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Kopsavilkums

Nav eksperimentāli apstiprinātu datu par to, kādām jābūt fiksējošo karkasu mehāniskajām 
īpašībām optimālu stentprotēžu radīšanai. tādēļ, lai iegūtu šādu informāciju, noteicām fiksējošo karkasu 
mehāniskās īpašības divām bioprotēzēm ar zināmiem labiem attālajiem rezultātiem un salīdzinājām tās 
ar jaunākās paaudzes tradicionālajām bioprotēzēm un neapstrādātu cūkas aortas sakni vārstuļa līmenī.

Divas dažādu modeļu 1987. un 1988. gadā ražotas bioprotēzes salīdzinājām ar četru dažādu 
modeļu modernajām bioprotēzēm, ieskaitot vienu stentprotēzi. Visas protēzes tika pārbaudītas pie trim 
dažādiem transvalvulārā spiediena gradientiem, izmantojot trīs sonomikrometrijas zondes, kas tika 
fiksētas komisūru piestiprināšanas vietās. Vidējās rādiusa (R) vērtības protēzēm un aortas saknei tika 
aprēķinātas no 2 400 starpzonžu distanču mērījumiem.

Rādiuss diastolē aortas saknei un protēzēm tika aprēķināts pie transvalvulārā spiediena gradi-
enta 70–90 mmHg, sistolē – aortai pie 120–140 mmHg, protēzēm – pie 0–10 mmHg. Natīvās cūkas aortas 
saknes R sistolē pieauga par 7,09 ± 2,2%, salīdzinot ar diastoli, Edwards CES stents izmainījās par – 8,7%, 
pārējo protēžu karkasiem tika konstatētas šādas R izmaiņas: Medtronic Intact – 3,87%, Hancock II – 2,85%, 
Sorin Soprano – 2,99%, ATS 3F Enable – 3% un StJude Epic – 1,18%.

Pētījums parādīja, ka agrīnās paaudzes bioprotēzes ir ar padevīgākiem fiksējošajiem stentiem 
salīdzinājumā ar modernajām protēzēm. to īpašības ir salīdzināmas un pat pārsniedz natīvās aortas saknes 
deformējamības rādītājus. Vadoties pēc iegūtajiem rezultātiem, rekomendējamā bioprotēžu fiksējošā 
karkasa padevīgumam radiālā virzienā jābūt pietuvinātam 6,3 ± 3,4%. Fiksējošo karkasu rigiditāte, kas 
salīdzinājumā ar padevīgu stentu palielina mehānisko spriegumu protēžu lapiņās, rada bažas par jau 
esošo moderno bioprotēžu un stentprotēžu ilgmūžību.

Atslēgvārdi: sirds vārstuļu protēzes, bioprotēzes, vārstuļu stentprotēzes, vārstuļu mehāniskās 
īpašības.
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Ievads

Pirmās paaudzes bioprotēzes tika izgatavotas no augsta spiediena apstākļos fiksētām cūkas aortas 
vārstuļu lapiņām, kas tika iestiprinātas pilnībā rigīdos stentos – karkasos. Šāda tipa protēzes agrīni 
bojājās – bieži tika novēroti lapiņu plīsumi tuvu to piestiprināšanās vietai pie karkasa [1]. Negatīvo 
rezultātu dēļ bioprotēžu dizains tika izmainīts un tapa bioprotēžu 2. paaudze ar padevīgiem fiksējošajiem 
karkasiem un citos apstākļos fiksētām vārstuļu lapiņām [1]. Veicot datormodelēšanas eksperimentus, 
Christie un kolēģi [2] secināja, ka elastīga karkasa priekšrocības izpaužas spējā daļu no mehāniskā sprie-
guma no vārstuļa lapiņām pārvadīt uz stentu, tam pildot amortizatora funkciju. Diemžēl vēl joprojām 
nav veikti korekti eksperimentāli pētījumi, lai pierādītu un izvērtētu stenta padevīguma pakāpes 
nozīmīgumu bioprotēžu ilgmūžības nodrošināšanai [1]. taču ir zināmas vairākas 2. paaudzes bioprotēzes 
ar padevīgiem fiksējošajiem karkasiem un ļoti labiem attālajiem rezultātiem pat līdz 20 gadiem un vairāk 
pēc implantācijas, ieskaitot Medtronic Intact, St. Jude Biocor (Epic) un Carpentier-Edwards (CE) Standard 
[3–6].

