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Abstrakt
Cílem této bakaláĜské práce je seznámení se základy anatomie a patologie cévní soustavy a
vytvoĜení pĜehledu technických prostĜedkĤ k vyšetĜování a léþbČ cévních onemocnČní. Na
dvou typech cévních implantátĤ je ilustrován postup výpoþtu pĜi jejich navrhování. V prvním
pĜípadČ se jedná o posouzení vlivu bifurkaþní cévní protézy na proudČní krve a chování
navazující cévní stČny, ve druhém pĜípadČ jde o návrh výpoþtu konstrukce biflexního stentu.
Oba výpoþty jsou vedeny s ohledem na studium mechaniky.

Abstract
The goal of this bachelor’s thesis is an introduction to the anatomy and pathology of vascular
system and providing an overview of technical equipment used for examination and treatment
of blood vessel diseases. Using two type of blood vessel implants it illustrates the process of
computation during the phase of creating a concept. In the former case the influence on blood
flow and healthy blood vessel behaviour when using bifurcated blood vessel prosthesis is
assessed, in the latter case the projecting computation of biflex stent construction is examined.
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1

Úvod

Zvyšování životní úrovnČ bČhem posledních desítek let má vliv nejen na kvalitu života
þlovČka, ale i na jeho zdravotní stav. Dostatek potravy a snižování pohybových nárokĤ
zpĤsobuje u dnešní populace vývoj degenerativních cévních onemocnČní, jejichž výskyt
stoupá s rostoucím vČkem. NejnebezpeþnČjší z nich je kornatČní tepen (ateroskleróza),
v souvislosti s níž se pĜedevším u starší mužské populace objevují také tepenné výdutČ
(aneurysmata). ObČ tato onemocnČní mohou bez vþasného léþebného zákroku znamenat
pĜímé ohrožení lidského života. Zvyšování životní úrovnČ však také znamená technický
pokrok, který umožĖuje tato cévní onemocnČní vþas rozpoznat a urþit odpovídající léþebný
postup.
Tato práce je zamČĜena na popis metod léþby tČchto cévních onemocnČní se zamČĜením na
pĜínos technických prostĜedkĤ, které se pĜi léþbČ využívají. Nejprve je popsána anatomie a
patologie cévního systému, kde jsou pĜiblíženy jednotlivé druhy cévních onemocnČní. Dále
jsou uvedeny metody k vyšetĜování stavu cévního systému s pĜíklady praktických aplikací.
Následuje kapitola o cévních náhradách a stentech, která pĜibližuje chirurgické a
endovaskulární metody léþby a také vlastnosti a výhody tČchto implantátĤ. Na závČr jsou
uvedeny dva vzorové výpoþetní postupy ilustrující možnosti využití mechaniky pĜi návrhu
cévních protéz a stentĤ. První posuzuje vliv bifurkaþní cévní protézy na proudČní krve a cévní
stČnu pĜi její implantaci do cévního systému, druhý na základČ informací o konstrukci
biflexního stentu vyšetĜuje podmínky a charakter jeho zatČžování.
Souhrn tČchto informací si klade za cíl poskytnout základní pohled na technické prostĜedky
k léþbČ cévních onemocnČní a jejich uplatnČní v praxi a také ilustrovat použití mechaniky pĜi
jejich návrhu.
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2
2.1

Anatomie cévní soustavy
Krev (sanguis)

Krev je þervená a neprĤhledná kapalina, která koluje v uzavĜeném cévním Ĝeþišti. Je hnána
srdeþními stahy a její tok ovlivĖují i pĜíþné žíhané svaly, dýchací pohyby a gravitace. Celkové
množství krve v lidském tČle je 5-6l. Krev obsahuje krvinky – krevní tČlíska (þervené a bílé
krvinky a destiþky krevní) a tekutou mezibunČþnou hmotu – krevní plasmu.
2.2

Srdce (cor)

Srdce je dutý svalový orgán kuželovitého tvaru, který se v pravidelných intervalech stahuje
(srdeþní systola) a uvolĖuje (srdeþní diastola). Vrstvy srdeþní stČny ohraniþují 4 hlavní dutiny
srdce – dvČ pĜedsínČ a od nich chlopnČmi oddČlené dvČ komory. TČlní krevní obČh se dČlí na
malý plicní obČh, který slouží k okysliþení odkysliþené krve, a velký obČh, který slouží
k rozvádČní okysliþené krve do tČla.
2.3

Krevní cévy (vasa)

Krevní cévy jsou trubicové útvary s rĤznČ velkým prĤsvitem a tomu odpovídající tloušĢkou
vlastních stČn. PatĜní mezi nČ tepny (arteriae), žíly (venae), vláseþnice (vasa capillaria,
kapiláry) a mízní cévy (vasa lymphatica).
Cévní stČna je složena ze tĜí vrstev – vnitĜní, stĜední a zevní – tunica intima, tunica media,
tunica externa (bČžné pojmenování je: intima, media, adventitia).

Obr. 1 – Stavba cévní stČny [7]
Intima tvoĜí nejvnitĜnČjší vrstvu cévy, která je omývána krví. TvoĜí ji vrstva endotelových
bunČk, která je u vnČjších tepen obklopena elastickými vlákny, zahuštČnými do vnitĜní
elastické membrány. VnitĜní elastická membrána pružnČ reaguje na zmČny tlaku krve spojené
s každým tepem. Nejvíce namáhaná místa jako vČtvení cév nebo odstupy boþních vČtví mají
þasto intimu ztluštČlou a jsou proto místem, kde nejsnadnČji dochází k degenerativním
zmČnám a kde pak zaþíná ateroskleróza.
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Media, stĜední vrstva cévní stČny, je sestavena pĜevážnČ ze spirálnČ uspoĜádaných hladkých
svalových bunČk, proložených elastickými a kolagenními membránami do rĤznČ široké
soustĜedné sítČ. Elastická a kolagenní vlákna pružnČ zpevĖují stČnu cévy proti tlaku krve,
svalová vlákna navíc mohou dát cévní stČnČ vlastní napČtí (myogenní tonus) a regulovat
velikost prĤsvitu cévy.
KoneþnČ zevní vrstva, adventicie, je vrstvou spojující cévu s okolím. TvoĜí ji Ĝídké vazivo
obsahující kolagenní i elastické sítČ vláken, Mezi kterými probíhají i nervová vlákna. U
velkých tepen probíhají vazivem i malé cévy, sloužící k výživČ cévní stČny.
2.3.1

Tepny (arterie)

Arterie mají pevnou a pružnou stČnu, která musí odolávat tlaku krve, který klesá smČrem od
srdce do periferie a napĜíklad v aortČ má velikost 150 mmHg. Z poranČné tepny proto krev
tlakem stĜíká. Anatomové starovČku se domnívali, že tepny rozvádČjí po tČle vzduch, odsud
pak pochází Ĝecký název arterie: aer – vzduch, terein – obsahovat.
VČtší tepny probíhají vČtšinou v hloubce mezi svaly, ve vmezeĜeném vazivu mezi orgány
nebo v orgánových závČsech. U orgánĤ, které se mohou silnČji zvČtšovat jako napĜ. dČloha,
mají tepny vinutý prĤbČh. Na nČkterých místech jsou tepny blíže k povrchu, a je-li blízko pod
nimi kost nebo jiný tuhý útvar, je možné nahmatat tepenný puls. PrĤsvit tepen se smČrem do
periferie postupnČ zmenšuje, nejužší tepny jsou arterioly.
Rozlišujeme dva typy tepen:
Elastický typ tepny (napĜ. aorta) má ve své stČnČ pĜevahu elastických vláken, a proto dobĜe
odolává impulzĤm krevního tlaku a svým pružným stahem pomáhá aktivnČ pĜenášet pulzní
vlnu dále do periferie.
Muskulární typ tepny má hojnČ elastických vláken, ale také velké množství hladké svaloviny
v medii. Snadno mČní velikost prĤsvitu – podle momentálních potĜeb pĜíþnČ žíhaných svalĤ,
které živí.
2.3.2

Tepénky (arterioly)

Arterioly jsou posledními úseky arterií a vystupují z nich vláseþnice. VČtšinou mají prĤsvit
jen mezi 20–80 µm. Jsou v nich slabší vrstvy kruhovitČ uspoĜádané hladké svaloviny, které
pružnČ mČní cévní prĤsvit. Koneþné úseky tepének, které mají jen málo svalových bunČk,
jsou oznaþovány jako prekapiláry (prĤsvit 12–40 µm). Prekapiláry pokraþují do kapilár a ty
do nejtenþích žil a dále do žil.
2.3.3

Vláseþnice (kapiláry)

Vláseþnice mají prĤsvit jen 7–15 µm, ale jejich celkový prĤĜez je veliký a odhaduje se kolem
6300 m2, což je asi 800x více než prĤsvit aorty. PrĤĜezu všech vláseþnic není prakticky nikdy
plnČ využito. Celková délka vláseþnic je asi 100 000 km. PrĤtok vláseþnicemi se neustále
mČní podle místních potĜeb, v neþinném svalu je vČtšina vláseþnic uzavĜena. PrĤsvit kapilár
rozšiĜuje pĤsobek alergické reakce histamin, zužuje ho základní stresový hormon adrenalin.
2.3.4

