
60 Conclusions

The clinical studies show that the shape-memory clips 

for CAC are easy to apply, shorten the time and reduce the 

cost of operation.

Acnowledgements

   The authors are very grateful to the Ministry of Science 

and High Education for financial support into the frame of 

the project: R 0801601. 

SELECTION OF THE 
BIODEGRADABLE STENT 
MATERIALS – PRELIMINARY 
RESEARCH

MAGDALENA BARTKOWIAK
1*, ROMUALD BĘDZIŃSKI1, 

JAN CHŁOPEK2, JAROSŁAW FILIPIAK1  

1 WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, DIVISION OF BIOMEDICAL 
ENGINEERING AND EXPERIMENTAL MECHANICS, 
7/9, LUKASIEWICZA STR., 50-371 WROCLAW, POLAND
2 AGH-UST, DEPARTMENT OF BIOMATERIALS, 
30, MICKIEWICZA AV., 30-095 KRAKOW, POLAND

* E-MAIL: MAGDALENA.BARTKOWIAK@STUDENT.PWR.WROC.PL

[Engineering of Biomaterials, 77-80, (2008), 60-62]

Introduction

Modern stent constructions are made of stainless steel, 

often covered with therapeutic substances, but regarding 

lack of methods that prevent caused side effects, use of 

temporary implants capable to degrade after certain time 

could be beneficial. The main aim of the study was to de-

termine optimal mechanical properties of constructional 

biodegradable material, considering coronary vessels strain 

characteristics. Mechanical testing of coronary arteries and 

lactic/glycolic acid composite materials were performed to 

analyze capability of designing functional vascular implant. 

Materials and methods

Biological material included human and porcine coronary 

arteries harvested during autopsy, and young breeding 

animals slaughter. Tests were performed on the day of har-

vesting, on specimens that were cut out in two directions: 

transverse and longitudinal. Mechanical testing of polymer 

composites were carried out on paddle-shaped samples 

and thin films made by casting method with methylene 

chloride (CH2Cl2) as a solvent. Poly(lactide-co-glycolide) 

(PGLA; PLA:PGA–83:17) and poly(d,l-lactide) (PL(DL)A) 

Wnioski

Badania kliniczne wykazały, że klipsy z pamięcią kształtu 

w zespoleniach jelit są łatwe w zastosowaniu i skracają czas  

zabiegu oraz redukują koszty operacji.
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Wstęp

Nowoczesne konstrukcje stentów naczyniowych wyko-

nuje się ze stopów stali austenitycznych, często pokrytych 

substancjami leczniczymi, lecz ze względu na brak sku-

tecznych metod zapobiegających komplikacjom związanym 

z ich stosowaniem, korzystne wydaje się zastosowanie 

implantów czasowych, ulegających resorpcji. Celem pracy 

było określenie optymalnych pod względem konstrukcyjnym 

własności mechanicznych materiału biodegradowalnego                            

z uwzględnieniem charakterystyk odkształcalności naczynia 

tętniczego. Przeprowadzono badania wytrzymałościowe  

tętnic wieńcowych oraz kompozytów polimerowych na ba-

zie kwasu mlekowego i glikolowego pod kątem możliwości 

stworzenia funkcjonalnego implantu naczyniowego.

Materiały i metody 

Materiał biologiczny obejmował ludzkie oraz świńskie 

tętnice wieńcowe pozyskane z preparatów sekcyjnych oraz 

podczas uboju młodych zwierząt hodowlanych. Testy prowa-

dzono w dniu pobrania uwzględniając obwodowy i wzdłużny 

kierunek preparacji. Badania mechaniczne kompozytów 

polimerowych prowadzono na kształtkach w formie wiose-
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61were prepared at the Center of Polymer Chemistry in 

Zabrze (Poland). Poly(d,l-lactide-co-glycolide) (PDLGA) 

copolymers were obtained from Boehringer Ingelheim 

(Germany) (PDLA:PGA - 75:25(RESOMER® RG 755S), 

51:49(RESOMER® RG504H)). Test included also PGLA 

and PL(DL)A materials, modified with alginate fibers, carbon 

fibers(CF), hydroksyapatite (HAP), aspartic acid (ASP), 

calcium phosphates particles (TCP), PAN fibers and sodium 

alginate (NaAlg). Mechanical properties were examined 

using universal testing machines MTS Mini Bionix, MTS 

Synergie 100 and Zwick 1435 in Division of Biomedical En-

gineering and Experimental Mechanics (Wroclaw University 

of Technology) and Department of Biomaterials (AGH-UST 

University of Science and Technology) laboratories.