Kaut arī katrs ķirurgs zina, ka visām modernajām standarta bioprotēzēm ir padevīgi fiksējošie 
stenti, nav pieejami publicēti dati par to, cik gan īsti deformējami tie ir. Šāda tipa informācija būtu ļoti 
svarīga inženieriem, kuri izstrādā jaunas bioprotēzes un transkatetra stentprotēzes. Loģiska pieeja šim 
jautājumam, iespējams, būtu kopēt dabu un pielāgot stentu īpašības aortas saknes radiālās stiepjamības 
īpašībām sinotubulārā savienojuma līmenī. Var pieņemt, ka tieši šādi ir rīkojušās medicīnas kompānijas, 
kuras ražo vārstuļu protēzes, taču drošu datu, kas to apstiprinātu, nav. 

Darba mērķis

Noskaidrot mehāniskās īpašības – deformējamību radiālā virzienā, kurām jāatbilst standarta 
bioprotēžu un jauno transkatetra stentprotēžu fiksējošajiem karkasiem, nosakot divu bioprotēžu karkasu 
mehāniskās īpašības, kurām zināmi izcili attālie rezultāti. Pārbaudīt pašreiz tirgū esošo bioprotēžu stentu 
atbilstību šiem rādītājiem, kā arī šo rādītāju atbilstību dabīgajam etalonam – aortas saknes stiepjamībai 
vārstuļa fiksācijas līmenī. 

Materiāls un metodes

Stentu deformējamības pētījumiem tika izmantotas šādas bioprotēzes: Medtronic Intact (Medtronic 
Blood Systems, Irvine, CA, ASV), ražota 1988. gadā, un CE Standard (American Edwards Laboratories, Irvine, 
CA, ASV), ražota 1987. gadā. Abas bioprotēzes bija oriģinālajā iepakojumā un tika uzglabātas istabas 
temperatūrā. tās tika salīdzinātas ar trīs dažādu modeļu modernajām tradicionālajām bioprotēzēm ar 
zināmiem labiem vidēja un ilgtermiņa rezultātiem [6–8]: St. Jude Epic (St. Jude Medical Inc., St. Paul, MN, 
ASV), Medtronic Hancock II (Medtronic Inc., Mineapole, MN, ASV), Sorin Soprano (Sorin S.p.A., Milāna, 
Itālija) un ATS (ATS Medical Inc., Mineapole, MN, ASV) stentprotēzi Enable ar nitinola stentu implantācijai 
aortālā pozīcijā vaļējā ceļā. 

Visas protēzes tika pārbaudītas pie 3 dažādiem transvalvulārā spiediena gradientiem: 0–10 mmHg, 
70–90 mmHg un 120–140 mmHg, izmantojot trīs tRX 2mm sonomikrometrijas zondes (Sonometrics 
Corp., Londona, Ontario, Kanāda), kas tika fiksētas vārstuļu lapiņu komisūru piestiprināšanas vietās. 

In vitro eksperiments tika veikts speciāli izveidotā testa sistēmā (sk. 1. att.). Lai izvērtētu dažādo 
protēžu karkasu mehāniskās īpašības, tika salīdzinātas ap trim sonomikrometrijas zondēm apvilktas 
riņķa līnijas rādiusa vērtības dinamikā, mainoties transvalvulārajam spiediena gradientam. Vidējās 
rādiusa vērtības (sk. 2. att.) tika aprēķinātas pēc trim mērījumiem no 2 400 starpzonžu distanču vērtībām, 
kas tika iegūtas ar frekvenci 626 Hz. Aprēķinos tika lietota formula R = abc/4S, kur a, b, c – attiecīgie 
starpzonžu attālumi un S – trīs zonžu izveidotā trīsstūra laukums, kas tika aprēķināts, izmantojot Hērona 
formulu. 
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1. attēls. Pētījumā izmantotās testēšanas iekārtas shēma:
1 – protēzes fiksējošā kamera; 
2 – kamera ar divām atverēm; 
3 – konteiners ar istabas temperatūras 0,9% NaCl 

šķīdumu;
4 – oklūzijas sūknis; 
5 – sistēma reālā laika spiediena fiksēšanai;
6 – endoskops;
7 – endoskopa “tornis”; 
8 – trīs sonomikrometra zondes, fiksētas 

komisūru līmenī.