Žilky (venuly)

Žilky navazují na vláseþnice a stavbou se jim velice podobají. Na síĢovČ uspoĜádaná
retikulární vlákna se pĜikládá ještČ slabouþká vrstva kolagenních vláken a ojedinČle lze nalézt
i buĖky hladké svaloviny. StČna žilek je velmi snadno prostupná pro bílé krvinky.
13

2.3.5

Žíly (veny)

Žíly mají stČnu slabší než tepny, protože jimi krev proudí jen pod malým tlakem asi 5–20
mmHg, a proto krev z poranČné žíly jen vytéká. JednosmČrný tok krve v žilách pomáhají
usmČrĖovat žilní chlopnČ. Toku krve v žilách pomáhá nejen tlak tepenné krve, ale i nasávací
úþinek srdeþní diastoly a u vČtších žil i tlak pulzní vlny z vČtšinou soubČžnČ uložených tepen
nebo tlak stahĤ okolního svalstva.
Podle polohou jsou žíly rozdČleny na povrchové a hluboké. Povrchové žíly probíhají
v podkožním vazivu (þasto v kĤži prosvítají), hluboké žíly provázejí vČtšinou tepny, þasto
jako dvojice žil u jedné tepny.
Stavba žilní stČny je tĜívrstevná, podobnČ jako u tepen. Adventicie, zevní vrstva žil, je þasto
spojena s adventcicií provázejících tepen do spoleþného vazivového obalu. V tomto obalu
þasto probíhají i rĤzné nervy a tvoĜí tak spoleþný cévnČ nervním svazek. Media je mnohem
ménČ vyvinuta a obsahuje mnohem ménČ svalových vláken. Intima vybíhá do žilních chlopní.
ChlopnČ jsou vytvoĜeny ve velkém poþtu v prĤbČhu konþetinových žil, chybí vČtšinou u žil
páteĜního kanálu a hlavy. StČna žil bývá nad chlopnČmi mírnČ rozšíĜená.
Kapitola 2 byla zpracována na základČ nastudování a úpravy zdroje [1].
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3

Patologie cévní soustavy

3.1

Endoteliální dysfunkce

Endoteliální dysfunkce je funkþní poškození endotelu, charakterizované pĜedevším zvýšenou
propustností cévní stČny. PĜedstavuje þasnou, morfologicky nČmou fázi aterosklerózy, avšak
podílí se i na jejích klinických projevech a hraje dĤležitou roli v patogenezi hypertenze nebo
srdeþního selhání. VČtšina pĜíþin endoteliální dysfunkce jsou známé rizikové faktory
aterosklerózy, napĜ. zvýšená hladina cholesterolu.
Dysfunkþní endotel umožĖuje vyšší prĤnik aterogenních lipidĤ cévní stČnou a zrychluje tak
vývoj aterosklerózy. V pozdČjších fázích aterosklerózy se podílí na hromadČní pČnových
bunČk v aterosklerotickém plátu a zvýšeni jeho zranitelnosti. Hrozí tak, že roztržení
i hemodynamicky nevýznamného plátu mĤže vést k rychlému uzavĜení tepny.
3.1.1

Možnosti detekce endoteliální dysfunkce

Zobrazovací metody, které stanovují endoteliální dysfunkci na základČ reakce cévní stČny lze
rozdČlit na invazivní a neinvazivní.
PĜímo v Ĝeþišti vČnþitých tepen lze pomocí intrakoronární dopplerovské ultrasonografie
posuzovat schopnost dilatace vČnþitých tepen po podání infúze. Použití neinvazivních metod
vychází z pĜedpokladu, že endoteliální dysfunkce je systémový dČj a že výsledky získané na
vyšetĜované tepnČ popisují stav arteriálního ĜeþištČ v ostatních ménČ pĜístupných a pĜitom
klinicky významnČjších lokalizacích. Mezi ultrazvukové metody detekující endoteliální
dysfunkci se Ĝadí mČĜení dilatace tepny zprostĜedkované prĤtokem – flow-mediated dilatation
(FMD) nebo dopplerometricky detekovatelné zmČny v prĤtoku krve, zpĤsobené podáním
enzymĤ. Jiným zpĤsobem vyšetĜení endoteliální dysfunkce je mČĜení koncentrací
endoteliálních pĤsobkĤ. Nejlépe vypovídají o funkci endotelu vzorky krve získané pĜímo z
postiženého místa, napĜ. pĜi koronarografii, což však vyžaduje invazivní pĜístup. V praxi je
ale možné a více používané stanovení plasmatických, þi sérových koncentrací z žilní krve,
které však mĤže být ovlivnČno biotransformací endoteliálního pĤsobku v organismu, þi
paralelnČ probíhajícím patologickým procesem, napĜ. zánČtem.
3.2

Ateroskleróza

Ateroskleróza (též arterioskleróza nebo jen skleróza – kornatČní) je degenerativní onemocnČní
vnitĜní stČny tepen, zpĤsobené strukturálními a metabolickými vlastnostmi, vlastnostmi
krevních komponent a hemodynamickými silami. Jedná se o dlouhodobý zánČtlivý proces, pĜi
kterém dochází k tuhnutí cévní stČny a zmenšování jejího prĤsvitu, což je charakterizováno
ložiskovou tvorbou vazivových plátĤ na vnitĜní stČnČ tepny.

a
b
c
d
e
f
Obr. 2 – tepna postižená aterosklerózou: a – zdravá tepna, b – lipoidní skvrna,
c – pĜechodné leze, d – ateromový plát, e – fibrózní plát, f – komplikované leze, ruptura [8]
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Podle podílu lipidĤ v plátu lze rozlišovat fibrózní plát, který je tvoĜen pĜevážnČ kolagenním
vazivem, a ateromový plát, který obsahuje ložisko kašovitých – ateromových hmot bohatých
na cholesterol. Velikost sklerotických plátĤ je rĤzná, v nejdelším prĤmČru mají až nČkolik
centimetrĤ pĜi tloušĢce 1–5 mm.
Ke vzniku plátĤ dochází zejména v místech vČtvení tepen. NejvČtší výskyt aterosklerotických
plátĤ je v dolní bĜišní aortČ a kyþelních tepnách, v poþáteþních úsecích vČnþitých tepen srdce,
stehenních a podkoleních tepnách, ve vnitĜních krkavicích a v tepnách Willisova okruhu baze
mozku. PĜedpokladem pro rozvoj tohoto onemocnČní je zvýšená hladina cholesterolu,
konzumace tuþných jídel a kouĜení. Dominantním faktorem je pak zvýšená hladina
cholesterolu, zejména LDL-cholesterolu (low-density lipoprotein).
3.3

Ischemická choroba srdeþní

Ischemická choroba srdeþní (ICHS) je souhrnný název pro skupinu pĜíbuzných patologických
stavĤ, které mají spoleþný vznik nedokrevnosti (hypoxie až anoxie) srdeþního svalu. Ischemie
je zpĤsobena nepomČrem mezi poptávkou srdeþního svalu po okysliþené krvi a její dodávkou
vČnþitými tepnami. NepomČr mĤže být dĤsledkem zvýšené potĜeby srdeþního svalu,
sníženým množstvím kyslíku v krvi ale zejména sníženým pĜítokem krve vČnþitými tepnami,
které jsou zúžené až zavĜené aterosklerotickými pláty.
Podle rychlosti vývoje a závažnosti stavu lze rozlišit þtyĜi formy ICHS: angina pectoris,
infarkt myokardu, chronická ICHS a náhlá koronární smrt.
3.3.1

Angina pectoris

Angina pectoris je stav, který zpravidla pĜedchází infarktu myokardu. Projevuje se
pĜechodnými bolestmi na hrudi – stenokardiemi, zvýšenou dušností a pocením. Bolesti
nastupují zejména pĜi fyzické námaze, emoþním vypČtí nebo pĜi pĤsobení chladu. Jsou
zpĤsobeny pĜechodným nedokrvením tkánČ z dĤvodu nepomČru mezi spotĜebou a dodávkou
kyslíku, který je podmínČn omezeným prĤsvitem vČnþitých tepen. Ten je omezen
aterosklerotickým plátem (stálá stenóza – zúžení) nebo dynamickou stenózou vČnþité tepny
(spazmem). PĜi vzniku ischemie se mohou stálá a dynamická stenóza kombinovat.
Ne každá srdeþní ischemie je provázena bolestí – stavy bez projevu bolesti se nazývají nČmá
ischemie.
3.3.2

Infarkt myokardu

Akutní infarkt myokardu (AIM) je stav, pĜi kterém dojde k þásteþnému nebo celkovému
ucpání nČkteré z vČnþitých tepen krevní sraženinou. Srdeþní sval je tedy okysliþován jen
nedostateþnČ anebo je zcela bez pĜísunu kyslíku. PĜi delším nedostatku kyslíku dochází
k poškození bunČk srdce a k jejich odumírání. U vČtšiny nemocných je pĜíþinou akutního
uzávČru vČnþité tepny koronární ateroskleróza.
PĜi infarktu myokardu dojde k natržení nestabilního aterosklerotického plátu a následnému
vzniku intrakoronární cévní sraženiny (trombu), který plátem zúženou tepnu zcela uzavĜe.
První fáze jsou tedy stejné jako pĜi nestabilní anginČ pectoris. Rozdíl je v tom, že pĜi
nestabilní anginČ neuzavĜe trombus tepnu úplnČ nebo dojde po ucpání alespoĖ k þásteþnému
zprĤchodnČní, zatímco pĜi infarktu se tepna zcela uzavĜe a dojde k plnému rozvoji ischemické
odumírání srdeþního svalu.
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3.3.3