Results

Higher tensile strength and strain of transverse samples 

stays in agreement with coronary artery biomechanical func-

tion. Physical loads and deformations are higher in circum-

ferential direction, the artery must be able to maintain inner 

and outer pressure (TAB. 1). Revealed differences in basic 

mechanical properties of human and animal coronary ves-

sels may be connected with age and pathological changes, 

which cause increase of artery stiffness. Due to similar 

shape of human and animal tissue stress-strain character-

istics, it is possible to approximate biomechanical behavior 

of young healthy human coronary artery with animal model. 

Assuming the fact that during stent implantation maximum 

deformations are noted in circumferential direction, results 

obtained for porcine tissue in transverse direction were 

considered typical. 

Mechanical properties of tested polymer composites 

are shown in TABLE 2. From all tested materials, the most 

deformable (37-46%) are PDLGA 75/25 and  PDLGA 51/49, 

with maximum stress range under 3 MPa. Five times higher 

tensile strength was noted for PGLA 83/17, whilst deform-

ability of this material is under 4%. Modification with unidirec-

tional alginate fibers cause decrease of tensile strength (for 

40%) and increase (for 60%) of maximum strain (long fibers). 

łek oraz na próbkach w formie błonek uzyskanych metodą 

odlewania z roztworu na mokro przy zastosowaniu dichlo-

rometanu (CH2Cl2) jako rozpuszczalnika. Materiał obejmo-

wał poli(laktydo-ko-glikolid) (PGLA; PLA:PGA – 83:17) i 

poli(d,l-laktyd) (PL(DL)A) wytworzone w Centrum Chemii 

Polimerów PAN (Zabrze) oraz poli(d,l-laktydo-ko-glikolid) 

(PDLGA) z oferty Boehringer Ingelheim (Niemcy) (PDLA; 

PGA - 75:25(RESOMER® RG 755S), 51:49(RESOMER® 

RG504H)). Drugą grupę stanowiły PGLA oraz PL(DL)A zmo-

dyfikowane włóknami alginianowymi, włóknami węglowymi 

(CF), hydroksyapatytem (HAP), kwasem asparginowym 

(ASP), cząsteczkami tenocyklidyny (TCP), włóknami PAN 

oraz alginianem sodu (NaAlg). Pomiary prowadzono na 

maszynach wytrzymałościowych MTS Mini Bionix 858, MTS 

Synergie 100 oraz Zwick 1435 w laboratoriach Zakładu 

Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej Poli-
techniki Wrocławskiej oraz Katedry Biomateriałów Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wyniki 

Wartość maksymalnych odkształceń oraz przenoszonych 
sił jest dla tętnic wieńcowych wyższa obwodowo, zgodnie 
z głównym kierunkiem obciążeń fizjologicznych (TAB. 1). 
Wyższa sztywność oraz obniżona wytrzymałość i zdolność 
przenoszenia większych obciążeń dla tkanek ludzkich wyni-
ka z czynników takich jak patologie oraz wiek. Ze względu 
na analogiczny przebieg charakterystyk odkształceniowo 
– naprężeniowych dla tkanek ludzkich oraz świńskich 
przyjęto, iż modelem zwierzęcym można przybliżyć można 
przybliżyć zachowanie niezmienionej patologicznie tętnicy 
ludzkiej. Uwzględniając fakt, iż ściana naczynia podczas 
implantacji stentu odkształca się przede wszystkim ob-

wodowo, w dalszych rozważaniach za modelowe przyjęto 
własności tkanki tętniczej wyznaczone dla świńskich próbek 
poprzecznych. 