A schematic representation of the test setup used 
in this experiment:
1 – valve-mounting chamber; 
2 – chamber with two ports; 
3 – water bath with 0.9% NaCl solution at room 

temperature; 
4 – roller pump; 
5 – system for real-time pressure recording; 
6 – endoscope;
7 – endoscope “tower”; 
8 – three Sonometrics probes attached at the 

inner sides of stent posts.

2. attēls. Sonomikrometrijas zonžu izvietojums uz bioprotēzes un ap tām apvilktā riņķa līnija.
 the localization of Sonometrics probes on a bioprosthesis and the circumference circumscribed 

around them.
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Šie dati tika salīdzināti ar trīs cūku (51 ± 2 kg) aortas sakņu, kas tika iegūtas ne vēlāk kā 6 h pēc 
dzīvnieka nāves, mehāniskajām īpašībām sinotubulārā savienojuma līmenī. testa metodika bija līdzīga – 
trīs sonomikrometrijas zondes tika piefiksētas pie aortas sienas komisūru līmenī un aortas sakne tika 
iemontēta testa sistēmā. Procentuālās rādiusa pārmaiņas tika noteiktas katrai atsevišķajai aortai un 
no šīm vērtībām tika aprēķināta vidējā deformējamība ± standartnovirze. Papildus tika lietota Philips 
BV Pulsera mobilā rentgeniekārta (Philips Medical Systems, Best, Holande), lai pārbaudītu divu vecāko 
bioprotēžu stentu integritāti.

Rezultāti

Rezultāti apkopoti 1. tabulā. Diastoles rādiuss aortas saknei un protēzēm tika aprēķināts pie 
transvalvulārā spiediena gradienta 70–90 mmHg, sistoles rādiuss – saknei pie 120–140 mmHg (atbilst 
spiedienam sistoles laikā), protēzēm – pie 0–10 mmHg (atbilst transvalvulārā spiediena gradientam 
sistoles laikā). Deformējamība definēta kā relatīvais rādiusa pieaugums procentos, izmainot transvalvulārā 
spiediena gradientu no diastolei atbilstošā uz sistolei atbilstošu. 

Deformējamības rādītāji tradicionālajām bioprotēzēm svārstās no 1,18% St Jude Epic līdz pat 8,7% CE 
Standard, kuras materiāla padevīgums pat pārspēj natīvas cūkas aortas saknes audus. Vidējais padevīgums 
visu tradicionālo bioprotēžu grupā ar labiem attālajiem un vidēja termiņa rezultātiem ir 3,9 ± 2,8%. Šai 
vidējai vērtībai aptuveni atbilst otra no vecajām bioprotēzēm – Medtronic Intact ar deformējamību 3,87%. 
Vienīgās pārbaudītās vaļēji implantējamās stentprotēzes ATS 3F Enable stenta padevīgums ir tieši 3,0%. 
taču vidējā deformējamība vecajām bioprotēzēm ir 6,3 ± 3,4%, ievērojami augstāka par 2,3 ± 1,0%, kas ir 
vidējā deformējamība modernajām standarta bioprotēzēm. 

1. tabula. Rādiusa izmaiņas dažādos testēto spiedienu apstākļos (R – rādiuss, vidējās vērtības ± standartnovirze, 
kur iespējams).

 Changes of radius at various tested pressure levels (R – radius, mean values ± standard deviation 
where applicable).