Chronická ICHS

Postihuje zejména starší osoby s anamnézou anginy pectoris nebo již prodČlaným infarktem.
Projevuje se zvýšením frekvence a intenzity záchvatĤ, jejich prodloužením nebo zmČnou
charakteru bolesti. PĜi tomto stavu jsou vČnþité tepny výraznČ ateroskleroticky zúžené.
VývojovČ lze tento stav zaĜadit za anginu pectoris, kdy nemocným hrozí vznik akutního
infarktu myokardu nebo náhlá smrt.
3.3.4

Náhlá koronární smrt

Náhlá koronární smrt je zpĤsobena aterosklerózou vČnþitých tepen a tvoĜí 80-90% všech
náhlých srdeþních úmrtí. Je definována jako neoþekávané úmrtí z koronárních pĜíþin bČhem
jedné hodiny od zaþátku akutních symptomĤ.
PĜíþinou je arytmie – fibrilace komor. NČkteĜí zemĜelí mají v anamnéze ICHS, u jiných však
jde o její první a poslední projev. Na vČnþitých tepnách lze pozorovat akutní zmČny plátu –
rupturu, destiþkové tromby nebo krvácení do plátu.
3.4

Aneurysma

Pravé aneurysma (výduĢ) je lokalizované vakovité rozšíĜení tepny, které má pĤvod
ve výrazném zeslabení stČny, takže tato neodolá vnitrocévnímu krevnímu tlaku. PĜíþin
zeslabení stČny je celá Ĝada: vrozené defekty její struktury, chorobný proces v okolí nebo
úraz, ale hlavnČ choroby samotné tepny (ateroskleróza, zánČt). Postižena mĤže být kterákoliv
céva, nejþastČjší jsou však aneurysmata aorty a mozkových tepen.
Aterosklerotické aneurysma se vyskytuje v pozdČjším vČku zejména u hypertonikĤ a kuĜákĤ,
jeho témČĜ jedinou lokalizací je oblast nejpokroþilejších sklerotických zmČn – dolní bĜišní
aorta. VýduĢ má vĜetenatý nebo vakovitý až kulovitý tvar a dosahuje rozmČrĤ až 15-20 cm.
Nepravé aneurysma (pseudoaneurysma) vzniká vzácnČ, jako následek perforace stČny tepny,
kdy však díky místním anatomickým pomČrĤm dojde k ohraniþení krevního výronu
a zastavení krvácení. Vzniklý hematom je þasem vazivovČ opouzdĜen, na rozdíl od pravého
aneurysmatu má úzké hrdlo a jeho stČna je tvoĜena pouze vazivem, bez pĜítomnosti struktur
cévní stČny.

a
b
c
d
Obr. 3 – druhy aneurysmat: a, b – pravé aneurysma, c – disekce, d – nepravé aneurysma [9]
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3.5
3.5.1

Ischemie mozku
Kompletní ischemie

Kompletní ischemie mozku nastává pĜi tČlesné smrti. Problematika nastupujících pochodĤ je
významná zejména pĜedevším z pohledu dalšího zpracování tkánČ pro histologické úþely.
3.5.2

Globální ischemie

Globální ischemie mozku nastává nejþastČji po zástavách krevního obČhu, hypotenzi pĜi
šokových stavech, po úrazech nebo arytmiích. Rozsah postižení závisí na délce trvání
ischemické epizody, stavu cév, vČku postiženého i jeho tČlesné teplotČ.
Následkem globální ischemie bývají stavy amnézie nebo pohybové postižení. NejtČžším
následkem je tzv. mozková smrt, kdy dojde k tČžkému, zpravidla celkovému ischemickému
postižení mozku, které následuje otok.
3.5.3

Regionální ischemie – mozkový infarkt

Tato zmČna má zpoþátku charakter srážlivého odumírání tkánČ následované reaktivními
pochody v okolí. V šedé hmotČ mívají mozkové infarkty zpravidla krvácivý charakter,
s projevem þasto asymetrického otoku mozku.
PĜíþinami mozkových infarktĤ bývají cévní zmČny (ateroskleróza, postižení endotelu, zranČní)
nebo stavy spojené s embolickým uzávČrem tepny. Další z pĜíþin infarktu mohou být
rozvíjející se aneurysmata mozkových tepen, která jsou lokalizována v oblasti Willisova
okruhu, hlavnČ v místech vČtvení. Vznikají z dĤvodu vrozené slabosti svalové vrstvy cévní
stČny a k jejich vývoji pĜispívá hypertenze.
3.5.4

Chronické ischemické zmČny

Vznikají mnohoþetnými uzávČry drobných cév. CelkovČ bývá mozek zmenšený (komory
dilatované, závity zúžené), akutní pĜíznaky nebývají vyznaþeny.
3.6
3.6.1

Nemoci žil
Žilní trombóza

Žilní trombóza (flebotrombóza) vzniká zejména pĜi zpomalení krevního proudu a pĜi stavech
s vyšší srážlivostí krve. Tromby bývají þervené a uzavírající a tvoĜí se nejþastČji v žilách
dolních konþetin.
Povrchové tromby pĤsobí místnČ – mČstnání, otok nebo zatvrdnutí v prĤbČhu žíly, nebývají
však zdrojem embolizace. Místní poškození krevního obČhu vede ke zhoršení vitality tkání,
infekcím a špatnému hojení kĤže se vznikem bércových vĜedĤ. Trombózy hlubokých žil
dolních konþetin jsou nebezpeþné pro svou tendenci k uvolnČní a vmetnutí do plic. Embolie
plicnice je jednou z nejþastČjších pĜíþin onemocnČní a úmrtí.
3.6.2

Varixy žil

Varixy žil (žilní mČstky nebo kĜeþové žíly) je oznaþení pro výraznČ rozšíĜené a prodloužené –
vinuté žíly. Dilatace bývá nepravidelná s charakterem žilních aneurysmat. V místech
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vyklenutí bývá stČna výraznČ ztenþená a v dĤsledku turbulence krve zde þasto dochází
k trombózám. PĜíþinou choroby je jednak chronické zvýšení vnitrocévního tlaku krve a jednak
oslabení žilní stČny, které bývá v nČkterých pĜípadech v dĤsledku dČdiþnosti vrozené.
Výskyt kĜeþových žil je zvýšený hlavnČ ve vyšším vČku, kdy zpĤsobuje bolesti a otoky
dolních konþetin. V dĤsledku poruchy cirkulace zde vzniká napĜ. chronická dermatitida a
vzhledem ke špatné hojivosti se objevují i bércové vĜedy.
Dalším projevem jsou jícnové varixy jako komplikace cirhózy jater nebo hemoroidy, což jsou
varikóznČ rozšíĜené žíly v anorektální oblasti.
ýlánky 3.1 a 3.1.1 byly zpracovány na základČ nastudování a úpravy zdroje [2], zbylá þást
kapitoly 3 pak na základČ zdroje [3].
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4

Metody k vyšetĜování stavu cévního systému

4.1

MČĜicí a záznamové metody

Z tČchto metod lze vzhledem k cévnímu systému uvést elektrokardiografii (EKG) a mČĜení
krevního tlaku.
4.1.1

MČĜení krevního tlaku

NejvýznamnČjší tonometrickou metodou v medicínČ je mČĜení tlaku krve (TK) v tepnách.
Základním mČĜicím prvkem jsou mechanoelektrické mČniþe, které lze rozdČlit na mČniþe
odporové, indukþní, kapacitní a piezoelektrické, které se díky své univerzálnosti používají
nejvíce. Naposledy zmínČné mČniþe využívají piezoelektrického jevu, kdy pĤsobením
vnČjšího tlaku dochází k posunĤm elektrických nábojĤ iontĤ v krystalové mĜížce (napĜ.
kĜemene), což se navenek projeví vznikem elektrického napČtí. Toto napČtí je pĜímo úmČrné
velikosti pĤsobícího tlaku. PĜi mČĜení TK lze rozlišit pĜímé a nepĜímé mČĜení.
PĜímé mČĜení TK je invazivní metoda, kdy do krevního ĜeþištČ proniká katetr nebo sonda
opatĜená mČniþem. Vzhledem k rizikovosti je pĜímé mČĜení TK provádČno zĜídka, je to však
jediná obecnČji užívaná metoda, která umožĖuje mČĜit tlak v žilách a srdci.
NepĜímá metoda je neinvazivní, její použití je ale omezeno jen na nČkteré tepny. NejþastČji je
využívána metoda Riva-Rocciho, kdy se paže sledovaného þlovČka ovine nad loketní jamkou
gumovou manžetou spojenou se rtuĢovým nebo kovovým deformaþním manometrem, takže
manžeta stlaþuje pažní tepnu. Pomocí fonendoskopu se pak mČĜí systolický tlak pĜi tzv.
Korotkovových zvucích a stĜední tepenný tlak pĜi nejhlasitČjších ozvech.
4.1.2

