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1. WSTĘP 

 
 Prowadniki wykorzystywane w angioplastyce wieńcowej powinny charakteryzować się 
odpowiednimi właściwościami mechanicznymi, takimi jak elastyczność, pozwalająca na 
operowanie w trudnodostępnych miejscach, takich jak tętnice o zwężonych lub fizjologicznie 
małych średnicach. Natomiast prowadniki służące do wprowadzania stentów bądź 
stentgraftów do większych naczyń, charakteryzują się znacznie sztywniejszym korpusem. 
Sztywne prowadniki wykorzystywane są również w udrażnianiu naczyń, zajętych przez 
rozległe, zwapniałe złogi miażdżycowe [1,2,3]. Celem niniejszej pracy było zbadanie 
właściwości mechanicznych stalowych prowadników kardiologicznych poddanych próbie 
jednoosiowego rozciągania oraz próbie skręcania, a także określenie możliwości zastosowania 
badanych prowadników w zróżnicowanych przypadkach klinicznych.  
 

 
2. MATERIAŁ I METODY 

 
W badaniu wykorzystano stalowe prowadniki kardiologiczne typu Amplatz Ultra Stiff (Cook 
Medical), Lunderquist Extra Stiff (Cook Medical) oraz Back-Up Meier Steerable (Boston 
Scientific). Próbki wykonano z odcinków drutów rdzeniowych prowadników o długości 
200 mm (próba rozciągania), 67 mm (próba skręcania). Właściwości materiałowe użytych 
prowadników przedstawiono w tab. 1.  
Prowadniki poddano próbie statycznego rozciągania oraz próbie skręcania z wykorzystaniem 
maszyny wytrzymałościowej Instron E300. 

Tab. 1. Właściwości materiałowe prowadników 
Lp. Typ prowadnika Powłoka Długość, mm/ średnica, mm Rodzaj i długość końcówki 

1. Amplatz Ultra Stiff PTFE 2600 / 0,89 Końcówka typu J 70 mm, 
promień 3mm 

2. Lunderquist Extra Stiff TFE 2600 / 0,89 Końcówka prosta, 40 mm 
3. Back – Up Meier Steerable PTFE 3000 / 0,89 Końcówka typu C, 110 mm 
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Do opracowania wyników wykorzystano oprogramowanie STATISTICA 12,5 - test Shapiro-
Wilka, ANOVA, algorytm Tukey, test Pearsona (p<0,05). 
 
3. WYNIKI  
 
Otrzymano wyniki badań wytrzymałości mechanicznej prowadników stosowanych 
w kardiologii interwencyjnej. Badania prowadzono na próbkach materiałów o jednakowym 
przeznaczeniu, które z założenia charakteryzowały się jednakowymi lub zbliżonymi 
parametrami wytrzymałościowymi. Badania wykazały, że pomimo zakładanych podobieństw 
prowadniki charakteryzowały się zróżnicowanymi wynikami wytrzymałości mechanicznej. 
Próba jednoosiowego rozciągania, wykazała, że najwyższą wartość wytrzymałości na 
rozciąganie prezentują prowadniki typy Lunderquist, natomiast najmniejszą prowadniki typu 
Amplatz. Niższa wartość wytrzymałości na rozciąganie przekłada się na zwiększenie modułu 
sprężystości wzdłużnej prowadników typu Amplatz, natomiast najniższym modułem 
sprężystości wzdłużnej charakteryzowały się prowadniki typu Back-Up Meier. 
W próbie skręcania największy kąt skrętu odnotowano dla prowadnika typu Amplatz, 
w związku z czym prowadnik ten charakteryzuje się prawie dwukrotnie mniejszym momentem 
skręcającym niż prowadniki typu Ludnerquist i Back-Up Meier.  
Wyniki prowadzonych badań zebrano w tab. 2. 
 

Tab. 2. Wyniki badań wytrzymałości mechanicznej 
Lp. Badany parametr Amplatz Lunderquist Back-Up Meier 
1. Wydłużenie (∆L), mm  3,4 3,5 3,3 
2. Siła rozciągająca (Fm), N 850,4 1268,2 1130,5 
3. Moduł sprężystości wzdłużnej (E), MPa 2341,5 2085,1 1858,7 
4. Sztywność, N/mm 427,2 675,1 653,1 
5. Kąt skrętu, ° 4871,3 299,3 2804,4 
6. Moment skręcający, Nm 0,1 0,2 0,2 

 
 
4. WNIOSKI 
 
Wyniki uzyskanych badań wykazały, że największą sztywnością charakteryzują się prowadniki 
typu Lunderquist, w związku z czym mogą znaleźć zastosowanie w udrażnianiu naczyń z dużą 
ilością zwężeń. Natomiast prowadniki typu Ampltaz, charakteryzujące się najwyższą 
sprężystością oraz najniższą wartością momentu skręcającego, mogą znaleźć zastosowanie w 
udrażnianiu trudno dostępnych zwężeń. Dzięki niższej wartości momentu skręcającego 
osiągana jest lepsza sterowność niniejszego prowadnika w polu operacyjnym. Ze względu na 
zbliżone wartości właściwości mechanicznych prowadników typu Lunderquist i Back-Up 
Meier, prowadniki te mogą być stosowane zamiennie. 

 
LITERATURA 
 
[1] Murray, C.J., S.C. Kulkarni, and M. Ezzati: Understanding the coronary heart disease 

versus total cardiovascular mortality paradox: a method to enhance the comparability of 
cardiovascular death statistics in the united states. Circulation 2006, 113, s. 2071-2081. 

[2] Sarkissian C., Korman E., Hendlin K., Monga M.: Systematic Evaluation of Hybrid 
Guidewires: Shaft Stiffness, Lubricity, and Tip Configuration, Urology 2012, 79 (3), s. 
513–517 

[3] Sigwart u. Treatment of coronary artery disease from the inside: light at the end of the 
tunnel? Glob cardiol sci pract. 2015, 2015 (4), s.53 