Transvalvulārā spiediena 
gradients (mmHg)

Protēzes R komisūru fiksācijas līmenī (mm) R pieaugums (%)  
diastole-sistole0–10 (sistole) 70–90 (diastole) 120–140

Edwards CES (1987. g.) 7,99 7,35 7,20 8,70

Medtronic Intact (1988. g.) 7,24 6,97 6,85 3,87

Medtronic Hancock II 10,24 9,96 9,78 2,85

Sorin Soprano 10,37 10,07 9,95 2,99

StJude Epic 8,76 8,66 8,65 1,18

ATS 3F Enable 11,66 11,32 11,13 3,00

Transvalvulārā spiediena 
gradients (mmHg) 0–10 70–90  

(diastole)
120–140  
(sistole)

R pieaugums (%)  
diastole-sistole

Neapstrādāta aortas sakne 11,64 ± 1,7 14,38 ± 3,1 15,40 ± 2,8 7,09 ± 2,2

Standartnovirze pie aortas saknes R individuālajiem mērījumiem parādīta tikai, lai nodemonstrētu, 
cik atšķirīgas izmērus ziņā mēdz būt aortas saknes. Jāuzsver, ka šeit aprēķinātās rādiusa vērtības 
neatspoguļo aortas izmērus, bet gan tikai riņķa līnijas dimensijas, kas apvilkta ap trīs sonomikro-
metrijas zondēm, jo, kā zināms, aortas sakne Valsalvas sinusu un arī sinotubulārā savienojuma līmenī 
šķērsgriezumā vairāk atbilst epitrohoīdam ar R = 3r, nevis riņķa līnijai [9]. 

Vecāko bioprotēžu stentu integritāte tika apstiprināta kontroles rentgena uzņēmumos (sk. 3. att.).
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3. attēls. Carpentier Edwards (A) un Medtronic Intact (B) bioprotēžu rentgena attēli.
 X-ray images of Carpentier Edwards (A) and Medtronic Intact (B) bioprosthetic valves.

 A B

Diskusija

Pētījuma rezultāti liecina par to, ka vecākās, 2. paaudzes bioprotēzes tika radītas ar salīdzinoši 
padevīgākiem fiksējošajiem karkasiem nekā modernās bioprotēzes. Jāatzīmē, ka arī abu agrīnāko 
bioprotēžu deformējamība ir ievērojami atšķirīga: 3,87% – Medtronic Intact un 8,7% – CE Standard. 
Ievērojami atšķiras arī materiāli, kas izmantoti šo protēžu ražošanā. Medtronic vārstulim fiksējošā stenta 
pamatā ir karkass no polimēru materiāla, savukārt CE vārstuļa karkass ir no īpaša metālu sakausējuma – 
Elgiloy. taču abu šo vārstuļu attālie rezultāti ir vienlīdz labi [3–5], kas ļauj domāt, ka arī 3,87% ir pieņemams 
deformējamības rādītājs. Salīdzinot ar natīvas aortas saknes mehāniskajām īpašībām, CE vārstuļa karkass 
ir pat padevīgāks. 

Savukārt visi jaunākās paaudzes vārstuļu stenti ir ar salīdzinoši rigīdāki, ar zemāku stenta 
padevību salīdzinājumā ar agrīnās paaudzes bioprotēžu vidējo un natīvas aortas saknes deformējamību. 
taču arī šo moderno protēžu attālie rezultāti ir ļoti labi [6–8]. tādēļ jo grūtāk atbildēt uz jautājumu, 
kāda būtu nepieciešamā vārstuļa karkasa minimālā deformējamība. Ja šis jautājums no tehniskā viedokļa 
nav pārāk nozīmīgs, radot standarta bioprotēzes, tad pavisam citu nozīmīgumu tas iegūst, radot jaunas 
stentprotēzes, jo tās savā pozīcijā aortas fibrozā gredzena līmenī notur tikai fiksējošā stenta radiālais 
spēks. Šī iemesla dēļ stentprotēžu stentam vienlaikus jābūt pietiekami rigīdam, lai tas noturētu vārstuli 
implantācijas pozīcijā, un pietiekami padevīgam, lai tas neradītu mehāniskus bojājumus vārstuļa lapiņām. 