W TABELI 2 przedstawiono rezultaty uzyskane dla ba-

danych kompozytów polimerowych. Spośród badanych ma-

teriałów, najbardziej odkształcalnymi (37-46%) są PDLGA 
75/25 i PDLGA 51/49, przy naprężeniach zrywających 
mniejszych niż 3MPa. Pięciokrotnie wyższą wytrzymałoś-

cią mechaniczną cechuje się PGLA 83/17 jednak stopień 
odkształcalności nie przekracza 4%. Modyfikacja jedno-

kierunkowo ułożonymi włóknami alginianowymi powoduje 
obniżenie wytrzymałości na rozciąganie o 41% oraz wzrost 
odkształceń o ponad 60% dla włókien dłuższych.

Człowiek
Human

Świnia
Pig

Świnia
Pig

Orientacja 
próbek
Sample 

orientation

Podłużna
Longitudinal

Podłużna
Longitudinal

Poprzeczna
Transverse

E [MPa] 1,60 ± 0,65 1,47 ± 0,64 3,19 ± 1,22

σ [MPa] 0,19 ± 0,06 0,36 ± 0,14 0,89 ± 0,38

ε 0,23 ± 0,14 0,52 ± 0,18 0,86 ± 0,27

TABELA 1. Wytrzymałość mechaniczna (σ), umowny 
moduł sprężystości podłużnej (E) i odkształcalność 
(ε) ludzkiej oraz zwierzęcej tętnicy wieńcowej dla 
dwóch kierunków preparacji.
TABLE 1. Tensile strength (σ), conventional Young 
modulus (E) and maximum strain (ε) for human and 
porcine coronary arteries.

TABELA 2. Wytrzymałość na rozciąganie (σ), moduł 
Younga oraz odkształcalność (ε) badanych mate-
riałów. B - błonki, WO - odlewanie wtryskowe, WP 
- warstwowe prasowanie.
TABLE 2. Tensile strength (σ), Young Modulus and 
maximum strain (ε) for tested materials. B-thin-film, 
WO - injection moulding, WP-compression moulding. 

Materiał
Material

Kształt
Shape

E
[MPa]

σ
[MPa]

ε
[%]

PDLGA 75/25 B 323 2,7 37,8

PDLGA 51/49 B 262 2,6 45,9

PGLA 83/17 B 1430 32,3 3,9

PGLA 83/17 
+ short alg. fib.

B 840 18,8 3,8

PGLA 83/17 
+ long alg. fib.

B 610 24,4 10,2

PGLA WO 3453 51,0 1,8

PGLA 
+15%CF(short fibers)

WO 676 87,0 1,5

PGLA 
+15%HAP(synthetic)

WO 4565 28,0 0,7

PGLA WP 1603 23,5 3,0

PGLA + ASP WP 1840 38,6 2,5

PGLA + TCP WP 2420 35,8 2,2

PGLA+ CF fibers (1D) WP 21744 276 2,1

PGLA + PAN fibers WP 2481 87 1,6

PL(DL)A + NaAlg WP 5495 72,5 10

PL(DL)A + CF WP 89636 253,1 0,27

PL(DL)A + PAN WP 6178,4 146,3 9,5



62 Dodatek HAP skutkuje spadkiem wytrzymałości (43%) 

oraz odkształcalności (63%), natomiast CF zwiększa 

odporność materiału (71%) przy niewielkim ograniczeniu 

odkształcalności (15%) w stosunku do niewzbogaconego 

PGLA.  Dodatek TCP, ASP oraz PAN podnosi próg naprężeń 

zrywających PGLA o 50-75% nie wpływając w istotnym stop-

niu na maksymalne odkształcenia. Spośród rozpatrywanych 

materiałów największą wytrzymałością charakteryzuje się 

kompozyt PL(DL)A/CF, jest to materiał kruchy o wąskim 

zakresie odkształceń (0,27%). Wartości modułów Younga 

materiałów PL(DL)A/PAN oraz PL(DL)A/NaAlg mieszczą się 

w granicach 5400-6200 MPa, zaś maksymalne odkształ-

cenia wynoszą ok. 8-10%, przy czym dwukrotnie większą 

wytrzymałość wykazuje kompozyt PL(DL)A/PAN.