Elektrokardiografie (EKG)

Elektrokardiografie je nejstarší elektrodiagnostickou metodou, která je založena na
elektrofyziologických poznatcích o chování vlákna srdeþní svaloviny v prĤbČhu srdeþní
þinnosti. Membrána vlákna myokardu prochází bČhem srdeþního cyklu þtyĜmi fázemi
elektrických zmČn: polarizací, depolarizací, transpolarizací a repolarizací. Ve fázích
depolarizace a repolarizace se stává zdrojem napČĢových zmČn, které se šíĜí k povrchu tČla,
odkud je lze vhodnČ umístČnými elektrodami snímat. Podle polohy elektrod se rozlišují svody
konþetinové a hrudní.
Konþetinové svody jsou nejstarší a nejbČžnČjší. Elektrody se umísĢují na pravé a levé zápČstí
a dolní þást levého bérce, elektroda na pravém bérci slouží jako zemnící. Místa snímacích
elektrod tak tvoĜí rovnostranný trojúhelník, podle zakladatele metody zvaný EinthovenĤv.
Srdce je pak umístČno pĜibližnČ v jeho stĜedu. Výchylky v jednotlivých svodech jsou úmČrné
zmČnám výsledného proudového dipólového vektoru srdeþní svaloviny.
U hrudních svodĤ se elektrody umísĢují na hrudní stČnu v oblasti srdce od pravého okraje
hrudní kosti po levou podpažní jamku. Standardní poþet hrudních svodĤ je šest a podle
zapojení elektrod je rozdČlujeme na bipolární a unipolární.
Ke snímání EKG signálĤ se používají povrchové ploché nebo miskovité elektrody se
souþasnou aplikací vrstvy vodivého gelu. Grafický záznam elektrické aktivity v þase je
elektrokardiogram, na kterém se posuzuje tvar kĜivky, þasové úseky jednotlivých vln a jejich
amplitudy.
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4.2

Zobrazovací diagnostické metody

Moderní zobrazovací metody umožĖují pohled do nitra lidského tČla neinvazivnČ. V první
polovinČ 20. století byla zpoþátku jedinou metodou rentgenologie (dnes radiodiagnostika),
pozdČji k ní pĜibyly ultrazvukové metody, výpoþetní tomografie a jaderná magnetická
rezonance.
4.2.1

Ultrazvuk

Základem ultrazvukové diagnostiky (ultrasonografie) je zpracování a zobrazení
ultrazvukových signálĤ, odražených od tkáĖových rozhraní. Nejjednodušším typem obrazu je
jednorozmČrné zobrazení A (z angl. Amplitude, kde odrazy modulují amplitudu výchylek),
charakterizované sledem výchylek þasové základny osciloskopu. Pokrokem bylo zavedení
dvojrozmČrného zobrazení B (z angl. Brightness, kde odrazy modulují jas stopy). PĤvodní
systémy zobrazení B byly statické, dnešní ultrasonografy používají zobrazení dynamického
typu, jehož podstatou je vytvoĜení postupné série obrazĤ vyšetĜované oblasti a sledování
pohybu v reálném þase.
Ultrazvukový obraz (ultrasonogram) vyšetĜované oblasti tvoĜí mapu strukturních prvkĤ
(tkání) s rĤzným stupnČm odrazivosti. Rozlišujeme struktury silnČ odrazivé (hyperechogenní),
slabČ odrazivé (hypoechogenní) a bez odrazových struktur (anechogenní).
Pro ultrazvukové zobrazení krevního ĜeþištČ se využívají kontrastní látky tvoĜené
vzduchovými nebo plynovými mikrobublinami o prĤmČru nČkolika mikrometrĤ, které jsou
uzavĜené v bílkovinném nebo jiném polymerním obalu. Podmínkou je, aby procházely
plicními kapilárami a zĤstaly v krevním obČhu po urþitou dobu stabilní. V kardiologii
umožĖuje vyšší odrazivost krve vyvolaná echokontrastními látkami lepší diagnostiku
srdeþních onemocnČní. V angiografii se používají dopplerovské ultrazvukové detektory
pohybu, které umožĖují mČĜit rychlost proudu krve.
4.2.2

Rentgenové zobrazovací metody

Rentgenové zobrazovací metody vycházejí z principu rozdílné absorpce a rozptylu
rentgenového záĜení ve tkáních lidského tČla. Jejich výhodou je pĜesnost a relativnČ nízká
cena, nevýhodou však jistá zátČž vyšetĜovaných ionizujícím záĜením, které vyvolává vznik
volných radikálĤ a vážná poškození živých organismĤ.
V praxi se dnes záĜení získává pomocí tzv. rentgenek neboli Coolidgových trubic, což jsou
evakuované sklenČné trubice s elektrodami o rozdílu napČtí v desítkách kilovoltĤ. UsmČrnČný
tok þástic z rentgenek je pak nasmČrován clonami a nástavci na vyšetĜovanou þást tČla
a zachycen fluorescenþním stínítkem nebo fotografickým filmem. Pro snížení dávky pĜíjaté
tČlem pacienta se používají zesilovaþe štítového obrazu.
PĜi rentgenování je vzhledem k malým rozdílĤm v koeficientu útlumu mČkkých tkání nutno
používat kontrastní látky, které mohou koeficient zvýšit nebo snížit. Pozitivního kontrastu lze
dosáhnout látkami obsahujícími tČžké atomy, v pĜípadČ vyšetĜování krevního obČhu se
využívají slouþeniny s vysokým obsahem jódu.
PĜíkladem užití je digitální subtrakþní angiografie, kdy dojde k poĜízení dvou snímkĤ téže
oblasti, které se liší pouze pĜítomností kontrastní látky. Po odeþtení obou snímkĤ se pak
objeví pouze þást krevního ĜeþištČ, pĜípadnČ krevní výron apod.
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4.2.3

Výpoþetní tomografie

Výpoþetní tomografie (Computerised nebo Computed Tomography) patĜí k nejdĤležitČjším
zobrazovacím metodám v medicínČ. Jedná se o zvláštní zpĤsob užití rentgenového záĜení, kdy
obraz vzniká matematickou rekonstrukcí pĜíþného Ĝezu tČlem pacienta.
Pro všechny výpoþetní tomografy platí, že jednotlivý rentgenový paprsek prochází tČlem
pacienta a jeho intenzita se snižuje podle prĤmČrného koeficientu zeslabení procházených
tkání. Snímáním Ĝezu z více detektorĤ (nebo jejich posunu) vznikají tzv. absorpþní profily,
které se po digitalizaci a matematickém zpracování zobrazují jako mapa míry útlumu svazku
záĜení v jednotlivých bodech pĜíþného Ĝezu.
V dnešní dobČ se využívají pĜístroje tĜetí a zejména þtvrté generace, které mají detektory
uspoĜádány do kruhu kolem pacienta. Kolem jeho tČla pak krouží pouze rentgenka, což
zkracuje dobu pro zobrazení jednoho Ĝezu na jednu sekundu. NejmodernČjší pĜístroje, tzv.
spirální výpoþetní tomografy, pracují podobnČ jako pĜístroje þtvrté generace, navíc však
dovolují posun pacienta v ose tČla. Dalším typem pĜístrojĤ jsou vícevrstvé nebo multiplexní
tomografy, které umožĖují poĜízení nČkolika snímkĤ najednou. Výsledkem je trojrozmČrná
rekonstrukce tkání pacienta, jejíž poĜízení trvá nČkolik desítek sekund.
Výhodou výpoþetní tomografie je velmi dobré zobrazení mČkkých tkání, vþetnČ nádorĤ,
jejichž rozlišení lze zvýšit pomocí kontrastních látek. Relativní nevýhodou je ĜádovČ desetkrát
vyšší absorbovaná dávka záĜení ve srovnání s konvenþní radiografií a pomČrnČ vyšší cena.

a
b
Obr. 4 – srovnání výpoþetních tomografĤ: a – tomograf 3. generace, b – multiplexní tomograf
[10]
4.2.4

Magnetická rezonanþní tomografie

Magnetická rezonanþní tomografie – MRI (Magnetic Resonance Imaging) je metoda založená
na prostorové analýze jevu nukleární magnetické rezonance (NMR). Využívá skuteþnosti, že
každé atomové jádro s lichým poþtem nukleonĤ nebo i sudým poþtem nukleonĤ pĜi lichém
poþtu protonĤ se navenek projevuje vlastním magnetickým momentem µ. Z medicínského
hlediska se nejvíce uplatĖují lehká jádra vodíku 1H (proton) a fosforu 31P, dále pak uhlíku 13C,
fluoru 19F nebo sodíku 23Na.
Pro získání obrazové informace je nutno dosáhnout jevu magnetické rezonance. Využívá se
k tomu elektromagnetické pole s urþitou energií pĜi nehomogenním magnetickém poli
s gradientem ve smČru tĜí os. Radiofrekvenþní impuls pak vyvolá vznik NMR-signálu
v urþitém bodČ, který se zaznamená a pomocí rĤzných algoritmĤ zpracuje. Výsledkem
prostorové rekonstrukce hustoty rezonujících jader je tomogram, þili zobrazení Ĝezu tkání.
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Metoda umožĖuje s dostateþnou pĜesností mČĜit napĜ. rychlost proudu krve (magnetická
rezonanþní angiografie) nebo aktuálního krevního tlaku kdekoliv v Ĝeþišti pomocí
mikrobublin.
Pro získání tomogramĤ je nutno pracovat s magnetickými poli o indukcích od 0,1T do 5,0T,
což vyžaduje buć obĜí permanentní magnety, elektromagnety nebo supravodivé magnety,
které však musí být chlazeny kapalným heliem. MRI nevyužívá ionizující záĜení, což
pĜedstavuje velkou výhodu.
Zobrazovací
metoda
Ultrazvuk
Rentgenové
zobrazovací
metody
Výpoþetní
tomografie