Pētījumā tika testēta viena jaunākās paaudzes stentprotēze – ATS Enable, kura tikai pavisam 
nesen ir ienākusi medicīnas preču tirgū un ir paredzēta implantācijai aortā standarta ķirurģiskā ceļā. 
Šīs protēzes stents ir izgatavots no nitinola, un tā radiālā deformējamība ir 3%, kas ir pat vairāk nekā 
modernajām standarta bioprotēzēm. Par šo vārstuli gan pašlaik ir zināmi tikai agrīnie rezultāti [10, 11]. 
taču, ņemot vērā, ka transkatetra vārstuļu protēžu lauks ļoti strauji attīstās [12], parādās aizvien jaunas 
stentprotēzes, kuru stenti ir gatavoti no dažādiem materiāliem, ieskaitot nerūsējošo tēraudu. Šie stenti 
subjektīvi šķiet ļoti rigīdi, jo tiem ir jāsaglabā pareiza vārstuļa ģeometriskā konfigurācija izteikti kalcinētā 
aortas saknē, kā arī jānofiksē protēze pareizā anatomiskajā pozīcijā. Attiecīgi lielas bažas rada šo protēžu 
ilgmūžība, vai tās nepiedzīvos pirmās paaudzes bioprotēzēm līdzīgu likteni. tieši šīs protēzes, izvērtējot 
to sniegumu ilgtermiņā, daļēji spēs sniegt atbildi, vai stenta deformējamībai ir klīniska nozīme.
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Secinājumi

Agrīnās paaudzes bioprotēzes ir ar padevīgākiem fiksējošajiem stentiem salīdzinājumā ar moder-
najām protēzēm, un šīs vērtības ir salīdzināmas un pat pārsniedz natīvās aortas saknes deformējamību. 

Vadoties pēc pētījumā iegūtajiem rezultātiem, rekomendējamajam bioprotēžu fiksējošā karkasa 
padevīgumam jābūt pietuvinātam 6,3 ± 3,4%.

testētās stentprotēzes nitinola karkasa deformējamība ir salīdzināma ar moderno tradicionālo 
biopro tēžu vidējiem datiem, un tā ir ievērojami mazāka salīdzinājumā ar vecajām tradicionālajām biopro-
tēzēm, kas rada bažas par to un citu līdzīgu protēžu ilgmūžību. 

to, vai izmaiņas fiksējošo karkasu deformējamībā atstās iespaidu uz protēžu izturību, parādīs tikai 
ilgtermiņa klīniskie pētījumi.

Pateicība

Darbu atbalstīja Valsts Pētījumu programmas “Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas lī dzek ļu 
un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai” 2010.–2013. ga da apakš-
projekts  “Biomateriālu pētījumi kardiovaskulāro slimību ārstēšanā” un Eiropas Sociālā fonda projekts ar 
līguma Nr. 2009/0221/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/074.

 Deformability Comparison of Stents of Traditional Bioprostheses  
 and Stent Prostheses

Abstract

Little or nothing is known about the stent deformability required for optimal stent valve design. 
therefore two well established biological heart valve substitutes with very good long term clinical results 
were tested. Deformability of these valves in radial direction was then compared with contempo rary 
bioprosthetic valves and a native porcine aortic root. Medtronic Intact and Carpentier-Edwards (CE) 
Standard, and 4 other bioprostheses including 1 stent prosthesis were tested with three sonomicro-
metry probes per valve fixed at commissure attachment points. Mean values from 2400 data points from 
3 measu rements of the interprobe distances were used to calculate the R of the circle circumscribed 
around the 3 probes. 

the dynamic changes in radius (R) of the aortic root at pressures 70–90 and 120–140 mmHg 
(pressure during diastole and systole) were compared with that of the stent posts at 70–90 and 0–10 mmHg 
(transvalvular pressure gradient during diastole and systole). An increase in radius by 7.09 ± 2.2%, 
8.7% and 3.87% for porcine aortic root, CE and Intact valves respectively was observed during transition 
from diastolic to systolic pressure and less for contemporary bioprostheses – mean 2.3 ± 1.0%.

this study shows that the older bioprostheses had more deformable stents when compared with 
modern prostheses. According to the results of this study the stent deformability of newly designed 
bioprostheses should be adjusted to 6.3 ± 3.4% – the mean deformability value of older bioprostheses. the 
rigidity of modern valve stents, which facilitates transition of strain forces to valve leaflet tissue, raises 
concerns about longevity issues of modern bioprostheses and stent prostheses. 
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