Wnioski

Badane osnowy polimerowe cechują się biozgodnością i 

są dobrze tolerowane przez tkanki, jednak wypełniacze takie 

jak HAP i TCP,  mimo biozgodności, w niewielkim stopniu 

ulegają resorpcji oraz cechują się wysoką reaktywnością 

co jest niekorzystne w przypadku implantów naczyniowych. 

Włókna węglowe cechujące się bardzo długim czasem de-

gradacji a przy długoterminowym kontakcie z tkanką mogą 

sprzyjać jej narastaniu. Ponadto dodatek HAP i CF daje 

kompozytowi cechy materiału kruchego, o dużej wytrzyma-

łości i niewielkim stopniu odkształcalności a ze względu na 

cykliczne obciążenia (0,05 MPa przy każdym 

skurczu serca), którym poddawane jest na-

czynie polimer powinien wykazywać cechy 

materiału sprężysto-plastycznego. Zakres 

plastyczny pojawia się dla PDLGA, PGLA 

oraz kompozytów z dodatkiem TCP i ASP 

(RYS. 1) jednak ich wytrzymałość na obcią-

żenia jest niewielka, bądź jest niższa niż wy-

trzymałość tkanki naczyniowej (PDLGA) co 

dyskwalifikuje je jako materiał konstrukcyjny.  

Z kolei zastosowanie jako fazy wzmac-

niającej włókien alginianowych powoduje 

przyśpieszenie procesu degradacji, co w 

połączeniu z osłabionymi właściwościami 

mechanicznymi ogranicza możliwości za-

stosowania materiału w konstrukcjach noś-

nych. Dla kompozytów z dodatkiem włókien 

poliakrylonitrylowych oraz alginianu sodu 

przebiegi charakterystyk naprężeniowo-

odkształceniowych są typowe dla materiału 

wzmocnionego. Dobre właściwości mecha-

niczne oraz szeroki obszar odkształceń pla-

stycznych w którym mieści się zakres pracy 

implantu, sugeruje możliwość zastosowania 

tego typu materiału jako konstrukcyjny do 

budowy stentu naczyniowego. 

    Addition of HAP results in higher tensile strength (43%) 

and strain (63%), whilst CF increases strain resistance 

(71%) with small deformability limitation (15%) in relation to 

pure PGLA. Insertion of TCP, ASP and PAN cause increase 

of PGLA tensile strength for 50-75% with no influence on 

deformations. PL(DL)A/CF is brittle and has the highest ten-

sile strength from all tested materials, and small deformation 

range (0.27%). PL(DL)A/PAN and PL(DL)A/NaAlg Young’s 

Modules range between 5400-6200 MPa with maximum 

deformations between 8-10%, however PL(DL)A/PAN has 

two times higher tensile strength.

Conclusions

Tested polymeric carcasses are biocompatible and well 

tolerated, but HAP and TCP fulfillments have low resorp-

tion rate and are high-reactive which is adverse in vessel 

implants. Carbon fibers have limited degradation rate, but 

its reactivity is significant and in long-term contact can 

cause uncontrolled tissue proliferation. In addition, HAP 

and CF incorporation makes the materials brittle, with high 

tensile strength and very low deformability range, whilst in 

consideration of cyclic deformation of coronary deformation 

(0,05MPa each) the material should be elasto-plastic. Plastic 

deformation range appears for PDLGA, PGLA and TCP or 

ASP composites (FIG. 1), but tensile strength is low or even 

lower (for PDLGA) than tissue tensile strength what disqualif-

icate these composites 

as a constructive mate-

rial. Addition of alginate 

fibers cause increase 

d e g r a d a t i o n  t i m e 

what combined with 

decreased mechani-

cal properties reduces 

ability of using them in 

bearig constructions. 

PAN and NaAlg com-

posites stress-strain 

characteristics are typi-

cal as for reinforced 

elasto-plastic mate-

rial. Good mechanical 

properties and wide 

plastic deformations 

area which contains  

implant working range 

gives the opportunity to 

use these materials to 

create fully-functional 

coronary stent. 
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RYS. 1. Charakterystyki naprężeniowo-odkształ-

ceniowe badanych materiałów.

FIG. 1. Stress-strain characteristics for tested 

materials.