Výhody

Nevýhody

- nejdostupnČjší metoda, nízká cena
- sledování pohybu v reálném þase
- operativnost použití
- nízká cena
- pĜesnost

- expozice ionizujícímu záĜení
- neostrost (pohyby pacienta, ohyb
záĜení)
- 10x vČtší dávka záĜení než u RTG
- vysoká cena, školený personál

- 3D rekonstrukce tkání
- dobré rozlišení mČkkých tkání
- plánování zákrokĤ, radioterapie
Magnetická
- nejlepší rozlišení mČkkých tkání, - mnohonásobnČ vyšší cena než u
rezonanþní
ĜádovČ 0,1mm
CT – vysoké provozní náklady
tomografie
- magnetické pole bez pozorovaných
negativních biologických úþinkĤ
Tab. 1 – Srovnání zobrazovacích metod
Kapitola 4 byla vypracována na základČ nastudování a úpravy zdroje [5].
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5

Metody léþby cévních onemocnČní

NejþastČjším onemocnČním tepen je jejich zúžený prĤsvit (napĜ. vlivem aterosklerózy) a
vznik výdutí – aneurysmat. Oba druhy postižení lze úspČšnČ odstranit endovaskulární nebo
chirurgickou léþbou. PĜi chirurgickém zásahu je postižený úsek tepny nahrazen cévní
náhradou, pĜi výkonu endovaskulárním se s výhodou uplatĖují stenty nebo stentgrafty.
Chirurgická léþba umožĖuje pĜímým zásahem do cévního systému odstranit nebo obejít
postižený úsek tepny metodou rekonstrukce. Tuto metodu lze rozdČlit na nČkolik typĤ podle
zpĤsobu provedení zákroku.
PĜi prosté arteriotomii dojde pouze k zašití prasklé tepenné stČny, arteriotomie se záplatou se
užívá pĜi vČtším otvoru v cévČ, kdy by prosté sešití mČlo za následek velké zúžení prĤsvitu
tepny. PĜímé cévní náhrady se používají v pĜípadČ, kdy je postižený úsek pod zrakovou
kontrolou, jmenovitČ pak pĜi Ĝešení aneurysmat. Bypass, nebo také obejití þi pĜemostČní, je
metoda využívaná zejména pĜi uzavírajících onemocnČních, jako je napĜ. ateroskleróza.

a
b
c
d
Obr. 5 – Základní typy rekonstrukcí: a – prostá arteriotomie, b – arteriotomie se záplatou,
c – pĜímá náhrada, d – bypass (pĜemostČní) [5]
Endovaskulární léþba dovoluje obnovit zúžený prĤsvit cévy pouze zavedením speciálního
katetru, na jehož konci je umístČn malý balónek, který po nafouknutí zvČtší prĤmČr tepny.
KromČ balónkĤ se používají zejména stenty, které jsou po zavedení katetrem na postižené
místo roztaženy (opČt napĜ. balónkem) a v cévČ fungují jako vnitĜní výztuha a brání dalšímu
zužování tepny.

a
b
Obr. 6 – Angioplastika: a – postup pĜi balonkové angioplastice, b – postup zavádČní stentu
[11]
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5.1

Cévní náhrady

Historie cévních náhrad sahá soubČžnČ s vývojem chirurgického cévního spojení k pĜelomu
19. a 20. století. K urychlení pokroku zejména v oblasti materiálĤ, anestezie, krevního
pĜevodu a boje s infekcí došlo v období druhé svČtové války. Zásadní otázkou však zĤstávala
dosažitelnost náhrad v dostateþném množství a žádoucích rozmČrech.
NejvČtší využití našly tepenné a žilní autotransplantáty (z pĤvodního organismu) a
alotransplantáty (z cizího organismu téhož druhu), u kterých však bylo nutné potlaþovat
imunitní reakci organismu podáváním imunosupresivními lékĤ. Z žilních autotransplantátĤ se
dodnes používá povrchová žíla dolní konþetiny (vena saphena magna), a to jak pro pĜímou
náhradu, tak pro bypass.
PotĜebná rozmČrová variabilita náhrad zpĤsobila zájem o výzkum a vývoj protéz vyrobených
prĤmyslovým zpĤsobem z nebiologických látek. Dnešní cévní protézy lze dČlit z hlediska
použitého materiálu, zpĤsobu výroby a mnoha dalších vlastností, které urþují jejich uplatnČní
pĜi operaci.
5.1.1

Materiály cévních protéz

Z materiálĤ se používají Dacron a Teflon, licenci na oba materiály vlastní firma Du Pont.
Dacron byl vyvinut v Anglii v roce 1939 pod názvem terylén. PatĜí do skupiny
polyesterových vláken, která mají kruhový prĤĜez a jsou velmi pevná a hydrofobní. Dacron je
odolný vĤþi tČlesným kyselinám, organismem je dobĜe snášen a nemá kancerogenní
vlastnosti.
Teflon – polytetrafluorethylen je inertní tuhá látka, jejíž úprava do vláken byla velkým
technickým problémem. Vlákna jsou inertní, velmi pevná, odolná vĤþi tĜení a rovnČž bez
kancerogenních vlivĤ. Stejný materiál se objevuje i v podobČ litých protéz oznaþených
souhrnnČ jako PTFE (Goretex).
Dále se jako souþást kombinovaných protéz používají elastomery, což je skupinové oznaþení
pro rĤzné typy polyuretanĤ. Pod stejným názvem se tak mohou skrývat látky s odlišnými
vlastnostmi.
5.1.2

ZpĤsob výroby cévních protéz

Podle zpĤsobu výroby se protézy dČlí pĜedevším na tkané, pletené a lité.
Tkaní je technologie, kterou byly vyrobeny první cévní protézy. Do osnovy soubČžnČ
uložených vláken se postupnČ pĜíþnČ vetkává jedno vlákno. Výhoda tkaní spoþívá v možnosti
jemného odstupĖování hustoty úpletu. PĤvodní tkané protézy byly minimálnČ prodyšné a tak
zabraĖovaly krvácení cévní stČnou. OtĜep tkaniny pĜi sestĜižení se þásteþnČ odstraĖuje
pĜidáním fixaþního pĜípravku a steh musí být veden nejménČ 2 mm od okraje. K výrobČ se
zpravidla užívají teflonová vlákna. Pro vČtšinu rekonstrukcí se dnes nepoužívá.
Pletení spoþívá v souþasném užití dvou þi více nití k pletení pomocí sady jehliþek, jejichž
rozmČrem je souþasnČ dána maximální dosažitelná hustota úpletu. Pletené protézy se netĜepí,
steh mĤže být veden blíže u kraje a výsledné spojení je tak velmi jemné. Pro doþasné zrušení
porózity se vČtšina protéz impregnuje kolagenem nebo jinou biologickou látkou.
Lité protézy jsou zhotovené z amorfního PTFE materiálu. Ten je kombinací tlaku a expanze
za vysoké teploty lisován do pĜíslušné formy. Výsledkem je mikropórezní protéza
houbovitého charakteru, kterou je nutno dále druhotnČ upravit, aby po implantaci nedocházelo
ke krvácení v otvorech podél stehĤ.
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5.1.3

Vlastnosti cévních protéz

Fyzikální vlastnosti zdravých tepen jsou hodnoceny pĜedevším z hlediska pružnosti a
pevnosti, a to v pĜíþné a podélné ose a po obvodu. Univerzální a normální hodnoty je tČžké
popsat, protože se na nich podílejí všechny tĜi základní vrstvy tepenné stČny, každá jiným
zpĤsobem. V každém úseku krevního ĜeþištČ je navíc podíl jednotlivých vrstev na stavbČ
tepenné stČny jiný.
Cévní protézy se výrobnČ snaží co nejvíce pĜiblížit fyzikálním vlastnostem zdravé tepny, a to i
tak že se pro jednotlivé pĜípady zlepšují urþité vlastnosti (napĜ. propustnost stČny) na úkor
jiných (napĜ. pevnost stČny). Zatímco pĜíþná pružnost je ovlivnČna pouze tloušĢkou a typem
použitého vlákna, podélná pružnost mĤže být výrobnČ ovlivnČna vrapováním, což je metoda
spoþívající v kruhovitém nebo spirálovitém zĜasení stČny. To umožĖuje podstatné prodloužení
protézy natažením a také zachování prĤsvitu protézy pĜi ohybu do pravého úhlu.

