 
i zmęczeniowych materiału może dojść do uszkodzenia stentu, czego efektem może być 
dysekcja ściany tętnicy i związane z tym poważne powikłania.  

Prace w tej materii, z wykorzystaniem metod numerycznych, prowadzone były już 
niejednokrotnie [2 – 5], jednak w opinii autorów poczynione w nich uproszczenia (np. 
pominięcie wpływu balonika angioplastycznego, itd.) są zbyt daleko idące by właściwie oddać 
szczegóły tego skomplikowanego zagadnienia. Podjęto zatem próbę kompleksowej symulacji 
omawianego zjawiska przy wprowadzeniu zestawu minimalnych uproszczeń. W opinii autorów 
sukces tych badań przełoży się na lepsze zrozumienie zjawisk zachodzących podczas 
zaciskania i dekompresji stenta kardiochirurgicznego, a w przyszłości przyczyni do 
wprowadzenia na rynek nowych, ulepszonych urządzeń tego typu, co zaś zaowocuje 
zmniejszeniem liczby zgonów i koniecznych powtórnych zabiegów angioplastyki. 
 
 
2. MODELOWANIE PRACY STENTU KARDIOCHIRURGICZNEGO  
 
2.1. Cykl obciążeń oddziałujących na stent kardiochirurgiczny 
 

Aby stent mógł zostać wprowadzony do tętnicy wieńcowej, musi on zostać poddany 
procesowi zaciskania na baloniku angioplastycznym. Zaciskanie przebiega z wykorzystaniem 
nowoczesnych wielogłowicowych narzędzi przeznaczonych specjalnie do tego celu 
i wykonywane jest przez producentów tych urządzeń na etapie produkcji. Średnica zewnętrzna 
stentu zostaje zmniejszona w skutek zaciskania aż dwukrotnie (Rys. 1.). Dzięki tak znacznemu 
zmniejszeniu średnicy zewnętrznej, stent może być łatwiej wprowadzony do organizmu 
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i przemieszczony do docelowej lokalizacji. Kolejnym krokiem jest dekompresja (ekspansja) 
stentu do średnicy nominalnej, która stanowi około 1.5-krotność średnicy początkowej, już 
w trakcie samego zabiegu, w rejonie zwężenia tętnicy. Rozprężanie stentu wykonywane jest 
przy pomocy wspomnianego wcześniej balonika angioplastycznego, który wypełniany jest 
cieczą pod bardzo wysokim ciśnieniem (do 15 atmosfer). Obecnie baloniki najczęściej 
wykonane są w tzw. wariancie niepodatnym (ang. non-compliant) co oznacza że przy 
określonych ciśnieniach nie przekraczają one zadeklarowanej średnicy zewnętrznej, co zaś 
pozwala na zminimalizowanie ryzyka uszkodzeń tętnicy wieńcowej. Wymienione etapy 
obciążenia stentu, występujące podczas implantacji można przedstawić w sposób 
schematyczny (Rys. 1)[1]. 

 
Rys. 1. Schemat obciążenia stentu podczas procesu implantacji w tętnicy [1] 

 
2.2 Modelowanie numeryczne zagadnienia 

 
Przeprowadzone badania symulacyjne oparte o metodę elementów skończonych 

uwzględniają pełną ścieżkę obciążeń, tzn. zaciskanie stentu na baloniku przez maszynę oraz 
rozprężanie za pomocą ciśnienia przyłożonego do balonika angioplastycznego. Symulowano 
całość zagadnienia (brak przyjętej symetrii geometrii i warunków brzegowych. Obliczenia 
przeprowadzane zostały w zakresie tzw. quasi-statyki w schemacie całkowania jawnego przy 
użyciu skalowania kroku czasowego obliczeń. Wykorzystano elementy czterowęzłowe 2D 
w ilości ok. 400 tyś., stosując sformułowania dla powłok i tzw. powłok grubych. Mechanizm 
kontaktu bazował na sformułowaniu funkcji kary i uwzględniał m. in. kontakt własny balonika 
angioplastycznego na którym zaciskany był stent. Model materiałowy stenta odpowiadał 
stopowi kobaltowemu o określonej granicy plastyczności, model materiałowy balonika opisany 
był wg klasycznej teorii Hooke’a  
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