Obr. 7 – vrapovaná bifurkaþní cévní protéza [12]
Za rozhodující vlastnost pro dlouhodobý úspČch cévní protézy je považována tzv.
„compliance“, která je dána prĤseþíkem všech fyzikálních charakteristik protézy. Je to
pĜizpĤsobivost krevnímu Ĝeþišti, ve kterém je protéza implantována.
Biologické vlastnosti protézy, jako tĜeba porózita, ovlivĖují její vhojení do organismu. Pro
zlepšení výsledkĤ se užívají protézy kombinované, které jsou impregnovány napĜ. želatinou
nebo kolagenem.
5.2

Stenty

Myšlenka implantace kovové výztuže do cévy se objevila poprvé v roce 1983, kdy byla do
zvíĜecí tepny zavedena kovová nitinolová spirála. Teprve na konci osmdesátých let možno
implantovat první klinicky užitelné stenty, které se postupnČ staly podstatnou þástí léþby
uzavírajících onemocnČní.
Rozvoj technologií v posledních letech pĜinesl do výroby stentĤ Ĝadu materiálĤ jako je
chirurgická ocel, nitinol, tantal, platina a rĤzné, ménČ obvyklé slitiny. U stentĤ se rozlišují
vlastnosti jako flexibilita, zkrácení pĜi implantaci, radiální síla, kruhová pevnost, hladkost
povrchu, tloušĢka a tvar elementĤ, korozivzdornost nebo pomČr mezi plochou volné stČny
cévy a stČny pokryté kovem.
Stenty se podle zpĤsobu implantace dČlí na balon-expandibilní a samo-expandibilní, uvést lze
ještČ biflexní stenty a potažené stenty uvolĖující farmaka.
VČtšina stentĤ se zavádí pomocí katetru otvorem v pravé stehenní tepnČ, po zastavení
krvácení a zatížení tepny stálým tlakem. ZavádČcím katetrem se pak na postižené místo
dopraví stent (a roztahovací balonek), dojde ke stažení pouzdra stentu a jeho pĜesnému
usazení a pĜípadnému roztáhnutí balonkem.
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5.2.1

Balon-expandibilní stenty

TémČĜ vždy jde o stenty vyrábČné laserovým Ĝezem z trubiþky z chirurgické oceli. NČkteré
novČjší stenty jsou tvoĜeny z jednotlivých prstencových segmentĤ spojených kovovými
mĤstky pro zvýšení flexibility. Celkem vzácné jsou balon-expandibilní stenty spletené
z ocelového drátu. U prvních stentĤ docházelo pĜi expanzi ke zkracování délky až o 30%,
proto byly v pozdČjších verzích jednotlivé buĖky stentu tvarovČ deformovány tak, že se
v nerozvinutém stavu do sebe skládají, což zmenšuje zkrácení na minimum.
ObecnČ se doporuþuje implantovat stent na nepatrnČ vČtším balonku než je normální prĤmČr
dilatované tepny pro dobré vtlaþení segmentĤ stentu do cévní stČny, což pĜispívá k menší
trombogenitČ a rychlejší obnovČ cévní stČny stentovaného místa.
Balon-expandibilní stenty mají obecnČ vČtší radiální sílu i kruhovou pevnost než stenty samoexpandibilní a lépe vzdorují elastickému smrštČní, na rozdíl od nich se však po pĜekonání
kruhové pevnosti nevratnČ plasticky deformují. Lze je pomČrnČ velmi pĜesnČ umístit a jsou
vhodné hlavnČ k roztažení krátkých lézí v nepĜíliš vinuté tepnČ.
5.2.2

Samo-expandibilní stenty

Tyto stenty, jejichž hlavní vlastností je jejich elasticita, se po uvolnČní z fixace ke katetru
roztahují na svĤj nominální prĤmČr. PĜi implantaci se doporuþuje použít stent nepatrnČ vČtší
než je prĤmČr cílové tepny, aby díky expanzní síle dobĜe pĜilehl ke stČnČ cévy a vytváĜel na ni
neustálý tlak. Výsledný prĤmČr stentované tepny je pak vzniklý rovnovážný stav mezi
kruhovou pevností a expanzní silou stentu a vnČjším pĤsobením tepenné stČny.
Samo-expandibilní stenty se vyrábČjí ze dvou materiálĤ, vČtšina souþasných stentĤ je však
vyrábČna z nitinolu, což je slitina niklu a titanu ve stejném pomČru. Vlastností této slitiny je
elasticita a zejména teplotní tvarová pamČĢ. I pĜesto, že mají samo-expandibilní stenty menší
kruhovou pevnost než stenty balon-expandibilní, díky vlastnostem nitinolu mají tendenci se
po tom, co byly vnČjší silou deformovány, vracet zpČt do pĤvodního tvaru a velikosti.
Prakticky všechny nitinolové stenty se uvolĖují z implantaþního katetru stažením pouzdra,
pomČrnČ málo se zkracují, ale jejich pĜesné umístČní je obtížnČjší.
Z jiného typu materiálu je vyroben tzv. Wallstent, který je konstruován jako pletená síĢka ze
slitiny oceli, niklu, kobaltu a chromu. Jednotlivé varianty se liší tloušĢkou vlákna a zejména
úhlem kĜížení vláken stentu. ýím vČtší úhel kĜížení vláken stentu je užit, tím vČtší je expanzní
síla, ale souþasnČ také vČtší zkrácení stentu pĜi implantaci.
Samo-expandibilní stenty se obecnČ implantují do delších lézí ve vinutČjších tepnách. I když
by jejich expanzní síla mČla staþit k roztažení zúženého úseku tepny, prakticky vždy se ještČ
po zavedení dilatují balonkovým katetrem. To umožĖuje jednak lepší tvarování zúženého
úseku tepny, jednak nafouknutí lépe vtiskuje vlákna stentu do cévní stČny, což zlepšuje a
zrychluje obnovu stentovaného úseku.

Obr. 8 – koronární stent [13]
27

5.2.3

Biflexní stenty

Jedná se o skupinu stentů se zvláštním druhem konstrukce, který je založen na změně tvarové
stability. Biflexní stenty se skládají ze sítě základních konstrukčních jednotek, které jsou
tvořeny silnějším (tuhým) a tenkým zakřiveným prutem. Tyto pruty k sobě ve složeném stavu
přiléhají a po zatížení vnitřním tlakem se po překlopení tenkých prutů roztáhnou a tvoří pak
celou síť stentu.

a
b
Obr. 9 – základní konstrukční jednotka biflexního stentu: a – složený stav, b – roztažený stav
5.2.4

Potažené a farmaka uvolňující stenty

Spolu s vývojem stentů dochází ke snahám o úpravu jejich povrchů, která by znamenala co
nejmenší podráždění cévní stěny, a tím i snížení opakovaného zúžení. Byly prováděny pokusy
o potažení stentu chromem, zlatem, titanem nebo platinou, vždy za účelem snížení rezivění.
Prvním zástupcem stentů, které uvolňují farmaka, byl JO-stent, který v průběhu týdnů
uvolňoval heparin a snižoval tak lokální trombogenitu stentu.
Jinou skupinou jsou stenty, které uvolňují látky tlumící tvorbu hladkých svalových buněk a
tak omezují nebo dokonce zastavují výskyt opakovaného zúžení stentovaného místa. Stenty
tohoto typu jsou opět testovány převážně ve věnčitých tepnách, účinná látka je zde vázána na
polymer, kterým je povrch stentu potažen.
5.3

Stentgrafty

Periferní stentgrafty – kryté stenty, jsou vlastně stenty potažené materiálem, který se užívá na
cévní protézy. Jejich hlavními indikacemi jsou stavění krvácení při ruptuře cévy nebo
vyloučení aneurysmatu periferních tepen. Příkladem balon-expandibilního krytého stentu je
Jo-graft potažený PTFE, samo-expandibilní stentgrafty reprezentuje Wallgraft potažený PET.
Produkt indikovaný ke stentování periferních tepen (zejména povrchové stehenní tepny) je
Hemobahn. Jde o nitinolovou konstrukci potaženou na vnitřní straně stentu PTFE.

Obr. 10 – Stentgraft [14]
Kapitola 5 byla zpracována na základě nastudování a úpravy zdroje [5].
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6
6.1

Vzorová výpočtová řešení
Vliv stavby bifurkační cévní protézy na proudění krve

Cílem tohoto zjednodušeného výpočtu je zjistit jaký vliv má bifurkační cévní protéza na
proudění krve a jestli svou konstrukcí odpovídá stavbě cévního systému. V něm totiž obecně
dochází směrem k periferiím ke zvětšování souhrnného průtočného průřezu a tím k poklesu
rychlosti proudění v periferiích. Na vybraném modelu cévní protézy ověříme, jestli je tento
trend splněn a jaké další vlivy na proudění krve toto větvení může mít.
Výpočet na základě rovnice kontinuity je orientační, protože proudění krve v tepnách nelze
popsat tak jednoduše. Použitá rovnice kontinuity platí pro ustálené proudění newtonské
kapaliny, proudění krve je však pulzační a krev nesplňuje podmínky newtonských kapalin.
Jako vzor pro výpočet jsme zvolili bifurkační cévní protézu firmy METEA medical textiles,
katalogové číslo Ra bv K 024-0816, která svými rozměry zhruba odpovídá větvení břišní
aorty do kyčelních (ilických) tepen. V katalogu lze najít její následující parametry:
vstupní průměr:   16

výstupní průměr:   8

Rovnice kontinuity pro ustálené proudění má tvar · ·  konst, V případě krve je hustota
neměnná, platí konst., a rovnice se zjednoduší na tvar · konst., tedy  ·    ·  .
V případě bifurkační cévní protézy se dvěma větvemi:  ·   2 ·
 
 

 201,06 a    ·
 50,27 .
 ·
4
4



·

,

kde

Po dosazení do rovnice kontinuity dostaneme tento výsledek:
201,06 ·   2 · 50,27 ·  a po úpravě 2    .
Z výsledku je patrné, že po průchodu krve bifurkační protézou dojde vlivem zmenšení
průtočného průřezu periferních větví na polovinu k dvojnásobnému nárůstu střední rychlosti
proudění. Aby k tomuto jevu nedocházelo, musel by být průměr periferních větví protézy
zvětšen alespoň na minimální hodnotu, která zajistí zachování průtočného průřezu. Tuto
hodnotu odvodíme následujícím způsobem.
Pro konstantní průtočný průřez bude platit   2 ·  a po zjednodušení    2 ·   , odkud

plyne, že  
. Hodnota √2 je přibližně rovna 1,414.
√2
16
V případě takové protézy by musel mít ideální průměr velikost  
 11,31.
√2
Zvolený vstupní průměr cévní protézy odpovídá průměru břišní aorty v místě větvení do
kyčelních tepen. Rovněž vypočtený ideální průměr výstupní větve protézy přibližně odpovídá
průměru kyčelní tepny (arteria iliaca communis). Dále tedy budeme ve výpočtu postupovat se
vstupním  a výstupním průměrem protézy  a výstupním průměrem ideální protézy  .
Z údajů o anatomii zkoumaného úseku ze zdroje [6] tak vyplývá, že stavba tepenného řečiště
je uzpůsobena alespoň pro zajištění konstantního průtočného průřezu.
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Pro další výpočet je nutné zjistit orientační rychlost proudění krve v místě větvení břišní
aorty, kterou odvodíme následujícím způsobem. Systolický objem krve, který je srdcem
do těla vypuzen každou sekundu, činí asi 60 ml krve. Dále bude postačovat odhad, že do dolní
poloviny těla proudí polovina tohoto objemu, tedy 30 cm3 krve za sekundu. Získali jsme tak
přibližný objemový průtok, ze kterého už bez obtíží určíme hledanou rychlost proudění.
Pro objemový průtok platí vztah !  · , odkud vyjádříme rychlost a vyčíslením získáme
!
velikost střední rychlosti: % 
 14,9 · ' ( .


Tato střední rychlost je stejná pro průřez před větvením i pro obě větve. Ze získané rychlosti
proudění nyní pomocí Reynoldsova čísla určíme charakter proudění v jednotlivých průřezech.
Pokud je hodnota Re menší než hodnota )*+  2320, je proudění laminární.
Dynamická viskozita krve má hodnotu ,  3.3-. · ', hustota krve je  1055/0 · (1
,
% · 23
% · 23 ·
)* 
kde 4  a po dosazení )* 
. Ve vstupním a výstupním průřezu
4
,
protézy a výstupním průřezu ideální protézy je hodnota Reynoldsova čísla následující:
)* 

%

· 
 763
4

)* 

%

· 
 381
4

)* 

%

· 
 540
4

Ve všech průřezech protézy lze tedy uvažovat laminární proudění a parabolický rychlostní
profil. Pro parabolický rychlostní profil obecně platí, že maximální rychlost proudění je v ose
průřezu a je dvojnásobně větší než střední rychlost, tedy 567  2 · % . Pro zobrazení
rychlosti jako funkce poloměru vyjdeme z obecné kvadratické rovnice s neznámými
koeficienty, které určíme ze známých okrajových podmínek.
 . · 8)9  : ;  < = >, kde )9 je nominální poloměr, ; je proměnná a . a > jsou koeficienty.
okrajové podmínky: ;  0 ?  567 , ;  )9 ?  0, odkud získáme obecnou rovnici
  
567



 · 8)9 : ; <, do které za )9 dosadíme postupně 2 , 2 a 2 a vykreslením grafu
)9
rychlosti jako funkce poloměru získáme rychlostní profily jednotlivých průřezů.
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Rychlostní profil proudění
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v [cm.s-1]

24
v1
v2
v2i

20
16
12
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4
0

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 průměr [mm]
Graf 1 – grafické srovnání rychlostních profilů ve vstupním a výstupním průřezu bifurkační
protézy
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Vnitřní část cévní stěny – intima – je velmi citlivá na změny smykového napětí a je ovlivněna
změnami v řádech jednotek Pa. Dále se tedy zaměříme na případnou změnu smykového
napětí, která je způsobena změnou průtočného průřezu.
Z grafu a průběhu jednotlivých funkcí je patrné, že došlo ke zúžení parabol, což znamená
změnu gradientu rychlosti proudění. Ten lze vyjádřit z rovnice rychlosti její derivací podle r,


567
567
tedy . Derivací rovnice 
· 8)9  : ;  < získáme rovnici
 :2 · ; ·
a po

;
;
)9
)9 
  
dosazení hodnot ,
a
získáme hodnotu maximálního gradientu u stěny průřezu.
2 2
2
Hodnota gradientu je záporná, což vyplývá ze zvoleného tvaru kvadratické rovnice. Rychlost
proudění směrem od osy trubice k její stěně klesá, opačným směrem roste. Maximální
velikosti gradientů rychlosti na stěnách jednotlivých průřezů jsou následující:
 
 :74,6' (
;

 
 :149,2' (
;

 
 :105,5' (
;


můžeme určit jeho velikost na stěnách průřezů. Po
;
dosazení dynamické viskozity krve získáme následující hodnoty smykového napětí:
Ze vztahu pro smykové napětí @  , ·

@  :0,25-.

@  :0,49-.

@  :0,35-.

Grafickým znázorněním lépe předvedeme změny velikosti gradientu rychlosti a smykového
napětí na stěně průřezů při užití vzorové a ideální bifurkační cévní protézy.

0

Gradienty rychlosti na stěně
průřezu [s-1]
d1 = 16mm d2 = 8mm

-50
-100

d2i =
11,31mm
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0
-0,1
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-0,2
-0,3

-150

Smykové napětí na stěně průřezu
[Pa]

-0,4

d2i =
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-0,5

-0,49
-200
-0,6
Graf 2 a 3 – srovnání gradientů rychlosti a smykových napětí v jednotlivých průřezech
Z výpočtů vyplývá, že ve zkoumaném úseku břišní aorty dochází vlivem větvení ke změnám
v parametrech proudění, stejně jako při proudění cévní protézou s ideálním výstupním
průměrem. Změna smykového napětí je však v řádech desetin Pa, což nemá z dlouhodobého
hlediska významný vliv na chování zdravé navazující cévní stěny.
Vzorová bifurkační cévní protéza tedy úplně neodpovídá stavbě cévního systému, výpočtem
jsme však ověřili, že odchylky od ideálního modelu nejsou příliš významné. Podmínka
minimální (ideální) velikosti průměru periferní větve bifurkační cévní protézy je navíc v praxi
při výrobě těžko splnitelná, vzhledem k množství materiálu, který by se v místě větvení
hromadil.
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6.2

Ověření výpočtového postupu u biflexního stentu

V tomto výpočtu ověříme možnost použití výpočtového řešení při návrhu základní
konstrukční jednotky biflexního stentu.
Ze zjištěných poměrů tloušťky jednotlivých průtů a jejich zakřivení jsme navrhli vzorovou
podobu základní konstrukční jednotky biflexního stentu. Poměr šířky tenkého a tuhého prutu
jsme zvolili 1:3, což odpovídá používaným rozměrům.

Obr. 11 – návrhové rozměry základní konstrukční jednotky biflexního stentu
Jako materiál stentu uvažujeme chirurgickou ocel. Vzhledem k vyšší náročnosti na výpočet
byl použit software MathCad, ze kterého jsme po vyřešení převzali celý výpočtový postup.
Nejprve tedy uvedeme navrhnuté rozměry a jejich charakteristiky, včetně materiálových.
Indexy uvádějí vlastnosti tenkého prutu – 1 a tuhého prutu – 2.
5

tloušťka materiálu

E := 2.1 ⋅10 MPa
t := 0.2 mm

šířka tenkého prutu

a := 0.2 mm

šířka tuhého prutu

b := 3 ⋅ a = 0.6 ⋅ mm

aktivní délka prutů
poloměr zakřivení tuhého prutu

l0 := 8mm
R := 4mm

velikost oblouků tuhého prutu

β

modul pružnosti chirurgické oceli

:= 30 °

Pro další výpočet budeme potřebovat kvadratické momenty průřezů obou prutů, spočítáme je
následovně.
4

a

J1 :=
= 1.333 × 10
12

−4

4

mm

a ⋅b

3

J2 :=
= 3.6 × 10
12

−3

4

mm

Dále budeme pokračovat určením kritické síly vzpěru tenkého prutu, kterou určíme ze vztahu:
2

Fkr := π ⋅

E⋅J1
2

= 4.318 N

l0
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Tato síla vyvolá v tuhém prutu jako reakci sílu BC , která způsobuje ohybový moment tuhého
prutu. Tento moment má za následek natočení prutu v místě spojení, které je důležité pro další
posouzení výpočtového postupu. Díky symetrii prutu je možné řešit jeho natočení jen pro
jednu polovinu, která bude vetknuta. Pro tento případ tedy prut uvolníme a vyjádříme průběh
ohybového momentu. Natočení působiště síly BC pak získáme z Castiglianovy věty.
1. úsek
h1 := R ⋅( 1 − cos ( φ ) )

MoyI2 := −Fr ⋅h1

2. úsek
h2 := R⋅( 1 + cos ( φ ) − 2 cos ( β ) )

MoyII2 := −Fr ⋅h2

Natočení působiště síly BC
1 ⌠
γ Fr :=
⋅ 
E⋅J2 ⌡



γ

β

0

Fr = 0.487 ⋅ °

Obr. 12 – ohyb tuhého prutu


⌠
2 
−Fr ⋅( 1 − cos ( φ ) ) ⋅R dφ +  −Fr ⋅( 1 + cos ( φ ) − 2 cos ( β ) ) ⋅R dφ

⌡β


( )

0

2

natočení konce tenkého prutu

( )

γ

0 := γ Fr

Získali jsme natočení stykového bodu obou prutů způsobené silou BC . Toto natočení je
spojením přenášeno na tenký prut a způsobuje tak ohybový moment, který prut prohýbá.
Určíme tedy velikost momentu a z něj pak průhyb uprostřed tenkého prutu.
MoyI1 ⋅l
γ 0 :=
E⋅J1

2E ⋅ J1 ⋅ γ 0
−5
M oyI1 :=
= 5.956 × 10 ⋅ N ⋅ m
l0

Průhyb uprostřed tenkého prutu získáme přímou dvojí integrací diferenciální rovnice ohybové
čáry a správnost výpočtu ověříme Castiglianovou větou.
2

w ( x) :=

−Moy( x)
E⋅J1

 l0 
M oyI1 ⋅ 
 2  = 0.017 ⋅mm
w0 :=
2 ⋅E ⋅J
1

Použití Castiglianovy věty vyžaduje zavedení doplňkové síly v místě hledaného průhybu, tedy
síly BD uprostřed tenkého prutu. Po úpravě a zjednodušení vztahu dostaneme výsledek:
l0
⌠2
 Moy Fj ⋅x

wFj := 

⌡0

⋅
dx
E⋅J dFj

2

 l0 
M oyI1 ⋅  
 2  = 0.017 ⋅mm
w Fj :=
2 ⋅E ⋅J
1
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Výsledky získané oběma způsoby se shodují, můžeme tedy postoupit k závěrečnému ověření
možnosti užití výpočtu vzpěru tenkého prutu. Zjistili jsme totiž, že prut má při zatěžování
počáteční deformaci v podobě prohnutí a také že nositelka zatěžující síly je vyosená, protože
neprochází osou prutu, ale místem styku obou prutů. Zjištěné hodnoty dosadíme do vztahu
pro kontrolu vlivu počátečního zakřivení a excentricity.

e0 :=

a

počáteční průhyb

= 0.1 ⋅mm
2
w 0 = 0.017 mm

bezpečnost vůči kritické síle vzpěru

k := 2

velikost zatěžující síly

F0 :=

excentricita působící síly

průhyb při zatížení



wmax := e0 ⋅

Fkr
k

1

  l0 F0 
 cos  2 ⋅ E⋅J 
1
 

= 2.159 N



− 1 +





F0
w0 ⋅
E ⋅ J1
π

l0

2
2

−

F0

= 0.142 ⋅mm

E ⋅J1

Výsledný průhyb při zatížení silou o poloviční velikosti než je velikost kritické síly vzpěru
B+C je přibližně stejně velký, jako příčné rozměry tenkého prutu. Navíc je o řád větší, než
původní počáteční průhyb tenkého prutu. Z toho vyplývá, že se tenký prut bude už od počátku
zatěžování ohýbat a řešený vzpěr nenastane. Při zatěžování celé konstrukce biflexního stentu
na sebe sousední základní konstrukční jednotky působí silami BE podle obr. 13, což způsobuje
deformaci tenkých prutů.

Obr. 13 – deformace biflexního stentu při skutečném zatížení
Námi použité zjednodušení s výpočtem vzpěru je tedy velmi idealizované a pro řešení
nevhodné. Biflexní stent je ve skutečnosti nehomogenní rotačně symetrická struktura, kterou
nelze řešit analyticky a výpočet tak směřuje k řešení pomocí metod konečných prvků. Tento
příklad slouží k ilustraci použití základních vztahů pro pružnost a pevnost prutů.
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7

Závěr

Cílem této bakalářské práce bylo popsat technické prostředky využívané při léčbě cévních
onemocnění s ohledem na studium mechaniky.
Věnoval jsem se v ní především cévním protézám používaným pro náhradu úseků tepen
postižených aterosklerózou. Na vzorové bifurkační cévní protéze použitelné pro náhradu
břišní aorty a kyčelních tepen jsem výpočtem na základě hydromechaniky ověřil, jaký má
implantace této protézy vliv na proudění krve a navazující část krevního řečiště. Výpočty
ukázaly, že výstupní průměr protézy je menší než stanovený ideální průměr a způsobuje
zrychlení krevního proudění, což je v rozporu s trendem ve stavbě cévního řečiště, které
směrem k periferiím zvětšuje svůj souhrnný průtočný průřez. Změna rychlosti proudění,
gradientu rychlosti a smykového napětí ve výstupním průřezu bifurkační cévní protézy je
však v řádech desetin Pa a proto nemá na chování zdravé navazující tepenné stěny významný
dlouhodobý vliv.
Ve druhém případě jsem se zaměřil na návrh stentu, což je implantát sloužící ke zvětšení
průsvitu tepny při uzavírání aterosklerotickými pláty. Zvolil jsem typ biflexního stentu, jehož
provedení je založené na změně tvarové stability při roztahování stentu. Tento stent je sítí
základních konstrukčních jednotek, které jsou složeny z tuhého prutu stálého tvaru a tenkého
prutu, který při zatížení mění svůj tvar a způsobuje roztažení stentu. Výpočet jsem vedl na
základě předpokladu o vzpěru tenkého prutu, z jehož kritické síly vzpěru jsem odvodil ohyb
tuhého prutu. Následně jsem tento ohyb převedl na tenký prut a po kontrole způsobu zatížení
jsem zjistil, že při daném zatížení silou menší, než je kritická síla vzpěru, se bude tenký prut
od začátku ohýbat a vzpěr tedy nikdy nenastane. Tento fakt je důsledkem značného
zjednodušení úlohy, protože tenký prut se při skutečném zatížení deformuje a nemá tedy tvar
přímého prutu. Biflexní stent je ve skutečnosti nehomogenní rotačně symetrická struktura,
kterou nelze řešit za použití analytických metod a výpočet tak směřuje k řešení pomocí metod
konečných prvků.
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Seznam použitých zkratek a symbolů
Symbol

Význam

Jednotka

a
b
d
Dh
E
e
F0
Fj
Fkr
Fp
Fr
h
J
k
l0
MOY
Q
r
R
R0
Re
S
t
v
vmax
vs
w0
wFj
wmax
β
γ0
γFr
δ
η
ν
ρ
τ
φ

;

šířka tenkého prutu
šířka tuhého prutu
průměr
hydraulický průměr
modul pružnosti
excentricita působící síly
velikost počáteční zatěžující síly
doplňková síla pro určení průhybu
kritická síla vzpěru
zatěžovací síla stentu
ohybová síla tuhého prutu
rameno síly při ohybu
kvadratický moment průřezu
bezpečnost vůči kritické síle vzpěru
aktivní délka prutů
ohybový moment
objemový průtok
poloměr
poloměr zakřivení tuhého prutu
nominální poloměr průřezu
Reynoldsovo číslo
obsah průtočného průřezu
tloušťka materiálu
rychlost proudění
maximální rychlost proudění
střední rychlost proudění
počáteční průhyb střednice tenkého prutu
průhyb působiště doplňové síly Fj
průhyb při zatížení tenkého prutu
velikost oblouků tuhého prutu
úhel natočení konce tenkého prutu
úhel natočení působiště síly Fr
počáteční průhyb střednice prutu
dynamická viskozita
kinematická viskozita
hustota
smykové napětí
úhel natočení

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[mm]
[N]
[N]
[N]
[N]
[N]
[mm]
[mm4]
[-]
[mm]
[N.m]
[cm3.s-1]
[mm]
[mm]
[mm]
[-]
[mm2]
[mm]
[cm.s-1]
[cm.s-1]
[cm.s-1]
[mm]
[mm]
[mm]
[°]
[°]
[°]
[mm]
[mPa.s]
[m2.s-1]
[kg.m-3]
[Pa]
[°]

gradient rychlosti

[s-1]
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